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 مفهوم الاف عل الكيمي ئي    5

Notion de réaction chimique  

I- تف عل الحديد و الكبريت :  

 : تجربة -أ

 :ياوهج  ثم نسخن جزءا من مسحوق الخليط حاى الحديد مسحوق من 7gالكبريت و  مسحوق من 4gنخلط 

 

 ؟( الاف عل ) م ذا نالحظ أثن ء الاسخين  - 1

 م ذا تساناج ؟, تقريب مغنطيس منه  دهل ينجذب الجسم الن تج عن - 2

 .يناشر في الخليط يسامر الاوهج و  الحديد مع الكبريت و اف علالاسخين ي أثن ء – 1

 .و هو جسم خ لص مركب كبرياور الحديدجذب من طرف المغنطيس يسمى ننالحظ إخاف ء الخليط و ظهور جسم صلب أتسود ال ي - 2

 : اتسانا ج –ب 

عن هذا  و نعبر  ,FeSجسم جديد يسمى كبرياور الحديد صيغاه الكيمي ئية  تف عال كيمي ئي  يظهر خالله حديد و الكبريتاخاف ء اليعابر 

 :   ب لكا بة الا لية  الكيمي ئي الاف عل

 كبرياور الحديد              الحديد     +     كبريت                                     

II –  تف عل المغنيزيوم و ثن ئي أوكسيد الكربون: 

 : تجربة  –أ 

 :ربون ثن ئي أوكسيد الك غ ز في ق رورة تحاوي على  ثم ندخلهنأخذ قطعة من شريط المغنيزيوم و نسخنه  بموقد بنسن حاى تاوهج 
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 م ذا نالحظ أثن ء الاف عل ؟ -

  أثن ء الاف عل نالحظ توهج شريط المغنيزيوم بلهب شديد اإلض ءة يص حبه دخ ن أتسود وهو الكربون و مسحوق أبيض و هو

 . MgOأوكسيد المغنيزيوم 

 : اتسانا ج –ب 

يخافي خالله المغنيزيوم و ثن ئي أوكسيد الكربون و تظهر أجس م جديدة   كيمي ئي ثن ئي أوكسيد الكربون تحوال يوم والمغنيز تف عل يعابر

 :ب لكا بة الا لية  الكيمي ئي و الكربون و نعبر عن الاف عل MgOوهي أوكسيد المغنيزيوم 

 ربونالك+   م     أوكسيد المغنيزيو ثن ئي أوكسيد الكربون   +     المغنيزيوم              

 الماف عالت الاف عل الكيمي ئي هو تحول كيمي ئي تخافي خالله أجس م تسمى  : مفهوم الاف عل الكيمي ئيréactifs  هر أجس م و تظ

 . produitsالنواتج  جديدة تسمى

II –  األوكسجين  تف عل المغنيزيوم و: 

 :تجربة  –أ 

 :له  في ق رورة تحاوي على ثن ئي األكسجين علة  و ندخانأخذ قطعة من شريط المغنيزيوم مش

 

 م ذا نالحظ أثن ء الاف عل ؟ -

  أثن ء الاف عل نالحظ توهج شريط المغنيزيوم بلهب شديد اإلض ءة يص حبه دخ ن مكون من مسحوق أبيض و هو أوكسيد

 .الجوانب الداخلية للق رورة الذي ياوضع على  MgOالمغنيزيوم 

 : اتسانا ج –ب 

اق المغنيزيوم في ثن ئي األوكسجين تف عل كيمي ئي يخافي خالله المغنيزيوم و ثن ئي األوكسجين و يظهر جسم جديد و هو يعابر احار

 . MgOأوكسيد المغنيزيوم 

  ملحوظة : 

 .تعابر جميع االحاراق ت تف عالت كيمي ئية  -

 .ين في الماف عالت ألن االحاراق ياطلب و جود ثن ئي األوكسج, ليس كل تف عل كيمي ئي احاراق  -

 ء يجب الامييز بين الاحول الكيمي ئي و الاحول الفيزي ئي ف لاحول الكيمي ئي هو تحول تخافي أثن ءه أجس م و تظهر أجس م جديدة بينم  أثن -

 .تاغير الح لة الفيزي ئية للجسم فقط  إنم  الاحول الفيزي ئي ال تظهر أجس م جديدة و
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 المعجم العلمي

  Combustion احاراق   Incandescent ماوهج

  Disparaître يخافي   Asphyxie اخاف ء 

  Produit ن تج  Bec bensun موقد بنسن 

  Magnésium مغنيزيوم  Réactif ماف عل 

  Soufre كبريت  Oxyde de magnésium أوكسيد المغنيزيوم

  Sulfure de fer كبرياور الحديد  Fer حديد
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