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 ن )   66: (  ا<متر>ن ا8ٔول

يت ذو مارية تلميذة تفكر بطريقة &لمية ،ملا درست عن تفا&ل محض مع معدن وما ي+�ج عنه من xٔنواع iمييائية ، xٔرادت xٔن تطبق ذó &ىل محض الكرب 

يف xٔنبوب اخ�بار وسكÅت &لهيا مكية اكف�ة من  )Fe(،حفققت التجربة ح�ث وضعت صف�Fة من احلديد   الصيغة الشاردية 

 . Aحملول محض الكربيت اûفف ،فانطلق Cاز يتفرقع بتقريب عود ثقاب مش"تعل و×شلك حملول شاردي 

 xٔ/ اكتب الصيغة إالحصائية حمللول محض الكربيت . .1

 ب/ مس الغاز املنطلق .

xٔنبويب  الناجت قامت مارية برتش"يح احمللول ووزعته &ىل  Aشاردي  احمللول ال  ملعرفة ٕامس.2

          اخ�بار 

xٔضافت لÈٔنبوب ا8ٔول قطرات من حملول لكور الباريوم فÆشلك راسب - xٔبيض .

فÆشلك  xٔضافت لÈٔنبوب الثاين قطرات من حملول هيدروiس"يد الصوديوم (الصود) -

 راسب xٔخرض فاحت .

د اليت مت الكشف عهنا ؟                                                                              xٔ/ ما يه الشوار  1وثيقة 

 واكتب صيغته الشاردية  Aاحمللول الناجت  ب/ مس 

 امكل ووازن املعاد� الكمييائية املك�وبة pلصيغة الشاردية  .3

                          +Fe (S)                                                    
                                                                                )aq……  (  )      +  (………. ) (       

   مث اكتهبا pلصيغة اجلزي��ة (إالحصائية )    

 ن )   66: (  ا<متر>ن الثاين

 معالق �از اينامومرت كام يوحضه يفمث ثبÆت اخليط   (f)بواسطة خ�ط g 320   كتلته    (s)يف خمرب العلوم الفزي�ئية ،قامت هديل ñربط جسم صلب 

 ) 2الشلك يف الوثيقة (

 يف ماكن التجربة ،&لام xٔن شدة اجلاذبية  S )احسب وزن  امجل* .1

 N/kg 10g =  

 &ىل iوiب املرخي ؟ &لل  ، ٕاذا &لمت xٔن:  )S (امجل*  مك س"تكون كت* .2

 املرخي=    

 xٔ( S )/ اذiر القوى املؤ¢رة &ىل امجل* .3
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a شششللشاردية شاردية يلصيغة ا ض الكربيت اûفف محض الكربيت اûفف ،فانطلaaaaaا

يييئئية حمللوية حمللول ٕيغة االيغة إالحصاحصا يييصلص كتب ا

نملنطلقنطلق . غاز ا

ردي  شاردي  ال نلناجت قامتناجت قامت مار AAل ا

بلباريوم من حملول لكورقطرات من حملول لكور ا

يس"يد الصو iiس iiiدرويدرو يه هول من حملول 
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نينامومرت يفط   معالق �از ا معالق �از ا
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 2وثيقة                                         ب/ wدد ممزيات لك قوة يف ¹دول  

             cm                       2N 1ج/ م�ل هذه القوى pس"تعامل سمل الرمس :   

                                                                                                                                

اقلب                                                                                                                 

  الورقة

                                                                                                                              

 ن ) 8: ( الوضعية إالدماج�ة

حتتوي &ىل   يف ٕاwدى حصص ا8ٔعامل اûربية xٔحرضت xٔس"تاذة الفزي�ء قارورات

حملول نرتات  حماليل ßلكشف عن الشوارد ووضعهتا فوق طاو� الت³ارب من ب®هنا 

.)الفضة 

ا�هب  xٔمحد هاوي الت³ارب العلمية ،حيب إالس"تكشاف ،سªٔل xٔس"تاذته : هل 

طيع ا�هب ٕازاwة الفضة ، iمييائيا من الفضة فال Þس"ت  يتفا&ل مع حملول نرتات الفضة ؟ ف¹ٔªابته بال الن ا�هب xٔقل $شاطا 

وxٔمسكه بطرف ٕاصبعه ونطق بªٔ&ىل صوته :xٔس"تاذة سªٔجعل السوار  (Au)يف ت� اßلحظة xٔ,ذ xٔمحد سوار زم�لته اليت xٔ,ربته بªٔنه مصنوع من ا�هب 

 ا�هيب يتفا&ل مع حملول نرتات الفضة وxٔتªٔكد مما قلته يل.

وصب &ليه مكية اكف�ة من حملول نرتات الفضة فالحظ بعد مدة من الزمن ×شلك طبقة فضية اßلون &ىل السوار وتغري  وضع xٔمحد السوار يف ٕا�ء ب®رش

 لون احمللول ٕاىل اßلون ا8ٔزرق ، فاح�ار يف ا8ٔمر وشكك يف جواب xٔس"تاذته 

  الس"ندات :

 1لس"ند ا

 يف التحوالت الكمييائية ا�رات تتحول ٕاىل شوارد والشوارد تتحول ٕاىل ذرات   :2الس"ند 

 يف تفا&الت إالزاwة ا8ٔكرث $شاطا iمييائيا >زحي ا8ٔقل $شاطا من ماكنه :3الس"ند 

 لتعلمية::ا

 تفرس wدوث التفا&ل بني حملول نرتات الفضة والسوار رمغ xٔن ا�هب ال يتفا&ل مع حملول نرتات الفضة ؟ iيف.1

 wدد نوع الفعل املياكنييك (تالميس / بعدي ) مث صنفه حسب نو&ه يف احلالتني :.2

 xٔ/ عندما امسك xٔمحد السوار pٕصبعه 

 ب/ عندما وضع السوار يف ٕا�ء ب®رش قÅل ٕاضافة احمللول 

3./xٔ ج امس املعدن ا�ي صنع م¤ه ال� والطبقة املرتس"بة &ىل السوار ، ماذا �كون ؟ سواراس"ت+

 ب/ اكتب معاد� التفا&ل احلادث pلصيغة الشاردية ووازهنا 

 

 

 

    الشاردة
 هيدروiس"يد الصوديوم نرتات الفضة هيدروiس"يد الصوديوم ا<اكشف

 راسب xٔزرق راسب xٔبيض Þسود يف الضوء راسب xٔمحر xٓجوري املالحظة

 بالتوفيق 
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الال mا mةةmيةيةييmععيعيععmضضضععضضضعضضضضmووضضووmلولولmاmamدى حصص ا8ٔعامل اwدى حصص اwٔ ٕيف ٕا

شششللشوارشوارد ووض شششكßلكشف عن اشف عن ا يل 

(.

شتكشاف تس" ٕية ،حيب االية ،حيب إال يلعلم ا ب

تبته بال الته بال الن ا�ه ٔٔ ؟ فª الفضة ؟ ف¹ٔٔªا

و منه مص ٔªربته ب,ªربته ب,ٔxٔ ته اليتx ٔٔته اليت تل�ل �م مر ز

تقلته يل.ته يل. ق مماكد مما  كتªٔكٔ xٔٔة و

�ف�ة من حملو�ة من حملول نرتات ا يمكية اك

تس" تاذته  ٔٔ
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