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 لون صفار البيض المسلوق  الوضعية اإلدماجية:

 يت.الكبربياضه غني ب ، وعبد الرحمان يحب أكل البيض المسلوق ألن صفار البيض غني بالحديد

ته و ام بتنقيقعدها في غياب والدته عن المنزل قام عبد الرحمان بسلق البيض وتركه يغلي لمدة طويلة و ب
 ذي تسلقهبيض الأخضر رمادي بين أصفر و أبيض البيضة مخالفا لون الشطره، فالحظ وجود طبقة ذات لون 

 والدته.

في كبريت الموجود يتحرر ال دقائق 10ترك البيض بغلي لمدة تفوق مع العلم أنه خالل عملية السلق و عند 
 بياض البيض و يتفاعل مع مادة معدنية أخرى موجودة في صفاره.

 ة.لظاهرادان المادة و تحوالتها و استطاع أن يفسر هذه تذكر عبد الرحمان تجربة درسها في مي

 التعليمات:
 
 أذكر التجربة التي تساعد على فهم هذه الظاهرة؟-1

 
 بيّن دور المغناطيس في هذه التجربة؟-2

 
اتجأنجز الجدول الكيميائي مبينا المتفاعالت و النو-3

 عيانيا و مجهريا؟ 
 

 ؟الحصيلةمعادلة الالكيميائي ب هذا التفاعلنمذج -4
 

 لماذا؟تحول فيزيائي أم تفاعل كيميائي؟: هل هذا-5
 

 كيف نسمي الجسم الناتج في المعادلة الحصيلة؟-6
 

 هل توجد عالقة بين هذا الجسم الناتج و اللون-7
المسلوق من طرف عبد في البيض  الرمادياألخضر 

 ان؟الرحم
 
ما هو العامل المؤثر لظهور اللون األخضر -8

 عند سلق البيض؟ الرمادي

بين اللونين األبيض و  رماديطبقة ذات لون أخضر :1وثيقة 
 األصفر

+ حديدال+ برادة  + كبريت : موقدوسائل إلجراء تجربة :2وثيقة 
 مغناطيس

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق: األستاذ قرقب عبد الحكيم
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