

بطاقة
التلميذ

الكشف عن بعض األنواع الكيميائية

يف حجرة املخرب وضع األستاذ أمامك جمموعة من املنتوجات
الطبيعية واالصطناعية وطلب منك الكشف عن بعض
األنواع الكيميائية املوجودة فيها ،كيف ميكنك
حتقيق ذلك؟

األدوات املستعملة
مواد و محاليل
 .1مشروب غازي (عادي و )light
 .2ماء الجير.
 .3كاشف أزرق البروموتيمول .BBT
 .4ماء مقطر.
 .5كاشف فهلنغ (مزيج  50%من المحلول  Aو  50%من

المحلول )B
 .6محلول الصود بتركيز . 0,01 mol / L
 .7الخل.
 .8مصل الحليب.
 .9محلول الجلوكوز بتركيز . 0, 25 mol / L
 .11كبريتات النحاس الالمائية.
 .11حبة بطاطا.
 .12زيت.
 .13كحول.

أدوات مخبرية

 .1صفيحة للتجارب.
 .2ملعقة معدنية.
 .3ملقاط خشبي.
 .4عداد القطرات.
 .5جهاز التسخين.
 .6أنبوب انطالق مزود
بسدادة.
 .7أنابيب اختبار.
 .8ماصة.
 .9قفازات.
 .11نظارات واقية.
 .11ماسك خشبي.

خطوات العمل
أ .دراسة الالصقة:
 .1اقرأ الصقة مشروب غازي من اختيارك و سجل مختلف المكونات الداخلة في تركيبه.
 .2هل المشروب الغازي يتكون من نوع كيميائي أم عدة أنواع ؟ اشرح.
ب .الكشف عن الماء:
 .1أنجز تجربة للكشف عن الماء في المشروب
الغازي ،في قطعة بطاطا ،في الزيت و في الكحول.
مثلها مستعمال األلوان وضع عليها البيانات الالزمة.
 .2أنجز جدوال تميز فيه بين األجسام التي تحتوي على
الماءوالتي التحتوي عليه ؟

املفتشية العامة للبيداغوجيا

دليل السنة االوىل ثانوي جذع مشرتك علوم وتكنولوجيا

الصفحة 1

جـ .الكشف عن ثنائي أكسيد الكربون:
 .1ضع في أنبوب اختبار  5mLمن المشروب الغازي واغلق فوهته بسدادة موصولة
بأنبوب انطالق.
 .2ضع كمية من ماء الجير في أنبوب اختبار آخر واغمر أنبوب االنطالق فيه.
 .3سخن بلطف أنبوب االختبار الذي يحتوي على المشروب الغازي.
 .4ارسم مخطط التجربة وضع البيانات عليها.
 .5ماذا تالحظ ؟ ماذا تستنتج؟
د .الكشف عن الحمض واألساس:
 .1ضع في أنبوب اختبار  2 mLمن محلول حمضي ،الخل مثال ،وفي أنبوب آخر  2 mLمن
محلول أساسي وليكن محلول الصود (هيدروكسيد الصوديوم) (بعد أخذ االحتياطات
األمنية).
 .2ضف قطرتين من كاشف أزرق البروموتيمول  BBTلكل أنبوب .ماذا تالحظ؟
 .3ارسم شكال توضيحيا للتجربة مستعمال األلوان مع وضع البيانات الالزمة.
 .4ماذا تالحظ؟ وماذا تستنتج؟
 .5ضع اآلن 1mL ،من مشروب غازي عديم اللون في أنبوب اختبار وضف له  5mLمن
الماء المقطر.
 .6ضف قطرتين من كاشف  .BBTماذا تالحظ؟ ماذا تستنتج؟
هـ .الكشف عن الجلوكوز:
 .1ضع  2 mLمن المشروب الغازي في أنبوب اختبار و ضف له  2 mLمن محلول فهلنغ،
سخن األنبوب (استعمل ماسك خشبي لمسك األنبوب) ماذا تالحظ؟
 .2اكتب البيانات على مخطط تجربتك مع استعمال األلوان.
 .3ما لون المحلول قبل و بعد التسخين؟
 .4ماذا تستنج؟
 .5إذا استعملت مشروبا غازيا " "lightما هي النتائج التي تتوقعها؟ اشرح.
خالصة:
النوع الكيمائي المكشوف عنه

املفتشية العامة للبيداغوجيا

الكاشف المستعمل

دليل السنة االوىل ثانوي جذع مشرتك علوم وتكنولوجيا

المالحظات

الصفحة 2

