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B. الحديد أكسيد من بطبقة فيكسى الهواء أوكسجين لثنائي تعرضه عندالحديد  يتأكسد III  )الكيميائية الصيغة ذي ) الصدأ  

Fe2O3 . 
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  التمرين الثالث 3 ن 
  

فقرأ رقمها ثم قام بمألها بالماء  ∆دهب أحمد الى المطبخ فوجد قارورة بالستيكية ال تحتوي على سدادة وبها الصقة تحتوي على العالمة      

وبينما يضعها في الثالجة شاهدت أم أحمد ما حصل اعترضت على األمر بدعوى أن القارورة ال تصلح لتعبئة الماء  xوغلقها بواسطة سدادة فلزية 
 فاقترحت عليه التخلص منها برميها في إحدى المطارح 

 لم يوافق أحمد على األمر لما في دلك خطورة على البيئة و صحة اإلنسان
 حلل وناقش الحالتين التاليتين 

صالحة لتعبئة الماءالقارورة   
)  مبرزا الطريقة السليمة للتخلص من القارورة(القارورة غير صالحة لتعبئة الماء   


