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  0,25x4انتًٍٍص بٍٍ األجساو و انًىاد انًكىَت نها
=
 تعسف تُىع انًىاد و تصٍُفها انى يىاد فهصٌت ،بالستٍكٍت و يىاد شجاجٍت
1011
 تعسف انرزاث انداخهت فً تسكٍب انًىاد انعضىٌت
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تتكون الذرة من  :نواة و سحابة الكترونٌة
نعبر عن شحنة الكهربائٌة للسحابة اإللكترونٌة ب Qn = - Z. e :
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اسى و انصٍغت انكًٍٍائٍت نهسائم انُاتج  :انسائم هى :الماء صٍغته انكًٍٍائٍتH2O :
اسى انغاش انُاتج هى  :ثنائي اوكسيد الكربىن صٍغته انكًٍٍائٍتCO2 :
انرزاث انداخهت فً تسكٍب يتعدد اإلثٍهٍٍ هً  :ذزاث الكربىن Cو ذزاث
الهيدروجيه H
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الصٌغة الكٌمٌائٌة لأللومٌن Al2O3 :اسمها  :اوكسٌد األلومنٌوم
الفلزات التً تتفاعل مع محلول حمض الكلورٌدرٌك  :حدٌد – زنك  -المنٌوم
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الفلزات التً ال تتفاعل مع محلول الصودا  :الحدٌد  -النحاس

5.3
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 يعسفت يكىَاث انرزة
 يعسفت يدنىل انعدد انرزي  Zو انشحُت االبتدائٍت و تىظٍفها

1,25

 تصٍُف انًحانٍم انًائٍت انى حًضٍت يحاٌدة و قاعدٌت اعتًادا عهى قٍى pH
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 تعسف َىاتج احتساق بعض انًىاد انعضىٌت فً ثُائً اوكسٍجٍٍ انهىاء
 تحدٌد انرزاث انداخهت فً تسكٍب انًىاد انعضىٌت اَطالقا يٍ َىاتج اإلحتساق

  1,00يعسفت اسى و صٍغت كم يٍ Fe2O3 :و Al2O3
 1,00تعسف تأثٍس حًض انكهىزٌدزٌك عهى بعض انفهصاث َ :حاض ،حدٌد ،شَك انًٍُىو
 تعسف تأثٍس هٍدزوكسٍد انصىدٌىو عهى بعض انفهصاث َ :حاض ،حدٌد ،شَك
1,00
انًٍُىو

عُاصس اإلجابت وسهى انتُقٍظ ـ االيتحاٌ انًىحد انًحهً نٍُم شهادة انسهك اإلعدادي ـ يادة انفٍصٌاء وانكًٍٍاء

ذ .عبد انسحًاٌ باحًى
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Qn = +26 e = +41,6. 10-19C
حساب شحنة النواة
-19
حساب شحنة اإللكترونات Qe = -26 e = -41,6. 10 C
Qa = Qn + Qe = 0C
استنتاج شحنة الذرة
2+
Fe
صٌغة اٌون األلمنٌوم :
نوع األٌون  :كاتٌون احادي الذرة
العوامل التً تساعد على تكون الصدأهً  :الهواء و الماء
المادة التً تساعد على تسرٌع تكون الصدأ هً  :الماــــــح
2Fe + 3O2 -----------> 2Fe2O3
تآكل الحدٌد على عكس األلمنٌوم الذي تحمٌه طبقة األلمٌن من التآكل
صٌغته الكٌمٌائٌة H2 :
اسم الغاز :
+
Fe + 2H -----------> Fe 2+ + H2
ٌدل الراسب األخضر على وجود األٌونات Fe 2+ :
أ
2+
Fe
ب + 2HO -----------> Fe(OH)2
المادة المخزنة فً العلبة هً مادة حمضٌة ألن ٌ pH<7عنً ان
المواد الفلزٌة التً من المحتمل ان تصنع منها العلبة هً  :الحدٌد ،
األمنٌوم او الزنك ألن هذه األخٌرة هً التً تتفاعل مع المحالٌل
الحمضٌة
ٌرجع سبب انتفاخ العلبة الى تصاعد غاز ثنائً الهٌدروجٌن نتٌجة
تفاعل المادة الفلزٌة التً تتكون منها العلبة مع المادة الحمضٌة
المخزنة فٌهه.
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 معرفة الشحنة االبتدائٌة  eو توظٌفها
 معرفة مكونات الذرة
 معرفة الحٌاد الكهربائً للذرة
كتابة صٌغة األٌون بمعرفة عدد اإللكترونات المفقودة او المكتسبة من طرف الذرة
تعرٌف األٌون و تصنٌفه الى اٌون احادي الذرة و متعدد الذرات
معرفة العوامل المساعدة على تؤكسد الحدٌد فً الهواء الرطب

كتابة معادلة التفاعل الموافق لتكون Fe2O3
تفسٍساختالف اكسدة األنًٍُىو عٍ اكسدة انحدٌد فً انهىاء انسطب
تعسف تأثٍس حًض انكهىزٌدزٌك عهى انحدٌد
كتابت انًعدنت انحصٍهت انًبسطت نتفاعم انحدٌد يع حًض انكهىز ٌدزٌك
يعسفت زوائص انكشف عٍ األٌىَاث Fe 2+
كتابت يعادالث انتسسب
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تعبئة مجموعة مندمجة من الموارد المكتسبة (معارف – مهارات  -مواقف)،
بكٌفٌة مستبطنة بهدف حل الوضعٌة ـ المشكلة

من المعلوم ان تفاعل الفلزات مع المحالٌل الحمضٌة ٌنتج عنها كل من
غاز ثنائً الهٌدروجٌن و اٌون الفلز الذي ٌشكل غالبا خطرا على
صحة اإلنسان ،لذلك ٌجب على سلمً تفادي استهالك المشروب فً
هذه الحالة

عُاصس اإلجابت وسهى انتُقٍظ ـ االيتحاٌ انًىحد انًحهً نٍُم شهادة انسهك اإلعدادي ـ يادة انفٍصٌاء وانكًٍٍاء

ذ .عبد انسحًاٌ باحًى
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