الثالثة ثانوي إعدادي

األستاذ  :محمد عماري

 -Iرؤصٛش انٕٓاء ػهٗ انحذٚذ
رصذأ األعغبو انًصُٕػخ يٍ انحذٚذ يًب ٚؤد٘ إنٗ رآكهٓب فًب ْ ٙانؼٕايم انز ٙرؤد٘ إنٗ ركٌٕ انصذأ ؟ ٔيب ْٕ عجت رآكم انحذٚذ ؟
-1انؼٕايم انعشٔسٚخ نزكٌٕ انصذأ * يالحظخ ٔإعزُزبط
نذُٚب أسثؼخ أَبثٛت إخزجبس  - :األَجٕة (ٚ )1حزٕ٘ ػهٗ ْٕاء فقػ  -األَجٕة (ٚ )2حزٕ٘ ػهٗ يبء ْٕٔاء
 األَجٕة (ٚ )3حزٕ٘ ػهٗ يبء ٔيهح ْٕٔاء - .األَجٕة (ٚ )4حزٕ٘ ػهٗ يبء يغهٗ فٕقّ غجقخ يٍ انضٚذ فٕٓ ٚحزٕ٘ ػهٗ يبء ثذٌْٕٔاء ألٌ انًبء انًغهٗ خبل يٍ انٕٓاء ٔانضٚذ ًُٚغ رٔثبٌ انٕٓاء ف ٙانًبء .
ػُذ ٔظغ يغًبسا يٍ انحذٚذ ف ٙكم أَجٕة يٍ ْزِ األَبثٛت ٔثؼذ يشٔس ثعؼخ أٚبو َالحظ أٌ انصذأ ٚزكٌٕ ف ٙاألَجٕث)3(ٔ )2( ٍٛ
َٔغزُزظ أٌ انؼبيه ٍٛانعشٔس ٍٛٚنزكٌٕ انصذأ ًْب  :انًبء ٔانٕٓاء كًب َغزُزظ أٌ انًهح ٚغشع ْزا انزفبػم .
* انغبص انًزفبػم يغ انحذٚذ.
يالحظخ ٔإعزُزبط
رغشثخ
ثؼذ يشٔس ثعؼخ أٚبو َالحظ رحٕل انحذٚذ إنٗ صذأ ٔصؼٕد
صوف الحديد
انًبء ف ٙانًخجبس انًذسط ثُغجخ انخًظ أ٘ 20%
يًب ٚذل ػهٗ أٌ انغبص انًزفبػم يغ انحذٚذ ًٚضم
مخبار مدرج
20%يٍ حغى انٕٓاء إَّ صُبئ ٙاألٔكغغO2 ٍٛ
ٔنٓزا ٚغًٗ ْزا انزفبػم أكغذح انحذٚذ .

ماء

* انًؼبدنخ انكًٛٛبئٛخ نٓزا انزفبػم
ُٚزظ ػٍ أكغذح انحذٚذ ف ٙانٕٓاء انشغت ركٌٕ انصذأ ْٔ ٙيبدح رزكٌٕ أعبعب يٍ أٔكغٛذ انحذٚذ ااا َٔ Fe2O3ؼجش ػٍ ْزا انزفبػم
ثبنًؼبدنخ انزبنٛخ:
(Fe + 3/2O2
1 Fe2O3 )× 2
4 Fe + 3O2
2 Fe2O3
 - 2رآكم انحذٚذ
يبدح انصذأ يبدح يغبيٛخ يُفزح نهٕٓاء أ٘ رحزٕ٘ ػهٗ صقت صغٛشح رغًح نهٕٓاء ثبنُفبر إنٗ داخم انحذٚذ يًب ٚؤد٘ إنٗ رآكهّ
ٔنزفبد٘ ْزا انزآكم ٚغت ػضل انحذٚذ ػٍ انٕٓاء انشغت ٔرنك ثطالئّ ثبنصجبغخ أٔثطجقخ يٍ فهض آخش كبنضَك .
ٚكزغت انحذٚذ يقبٔيخ ػبنٛخ ظذ انزؤكغذ ػُذ يضعّ ثفهضاد أخشٖ ٔقهٛم يٍ انكشثٌٕ حٛش َحصم ػهٗ انفٕالر غٛش انقبثم نهزؤكغذ.
خالصخ
ٚزفبػم انحذٚذ يغ صُبئ ٙأٔكغغ ٍٛانٕٓاء ثٕعٕد انًبء ُٔٚزظ ػٍ ْزِ األكغذح ركٌٕ انصذأ ْٔ ٙيبدح يغبيٛخ ال رحً ٙانحذٚذ يٍ
انزآكم ْ .زِ األكغذح ثطٛئخ ػهٗ ػكظ االحزشاق انز٘ ٚؼزجش أكغذح عشٚؼخ .
 -IIرؤصٛش انٕٓاء ػهٗ األنٕيُٕٛو ْم ٚؤصش انٕٓاء ػهٗ األنٕيُٕٛو ؟
 -1يالحظخ ٔإعزُزبط
ٚفقذ األنٕيُٕٛو انًؼشض نهٕٓاء ثشٚقّ انفهض٘ حٛش رظٓش ػه ّٛغجقخ داكُخ رغًٗ األنٕئَ ٍٛغزُزظ أٌ األنٕيُٕٛو ٚزؤكغذ فٙ
انٕٓاء دٌٔ أٌ ٚزآكم.
 -2رفغٛش انًالحظخ األنٕي ٍٛيبدح غٛش يغبيٛخ رحً ٙاألنٕيُٕٛو يٍ انزآكم ألَٓب ال رغًح ثُفبر انٕٓاء إنٗ داخم األنٕيُٕٛو ٔرزكٌٕ
ْزِ انًبدح يٍ أٔكغٛذ األنٕيُٕٛو َٔ Al2O3ؼجش ػٍ ْزِ األكغذح انجطٛئخ ثبنًؼبدنخ انزبنٛخ:
2 Al + 3/2 O2
Al2O3
4Al + 3O2
2 Al2O3
 - IIIاحزشاق ثؼط انفهضاد
إحزشاق انفهضاد رفبػم كًٛٛبئٚ ٙحذس ث ٍٛانفهض ٔصُبئ ٙاألٔكغغُٚٔ ٍٛزظ ػُّ ركٌٕ أٔكغٛذ ْزا انفهض.
أكبعٛذ انفهضاد أعغبو رزكٌٕ يٍ رساد انفهض يشرجطخ ثزساد األٔكغغ. ٍٛ
ٚحزشق يغحٕق انفهض ثهٓت ًٛٚضِ يضم انُحبط انز٘ ٚحزشق ثهٓت أخعش.
-Fe + O2
Fe3O4
3Fe + 2O2
 يؼبدنخ إحزشاق انحذٚذ :أٔكغٛذ انحذٚذ انًغُطٛغFe3O4 ٙ2Cu + O2
يؼبدنخ إحزشاق انُحبط :أٔكغٛذ انُحبط اا 2 CuO
2 Zn + O2
أٔكغٛذ انضَك 2 ZnO
 يؼبدنخ إحزشاق انضَك:4 Al +3O2
 -يؼبدنخ إحزشاق األنٕيُٕٛو أٔكغٛذ األنٕيُٕٛو 2 Al2O3

