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ماذا	تظن	السائل	املتجمع	في	اخلطوة	7؟ 	-8
استمر	في	تسخني	املكونات	ملدة	15	دقيقة	أخرى،	أو	حتى	يتبقى	ثلث	كمية	السائل	داخل	قارورة	التقطير. 	-9

قس	حجم	السائل	املتجمع	في	الكأس	باستخدام	املخبار	املدرج. 	-10
حجم	السائل	املتجمع	هو	������������������������������������������� 	

افحص	احملتويات	املتبقية	في	قارورة	التقطير.	ما	تلك	املكونات؟ 	-11
�������������������������������������������������������� 	

أسئلة:
ما	العمليتان	الفيزيائيتان	املتضمنتان	في	التقطير؟ 	-1

�������������������������������������������������������� 	
ما	الهدف	من	وضع	قطع	اخلزف	في	قارورة	التقطير؟ 	-2

�������������������������������������������������������� 	
اذكر	اسم	صناعة	تستخدم	طريقة	الفصل	املذكورة	بأعلى؟ 	-3

�������������������������������������������������������� 	
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انزع	ورقة	الترشيح	واتركها	لتجف،	ثم	ألصقها	في	الفراغ	أدناه. 	-5

أسئلة:
هل	النتائج	التي	حصلت	عليها	باستخدام	الطرق	الثالث	متشابهة؟ 	-1

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

ما	املواد	األخرى	التي	ميكن	استخدامها	بجانب	الورقة	في	عملية	تظهير	مخطط	االستشراب؟ 	-2
�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	
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استقصاء تأثير املذيبات املختلفة على الذوبان )ب( 
الذوبان.	قرر	ما	 ُأعطيَت	مجموعة	من	األجهزة	واملواد.	مهمتك	تصميم	جتربة	الكتشاف	تأثير	املذيبات	املختلفة	على	
ستشاهده	وتسجله.	اكتب		في	الفراغ	املوجود	أسفل	الصفحة	الهدف	من	التجربة،	واإلجراء،	واملشاهدات،		واالستنتاج.	

تذكر	العوامل	التي	يجب	أن	تظل	ثابتة	إلجراء	جتربة	ناجحة.

األجهزة واملواد:
كأس	سعة	50سم3 	 	 	 بلورات	يود	 	

ملعقة 	 	 	 	 إيثانول	 	
ساق	زجاجي 	 	 	 	 ماء	 	

مخبار	مدرج 	
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)جـ( التحقق من تأثير درجة احلرارة على الذوبان
ا	آخر.	سيتم	توفير	األجهزة	واملواد	املطلوبة	في	جتربتك.	صمم	جتربة	الكتشاف	 ستجري	في	هذا	النشاط	استقصاًء	علمّيً
أثر	درجة	احلرارة	على	الذوبان.	قرر	ما	سترصده	وتسجله.	اكتب	في	الفراغ	املوجود	بأسفل	الصفحة	الهدف	من	التجربة،	

واإلجراء،	واملشاهدات	واالستنتاج.	تذكر	العوامل	التي	يجب	أن	تظل	ثابتة	إلجراء	جتربة	ناجحة.

األجهزة واملواد:
مخبار	مدرج 	 	 	 كبريتات	النحاس	 	

كؤوس 	 	 	 ماء	ساخن	 	
ملعقة 	 	 	 موقد	بنزن	 	

ترمومتر 	 	 	 ساعة	إيقاف	 	
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ماذا	تستنتج	من	املشاهدات	أعاله؟
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

املشاهداتالشروط

تغيير	حجم	اجلسيمات،	أي	السكر	الناعم	مقابل	السكر	
اخلشن

تأثير	التقليب،	أي	ما	إذا	كان	احمللول	يتم	تقليبه	أم	ال

تأثير	درجة	حرارة	املياه،	أي	املياه	الساخنة،	مقابل	املياه	في	
درجة	حرارة	الغرفة
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فمك	 اغسل	 لسانك،	 ترشيح،	وضعها	على	طرف	 ورقة	 من	 املخفف	على	شريحة	 اإليثانويك	 قطرتني	من	حمض	 ضع	 	-4
وسجل	طعم	احلمض.

�������������������������������������������������������� 	
كرر	اخلطوات	1،	2،	4	بالنسبة	لعصير	الليمون. 	-5

األحماض املستخدمة في التجربة أحماض مخففة، ويجب استخدامها بحرص، وكل هذه   حتذير: 
األحماض عدمية اللون. ال تخلطها مع بعضها.   

ماذا	تستنتج	من	املشاهدات؟ 	
�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	

أسئلة:
هل	يجب	تعيني	هوية	األحماض	عن	طريق	الطعم؟	وملاذا؟ 	-1

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

ما	احلامض	املوجود	في	عصير	الليمون؟ 	-2
�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	
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استنتج	من	مشاهداتي	املسجلة	أعاله	أنه	عند	تفاعل	األحماض	مع	الفلزات	النشطة	���������������������
�������������������������������������������������������� 	

أسئلة:
ماذا	تالحظ	عن	تفاعل	النحاس	مع	حمض	الهيدروكلوريك	املخفف؟ 		-1

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

ما	أسرع	التفاعالت	التي	حدثت		بني	التفاعالت	املسجلة	باجلدول؟	وأيها	األبطأ؟ 	-2
�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	

كيف	تعرف	سرعة	أو	بطء	التفاعل؟ 		-3
�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	

رتب	وفًقا	لفاعلية	الفلزات،	ابدأ	بالفلز	األسرع	في	التفاعل	حتى	تصل	إلى	الفلز	األبطأ	في	التفاعل. 		-4
�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	

إذا	استخدمنا	حمض	الكبريتيك	بدًلا	من	حمض	الهيدروكلوريك،	ما	نوع	امللح	الذي	سيتكون؟ 		-5

كرر	اخلطوات	من	1	إلى	4	مستخدًما	احلديد،	واملاغنسيوم. 	-6
سجل	مشاهداتك	في	اجلدول	التالي. 	

درجة حرارة أنبوبة االختبار )ساخنة الفلز
- دافئة - درجة حرارة الغرفة(

معدل التفاعل )سريع - بطيء 
- ال يوجد تفاعل(

الناجت 
املتكون

اخلارصني

املاغنيسيوم

احلديد

النحاس
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من	املشاهدات	أعاله،	استنتج	أنه	عند	تفاعل	األحماض	مع	الكربونات، 	
�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	

أسئلة:
حمض	 استخدمت	 إذا	 عليه	 ستحصل	 الذي	 ما	 الكبريتيك.	 حمض	 هو	 أعاله	 التفاعالت	 في	 املستخدم	 احلمض	 	-1

الهيدروكلوريك	بدًلا	منه؟
�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	

اكتب	معادلة	التفاعل	الكيميائي	اللفظية	بني	كربونات	الصوديوم	وحمض	الهيدروكلوريك؟ 	-2
�������������������������������������������������������� 	

هل	كل	الكربونات	تذوب	في	املاء؟ 		-3
�������������������������������������������������������� 	

ماذا	تالحظ	عند	تفاعل	كربونات	النحاس	مع	حمض	الكبريتيك؟	ما	لون	امللح	الناجت	من	التفاعل؟	 		-4
�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	
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الستقصاء	طعم	و	ملمس	القلويات،	اتبع	التعليمات	بدقة.

ا. يجب القيام بهذا االختبار بعد أخذ اإلذن من معلمك. اليجب ملس أو  الة جّدً القلويات أكَّ حتذير: 
تذوق القلويات في أي وقت آخر.   

امأل	أنبوبة	اختبار	إلى	منتصفها	باملاء.	استخدم	قطارة	إلضافة	٥	قطرات	من	هيدروكسيد	الصوديوم	املخفف	إلى	أنبوبة	 	-5
االختبار.

قلب	املخلوط	باستخدام	الساق	الزجاجي. 	-6
ا	على	إبهامك.	حتسس	احمللول	بأصابعك.	 استخدم	قطارة	لوضع	نقطة	واحدة	من	هيدروكسيد	الصوديوم	املخفف	جّدً 	-7

اغسل	يديك	بعد	ذلك	مبياه	كثيرة.	سجل	إحساس	القلويات.
�������������������������������������������������������� 	
ا.	ضع	الورقة	على	طرف	لسانك.	 اغمس	شريحة	من	ورق	الترشيح	داخل	محلول	هيدروكسيد	الصوديوم	املخفف	جّدً 	-8

اغسل	فمك	بعد	ذلك	بكثير	من	املياه.	سجل	طعم	القلويات.
�������������������������������������������������������� 	

من	مالحظاتي	أعاله،	أستنتج	أن	القلويات	����������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	
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ارسم	شكل	احلرف	)ب(	كما	يظهر	خالل	املجهر	في	املكان	اخلالي. 	-8

كيف	يختلف	الرسم	الذي	قمت	به	عن	احلرف	)ب(	كما	تراه	بالعني	املجردة؟ 	
�������������������������������������������������������� 	

انظر	خالل	املجهر	مرة	أخرى	ثم	حرك	الشريحة	ببطء	إلى	اليسار.	في	أي	اجتاه	تتحرك	صورة	احلرف	)ب(؟ 	-9
�������������������������������������������������������� 	

واآلن	حرك	الشريحة	ناحيتك.	في	أي	اجتاه	تتحرك	صورة	احلرف	)ب(؟ 	-10
�������������������������������������������������������� 	

تكبير املجهر )د( 
.x10	تكبير	بقوة	شيئية	عدسة	استعملت	وقد	،x5	أو	x10	عليها	مكتوًبا	عادة	يكون	العينية.	العدسة	تكبير	الحظ 	-1

تكبير	العدسة	الشيئية	 	 تكبير	العدسة	العينية	 	= 	 تكبير	املجهر	 	
)x10 	� 	 	 	x10( 		= 	 	

x100 	= 	 	

وهكذا	أنت	نظرت	للحرف	)ب(	مكبًرا	مئة	مرة. 	
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ل	تكبير	العدسات	الشيئية	املختلفة	في	اجلدول	التالي. قد	يكون	في	املجهر	ثالث	عدسات	شيئية.	سجِّ 	-2
لكل	عدسة	شيئية	احسب	التكبير	الكلي	للمجهر. 	-3

ك	الشريحة	حتى	تصبح	الصورة	في	مركز	الرؤية. استعمل	عدسة	التكبير	بنسبة	x10	للتركيز	على	احلرف	)ب(.	حرِّ 	-4

ال تستعمل العدسات القوية )x40( حتى تكمل اخلطوة الرابعة أعاله وإال قد تتهشم     ملحوظة: 
الشريحة.   

أدر	القطعة	األنفية	الدوارة	حتى	تثبت	العدسة	الشيئية		)x40(	في	املوضع. 	-5
مستخدًما	الضابط	الدقيق	فقط،	أدر	املقبض	ببطء	حتى	تصبح	الصورة	في	البؤرة.	وهكذا	تكون	الصورة	مكبرة	أكثر. 	-6

كم	مرة	مت	تكبير	الصورة؟ 		
�������������������������������������������������������� 	

التكبير الكلي للمجهرتكبير العدسات الشيئيةتكبير العدسة العينية
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ارسم	الورقة	لتبني	املناطق	املبقعة	باللون	األزرق	الداكن. 	-4

ا	حتت	اإلجابة	الصحيحة	مما	يلي. أي	املناطق	من	الورقة	تلونت	باللون	األزرق	الداكن؟	ضع	َخّطً 	-5
املناطق	املعرضة	للشمس. ا(	 	

املناطق	املغطاة	بقطع	الورق	األسود.	 ب(	 	
ماذا	تستنتج	من	هذه	التجربة؟ 	-6

�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	
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ضع	الناقوسني	في	ضوء	الشمس	ملدة	ساعات	قليلة.	 	-3
أي	الناقوسني	يكون	العامل	الضابط؟	اذكر	السبب. 	

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

بعد	وضع	النباتني	في	ضوء	الشمس	لعدة	ساعات	قليلة	انزع	ورقة	من	كل	نبات.	حتقق	من	وجود	النشا	في	كل	ورقة.	 	-4
أيهما	حتتوي	على	النشا؟

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

ماذا	تستنتج	من	هذه	التجربة؟ 	
�������������������������������������������������������� 	
�������������������������������������������������������� 	
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كرر	اخلطوة	الثانية	والثالثة	مستخدًما	مخابير	هواء	الشهيق	)الهواء	اجلوي(.	ميكن	جمع	هواء	الشهيق	بفتح	مخابير	الغاز	 	-5
والسماح	للهواء	بالدخول.	سجل	نتائجك	في	اجلدول	التالي.

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

ما	الغاز	املوجود	في	مخابير	الغاز	والذي	يساعد	على	االشتعال؟ 	-6
�������������������������������������������������������� 	

من	النتائج	ماذا	تقول	عن	كمية	الغاز	في	هواء	والشهيق	الزفير؟ 	-7
�������������������������������������������������������� 	

هواء الشهيقالزمن/ث
القراءة	األولى
القراءة	الثانية
القراءة	الثالثة

املتوسط
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مالحظات
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مالحظات
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