
  انشطة في درس 
  المحالیل اإللكترولیتیة و التراكیز

  األجسام الصلبة األیونیة
  . -Clو أنیونات الكلورور   +Naتمثیال لنموذج بلور كلورور الصودیوم الذي یتكون من كاتیونات الصودیوم  جانبھنعطي 

 -Clو  +Naألیوناتاالنموذج أن كلورور الصودیوم یتكون من  یبین ھذا
  .حیث مثلنا كل أیون بكرة ذات شعاع معین   ُمَرتَّبَةً َوْضُعھَا 

rNa
+ = 99 pm  ،rCl

- = 181 pm  
système cubique faces centrées (F) de paramètre  
 de maille a =  564 pm  

   .في ھذا النموذج -Clو  +Naحدد المواضع التي تحتلھا كل من األیونات  -1
المتماسك لھذه األیونات ؟كیف یمكن تفسیر التوزیع المنظم و  -2  
ھل یتحقق الحیاد الكھربائي في بلور كلورور الصودیوم ؟ -3  
.أعط الصیغة الكیمیائیة لكلورور الصودیوم  -4  

2Hجزیئة الماءقطبیة  O:  
 ذرة األوكسجین أكثر كھرسلبیة

من ذرة الھیدروجین إذن فالذرة 
O  تجذب الزوج اإللكتروني

  .Hللرابطة أكثر من الذرة
حدد مرجح الشحن الموجبة و  -1

  السالبة 
  

  

نمأل سحاحة بالماء و نحك  -2
قضیبا من زجاج بقطعة صوف 

نفتح صنبور السحاحة حیث 
یتدفق صبیب دقیق من الماء 

  .فنقرب الیھ القضیب المشحون 
  ماذا تالحظ - 2-1
  فسر نتائج التجربة - 2-2

    
  ذوبان جسم صلب في الماء

  ننجز التجارب التالیة  -1
  .استنتجماذا تالحظ ؟ 

    
   ! ما ذا تالحظ ؟ استنتج. مرره في لھب موقد بنسن نو في التجربة بلل طرف ساق زجاجیة بالمحلول المحصل ن -2
   ! ما ذا تالحظ ؟ استنتج. الفضة ثم عرضھ للضوء ف إلیھ قلیال من محلول نتراتیضنفي أنبوب اختبار ثم  (S)ضع قلیال من المحلول ن -3
   .و اقترح المحلول االلیكترولتي  فسر اضاءة المصباح في كل من التجربة الثانیة و الثالثة -4
  .أكتب معادلة ذوبان كلورور الصودیوم في الماء -5
  .مستعینا بالوثیقة اعاله وبان كلورور الصودیوم في الماءعلما أن جزیئات الماء قطبیة و أن كلورور الصودیوم مركب أیوني ، فسر ظاھرة ذ -6

 ذوبان غاز في الماء
و مغلقة بسدادة یخترقھا أنبوب  HClمملوءة بغاز كلورور الھیدروجین  قارورةنتوفر على 

باألصبع ، ثم نغمر الفوھة في إناء بھ ماء مقطر أضیف إلیھ بعض  نغلق فوھة األنبوب . زجاجي 
  )ر في الوسط الحمضيحمكاشف ملون یأخذ اللون األ( الھیلیانتینقطرات 

  ؟ الحظماذا ت -1
  كیف تفسر الصعود السریع للماء داخل الحوجلة ؟ -2
  ر ؟حمإلى األ الھیلیانتین من االصفر ماذا تستنتج من تغیر لون  -3
  نصب في أنبوب اختبار كمیة من المحلول المحصل ثم نضیف إلیھ قلیال -4

  . ! ماذا نالحظ ؟ استنتج. ل نترات الفضة من محلو
  .ثم أكتب المعادلة الكیمیائیة لھذا الذوبان. في الماء HClاستنتج األیونات التي تنتج عن ذوبان  -5

  ذوبان سائل في الماء
  .اء المقطرممن ال 50mlإلى كأس تحتوي على  H2SO4نضیف بواسطة ماصة بعض قطرات حمض الكبریتیك 

  .ماذا تالحظ ؟ استنتج . بقلیل من المحلول المحصل  pHنبلل قطعة من ورق  -1
  .ماذا تالحظ ؟ استنتج. نصب في أنبوب اختبار كمیة من المحلول المحصل ثم نضیف إلیھ قلیال من محلول كلورور الباریوم  -2
  . في الماء ثم أكتب المعادلة الكیمیائیة لھذا الذوبان H2SO4عن ذوبان  استنتج األیونات التي تنتج -3

 




