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10 اجلزء األول: العلم كعملية بحثية

سبورة
ال

ضدة	املعلم
من
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11 العلم والتقانة

هذه	بعض	تعليمات	"افعل"	"ال تفعل"	التي	يجب	اتباعها	داخل	املعمل.
قصها،	وألصقها	في	اجلدول	الذي	يوضح	قواعد	األمان	املوجودة	بالصفحة	التالية:

تأكد	أن	البطاقة	امللصقة	على	اإلناء	تصف	بالضبط	املادة	العب،	أو	اجِر	داخل	املعمل.
الكيميائية	املطلوبة.

اغسل	يديك	بعد	كل	نشاط	عملي	تقوم	به.اعمل	بإتقان،	واغسل	كل	األجهزة	مباشرة	بعد	استعمالها.

اقرأ	اإلجراءات	قبل	البدء	في	إجراء	التجربة،	إذا	انتابك	
الشك	في	أي	أمر	اسأل	املعلم.

استخدم	السوائل	القابلة	لالشتعال	)مبعنى	تلك	التي	
تشتعل	سريًعا(	بالقرب	من	لهب.

تذوق	املواد	الكيميائية	من	دون	تصريح	معلمك.ادخل	املعمل	دون	تصريح	من	معلمك.

خزن،	أو	حضر،	أو	استهلك	الطعام،	أو	املشروبات	داخل	
املعمل.

أطلع	املعلم	على	كل	ما	يجري	داخل	املعمل	من	حوادث.

ارتد	النظارة	الوقائية	أثناء	خلط،	أو	تسخني،	أو	التعامل	مع	
املواد	الكيميائية.

انقل	األجهزة	أو	املواد	الكيميائية	من	املعمل.

العب	بالوالعات،	والثقاب	واألجهزة	األخرى	واملواد	عوادم	املواد	الكيميائية،	خذ	أكثر	مما	يعطى	لك.
الكيميائية.
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15 العلم والتقانة

الوظيفةالرسم املقطعياجلهاز
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16 اجلزء األول: العلم كعملية بحثية

الوظيفةالرسم املقطعياجلهاز
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17 العلم والتقانة

الوظيفةالرسم املقطعياجلهاز
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18 اجلزء األول: العلم كعملية بحثية

إعداد اجلهاز )ب( 
ادرس	الشكل	التالي،	وأعد	اجلهاز	كما	هو	مبني	في	الرسم،	واكتب	األسماء	أ،	ب،	جـ،	د.

رسم شكل مقطعي )جـ( 
ا	مزوًدا	بالبيانات	في	الفراغ	املوجود	أدناه،	وذلك	لتبني	إعداد	اجلهاز	التالي. ارسم	شكًلا	مقطعّيً
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21 العلم والتقانة

أدر	طوق	موقد	بنزن	بحيث	يكون	ثقب	الهواء	نصف	مفتوح،	هل	اللهب	ثابت	أم	غير	ثابت؟ 	-2
�������������������������������������������������������� 	

الذي	حصلت	عليه	هو	لهب	غير مضيء،	ملاذا	يطلق	عليه	لهب	غير	مضيء؟
�������������������������������������������������������� 	

ارسم	شكل	اللهب	في	الفراغ	املوجود	أدناه،	واذكر	لون	اللهب.

اجلزء	�������������		)داخلي	-	خارجي(	للهب	لونه	أزرق.	الغاز	محترق	متاًما.
اجلزء	�������������		)داخلي	-	خارجي(	للهب	لونه	أزرق	قامت،	الغاز	غير	محترق.

الحظ أنه من األمان إغالق ثقب الهواء للحصول على لهب مضيء إذا كان عليك االبتعاد عن موقد بنزن لعدة 
دقائق. الطالب اآلخرون ميكنهم مالحظته بسهولة.

أغلق	ثقب	الهواء	للحصول	على	لهب	مضيء،	أمسك	عصا	مثلجات	مباسك،	وحركها	داخل	وخارج	اللهب	عشر	مرات.	 	-3
ماذا	تالحظ؟

�������������������������������������������������������� 	
افتح	ثقب	الهواء	للحصول	على	لهب	غير	مضيء،	أمسك	عصا	املثلجات	بيدك،	وحركها	داخل	وخارج	اللهب	عشر	 	-4

مرات.	ماذا	تالحظ؟
�������������������������������������������������������� 	

ماذا	تستنتج	من	هذا	النشاط؟
�������������������������������������������������������� 	

مانوع	اللهب	الذي	تستخدمه	داخل	املعمل	للتسخني؟	وملاذا؟
�������������������������������������������������������� 	
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23 العلم والتقانة

توقف	عن	التسخني	عندما	يبدأ	املاء	في	الغليان.	أطفئ	املوقد. 	-5

اإلشعال اخللفي ملوقد بنزن )عرض املدرس( )هـ( 
ميكن	حدوث	اإلشعال	اخللفي	ملوقد	بنزن	إذا:	�	حاولت	إشعال	موقد	بنزن،	وثقب	الهواء	مفتوًحا	متاًما.

									أو	�	قللت	من	الغاز	املستخدم	في	اللهب	غير	املضيء. 	 	 	 	
يعرض	عليك	معلمك	كيفية	حدوث	اإلشعال	اخللفي	ملوقد	بنزن.	الحتاول	فعل	ذلك	بنفسك.

ارسم	ما	تشاهده	عبر	ثقب	الهواء	عند	حدوث	إشعال	خلفي	للموقد	في	الفراغ	أدناه.

ا.	دع	املوقد	يبرد	قبل	إشعاله	 عندما	يحدث	إشعال	خلفي،	أغلق	موقد	بنزن	فوًرا.	التلمس	الطوق	ألنه	سيكون	ساخًنا	جّدً
مرة	أخرى.
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النشاط الرابع: املواد القابلة لالشتعال ومواقد بنزن
تخير	اإلجابة	الصحيحة	من	بني	اإلجابات	التالية:

يعتبر	مخلوط	من	األكسجني	والهيدروجني	من	املواد	 	-1
ب(	القابلة	لالشتعال	 	 	 ا(	املتفجرة	 	

د(	السامة 	 	 جـ(	احملرقة	 	

من	املواد	القابلة	لالشتعال.... 	-2
ب(	حمض	الكبريتيك	 	 	 ا(	الكحول	 	

د(	بخار	البروم 	 	 جـ(	الزئبق	 	

يعتبر	الزئبق	من	املواد	 	-3
ب(	القابلة	لالشتعال 	 	 ا(	املهيجة	 	

د(	السامة 	 	 جـ(	املشعة	 	

من	املواد	السامة... 	-4
ب(	السيانيد	 	 	 ا(	الكحول	 	

د(	البنزين 	 	 جـ(	اليورانيوم	 	

من	أمثلة	املواد	املشعة.... 	-5
ب(	هيدروكسيد	البوتاسيوم	 	 	 ا(	الكحول	 	

د(	البلوتونيوم	 	 	 جـ(	غاز	الكلور	 	

عندما	يكون	لون	لهب	بنزن	أزرَق	قامًتا	يكون	الغاز.. 	-6
ب(	محترًقا	متاًما 	 	 ا(	محترًقا	 	

د(	غير	محترق 	 ا	 جـ(	محترًقا	جزئّيً 	

من	املواد	الكيميائية	املهيجة..... 	-7
ب(	الزئبق 	 	 ا(	الكلورفورم	 	

د(	الكحول 	 	 جـ(	السيانيد	 	
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احسب	كثافة	املياه. 	-4
�����������������������	= كتلة	الوعاء	فارًغا		 	

�����������������������	= كتلة	الوعاء	فارًغا	+	املاء	 	

�����������������������	= 	 كتلة	املاء	 	

=	50	سم3 	 حجم	املاء	 	

= 	 كثافة	املاء	 	

�����������������������	= 	 	 	 	

�����������������������	= 	 	 	 	

قياس كثافة الكحول: )ج( 
اتبع	خطوات	1	إلى	4	في	رقم	)ب(	واضًعا	الكحول	بدًلا	من	املاء.	واعرض	حساباتك	في	الفراغ	التالي. 	-1

الكتلة
احلجم
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كرر	اخلطوة	2	مستخدما	ساعة	اإليقاف	امليكانيكية،	وساعة	اإليقاف	اإللكترونية. 	-3

ساعة اإليقاف امليكانيكية  
الوقت	الذي	تستغرقه	10	تأرجحات	هو		������������������������������������ 	
الوقت	الذي	تستغرقه	تأرجحة	واحدة	هو	������������������������������������ 	

ساعة اإليقاف اإللكترونية  
الوقت	الذي	تستغرقه	10	تأرجحات	هو		������������������������������������ 	
الوقت	الذي	تستغرقه	تأرجحة	واحدة	هو	������������������������������������ 	

الزمن	 احسب	 ثم	 إيقاف،	 ساعة	 مستخدًما	 تأرجحات	 	10 تستغرقه	 الذي	 الوقت	 وقس	 أثقل،	 بندول	 ثقل	 استخدم	 		-4
الدوري.

الزمن	الدوري	هو	����������������������������������������������� 	

زد	طول	البندول	إلى	70	سم،	ثم	قس	الوقت	الذي	تستغرقه	10	تأرجحات	مستخدًما	ساعة	اإليقاف،	واحسب	الزمن	 		-5
الدوري.

الزمن	الدوري	هو	����������������������������������������������� 	

أسئلة:
ما	أصغر	فترة	زمنية	ميكن	أن	تقاس	بساعة	اإليقاف؟ 	-1

�������������������������������������������������������� 	
ما	أصغر	فترة	زمنية	ميكن	أن	تقاس	بساعة	اإليقاف	امليكانيكية؟ 	-2

�������������������������������������������������������� 	
ما	أصغر	فترة	زمنية	ميكن	أن	تقاس	بساعة	اإليقاف	اإللكترونية؟ 	-3

�������������������������������������������������������� 	
إذا	كنت	حتتاج	لقياس	الوقت	الذي	يستغرقه	عداء	في	سباق	100	متر،	أي	أداة	سوف	تستخدم	وملاذا؟ 	-4

�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	
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	ميكن	تصنيف	املواد	بصورة	عامة	إلى	���������������������	و	��������������������
�����������������������	هي	مواد	المعة	و	��������������������������	بينما
����������������������������	ال	تلمع	و���������������������������

أسئلة:
في	اجلدول	الدوري	كل	عنصر	ممثل	برمز	كيميائي	معني.	ما	مزايا	استخدام	الرموز	لتمثيل	العناصر؟ 	-1

�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	
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النشاط الثاني: معلومات أكثر عن العناصر

تخير	اإلجابة	الصحيحة	من	بني	اإلجابات	التالية:
فلز	يحترق	بضوء	أبيض	ساطع	���������� 	-1

ب(	نحاس 	 	 ا(	حديد	 	
د(ماغنيسيوم 	 	 جـ(	كربون	 	

أكثر	املواد	صالبة	على	سطح	األرض	���������� 	-2
ب(	األملاس 	 	 ا(	الكربون	 	

د(	الفوسفور 	 	 جـ(	الكبريت	 	

مادة	موصلة	جيًدا	للكهرباء	واحلرارة	���������� 	-3
ب(	اخلشب 	 	 ا(	اللدائن	 	
د(	الكبريت 	 	 جـ(	النحاس	 	

من	املواد	التي	تسحب	إلى	أسالك	���������� 	-4
ب(	الكربون 	 	 ا(	األلومنيوم	 	
د(	الفوسفور 	 	 جـ(	الكبريت	 	

سائل	يستخدم	في	الترمومتر	الطبي	���������� 	-5
ب(	الزئبق 	 	 	 ا(	الزيت	 	
د(	البروم 	 	 جـ(	الكحول	 	

فلز	يستخدم	في	صنع	هياكل	الطائرات	���������� 	-6
ب(	النحاس 	 	 ا(	احلديد	 	
د(	األلومنيوم 	 	 جـ(	الكبريت	 	

مادة	كيميائية	تستخدم	كمطهر	في	الطب	���������� 	-7
ب(	الفوسفور 	 	 	 ا(	النشا	 	
د(	الكبريت 	 	 جـ(	صبغة	اليود	 	

غاز	له	أقل	كثافة	���������� 	-8
ب(	الهيدروجني 	 	 ا(	النيتروجني	 	

د(	الكلور 	 	 جـ(	األكسجني	 	
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اترك	املخلوط	يبرد.	انقل	الناجت	إلى	زجاجة	ساعة.	ارصد،	ثم	سجل	لون	الناجت. 	-7
�������������������������������������������������������� 	

قرب	مغناطيًسا	بالقرب	من	الناجت.	ارصد	وسجل	ما	إذا	كان	الناجت	ينجذب	إلى	املغناطيس	أم	ال. 	-8
�������������������������������������������������������� 	

الناجت	الذي	حصلت	عليه	يسمى	مركًبا. 	
ماذا	تقول	عن	خواص	املركبات	باملقارنة	بخواص	املواد	التي	تكون	منها	املركب؟ 	

�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	

أسئلة:
هل	حدث	تفاعل	كيميائي	عند	خلط	برادة	احلديد	مع	مسحوق	الكبريت	من	دون	تسخني؟	اذكر	السبب. 	-1

�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	

صف	كيف	ميكن	فصل	مخلوط	من	مسحوق	الكبريت	وبرادة	احلديد؟ 	-2
�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	

هل	حدث	تفاعل	كيميائي	عند	تسخني	املخلوط	املكون	من	مسحوق	الكبريت	وبرادة	احلديد؟	اذكر	السبب. 	-3
�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	

هل	ميكن	فصل	املركب	بطرق	فيزيائية؟ 	-4 
�������������������������������������������������������� 	

حدد	االختالفات	بني	املخلوط	واملركب. 	-5

املركباتاملخاليط
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