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دراسة مجامیع الجدول الدوري للعناصر الرئیسیة مع إجراء تجارب في ھذه التجارب سیتم  : المـقـدمـة
 الدوري .  لبعض العناصر لكل مجموعة من المجامیع السبعة للجدول 

تمكین الطالب من التعرف على الجدول الدوري للعناصر من حیث تقسیمھ الى دورات ومجامیع وسیتم من 
معرفة الطالب في أخذ فكرة مفصلة و للعناصر النموذجیة (الرئیسیة) والعناصراإلنتقالیة الرئیسیة والداخلیة  .

إعطاء فكرة مع  ائق السالمة من ھذه المواد .عن المواد الخطرة بالمختبر كالحوامض والقواعد مع ذكر طر
ة واألجھزة مفصلة للطالب من خالل التعرف حول التجارب التي ستجرى بالمختبر من حیث المواد الكیمیائی

سیقوم الطالب بإجراء عدد من التجارب التي تخص بعض عناصر الجدول الدوري  ومن ثمواألدوات الزجاجیة . 
، ومن خالل ھذه التجارب سیتعرف الطالب على المخاطر  ن الجدول الدوريمع دراسة خواص كل مجموعة م

یتقن الطالب في إجراء الكثیر  وبالتالي . المتوقعة لكل المواد الكیمیائیة الداخلة في كل تجربة من تجارب المختبر
العام الدراسي من التجارب المتنوعة والمفیدة حول عدد من عناصر المجامیع السبعة في الجدول الدوري خالل 

یتقن الطالب في البحث بالمصادر الخارجیة كالمكتبة واألنترنیت من خالل أعطاء أنشطة خارجیة في كل ، و
 تجربة من تجارب المختبر .

 :  فنجد أن تفعیل المختبر وإجراء األنشطة العملیة تحقق عدة أمور منھا
تحدید المشكلة، وفرض الفروض، وإختبار تُنمي في الطالب مھارات التفكیر العلمي ( المالحظة ، و -1

 الفروض، وإختیار الفرض الصحیح ، اإلستنتاج والتعمیم ) 
 تنمیة القدرة على حل المشكالت والتفكیر اإلبداعي .  -2
 تمكن الطالب من تكوین المفاھیم بدالً من المعرفة المجردة . -3
 وع اإلختصاص في المستقبل . تساعد الطالب على تكوین المیول واإلتجاھات العلمیة ون -4
 تساعد على ترسیخ المعلومة وبقاء أثر التعلم فترة أطول .  -5
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تكسب الطالب طرق التعامل مع األدوات المختبریة والمواد الكیمیائیة والتعرف على مخاطرھا عن قرب  -6
واألجھزة الموجودة في  وفھم قوانین وقواعد السالمة في المختبر وتطبیقھا والمحافظة على سیرالعمل واآلالت

 المختبر.
 بث روح التعاون بین الطالب  بین المجامیع المختبریة . -7
 

نموذج كتابة  -توجیھات مختبریة وتعلیمات عامة وقبل البدایة بتجارب المختبر ، سیتعلم الطالب حول 
توضیح الطریقة  التعرف على األدوات واألجھزة المستخدمة في مختبر الكیمیاء ، -التقریرعن التجربة 

الصحیحة للتعامل مع األجھزة ، مبادئ السالمة األمنیة ، مخاطر المواد الكیمیائیة ، بطاقات التعریف ، قواعد 
السالمة في تخزین وتداول المواد الكیمیائیة ،االشارة الى اإلسستعماالت الخاطئة والصحیحة  بشكل  مخططات 

 ولیة . او صور او رسوم توضیحیة وبعض اإلسعافات األ
من حیث تقسیم ) Periodic table of elementsمعلومات حول الجدول الدوري للعناصر (وكذلك إعطاء  

. لقد كان أول تصنیف شامل وناجح الذي وضعھ كل من العالم الكیمیائي الروسي عناصر الجدول الدوري 
والذي  1869) سنة  Lothor Meyer)) والفیزیائي األلماني لوثر مایر ( Mendeleevدمتري مندلیف  

أعتمد على فكرة ترتیب العناصر في دورات أفقیة ومجموعات رأسیة حسب تزاید كتلھا الذریة وفي نفس الوقت 
 ومن التجارب التي سیتعلمھا الطالب في المختبر ھي :  تشابھھا في الخواص الكیمیائیة .

 
 :  )Acids bases and salts(  الحوامض والقواعد واألمالح :) 1( تجربة 
ومن المعروف فالحوامض ھي المواد التي تتفكك في المحلول المائي لتعطي بروتونات.والقواعد  : المقدمة 

ھي المواد التي تتفكك في المحالیل المائیة لتعطي آیونات الھیدروكسید، أو التي تتفاعل مع البروتونات 
وتم دراسة مفھوم الحوامض والقواعد  . والقاعدةالمائیة.بینما المواد األمفوتیریة التي تحمل خواص الحامض 

لوري  -بثالث نظریات حدیثة التي تبین تعاریف الحوامض والقواعد وھي نظریة أرینیوس ونظریة برونشتید
 ونظریة لویس .

 
  : )NaOH( ھیدروكسید الصودیومتحضیر ) : 2تجربة (
) من تفاعل كاربونات Method Cusackیحضر ھیدروكسید الصودیوم طریقة كوساك ( : المقدمة

الصودیوم مع ھیدروكسید الكالسیوم . یسخن المزیج ثم تترك كاربونات الكالسیوم لتركد ثم یفصل المحلول 
) . في الصناعة یركز محلول ھیدروكسید الصودیوم وتضخ الى  decantationالرائق بطریقة التصفق ( 

 السوق على ھیأة أقراص .
 

 Determination of molar)  ز الموالري لھیدروكسید الصودیومتعیین التركی  ) :3تجربة (
concentration for sodium hydroxide)                                                       

ة المادة ھي العملیة التي تُستخدم لتعیین كمیفي ھذه التجربة یحتاج الطالب الى إجراء التسحیح و : المقدمة
ي تركیزھا) وتسمى ( بالمادة المَسححة ) من خالل إ ضافة حجم مضبوط من محلول المحلول ( أ المذابة في

قیاسي لیتفاعل مع كمیة المادة المَسححة ویعرف ( بالمِسحح ) ، ویتم قیاس حجمھ بعنایة بإستخدام َسحاحة من 
تاج الى تحضیر محلول وكذلك یح معرفة حجم ودرجة تركیز المِسحح یمكن تعیین كمیة المادة المَسححة .

 (Specifications of the standardمواصفات المحلول القیاسي قیاسیة من حامض الھیدروكلوریك  ومن 
solution( ھي : 

 أن یبقى تركیزه ثابت لبضعة اشھر .   •
 أن یكون التفاعل بین مادة المحلول القیاسي والمادة المراد تقدیرھا تفاعال آنیاً وسریعاً .   •
 ن یكون التفاعل تام وغیرعكسي وذلك ضروري للحصول على نقطة تكافؤ واضحة .  أ •
 امكانیة التعبیر عن التفاعالت  بالمعادالت الكیمیائیة المتوازنة .  •
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 أن یعطي كاشف المحلول القیاسي نقطة تكافؤ واضحة یعول علیھا حسابیاً في تقدیر المادة المجھولة .   •
 Primery standardفي تحضیر المحلول القیاسي تسمى المادة القیاسیة االولیة ((المادة المستعملة      

material . والتي یمكن تحضیر المحلول منھا بالوزن المباشر 
 

 Determination of( تقدیر الكاربونات والھیدروكسید في خلیط منھما ) :4تجربة (
cabonate and hydroxide in their mixture)                                                  

یمكن تسحیح الكاربونات بإستعمال دلیل الفینولفثالین أوال ثم دلیل المثیل البرتقالي ، حیث سیكون  :المقدمة 
الحجم الكلي للحامض المستعمل حتى نقطة نھایة الفینولفثالین  یساوي ضعف الحجم الضروري لوصول نقطة 

 .نھایة المثیل البرتقالي 
 

 ) NaCl ( )Purification of  sodium chloride(  تنقیة ملح الطعام ) :5تجربة (
ملح الطعام الخام ( غیر النقي ) الحاوي على الشوائب یكون مر المذاق والشوائب عدیدة منھا  نإ : المقدمة

مالح الكالسیوم الشوائب الصلبة الذائبة تشمل أ الذائبة تشمل الصلبة والغازات) .ذائبة وغیر ذائبة ( و
والمغنیسیوم والكبریتات ویتم ترسیبھا بطریقة كیمیائیة  حیث تحول الشوائب العالقة الى شوائب ثقیلة مترسبة 

 خالل إجراء عملیة تنقیة لھذا الملح للحصول على ملح نقي .
 

                                 تحضیر ملح ثنائي كلورید البوتاسیوم النحاس ثنائي الماء: ) 6تجربة (
                                                     )(2KCl.CuCl2.2H2 

Preparation of potassium copper (II )chloride dihydrate salt)( 
                                                                                                                          :                تقسم االمالح الى ثالث أنواع : المقدمة    

                                                                               )                                                                                                                             Simple salt(   الملح البسیط -1 
Na+  +   Cl - → NaCl 

 
 )  Double salt(   الملح المزدوج  -2
 

(NH4)2SO4  +  FeSO4 → (NH4)2Fe(SO4)2 
            

 )  Complex salt(   الملح المعقد  -3
CoCl3 +6NH4SCN  → [(NH4)3 Co (SCN)6]  + 3NH4Cl 

 
   4(SO2KAl(O2.12H2حضیر شب البوتاست  ) :7تجربة (

          )Preparation of potass.alum(   
من أمالح الكبریتات على شكل بلورات شفافة عدیمة  +Kو  Al+3یتكون شب البوتاس من آیوني  : المقدمة

الموجبة  تیوناألاللون .  والشب المتكون من نوع الملح المزدوج ولیس المعقد بحیث تكون البنیة حاویة على ا
یونین الموجبین ألیونین السالبین الكبریتات ، وكال األ] وا+Al(H2O)6]+3,[K(H2O)6]السداسیة البنیة  

 ثماني السطوح بینما وحدة خلیة البلورة تكون بشكل مكعب .
 
 

 یونات  شب البوتاسأعن  الكشف: ) 8تجربة (
Detection of the ions in potass.alum)( 
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وتاس ھو مادة متبلورة عدیمة اللون وكثیرة الذوبان في الماء بشكل إستثنائي ، ففي درجة شب الب : المقدمة
) 100C0) من الماء ولكن في درجة حرارة(  3سم100غم ) من شب البوتاس في ( 4الصفر المئوي یذوب ( 

یتھ من بعض ) من الماء ، وھذه المیزة تجعلھ ذات فائدة كبیرة في تنق3سم100غم ) منھ في (  357یذوب ( 
 الشوائب كأمالح الحدید مثالً الذي یمكن أن ینقى بعملیات في غایة البساطة لیتم الحصول على لونھ .

 
 حساب عدد جزیئات ماء التبلور في شب البوتاس) : 9تجربة (

)The number of molecules of crystal water in potass.alum( 
) وتفقد الماء فوق ھذه الدرجة أي عند 92C0جة حرارة ( تنصھر بلورات شب البوتاس في در : المقدمة

) بحیث تفقد كل ماء التبلور وتصبح المائیة وتنتفخ متحولة الى كتلة بیضاء إسفنجیة 200C0درجة حرارة ( 
) : وھذا النوع من الشب تكون إذابتھ بالماء بطیئة  وإذا  Burnt alumمسامیة یسمى  الشب المحروق (

وثالث أوكسید Al2O3داً سیتحلل ھذا الشب الى كبریتات البوتاسیوم وأوكسید األلمنیوم (  ( ماكان التسخین شدی
 . SO3الكبریت 

 
 2KCr(SO4)2.12H2O تحضیر شب الكروم) : 10تجربة (

)Preparation of chromium  alum( 
لذا یجب  اسیةالسد كسدةألفي حالة إستعمال ملح الكروم الذي یكون الكروم فیھ في حالة ا   : المقدمة

 .یلي فأنھا تتأكسد الى األلدیھایدإستعمال عامل مختزل مثل كحول أث
 

 یونات شب الكرومأالكشف عن  ) :11تجربة (
 )Detection of the ions in chromium  alum( 

نة ) ھي األكثر إستقراراً من جمیع اآلیونات ذات الشح Cr+3إن آیونات الكروم الثالثي التكافؤ (  :المقدمة 
كلورید الكروم      الثالثیة الموجبة للفلزات األنتقالیة ، والذي یظھر بلون أخضر إلمالح الكروم مثل

)CrCl3 أو بلون بنفسجي في المحلول المائي من شب الكروم ذات البلورات البنفسجیة الداكنة الذي یذوب(
 بسھولة في الماء .

 
 2NH4Fe(SO4)2.12H2O  شب الحدید  أیوناتن الكشف ع: ) 12تجربة (

 )(Detection of the ions in ferr. 
شب الحدید عبارة عن ملح مزدوج ولیس معقد یتكون من إتحاد ملحین بسیطین إحداھما أحادي  : لمقدمةا

   .) من أمالح الكبریتات  Fe+3و  NH4 +التكافؤ واآلخر ثالثي التكافؤ من آیوني (
 

 ) II) والحدید (  IIIالتمییز بین آیونات  الحدید ( ) : 13تجربة (
          Distinction between ferric and ferrous ions)( 

الحدید ھو العنصر األول في السلسلة األنتقالیة األولى الذي لیس لھ حالة تأكسد تتفق مع العدد  :المقدمة 
وھاتان الحالتان أقرب الى بعضھما  )  2, + 3ان ھما ( +الكلي لأللكترونات ( ثمانیة ) وحالتا التأكسد الشائعت

وثمة سمة ممیزة لكیمیاء الحدید ھي  من حیث اإلستقراریة من نفس الحالتین لبقیة الفلزات اإلنتقالیة األخرى .
سھولة تحویل إحدى ھاتین الحالتین الى الحالة األخرى بإستعمال عامل مؤكسد معتدل وعامل مختزل معتدل . 

لذلك یضاف الیھ كمیة قلیلة من ، ) غیر مستقر ثرمودینامیكیاً تجاه األوكسجین الجوي  IIن الحدید ( یوأإن 
 ) . من أمالح الحدید ھي كلورید الحدیدیك  IIIحامض الكبریتیك المخفف لمنع أكسدتھ الى آیون الحدید ( 

 )FeCl3بدو انھا تبث الضوء ) تظھر من خالل الضوء المنعكس بشكل بلورات خضراء داكنة، ولكن ی
 البنفسجي واألحمر.
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 )Mg( دراسة خواص فلز المغنیسیوم) : 14تجربة (

The study of magnesium metal properties)( 
من أكثر عناصر زمرةالقلویة الترابیة إستقراراً بسبب وجود غشاء األوكسید على السطح الذي  : المقدمة

 ألوكسجین مكونا أوكسید المغنیسیوم ذا اإلستقراریة العالیة . یقاوم النفاذیة والتآكل بوساطة الماء وا
ویمكن الحصول على فلز المغنیسیوم صناعیاً بعدة طرائق ، والطریقة األكثر أقتصادیاً من الطرائق األخرى من  

 ( الجیر الحي ) وتحت CaOخالل إجراء عملیة إختزال أوكسید المغنیسیوم بوساطة عنصر السلیكون بوجود 
 ثیر تخلخل ضغط للحصول على فلز المغنیسیوم كما في المعادلة اآلتیة:تأ 

2MgO.CaO+Si→2Mg+2CaO.SiO2 
 

 ویُعد فلز المغنیسیوم ثالث المعادن إنتشاراً في القشرة األرضیة واإلثنان األولیان ھما الحدید واأللمنیوم ، 
 ھ ولذلك نراه دائماً متحداً مع الكثیر من المواد.ویأتي المغنیسیوم بالمرتبة الثانیة بعد اللیثیوم من حیث خفة وزن

 
 ) Mg+2( تفاعالت آیون المغنیسیوم) : 15تجربة (

Reactions of the magnesium ion)( 
یتواجد المغنیسیوم في الطبیعة على شكل سلیكات مثل األسبستوز وكاربونات بشكل مغنیسایت  : المقدمة

)  MgSO4.7H2Oاالیت والكبریتات على شكل ملح إیبسوم (والكلوراید على شكل ملح مزدوج بأسم كار
ویستعمل كملین ولھ طعم الذع وغیر مرغوب بھ ویكون كثیر الذوبان بالماء ، بینما الملح الألمائي یستعمل 

 كمجفف وخاصة للمواد المتعادلة والحامضیة .
 

) Ca+2 ,Sr+2,Ba+2( تفاعالت آیونات الكالسیوم والسترونتیوم والباریوم) : 16تجربة (
 (Reactions of the calcium , strontium and barium ions) 

) بأن لھا فعالیة عالیة  Ba) والباریوم (  Sr) والسترونتیوم ( Caتمتاز عناصر الكالسیوم ( : المقدمة
جین وتكون مستقرة بالھواء الجاف وتتفاعل بسرعة مع الماء مكونة ھیدروكسیدات الفلز مع تحرر غاز الھیدرو

 . ، وكذلك تذوب بالحوامض المعدنیة مع إنبعاث غاز الھیدروجین مكونة كلوریدات الفلز
 

 معقدات الكالسیوم والمغنیسیوم) : 17تجربة (
)Magnesium and calicum complexes( 

الترابیة . إن تقدیر الكالسیوم والمغنیسیوم بالماء العسر یعني تقدیر التراكیز لفلزات الزمرة القلویة  : المقدمة
معین مع وجود لیكاند بالصیغة  pHویتطلب إستخدام محلول البفر عند التسحیح لتحدید نوع اآلیون الفلزي عند 

 ) . Na2-EDTAالملحیة وھو أثیلین ثنائي أمین رباعي حامض الخلیك ثنائي الصودیوم ( 
 

                             )      BaCl2.2H2O( تحضیر كلورید الباریوم ثنائي الماء   ) :18تجربة (
Preparation of barium chloride dehydrate) ( 

 :معادلة التفاعل  : المقدمة
BaCO3 + 2HCl + H2O →   BaCl2.2H2O + CO2 

 
 ) BaO2(  تحضیر بیروكسید الباریوم :) 19تجربة (

 )Preparation of barium peroxide( 
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 :معادلة التفاعل  :المقدمة 
BaCl2.2H2O + H2O2   →   BaO2 + 2HCl + 2H2O 

 
 دراسة بعض تفاعالت بیروكسید الباریوم) : 20تجربة (

)Study of some barium peroxide reactions( 
یسلك البیروكسید كعامل مؤكسد قوي وذلك لسھولة إنفصال األوكسجین الذي إستطاع أن یؤكسد  : المقدمة

 بشكل أمالح الكبریتات الذائبة ذات اللون األصفر.)  IIIبرادة الحدید الى آیون الحدید ( 
وكذلك یسلك كعامل مختزل فقط مع العوامل المؤكسدة القویة الذي أستطاع أن یزید العدد التأكسدي لذرة 

) مع إنطالق غاز األوكسجین ، كما في تفاعل البیروكسید مع محلول  0←  1-األوكسجین في البیروكسید من ( 
 م المحمضة ومحلول نترات الفضة .برمنغنات البوتاسیو

 
 ) Al+3(   تفاعالت آیون األلمنیوم) : 21تجربة (

Reactions of the aluminum ion)( 
بأنھ قلیل التأثر بحامض الكبریتیك المخفف البارد بینما سریع اإلذابة  ، Al)یمتاز عنصراأللمنیوم (  : المقدمة

 فعال تجاه حامض النتریك وھذا یعزى الى وجودبحامض الكبریتیك المركز الساخن.  ویكون غیر 
بسرعة ) . بینما یذوب  NO2حمایة كافیة لألوكسید بحیث یمنع من تحرر غاز ثنائي أوكسید النیتروجین (  

 مع إنبعاث غاز الھیدروجین وكذلك یذوب بمحالیل القواعد الكاویة  بحامض الھیدروكلوریك المخف
 مكوناً األلومینات .

 
 

 ) البوتاسیوم ثالثي الماء IIIتحضیر ثالثي أوكزاالتو الومینات(:  )22تجربة (
 K3[ Al(C2O4)3].3H2O 

 ( Preparation of potassium trioxalato aluminate(III) trihydrate) 
 :المعادالت الخاصة بتحضیر المعقد  : المقدمة

    
2Al + 2OH- + 6H2O → 2[Al(OH)4]- + 3H2 

↓2H2O 
[Al(OH)4(H2O)2]-  +    3C2O4

-2 
↓ 

3K+ + [Al(C2O4)3]-3 .3H2O 
↓ 

K3[Al(C2O4)3].3H2O 
 

 الكشف عن عناصر معقد االوكزاالت مع االلمنیوم) : 23تجربة (
(Identification of oxalate and aluminum in their complex) 

الماء بصیغة یكون حامض األوكزالیك النقي مادة بلوریة بیضاء اللون مع جزیئتین من  : المقدمة
H2C2O4.2H2O  أوHO2C.CO2H.2H2O )  ) 110ویصبح المائي عند تسخینھ الى درجة حرارةC0 

. وھو حامض ثنائي القاعدیة ذات قوة معتدلة  CO , CO2 , H2Oوعند التسخین الشدید یتحلل الحامض الى 
 ( بینما باقي IIد ( وتكون أمالحھ ذائبة بالماء فقط مع الفلزات القلویة والمغنیسیوم وآیون الحدی
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أمالح األوكزاالت األخرى التذوب أو شحیحة الذوبان بالماء .  ومن معقدات حامض األوكزالیك مع اآلیونات  
  Al(C2O4)3]-3,مكونة اآلیونات السالبة (األنیونات )  Fe+3 ,Cr+3 ,Al+3 , Ni+2الموجبة (الكأتیونات ) 

[Ni(C2O4)3]-4 , [Fe(C2O4)3]-3 ,[Cr(C2O4)3]-3    ویعد معقد اآلیون السالب مع األلمنیوم مثال،
 لمعقدات األلمنیوم ثمانیة السطوح .

 
 عملیة تنقیة  المیاه من الملوثات) : 24تجربة (

Process of purifying water from pollutants)( 
ات حیاتیة , )  یستعمل في عدة تطبیقCharcaolإن الفحم أو الكاربون الذي یعرف بالجاركول ( :المقدمة 

ان ومن ھذه التطبیقات في تقنیة المیاه الملوثة التي تحمل بعض الشوائب والعوالق الصلبة وبعض األلو
ً  والروائح الغیر مرغوب فیھا . وفي محطات معالجة المیاه  وتستخدم ھذه الطریقة في محطات تحلیة المیاه أیضا

تم العملیة على نطاق واسع ، فقد تستعمل بعض المواد الملوثة كمیاه المجاري وفي محطات تحلیة میاه البحر فت
 الكیمیائیة كمخثرات ومرسبات لبعض المواد التي الیمكن التخلص منھا عن طریق الفحم أو الكاربون المنشط . 

 
 Pb{CS(NH2)2}6](NO3)2[ تحضیر سداسي ثایویوریا نترات الرصاص) : 25تجربة (

)Preparation of hexa thiourea  lead (II) nitrate( 
  : معادلة التفاعل   : المقدمة

                    Pb(NO3)2 + 6(NH2)2-C=S    →     [Pb{CS(NH2)2}6](NO3)2 

 
 

 SO4.H2O[Cu(NH3)4][ ءتحضیر كبریتات رباعي أمین النحاس أحادي الما) : 26تجربة (
)Preparation of tetraammine copper (II)sulphate monohydrate( 

 :معادلة التفاعل  : المقدمة
CuSO4.5H2O + 4NH3 → [Cu(NH3)4]SO4.H2O + 4H2O 

 
 دراسة بعض مركبات الفوسفور) : 27تجربة (

)Study of some phosphor compounds( 
) لدیھا میل  tetrahedral) الرباعیة السطوح (  H3PO4جزیئة حامض الفوسفوریك مثل(  : المقدمة

) أو متعدد  meta) ، میتا (  -diعیة( بولیمریة ) مع بعضھا لتكوین جزیئات ثنائیة ( للدخول في تفاعالت تجمی
 )poly عند تسخین حامض الفوسفوریك یفقد بصورة متتابعة الماء . ) حامض الفوسفوریك أو الفوسفات

 لتكوین حامض البایروفوسفوریك وحامض المیتافوسفوریك كما في المعادالت المبینة أدناه :
2H3PO4

                        H
4P2O7

  +  H
2O

H2P2O7
                         2HPO

3
  +  H

2O

2200C

3200C
Pyrophosphoric acid

Metaphosphoric acid 
 
یستفاد من الفوسفات صناعیاً في تحضیر الصابون وذلك بمزجھا بمسحوق الصابون ، إذ إن فاعلیة الصابون   

في التنظیف تنخفض بسبب تكوین بعض الرواسب من تفاعل اآلیونات ثنائیة التكافؤ الموجودة بالماء مثل ( 
الصابون . وعند إضافة الفوسفات لمسحوق الصابون فأنھا تعمل على  الكالسیوم والمغنیسیوم والحدیدوز) مع

 تكوین معقدات ثابتة وذائبة مع ھذه اآلیونات وبالتالي تمنع تكون الرواسب .
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 )Na2S2O3.5H2O( تحضیر ثایوكبریتات الصودیوم خماسیة الماء) : 28تجربة (
)Preparation of sodium thiosulphate pentahydrate( 

) الساخن مكونا آیون الثایوكبریتات  Na2SO3یذوب الكبریت في محلول كبریتیت الصودیوم (  : مةالمقد
                                              -حسب المعادلة اآلتیة: 

SO3 + S    →    S2O3
-2 

 
لقاً ویتحلل وفق ) الذي الیوجد بصورة حرة وإنما یكون ق H2S2O3ھو ملح للحامض (  Na2S2O3إن        

 المعادلة اآلتیة: 
H2S2O3  →    H2SO3 + S 

 ↓ 
 SO2 + H2O 
 

 الكشف عن آیون الثایوكبریتات) : 29تجربة (
)Detection of the thiosulphate ion( 

إن ثایوكبریتات الصودیوم المائیة ھي مادة بلوریة مع إذابة تامة بالماء مكونة معقد ملحي عدیم : المقدمة 
وكذلك معظم الثایوكبریتات األخرى مثالً مع الفلزات القلویة والسترونتیوم والخارصین والكادمیوم كلھا  اللون  .

ویعد آیون  م تكون محدودة األذابة بالماء .ذائبة بالماء ماعدا ثایوكبریتات الرصاص والفضة والباریو
 ون رابع الثایونات أیناً الثایوكبریتات ھو عامل مختزل متوسط في محیط حامضي ضعیف أومتعادل مكو

 )tetrathionate ion (  . 
 

 3Cu(IO(O2.2H2 ) ثنائي الماء IIتحضیر ثنائي أیودات النحاس ( ) : 30تجربة (
)Preparation of diiodate copper (II) dihydrate( 

        :  معادلة التفاعل  : المقدمة
KIO3 + Cu(NO3)2 + 2H2O     →    Cu(IO3)2.2H2O + 2KNO3 
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