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فرض الثالثي الثالثي الثالث يف مادة العلوم الفيزايئية والتكنولوجيا

املدة :ساعة

[ أتثري حملول محضي على معدن احلديد]

إن حملول محض الكربيت حملول شاردي صيغته الكيميائية تتكون من شارديت هيدروجني و شاردة واحدة من الكربيتات

(مع العلم أن أتثريه على املعادن مشابه متاما لتأثري حملول محض كلور املاء).
 اكتب الصيغته الكيميائية هلذا احمللول ابلصيغة الشاردية والصيغة اجلزيئية. -2نسكب قليال من هذا احمللول على صفيحة رقيقة من احليدييد ييحيد يوران
و يتصاعيد غاز يتفرقع يف وجود هلب ( .وثيقة .) 1

سم الغاز املنطلق واكتب صيغته الكيميائية.
ّ 

 - 3وبعيد هناية التفاعل نرشح احمللول الناتج ونضع عينة منه يف أنبوب اختبار ونضيف
له قطرات من حملول هيدروكسيد الصوديوم ييتشكل راسب لونه أخضر فاتح.

وثيقة ()2

 أ -على ماذا ييدل اللون األخضر للراسب املتشكل؟

 ب -أكتب املعادلة الكيميائية اإلمجالية للتفاعل الكيميائي ابلصيغتني الشاردية وابأليراد املتفاعلة يقط.
التمرين الثاين 22( :نقاط) [ أتثري حملول محض كلور املاء على الكلس]

نستعمل حملول محض كلور املاء (روح امللح) يف إزالة انسيداد قنوات صرف املياه يف املنازل نتيجة الرتسبات الكلسية .
وبغرض معرية ما حييد من نتائج التفاعالت بني هذه املواد قام فضيل بتحقيق
جتربة يف املخرب امليدرسي ويق الرسم املمثل يف الوثيقة ( )2حيث :

 وضع قليال من مسحوق كربوانت الكالسيوم داخل القارورة.
 صب كمية من حملول محض كلور املاء يف القمع والصنبور مغلق.
 مأل الكأس مباء الكلس حىت جاوز هناية أنبوب اإلنطالق .
 ترك حملول محض كلور املاء ينزل قطرة قطرة على مسحوق
كربوانت الكالسيوم (.)CaCO3

 -1ماذا الحظ داخل القارورة ؟

 -2بعيد ميدة ماذا الحظ على ماء الكلس ؟ وماذا تستنتج ؟
 -3اكتب الصيغة الشاردية ملسحوق كربوانت الكالسيوم .
 -4بعيد هناية التفاعل قام يضيل برتشيح احمللول الناتج وقام بتوزيعه على أنبوبني :

وثيقة (: )0رسم للرتكيب التجرييب

 وضع يف األنبوب األول بعض قطرات من حملول نرتات الفضة يالحظ تشكل راسب أبيض يسود يف وجود الضوء.
 ووضع يف األنبوب الثاين بعض قطرات من حملول كربوانت الصوديوم يالحظ أيضا تشكل راسب أبيض.
 ماهي األيراد اليت مت الكشف عنها يف كل أنبوب ؟ أكتب صيغها الكيميائية .

 -5أكتب معادلة التفاعل احلادثة بني مسحوق كربوانت الكالسيوم وحملول محض كلور املاء ب :
 الصيغة الشاردية .
 الصيغة اجلزيئية.
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التمرين األول01( :نقاط)

الصيغة الشاردية حمللول محض الكبي -:
-1
يتكون من :
مبا أن هذا احمللول ّ
+
 شارديت هيدروجني ذات الصيغة2H :2 شاردة الكربيتات ذات الصيغةSO4 :2-

فإن الصيغة الشاردية تكون:
-2

+

) (2H + SO4

 -الغاز املنطلق هو :غاز ثنائي اهليدروجني ( غاز اهليدروجني ).

 الصيغة الكيميائية هلذا الغاز هي H2 :-3

يدل اللون األخضر للراسب املتشكل على وجود شوارد احلديد الثنائي)  (Feكأحد نواتج التفاعل.

أ-

2+

ب-
-

املعادلة الكيميائية اإلمجالية للتفاعل الكيميائي ابلصيغة:
2)SO4 )(aq
2+

الشاردية :

+

2-

(2H + SO4 )(aq)+Fe(s) -------- H2 +( Fe2+ +
)(g
+
)2H(aq)+Fe(s
)H2 + Fe(aq

 -ابالفراد املتفاعلة:

)(g

التمرين الثاين 01( :نقاط)

 -1حيدث فوران داخل القارورة نتيجة التفاعل كما حتدث قرقرة داخل الكأس الذي فية رائق الكلس نتيجة خروج الغاز .
 -2بعد مدة من التفاعل :

 نالحظ  :تعكر رائق الكلس .
 نستنتج  :وجود ثنائي أكسيد الكاربون(  )CO2كأحد نواتج التفاعل.

 -3الصيغة الشاردية لكربوانت الكالسيوم :
-4

2-

2+

( )Ca +CO3
املادة الكاشفة
-

األنبوب األول

)Ag
نتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات الفض ـ ـ ـ ـ ـة (
+ +NO 32كربوانت الصوديوم ( )2Na +CO3

األنبوب الثاين

الصيغة الكيميائية
Cl

الفرد املراد الكشف عنه
شاردة الكلور
شاردة الكالسيوم

2+

Ca

 -5معادلة التفاعل ب:

 ابلصيغة الشاردية :
-

2+

) CO2(g)+H2O +(Ca +2Cl
)(l
)(aq

+

-

)+ 2(H +Cl )(aq

 ابلصيغة اجلزيئية :

()aq

CO2 +H2O(l)+CaCl 2
)(g

2-

()s

Ca CO3 + 2HCl

)(aq
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