
 

 

 تفاعلات بعض المواد العضوية مع ثنائي أوكسجين الهواء

 

 

 التمرين الاول :

 ود .الجير و دخان أس اءر مراق الماء و غاز يعكتحترق قطعة ورقية في أوكسيجين الهواء فينتج عن هذا الإحت

 أذكر أسماء الأجسام المتفاعلات . -1    

 أعط أسماء النواتج وصيغه.  -2    

 عبر كتابة عن حصيلة هذا التفاعل .  -3    

 استنتج أسماء الذرات التي تدخل في تكوين الورق . علل جوابك .  -4    

 

 تحترق قطعة ورقية في أوكسيجين الهواء فينتج عن هذا الإحتراق الماء و غاز يعطر ماء الجير و دخان أسود .

 .: القطعة الورقية وغاز ثنائي الأوكسيجين أسماء الأجسام المتفاعلات هي   -1   

 أسماء النواتج وصيغها :  -2   

 : الماء صيغته هي𝐻2𝑂 . 

   : ثنائي أوكسيد الكربون صيغته هي𝐶𝑂2 . 

  : الكربون صيغته هي𝐶 . 

 التعبير الكتابي عن حصيلة هذا التفاعل :  -3   

+ الكربون  + ثنائي أوكسيد الكربون ⟵  الماء ثنائي الأوكسيجين +   ورق

 بتطبيق قانون انحفاظ الذرات ، فإن الذرات التي تدخل في تركيب الورق هي على الأقل ذرات   -4   

 . 𝐻و ذرات الهيدروجين  𝑂و ذرات الأوكسيجين  𝐶بون الكر   

 التمرين الثاني :

وجود مكان مخصص لإحراق العجلات  ثار انتباه أختكإحدى الغابات . هناك أخلال عطلة الصيف توجهت مع اسرتك ل

 ة :مجموعة من الأسئل فتبادت إلى ذهنها المطاطية ، وسط الأشجار وقرب تجمع سكني ،

 ما طبيعة مادة المطاط ؟ -

 ما هي الأضرار التي يمكن أن تسبب فيها عملية الإحتراق تلك؟ -

 عطيات :م

 

 العجلات المطاطية : صورة لمكان احتراق 1وثيقة 

 

  

 مطاط : معطيات حول ال 2وثيقة 

 

 

 

 𝑪𝟓𝑯𝟖 𝒏 الصيغة الإجمالية للمطاط هي  -

  .عدد صحيح 𝒏حيث 

 



 

 

 

 أجب عن تساؤل أختك مستعينا بما ورد بالوثيقتين .  -1    

 ة .اقترح تجربة تبين من خلالها لأختك بأن المطاط مادة عضوي  -2    

 حدد أين يكمن خطر الاحتراق غير الكامل للعجلات المطاطية .  -3    

 

 الحل 

  طبيعة مادة المطاط : -1     

 .نها تتكون من ذرات الكربون و ذرات الهيدروجين المطاط مادة عضوية لأ -    

 أضرار عملية الاحتراق : -    

 يرافق احتراق العجلات أضرار تصيب صحة الإنسان ) اضطراب في التنفس( و تهدد  -    

 سلامة البيئة.    

 تجربة إثبا ان المطاط مادة عضوية :  -2   

    نقوم بحرق قطعة من المطاط تحت قمع متصل بقارورة بها ماء الجير ، فنلاحظ تكون    

 فورا على الجوانب الداخلية للقمع قطرات الماء و تعكر ماء الجير دليل على وجود ثنائي    

 أوكسيد الكربون .   

 وبالتالي تدل نواتج هذا الإحتراق على وجود ذرات الكربون و ذرات الهيدروجين .   

 خطر الاحتراق غير الكامل للعجلات المطاطية :  -3   

 لأنه غاز سام .يكمن الخطر في تكون أحادي أوكسيد الكربون    

 

 التمرين الثالث :

البلاستيك مادة عضوية قابلة للإحتراق في الهواء. كما ان أنواع البلاستيك ينتج عن احتراقها غازات سامة وخطيرة على 

 الصحة والبيئة .

مواد طر الذي يشكله احتراق هذه الخعدد الإيثيلين . ثم بين طبيعة الأذكر نواتج الإحتراق غير الكامل للبلاستيك مت  -1    

 على البيئة .

 إن التلوث ليست مشكلة محلية بل أضحت مشكلة عالمية ينبغي معالجتها على هذا الأساس .  

 اقترح بعض الإجراءات للتقليل من خطورة المواد المستعملة في الحياة اليومية .  -2    

 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة

 



 

 

 الحل

 لإحتراق غير الكامل للبلاستيك متعدد الإيثيلين .و طبيعة الخطر الذي يشكله احتراق هذه المواد على البيئة :نواتج ا  -1   

o  في حالة احتراق البلاستيك في وسط لا يتوفر على غاز ثنائي الأوكسيجين بوفرة ) احتراق غير كامل(، ينبعث

ي أوكسيد الكربون و الكربون الذي يدل على تكون بالإضافة إلى غاز ثنائي أوكسيد الكربون والماء ، غاز أحاد 

 الكربون ومواد أخرى .

o  الاحتباس الحراري ..... –الأخطار التي يشكلها احتراق هذه المواد على البيئة ، تلوث الهواء 

 بعض الإجراءات للتقليل من خطورة المواد المستعملة في الحياة اليومية :  -2   

o .استعمال مواد لا تضر بالبيئة 

o ضر بالبيئة.تشجيع الصناعة التي لا ت 

o . توعية المواطنين بخطورة المواد المستعملة في الحياة اليومية 

o .إعادة التصنيع المواد القابلة لإعادة التصنيع 

 

 التمرين الرابع :

 بعض الخصائص  ر. أذك (𝑷.𝑬)تتكون أسلاك بلاستيكية من مادة متعددة الإيثلين   -1    

 المميزة للبلاستيك .   

 ، نقوم بحرق (𝑷.𝑬)للتعرف على نوع الذرات التي تدخل في تركيب متعدد الإيثلين   -2    

 للهب أنبوب اختبار ، فنلاحظ تكون ن كيس بلاستيكي في صحن ،ثم نعرضقطع م   

 قطرات الماء على الجوانب الداخلية للأنبوب . عند نهاية الإحتراق نسكب في الأنبوب    

 ماء الجير ، ثم نحرك الانبوب ، فنلاحظ تعكر ماء الجير .   

 حدد المتفاعلين المتدخلين في هذا التفاعل الكيميائي.  -2-1      

 حدد معللا جوابك ناتجي هذا التفاعل .  -2-2      

 استنتج الذرات التي تدخل أساسا في تركيب متعدد الإيثلين .  -2-3      

 الأوكسيجين ، الماء وغاز كلورور   يينتج عن احتراق متعدد كلورور الفينيل ف  -3    

 ن وغاز ثنائي أوكسيد الكربون .أذكر خطورة هذين الغازين على حياة الإنسان و الهيدروجي   

 البيئة .   

 اقترح طريقة للتخلص من النفايات البلاستيكية . -4    

 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة

 

 



 

 

 

 الحل

 الخصائص المميزة للبلاستيك :  -1   

 -أغلبيتها تقاوم الصدمات  -غير منفدة للسوائل  –عازل حراري  –عازل كهربائي    

 الحمضية والقاعدية . لا يتفاعل مع المحالي -ائيلل إحيقليلة تح –قابلة لإعادة التصنيع  –كتلتها ضعيفة    

   2- 

 المتفاعلين المتدخلين في هذا التفاعل:  -2-1     

.𝑃)البلاستيك متعدد الإيثلين       𝐸) . و غاز ثنائي الأوكسجين 

 ناتجي هذا التفاعل :  -2-2     

 و تكون قطرات الماء  𝐶𝑂2 تعكر ماء الجير دليل على تكون غاز ثنائي اوكسيد الكربون     

 . 𝐻2𝑂دليل على تكون الماء      

 الذرات التي تدخل أساسا في تركيب متعدد الإيثلين:  -2-3     

 توي النواتج على ذرات الكربون و ذرات الهيدروجين مصدرها من البلاستيك متعدد تح     

.𝑃)الإيثلين       𝐸)  مادة عضوية تتكون من الكربون وذرات الهيدروجين. 

 خطورة غاز كلورور الهيدروجين و غاز ثنائي أوكسيد الكربون على حياة الإنسان و  البيئة :  -3   

 المتوسطة للأرض .وي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة جازدياد غاز ثنائي أوكسيد الكربون في الغلاف ال 

 الجفاف وغيرها . كالفيضانات وتعرف هذه الظاهرة بالإحتباس الحراري . التي تؤدي إلى ظواهر طبيعية خطيرة ،  

  ينتج عن احتراق متعدد كلورور الفينيل في الهواء تكون غاز كلورور الهيدروجين(𝐻𝐶𝑙) . وهو غاز خانق سام 

 كيفية التخلص من النفايات البلاستيكية :  -4   

 تصة ، ثم سحق العمل على الجمع في مستودعات والفرز الأولي للمواد البلاستيكية . ثم في محطات  المخ      

 إعادة تصنيعها . و      

 التمرين الخامس :

 تحترق قطعة بلاستيكية في هواء بكمية وافرة بلهب أخضر .

 

 ما نوع احتراق القطعة البلاستيكية ؟ علل جوابك .  -1   

 أذكر بعض نواتج هذا الأحتراق .  -2   

 لورور الهيدروجين .ينتج عن هذا الاحتراق أيضا ك        

 أكتب صيغة هذا الغاز . ما تأثيره على صحة الإنسان ؟     -3   

 اسنتج نوع البلاستيك المستعمل في هذا الإحتراق ؟ علل جوابك .  -4   

 هل هذه القطعة البلاستيكية مادة عضوية ؟ علل جوابك .  -5   

 حدد الأجسام المتفاعلة خلال هذا الإحتراق .  -6   

 يشكل احتراق المواد في الطبيعة خطرا على البيئة . بين طبيعة هذا الخطر باعتماد أمثلة .  -7   

 لتخلص من هذه المواد دون تلوث البيئة.واقترح حلول ل         



 

 

 

 

 .احتراق القطعة البلاستيكية احتراق كامل لأن ثنائي الأوكسيجين كان بكمية وافرة   -1   

 . 𝑯𝟐𝑂و بخار الماء  𝑪𝑶𝟐ثنائي أوكسيد الكربون   نواتج الإحتراق :  -2   

 . غاز سام 𝐻𝐶𝑙يعتبر غاز كلورور الهيدروجين   -3   

 ق ، لأن احترا 𝑃𝑉𝐶 متعدد كلورور الفينيلالبلاستيك المستعمل في هذا الاحتراق هو   -4   

 هذا النوع من البلاستيك بنتج عنه كلورور الهيدروجين .        

  𝐶مادة عضوية لأنها تتكون من ذرات الكربون  (𝑃𝑉𝐶)قطعة البلاستيك المستعملة   -5   

 . 𝐻وذرات الهيدروجين          

 . و ثتائي الأوكسيجين   𝑷𝑽𝑪د كلورور الفينيل متعدالأجسام المتفاعلة هي :   -6   

 طبيعة هذا الخطر :  -7    

 انبعاث الغازات السامة الناتجة عن هذا الاحتراق . مثل :   

  الكربون  فازدياد نسبة وجوده في الغلاف الجوي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحارة المتوسطة غاز ثنائي أوكسيد

 للأرض ، وتعرف هذه الظاهرة بالإحتباس الحراري .

  غاز ثنائ أوكسيد الكبريت𝑆𝑂2  وهو غاز يهاجم الجهاز التنفسي للإنسان مسببا الاختناق . وهو أحد مسببات

 الامطار الحمضية .

 حلول التخلص من هده المواد دون تلوث البيئة :  

 ، وتجنبكإعادة تصنيع المواد العضوية الموجودة في النفايات من شأنه التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحرارري 

 الصحة والبيئة نظرا لخطورته على حرق المواد العضوية في الطبيعة ، 

 

 


