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I.  الكشف عن أيونات الحديدII  𝑭𝒆𝟐+ وأيونات الحديدIII 𝑭𝒆𝟑+ 
 تجربة .أ

+𝑵𝒂  (نضيف قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم  + 𝑶𝑯−)  إلى أنبوبين يحتوي األول على محلول كبريتات الحديد

II )  𝑭𝒆𝟐+ + 𝑺𝑶𝟒
+III )  𝑭𝒆𝟑والثاني على محلول كلورور الحديد   (−𝟐 + 𝟑𝑪𝒍−). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إستنتاج .ب

 هو هيدروكسيد الحديد  الراسب األخضرII  2صيغتهFe(OH) الذي يدل على وجود أيونات الحديد ، اII 2+Fe   .في المحلول 

+II :                     𝑭𝒆𝟐معادلة ترسب هيدروكسيد الحديد  + 𝟐𝑶𝑯−                                 𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟐 

 

  هو هيدروكسيد الحديد  )لون الصدأ(الراسب ذو اللون البنيIII  3صيغتهFe(OH) الذي يدل على وجود أيونات              ، ا

 في المحلول.     III   3+Feالحديد 

+III :                   𝑭𝒆𝟑معادلة ترسب هيدروكسيد الحديد  + 𝟑𝑶𝑯−                                     𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟑 

II.  الكشف عن أيونات األلومنيوم 𝑨𝒍𝟑+ وأيونات الزنك𝒁𝒏𝟐+ 
 تجربة .أ

+𝑵𝒂  (نضيف قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم  + 𝑶𝑯− ) أنبوبين يحتوي األول على محلول كلورور  إلى

+𝑨𝒍𝟑  (األلومنيوم  + 𝟑𝑪𝒍−)   والثاني على محلول كلورور الزنك) 𝒁𝒏𝟐+ + 𝟐𝑪𝒍−). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 روائز الكشف عن بعض األيونات
 Test d’identification de quelques ions  
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 مالحظة .ب

 بعد إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم نالحظ :

 ( تكون 1في األنبوب األول )راسب أبيض. 

 ( تكون 2في األنبوب الثاني )وعند إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم بوفرة يذوب الراسب األبيض  راسب أبيض هالمي

 (.1لهيدروكسيد الزنك بينما اليذوب الراسب في األنبوب في األنبوب )

 إستنتاج .ج

 الذي اليذوب في كمية وافرة من محلول هيدروكسيد الصوديوم هو هيدروكسيد األلومنيوم  صيغته  الراسب األبيض

3Al(OH) 3+الذي يدل على وجود أيونات األلومنيوم ، اAl   .في المحلول 

+𝑨𝒍𝟑                     معادلة ترسب هيدروكسيد األلومنيوم : + 𝟑𝑶𝑯−                                 𝑨𝒍(𝑶𝑯)𝟑 

 

   2هو هيدروكسيد الزنك صيغته الراسب األبيض الهالميZn(OH) 2+الذي يدل على وجود أيونات الزنك  ، اZn    .في المحلول 

+𝒁𝒏𝟐                   معادلة ترسب هيدروكسيد الزنك : + 𝟐𝑶𝑯−                                         𝒁𝒏(𝑶𝑯)𝟐 

III.  الكشف عن أيونات النحاس 𝑪𝒖𝟐+ 
 تجربة .أ

+𝑵𝒂  (نضيف قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم  + 𝑶𝑯−) أنبوب يحتوي على محلول كبريتات النحاس  إلى 

   )  𝑪𝒖𝟐+ + 𝑺𝑶𝟒
+𝒁𝒏𝟐 (والثاني على محلول كلورور الزنك   (−𝟐 + 𝟐𝑪𝒍−). 
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 إستنتاج .ب

 هو هيدروكسيد النحاس  الراسب األزرقII  2صيغتهCu(OH) 2+الذي يدل على وجود أيونات النحاس ، اCu   .في المحلول 

+II :                     𝑪𝒖𝟐معادلة ترسب هيدروكسيد النحاس  + 𝟐𝑶𝑯−                                 𝑪𝒖(𝑶𝑯)𝟐 

IV.  الكشف عن أيونات الكلور 𝑪𝒍− 
 تجربة .أ

+𝑨𝒈  (نضيف قطرات من محلول نترات الفضة  + 𝑵𝑶𝟑
+𝑯  محلول حمض الكلوريدريك   إلى (− + 𝑪𝒍−))   ونعرضه

 ألشعة الشمس.

 
 إستنتاج .ب

  بعد إضافة محلول نتراث الفضة إلى محلول حمض الكلوريدريك، نالحظ تكون راسب أبيض يسود تدريجيا تحث تأثير

 في المحلول.   Cl-الذي يدل على وجود أيونات الكلورور ، ا AgClصيغته الكيميائية  كلورور الفضة الضوء، يسمى هذا الراسب 

+𝑨𝒈                               معادلة ترسب كلورور الفضة  : + 𝑪𝒍−                                          𝑨𝒈𝑪𝒍 

  تمرين تطبيقي

أبيض يسود األولى قطرات من محلول نترات الفضة فالحظ تكون راسب العينة ف إلى يضن (S)عينتين من محلول مائي أخد ن

 الحظ تكون راسب بلون الصدأ.نمحلول الصودا فالثانية قطرات من العينة ف إلى يضنتحت تأثير الضوء. و 

 ؟  ما األيونات التي تم الكشف عنها .1

 ؟ أكتب معادلتي الترسب .2

 ؟ (Sأكتب الصيغة األيونية للمحلول ) .3

 

راسب أبيض يسود 

 تحث الضوء


