
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة كيمياء ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/12chemistry                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة كيمياء الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                  

  

                  https://almanahj.com/om/12chemistry1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om/12
https://almanahj.com/om/12
https://almanahj.com/om/12chemistry
https://almanahj.com/om/12chemistry
https://almanahj.com/om/12chemistry1
https://almanahj.com/om/12chemistry1
https://almanahj.com/om/12chemistry1
https://almanahj.com/om/grade12
https://almanahj.com/om/grade12
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


 متحن نفسك بنفسكامتحانات مع نتائج فورية: ا

 : اعرف مستوى تحصيلك الدراسيتقارير أداء

 إجابةالنوات السابقة ونماذج امتحانات الس

  gmail.comewathiq@ :ايميلالتواصل عبر 

التفّوق: تعّلم من خلاصة تجارب الآخريندروس   

إجابةإجابات واثق: لكل سؤال قسم   

عّلم بالفيديو والفلاشمصادر ت  

99412678تواصل عبر الواتس آب :   

www.ewathiq.com 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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1 

 

 

 

 

 ( إحالل الخارصين محل أيونات النحاس1استكشاف :) 
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 معرفة العوامل المؤكسدة والعوامل المختزلة: (1)

 العوامل المؤكسدة: (أ)

 يسر من أنصاف التفاعالت.هي التي تقع على جانب األ 

 .كلما زادت قيمة جهد االختزال زادت قوة المادة كعامل مؤكسد 

 االلكترونات فهى عامل  كلما زادت قيمة جهد االختزال زاد ميل المادة الكتساب

 مؤكسد قوي.

 يعتبر(g) 2F , أقوى عامل مؤكسد(s) Li .أضعفهم 

 

 

mailto:ewathiq@gmail.com


 متحن نفسك بنفسكامتحانات مع نتائج فورية: ا

 : اعرف مستوى تحصيلك الدراسيتقارير أداء

 إجابةالنوات السابقة ونماذج امتحانات الس

  gmail.comewathiq@ :ايميلالتواصل عبر 

التفّوق: تعّلم من خلاصة تجارب الآخريندروس   

إجابةإجابات واثق: لكل سؤال قسم   

عّلم بالفيديو والفلاشمصادر ت  

99412678تواصل عبر الواتس آب :   

www.ewathiq.com 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 
 
 

 Electrochemical Cells & Electrolysis              الخاليا الكهروكيميائية والتحليل الكهربي                لثانيالفصل ا

12 

 

 العوامل المؤكسدة: (ب)

 من أنصاف التفاعالت. يمنهي التي تقع على جانب األ 

  ختزلقيمة جهد االختزال زادت قوة المادة كعامل م نقصتكلما. 

  ختزلرونات فهى عامل مااللكت لفقدقيمة جهد االختزال زاد ميل المادة  نقصتكلما 

 قوي.

 يعتبر(s) Li ختزلأقوى عامل م ,(g) 2F .أضعفهم 

 

 

 

المادة التي تعتبر عامل مختزل تستطيع أن تختزل أيونات أو جزيئات عنصر له جهد إختزال ( 2)

 أكبر منها وبتالي يمكن أن تحل محل أيوناته في محاليل أمالحه.
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 عوامل مؤكسدة

 أعلى اليسار

 

 

 عوامل مختزلة

 اسفل اليمين

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 تفاعل تلقائي
 تؤكسد )مختزل(
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  تتكون أي بطارية من قطبين "موصلين للكهرباء في حالة الصالبة( ومادة إلكتروليتية "محلول

 مائي موصل للكهرباء".

 .قد تكون اإللكتروليت عبارة عن عجينة رطبة, وتكون األقطاب معدنية 

 القطب الموجب: المهبط 

 .القطب السالب: المصعد 

 .تتجه اإللكترونات في الدائرة الخارجة من المصعد الى المهبط منتجة الكهرباء 

 

 توجد ثالث أنواع من هذه البطاريات:
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