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  ______x_________     ثانويـة  وزارة التربيـة الوطنيـة 
  _______x_________: ا�ستـاذ   _____________________ تبسه_: مديرية التربية لو�ية 
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  :رقم المذكرة   جذع مشترك علوم وتكنولوجيا   1:المستـوى 
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 	���������  :الوحـدة    �	��	 ��� �	��� ����  

   بعض ا�نواع الكيميائيـةالكشف عن  :عنوان التجربـة 


�	 �����ء� ��:  
  . يعرف أن بعض ا�نواع الكيميائية موجودة في الطبيعة  - 
  . عن بعض ا�نواع الكيميائية ياستعمال الحواس الخمسة للكشف ا�ول - 
 . واع الكيميائيةا�ن  يائي عن بعضالكشف الكيم - 
 .الكشف عن بعض الشوارد المعدنية  - 

  

 ��
���� ���������:  

  : א�دوא�
  مواسك خشبية  -
 حمام رملي  -
 بوتقة خزفية  -
  ملعقة  -
   pHورق -
  ورق الترشيح -

  
  
  
  
  

����	
�
�:א�ز �
  .زجاج ساعة  -
 .قطارة  -
 .إرلينة  -
 .مخBط  -
 .أنابيب اختبار  -
 .دورق  -
 .قمع  -
  .بيشر  -

  
  
  

�:א�
�ز� �
  . متر pH ـ جھاز ال  -   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�:א��وאد�א��	�	��	��� �
  .الثنائي كبريتات النحاس  -      
 ماء مقطر  -      
  A  محلول فھلنغ  -      
  Bمحلول فھلنغ  -      
  محلول غلوكوز  -      
  برتقالة  -      
 حبة بطاطا -      
 ماء اليود  -      
  بلورات اليود   -      

 كاشف أزرق البروموتيمول  -      
 رائق الكلس  -      
  الخل   -      
  . مشروب غازى -      
  .كبريتات الحديد الثنائي  -      
  .كبريتات الزنك  -      
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1- ����� :  
.التي تكون المادة   ) ... ذراتجزيئات أو شوارد أو ( ا�فراد الكيميائية  النوع الكيميائي ھو مجموعة من                   

 (  ............ Fe ( ،  الحديد )  NaCL H2O (، كلور الصوديوم )     (الماء : أمثلــة                 
على أنواع أن نحدد مثF ما إذا كانت حبة برتقال أو عصيرھا تحتوي فما رأيك ھل نستطيع عزيزي الطالب*          

كيميائية أم I ؟             
: اLتية لKجابة عن السؤال نتبع الخطوات               

 

  

  

 :  2 -  ����� �� �! ��������	 "�#$ �	)&�'()�	 ��*(    

       أ - الكشوفات ا�ولية :                 
أول عمل يقوم به الكيميائي ھنا ھو استعمال           :    يأخذ فكرة عن اللون ، الشكل ، الحواس الخمسة حيث     

            . الذوق ، اللمس ، السمعالرائحة ،              
           حذاري : بعض المواد يمكن أن يشكل ذوقھا خطرا على صحتك  .             

عزيزي الطالب قم بإجراء الكشوفات ا�ولية على: إذن                          و حبة البرتقال باستعمال حواسك الخمسة 
   :دول التالي أمF الج    

 
السمع الشم الذوق اللمس الرؤية  

           لھا لون
           لھا رائحة

           تحتوي على ماء
           تحتوي على غاز
           ھل ھي حامضية
           ھل طعمھا حلو

  
  البرتقال تحتوي على الماء مثB ؟ ول أن حبةنستطيع أن نق السابق ؟ أي ھل  ھل ھذه الكشوفات كافية لTجابة عن سؤالنا

  ، ھرس حبة البرتقال نجدھا تحتوي على سائل الحواس الخمسة � يمكنھا أن تعطينا المعلومات الكافية عن كل تساؤ�تنا ، فمثB عند إن
  .الماء  على أن ھذا السائل يحتوي  بواسطة الحواس يمكننا التأكد لكن � 

  . بعض الكشوفات الكيميائية لTجابة عن سؤالنا بدقةعلينا إجراء  ولھذا يجب
  

  : الكشف عن وجود الماء في برتقالة –ب 
  اللون ا�زرق بوجود  إلى باستعمال كبريتات النحاس الثنائي الBمائية ، حيث يتحول لونھا ا�بيض يكشف على وجود الماء      
  .الماء        

   الBمائية النحاس الثنائي عتين ، نذر قليB من كبريتاتالبرتقالة إلى قط نقسم  : التجربــة   
  . القطعتين إحدى على (CuSo4) الجافة                    

  . )أنظر الشكل (  .اللون ا�زرق على مكان التذرية  نBحظ ظھور                  
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  . )ماء: (ن البرتقالة تحتوي على النوع الكيميائي نستنتج أ  : نتيجـة           
  : في برتقالةغلوكوز الكشف عن وجود ال – جـ

     .وبالتسخين يتشكل راسب أحمر آجوري ا�زرق  باستعمال محلول فھلنك ذواللون نكشف على وجود الغلوكوز        
     التجربــة : نقوم بعصر البرتقالة في أنبوبة اختبار ثم نسكب فوقھا قليB من محلول فھلنغ ذو اللون ا�زرق .

  .باستعمال مصباح بنزن  نقوم بتسخين المزيج بلطفثم                  
  .ظھور راسب أحمر أجوري  : ن حظ         

  

  
  . )وزكغلو: (نستنتج أن البرتقالة تحتوي على النوع الكيميائي    : نتيجـة     

  : برتقالال عصير في الحموضـةالكشف عن  –د 
  متر ، أو بعض الكواشف الملونة كأزرق البروموتيمول يمكن معرفة طبيعة ا�نواع   pH، أو جھاز الـــ    pHباستعمال ورق الــ       
  .الكيميائية من حيث الحامضية ، أو القاعدية ، أو المتعادلة        
 .قطرات من أزرق البروموتيمول  مل من عصير البرتقال ونضيف له 20نأخذ  : الكشف الكيفي •

  .نBحظ أن المزيج تلون بالصفر                
  .نستنتج أن عصير البرتقال حامضي  : نتيجــة

 .من عصير البرتقال ونضعه في كأس بشر  20ml نأخذ  : الكشف الكمي •
  .للعصير   PH الــ  نقوم بقياس قيمة                     

  . 7إلى قيمة أقل من  يشيرمتر  PH جھاز  :ن%حظ 
  . نستنتج أن عصير البرتقال محلول حامضي :نتيجـة 
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        ا�ستنتاج العام : 
أن حبة البرتقال             من خBل الكشوفات الكيميائية السابقة نستنتج  

  .غلوكوز ، وذات طبيعة حامضية  ماء ،: الكيميائية   تحتوي على ا�نواع

3-  ��� ,- ./��	���������	 
	��	 0�1	  :  
        أ ) -  الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون في مشروب غازي :

  . CO2الكربون  يتعكر في وجود غاز ثاني أكسيد رائق الكلس محلول شفاف ، 
  :نحقق التجربة الموضحة بالشكل التالي  : التجربــة           

  
  .  CO2يحتوي على غاز ثنائي أكسيد الكربون  مشروب الغازينستنتج أن ال    :نتيجـة            
    :وكمايلي ) بن ھارون مثB ( يمكننا اجراء التجربة السابقة على ماء غازي  : م�حظــة

  

  
  .كربون يحتوي على غاز ثنائي اكسيد ال  نستنتج أن الماء المعدني الغازي    :نتيجـة          

      ب) - الكشف عن النشا :
  

  . النشا ا�زرق بوجود البني إلى لونه ا�صلي من ا�صفر يتحول لذيا ليودا يكشف عن وجود النشا باستعمال محلول ماء         
         التجربــة : 

  . ثم نقطر عليھا قطرات من ماء اليود في جفنة ، ىنضع مسحوق من دقيق الذر                   
.ون الخليط باللون ا�زرق تل  :ن حـظ                   

     . تحتوي على النوع الكيميائي نشاى مادة الذرأن نستنتج     :نتيجـة           
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    :التجربة  -)أ      

  :ثBثة انابيب اختبار على التوالي ا�نواع الكيميائية التالية  نضع في -                    
  .محلول كبريتات النحاس الثنائي المائي ذو اللون ا�زرق ) :  01( ا�نبوب                        

  .محلول كبريتات الحديد الثنائي  ذو اللون ا�خضر  ) :  02( ا�نبوب                        
  . ف شفاذو اللون ال الزنك محلول كبريتات ) :  01( ا�نبوب                        

  ) .محلول الصود ( نضيف لكل أنبوب قطرات من محلول ھيدروكسيد الصوديوم  -                    
  .يمثل ھيدروكسيد النحاس الثنائي )  01( تشكل راسب أزرق ھBمي في ا�نبوب   -  :ن حظ             

  .ل ھيدروكسيد الحديد الثنائي يمث)  02( تشكل راسب أخضر ھBمي في ا�نبوب   -                       
  .يمثل ھيدروكسيد الزنك )  03( تشكل راسب أبيض ھBمي في ا�نبوب   -                       

    إضافةتعطي شاردة النحاس الثنائي اللون  ا�زرق في المحلول الذي تتواجد فيه ، وتعطي راسب أزرق ھBمي عند  - :ا�ستنتاج           
  .قطرات من محلول الصود                            

    إضافةھBمي عند  خضرفي المحلول الذي تتواجد فيه ، وتعطي راسب أ خضرالثنائي اللون  ا�حديد تعطي شاردة ال  -                        
  .قطرات من محلول الصود                            

  ھBمي عند إضافة   بيضفي المحلول الذي تتواجد فيه ، وتعطي راسب أ الشفافاللون  لزنك اتعطي شاردة   -                       
  .قطرات من محلول الصود                            

  
  .كيف يتم الكشف عن شوارد الفضة ، وشوارد الحديد الثBثي ، وشوارد ا�لمنيوم    :تقويم  - )ب     

  


