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 المقدمة

ان قطاع الصناعات البتروكٌمٌاوٌة تطور تطورا سرٌعا وشمل هذا التطور معضم نواحً الحٌاة 

الٌومٌة تلبٌة لحاجات المجتمع وتحسٌنا لمتطلبات وضروؾ المعٌشة وذلك من خالل انتاج مواد اولٌة او وسطٌة 

 او نهائٌة.

عمل بهذا االختصاص , وٌعتبر التعلٌم المختبري وهذا ٌتطلب اعداد كوادر فنٌة لها المهارات والقدرات لكً ت

هو احد االسس التً تعتمد علٌها العملٌات التصنٌعٌة البتروكٌمٌاوٌة وقد وضعت لجنة تألٌؾ هذا الكتاب نص 

اعٌنها هذا الحقٌقة فً اثراء محتوى مفردات هذا المنهج العملً بما ٌشجع الطالب وٌشوقه للمتابعة واالستزادة 

 العتبار المرحلة الدراسٌة والعمرٌة للطالب.اخذٌن بنظر ا

ٌحوي هذا الكتاب على ثالث وعشرون تجربة تشمل كل تجربة الؽرض والنظرٌة وخطوات العمل واالسئلة 

وقد وضعت بشكل مبسط القوانٌن الرٌاضٌة مختصرة تفً بالؽرض بما ٌتناسب مع مستوى الطالب وقابلٌته 

 على االستٌعاب.

اللجنة ان تنظم سفرات علمٌة ألحد المصانع القرٌبة واطالع الطلبة مٌدانٌا على المراحل  واتماما للفائدة ترى

التصنٌعٌة التً تمر بها المواد وصوال الى المنتوج االولً او الوسطً او النهائً هو اتمام للفائدة البد من 

 االهتمام بها.

راء والمقترحات التً ٌفرزها المٌدان التعلٌمً ونرجو من المدرسٌن الذٌن ٌقومون بتدرٌس هذه المادة ابداء اال

 لالفادة منها فً تنقٌح الطبعات الالحقة ومن هللا التوفٌق.
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 تمهٌد 1-1  

بهرررا كرررل  ٌلترررزمهرررً قواعرررد و لسرررس عالمٌرررة ٌجرررب لن  الكٌمٌرررائً المختبررررإجرررراءات السرررالمة داخرررل 

 الخارجٌة. وحماٌة البٌئةٌن لالعام, من ٌعمل فً هذا المضمار حماًٌة لنفسه 

وتطرررروٌر مرررررواد جدٌرررردة تسرررررتخدم  المعرفررررة الحصررررول علرررررى مركرررررز هررررو الكٌمٌررررائً المختبرررررر لقررررد صررررار

 .التجارٌررة العملٌررات وكررذلك المالحظررة والررتحكم فررً هررذه المررواد والتررً تسررتخدم فررً  الؾ مررن المسررتقبل فررً

وكرررذلك  , ضررررراً لصرررحة اإلنسرررانمفٌررردة ولكرررن كثٌرررراً منهرررا لٌضررراً قرررد ٌسررربب  المركبرررات إن كثٌرررراً مرررن هرررذه

للبٌئررة ومررن هنررا ظهرررت الحاجررة إلررى كٌفٌررة التعامررل اقمررن معهررا. وحتررى وقررت قرٌررب لررم ٌ خررذ فررى االعتبررار 

 .لم توضع معاٌٌر لؤلمان للعمل بهاو المختبراتهذه  المخاطر التً ٌتعرض لها العاملون فً

ولة  مسررراصررربحت  ات كم سسرررات علمٌرررةونتٌجرررة للتطرررور التكتولررروجً فرررً مٌرررادٌن الكٌمٌررراء فررران المختبرررر

ولن ت خرررذ الحٌطرررة عنرررد نقرررل المرررواد الكٌمٌائٌرررة , عرررن تررروفٌر األمررران والبٌئرررة اقمنرررة للرررذٌن ٌعملرررون بهرررا 

الترررً  المختبرررراتانتهرررى زمرررن التعامرررل بههمرررال تجررراه لمرررن  . لقررردالنفاٌرررات الكٌمٌائٌرررة وكرررذلك الرررتخلص مرررن

 لماكن  منة تماماً للعمل بها. اصبحت فً الوقت الحاضر

 

 : ختبراتالثقافة الجدٌدة ألمن الم

 مختلرررؾ فرررى المختبرررراتولٌة والتعلرررٌم فرررى  المسررررت اقن ثقافرررة جدٌررردة لؤلمرررن لقرررد ظهررررت وتطرررو

الصرررناعات الكٌمٌائٌرررة وكرررذلك فرررى الم سسرررات األكادٌمٌرررة. وترررم تررردرٌب كثٌرررر مرررن األفرررراد المتعررراملٌن مرررع 

علرررى مراقبرررة وترررداول المرررواد الكٌمٌائٌرررة مرررن لحظرررة اسرررتالمها وحترررى الرررتخلص مرررن نفاٌاتهرررا لو  المختبررررات

لررن  مررن العرراملٌن بهررالن األمررن والسررالمة لكررل فرررد  بررالمختبراتمعالجتهررا. ولررذلك تررٌقن كثٌررر مررن العرراملٌن 

 .ولن لمنهم وسالمتهم هى مسئولٌة جماعٌة  , ًبالعمل الجماع لدٌهم القناعة تٌتحقق إال إذا ارتق

 

 ما ٌاتً : على المختبراتوتعتمد درجة االمان فً 

 .وإحساسهم بالعمل الجماعى لحماٌة لنفسهم فً المختبرات للعاملٌن العمل عادات -6

 .والبٌئة المحٌطة بها للمختبراتاألماكن المجاورة  طبٌعة -2

عمررررل او , ماء كانررررت مدرسررررة, معهررررد , كلٌررررة, جامعررررةبالمنظومررررة سرررروإدارى متطررررور  جهرررراز وجررررود -3
 .ؼٌرها

 الفصل االول

 تعلٌمات وارشادات مختبرٌة
1 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Team_work&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
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 : توصٌات عامة

الدرجة األولى تتطلب من الدولة لن تسن بالعامة والحفاظ على األمان هى عملٌة لخالقٌة  الصحة حماٌةان  -6

 لما لها لٌضاً من فائدة اقتصادٌة. بالمختبراتالقوانٌن المنظمة لوجود األمان 

االستشرارات  تقردٌمتكرون وظٌفتهرا المختبرات كون هناك مكاترب للحفراظ علرى الصرحة واألمران برتٌجب لن  -2

 , برالمختبراتوكرذلك مراقبرة العمرل , التحرذٌر مرن وقروع حروادث  , كٌفٌة إدارة المخلفات الخطررة , الفنٌة

 .الفورٌة للحوادث بهاواالستجابة , وتنظٌم التدرٌب للعاملٌن 

هو إدراك المخراطر الترى توجرد بره مرن خرالل التجرارب والخبررة.  بالمختبرلوجود  من  ًوالعنصر األساس -3

 المهارات الالزمة للتعامل مع هذه المخاطر. بالمختبراتولذلك ٌجب لن ٌمتلك العاملون 

 ,لكٌمٌائٌرة مثرل قابلٌتهرا لالشرتعالالقدرة على التعامل مع الخواص الخطرة للمرواد ا للعاملٌن ٌجب لن ٌكون -4

 خاصة قدرتها على إحداث التآكل وكذلك سمٌتها. ,قدرتها على التفاعل

 ٌجب الحرص عند التعامل مع معالجة المخلفات الكٌمٌائٌة والتخلص منها. -5

هرى عملٌرة مسرتمرة وٌجرب لن تكرون جرزءاً مرن األنشرطة الترى  المختبرراتالتدرٌب على الحفاظ على لمرن  -6

تردرٌباً مباشرراً  برالمختبراتوٌجرب لن ٌتلقرى العراملون  , ن عنهراٌل ووالمسر برالمختبراتا العاملون ٌمارسه

  .المختبراتعلى كٌفٌة الحفاظ على لمن 

 

 العوامل التى ساعدت على تؽٌٌر ثقافة األمان :

 ًالتقدم التكنولوج -1

فمثالً نظراً لؽالء الكثٌر ,  المختبراتقد ؼٌر من متطلبات األمان فى  الكٌمٌاوي التصنٌع إن التقدم فى

معٌنة لو التخلص من نفاٌاتها ظهرت الحاجة إلى إجراء من المواد الكٌمٌائٌة سواء لالستخدام فى لؼراض 

تستخدم كمٌات صؽٌرة جداً من المواد  معامل األبحاث عملٌات كٌمٌائٌة سواء فى التدرٌس لو فى

على كما لنها تقلل من تكلفة شراء هذه المواد وكذلك  المختبراتطبعاً هذا ٌ ثر على تصمٌم , الكٌمٌائٌة

 قد لعطى الفرصة إلجراء تجارب باستخدام ًالتكنولوج كما لن التقدم , تداولها والتخلص من نفاٌاتها

 .ولكنها ال تكون بدٌالً للتجارب العملٌة ًوهذه التجارب تمثل إثراء للتدرٌب العمل , الحاسوب

 

  التلوث ثقافة منع -0

لقل فهن التخلص منها ٌكون لسهل وبالتالى ٌكون  نفاٌات نه فى حالة وجودافى  الثقافة وتتلخص هذه

 .هناك تأثٌر لقل على البٌئة

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 تعلٌمات عامة للعمل مع المواد الكٌمٌائٌة الخطرة :

  ًالسلوك الشخص -1

 : مراعاة المعاٌٌر اقتٌة فى سلوكهم المختبراتٌجب على العاملٌن ب

 التحدث بهدوء وتجنب االنفعال اثناء الكالم. 

  فى الؽرض المخصص لها فقط المختبرٌةاستخدام األجهزة. 

 حٌث تحفظ مواد خطرة لو ٌجرى بها لنشطة خطرة. المختبراتفً  األطفال ال ٌسمح بدخول 

  بررالمختبر توضررح وسررائل األمرران الالزمررة للعمررل  المختبرررات ًفررلوحررة اعالنررات كررون هنرراك تٌجررب لن
 .نظارات الوقاٌة للعٌون وخصوصاً 

 

  تقلٌل التعرض للمواد الكٌمٌائٌة -0

 لو استنشرراقها وكررذلك للمررواد الكٌمٌائٌررة والعٌررون الجلررد لخررذ االحتٌاطررات الالزمررة لتقلٌررل تعرررض ٌجررب

 .ًلو دخولها الجهاز الهضم طرٌق الجروح عن الدم دخولها إلى

 

  العٌنتجنب إصابة  -1

لو  للمرواد الكٌمٌائٌرة العرٌن حرواجز لمنرع تعررض تحتوي علىوالتى  نظارات الوقاٌة للعٌن ٌجب ارتداء

 .لدوات زجاجٌة اي كسر المتناثر فى حالة للزجاج التعرض

 .)قناع مصنوع من البالستٌك( والرقبة للرلس ةٌواق لٌات كٌمٌائٌة خطرة فٌجب لبسحالة إجراء عم ًلما ف

 وخصوصراً عنرد ختبرراتالذٌن ٌستعملون عدسات الصرقة فٌجرب عردم اسرتعمالها فرى الموبالنسبة لؤلشخاص 

اإلسرعافات  التعامل مع األبخرة والؽازات ألن هذه العدسات قد تزٌد من الضرر وتمنع من المعالجة بواسرطة

ٌل الزجرراج فٌجررب وكررذلك مررع اللهررب لتشررك واألشررعة فرروق البنفسررجٌة حالررة العمررل مررع اللٌررزر ًفرر .األولٌررة

 .لهذا الؽرض من مادة خاصة نظارات استعمال

 

 ً :الجهاز الهضم أو الدم تجنب دخول المواد الكٌمٌائٌة الخطرة إلى -2

 ًتحضرات التجمٌل وتناول األدوٌة فساستخدام م ,التدخٌن ,الشرب ,ٌجب لن ٌمنع تماماً تناول الطعام

 .حٌث توجد المواد الكٌمٌائٌة الخطرة المختبرات

كما  .نوع من األطعمة ايالعملٌات الكٌمٌائٌة لتحضٌر  ًف عملةلمستم الزجاجٌات استخدن ال تٌجب ا

طعمة ٌمنع استخدامها تماما لحفظ اال بالمختبرومكعبات الثلج واألفران وؼٌرها من األدوات  الثالجات لن

 .ألٌونات لؽرض الشربو المٌاه المنقاة من اام مصادر المٌاه ستخدتوالمشروبات وال 

م الماصة بالفم ستخدتال تتذوق طعم المواد الكٌمٌائٌة وٌجب استخدام الماصة عند تداول المحالٌل وال 

 .فهناك المضخات الٌدوٌة التى تستعمل معها

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
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 : المواد الخطرة استنشاق تجنب-3

والمررواد الكٌمٌائٌررة  .االطررالقعلررى ؼٌررر المعررروؾ درجررة سررمٌتها  المررواد الكٌمٌائٌررة السررامةعرردم شررم   

 الؽرررازات طررررد ً دوالبالمتطررراٌرة والسرررامة لو المرررواد الصرررلبة والسرررائلة السرررامة ٌجرررب التعامرررل معهرررا فررر

 .Laboratory hood )خزانة التجارب(  

استخدام خزانة التجارب فرى الرتخلص مرن النفاٌرات السرامة المتطراٌرة وذلرك بتبخٌرهرا ولكرن ٌجرب  عدم

 .المعتمدةتعلٌمات للمواد كنفاٌات كٌمٌائٌة وٌتخلص منها فى حاوٌات خاصة وفقاً لالتعامل مع هذه ا

 

 :ً اآلت ىعحالة استخدام خزانة التجارب ٌرا ًف

  ٌجب  عدة إلجراء تجارب معٌنة كمافقط خزانات التجارب الم تستخدمفى حالة العمل مع المواد الخطرة
 .صالحٌتها من وقت قخر من التأكد

 ضع المواد المتفاعلة الخطرة على مسافة توcm 65 ًلى األقل من جدار الخزانة الخارجع. 

 ال تدخل رلسك لبداً داخل الخزانة لثناء إجراء التجربة. 

 ٌجب استعمال الخزانة بفتح الباب بأقل ارتفاع ممكن. يعمود باب بالنسبة للخزانات التى لها 

 حافظ على نظافة الخزانة ونظافة زجاجها وال تزحمها بالزجاجٌات. 
 

 المحافظة على الجلد  -4

  حٌانراً ٌكرون ,ا خاللها المادة المسرتعملةمر من تٌجب لبس قفازات عند تداول المواد الكٌمٌائٌة بحٌث ال
لهرا استعمال قفرازات ؼٌرر مناسربة لكثرر ضررراً مرن عردم اسرتخدامها ألن هرذه القفرازات قرد تسررب خال

 .ٌكون زمن التالمس بالجلد لطول مسبباً ضرراً لكبرً المواد الكٌمٌائٌة وبالتال

 .ٌجب التأكد من عدم وجود قطع لو ثقوب فى القفازات المستخدمة 

 .ٌجب ؼسل القفازات قبل خلعها من الٌد 

  ولمنرررع انتشرررار المرررواد الكٌمٌائٌرررة الخطررررة ٌجرررب خلرررع القفرررازات قبرررل ممارسرررة عملٌرررات مختلفرررة مثرررل
 .الكمبٌوتر فاتٌحو استعمال األقالم وكذلك ما الهاتؾ استعمال

 ٌجب استعمال القفازات لفترة معٌنة والحرص على استبدالها. 
 

 لمالبس الواقٌة المظهر وا -7

 ٌجررب لن ٌكررون  ًابهم الفضفاضررة لو اسررتعمالهم للحلرروكررذلك ثٌرر مختبراتإن طررول شررعر العرراملٌن بررال
فاضرة لو المالبرس الممزقرة لو الشرعر الطوٌرل والمالبرس الفض ألن .المختبرراتمحدوداً عند العمل فى 

عدم  فضالً عن قد تؽمس فى محالٌل المواد الكٌمٌائٌة لو قد تعلق باألجهزة لو الماكٌنات الدوارة ًالحل
ستخدم فٌها مواد كٌمٌائٌة خطرة نظراً الحتمال سقوط هذه تالتى  المختبراتً ف لبس االحذٌة المفتوحة

 .المواد على الجلد مباشرة

  ًتعطلالمواد الكٌمٌائٌة الخطرة  ان تكون ؼٌر قابلة لالختراق من قبلٌجب  المختبرالمالبس الواقٌة فى 
 .حماٌة للعاملٌن

  ًألنها قابلة لالشتعال وتلتصق بالجلد وبذلك ال ٌجب استعمال مالبس مصنوعة من للٌاؾ صناعٌة نظرا
 .لمختبراتا ًالقطنٌة هى المفضلة عند العمل ف ولذلك فهن المالبس .تزٌد من حدة اإلصابة بالحروق

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
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 تداول المواد الكٌمٌاوٌة  2-1

ان كٌفٌررة تررداول المررواد الكٌمٌاوٌررة هررً قواعررد واسررس علمٌررة ٌجررب ان ٌجٌرردها كررل مررن ٌعمررل فررً هررذا     

 .المضمار حماٌة لنفسة والعاملٌن معه

ت الحاجرة الرى كٌفٌرة ان معظم المواد الكٌمٌاوٌرة تسربب ضرررا لصرحة االنسران والبٌئرة ومرن هنرا ظهرر

 .وان اخذ الحٌطة والحذر واجب عند نقل او استعمال او خزن او التخلص منها .معها التعامل اقمن

ادة كٌمٌاوٌرة بانهرا مواد الكٌمٌاوٌة هً ان تعتبر كرل مرتداول الان القاعدة العامة التً ٌجب اتباعها اثناء 

 .كاال اذا توفرت لدٌنا معلومات تثبت عكس ذلخطرة 

 

 هنالك قواعد عامة ٌجب ان تراعى ومن اهمها :

ٌجب االنتباه الى اسم المادة الكٌمٌاوٌة والتاكد مرن االشرارات التحذٌرٌرة الملصرقة او المكتوبرة علرى القنرانً  -6

 .(1-1...الخ كما فً الشكل ).اشارة للمواد السامة واشارة للمواد المتفجرة او الخطرة فهنالك

 .ٌجب ارتداء مالبس الوقاٌة الشخصٌة المالئمة -2

 .ٌجب معرفة اجراءات السالمة وقواعد االسعافات االولٌة -3

 .عدم استخدام حواس الشم او التذوق او اللمس اال اذا كان ذلك من ضمن التجربة -4

 .ٌؾ الحوامض ٌجب اضافة الحامض الى الماء ولٌس العكسعند تخف -5

عند الحاجة الى نقل قنانً المرواد الكٌمٌاوٌرة وخاصرة القنرانً الحروامض المركرزة ٌجرب مسرك القنٌنٌرة مرن  -6

 (.1-2االسفل باحدى الكفٌن واالخرى من االعلى وتجنب حمل القنٌنة من رقبتها فقط كما فً الشكل )

د مثل هٌدروكسٌد الصودٌوم وهٌدروكسٌد البوتاسٌوم اضؾ هذه المواد الصرلبة عند تحضٌر محالٌل القواع -7

 .مع كتابة اسم المحلول او المادة على القنٌنة بشرٌط الصق او بقلم التعلٌم الخاص ,الى الماء ولٌس العكس 

                  

 اشارات الداللة للمواد الكٌمٌاوٌة بعض  1-1الشكل                                
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 حمل ونقل القنٌنة  1-2الشكل                                                

تٌررك وحررامض ٌرلمررً صررحٌح مررثال عرردم خررزن حررامض الكٌٌجررب ان تخررزن المررواد الكٌمٌاوٌررة بشرركل ع -8

 .الهٌرررررررررررررررردروكلورٌك مررررررررررررررررع حررررررررررررررررامض النترٌررررررررررررررررك او مررررررررررررررررع مررررررررررررررررواد م كسرررررررررررررررردة

الصودٌوم والبوتاسٌوم فً قنانً مؽلقرة بعٌردة عرن المراء بٌنمرا ٌحفرظ الفسرفور االبرٌض كذلك ٌجب حفظ 

 .تحت الماء  وهكذا ٌجب مراعاة كل مادة فً الخزن

 .ٌجب توفٌر مطافئ الحرائق والتدرٌب على كٌفٌة استعمالها عند الحاجة -9

التجربرة واسرتعمال حمرام عدم تسخٌن المواد الكٌمٌاوٌة على لهب مباشراال اذا كران ذلرك مرن تعلٌمرات  -61

مررائً او حمررام رملررً او مسررخن كهربررائً والتاكررد مررن عرردم وجررود لهررب بررالقرب مررن مكرران العمررل عنررد 

 .التعامل بمواد قابلة لالشتعال مثل الكحول او البنزٌن او االٌثر

 .تجربة ٌنتج منها ؼاز سام او ؼٌر مرؼوب به فً دوالب طرد الؽازات ليٌجب اجراء  -66

مادة سائل من القنٌنة الخاصة بهرا مباشررة وانمرا اخرذ كمٌرة  ليعدم استعمال الماصة او القطارة الخذ  -62

مناسبة مرن السرائل فرً كراس واسرتعمال الماصرة او المخبرار المردرج الخرذ الحجرم المطلروب منره وعردم 

 .ارجاع المتبقً الى القنٌنة االصلٌة

 .الطعمة واالشربة فٌهٌمنع االكل والشرب داخل المختبر وعدم ادخال ا -63

ٌجب وضع المرواد الترً تكرون حساسرة للضروء مثرل نتررات الفضرة وبرمنكنرات البوتاسرٌوم فرً قنرانً  -64

ووضررع المرروادالتً تترراثر بررالحرارة فررً مكرران مبرررد وترروفٌر التهوٌررة الجٌرردة والمالئمررة للمختبررر  .معتمررة

 .ولمكان خزن المواد الكٌمٌاوٌة

 .ي خطوة دون استشارةزام بخطوات العمل وعدم التحوٌر بأاللتٌجب االلتزام بتعلٌمات المعلم وا -65

وحسرب ة وتخلرص مرن المرواد الفائضرة بشركل  مرن تلقً بالمواد الكٌمٌاوٌة فً مجراري المٌراه العامر ال -66

 .الطرق المتفق علٌها

 .عند نهاٌة العمل تاكد من اؼالق حنفٌات الماء واطفاء الكهرباء فً مكان عملك -67
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 االدوات الزجاجٌة واالجهزة المختبرٌة وطرق استخدامها وصٌانتها   3-1

كل مختبر كٌمٌاوي توجد به اجهزة مختبرٌة وادوات زجاجٌة فعلى الطالب ان ٌكون له المام بطرٌقة  

دي الى حصول ا ما ٌ فمنه , استخدامها وصٌانتها والمحافظة علٌها وكٌفٌة التعامل معها فاالجهزة مختلفة

ً والمجفؾ الكهربائً ومنها ٌقٌس خاصٌة فٌزٌاوٌة معٌنة ئحرارة مثل موقد بنزن والفرن الكهرباعلى 

وهو على انواع منه المٌكانٌكً ومنه الكهربائً ومنه ٌقٌس لمرتبة  وزنان مثال ٌستخدم لقٌاس الفالمٌز

حت معرفة كٌفٌة او اكثر وهنالك مقاٌٌس للحرارة وهً على انواع وعلى هذا االساس اصبعشرٌة واحدة 

استخدام وحفظ كل منها امرا ضرورٌا  كذلك الحال لالدوات اٌضا تختلؾ اختالفا كبٌرا من ناحٌة 

تصامٌمها واختالؾ احجامها وطبٌعة تركٌب زجاجها فمنها الكبٌر والصؽٌر والمصنوع من زجاج اعتٌادي 

اجٌة تستخدم لحفظ السوائل او لقٌاس او الشفاؾ والمعتم وهنالك ادوات زج)الباٌركس( المقاوم للحرارة  او

...الخ من بقٌة االستخدامات حٌث .الحجوم او لنقل السوائل او خلطها او لتوصٌل بعضها بالبعض االخر

تتطلب التجارب المختبرٌة استخدام االجهزة واالدوات الزجاجٌة معرفة ودراٌة عن طبٌعة االداة الزجاجٌة 

 .ت وصنعت لهلكً نستخدمها بالشكل الصحٌح لما صمم

كسر لذا ٌستوجب على جمٌع العاملٌن بها معرفة الزجاجٌات ؼالٌة الثمن وقابلة لل ن معضم هذهوأل

 .خواصها وتوخً الحٌطة والحذر والعناٌة عند التعامل معها لتالفً المخاطر

 

 هنالك مالحظات عامة ٌجب مراعاتها منها  

الٌه فمثال هنالك زجاجٌات مصنوعة من زجاج استخدام االجهزة واالدوات الزجاجٌة بحسب ما صممت  -6

الؽرض وهنالك زجاجٌات  الباٌركس تتحمل التسخٌن والحرارة العالٌة بٌنما الزجاج العادي الٌفً بهذا

 .ظ المواد الحساسة للضوء وهكذاؽط عالً او منخفض وهنالك معتمة لحفتعمل تحت ض

ٌتكون من عدة اجزاء كالدورق والمكثؾ  والذيعند توصٌل زجاجٌات االجهزة كجهاز التقطٌر  -2

بشكل مالئم ومسكها بدون شدة بمواسك  , ٌجب توصٌل هذه االجزاء ببعضها والمحرار والمستقبل

ٌ دي الى كسرها وٌفضل ان ٌكون اماكن التالمس او قد حدٌدٌة ال تسبب ضؽطا اكثر من المطلوب 

 .المسك محاطة بطبقة من المطاط على المواسك

 ب وضع شبكة االسبستوس تحت االداة الزجاجٌة المسخنة لكً الن بلهب مصباح بنزن ٌجعند التسخٌ -3

تتركز الحرارة على مكان واحد وتسبب كسر االداة الزجاجٌة واذا كانت المادة المسخنة قابلة لالشتعال 

او  ة حمام مائً او رملًكالبنزٌن والكحول مثال فٌجب عدم تسخٌنها على لهب بل ٌجب تسخٌنها بواسط

فوهتها بعٌدا عن الوجه  واذا سخنت انبوبة اختبار فٌجب ان تمسك بماسك خشبً وتوجه ,كهربائً 

 .وهكذا

بشكل مناسب بحٌث ٌسهل الوصول الٌها واستعمالها وكذلك  ٌجب وضع االجهزة واالدوات فً المختبر -4

 .جلبها او ارجاعها
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الخفٌفة فرً االعلرى والكبٌررة وٌجب وضع االدوات الزجاجٌة على رفوؾ بشكل مرتب الثقٌلة فً االسفل  -5

 .فً الخلؾ والصؽٌرة فً االمام والطوٌلة خلؾ القصٌرة لسهولة ر ٌتها ومن ثم تداولها

واقمراع ٌجب تزٌٌت صنابٌر الفتح والؽلق لرالدوات الزجاجٌرة الترً ٌرتم تركهرا لمردة طوٌلرة  كالسرحاحات  -6

 .الفصل وما شابه لكً ال تتلؾ نتٌجة االلتصاق

علٌها اسم شر ب كارتونٌة بٌنها فواصل ورقٌة وم كما ٌجب خزن الزجاجٌات الرقٌقة سهلة الكسر فً عل -7

 .المادة

 .الـــــدة طوٌلة دون استعمـــــد تركها لمـــة عنـــالمختبرٌة باؼطٌة مناسب االجهزةٌجب تؽطٌة *

 

 المختبرٌة الشائعة االستعمالبعض االدوات 

  المكثؾ الزجاجً -1

ن عن بعضهما احدهما ضٌق له فتحتان فً تالؾ من انبوبٌن زجاجٌٌن معزولٌهو اداة زجاجٌة ت

االعلى واالسفل  وٌحٌط به انبوب اسطوانً واسع له فتحتان اٌضا ٌدخل فً احدهما الماء البارد وٌخرج من 

ٌصنع بحجوم واشكال مختلفة منها المستقٌم والحلزونً وذات االنتفاخات كما الفتحة االخرى الماء الدافئ وهو 

    .(1-3) فً الشكل

                                                                

 المكثؾ الزجاجً   1-3الشكل                                        

 

 رانبوبة االختبا -0

وهً اداة زجاجٌة مصنوعة من الزجاج الشفاؾ المقاوم لدرجات الحرارة العالٌة وتوجد منه احجام 

جراء الكشوفات البسٌطة والتفاعالت المختبرٌة بٌن مادتٌن او اكثر التً تحتاج الى تسخٌن مختلفة تستعمل أل

تمسك من الجزء  تسخٌناو بدون تسخٌن وعادة تمسك بماسك معدنً او بماسك خشبً وعند اجراء عملٌة ال

 .(1-4ة باالتجاه المعاكس لوجه الطالب كما فً الشكل )العلوي لالنبوبة وٌكون فوهة االنبوب
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 التسخٌن فً انبوبة االختبار  1-4الشكل 

 المجفؾ الزجاجً -1

عبارة عن اناء زجاجً فً وسطه شبكة معدنٌة توضع علٌها الجفن الحارة الخارجة من الفرن 

الكهربائً لكً ٌتم تبرٌدها بمعزل عن المحٌط الخارجً حٌث ٌوجد فً اسفل المجفؾ مادة ماصة للرطوبة  

تحولها الى مواد و مائٌة لكونها مواد ماصة للرطوبةالالاو كبرٌتات النحاس الالمائً مثل كلورٌد الكالسٌوم 

ومهمة هذه المواد  C° 100  مائٌة ٌمكن استعادتها وتنشٌطها بتسخٌنها مرة ثانٌة فً مجفؾ كهربائً عند درجة

طوبة فً  داخل المجفؾ وٌوضع فوق هذه المواد مشبك معدنً مصنوع من الفوالذ لكً الرهً امتصاص 

 .الكهربائً او المجفؾ الكهربائًتوضع علٌها الجفن واالدوات عند اخراجها من الفرن 

ؼطاء زجاجً سمٌك ٌفتح وٌؽلق بطرٌقة انزالقٌة وٌحتوي الؽطاء على صنبور  المجفؾ علىٌحوي 

ٌفتح اثناء وضع المادة المراد تبرٌدها عند اخراجها من الفرن لخروج الهواء الساخن وٌؽلق عند رفع العٌنة من 

   .(1-5كما فً الشكل )المجفؾ 
 

   

 المجفؾ الزجاجً   1-5الشكل 
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 المثلث الخزفً -2

زؾ ٌتحمالن درجات المادتٌن السلك والخمن  وكالً عبارة عن سلك معدنً مثلث محاط بمادة الخزؾ 

عند  داخل المثلثحٌث ٌتم وضع االدوات الزجاجٌة الحرارة العالٌة اي مواد مقاومة للحرارة والتسخٌن 

 .(1-6الشكل )التسخٌن المباشر كما فً 

 

 المثلث الخزفً 1-6الشكل 

 الجفنة الخزفٌة او المعدنٌة  -3

درجات الحرارة او المعدن وكالهما ٌجب ان ٌتحمل  الخزؾمادة مصنوعة من مختبرٌة اداة وهً 

 هذا الجفن مع المواد فً افران كهربائٌة تصل درجة الحرارة فٌها الى اكثر منتوضع  حٌث عادة ما العالٌة

 C° 1200 او قد تحرق بشكل مباشر على لهب مصباح بنزن الذي قد تصل درجة حرارته الى اكثر من 

 C° 1000 ( 1-7كما فً الشكل). 

 

 

 

 

 

 

 

 نماذج لجفن خزفٌة ومعدنٌة 1-7الشكل 

 

والشكل ادناه ٌوضح طرٌقة استخدام الجفنة فً عملٌة الحرق بمصباح بنزن فً حالة احتواء الجفنة 

 .(1-8كما فً الشكل )على ؼطاء اوبدون ؼطاء حٌث ٌجب ان توضع فً مثلث خزفً واحتراق مباشر 
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 استعمال الجفنة فً عملٌة الحرق بمصباح بنزن 1-8الشكل 

 االسبستوس شبكة -4

وهً عبارة عن مشبك مصنوع من معدن ٌتحمل درجات الحرارة العالٌة وقلٌل التوصٌل الحراري 

على قاعدة االداة الزجاجٌة م بشكل منتظمطلً فً وسطة بشكل دائري بمادة االسبستوس لتوزٌع الحرارة 

 .(1-9فً الشكل ) الزجاجٌة كما االداة سرالموضوعة فوقها لمنع تركٌز الحرارة على منطقة واحدة لتالفً ك

 

                                                                    

 انواع من شبكة االسبستوس 1-9الشكل 

والشكل ادناه ٌوضح وضع شبكة االسبستوس واستخدامها وعادة ما توضع على حامل ثالثً او اي نوع اخر 

   .(1-10الشكل )كما فً ٌستخدم ألؼراض التسخٌن 

                                

 حامل شبكة االسبستوس 1-10الشكل 
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والشكل ادناه ٌوضح اهمٌة شبكة االسبستوس ووجوب وجود مادة االسبستوس فً الشبكة حٌث عدم 

وجودها ٌ دي الى خروج اللهب الى االعلى مما ٌ دي الى تالمس اللهب بشكل مباشر مع االداة الزجاجٌة اثناء 

 .(1-11لشكل )لى كسر االداة الزجاجٌة وتحطمها كما فً اٌ دي اعملٌة التسخٌن وفً هذه الحالة 

 

 اهمٌة شبكة االسبستوس 1-11الشكل 

 قنٌنة الكثافة -7

مصنوعة عادة من الزجاج الشفاؾ, وفً معامل االصباغ ٌستعمل قنٌنة كثافة معدنٌة هً اداة زجاجٌة و

برات الكٌمٌاوٌة اما فً المخت.روؾ العمل والصدماتالستٌك لكً تقاوم ظالشكل او مصنوعة من مادة الب

زجاجً مثقوب من  مصنوعة من مادة الزجاج وتكون ذات انتفاخ له عنق ٌخترقه سدادفتستخدم قنٌنة كثافة 

وعادة ما ٌحسب الحجم بشكل دقٌق بحٌث ٌكون حجم الثقب الموجود فً السداد الوسط الخراج السائل الزائد 

السائل الزائد اثناء تعٌٌن  السداد هو لخروج وفائدة الثقب الموجود فً محسوب على اساس الحجم الكلً )

وٌمكن اٌجاد كثافة السوائل عن طرٌق استخدام القنٌنة وذلك من  ,ml 50حجم  دائما ٌستخدمو ( الكثافة لسائل

 .(1-12خالل معرفة حجم السائل ووزن السائل كما فً الشكل )

تحتوي على ؼطاء فً االعلى ٌخترقه اما القنانً المستخدمة فً المعامل فتكون على شكل اسطوانً 

  .ل الزائد عن الحجمثقب فً المنتصؾ الؽاٌة منه هو خروج السائ

                                                                                                    

 نماذج من قنانً الكثافة  1-12الشكل                                         

 

 



09 
 

 قمع بوخنر  -5

او الزجاج السمٌك لكً ٌتحمل الضؽط المسلط علٌه , ٌحتوي على ثقوب من الخزؾ  مع مصنوعق وهو

توضع علٌها ورق ترشٌح لكً ٌعبر من خاللها السائل المرشح وٌجب ان ٌربط بمضخة ماء تقوم بتفرٌػ الهواء 

كما فً عملٌة الترشٌح تحت ضؽط مخلخل فً الموجود عن طرٌق جرٌان الماء من الحنفٌة وكذلك ٌستخدم 

 .(1-13)الشكل  

                                                                                                      

 اقماع مختلفة من بوخنر 1-13شكل                                 

 

 

 .ٌوضح طرٌقة ربط قمع بوخنر فً عملٌة الترشٌح بربط خرطوم من الماء فً الحنفٌة (1-14والشكل )

 

 طرٌقة ربط قمع بوخنر  1-14الشكل                                          
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 بعض المواد الكٌمٌاوٌة وخواصها  4-1

 CH3COOH    حامض الخلٌك المركز  -1

وٌسمى ردة وٌنجمد عند الظروؾ البا C °118درجة ؼلٌانه  ,سائل عدٌم اللون ذو رائحة حادة محرقة 

كل والحروق وهو مادة قابلة سبب التآبخاره مهٌج ٌ, ٌمتزج بالماء فً هذه الحالة )حامض الخلٌك الثلجً(,

ابخرته تهٌج الجهاز التنفسً والسائل منه  .لاللتهاب ٌجب تجنب استنشاق ابخرته او مالمستها للعٌن والجلد

 .وله استخدامات صناعٌة عدٌدة ٌسبب حروقا م لمة واذا ابتلع فانه ٌهٌج الجهاز الهضمً

 CH3COCH3الستون  -0

شدٌد القابلٌة لاللتهاب ومزٌجه مع الهواء  C °56سائل عدٌم اللون قابل لالمتزاج بالماء درجة ؼلٌانه  

 .استنشاق بخاره بكثرة ٌسبب الؽٌبوبة والدوار والشعور بالنعاس .متفجر مذٌب جٌد لمعضم المواد العضوٌة

 .سائل مهٌج للعٌون وابتالعه مضر ومهٌج لنسٌج المعدة

 NH3االمونٌا  -1

ل فً الماء )هٌدروكسٌد االمونٌوم ( ٌجهز مادة كٌمٌاوٌة قد تكون فً هٌئة ؼاز او على هٌئة محلو

االمونٌا  وتعتبر %35  اما المحلول فٌكون بحدود C °33الؽاز فً اسطوانات على هٌئة سائل ٌؽلً عند درجة 

للجهاز  تسبب التاكل والحروق والؽاز قابل لاللتهاب وهو مضر لالؼشٌة المخاطٌة عند استنشاقها مادة مهٌجة

 .عند مالمسته للعٌونالتنفسً وٌسبب الحروق 

 CS2الكاربون  ثانً كبرٌتٌد -2

الٌمتزج بالماء بخاره م ذي جدا  C° 46سائل عدٌم اللون او مصفر ذات رائحة كرٌهة ٌؽلً فً درجة 

وشدٌد االلتهاب وسام. عند استنشاق التراكٌز  العالٌة منه ٌسبب التخدٌر وفقدان الوعً وٌهٌج العٌون وسام جدا 

 .اذا دخل الفم وله تاثٌر ضار على الجهاز العصبً والبصر

 CCl4رابع كلورٌد الكاربون  -3

الٌمتزج بالماء وعند استعماله فً  C °77سائل ثقٌل عدٌم اللون ذات رائحة ممٌزة ٌؽلً فً درجة 

ابخرته م ذٌة واستنشاق تراكٌز عالٌه من بخاره تسبب  .اطفاء الحرائق ٌحرر ؼاز الفوسوجٌن السام جدا

 .اوجاع فً الراس مصحوب بؽثٌان وتقٌ  وؼٌبوبة وله تاثٌرات على الكبد والرئتٌن والقلب

 K2Cr2O7البوتاسٌوم والداٌكرومات  KCrO4 البوتاسٌوم   كرومات -4

ؼبارها م ذي وهً عوامل موكسدة  .ؼالبا ما تكون ذائبة فً الماء اد صلبة صفراء او برتقالٌة اللونمو

قوٌة قد تسبب الحرائق استنشاق ابخرتها ٌهٌج الجهاز التنفسً والعٌون وٌتلؾ االجهزة الداخلٌة اذا دخل الفم 

 .وله تاثٌرات مزمنة عند التعرض له لفترة طوٌلة ولو لتراكٌز قلٌلة منه واذا المس الجلد ٌسبب تقرحات

 C2H4االثٌلٌن  -7

اللون ذات رائحة مقبولة معتدلة الذوبان فً الماء شدٌد القابلٌة لاللتهاب له تاثٌر مخدر عند ؼاز عدٌم 

 .ٌعتبر ؼاز االثٌلٌن المادة االساسٌة فً الصناعات البتروكٌمٌاوٌة ,ةالتراكٌز العالٌ
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 HCHOمحلول الفورمالدٌهاٌد )فورمالٌن(  -5

ٌذوب فً الماء ٌتكون محلوله  , C °96محلول عدٌم اللون او مستحلب ذو رائحة حادة ٌؽلً فً درجة 

ومهٌج للجهاز التنفسً ابل لاللتهاب بخاره ق ,كحول مثٌلً 11-14 %  و من الفورمالدٌهاٌد 37-41 %من  

 .الم فً البطن وتقٌ  وؼثٌان وفقدان الوعًٌصاحب التسمم به  والعٌون والجلد. 

 Pالفسفوراالبٌض  -6

تحت الماء النها  تشتعل ذاتٌا  ةتحفظ عاد C °44مادة شمعٌة بٌضاء شاحبة اللون تنصهرفً درجة 

تهٌج االنؾ والحنجرة  هاالبخرة الناتجة عن اشتعال .وم لمة للجلد جسٌمة مسببة حروقاً تعرضها للهواء  دعن

 .والكبد تلؾ العظامتسبب والرئتٌن واالؼشٌة المخاطٌة  والعٌون و

وال ٌذوب فً الماء وشدٌد القابلٌة لاللتهاب  C °416اما الفسفور االحمر فانه ٌتسامى عند درجة 

 .ٌحفظ عادة فً النفط االبٌض )الكٌروسٌن( .بمجرد االحتكاك

 I2 الٌود -12 

ٌاه ٌوجد فً الطبٌعة و الم, م 6866اكتشؾ الٌود عام نً البنفسج فً اللؽة الٌونانٌة وكلمة ٌود تع

اذ تستعمل محالٌله فً معالجة  , و ٌعتبر الٌود مادة مبٌدة لالحٌاء المجهرٌة .المحٌطات و انواع من السمك

% ٌود مع الكحول 5بة ر بأذاحٌث ٌحظ  الجلدٌة و لتعقٌم مناطق العملٌات الجراحٌة الجروح و بعض االمراض 

 .%70تركٌز 

 .)ٌتسامى( محدثاً بخار بنفسجً ؼامق ذو رائحة كرٌهةارة االعتٌادٌة لي ٌتبخر الٌود فً درجات الحر

 .ء العمل فً المختبر النة ٌسبب الؽثٌان واالختناقٌجب الحذر منه اثناو

 Na الصودٌوم -11 

اتحاده مع مواد اخرى او بأتحاده  عندفلز الصودٌوم ٌشكل مادة شدٌدة االنفجار فً الماء و ٌكون سامآ 

ٌتفاعل معه او فً علٌه ٌجب حفظ الصودٌوم اما فً جو ال و .هذا الفلز دائماً  التعامل بحذر معمع المواد ٌجب 

هو  23ذو الوزن الذري  فلز الصودٌومة عشر نظٌر للصودٌوم تم اكتشافها , وهنالك ثالث .مشتقات النفط

 .المستقر

 C6H5OH الفٌنول -10 

استخدامات طبٌة مثل المطهرات ومبٌدات  ه  ل, وٌستخدم فً صناعة المنظفات و المبٌدات الحشرٌة 

الحساسٌة باالضافة الى مرضٌة كالطفح الجلدي و اً سبب اعراضعند استخدامه ٌمكن ان ٌالجراثٌم )الدٌتول( و

استنشاق ابخرتها ت دي الى تعطٌل  لنالمباشر لهذه المواد ٌ دي الى امتصاص الماء من الجسم وان التعرض 

الى ٌجب تجنب لمس الفٌنول بشكل مباشر النه ٌ دي  .و الطحال الكبد والكلىتهاجم ونهاٌات العصب الحسً 

 .تؽٌر لون الجلد الى االفتح
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 H2O2 ))فوق اوكسٌد الهٌدروجٌن(( بروكسٌد الهٌدروجٌن -11

هو مركب كٌمٌائً ذو لون ازرق باهت و ٌبدو عدٌم اللون فً المحالٌل ال رائحة له و هو بشكل و

ة نظر  لخواصه الم كسدة الماء و ٌعتبر حامض ضعٌؾ اال انه من المواد المبٌضة الجٌد طفٌؾ اكثر لزوجة من

هٌدروجٌن مادة ؼٌر سامة لكن سقوط محالٌله المركزة على الجلد او االؼشٌة المخاطٌة او وبروكسٌد ال ,القوٌة 

% كمقم 3الهٌدروجٌن تركٌز وكسٌد وفً الطب ٌستعمل بر .تنفس تسبب حروقآ فً هذه االماكنفً مجاري ال

 .حد المستحظرات المطهرةٌٌن وكأالفم و اللوزت اللتهابات

 KMnO4 برمنكنات البوتاسٌوم -12

الزالة الرائحة الكرٌهة و االلتهابات م كسد قوي ٌستعمل كمادة مطهرة وٌستخدم محلوله  هو عاملو

عند تعرض المادة ٌستخدم اال بأستشارة طبٌب وال ٌ دي الى فرط الحساسٌة والفطرٌة الجلدٌة كثرة استخدامه 

 .البنًن الجلد بلون كذلك تلوار والحكة او الجفاؾ واالحمرلجلد فانه ٌ دي الى تهٌج الجلد والى ا

اما  ,داخل علبة معدنٌة محكمة الؽلق اما فً حالة التخزٌن فٌجب حفظ المادة بقنانً معتمة توضع

نها تتفاعل مع الضوء بشكل عبوات ؼامقة معتمة ومؽلقة بصورة جٌدة المحالٌل البرمنكنات فٌجب حفظها فً 

 مستمر.

 CH3-O-CH3 االٌثر -13

ٌستخدم كمخدر وحده و C °35له رائحة خاصة ٌؽلً فً ئل عدٌم اللون شفاؾ ٌحترق بشدة واالٌثر سا

 .باالكسجٌٌن او مع الفٌنٌل اٌثراو مخلوطآ 

 .استنشاقه بشكل مركز ٌ دي الى التخدٌرضار  بالجهاز التنفسً واثر مهٌج تعتبر ابخرته المركزة ذات 

 )أو ثالثً كلورو مٌثان(  CH Cl3 الكلوروفورم -14

وهو  C °60له رائحة خاصة ٌؽلً فً درجة شتعال والون ٌتبخر بسرعة ؼٌر قابل للال سائل عدٌم

ٌة داخل الجسم ٌ ثر فً العملٌات الحٌور الكبد كما مخدر قوي ولكنه سام اذ ٌسبب عدم اتزان عمل القلب و تحج  

احٌانا ٌستخدم كمخدر للحٌوانات عند اجراء بعض نسان واللهذا قل استخدامه كمخدر لو ,كتمثٌل السكرٌات

 .نشق كمٌة معٌنة من الكلوروفورمفً عملٌات التخدٌر ٌستعلٌها وب التجار

كلورٌد الهٌدروجٌن لذا ٌجب حفظ المادة ون الفوسجٌن وؼاز الكلور وٌتفكك الكلوروفورم بالضوء و ٌك  

 .فً عبوات ذات لون داكن للتخفٌؾ من الضوء

  Asالزرنٌخ -17

ذلك لسهولة الحصول علٌه ر ما استخدم للتخلص من االعداء وكثٌبر الزرنٌخ من اشد المواد سمٌة وٌعت

المصرٌٌن )عند مٌتالخلطها مع الماء ثم ٌؽسلون فٌها فً تحنٌط المومٌاء بطحنها وٌخ و ٌستخدم الزرن

جمٌع مركبات الزرنٌخ مواد سامة لكن تتفاوت فً ما بٌنها بالسمٌة لذا ٌجب الحذر عند التعامل مع و .الفراعنة(

بال مركبات تكاد تكون  فً انهاتكمن الخطورة لهذه السمٌات ٌجوز التعامل معها بشكل مباشر و هذه المواد وال

 .االعراض السمٌة للزرنٌخ فتظهر بعد فترة قد تطولاما طعم وال رائحة او لون ممٌز 
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  الشائعة االستعمال فً المختبربعض االجهزة المختبرٌة  5-1

 مصباح بنزن المختبرياوال: 

على لهب فً احسن حاالت تولٌد اللهب فً مصباح بنزن و التعرؾ على اجزائه و كٌفٌة الحصول 

فً لي مختبر كٌمٌائً وهو موقد ٌعمل على الؽاز  وجودها هو من المعدات المختبرٌة الضروريو, االشتعال

 .ٌصدر لهب ناري منفرد ٌستخدم للتسخٌن و الكشوفات و التعقٌمو

عتبر موقد بنزن من انظؾ الطرق العملٌة لحرق الؽازات الطبٌعٌة فً انتاج مصدر حراري ذو لهب ساخن ٌ

 .االلمانً الذي ابتكرهلى العالم سمً بهذا االسم نسبة ا C °1000تزٌد حرارته عن 

 مبدأ عمل الموقد

جً مما ٌقوم موقد بنزن بحرق تام للؽاز و ذلك بادخال هواء مع الؽاز المحترق باالضافة للهواء الخار

هنالك اشكال متعددة ة مع عدم تكوٌن رواسب كاربونٌة والحصول على حرارة عالٌٌ دي الى حرق تام للؽاز و

 .(1-15)عظم االجزاء كما فً الشكل لموقد بنزن تشترك جمٌعها فً م

 

 الشكل العام لمصباح بنزن 1-15شكل 

  تركٌب موقد بنزن

 ٌتركب موقد بنزن من االجزاء الرئٌسٌة التالٌة :  

 .الجزء الذي ٌرتكز علٌه المصباح:  قاعدة المصباح -6
صنبور الؽاز المثبت او من ة الذي ٌتصل بأنبوب الؽاز القادم من االسطوان ء: الجزانبوب ادخال الؽاز  -2

 .على المنضدة

متصل : ال تحتوي بعض مواقد بنزن على مثل هذا المفتاح حٌث ٌعتمد على منظم الؽاز المفتاح الؽاز  -3
 .اما المواقد التً تحتوي على مفتاح فٌمكن التحكم بهاباالسطوانة او صنبور الؽاز 

وعادة ما ٌمر به الهواء و الؽاز  cm 12: و هو تجوٌؾ اسطوانً ٌبلػ طوله حوالً  االنبوب االسطوانً -4
 .لكً ٌختلطا

: و هو صمام متحرك ٌتحكم فً كمٌة الهواء الداخلة الى االنبوب االسطوانً مما ٌساعد  صمام الهواء -5
على االحتراق الكامل للؽاز , ٌجب التحكم بهذا الصمام عند اشعال الموقد حتى ٌصبح لون اللهب ازرق 

 .مما ٌدل على االحتراق الكامل التام للؽاز و بشكل فعال ًءؼٌر مض
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 طرٌقة اشعال موقد بنزن

صل مصباح بنزن بمصدر الؽاز و تاكد من صالحٌة االنبوب المطاطً و طرٌقة تركٌبه حتى ال  -6

 .ٌتسرب الؽاز منه

الؽاز اؼلق صمامً الؽاز و الهواء ثم افتح مصباح الؽاز الرئٌسً المثبت على الطاولة او منظم  -2

 .المتصل على االسطوانة

اشعل عود ثقاب و قربه من فوهة انبوبة احتراق االسطوانة ثم افتح صمام الؽاز ببطئ حتى ٌبدل  -3

 .(1-16كما فً الشكل ) راق الؽازاحت

 
 

 

 طرٌقة تشؽٌل مصباح بنزن 1-16شكل            

 

اللهب االصفر ,هب الى اللون االزرق ؼٌر المضًء افتح صمام الهواء ببطئ حتى ٌتحول لون  الل -4

ل لون هذا ٌستدعً تحرٌك صمام الهواء حتى ٌتحوى ان عملٌة االحتراق ؼٌر كاملة وٌدل عل المضًء

 .زرق ؼٌر المضًءاللهب الى اال

 

 

 انواع اللهب الناشئ من الموقد

هذٌن النوعٌٌن المختلفٌن ٌكونان نتٌجة ن من انواع اللهب من موقد بنزن وٌمكن الحصول على نوعٌ

 (هما لهب ذو اللون االصفر)المضًءاختالؾ نسب خلٌط الؽاز و الهواء و نوعً اللهب من حٌث اللون 

 .(لهب ذو اللون االزرق )ؼٌر المضًءو
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 لهب بنزن المضًء

 .(1-17كما فً الشكل ) ء(ٌتكون هذا النوع من اللهب عند اؼالق الفتحة السفلٌة لمصباح بنزن )منظم الهوا

 

 اللهب االصفر المضًء 1-17شكل 

 ٌتكون اللهب من المناطق التالٌة :و 

 .منطقة صؽٌرة زرقاء اللون عند قاعدة اللهب -6

تظهر بها دقائق الكاربون ؼٌر تام االحترق مما ٌجعلها تتوهج بلون منطقة ٌحدث فٌها احتراق جزئً و -2

 .اصفر واضح

 .هً عبارة عن ؼالؾ رقٌق ٌحٌط باللهب اجمعه منطقة االحتراق الكامل و -3

 .ال ٌشتعل الؽاز فً هذه المنطقة لعدم توفر الهواء فٌها حٌثمنطقة ؼاز ؼٌر مشتعل  -4

 لهب بنزن الؽٌر مضًء

كما فً ٌنتج هذا اللهب عند فتح فتحة الهواء بالمصباح مما ٌ دي الى اختالط قدر وافر من الهواء بالؽاز 

 .(1-18الشكل )

 

 

 اللهب الؽٌر مضًء 1-18شكل 
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 ٌتكون اللهب فً هذه الحالة من المناطق التالٌة :و  

تكون درجة الحرارة فٌها اقل ما ٌمكن و هً منطقة صؽٌرة و تصلح الجراء تجارب السلك  منطقة -6

 .البالتٌنً

 تصلح لتنظٌؾ السلك البالتٌنً او لتحظٌر خرزةرجة الحرارة فٌها اعلى ما ٌمكن ومنطقة تكون د -2

 .البوراكس

 .منطقة اللهب الم كسد و تصلح الجراء اختبار خرزة البوراكس فً اللهب الم كسد -3

 .منطقة اللهب المختزل و تصلح الجراء اختبار خرزة البوراكس فً اللهب المختزل -4

 .اطق تبدأ من الداخل الى الخارج للهبنهذه المو

 بنزن  احتٌاطات االمان الخاصة بموقد

  .لؽاز من االسطوانة او المصباح قبل االشتعالاالتأكد من عدم تسرب  -6

 .عند اشعال موقد بنزن ٌشعل عود ثقاب اوق ثم ٌفتح الؽاز -2

 .اذا تبٌن ان الؽاز ٌتسرب من المصباح فأسرع حاال لقفل صمام االسطوانة -3

د االقتراب منه د الحركة او تحرق المالبس عنفهذا ٌقٌ ,عدم ترك المصباح مشتعآل دون الحاجة الٌه -4

 .انت منهمك فً العملو

فقد تشتعل نتٌجة ما د المقربة من موقد بنزن المشتعل ,التأكد من عدم وجود مواد سرٌعة االشتعال عن -5

 .او حرٌق صلها من حرارة الموقد و تسبب خطراً ٌ

 ثانٌا : الحمام المائً

 حتىقاعه سخان لرفع درجة حرارة الماء حوض مستطٌل الشكل له ؼطاء ٌوجد فً  هو عبارة عن

 .(1-19الؽلٌان كما موضح فً الشكل )

 

 الشكل العام للحمام المائً 1-19شكل 

وٌستخدم فً حاالت التسخٌٌن ؼٌر المباشر بواسطة الماء او البخار لبعض المحالٌل وصهر بعض 

القابلة المواد المستخدمة فً المختبر مثل الدهون و الشموع او تسخٌٌن اؼلب المشتقات النفطٌة او المحالٌل 

 .لالشتعال
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 وضع الدوارق المخروطٌة فً الحمام المائً 1-20شكل 

ٌحتوي الحمام المائً على منظم )ثرموستات( للتحكم فً درجة حرارة الحمام المائً عند حد معٌن كما 

انه ٌمكن ان ٌستخدم فً عملٌات التعقٌم لبعض االدوات الزجاجٌة  فً المختبر اقصى درجة حرارة ٌصل 

 .وهً درجة ؼلٌان الماء C °100الٌها الحمام المائً هً 

 

 

 مائًالحمام مختلفة فً الوضع ادوات  1-21شكل 

 

عملٌرة فرً ان واحرد و هنالرك اجهرزة  توجد حمامات مائٌة متطرورة بحٌرث ٌمكرن اسرتخدامه الكثرر مرنو

د الوصرول لردرجات بره اكثرر مرن مفتراح تحكرم و منبره صروتً عنرعلى اكثر من فتحة لتعردد المهرام وتحتوي 

 .الوقت المحدد للتسخٌٌنالحرارة المطلوبة و

 طرد الؽازاتثالثا : دوالب 

ٌعتبر دوالب طرد الؽازات من االجهزة االساسٌة فً المنع والحد من تلوث المختبرات الكٌمٌاوٌة وذلك  

عند اجراء التفاعالت التً تنتج منها ؼازات خطرة او سامة حٌث تجرى هذه التفاعالت فً هذه الدوالٌب التً 

ٌعتبر وجودها اساسٌا فً المحافظةعلى سالمة العاملٌن فً المختبرات التً  .تكون مزودة بوسائل تهوٌة جٌدة

 .تجري فٌها التفاعالت تنتج منها ؼازات سامة او ابخرة ملتهبة او دخان
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ٌتكون دوالب طرد الؽازات من صندوق خشبً او معدنً مستند على قاعدة ذات ارتفاع مناسب  

ق عمودٌا او افقٌا وٌعتبر النوع ذات االنزالق االفقً اكثر كفاءة ٌالئم طبٌعة العمل فً المختبر له باب منزل

ن , ٌتم اختٌار مكان مالئم لنصب الدوالب بحٌث ٌمكمصنوع من الزجاج ؼٌر قابل للكسر ) زجاج امان (

باالضافة الى بعده عن المواد الكٌمٌاوٌة سواء فً داخل المختبر او فً  التحكم بفتح وؼلق الباب بسهولة,

 .المخزن

داخل الدوالب وطرحها الى ٌوجد للدوالب مفرؼة هواء تقوم بسحب الؽازات واالبخرة المتولدة فً 

وصنبور ؼاز ومصدر اضاءة ونقاط  .كذلك ٌحوي الدوالب على حوض ؼسٌل صؽٌر وصنبور ماء الخارج

 .كهربائٌة ٌمكن التحكم بها من خارج الدوالب بحٌث ٌمكن فتحها وؼلقها عندما تكون بوابة الدوالب مسدودة

د الكٌمٌاوٌة المسببة ٌجب ان ٌكون دوالب الؽازات مصنوع من مادة مقاومة للحرائق ومقاومة لفعل الموا

زات فً موقع مناسب لوضع المختبر بالنسبة للتٌارات الهوائٌة ب ان ٌكون موضع دوالب الؽاٌج .للتاكل

 .القادمة من الشبابٌك فٌما ٌساعد على سحب وطرد الؽازات الى خارج المختبر

 

 دوالب طرد الؽازات 1-22شكل 

 رابعا : جهاز كب

 .ٌستخدم فً الكشوفات المختلفة الهاٌدروجٌن وفً تحضٌر ؼاز كبرٌتٌد  هو جهاز زجاجً ٌستخدم

 ٌتالؾ الجهاز من ثالث انتفاخات زجاجٌة :

)القاعدة( ٌتم فٌها وضع المواد لتحضٌر الؽاز حٌث ٌحروي هرذا االنتفراخ علرى فتحرة علٌرا  االنتفاخ االسفل

امرا االنتفراخ االعلرى فٌوضرع علٌره انبروب  ,وفتحة جانبٌة علٌها سداد ٌتم تفرٌػ النواتج الزائردة منره عنرد الحاجرة

وال ٌخررج منره الؽراز  نتفاخ االسفل لكرً ٌنرزل منره حرامض الهٌردروكلورٌك المخفرؾاال طوٌل مقمع  ٌصل الى

 .(1-23كما موجود فً الشكل )المتولد.

االعلى وٌوضع  الى ( نقوم برفع االنتفاخ الزجاجً H2S (عندما ٌراد تحضٌر ؼاز كبرٌتٌد الهاٌدروجٌن 

ثرم ٌسركب  ٌرجع االنتفاخ االعلى الى مكانره فً االنتفاخ االسفل ثم )مادة صلبة سوداء ( FeSكبرٌتٌد الحدٌدوز 
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  الهاٌرردروجٌن هررذا التفاعررل ؼرراز كبرٌتٌرردعررن ٌرردروكلورٌك مررن القمررع االعلررى فٌتفاعررل وٌنررتج علٌرره حررامض اله

 .ونستقبل الؽاز الناتج من االنتفاخ الوسط بواسطة صنبور ٌتحكم به سداد موجود فً هذا االنتفاخ

 

 جهاز كب  1-23شكل                                                             

از كب هوالٌك هذه الصور التً توضح كٌفٌة تنظٌؾ وعملٌة اضافة المواد الكٌمٌاوٌة الخاصة بج

  لتحضٌر ؼاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن وهً عبارة عن وضع كبرٌتٌد الحدٌدوز كمادة صلبة فً االنتفاخ الثانً

ع الؽاز واضافة حامض الهٌدروكلورٌك المخفؾ اعلى االنبوب المقمع المحمً باالنحناء الذي ٌمنع رجو

 .تالء االنبوبة المنحنٌة الموجودة باالعلىوخروجه من االعلى نظرا ألم

 

 

 

 



31 
 

 

 (1الخطوة رقم )

 

 

 

 

 (1الخطوة رقم )                                          (0الخطوة رقم )                   

 

 (2الخطوة رقم )                                                     
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 تقطٌع االنابٌب و القضبان الزجاجٌة 

ٌتم قطع االنابٌب او القضبان الزجاجٌة بعد تأشٌر المكان المراد قطعه بواسطة قاطعة زجاجٌة ذات 

النبوب الزجاجً المراد قطعه او مبرد  صؽٌر ثم احاطة ا حافة من االلماس او باستخدام منشار حدٌدي

من القماش او حماٌة الٌدٌن بواسطة القفازات بعد ذلك ٌمسك االنبوب او القضٌب بوضع االبهامٌن  بقطعة

وعلى الجهة المقابلة للمنطقة الم شرة ثم ٌضؽط علٌه بواسطة ( 1-24استقامة واحدة كما فً الشكل ) على

اما االنابٌب او القضبان السمٌكة والكبٌرة القطر فتقطع بواسطة سلك النٌكروم  .على الجسماالبهامٌن بعٌدا 

وذلك بلفه حول المكان الم شر والمراد قطعه ثم ٌتم تسخٌن السلك كهربائٌا الى ان ٌصل الى درجة حرارة 

 عالٌة نسبٌا بعدها توضع قطرة من الماء البارد حول السلك لٌتم قطع االنبوب.

 

 الطرٌقة الصحٌحة فً قطع االنابٌب الزجاجٌة  1-24شكل                                    

 

وبعد عملٌه القطع من الضروري جدا صقل وتهذٌب جمٌع النهاٌات الناتجة عن القطع وذلك بتسخٌنها على 

 .(1-25لهب كما فً الشكل )

 

 طرٌقة تهذٌب نهاٌة االنبوب الزجاجً  1-25شكل

 

الحاجة الى ادخال انبوب او قضٌب زجاجً داخل سدادة مثقوبة مصنوعة من المطاط او من عند 

ٌدوٌا وثم ٌبلل  لعمل ثقب فً السدادة سواء كان المثقاب كهربائٌا او ةالفلٌن ٌجب اختٌار المثاقب المالئم

او الماء ثم ٌدفع االنبوب داخل ثقب السداد بصورة مستقٌمة وبحركة دورانٌة مع الضؽط  سرٌنالزجاج بالكل
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الخفٌؾ وفً هذه الحاالت ٌجب حماٌة الٌدٌن بواسطة القفازات القطنٌة السمٌكة او الجلدٌة واذا لم ٌتوفر ذلك 

التعامل مع االنابٌب فباالمكان لؾ راحة الٌدٌن بمنشفة قطنٌة او بقطعة من القماش السمٌكة وخاصة عند 

 .(1-26لزجاجٌة المنحنٌة الحظ الشكل )ا

 

 

 طرٌقة ادخال انبوب زجاجً فً قطعة مطاطٌة  1-26شكل 

 وفً بعض الحاالت تقتضً الحاجة الى اخراج االنبوب الزجاجً المستعصً فً ثقب السدادة

وفً هذه الحاالت ٌفضل عمل شق طولً فً السدادة واستخراج الجزء   كاستعصاء المحرار فً السدادة مثال

اذ ٌفضل اتالؾ السداد بدال من كسر المحرار او المكثؾ المستعصً والتً  (1-27)المستعصً الحظ الشكل 

 .ٌسبب كسرها حصول حادثة

 

 طرٌقة اخراج المحرار او االنبوب الزجاجً من قطعة المطاط 1-27شكل 
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بقلٌل  االنبوب المستعصً مستقٌما فباالمكان استعمال مثقب المطاط او الفلٌن ذي قطر اكبرواذا كان 

بصورة  بدفع المثقب اًٌ ٌوضع المثقب فوقه وٌقطع المطاط او الفلٌن تدرٌج من قطر الجزء المستعصً اذ

ومن  .تدرٌجٌة وبحركة دورانٌة باستخدام ضؽط قلٌل الى ان ٌتم فصل االنبوب المستعصً عن السداد

الضروري اختٌار السداد المطاطً او الفلٌن المناسب لٌالئم الفتحة المراد استخدامها فٌها لكً ٌمنع تسرب 

تطلب استخدام ضؽوط تختلؾ تك التً االبخرة او دخول الهواء اثناء القٌام بالتجارب المختبرٌة وخاصة تل

 .عن الضؽط الجوي

اما اذا اردنا ثنً انبوبة زجاجٌة فنقوم بتسخٌن منطقة واحدة فً االنبوبة المراد الثنً فٌها وتدور فوق 

نار مصباح بنزن الى ان تصبح المنطقة الزجاجٌة المسخنة لٌنة بعدها  نقوم بمسك طرفً االنبوبة بكلتا 

 .زاوٌة المطلوبة وهً فوق النارالٌدٌن وثنٌها بال
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 تمهٌد 0-1  

تشكل التجربة المختبرٌة فً مختلؾ فروع الكٌمٌاء الحجر األساس الذي ٌ كد حقٌقة األفكار 

ولكً تحقق التجربة العملٌة لهدافها , ال بد من تحدٌد لهدافها  .العلمٌة للمادة الدراسٌة النظرٌةوالمحتوٌات 

وخطواتها العملٌة وتدوٌن النتائج بعد االنتهاء منها , ثم استنتاج  ددومستلزمات تنفٌذها من مواد ولجهزة وع  

وبصورة عامة تعتبر الدقة فً إنجاز العامل األساسً الذي ٌحدد نجاحها او  .الحقٌقة العلمٌة التً لكدتها التجربة

ٌتضمن هذا  .فشلها , اذ ال ٌمكن القول بان التجربة منجزة مع وجود خلل فً مرحلة او خطوة من خطواتها

خاص ( تجربة فً مواضٌع متنوعة , ولؽرض تعزٌز فهمها ن كد على قٌام الطالب بهعداد التقرٌر ال23الكتاب )

  .بكل تجربة بعد إنجازها , وعلى المدرس تقٌٌم التقارٌر وإبداء المالحظات حولها ومناقشتها مع الطالب

ن كد على لهمٌة المحافظة على الموجودات المختبرٌة ولدامتها وصٌانتها بشكل مستمر ووضع هذا 

 .الموضوع ضمن لولوٌات العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثانً

 2 التجارب المختبرٌة



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

لكً نفهم حركة جزٌئات االجسام الصلبة تخٌل كل جزيء عبارة عن كرة صؽٌرة تتحرك باستمرار 

نفسه بالجزٌئات المجاورة بقوى بٌنٌة تمثل بنوابض صؽٌرة مرنة  حول موضع محدد وترتبط فً الوقت

 .متماثلة

الحركة  تصبح اقل قوة فتتمكن الجزٌئات منتسخٌن جسم صلب فان النوابض تمدد بفعل الحرارة و فعند

 .اال ان حركة الجزٌئات تبقى حركة توافقٌة بسٌطة حول مواضع سكونها بحرٌة اكبر,

وتزداد لٌونٌها حتى تصل الى اقصى باالرتفاع تابعت النوابض تمددها واذا استمرت درجة الحرارة 

وعملٌة تكسر هذه النوابض تتطلب طاقة حرارٌة اضافٌة وفً عندئذ تبدا النوابض بالتكسر حدود مرونتها 

ٌعطً الطاقة الحرارٌة  ٌن الذيالرؼم من متابعة التسخبهذه الحالة تتوقؾ درجة حرارة الجسم عن االرتفاع 

 .زمة لتفكٌك الروابط بٌن جزٌئات الجسم الصلبالال

 .الكامنة النصهار المادة النها ال تسبب ارتفاعا فً درجة الحرارةبالطاقة تسمى هذه الطاقة 

صلب وعندما تتحرر جزٌئات الجسم البطه مع الجزٌئات المجاورة بحرٌة وٌتحرك الجزيء الذي ٌفقد روا

لبة ولكن الحالة الص وفً هذه الحالة تتمتع الجزٌئات بطاقة حركٌة اكبر مما فًسٌولة فً حالة ٌصبح الجسم 

فالت التام عن الجزٌئات االخرى لوجود قوى بٌنٌة رابطة بٌنها وعلٌه فان تزوٌد الجزٌئات ال تستطٌع اال

جة حرارته وعلى هذا الجسم الصلب بالحرارة وهو فً نقطة انصهار ٌؽٌر من حالة الجسم بدال من رفع در

فً درجة  والضؽط االعتٌادي ستحوله الى ماء فان اضافة الحرارة الى الجلٌد وهو فً درجة الصفر المئوي

 الصفر المئوي اٌضا دون رفع حرارته.

ان كمٌة الحرارة االزمة لتحوٌل وحدة الكتل من المادة من صلب الى سائل فً نقطة انصهار المادة 

 .الكامنة لالنصهار الصلبة تسمى بالحرارة

هو جهاز ٌستخدم فً المختبرات الكٌمٌاوٌة لقٌاس كمٌة الحرارة الناتجة عن التفاعالت الكٌمٌاوٌة  -:المسعر

ى قٌاس الحرارة باالضافة ال الماده من طور الى اخراو الحرارة الناتجة عن تؽٌرات فٌزٌاوٌة مثل تحول 

 .(2-1ٌة للحرارة وكما مبٌن فً الشكل )ٌتصؾ بتوصٌلٌة عالوهو مصنوع من النحاس الذي النوعٌة للمواد ,

 -الهدؾ من التجربة :

 ارة الكامنة ألنصهار الجلٌد عملٌا  اٌجاد الحر 

 نظرٌة التجربة 

 اٌجاد الحرارة الكامنة النصهار الجلٌد -اسم التجربة :

 (0-0رقم التجربة : )
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 المسعر واجزاءه 2-1الشكل                                              

 

 االدوات والمواد المستخدمة

 .)معلوم السعة الحرارٌة النوعٌة ( عر نحاسًمس -6

 .موقد بنزن -2

 .مٌزان حساس -3

 .محرار -4

 المطلوبة المواد الكٌمٌاوٌة

 .قطع جلٌد -6

 .ماء مقطر -2

 خطوات العمل

 .نظؾ المسعر وساق التقلٌب جٌدا وجففهما -6

 .(1ك)عر والساق القالب ولٌكن وزنهما زن المس -2

 .(2ك)زن المسعر والماء واحسب وزن الماء لوحده  تقرٌبا,ضع فً المسعر ماء الى ثلثٌه  -3

سخن المسعر وبه الماء على لهب مصباح بنزن حتى تصبح درجة حرارته اعلى من درجة حرارة  -4

 .(1د)سجل هذه الدرجة ولتكن  تقرٌبا,المختبر بسبع درجات 

ق القالب حتى ٌذوب الجلٌد الى الماء فً المسعر وقلب الماء باستخدام سا قطع الجلٌداضؾ قلٌال من  -5

وهكذا استمر فً هذه العملٌة حتى تصبح  ,وقلب قطع الجلٌدرة اخرى من اضؾ كمٌة صؽٌ تماما ثم

حرارة الخلٌط  ثم سجل درجةرارة المختبر بسبع درجات تقرٌبا الخلٌط اقل من درجة ح حرارة درجة

 .(2ولتكن هذه الدرجة )د

 .ثم احسب وزن الجلٌد المضاؾ ( 3ك)زن المسعر ومحتوٌاته  -6

 الجلٌد بالمعادلة االتٌة :نصهار احسب الحرارة الكامنة ال -7
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= الحرارة الكامنة النصهار الجلٌد 
(2د -1د([ × )2ن×  2ك( + )1ن×  1ك])

(1د -2د× ) 2ن( × 2ك + 1ك) - 3ك
 

 الحسابات والنتائج

 g= ( 1ك)    كتلة المسعر فارؼاً 

 g=  (2ك + 1ك)    كتلة المسعر والماء

       كتلة المسعر والماء والجلٌد
1ك  3ك     

3ك
  =g  

  g= ( 2ك)    كتلة الماء لوحدة 

 g = ((2ك+  1ك) – 3ك)    تلة الجلٌد لوحدهك

 

 =  1د بعد تسخٌن المسعر وبه الماء (درجة الحرارة االبتدائٌة )

 = 2دبعد انصهار الجلٌد ( درجة الحرارة للخلٌط )

 

10 السعة الحرارٌة الحرارة النوعٌة للمسعر النحاسً =  ن :
-2

                                    د.جول/كؽم  3.8 × 

الحرارة الكامنة النصهار الجلٌد =  
(2د - 1د( × )1ن×   1ك+  2ن×  2ك)

(1د - 2د× ) 2ن( × 3ك+  1ك)  - 3ك
 

 

 2نحٌث ان الحرارة النوعٌة للجلٌد و الماء متساوٌة =
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 بطاقة تمارٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 ت خطوات العمل الرسومات

 

 6 .صدرٌة (ال بدلة العمل ) ارتد

 

 التقلٌررب جٌرردا وجففهمررا ثررم زنهمررا نظررؾ المسررعر وسرراق

 .ولٌكن وزنهما ك
2 

 

 ثررم زن المسررعرثلثٌرره تقرٌبررا  ضررع فررً المسررعر مرراء الررى

 .والماء واحسب وزن الماء لوحده
3 

 

سررخن المسررعر وبرره المرراء علررى لهررب موقررد بنررزن حتررى 

تصرربح درجررة حرارترره اعلررى مررن درجررة حرررارة المختبررر 

 .1دبسبع درجات تقرٌبا سجل هذه الدرجة ولتكن 

4 

 التمرٌن : اٌجاد الحرارة الكامنة النصهار الجلٌداسم 

 :االهداؾ التعلٌمٌة  اوال  

عملٌا  بعد االنتهاء من اجراء التمرٌن ٌكون الطالب قادر على اٌجاد الحرارة الكامنة النصهار الجلٌد

 .واجراء الحسابات الخاصة بها

 : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد , ُعدد , اجهزة ( ثانٌا  

 مسعر نحاسً ,موقد بنزن ,مٌزان حساس,محرار ,جلٌد مجروش,  ماء  مقطر 

 (0-0رقم التمرٌن : )

 , الرسومات ( , معٌار االداء : خطوات العمل ) النقاط الحاكمة ثالثا  
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الى الماء فً المسرعر اضؾ قلٌال من قطع الجلٌد الناشؾ 

وقلب الماء باستخدام القالب حترى ٌرذوب الجلٌرد تمامرا ثرم 

الجلٌرد وقلرب وهكرذا  قطرع اخرى مناضؾ كمٌة صؽٌرة 

استمر فً هذه العملٌة حتى تصبح درجة الخلٌط اقرل مرن 

سجل درجرة  ,رارة المختبر بسبع درجات تقرٌبا درجة ح

 .2حرارة الخلٌط ولتكن هذه الدرجة د

5 

 

زن المسرعر ومحتوٌاتره ثرم احسرب وزن الجلٌرد المضراؾ 

 .3كلوحده ولٌكن 
6 

 
  احسب الحرارة الكامنرة النصرهار الجلٌرد بتطبٌرق القرانون     

   =  ص
(2د -1د) × (1ن × 1ك + 2ن2ك)

(1د -2د) × 2ن × [ (2ك +1ك) -3ك ]
 

7 

 

 .جول/كؽم.س 10 3- × 4.2=  اءــالسعة الحرارٌة النوعٌة للم :1ن

 .جول/كؽم.س 10 2- × 3.8 ر =ـالسعة الحرارٌة النوعٌة للمسع ن:

 

 

 

 .عند ون المسعر والساق القالب ال ٌوزن الؽطاء معهما وٌؽطى المسعر فً عملٌة التقلٌب -6

 .C °70ٌجب الحذر من التسخٌن اكثر من  -2

 .ٌجب ان تكون عملٌة نقل الجلٌد الى المسعر سرٌعة وٌجب ان ٌكون الجلٌد جاؾ -3

بتحرٌرك القرالب الرى  وذلرك مع المراء داخرل المسرعر عنردما ٌكرون المسرعر مؽلقراقلب قطع الجلٌد  -4

 .االعلى واالسفل من خالل الفتحة الموجودة على ؼطاء المسعر

 اتــــمالحظ
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 قطع من الجلٌد المستخدم فً التجربة 2-2شكل 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

 لماذا نجد صعوبة عند اشعال النار فً خشب رطب ؟ /1س

 عدم انصهار الجلٌد على قمم الجبال بسرعة ؟ /0س

اشد من  الى حروق عند مالمستها الجلد C°100لماذا ٌإدي بخار الماء بدرجة حرارة  /1س

 ؟ C° 100الحروق التً ٌسببها الماء المؽلً الساقط على الجلد عند درجة 
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ان تؽٌٌر درجة المادة ٌ دي الى تؽٌررات فرً الخرواص االخررى ومرن ابررز هرذه التؽٌررات هرو تؽٌرر 

 .ابعاد المادة او تؽٌر حالتها

حرارة المرادة ٌر دي الرى زٌرادة الطاقرة االهتزازٌرة لرذراتها او جزٌئاتهرا وعنردما ترزداد  ان رفع درجة

ان جمٌرع ابعراد  ليبرٌن الرذرات او الجزٌئرات البٌنٌرة سعة اهتزاز تلك الجسٌمات وهذا معناه زٌادة المسافة 

 .المادة سوؾ تتؽٌر حرارتها

بالتمدد الحرراري ومرن المعلروم ان معظرم تسمى ظاهرة تؽٌر ابعاد المادة نتٌجة لتؽٌر درجة حرارتها 

 .عندما تزداد درجة حرارتها داالجسام تتمد

 المرادة فً حٌن ان تمدد , وٌتوقؾ مقدار تمدد المادة بالتسخٌن على مقدار قوى التماسك بٌن جزٌئاتها

 . بكثٌر من المادة السائلة والؽازٌةالصلبة بالتسخٌن اقل 

برٌن جزٌئرات الؽراز  ر مرن السروائل الن قروة التماسركٌركثبالتسرخٌن اكبرر باما الؽازات فٌكرون تمرددها 

هذه الظاهرة تلعب دورا رئٌسٌا فً العدٌرد مرن التطبٌقرات الهندسرٌة فعلرى سربٌل المثرال ٌرتم  .تكون معدومة

ترك مسافات برٌن الوصرالت الحدٌدٌرة فرً المبرانً والجسرور والسركك الحدٌدٌرة والطررق السررٌعة لتعطرً 

تلتوي السكك الحدٌدٌة بفعل  واتمدد واالنكماش واذا لم ٌتم ذلك قد ٌتصدع المبنى او ٌنهار الجسر المجال لل

 .التمدد الحراري للمواد المصنوعة منه

ان التمرردد لالجسررام الصررلبة ٌحرردث علررى كافررة ابعرراد الجسررم كررالطول والعرررض والسررمك وتكررون نسرربة 

ٌادة تتناسب طردٌا مع الطول االصلً لذا تكون الزٌادة فً الزٌادة حسب االبعاد الهندسٌة للمادة ومقدار الز

 .(2-3او السمك كما موضح فً الشكل )الطول اكثر منها فً العرض 

 

 

 

 

 اسم التجربة : تعٌٌن معامل التمدد الطولً لقضبان معدنٌة مختلفة
 

 (1-0رقم التجربة : )

-التجربة : الهدؾ من  

 .معرفة قٌاس التمدد الطولً للمواد الصلبة عملٌا

 نظرٌة التجربة
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 العوامل التً ٌتوقؾ علٌها التمدد الطولً

 .الطول االصلً للجسم -6

 .مقدار االرتفاع فً درجة الحرارة -2

  .نوع المادة -3
 

                

 تمدد االجسام الصلبة 2-3الشكل 

 حٌث 

  1درجة حرارة طول القضٌب قبل التسخٌن بد :1ل

2دبعد التسخٌن بدرجة حرارة  :طول القضٌب 2ل  

التؽٌر فً طول القضٌب المعدنً 

االرتفاع بدرجة الحرارة × طول الجسم االصلً 
ان معامل التمدد الطولً لجسم صلب =     

   
(1ل -2ل)

(1د -2د)1ل
=   و      

 .جمٌع المواد تتمدد بالحرارة ولكن كل مادة لها معامل تمدد مختلؾ عن بقٌة الموادان 

 

 جهاز قٌاس معامل التمدد الطولً للقضبان المعدنٌة 2-4الشكل 
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 االدوات واالجهزة المستخدمة

  .جهاز قٌاس معامل التمدد الطولً -6

  .النحاسو قضبان من الحدٌد ,االلمنٌوم -2

  .مصباح بنزن -3

  .محرار -4

 

 خطوات العمل

عنرد درجرة حررارة  (1ل)ن معامل تمدده الطولً ولرٌكن طولره ٌد تعٌاقس طول قضٌب النحاس المر -6

 .( 1د)الؽرفة 

ٌكون احد طرفٌه مثبت باللولب والطرؾ االخر مالمس فً القضٌب المعدنً بالجهاز بحٌث ثبت طر -2

 .م شر لوحة القٌاس

 .على لوحة القٌاس ومن ثم ثبوته الم شربعد فترة تالحظ تحرك  ,سخن القضٌب المعدنً بالمصباح  -3

سرجل قرراءة المقٌراس وهرً تمثرل الزٌرادة الحاصررلة فرً طرول القضرٌب عنرد درجرة الحررارة الجدٌرردة  -4

بوضررع المحرررار علررى القضررٌب بشرركل  بررنفس الوقررت سررجل درجررة حرررارة القضررٌب المعرردنً ,)2د(

 .)2د(عمودي وهً تمثل الشكل 

 .مختلفة )المنٌوم ,حدٌد..... الخ( العمل على قضبان معدنٌة كرر نفس خطوات -5

 قضٌب معدنً بتطبٌق القانون االتً :اوجد معامل التمدد الطولً ل -6
 

و =  
(1ل -2ل)

(1د -2د)1ل
 

 

 :نظم جدول كما مبٌن ادناه  -7

  

  

 

 

  

 

 

 

  

  النحاس االلمنٌوم حدٌد

 معامل التمدد الطولً   
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 بطاقة التمارٌن

 

   

 

 

 

 

 

 , اجهزة (ٌا : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد, ُعددثان

 جهاز قٌاس معامل التمدد الطولً, ثالث قضبان معدنٌة )نحاس , المنٌوم, حدٌد( مصباح بنزن

 , الرسومات (االداء , معٌارثالثا : خطوات العمل ) النقاط الحاكمة

 ت خطوات العمل الرسومات

 

 6 .بدلة العمل )الصدرٌة ( ارتد

 
عند درجة حرارة ( 1ل)قس طول قضٌب النحاس 

 .(1د)المختبر عند درجة 
2 

 

جهة  بٌن ثبت طرفً القضٌب النحاسً بالجهاز

 .جهة الم شر اللولب و
3 

 اسم التمرٌن  : تعٌٌن معامل التمدد الطولً لقضبان معدنٌة مختلفة

 (1-0رقم التمرٌن : )

  اوال : االهداؾ التعلٌمٌة

بعد االنتهاء من اجراء التمرٌن ٌكون الطالب قادر على قٌاس معامل التمدد الطولً لقضبان 

لهذا الؽرض عملٌا وفً معدنٌة مختلفة من النحاس وااللمنٌوم والحدٌد او اي معدن متوفر 

 .المختبر واخذ النتائج واجراء الحسابات الخاصة بالتجربة
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 ةقضرررٌب المعررردنً بواسرررطة التسرررخٌن للعملٌررر لابرررد

 .مصباح بنزن
4 

 

ٌتحررك الم شررالى عندما  (2د)قس درجة الحرارة 

 .الجانب
5 

نفررس خطرروات العمررل بأسررتخدام قضرربان مررن  كرررر 

 .الحدٌد , االلمنٌوم
6 

 

 :استخرج معامل التمدد الطولً 

  = و 
(1ل -2ل)

(1د -2د)1ل
 

7 

 

جد معامل التمدد الطولً لها عندما  .C °0عندما  كانت درجة الحرارة  m 300سكة حدٌد طولها  -مثال:

 .m 300.013وطولها  C °40كون درجة الحرارة ت

 معامل التمدد الطولً    -الحل:  

(1ل-2ل)

(1د-2د)1ل
و =        

300.013 - 300

300(40 - 0)
           =  

  
0.013

12000
           =  

          =1.08    ×6- 10   /  C°  
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قضبان السكك الحدٌدٌةالفواصل بٌن  3-0شكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

 

 ؟ لماذا ٌسهل فتح الؽطاء المعدنً لقنٌنة المشروبات الؽازٌة عند وضعه تحت صنبور ساخن /1س

 لماذا تتصدع الصخور التً ٌوجد بها شقوق عندما تنخفض حرارة الجو تحت الصفر المئوي؟ /0س

التنكسر االدوات لماذا تنكسر االداة الزجاجٌة عند تسخٌنها مباشرة على مصباح بنزن بٌنما  /1س

 المصنوعة من زجاج الباٌركس؟
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تعرررؾ عملٌررة اذابررة الملررح بالمرراء بعملٌررة تمٌرر  االمررالح اي انرره تتفاعررل اٌونررات الملررح مررع المرراء لتكرروٌن 

 .حامض او قاعدة احدهما او كالهما ضعٌؾ

عرن تفاعرل االنٌرون او الكراتٌون النراتج مرن الملرح لٌنرتج عنره وٌجب ان نعرؾ ان تمٌ  الملح هو عبارة 

.اما االمالح الناتجرة مرن القواعرد القوٌرة والحروامض القوٌرة او قواعرد ضرعٌفة .حامض او قاعدة تبعا لنوع الملح

 ومــاو اوكزاالت االمونٌ NaClام ـــا هو الحال فً ملح الطعـــة كمــل متعادلـــوحوامض ضعٌفة فتعطً محالٌ

(NH4)2C2O4 

 -تنقسم االمالح حسب قوة الحامض او القاعدة المشتقة منه الملح الى :

فرً المراء  وٌكرون محلولره  CuSO4:ملرح مشرتق مرن حرامض قروي وقاعردة ضرعٌفة مثرل كبرٌترات النحراس  اوالً 

 .حامضٌا

فً الماء  وٌكون محلوله Na2CO3:ملح مشتق من حامض ضعٌؾ وقاعدة قوٌة مثل كاربونات الصودٌوم  ثانٌاً 

 قلوٌا ) قاعدي(

وٌكون محلوله فً  CH3COONH4:ملح مشتق من حامض ضعٌؾ وقاعدة ضعٌفة مثل خالت االمونٌوم  ثالثاً 

 .الماء متعادال تقرٌبا

 .وٌكون محلوله فً الماء متعادال NaCl:ملح مشتق من حامض قوي وقاعدة قوٌة مثل كلورٌد الصودٌوم  رابعاً 

, وهنالك انواع اخرى تها ان تتفاعل كٌمٌائٌا مع الماءالح ٌمكن لبعض او كل اٌوناوٌتضح من ذلك ان هنالك ام

مررن االمررالح لررٌس ألٌوناتهررا قابلٌررة لالتحرراد مررع المرراء اي انهررا تتفكررك فقررط مثلمررا ٌحرردث عنررد اذابررة كلورٌررد 

 .الصودٌوم وهو ملح ناتج من تفاعل حامض قوي مع قاعدة قوٌة فً الماء

NaCl 
                               
→          Na

+
 + Cl

-
 

H2O 
                               
→          OH

-
 + H

+ 

لك ٌظل االتزان قائما ما بٌن كاتٌونات الهٌدروجٌن وانٌونات الهٌدروكسٌد الناتجة من تأٌن الماء بمعنى نتٌجة لذ

H [اخر ٌظل تركٌز 
OH [مساوٌا لتركٌز  ] +

وال  C° 25  عند درجة PH=7كما فً الماء النقً اي ٌبقى  ] -

 .الشمس دوارٌؽٌر لون ورقة 

 اسم التجربة: تجربة تعٌٌن قابلٌة الذوبان لالمالح

 (2-0رقم التجربة: )

 -الهدؾ من التجربة :

التؤثٌر الكٌمٌاوي لمحالٌلها المائٌة على االدلة والفلزات تحضٌر محالٌل ملحٌة مختلفة ومعرفة 

 مختبرٌا.

 نظرٌة التجربة
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 االدوات واالجهزة المستخدمة 

 .4عدد  ml 300 كأس زجاجً سعة  -6

 .10انابٌب اختبار عدد  -2

 .ساعد زجاجً -3

 .حامل انابٌب اختبار -4

 .ml 100مخبار مدرج سعة  -5

 .مٌزان حساس -6

 المواد المستخدمة

 .الصودٌومكلورٌد  -6

 .كاربونات الصودٌوم -2

 .كبرٌتات النحاس -3

 .خالت الرصاص -4

 .ماء مقطر -5

 .الشمس االحمر واالزرق دوارورق  -6

 .دلٌل الفٌنولفثالٌن -7

 .دلٌل المثٌل االحمر -8

 .شرٌط مؽنسٌوم -9

 

 خطوات العمل

 الخطوة االولى 

 .ml 300من كلورٌد الصودٌوم فً مٌزان حساس ثم ضعها فً كأس زجاجً سعة  g 5: زن  اوالً 

من الماء المقطر الى الكأس اعاله وابدل بعملٌة الرذوبان وعنرد االنتهراء مرن عملٌرة اذابرة  ml  100 : اضؾ ثانٌاً 

  ., واكتب على جدار الكأس محلول كلورٌد الصودٌوم 1الملح ٌكون المحلول الملحً الناتج محلول رقم 

 الخطوة الثانٌة

 .ml 300من كاربونات الصودٌوم فً مٌزان حساس ثم ضعها فً كأس زجاجً سعة   g 5: زن اوالً 

من الماء المقطر الى الكأس اعاله وابدل بعملٌة الذوبان وعند االنتهاء من عملٌة االذابة   ml  100: اضؾ  ثانٌاً 

 .2ٌصبح لدٌك محلول رقم 

 .: اكتب على جدار الكأس محلول كاربونات الصودٌوم ثالثاً 

 الخطوة الثالثة 

 .ml  300من كبرٌتات النحاس فً مٌزان حساس ثم ضعها فً كأس زجاجً سعته  g5: زن  اوالً 
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من الماء المقطر الى الكأس اعاله وابردل بعملٌرة الرذوبان وعنرد االنتهراء مرن عملٌرة اذابرة  ml 100: اضؾ  ثانٌاً 

 .3الملح ٌكون المحلول رقم 

 .: اكتب على جدار الكأس محلول كبرٌتات النحاس ثالثاً 

 الخطوة الرابعة

 .ml  300من خالت الرصاص فً مٌزان حساس ثم ضعها فً كأس زجاجً سعته  5g : زن  اوالً 

 .4عملٌة االذابة ٌكون المحلول رقم من الماء المقطر وابدل بعملٌة الذوبان وعند االنتهاء من ml  100:اضؾ ثانٌاً 

 .: اكتب على جدار الكأس محلول خالت الرصاص ثالثا

 

 )كلورٌد الصودٌوم( : 1عملٌة االختبار لمحلول رقم 

 .خذ اربعة انابٌب اختبار فارؼة ونظٌفة وجافة -6

 .امؤل نصؾ االنابٌب بمحلول كلورٌد الصودٌوم -2

ون ماذا ٌحدث دوارضع فً االنبوبة االولى ورق  -3  .الشمس الحمراء ثم الزرقاء و د 

 .واكتب ماذا ٌظهر لك من لونالفٌنوللفثالٌن  PH.PHضع فً االنبوبة الثانٌة قطرتٌن من دلٌل  -4

 .واكتب ماذا ٌظهر لك من لونالمثٌل االحمر  M.Rضع فً االنبوبة الثانٌة قطرتٌن من دلٌل  -5

 .وسجل ماذا ٌحدث لها Mgاسقط قطعة صؽٌرة من فلز المؽنٌسٌوم  -6

ل الثالثة المتبقٌة مدونا مشاهدتك لاللوان واالستنتاج العلمً لذلك فً جدول كرر عملٌة االختبار على المحالٌ

 .ٌعد لهذا الؽرض

 

 االســــــــــتنتاج المشـــــــــــــاهــدة التجربـــــــة ت
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 بطاقة التمارٌن 

 

 

 

 

 

 

 : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد, ُعدد, اجهزة ( ثانٌا  

 .4عدد  ml 300كأس زجاجً سعته  -6

 .ساعد زجاجً -2

 .مع حامل انابٌب اختبار 8انابٌب اختبار عدد -3

 .ml 100مخبار مدرج سعته  -4

 .مٌزان حساس -5

 .كلورٌد الصودٌوم , كاربونات الصودٌوم , كبرٌتات النحاس وخالت الرصاص -6

 .ماء مقطر وشرٌط مؽنٌسٌوم -7

 .الشمس االزرق واالحمر دواراالدلة )الفٌنوللفثالٌن( , دلٌل المثٌل االحمر و ورق  -8

 : خطوات العمل ) النقاط الحاكمة, معٌار االداء, الرسومات ( ثالثا  

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

  .ارتد بدلة العمل )الصدرٌة( 6

 

2 

مرن كاربونرات  5gمن كلورٌرد الصرودٌوم ثرم زن  5gزن 

مرن  5gمن كبرٌتات النحراس و زن   5gالصودٌوم ثم زن

 .خالت الرصاص فً مٌزان حساس

 

 اسم التمرٌن : تعٌٌن قابلٌة ذوبان االمالح

 (2-0رقم التمرٌن : )

 : االهداؾ التعلٌمٌة  اوال  

بعد االنتهاء من اجراء التجربة ٌكون الطالب قادرا على تحضٌر محالٌل ملحٌة مختلفة , ومعرفة 

 التؤثٌر الكٌمٌاوي لمحالٌلها المائٌة على الفلزات واالدلة مختبرٌا.
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 .ml 300ضع كال منها فً كأس زجاجً سعة  3

 

4 
من الماء المقطرر الرى كرل كرأس ٌحتروي  ml  100اضؾ 

 .على المادة الصلبة اعاله

 

5 

واحرص على ؼسل ابدل بعملٌة الذوبان بالساعد الزجاجً 

السررراعد الزجررراجً بالمررراء المقطرررر عنرررد نقلررره الرررى الكرررأس 

 .االخر

 

6 

بعد االنتهاء من عملٌة االذابرة فرً الكرأس الزجراجً االول 

كرررر العملٌررة علررى واسررم المحلررول علٌرره ,  1اكتررب رقررم 

 .المحالٌل المتبقٌة

 

7 
ضرع فرً كرل انبوبرة اختبرار محلرول انابٌب اختبار و 4خذ 

  .)كلورٌد الصودٌوم ( الى مستوى نصؾ االنبوبة 1رقم 

 

8 

الشرمس فرً  دوارابدل بعملٌة االختبرار وذلرك بوضرع ورق 

االنبوبرررة االولرررى بلونٌهرررا االحمرررر واالزرق والحرررظ مررراذا 

 .ٌحدث

 

9 
و ثبت  PH.PHقطرتٌن من دلٌل ضع فً االنبوبة الثانٌة 

 .ما ٌظهر لك من لون

 

و ثبت مرا  M.Rقطرتٌن من دلٌل ضع فً االنبوبة الثالثة  61

 .ٌظهر لك من لون فً الجدول الموجود اعاله
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شرررٌط المؽنٌسررٌوم وسررجل مررا اسررقط قطعررة صررؽٌرة مررن  66

 .ٌحدث لها تتفاعل ام ال تتفاعل

 

62 
كرر عملٌة االختبار علرى المحالٌرل الثالثرة المتبقٌرة برنفس 

الطرٌقة اعاله مدون ا مشاهدتك لاللوان واالسرتنتاج العلمرً 

 .المعد لهذا الؽرض لذلك فً الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

 / ما هً عملٌة التمٌإ لالمالح ؟1س

 / لماذا تكون محالٌل االمالح المشتقة من حامض قوي وقاعدة قوٌة متعادل ؟0س

 / لماذا ٌتفاعل المؽنٌسٌوم بشدة مع محلول كبرٌتات النحاس ؟1س

 فً محلول كاربونات الصودٌوم ؟ PH.PH/ لماذا ٌتؽٌر لون دلٌل الفٌنوللفثالٌن 2س

سٌوم مع محلول كبرٌتات اذا ضاعفنا كمٌة الملح المذاب هل تتوقع زٌادة فً سرعة تفاعل المؽن /3س

 لماذا؟النحاس ؟ و
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ان االس الهٌدروجٌنً لمحلول هو مقدار فٌزٌاوي بدون وحردات ٌردل علرى وجرود اٌونرات الهٌردروجٌن 

 .pH_meterبواسطة ورق اللتموس او جهاز ٌسمى  pHٌقاس ال ,فً المحالٌل المائٌة والهٌدروكسٌد

( حٌررث تترردرج قررٌم المحالٌــــررـل 0-14ن )اس لحامضررٌة اوقاعدٌررة المحلررول وٌترردرج مررـررـاالس الهٌرردروجٌنً مقٌ

 .وهكذا( 2( ورقم )1( هً اكثر حامضٌة من رقم )0( فالمحالٌل ذات رقم هٌدروجٌنً )0-7الحامضٌة من )

 .ال ٌكون المحلول حامضٌا وال قاعدٌا كالماء النقً مثال يا ,( فٌعنً التعادل7اما الرقم )

 وان المحالٌررل القاعدٌررة ذات  .( فتكررون محالٌررل قاعدٌررة7) وامررا المحالٌررل ذات االس الهاٌرردروجٌنً االكبررر مررن

 .( وهكذا12( ورقم )13هً االكبر قاعدٌة من رقم ) (14رقم) 

H3Oمباشرررة بتركٌررز اٌررون الهٌرردرونٌوم )( pH) الرررقم الهٌرردروجٌنً ٌرررتبط 
( واٌررون الهٌدروكسررٌد +

(OH
-). 

وامررا  ,( HClان المحالٌررل الحامضررٌة لرردٌها اٌونررات هٌرردرونٌوم اكثررر مررن اٌونررات الهٌدروكسررٌد مثررل ) 

اما المحالٌرل القاعدٌرة فلردٌها اٌونرات  ,(NaClالمحالٌل المتعادلة فان فٌها اعداد متساوٌة من كال االٌونٌن مثل )

 .(NaOHالهٌدروكسٌد اكثر من اٌونات الهٌدرونٌوم مثل )

 

 مخطط قٌم االس الهٌدروجٌنً 2-6الشكل 

     pH_meterاسم التجربة : تعٌٌن حامضٌة وقاعدٌة المحالٌل باستخدام جهاز 

 (3-0)التجربة :  رقم

  -الهدؾ من التجربة:

عملٌآ و فً المختبر و تسجٌل  pH _meter  قٌاس حامضٌة و قاعدٌة المحالٌل بؤستخدام جهاز

 .االس الهٌدروجٌنً لكل محلول

 نظرٌة التجربة
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 .(2-7المحالٌل كما مبٌنة بالشكل ) pHهناك اجهزة مختلفة لقٌاس 

 

 pH_Meterانواع مختلفة ألجهزة قٌاس االس الهٌدروجٌنً  2-7شكل 

 

 االدوات واالجهزة المستخدمة 
 .pH _meterجهاز  -6

 .3عدد ml 100بٌكر حجم  -2

  .قنٌنة ؼسٌل -3

 المواد الكٌمٌاوٌة المطلوبة
 .ماء مقطر  -6

  HCl. حامض -2

 NaOH.قاعدة  -3

 خطوات العمل
 m 100. خذ ثالث ك  س زجاجٌة بحجم  -6

 .س االولفً الكأ %5بتركٌز   (HCl)من حامض الهاٌدروكلورٌك ml 50ضع  -2

 .فً الكأس الثانً %5بتركٌز   (NaOH) من هٌدروكسٌد الصودٌوم ml 50و ضع 

 .فً الكأس الثالث  (H2O) من الماء المقطر ml 50و ضع 

   pH_meter. ارفع الؽطاء البالستٌكً عن الكترود جهاز -3

 .تاكد من بطارٌة الجهاز )ابدلها ان استوجب ذلك ( -4

 .على الماء المقطرس الحاوي كأالكترود الجهاز فً ال ؼمرا -5
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  .الرقم الذي ٌظهر على شاشة الجهاز ثم  سجله فً الجدول اقرل -6

على ى الحامض ثم سجل الرقم الذي ٌظهر فً الكاس الثانً الحاوي علاؼمره جفؾ الجهاز ثم  -7

فً الكاس الثالث الحاوي على  مرهاؼسله بالماء المقطر وجففه واؼالشاشة وسجله فً الجدول ثم 

 .وقارن بٌن النتائج التً تظهر لدٌك وسجله فً الجدول المبٌن ادناه القاعديمحلول ال

 قبل استخدام جهاز قٌاس الحامظٌة ٌجب تعٌٌره بمحلول قٌاسً )و ٌشرح للطالب ذلك عملٌآ(. :مالحظة

 

 

NaOH  قاعدة       pH      

 

  HCl    حامض pH      

 

الماء المقطر      pH  
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 بطاقة التمارٌن 

 

                                             

 

 

 

 

 : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد, ُعدد, اجهزة ( ثانٌا  

 ml 100كؤس زجاجً حجم  , HClحامض  ماء مقطر, ,NaOH, قاعدة   pH_meter, جهاز قنٌنة ؼسٌل 

 .1عدد 

 : خطوات العمل ) النقاط الحاكمة, معٌار االداء, الرسومات ( ثالثا  
 

 ت خطوات العمل مع النقاط الحاكمة الرسومات

 

 6 .صدرٌة (البدلة العمل ) ارتد

 

.100ml 2 خذ ثالث ك  س زجاجٌة بحجم 

 

فً الكاس االول   ماء مقطر  50 ml ضع 

  HCl  من  حامض 50ml  ًوالكاس الثان 

NaOH  محلول  من 50ml  والكاس الثالث 

3 

 

 pH_meter. 4عن الكترود جهاز ارفع الؽطاء البالستٌكً 

 5 .تاكد من عمل بطارٌة الجهاز 

  pH_meter  اسم التمرٌن : تعٌٌن حامضٌة وقاعدٌة المحالٌل باستخدام جهاز

 (3-0رقم التمرٌن : )

 : االهداؾ التعلٌمٌة اوال  

 وقاعدٌة المحالٌل بجهازبعد االنتهاء من اجراء التجربة ٌكون الطالب قادرا على قٌاس حامضٌة 

ph_meter  عملٌا وفً المختبر. 
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وسجل الرقم اؼمس الكترود الجهاز فً الكاس االول  

 .الذي ٌظهر على الشاشة فً الجدول
6 

ه راؼسل الكترود الجهاز بالماء ثم الماء المقطر ثم اؼم 

وسجل الرقم الذي ٌظهر فً  الكاس الثانً )الحامض (فً 

 .الجدول

7 

 ه فً الكاس الثالثراؼسل الكترود الجهاز اٌضا ثم اؼم 

 .وسجل الرقم فً الجدول )القاعدة(
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

 ما الفائدة من قٌاس االس الهٌدروجٌنً للمحلول ؟ /1س

امامك كؤسان حاوٌان على سائلٌن مٌز بٌنهما ؟ اٌهما الحامض واٌهما القاعدة ؟ بؤستتخدام جهتاز  /0س

pH-meter. 

 امامك ثالثة كإوس حاوٌة على حامض الهٌدروكلورٌك رتبها حسب قوة الحامض فً الكؤس. /1س

 pH=3الكؤس الثالث  , pH=6الكؤس الثانً  , pH=1الكؤس االول 

 ؟فهل هذا السائل حامض ام قاعدة ام متعادل ؟ ولماذا 7للسائل   pHاذا كانت قراءة ال  /2س
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ان جهاز قٌاس معامل االنكسار الٌدوي ٌستخدم للفحص السرٌع الموقعً  لقٌاس تركٌز السوائل  

 ( 8-2الشكل )وبعملٌة بسٌطة ٌمكن تعٌٌن معامل انكسار السوائل والزٌوت ,بأستخدام زاوٌة االنكسار الحرجة 

 .ٌوضح جهاز معامل االنكسار مع قرص االختبار لتدرج المدى

 

 

 جهاز قٌاس معامل االنكسار  5-0شكل                                          

وسرعته فً وسط من االوساط , وكما عرؾ سنٌل ومعامل االنكسار هو النسبة بٌن سرعة الضوء فً الفراغ 

 .معامل االنكسار على انه النسبة بٌن جٌب زاوٌة السقوط الى جٌب زاوٌة االنكسار

معامل االنكسار =
جٌب زاوٌة السقوط 

جٌب زاوٌة االنكسار 
                                                              n =

    

    
                                    

 حٌث ان 

n  معامل االنكسار = 

α الزاوٌة فً الوسط االول = 

β ًالزاوٌة فً الوسط الثان = 

Sinαجٌب زاوٌة السقوط = 

Sinβ جٌب زاوٌة االنكسار = 

 اسم التجربة : تجربة تعٌٌن معامل االنكسار لمادة سائلة

 (4-0رقم التجربة : )

 الهدؾ من التجربة :

بؤستخدام جهاز معامل االنكسار الٌدوي معرفة وتمٌٌز المحالٌل من خالل مشاهدة انكسار الضوء 

 .لمحالٌل مختلفة االنواع والتراكٌز والتعرؾ على ظاهرة االنكسار وقانون سنٌل عملٌا

 نظرٌة التجربة 
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فعند انتقال الضوء من وسط شفاؾ معٌن الى وسط شفاؾ اخر فأنه ٌتعرض الى تؽٌٌر فً اتجاه   

مساره, فعند انتقاله من الوسط االول الى الوسط الثانً فً الواقع ٌتحقق, لكن باالضافة للشعاع المنكسر 

ٌوضح الشعاع الساقط ( 2-9الشكل ) .الفاصل بٌن الوسطٌن هناك جزء من الشعاع ٌنعكس على السطح

 .والشعاع المنكسر

 

 

 الشعاع الساقط والشعاع المنكسر  2-9شكل                                   

 

 .ٌوضح الشعاع الساقط والمنكسر والشعاع المنعكس على السطح الفاصل بٌن الوسطٌن ( 2-10شكل )اما ال

                       

 الشعاع الساقط والمنعكس والمنكسر  2-10شكل                         

 

ثابتة وهو صفة فٌزٌاوٌة مهمة ٌمكن االعتماد علٌها فً تحدٌد هوٌة ومعامل انكسار للمادة المتجانسة هو كمٌة 

 .المادة بدقة وبسرعة مثل انواع الزٌوت وتركٌز المحالٌل كما ان معامل االنكسار ٌتؽٌر بتؽٌر درجات الحرارة
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 االدوات واالجهزة المستخدمة 

 .5عدد  ml 100كأس زجاجً صؽٌر الحجم سعة  -6

 .ساعد زجاجً -2

 .قطارة -3

 .قٌاس معامل االنكسار جهاز -4

 مقٌاس حرارة)محرار( -5

 المواد المستخدمة 

 .التجفٌؾوكحول اثٌلً للتنظٌؾ  -6

 .ماء مقطر -2

 .سكر الكلوكوز -3

 .زٌت نباتً سائل -4

 .زٌت نفطً خفٌؾ -5

 خطوات العمل 

ووضع كل  g 10و  g 5% وٌتم ذلك بوزن 10% ,5حضر محالٌل مختلفة التراكٌز من سكر الكلوكوز  -6

 .ماء مقطر ml 100منها فً كأس زجاجً وٌضاؾ لكل منها 

 .حضر زٌت نباتً سائل او زٌت محركات خفٌؾ -2

 .حرك الجهاز بحٌث ٌصبح الوجه االملس لموشور القٌاس بوضع افقً -3

ٌنظؾ سطحً الموشورٌن بالكحول النقً وقطعة قماش للتأكد من عدم وجود اثار لمحالٌل سابقة وعند  -4

 .ٌكون جاهز للعملجفاؾ السطح 

افتح الموشور المتحرك من جهاز معامل االنكسار ثم ضع قطرة او قطرتٌن من النموذج على الموشور  -5

 .الرئٌسً ثم اؼلقه بهدوء الى ان ٌنطبق موشور االضاءة على الموشور الرئٌسً

على تركٌز  على العالمة للجهاز باالعتماد 3,2,6ضع ارقام قرص االختبار لتدرج المدى وهً االرقام  -6

 ان االرقام على قرص تمثل القٌاس كما ٌلً : .ذجالنمو

 % ) التدرج على الجانب االٌسر (42من صفر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 %) التدرج فً الوسط (70% ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 42من 

 ( منالتدرج على الجانب االٌ% ) 90ـ % ــــــــــــــــــــــــــــــــــ70من 

 .تجاه ضوء ساطع ثم ادر العدسة العٌنٌة الى ان ٌصبح التدرج مضٌئا بصورة واضحةأوجه نهاٌة الجهاز ب -7

الحظ الخط الفاصل بٌن الجانب المضًء فً االعلى والمظلم فً االسفل والذي ٌظهر فً جانب االضاءة  -8

 .فً عدم الوضوحفأذا كان هذا الخط ملونا ؼٌر واضح ادر القرص لتال

ان الخط الفاصل ٌعبر عن تركٌز السكر او النسبة المئوٌة للمادة الصلبة الذائبة , سجل القراءة لهذا  -9

 .المحلول
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جد معامل االنكسار للمحالٌل الباقٌة فً الدرجة الحرارٌة ذاتها وألكثر من محلول و الحظ الفرق بٌن  -61

 .القراءات

 .رتب جدول تدون فٌه اسم المحلول وتركٌزه ومعامل االنكسار له  -66

 

 معامل االنكسار تركٌز المحلــــول درجة الحرارة اسم المحلــــول ت

     

 

 اجراء تصحٌح الدرجة الحرارٌة كان لزاما   C° 25اذا كان االختبار ال ٌجري عند درجة  -: مالحظة

 .و اخذ قراءة درجة الحرارة للسائل

 

 :ً ٌعتمد علٌها معامل االنكسار العوامل الت

 درجة الحرارة. 

 الطول الموجً للضوء المستعمل. 

 الطبٌعة الكٌمٌاوٌة للمادة. 

 )ًتركٌز المحالٌل )اذا كان الوسط الثانً محلوال 

 

 : الموادمعامل انكسار بعض 

 المادة نوع المادة االنكسـار  معامل

 درجة مئوٌة 02عند   مادة صلبة جلٌد 1.309

 درجة مئوٌة 02عند  مادة صلبة كلورٌد صودٌوم 1.544

 درجة مئوٌة 02عند  ســائلة بنزٌن 1.501

 درجة مئوٌة 02عند  ســائلة ثٌلًأ كحول 1.362

 درجة مئوٌة 02عند  ســائلة ماء 1.333

 ضؽط جوي  1درجة مئوٌة و  02عند  ؼاز  هواء 1.000293

 ضؽط جوي  1درجة مئوٌة و  02عند  ؼاز  اوكسجٌن 1.000271

 

 

 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8962654061561804513
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 بطاقة التمارٌن

 

 

 

 

 

 

 

 : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد, ُعدد, اجهزة ( ثانٌا  

 .5عدد  ml 611كأس زجاجً صؽٌر الحجم سعة  -6

 .ساعد زجاجً مع قطارة -2

 .كحول اثٌلً وقطعة قماش للتنضٌؾ والتجفٌؾ -3

 .ماء مقطر -4

 .سكر الكلوكوز -5

 .زٌت نباتً و زٌت نفطً خفٌؾ -6

 .جهاز معامل انكسار ٌدوي -7

 : خطوات العمل ) النقاط الحاكمة , معٌار االداء , الرسومات ( ثالثا  

 الرسومات مع النقاط الحاكمةخطوات العمل  ت

 .)الصدرٌة(بدلة العمل  ارتد 6

 

2 
% و 5حضر محالٌل مختلفة التراكٌز من سكر الكلوكوز 

 .ml 100% ثم ضع كل منها فً كأس زجاجً سعة 10

 

  .حضر زٌت نباتً سائل او زٌت محركات خفٌؾ 3

 اسم التمرٌن : تجربة تعٌٌن معامل االنكسار لمادة سائلة 

 (4-0رقم التمرٌن : )

 : االهداؾ التعلٌمٌة  اوال  

اجراء التجربة ٌكون الطالب قادرا على معرفة و مشاهدة انكسار الضوء من خالل بعد االنتهاء من 

استخدام جهاز معامل االنكسار الٌدوي لمحالٌل مختلفة االنواع والتراكٌز مختبرٌا والتعرؾ على 

 ظاهرة االنكسار وقانون سنٌل عملٌا.



63 
 

4 
نظؾ الجهاز وسطحً الموشور بالكحول ثم امسحه بقطعة 

 .واتركه ٌجؾ لٌكون جاهز لالختبارمن القماش 

 

5 

وضع افتح الموشور المتحرك من جهاز معامل االنكسار 

قطرة او قطرتٌن من النموذج المراد قٌاس معامل االنكسار 

 .له

 

 .اؼلق بهدوء الجزء المتحرك على الموشور الرئٌسً 6

 

7 

وجه نهاٌة الجهاز بتجاه ضوء ساطع ثم ادر العدسة العٌنٌة 

ٌصبح التدرٌج مضٌئا بصوره واضحة وظهور الى ان 

 .الخط الفاصل

 

8 
الخط الفاصل ٌعبر عن تركٌز المحلول او النسبة المئوٌة 

 .للمادة الصلبة الذائبة

 

9 
سجل القراءة لهذا المحلول فً جدول معد لهذا الؽرض 

 .محلول واكثر من تركٌزألكثر من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

 / ما هو معامل االنكسار مع ذكر قانون سنٌل؟1س

 / ما الؽاٌة من اٌجاد معامل االنكسار للسوائل؟0س

 / ما تؤثٌر زٌادة التركٌز على معامل االنكسار؟1س

 / على اي شًء ٌعتمد معامل االنكسار اثناء عملٌة القٌاس؟2س

للسائل فً درجة حرارة التجربة و معامل انكسار السائل فً الجدول  قارن بٌن معامل االنكسار /3س

 ؟.ماذا تستدل من تؤثٌر درجة الحرارة على معامل االنكسار41على الصفحة 
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cm 1لزٌادة مساحة سرطح سرائل مرا بمقردار الشد السطحً على انه الشؽل المبذول  معامل ٌعرؾ      
لخلرق , 2

سطح جدٌد لسحب الحلقة من سطح السائل , وبأنه القوة الم ثرة فً وحدة الطول لسطح الجزٌئات بسربب زٌرادة 

cm 1فً مساحة السطح بمقدار 
 و ٌقاس بوحدات نٌوتن/م.2

وعلٌه فأن الشد السطحً للسائل هو ذلك التأثٌر الذي ٌجعل الطبقة السطحٌة ألي سائل تتصرؾ كورقة  

ثٌر الذي ٌسمح للحشرات بالسٌر علرى المراء  واالشرٌاء المعدنٌرة الصرؽٌرة كراالبرة او اجرزاء مرن مرنة وهذا التأ

 ( 2-11)الشركل  معدنٌرة تطفرو علرى المراء , و ةٌمثرل قطعر  (2-10والشركل ) .ورق القصردٌر تطفرو علرى المراء

 .ٌوضح حشرة تطفو على الماء بتأثٌر الشد السطحً

    

 قطعة معدنٌة تطفو على سطح الماء 2-10شكل 

        

 حشرة تطفو على سطح الماء  2-11شكل                                        

 اسم التجربة : تجربة قٌاس معامل الشد السطحً لمادة سائلة 

 (7-0رقم التجربة : )

 -من التجربة :الهدؾ 

 قٌاس معامل الشد السطحً للسوائل بواسطة جهاز الشد السطحً ذو الحلقة عملٌا.

 نظرٌة التجربة 
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 ترتبط بٌن جزٌئات المادة المتجانسة قوة تسمى قوى الجذب الجزٌئٌة )قوة التماسك( تعمل على تماسك

ان قٌمة هذه القوى فً السوائل تكون اقل مما هً علٌه فً االجسام الصلبة  .جزٌئات هذه المادة بعضها ببعض

وهذا ما ٌفسر تؽٌٌر شكل السائل بتؽٌٌر االناء الموجود فٌه , باالضافة الى هذه القوى توجد قوى تأثر بٌن 

 .صقجزٌئات السائل وجزٌئات االوساط االخرى سواء كانت صلبة , سائلة او ؼازٌة قوى تدعى بقوى التال

والشد السطحً مٌزة لكل سائل وٌتأثر بدرجة الحرارة والشوائب والشفط , فٌقل بأزدٌاد الحرارة 

 .والشوائب وٌزداد بأرتفاع الشفط

وتقاس قوة الشد السطحً الموجودة فً السطح بالقوة الالزمة لفصل حلقة صؽٌرة من سلك رفٌع من 

لبالتٌن الى االعلى بقوة فأن سطح السائل ٌزداد فعند جذب حلقة ا .بالتٌن مالصقة لسطح هذا السائلال

لضعؾ محٌط الدائرة والشكل )ٌرتفع(على كل من طرفً الحلقة الداخلً والخارجً على طول الخط المساوي 

 .ٌوضح الشكل العام للجهاز مع االجزاء الرئٌسٌة له (2-12رقم )

 

 الشكل العام لجهاز قٌاس الشد السطحً  2-12شكل                              

ٌتطلب قٌاس الشد السطحً النظافة الفائقة حٌث ان اي شوائب ت دي الى تؽٌٌر كبٌر فً النتائج  

 .وخصوصا فً حالة الماء, حٌث ان اثار قلٌلة من المواد الدهنٌة قد ت دي الى خفض التوتر السطحً

 , تتجمع على سطح الماء محدثة نقصا فً قوة الشد السطحًان المواد ذات التوتر السطحً االقل من الماء 

 .فالمنظفات مثال عند اضافتها الى الماء تعمل على تقلٌل الشد السطحً

 

 اجزاء الجهاز 

 ٌتكون جهاز قٌاس الشد السطحً ذو الحلقة من االجزاء الرئٌسة التالٌة :

وٌحتوي على م شر ٌمكن التحكم به ملً نٌوتن/متر  91قرص المقٌاس وٌكون مدرج من الصفر الى  -6

 .وٌربط على عتلة



66 
 

 .ٌحتوي على تركٌب عبارة عن سلك معدنً ٌربط فً نهاٌته حلقة من البالتٌن -2

 .بط الجهاز بشكل افقًالجهاز وتحتوي على مٌزان مائً لض القاعدة التً ٌرتكز علٌها -3

التحكم بأرتفاع وانخفاض هذا القاعدة التً تحمل االناء والنموذج المراد قٌاس شده السطحً وٌمكن  -4

 .القاعدة بواسطة قرص موجود اسفل هذه القاعدة

 االدوات واالجهزة المطلوبة 

 .كأس زجاجً مناسب لحجم الجهاز -6

 .جهاز قٌاس الشد السطحً ذو الحلقة البالتٌنٌة -2

 المواد المطلوبة 

 .ماء مقطر -6

 .كحول اثٌلً -2

 طرٌقة العمل 

 .اضبط الجهاز بواسطة المٌزان المائً -6

 .خذ حجم معٌن من الماء او السائل المراد قٌاس شده السطحً وضعه فً كأس زجاجً مناسب -2

 .صف ر الجهاز وذلك بتحرٌك قرص الم شر الى نقطة الصفر -3

تحكم بقاعدة النموذج وذلك برفع او خفض القاعدة بحٌث تلتصق الحلقة بسطح السائل وتؽمر حوالً  -4

mm 3. 

 .الٌمٌن بهدوء بحٌث تشاهد الحلقة تبدل باالرتفاعابدل بتحرٌك الم شر الى جهة  -5

هذه القراءة تمثل الشد  .لحلقة عن سطح السائل مباشرةسجل قراءة المقٌاس عند لحظة انفصال ا -6

 .ملً نٌوتن / مترالسطحً لهذا السائل او النموذج مقاسا بوحدة 

 .اعد التجربة بأستخدام نموذج اخر مثل الكحول وسجل النتائج -7

 

 الشد السطحً على عاملٌن هما :ٌعتمد 

 نوع السائل  : اوال  

لكل سائل شد سطحً ٌختلؾ بأختالؾ نوع السائل فالسوائل التً تمتلك شد سرطحً عرالت تسرتطٌع الحشررة ان 

 .تقؾ علٌه وكذلك ٌمكن وضع شفرة الحالقة الحدٌدٌة على السائل

 : درجة الحرارة  ثانٌا  

درجة الحرارة له , وٌزول الشد السطحً بشكل تام عند درجة الؽلٌران  ٌقل الشد السطحً للسائل كلما ارتفعت

 .وعلٌه فانه ٌزداد كلما انخفضت درجة الحرارة

تنشأ خاصٌة الشد السطحً لسائل بسبب وجرود قروة التماسرك برٌن جزٌئاتره وٌعمرل سرطح السرائل وكأنره ؼشراء 

 .ءمشدود ٌحمل الشفرة حتى ولو كانت ذات كثافة اكبر من كثافة الما
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 بطاقة التمارٌن

 

 

 

 

 

 

 , اجهزة (: التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد, ُعدد ٌا  ثان

 .كأس زجاجً مناسب لحجم الجهاز -6

 .ماء مقطر -2

 .كحول اثٌلً -3

 .جهاز قٌاس الشد السطحً ذو الحلقة البالتٌنٌة -4

 : خطوات العمل )النقاط الحاكمة , معٌار االداء , الرسومات( ثالثا  

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

 .)الصدرٌة(بدلة العمل  ارتد 6

 

 .اضبط مستوى الجهاز بواسطة المٌزان المائً 2
 

3 
بعد خذ حجم معٌن من الماء ثم ضعه فً كأس زجاجً 

 .التأكد من نظافته وخلوه من الشوائب

 

 .بتحرٌك قرص الم شر الى نقطة الصفرصف ر الجهاز  4
 

 اسم التمرٌن : تجربة قٌاس الشد السطحً لمادة سائلة 

 (7-0رقم التمرٌن : )

 : االهداؾ التعلٌمٌة  اوال  

بعد االنتهاء من اجراء التجربة ٌكون الطالب قادرا على قٌاس الشد السطحً للسوائل بواسطة جهاز 

 قٌاس الشد السطحً عملٌا وفً المختبر.
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5 
تحكررم بقاعرردة النمرروذج عررن طرٌررق رفررع القاعرردة او خفضررها 

 .mm 3 بحٌث تلتصق الحلقة بسطح السائل وتؽمر حوالً

 

حرررك الم شررر الررى جهررة الٌمررٌن بهرردوء سررتالحظ ارتفرراع  6

 .الحلقة

 

7 
سررجل قررراءة المقٌرراس عنررد لحظررة االنفصررال )اي انفصررال 

 .الحلقة من سطح السائل مباشرة(

 

 .تمثل الشد السطحً لهذا السائلهذه القراءة  8
 

كرر نفس العملٌة بأستخدام نموذج اخر مثل الكحول وسجل  9

 .النتائج

 

 

 

 

 

  

 االسئلة والتمارٌن

 / ما هً العوامل التً تؤثر على الشد السطحً للسائل؟1س

 / ما تؤثٌر الشوائب على الشد السطحً للسائل؟0س

 الخارجً للماء؟/ كٌؾ تسٌر الحشرات على السطح 1س

 / قطرات الماء تلتصق على الجدار الداخلً للزجاج؟2س

 فسر بؤستخدام ظاهرة الشد السطحً كٌؾ ٌساعد الصابون الماء على ازالة االوساخ ؟ /3س

 ماذا تتوقع ان ٌحدث للشد السطحً للسائل عندما ٌصل الى درجة الؽلٌان؟ /4س
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( خاصٌة فٌزٌاوٌة مهمة من خواص السوائل تأثر بشكل مباشر على الجرٌان Viscosityاللزوجة ) 

 ثا(.)سم.ؼم  لجرٌان  جزء مالمس له وتقاس بوحداتء من مائع  هً المقاومة التً ٌبدٌها جز وانواعه, و

 .(poise) زبوحدة تسمى بوا

 .ٌمكن تحدٌد لزوجة سائل بقٌاس معدل جرٌانه بانبوبة شعرٌة  

تختلؾ لزوجة السوائل باختالؾ انواعها فمثال السوائل القلٌلة االنتقالٌة كالزٌوت تمتلك لزوجة اعلى   

 .االنتقال مثل الماء والبنزٌن والكحولرة من السوائل الكثٌ

ٌمكن تعٌٌن معدل الجرٌان لها اذا افترضنا ان هنالك عمود من السائل ٌتكون من طبقة مركزٌة ومن   

ان حركتها تكون بطٌئة  ليخالل حركة السائل داخل االنبوبة فالطبقة القرٌبة من الجدار تبقى ثابتة تقرٌبا )

ان الطبقة الداخلٌة تتحرك بصورة اكبر باتجاه سرٌان السائل وتزداد سرعة ومن خالل مرور السائل ف (جداً 

انه الٌوجد دوامات  ليحركة جزٌئات السائل كلما اقتربنا من المركز وهذا ٌحدث عندما ٌكون الجرٌان خطٌا 

 .تعٌق حركة السائل

ؾ الخاصٌة الومن المعروؾ انه  عند تحرٌك السائل داخل االنبوب ٌحدث احتكاك ٌختلؾ باخت  

 ومن هنا ٌمكن تحدٌد لزوجة السائل.الفٌزٌاوٌة للسائل 

وكلما  لما ارتفعت درجة حرارة السائل قلت لزوجتهتتاثر لزوجة السوائل بالحرارة تاثرا عكسٌا فك 

لك نستخدم زٌوت لمحركات السٌارات عالٌة اللزوجة صٌفا فضت درجة حرارته زادت لزوجته فلذانخ

 .شتاءاوزٌوت واطئة اللزوجة 

انبوبة اوستوالد , جهاز هوبلر وجهاز انكلر كما هنالك عدة انواع من االجهزة لقٌاس اللزوجة مثل  

 .(15-2و ) (14-2( , )13-2مبٌن فً االشكال  )

 جمٌعا على قٌاس الزمن )ثانٌة( هذه االجهزة القٌاسٌة لتحدٌد اللزوجة فً الصناعات النفطٌة تعمل 

فً دراستنا على قٌاس  من سائل بتاثٌر وزنه خالل جهاز القٌاس وسوؾ نقتصرزم لجرٌان حجم معٌن الال

 .اوستوالدسبٌة بجهاز اللزوجة الن

 قٌاس لزوجة السوائلاسم التجربة : 

 (5-0رقم التجربة : )

 -الهدؾ من التجربة :

 .قٌاس اللزوجة فً المختبر عملٌا واجراء الحسابات الالزمة لذلك

 نظرٌة التجربة 
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 جهاز اوستولد لقٌاس اللزوجة 31-2شكل 

 

 

 جهاز هوبلر لقٌاس اللزوجة  31-2شكل       

 

 

                   جهاز انكلر لقٌاس اللزوجة  31-2شكل               
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  االدوات المستخدمة

 .والدوستجهاز ا -6

 .ماصة - 2

 .حمام مائً مزود بمنظم حراري -3

 .انبوبة مطاطٌة -4

 .ساعة توقٌت -5

 المواد الكٌمٌاوٌة المستخدمة

 .ماء مقطر -6

 .بنزٌن -2

 خطوات العمل

 .نظؾ الجهاز جٌدا بالماء المقطر ثم جففه جٌدا -6

 .)ذات االنتفاخ الكبٌر( الرفٌعةمن الماء بالماصة وضعها فً الجهاز فً الجهة  ml 10خذ  -2

ذات االنتفاخ الصؽٌر حتى  الرقمٌةالماء بواسطة القطعة المطاطٌة المربوطة على الجهة  اسحب )اشفط( -3

 .(Aٌصعد اعلى من العالمة )

 .(Aسفل الى ان ٌصل الى العالمة )االل الى زٌناترك السائل  -4

 .( السفلىB( الى العالمة )Aبقٌاس زمن نزول السائل من العالمة )ابدل  -5

 .بتسخٌن االنبوبة بحمام مائً C °30  ,C °40اعد التجربة بدرجة حرارة  -6

 .كرر التجربة نفسها باستخدام البنزٌن بدل الماء وعٌن اللزوجة -7

 استخرج اللزوجة النسبٌة للبنزٌن كاالتً : -8

 

 

   اللزوجة النسبٌة للبنزٌن  =                         
زمن نزول البنزٌن تحت نفس الظروؾ 

زمن نزول الماء  
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 بطاقة التمارٌن 

 

 

 

 

 
 

 : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد, ُعدد, اجهزة ( ثانٌا  

 جهاز اوستولد,  ماصة, حمام مائً مزود بمنظم حراري, قطعة مطاطٌة, ساعة توقٌت,  ماء مقطر, بنزٌن

 : خطوات العمل ) النقاط الحاكمة , معٌار االداء , الرسومات ( ثالثا  

 ت خطوات العمل مع النقاط الحاكمة الرسومات

 

 6 .بدلة العمل )الصدرٌة ( ارتد

 
 2 .اؼسل الجهاز جٌدا بالماء ثم بالماء المقطر

 
 3 .جٌدا جفؾ الجهاز

 

من الماء المقطر بالماصة وضعها فً  ml 10خذ 

 .الجهاز بالجهة العرٌضة
4 

 

اء بواسرررطة القطعرررة المطاطٌرررة المررر )اشرررفط(اسحب

الرفٌعررررة )ذات االنتفرررراخ المربوطررررة علررررى الجهررررة 

 .(A) العالمةالصؽٌر( حتى ٌصعد اعلى 

5 

 اسم التمرٌن : قٌاس لزوجة السوائل

 (5-0)  رقم التمرٌن :

 االهداؾ التعلٌمٌة :: اوال  

 التجربة ٌجب ان ٌكون الطالب قادرا على قٌاس اللزوجة فً المختبر عملٌا  بعد االنتهاء من اجراء 

 .واجراء الحسابات الالزمة لذلك
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 الرررى اسررفل الررى ان ٌصررل الرررى ٌنررزلاترررك المرراء 

 (.Bالعالمة )
6 

 

الرى  (A)بقٌاس زمرن نرزول المراء مرن العالمرة ابدل

 (B)العالمة 
7 

 
 C °30  ,C °40اعررررد التجربررررة بدرجررررة حرررررارة 

 .بتسخٌن االنبوبة بحمام مائً

8 

 
كرررر التجربررة نفسررها باسررتخدام البنررزٌن برردل المرراء 

 .النسبٌة للبنزٌنوعٌن اللزوجة 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

 ما هً العوامل المإثرة على لزوجة السوائل ؟ /1س

لماذا نستعمل زٌت لمحرك السٌارة فً الصٌؾ ذات لزوجة عالٌتة بٌنمتا نستتعمل فتً الشتتاء زٌتت  /0س

 ذات لزوجة واطئة ؟

عند سكب ماء وزٌت على سطح مائل نشاهد سرعة وصول الماء اكبر من سترعة وصتول الزٌتت  /1س

 الى االسفل ,وضح سبب ذلك؟

لماذا تزٌت ماكنة الخٌاطة بزٌت خفٌؾ جدا بٌنما تزٌت االماكن الحدٌدٌة ذات سرعة احتكاك عالً  /2س

 بزٌت عالً الكثافة ؟
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الهكسامٌن هو شكل من اشكال الوقود الصلب وٌصنع على شكل اقراص صلبة وعند احتراق هذه  

 .احتراقها ال ٌترك رمادان االقراص ال ٌنبعث منها دخان ولهل كثافة نارٌة مرتفعة فً حٌن 

تستخدم هذه االقراص ألشعال نار الطبخ فً المعسكرات ومنظمات االؼاثة وؼالبا ما ٌستخدم  

 .كوقود للصوراٌخ او ٌحرق على شكل اقراص للتدفئة الهكسامٌن

ٌعتبر هذا الوقود  من وذلك لسهولة تخزٌنه واستخدامه ألنه ال ٌتسرب عند حفظه كالسوائل والؽازات  

  .وبالتالً فال ضرر منه على العاملٌن او على البٌئة

 االدوات واالجهزة المطلوبة 

 .مخبار مدرج -6

 .ml 500كأس زجاجً سعة  -2

 .2عدد  ml 200كأس زجاجً سعة  -3

 .طبق تبخٌر -4

 .حامل ثالثً -5

 .شبكة اسبستوس -6

 .محرار -7

 .موقد بنزن او حمام رملً -8

 .حمام مائً -9

 .مجفؾ كهربائً -61

 المواد المطلوبة

 .%37الفورمالدٌهاٌد )الفورمالٌن( تركٌز  -6

 .25االمونٌا او هٌدروكسٌد االمونٌوم )النشادر( تركٌز % -2

 

 

 

 اسم التجربة : تجربة تحضٌر الوقود الصلب )الهكسامٌن( من الفورمالٌن و االمونٌا واالمونٌا 

 (6-0رقم التجربة : )

  -الهدؾ من التجربة :

 تحضٌر الوقود الصلب )الهكسامٌن( من تفاعل الفورمالٌن )الفورمالدٌهاٌد( واالمونٌا.

 

 نظرٌة التجربة 
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 -تهٌئة المواد ادناه : لتحضٌر الهكسامٌن ٌجب

6- ml 625 37ورمالٌن تركٌز %فمن مادة ال. 

2- ml 75 % 25من مادة االمونٌا تركٌز. 

 والتفاعل ٌجري وفق المعادلة التالٌة :

                                           C6H12N4 + 6H2O                              4NH3 + 6HCOH 

 الفورمالٌن    االمونٌا                                     الهكسامٌن                                                      

 طرٌقة العمل 

 .ml 200من مادة الفورمالدٌهاٌد ثم ضعها فً كأس زجاجً حجم  ml 125خذ  -6

 .ml 200من االمونٌا ثم ضعها فً كأس زجاجً اخر سعة  ml 75خذ  -2

 .فارغ ونظٌؾ وجاؾ ml 500انقل االمونٌا الى كأس زجاجً سعة  -3

الحرظ ارتفراع درجرة .أس الزجاجً اعاله وبشركل تردرٌجًضع الفورمالٌن فوق االمونٌا الموجودة فً الك -4

 .الحرارة نتٌجة التفاعل الً ٌحصل ما بٌن االمونٌا والفورمالٌن مما ٌدل على ان التفاعل باعث للحرارة

 .C °55لى ان ال تزٌد عن ساعة فً حمام مائً مع مالحظة درجة الحرارة ع سخن المزٌج لمدة -5

ٌترك لمدة ساعة لؽرض اتمام التفاعل ثم ٌجفؾ عبر التبخٌر بلهب خفٌؾ لمصباح بنزن وبأستخدام شبكة  -6

توزٌع الحرارة )تجنب عملٌة الؽلٌان حتى ال ٌحترق وٌفسد( وٌمكن تسخٌنه فوق حمام رملً عنرد درجرة  

C° 65. 

لحٌن ظهرور مرادة بٌضراء اللرون  C° 55ٌمكن استخدام المجفؾ الكهربائً فً عملٌة التجفٌؾ عند درجة  -7

 .كمسحوق

 .ارفع المصدر الحراري او اخرج العٌنة من المجفؾ الكهربائً -8

والسبب  .ٌدل على بداٌة تحلل الهكسامٌن وفً حالة تحول المحلول الى اللون االخضر اثناء التسخٌن فهذا -9

 .C° 55شدة الحرارة لذا ٌجب تخفٌؾ اللهب وتجفٌفه بالمجفؾ الكهربائً عند درجة 

 امررا اذا كانررت الكمٌررة المحضرررة كبٌرررة فررٌمكن تجفٌفرره بوضررع المررادة فررً صررٌنٌة ووضررعه فررً مجفررؾ -61

 .كهربائً

مرادة ماصرة عند االنتهاء من التحضٌر وحصرولك علرى الهكسرامٌن ٌجرب وضرعه فرً وعراء محكرم ألنره  -66

 .للرطوبة

 

/ رائحة الهكسامٌن ممٌزة وخالل عملٌة التسخٌن تصدر عنها روائح ؼٌر مرؼوبة وخانقة لذا ٌنبؽً مالحظة

 .وجود تهوٌة جٌدة فً المختبر اثناء التفاعل او التجفٌؾ وٌفضل ان ٌتم ذلك فً دوالب الؽازات
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 بطاقة التمارٌن

 

 

 

 

 

 

 

 : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد, ُعدد, اجهزة ( ثانٌا  

 .مخبار مدرج -6

 .2عدد  ml 200وسعة  6عدد  ml 500سعة  كأس زجاجً -2

 ., شبكة اسبستوس ومصباح بنزنحامل ثالثً -3

 .طبق تبخٌر -4

 .محرار -5

 .حمام مائً و رملً -6

 .مجفؾ كهربائً -7

 .37فورمالٌن بتركٌز % -8

 .25امونٌا بتركٌز % -9

 : خطوات العمل ) النقاط الحاكمة , معٌار االداء , الرسومات ( ثالثا  

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 
 .)الصدرٌة(بدلة العمل  ارتد

 مع نظارات لحماٌة العٌن مع كمامات.
 

2 
من مادة الفورمالٌن بواسطة مخبار مدرج  ml 125خذ 

 .ml 200ثم ضعها فً كأس زجاجً سعة 

 

اسم التمرٌن : تجربة تحضٌر الهكسامٌن )الوقود الصلب( من تفاعل الفورمالٌن مع 

 االمونٌا 

 (6-0رقم التمرٌن : )

 : االهداؾ التعلٌمٌة  اوال  

بعد االنتهاء من اجراء التجربة ٌكون الطالب قادرا على تحضٌر الهكسامٌن )الوقود الصلب( من تفاعل 

 الفورمالٌن واالمونٌا مختبرٌا.
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3 
مررن مررادة االمونٌررا بواسررطة مخبررار مرردرج ثررم  ml 75خررذ 

 .ml 500ضعها فً كأس زجاجً اخر سعة 

 

4 
اضؾ الفورمالٌن على االمونٌا الموجودة فً الكأس اعاله 

امسررك الكررأس  شرركل ترردرٌجً مررع التحرٌررك المسررتمر ,وب

 .والحظ ما ٌحدث

 

واتركره لمردة  C° 55سخن المزٌج لمدة ساعة عند درجرة  5

 .ساعة اخرى ألتمام التفاعل

 

6 
ضع المزٌج اعاله فً طبق تبخٌر ثم جفؾ على نار هادئة 

 .C° 65على ان ال تزٌد درجة حرارة المزٌج عن 

 

7 

انقل المحتوٌات مع طبق التبخٌرر الرى المجفرؾ الكهربرائً 

 6-4ولمرردة مررن  C° 55مررع تثبٌررت درجررة الحرررارة عنررد 

 .ساعة او عندما تظهر بلورات بٌضاء صلبة

 

8 
المرادة مرن اخرج الطبق من المجفؾ الكهربائً بعد تحرول 

الحالررة السرررائلة الرررى الحالرررة الصررلبة بعرررد ظهرررور بلرررورات 

 .بٌضاء اللون

 

خذ كمٌة من المادة الصلبة البٌضاء بعد االنتهاء من عملٌة  9

 .التجفٌؾ لؽرض االختبار
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61 

قرررب المررادة الررى مصرردر لهررب والحررظ مرراذا ٌحرردث للمررادة 

)سررتالحظ انهررا تشررتعل بلهررب احمررر مررزرق مررع اسررتمرار 

عملٌرررة التررروهج واثنررراء ذلرررك ال تتررررك رمررراد بعرررد عملٌرررة 

 .الحرق(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

 / ما هً استخدامات الهكسامٌن؟1س

 / لماذا ٌعتبر الهكسامٌن وقود آمن؟0س

 توجد مخاطر فً استخدام الهكسامٌن كوقود للصوارٌخ ولماذا؟/ هل 1س

 / ما ٌعنً ظهور لون اخضر اثناء عملٌة التسخٌن؟2س
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الكحول المثٌلً  معالذع ورائحة مستساؼة وهو ٌمتزج  هو سائل عدٌم اللون ذو طعم : الكحول االثٌلً

 والماء بجمٌع النسب.

هً الكحوالت فاالٌثانول )كحول اثٌلً( هو OH) )مجموعة  الحاوٌة علىالعضوٌة ان المركبات   

وٌتم صناعته بتقطٌر المحالٌل السكرٌة  (بروح الخمر)نوع من انواع الكحول وهو نقً وٌدعى 

وهو سائل ال لون له قابل   C2H6Oالمتخمرة بواسطة خمٌرة.وهو ثنائً الكاربون وصٌؽته الجزٌئٌة 

وٌحترق بلهب ازرق عدٌم الدخان  .وٌذوب فً المذٌبات القطبٌة كالماء C °81للتطاٌر وٌؽلى بدرجة 

العدٌد من المذٌبات العضوٌة بما فً ذلك حامض ء ومع واكثر انكساراً من الماء وقابل لالمتزاج مع الما

 .من المذٌبات عدد.. الخ فهو مذٌب ٌمتزج مع .رابع كلورٌد الكاربون ,البنزٌن ,االسٌتون ,الخلٌك

الفاكهة الناضجة وٌستخدم كمادة  فً علٌه ول االثٌلً متواجد فً مواطن الخمٌرة وٌمكن العثوران الكح

 فً مواد التعقٌم والمشروبات وٌستعملالمشروبات الكحولٌة  مكوناتوٌدخل فً  , مطهرة موضعٌة

 المسكرة.

كونها  مركبات فعالة  تتفاعل مع الكواشؾ  األٌونٌة والقطبٌة  فتتفاعل مع وللكحول اهمٌة كٌماوٌة  

ود وكذلك  ٌستعمل كوق,فلز  الصودٌوم  لو البوتاسٌوم مكونة الكوكسٌدات  مع تحرر ؼاز  الهٌدروجٌن 

 .وخاصة فً البرازٌل االحتراق الداخلً لمحركات 

وله صٌؽة كمٌائٌة  ي ٌنتمً الى فصٌلة الكحولٌات عضو مركب كٌمٌائً هولذن فالكحول األثٌلً  

C2H5OH. 

 

 

 

 

 

 حامض الخلٌك من تخمر السكر. وتحضٌرالكحول االثٌلً  :اسم التجربة

 (2-10ة  : )رقم التجرب

 -: الهدؾ من التجربة

تخمر السكر وتحوله الى الكحول االثٌلً اوال ومن ثم اكسدة الكحول الى التعرؾ على عملٌة 

  عملٌا.حامض الخلٌك 

 نظرٌة التجربة 
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 طرق  تحضٌر  الكحول  مختبرٌا :  

 المائً  فٌعطً  كحول لولً  NaOHمن هالٌد  االلكٌل  مع  .6

R-Cl + NaOH                 R-OH + NaCl         

    كحول اولً                                                                       

  .لى االلدٌهاٌدات. عن طرٌق  لضافة  الهٌدروجٌن ا2

H                                                                                                                          

   CH3-C=O + H2                    CH3-CH2-OH 

 

 .الى  كحوالت  ثانوٌة  بوجود  البالتٌن  ات.  تختزل  الكٌتون3

R-C=O                      R-CH-OH         

         R                               R   

 المستخدمة االجهزةاالدوات و

 .مٌزان حساس -6

 .ml 511كأس زجاجً سعة  -2

 التجزئة(جهاز تقطٌر)عمود  -3

 .مخبار مدرج -4

 .قمع الفصل -5

 .دورق مخروطً -6

 .مصباح بنزن او حمام مائً لؽرض التسخٌن -7

 .حامل ثالثً مع حامل حدٌدي مع شبكة لتوزٌع الحرارة -8

 .ساعد زجاجً -9

 

 المواد المستخدمة 

 .ماء -6

 .سكر او دبس -2

 .خمٌرة -3

 .اوكسٌد الكالسٌوم -4

 .كاربونات البوتاسٌوم -5

 

 

 

H2 

Pt 

Pt 

red 
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 طرٌقة العمل

 .من الماء  ml 250الى الدبس او  السكرمن  g 125اضؾ  -6

 .سخن الخلٌط حتى ٌذوب -2

تستخدم  و (,رة هو حامض السلسلٌك +خمٌرة)جافه)مؽذي الخمٌ من مؽذي الخمٌرة g 0.5 اضؾ -3

  .الخمٌرة فً االفران(

 ml 750الى )لو الدبس( ولضفه  من الخمٌرة مع قلٌل من محلول السكر الساخن g 30 اخلط -4

 .نسبة السكر بارد( ثم قسالمحلول المتبقً )

 .ٌتوقؾ التخمر ثم قس نسبة السكر ث( اٌام ح5ٌ - 3اترك المحلول عند درجة حرارة الؽرفة لمدة) -5

 

 جهاز تقطٌر تجزٌئً  2-16 شكل                                                   

 

 كما فً الشكل رقم  C °95ٌتم تقطٌر المحلول باستخدام عمود التجزئة وٌجمع المتقطر بدرجة  -6

 .حٌث ٌوضح اجزاء جهاز التقطٌر المستخدم فً التجربة( 16-2) 

محلول الذي ٌتقطر بٌن فً الخطوة السابقة وفً نفس الجهاز وٌجمع ال ٌعاد تقطٌر المحلول المتقطر -7

 .C° (78-83) درجة حرارة 

الفصل وت خذ الطبقة  ٌتم ؼسل المتقطر فً محلول مشبع من كاربونات البوتاسٌوم وٌفصل فً قمع -8

 العلٌا وتجفؾ باستخدام كمٌة قلٌلة من اوكسٌد الكالسٌوم حٌث ٌترك ٌوم كامل.

 .احسب الوزن النوعً والكثافة للسائل المتبقً والحظ ماذا تستنتج من ذلك -9

الخطوة االولى  C °78واذا اردت الحصول على كحول نقً ٌتم تقطٌر المحلول الناتج عند درجة  -61

 .من التمرٌن

وللحصول على حامض الخلٌك ٌتم اكسدة الكحول وذلك بزٌادة فترة التخمر ألن عملٌة االكسدة  -66

روؾ الجوٌة من حرارة وعملٌة الخلط قد ٌستؽرق شهر او شهرٌن تبعا للظ تحتاج الى وقت طوٌل

 .االسبوعً ألتمام عملٌة االكسدة

جد الكثافة بأستخدام القانون  : الكثافة =    الحسابات :   
 الكتلة

 الحجم
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 بطاقة التمارٌن

 

 

 

 

 

 

 ثانٌا : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد, ُعدد, اجهزة (

 حامل ثالثً وحامل , مصباح بنزن دورق مخروطً)استقبال(, كؤس زجاجً, مخبارمدرج, مٌزان حساس,

قمع  جهاز تقطٌر, اوكسٌد الكالسٌوم, البوتاسٌوم, كاربونات خمٌرة, سكر, ماء, حدٌدي,ساعد زجاجً,

 .الفصل

 ثالثا : خطوات العمل ) النقاط الحاكمة , معٌار االداء , الرسومات (

 خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 
سررل االدوات بالمرراء العررادي وٌجررب ان تكررون جافررة )الصرردرٌة( ثررم اؼ ارتررد بدلررة العمررل

 .ونظٌفة

 من الماء. ml 250من السكر او الدبس ثم ضعها فً  g 125زن  2

 سخن الخلٌط حتى ٌذوب. 3

 من الخمٌرة. g 0.5اضؾ  4

5 
 مررررررررن الخمٌرررررررررة مررررررررع قلٌررررررررل مررررررررن محلررررررررول السرررررررركر السرررررررراخن g 30 اخلررررررررط

 .نسبة السكر المحلول المتبقً بارد( ثم قس) ml 750الى )لو الدبس( ولضفه 

6 
 اتررررررررررررررررك المحلرررررررررررررررول عنرررررررررررررررد درجرررررررررررررررة حررررررررررررررررارة الؽرفرررررررررررررررة لمررررررررررررررردة

 ٌتوقؾ التخمر ثم قس نسبة السكر. ث(اٌام ح3-5ٌ) 

ر 7  .C° 95 المحلول باستخدام عمود التجزئة وٌجمع المتقطر بدرجة قط 

8 
محلرول فرً الخطروة السرابقة وفرً نفرس الجهراز وٌجمرع ال اعد تقطٌر المحلرول المتقطرر

 .C° (78-83)الذي ٌتقطر بٌن درجة حرارة 

 وحامض الخلٌك  من تخمر السكر تحضٌر الكحول االثٌلً  :اسم التمرٌن  

 (2-10) : رقم التمرٌن

 علٌمٌة االهداؾ الت:   اوال

بعد االنتهاء من اجراء التجربة ٌجب ان ٌكون الطالب قادرا على ان ٌتعرؾ على كٌفٌة الحصول  

 .فً المختبرعلى الكحول االثٌلً وحامض الخلٌك من تخمر السكر
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9 

المتقطر فً محلرول مشربع مرن كاربونرات البوتاسرٌوم وٌفصرل فرً قمرع المحلول اؼسل 

ٌتررك  والفصل وت خذ الطبقة العلٌا وتجفؾ باستخدام كمٌة قلٌلة من اوكسٌد الكالسرٌوم 

 .ٌوم كامل

 احسب الوزن النوعً والكثافة للسائل المتبقً والحظ ماذا تستنتج من ذلك. 61

 .C °78واذا اردت الحصول على كحول نقً ٌتم التقطٌر عند درجة  66

62 

وللحصول على حامض الخلٌك ٌتم اكسدة الكحول وذلك بزٌادة فترة التخمر ألن عملٌة 

شهرٌن تبعا للضروؾ الجوٌرة مرن االكسدة تحتاج الى وقت طوٌل قد ٌستؽرق شهر او 

 حرارة وعملٌة الخلط االسبوعً ألتمام عملٌة االكسدة.

 

 -من خواص الكحول االثٌلً  الفٌزٌائٌة :

 المثٌلً والماء وبجمٌع  ٌمتزج بكل من الكحول , رائحته مستساؼة , طعمه الذع , سائل عدٌم اللون

 .النسب

 -:أما تفاعالته الكمٌائٌة 

 .تالدٌهاٌدٌوجود  بعض العوامل  الم كسدة  متوسطة  القوة  معطٌة مركب  االسفهو ٌتأكسد فً 

ٌتفاعل  مع االحماض  العضوٌة  الضعٌفة  مثل حامض الخلٌك  ببطء  فً ساعات  ولكن  تزداد  سرعته  فً  

 .ٌصل  هذا  التفاعل  الى حالة  األتزان ما وجود حامض  قوي  مثل  حامض الكبرٌتٌك  وسرٌعا  

ء المشروبات الكحولٌة وفً ٌستخدم  كمادة  مطهرة  موضعٌة  وٌدخل  فً  بنا استعماالته كثٌرة  حٌث

 .الصناعات البتروكٌماوٌة وؼٌرها من الصناعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

 ماهً استخدامات الكحول االثٌلً ؟ /1س

 ماهً الصٌؽة الكٌمٌائٌة والجزٌئٌة للكحول االثٌلً ؟ /0س

 كٌؾ تحسب نسبة  السكر الى اٌثانول؟ /1س

 هل زٌادة درجة حرارة الؽرفة تساعد على سرعة التخمر ؟و لماذا؟ /2س

 فً حالة ضخ فقاعات هواء داخل خلٌة الهواء هل ٌإدي ذلك الى سرعة التخمر؟ و لماذا؟ /3س
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الكحوالت هً مركبات هٌدروكاربونٌة تكون فٌها مجموعة هٌدروكسٌل مرتبطة بذرة كاربون 

 األولوالت النوع حالمجموعة الفعالة فً هذه المركبات فهنالك نوعان من تصنٌؾ الك (-OH) وتعتبر

النوع االخر حسب مجامٌع  ا( امOHحسب المجموعات المتفرعة من ذرة الكربون المتصلة بمجموعة )

(OHامثله على ذلك , ثنائٌة , ( الموجودة داخل المركبات )احادٌة )ثالثٌة : 

 CH3CH2-OH                CH2-CH2                                     CH2-CH-CH2 

                                      OH   OH                          OH   OH   OH  

احادي                  اٌثانولكحول        كحول ثنائً )كالٌكول(                    كحول ثالثً )الكلٌسرٌن(    

 

( بذرة كاربون مرتبطة بذرتً هٌدروجٌن OHهو الكحول الذي ترتبط فٌه مجموعة ) -:الكحول االولً 

 ومجموعة الكٌل )لو ثالث ذرات هٌدروجٌن كما فً حالة واحدة هو كحول المثٌل(

( بذرة كاربون مرتبطة بذرة هٌدروجٌن OHفهو الكحول الذي ترتبط فٌه مجموعة ) -:الكحول الثانوي لما 

 دة ومجموعتً الكٌل.واح

ترتبط بذرة هٌدروجٌن بل  (  بذرة كاربون الOHفهو الكحول الذي ترتبط فٌه مجموعة ) -:الكحول الثالثً لما 

 .بثالث مجامٌع الكٌل

 

 

          H                                    H                                           R 

  R      C      OH              R      C     OH                      R       C      OH    

          H                                    R                                           R  

 كحول ثالثً                           كحول ثانوي                       كحول اولً              

 

 اسم التجربة : الكشؾ عن الكحوالت االولٌة والثانوٌة والثالثٌة 

 (  11-0رقم التجربة : ) 

 -الهدؾ من التجربة :

 .الكشؾ عنها عملٌانوٌة والثالثٌة والتمٌٌز بٌنها وانواع الكحوالت االولٌة والثا التعرؾ على 

 

 نظرٌة التجربة 
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عدٌمة  ,فمن الخواص الفٌزٌائٌة تمتاز الكحوالت ذات الكتل المولٌة الصؽٌرة بأنها سوائل ذات سمٌة

بلٌة جزٌئاتها على اللون وذات رائحة ممٌزة كما تمتزج الكحوالت بجمٌع النسب مع الماء  بشكل تام بسبب قا

 .هٌدروجٌنٌة معه لواصرتكوٌن 

 ومن الخواص الكٌمٌائٌة للكحوالت هً انها مركبات فعالة واهم تفاعالتها هً :

 : تفاعالت الكحوالت مع الفلزات  اوال  

فلو وضعنا .تتفاعل بعض الفلزات مع الكحول االثٌلً وٌتحرر ؼاز الهٌدروجٌن وٌتكون كوكسٌد الفلز

صؽٌرة فً كحول االثٌل مثال فأنه ٌتحرر ؼاز الهٌدروجٌن وٌنتج كوكسٌد )اٌثوكسٌد قطعة صودٌوم 

 .الصودٌوم (

 : االكسدة  ثانٌا  

ان كانت اولٌة فانها تعطً االلدٌهاٌد اوال وباالمكان  .كحوالت على مراحل وحسب انواعهاتتأكسد ال

 .اكسدتها الى الحوامض الكاربوكسٌلٌة اخٌرا

انوٌة فعند اكسدتها تعطً الكٌتون وٌتوقؾ التفاعل عند هذا الحد فً حالة كون وان كانت الكحوالت ث

روؾ المعتدلة ظاما الكحوالت الثالثٌة فأنها ال تعانً االكسدة تحت نفس ال.العامل الم كسد معتدل الفعالٌة

 .روؾ اشدظالمذكورة اعاله و تحتاج الى 

ومن الخواص الكٌمائٌة للكحوالت )االكسدة( فٌمكن اكسدتها حٌث تعتمد طبٌعة الناتج على نوع 

 استعماالً هً مزٌج من : األكثرالكحول وظروؾ التفاعل ومن العوامل الم كسدة 

  K2Cr2O7 وا   KMno4 او H2SO4 

تتأكسد الى االلدٌهاٌدات  األولٌةالكحوالت حٌث  لنواعللتمٌز بٌن  لخرىوهذا التفاعل ٌعتبر كطرٌقة 

 ثم الى حامض كاربوكسٌلً.

الكحولٌة   OH اما الكحول الثالثً ال تأكسد فٌه بسبب استقرارٌة مركباتها ألن ذرة الكاربون الحاملة لمجموعة 

 خالٌة من ذرة الهٌدروجٌن.

 : االحتراق  ثالثا  

ذلك بخار الماء وثنائً اوكسٌد تحترق بسرعة جمٌع الكحوالت بالهواء بلهب ازرق باهت وٌنتج عن 

  .الكاربون وتتحرر عن ذلك طاقة

وٌستعمل التفاعل مع كلورٌد الهٌدروجٌن بوجود كلورٌد الزنك كعامل مساعد وٌدعى هذا المزٌج 

بكاشؾ لوكاس )وٌحضر كاشؾ لوكاس بأذابة كلورٌد الخارصٌن الالمائً فً حامض الهٌدروكلورٌك 

األولٌة والثانوٌة والثالثٌة حٌث تتفاعل الكحوالت الثالثٌة مباشرة مع هذا  المركز( للتمٌٌز بٌن الكحوالت

اما الثانوٌة  .الكاشؾ مكونة عكرة فً المحلول نتٌجة لتكون هالٌد االلكٌل ؼٌر الذائب فً وسط التفاعل

الولٌة اشؾ لوكاس مع الكحوالت اكبٌنما ال ٌتفاعل  .فٌستؽرق تفاعلها دقائق لتكوٌن عكرة مع كاشؾ لوكاس

  .عند درجة حرارة الؽرفة
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 االدوات والمواد المستخدمة

 .انابٌب اختبار -6

 .حامل انابٌب -2

 .ماسك -3

 .كحول لولً وثانوي وثالثً -4

 .المركز HClحامض  -5

 .كلورٌد الخارصٌن الالمائً -6

 .قطارة كاس صؽٌرة -7

 .سدادة من المطاط -8

 .ماصة -9

 خطوات العمل / الكحول االولً

 .وجافة خذ انبوبة اختبارفارؼة ونظٌفة -6

 .من الكحول األولً فً االنبوبة اعاله ثم ضعها فً ماسك ألنبوبة االختبار ml 3ضع  -2

من حامض الهٌدروكلورٌك المركز عن طرٌق الماصرة  ml 2ضع  فً لنبوبة فارؼة ونظٌفة وجافة   -3

بسرداد مرن المطراط  ورج االنبوبرة  من كلورٌد الخارصٌن ثم سرد فوهرة االنبوبرة g 0.5واضؾ علٌها 

 .التً تحتوي على الكحول االولً ولىاأل

 .التً تحتوي على الكحول االولً األولىارفع الؽطاء ثم اضؾ المحلول الناتج على االنبوبه  -4

 .ورج مكونات االنبوبة فوهة االنبوبة بسداد من المطاط سد -5

 .الحظ ال ٌوجد تفاعل -6

 خطوات العمل / الكحول الثانوي

 .وجافةخذ  انبوبة  اختبار فارؼة  ونظٌفة   -6

 .نبوبة االختبارثم ضعها فً ماسك ال  لعالهمن الكحول الثانوي فً االنبوبة  ml 3ضع  -2

مرن حرامض الهٌردروكلورٌك المركرز عرن طرٌرق  ml 2فارؼرة ونظٌفرة وجافرة  خررىاضرع فرً انبوبرة  -3

بسرداد مرن المطراط   من كلورٌد الخارصٌن الالمائً ثم سد فوهة االنبوبرة  g 0.5الماصة واضؾ علٌها 

 .ورج االنبوبة لكً ٌتم االمتزاج

 .التً تحتوي على الكحول  الثانوي األولى ضؾ المحلول الناتج  على االنبوبةارفع الؽطاء ثم ا -4

 .ورج مكونات االنبوبة سد فوهة االنبوبة بسداد من المطاط -5

 من.تذوب فً الماء بعد فترة من الزالحظ تعكر المحلول وتكون طبقة زٌتٌة ال -6
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 خطوات العمل / الكحول الثالثً

 .خذ انبوبة  اختبار  فارؼة  ونظٌفة  وجافة -6

 .ثم ضعها فً ماسك النبوبة االختبار لعالهفً االنبوبة  من الكحول الثالثً ml 3ضع  -2

مرن حرامض الهٌردروكلورٌك المركرز عرن طرٌررق  ml 2 فارؼرة ونظٌفرة وجافرة لخررىضرع فرً انبوبرة  -3

 .الالمائً نالخارصٌ رٌدمن كلو g 0.5واضؾ علٌها  الماصة

 .التً تحتوي على الكحول الثالثً ولىاالعلى االنبوبة  فع الؽطاء ثم اضؾ المحلول الناتجار -4

 .ورج مكونات االنبوبة سد فوهة االنبوبة بسداد من المطاط -5

 .وتنفصل طبقة متمٌزة من الهالٌد الثالثً الحظ االستجابة مباشرة -6
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 التمارٌنبطاقة 

 

 

 

 

 

 

 

 : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد, ُعدد, اجهزة ( ثانٌا  

 ZnCl2المركز و  HClحامض  ,ثالثً ,ثانوي ,كحول اولً ,سدادة فلٌن ,ماسك ,حامل انابٌب ,انابٌب اختبار

 قطارة كاس صؽٌرة (  ,كلورٌد الخارصٌن الصلب

 : خطوات العمل ) النقاط الحاكمة, معٌار االداء, الرسومات ( ثالثا  

 الكحول االولً:

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

 .ارتد بدلة العمل )الصدرٌة( 6
 

 .بالماء العادي وٌجب ان تكون نظٌفة وجافة األدواتلؼسل  2
 

3 
ثم ضعها انبوبة اختبار من الكحول االولً فً  ml 3ضع 

 .فً ماسك ألنبوبة األختبار

 

4 

مرررررن حرررررامض  ml 2فارؼرررررة  لخررررررىضرررررع فرررررً لنبوبرررررة 

لضؾ علٌها  و  الهٌدروكلورٌك  المركز عن طرٌق الماصة

g 0.5  ٌن  الالمررائً ثررم  سررد فوهررة  مررن كلورٌررد  الخارصرر

 .االنبوبة بسداد من المطاط ورج االنبوبة  لكً ٌتم االمتزاج

 

 اسم التمرٌن  : الكشؾ عن الكحوالت االولٌة والثانوٌة والثالثٌة 

 ( 11-0رقم التمرٌن : ) 

 التعلٌمٌة   األهداؾ:  اوال  

بعد االنتهاء من اجراء التجربة ٌكون الطالب قادرا   على معرفة انواع الكحوالت االولٌة والثانوٌة 

 .كٌؾ ٌتم الكشؾ عنها عملٌاوالثالثٌة والتمٌٌز بٌنها و 
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5 
ارفرررع الؽطررراء ثرررم اضرررؾ  المحلرررول النررراتج علرررى االنبوبرررة  

 .التً تحتوي على  الكحول االولً األولى

 

6 
سرررد فوهرررة االنبوبرررة بسرررداد مرررن المطررراط  ورج مكونرررات 

 .االنبوبة

 

 .الحظ ال ٌوجد تفاعل 7
 

 

 الكحول الثانوي:

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 
ثررم  لعررالهفررً االنبوبررة  مررن الكحررول الثررانوي  ml 3ضررع 

 .ضعها فً ماسك ألنبوبة االختبار

 

2 

مرررن حرررامض   ml 2فارؼرررة   لخررررىضرررع فرررً انبوبرررة 

ولضؾ علٌهرا الهٌدروكلورٌك المركز عن طرٌق الماصة 

g 0.5  مرررن كلورٌرررد الخارصرررٌن الالمرررائً ثرررم سرررد فوهرررة

االنبوبرررة بسرررداد مرررن المطررراط  ورج االنبوبرررة  لكرررً ٌرررتم 

 .االمتزاج

 

3 
 األولىارفع الؽطاء ثم اضؾ المحلول الناتج على االنبوبة 

 .التً تحتوي على الكحول الثانوي

 

4 
ورج مكونرررات بسرررداد مرررن المطررراط  سرررد فوهرررة األنبوبرررة

 .االنبوبة

 

5 
تعكر المحلول وتكون طبقة زٌتٌة ال تذوب فً الماء  الحظ 

 .بعد فترة من الزمن
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 الكحول الثالثً :

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

ثررم  لعررالهمررن الكحررول الثررالثً  فررً االنبوبررة   ml 3ضررع  6

 .ضعها فً ماسك ألنبوبة االختبار

 

2 

مررررن حررررامض  ml 2فارؼررررة   لخرررررىضررررع فررررً انبوبررررة 

ولضؾ علٌهرا الهٌدروكلورٌك المركز عن طرٌق الماصة 

g 0.5  مرررن كلورٌرررد الخارصرررٌن الالمرررائً ثرررم سرررد فوهرررة

االنبوبرررة بسرررداد مرررن المطررراط  ورج االنبوبرررة  لكرررً ٌرررتم 

 .االمتزاج

 

 األولىارفع الؽطاء ثم اضؾ المحلول الناتج على االنبوبة  3

 .التً تحتوي على الكحول الثالثً

 

4 
ورج مكونرررات سرررد فوهرررة األنبوبرررة  بسرررداد مرررن المطررراط 

 .االنبوبة

 

5 
الحرررظ االسرررتجابة مباشررررة  وتنفصرررل  طبقرررة ممٌرررزة  مرررن 

 .الهالٌد الثالثً

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

 ثم اعط مثال  لكل واحد منها؟ أنواعهاوماهً / عرؾ الكحوالت 1س

 الكحوالت؟ أنواعبٌن / كٌؾ تمٌز 0س

 ٌحدث لو اضفنا له الى الكحوالت بؤنواعها؟ اوماذ كاشؾ لوكاس/ ماهو 1س
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وكثافة اقل من كثافة الماء وذات درجات ؼلٌان واطئة الذع الكحوالت سوائل عدٌمة اللون ذات طعم 

وتعتبر درجة ؼلٌان الكحول عالٌة عند مقارنتها  .وزنها الجزٌئًكلما ازداد درجة الؽلٌان زداد وت

 .مثل البانزٌن بالهٌدروكاربونات التً لها نفس الوزن الجزٌئً

تذوب الكحوالت فً الماء وتمتزج معه بدرجات متفاوتة وتتناقص قابلٌة ذوبان الكحوالت مع ازدٌاد 

 .وزنها الجزٌئً الى حد تصبح عدٌمة الذوبان

 .لمثٌلً واالثٌلً والكلٌسرٌن شدٌدا الذوبان فً الماء وٌمتزجان معه بكل النسبفالكحول ا

الكٌمٌائً  السلوكم ظ( والٌها ٌعزى معOHان المجموعة العاملة فً الكحوالت هً مجموعة الهٌدروكسٌل )

 .للكحوالت

 االدوات واالجهزة المستخدمة 

 .انابٌب اختبار -6

 .حامل انابٌب اختبار -2

 .ماصة -3

 .مخبار مدرج -4

 .ساعد زجاجً -5

 .ml 100كأس زجاجً سعة  -6

 .ماسك حدٌدي -7

 .مصباح بنزن -8

 .حمام مائً -9

 

 

 لبعض الكحوالت. الكٌمٌاوٌة عملٌا   دراسة الخواصاسم التجربة: 

 الكلسرٌن-1الكحول االثٌلً            -0الكحول المثٌلً           -1

 (10-0رقم التجربة: )

  -الهدؾ من التجربة :

االختبارات والكشوفات العلمٌة والتفاعالت الخاصة بكشوفات كل من  الكحول المثٌلً التعرؾ على 

 والكحول االثٌلً والكلسرٌن عملٌا.

 

 نظرٌة التجربة 
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 المواد المستخدمة 

 .كحول مثٌلً -6

 .كحول اثٌلً -2

 .كحول الكلٌسرٌن -3

 .حامض الكبرٌتٌك المركز -4

 .سلك نحاسً -5

 .ثانً كرومات البوتاسٌوم -6

 .حامض الخلٌك -7

 .بٌكاربونات الصودٌوم -8

 .حامض السالٌسٌلٌك -9

 .االٌثر -61

 .بٌكبرٌتات البوتاسٌوم -66

 .تترابورات الصودٌوم -62

 .PH.PHدلٌل  -63
 

 خطوات العمل 

 (CH3OH: الكحول المثٌلً ) اوال  

 النسب مع عبارة عن سائل عدٌم اللون ذو رائحة عطرٌة شبٌهة برائحة الكحول االثٌلً وٌمتزج بكل

 والكحول المثٌلً ذو تأثٌر سام اشد من الكحول االثٌلً وتعاطٌه ٌسبب فقدان البصر .الماء والكحول االثٌلً

 الوفاة ٌعقبها 

 )االختبار االول )التؤكسد 

 ٌتأكسد الكحول المثٌلً معطٌا مركب الفورمالدٌهاٌد اوال ثم حامض الفورمٌك 

                 CH3-OH 
             
→    HCHO

             
→    H-COOH     

 الكحول المثٌلً     الفورمالدٌهاٌد                حامض الفورمٌك                                                                    

 .انـــــــــــمن الكحول المثٌلً فً انبوبة اختبار ثم ضعها فً ماسك وسخنها الى درجة الؽلٌ ml 5ضع  -6

النحاس ثم سخنه على مصرباح بنرزن حترى االحمررار لؽررض حضر سلك معدنً حلزونً مصنوع من  -2

 .التأكسد

كرر العملٌة والحظ خروج رائحة  .ة االختبار الحاوٌة على الكحولاؼمر سلك النحاس الساخن فً انبوب -3

 .الفورمالدٌهاٌد النفاذة

 

  ًاالختبار الثان 

 .%5تركٌز من محلول ثانً كرومات البوتاسٌوم  ml 2خذ انبوبة اختبار نظٌفة ثم ضع فٌها  -6

من حامض الكبرٌتٌك المركز ثم برد االنبوبة والمزٌج تحت ماء  ml 6اضؾ الى االنبوبة اعاله  -2

 .الصنبور
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 .من الكحول المثٌلً الى االنبوبة اعاله ثم سخن بلطؾ ml  1اضؾ  -3

 .المحلولالحظ تصاعد رائحة الفورمالدٌهاٌد النفاذة واخضرار لون  -4

 (CH3CH2OH: الكحول االثٌلً ) ثانٌا  

عبارة عن سائل عدٌم اللون ذو طعم الذع ورائحة مستساؼة وٌمتزج بكل من الكحول المثٌلً والماء وبكل 

 .النسب وٌتأكسد الكحول االثٌلً فً وجود بعض العوامل المأكسدة متوسطة القوة معطٌا مركب االسٌتالدٌهاٌد

  التؤكسد(االختبار االول( 

 .من حامض الكبرٌتٌك المركز عن طرٌق الماصة ml 1خذ انبوبة اختبار نظٌفة وجافة ثم ضع فٌها  -6

من محلول ثانً كرومات البوتاسٌوم متوسط القوة ثم برد المزٌج تحت مراء  ml 5اضؾ الى االنبوبة  -2

 .الصنبور

مررن الكحررول االثٌلررً ثررم سررخن تسررخٌنا هٌنررا بواسررطة حمررام مررائً الحررظ تصرراعد رائحررة  ml 1اضررؾ  -3

 .االسٌتالدٌهاٌد النفاذة

 )االختبار الثانً )تكوٌن االستر 

ٌتفاعل الكحول االثٌلً مع االحماض الضعٌفة مثل حامض الخلٌك ببطىء شدٌد وٌكاد ٌكون ؼٌر محسوس 

ٌة مثل حامض الكبرٌتٌك المركز وسرٌعا ما ٌصل التفاعل وتزداد سرعة التفاعل فً وجود االحماض القو

 .الى حالة االتزان

 .من الكحول االثٌلً ml 1من حامض الخلٌك و  ml 1خذ انبوبة اختبار نظٌفة وجافة ثم ضع فٌها  -6

 .من حامض الكبرٌتٌك المركز الى االنبوبة ml 1اضؾ  -2

 .سخن المخلوط الناتج فوق حمام مائً لمدة دقٌقتٌن -3

 .من محلول بٌكاربونات الصودٌوم ml 20صب المحتوٌات فً كأس زجاجً ٌحتوي على  -4

 .الحظ تصاعد الرائحة العطرٌة الممٌزة ألستر خالت االثٌل -5

 : الكلسرٌن  ثالثا  

 .ٌنتمً الكلسرٌن الى مجموعة الكحوالت المتعددة الهٌدروكسٌل وهو كحول ثالثً الهٌدروكسٌل

, 1.22والكلسرٌن عبارة عرن سرائل لرزج القروام عردٌم الرائحرة واللرون ٌتمٌرز بطعرم حلرو ووزن نروعً مقرداره 

 C°  290وتؽلرً عنرد درجرة  C°  20ٌتحول الكلسرٌن عند تبرٌده الى مادة صلبة متبلورة تنصهر عند درجرة 

والماء وبجمٌع النسب لكنه عدٌم  دون ان ٌتحلل او ٌتكسر , والكلسرٌن ٌمتزج بكل من الكحول المثٌلً واالثٌلً

 .الذوبان فً االٌثر

  )االختبار االول )التؤكسد 

تنتج عن تأكسد الكلسرٌن بواسطة العوامل الم كسدة كثٌرر مرن المركبرات العضروٌة وٌتحرول فرً نهاٌرة االمرر 

 .الى ثنانً اوكسٌد الكاربون

 .من محلول ثانً كرومات البوتاسٌوم ml 4خذ انبوبة اختبار ثم ضع فٌها  -6

 .هٌناً  ضع بعض قطرات من الكلسرٌن الى االنبوبة اعاله ثم سخن المحلول الناتج تسخٌناً  -2

 .الحظ حدوث فوران بسٌط نتٌجة تصاعد ؼاز ثنائً اوكسٌد الكاربون -3
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 )االختبار الثانً )االوكرولٌن 

حامض الكبرٌتٌك المركز او بٌكبرٌتات البوتاسرٌوم عند معالجة الكلسرٌن ببعض المواد الماصة للماء مثل 

 .ٌتكون االلدٌهاٌد الؽٌر المشبع المسمى االوكرولٌن والذي ٌعرؾ برائحته القوٌة النفاذة

 .من الكلسرٌن ml 1خذ انبوبة اختبار نظٌفة وجافة ثم ضع فٌها  -6

 .من حامض الكبرٌتٌك المركز الى االنبوبة ml 1اضؾ  -2

ثم سخن تحت مصباح بنزن الحظ خروج رائحة قوٌة نفاذة هً رائحة االوكرولٌن ضع االنبوبة فً ماسك  -3

 .مع تؽٌر اللون الى البنً

 

 )االختبار الثالث )البوراكس 

 .من محلول البوراكس المخفؾ ml 3خذ انبوبة اختبار نظٌفة وجافة ثم ضع فٌها  -6

 .الى المحلول والحظ تلون المحلول باللون االحمر عند عملٌة الرج PH.PHضع قطرتٌن من دلٌل  -2

 .اضؾ قطرات من الكلسرٌن ورج المحتوٌات جٌدا الحظ اختفاء اللون االحمر وٌصبح عدٌم اللون -3

 .سخن المحلول تسخٌنا هٌنا ستالحظ عودة اللون االحمر الذي ٌختفً ثانٌة عند تبرٌد المحلول -4
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 التمارٌنبطاقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد, ُعدد, اجهزة ( ثانٌا  

, ml 122انابٌب اختبار, حامل انابٌب اختبار, ماصة, مخبار مدرج, ساعد زجاجً, كؤس زجاجً سعة 

ماسك حدٌدي, مصباح بنزن, حمام مائً , حامض الكبرٌتٌك المركز, كحول مثٌلً, كحول اثٌلً, الكلسرٌن, 

بٌكبرٌتات البوتاسٌوم,  سلك نحاس, ثانً كرومات البوتاسٌوم, حامض الخلٌك, بٌكاربونات الصودٌوم,

 PH.PHتترابورات الصودٌوم , دلٌل 

 مة, معٌار االداء, الرسومات (: خطوات العمل ) النقاط الحاك ثالثا  
 

 (CH3OH: الكحول المثٌلً ) اوال  

  االختبار االول 

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 
مررن الكحررول المثٌلررً فررً انبوبررة اختبررار ثررم  ml 5ضررع 

 .وسخنها الى درجة الؽلٌانضعها فً ماسك 

 

2 
ثررم حضررر سررلك معرردنً حلزونررً مصررنوع مررن النحرراس 

 .على مصباح بنزن حتى االحمرار لؽرض التأكسدسخنه 

 

3 

برة االختبرار الحاوٌرة اؼمر سلك النحراس السراخن فرً انبو

كررررر العملٌرررة والحرررظ خرررروج رائحرررة  .علرررى الكحرررول

 .الفورمالدٌهاٌد النفاذة

 

 دراسة الخواص الكٌمٌاوٌة عملٌا لبعض االكحوالتاسم التمرٌن : 

 الكلسرٌن. -1الكحول االثٌلً.          -0الكحول المثٌلً.        -1

 

 (10-0رقم التمرٌن : )

 : االهداؾ التعلٌمٌة  اوال  

االختبارات والتفاعالت الخاصة بعد االنتهاء من اجراء التجارب ٌكون الطالب قادرا على معرفة 

 والكلسرٌن عملٌا وفً المختبر. الكحول االثٌلً  بكشوفات كل من الكحول المثٌلً و



96 
 

 ًاالختبار الثان 

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 
من محلرول  ml 2خذ انبوبة اختبار نظٌفة ثم ضع فٌها 

 .ثانً كرومات البوتاسٌوم

 

2 
من حامض الكبرٌتٌرك  ml 1اضؾ الى االنبوبة اعاله 

 .المركز ثم برد االنبوبة والمزٌج تحت ماء الصنبور

 

3 
من الكحرول المثٌلرً الرى االنبوبرة اعراله  ml  1اضؾ 

 .ثم سخن بلطؾ

 

4 
رائحرة الفورمالدٌهاٌرد النفراذة واخضررار الحظ تصاعد 

 .لون المحلول
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 (CH3CH2OH: الكحول االثٌلً ) ثانٌا  

  التؤكسد(االختبار االول( 

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 
 ml 1خذ انبوبة اختبرار نظٌفرة وجافرة ثرم ضرع فٌهرا 

 .من حامض الكبرٌتٌك المركز عن طرٌق الماصة

 

2 

من محلول ثانً كرومرات  ml 5اضؾ الى االنبوبة 

ثررم برررد المررزٌج تحررت مرراء البوتاسررٌوم متوسررط القرروة 

 .الصنبور

 

3 

مررن الكحررول االثٌلررً ثررم سررخن تسررخٌنا  ml 1اضررؾ 

الحرررظ تصررراعد رائحرررة هٌنرررا بواسرررطة حمرررام مرررائً 

 .االسٌتالدٌهاٌد النفاذة

 

4 
مررن هررذا ٌتضررح ان الكحررول االثٌلررً ٌتأكسررد بوجررود 

 .المواد الم كسدة الى االسٌتالدٌهاٌد اوال

 

 )االختبار الثانً )تكوٌن االستر 

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 
من  ml 1خذ انبوبة اختبار نظٌفة وجافة ثم ضع فٌها 

 .من الكحول االثٌلً ml 1حامض الخلٌك و 

 

2 
من حامض الكبرٌتٌك المركز الى  ml 1اضؾ 

 .االنبوبة
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 .سخن المخلوط الناتج فوق حمام مائً لمدة دقٌقتٌن 3

 

4 
 صرررب المحتوٌرررات فرررً كرررأس زجررراجً ٌحتررروي علرررى

 ml 20 من محلول بٌكاربونات الصودٌوم. 

 

5 
الحظ تصاعد الرائحة العطرٌة الممٌزة ألسرتر خرالت 

 .االثٌل

ٌقارن الطالب بٌن رائحة المادة الجاهزة 

 تحضٌرها.فً المختبر و بٌن التً تم 

 

 : الكلسٌرٌن  ثالثا  

 )االختبار االول )التؤكسد 

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 
مرن محلرول ثرانً  ml 4خذ انبوبة اختبار ثم ضع فٌهرا 

 .كرومات البوتاسٌوم

 

2 
ثم ضع بعض قطرات من الكلسرٌن الى االنبوبة اعاله 

 .سخن المحلول الناتج تسخٌنا هٌنا

 

3 
الحرظ حرردوث فرروران بسررٌط نتٌجرة تصرراعد ؼرراز ثنررائً 

 .اوكسٌد الكاربون
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  )االختبار الثانً )اختبار االكرولٌن 

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 
مرن  ml 1خذ انبوبة اختبار نظٌفة وجافة ثم ضرع فٌهرا 

 .الكلسرٌن

 

2 
مرررن حرررامض الكبرٌتٌرررك المركرررز الررررى  ml 1اضرررؾ 

 .االنبوبة

 

3 

ثرم سرخن تحرت مصرباح بنرزن ضع االنبوبة فرً ماسرك 

الحظ خروج رائحة قوٌة نفاذة هً رائحرة االوكررولٌن 

 .مع تؽٌر اللون الى البنً

 

 

 )االختبار الثالث )البوراكس 

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 
مرن  ml 3ثرم ضرع فٌهرا خذ انبوبة اختبار نظٌفة وجافرة 

 .محلول البوراكس المخفؾ

 

2 
والحرظ الرى المحلرول  PH.PHضرع قطررتٌن مرن دلٌرل 

 .تلون المحلول باللون االحمر عند عملٌة الرج
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ورج المحتوٌات جٌدا اضؾ قطرات من الكلسرٌن  3

 .الحظ اختفاء اللون االحمر وٌصبح عدٌم اللون

 

االحمر سخن المحلول تسخٌنا هٌنا ستالحظ عودة اللون  4

 .الذي ٌختفً ثانٌة عند تبرٌد المحلول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

 / اذكر اهم الصفات العامة للكحوالت باالعتماد على اوزانها الجزٌئٌة؟1س

 / كٌؾ ٌمكن التمٌٌز عملٌا ما بٌن الكحول المثٌلً واالثٌلً؟0س

 المؤكسدة لها؟/ ما هً نواتج التؤكسد لكل من الكحول المثٌلً والكحول االثٌلً؟ وما هً المواد 1س

 / لماذا ٌعتبر الكلسرٌن من الكحوالت؟ وضح ذلك؟2س

 / ما هو االوكرولٌن؟ وكٌؾ ٌتم الحصول علٌه؟3س
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الفورمالدٌهاٌد ٌعتبر ابسط ٌفاتٌة وعلٌه فأن االسٌتالدٌهاٌد من االلدٌهاٌدات االلٌعتبر الفورمالدٌهاٌد و 

االلدٌهاٌدات وٌتمٌز عن بقٌة اعضاء المجموعة ان الؽاز المتصاعد منه ذو رائحة نفاذة قوٌة وٌمكن تكثٌؾ هذا 

 .(-C°21الؽاز الى سائل بسهولة وٌؽلً عند درجة )

ٌعرؾ  40( سهل الذوبان فً الماء حٌث ٌكون محلوال درجة تركٌزه %HCHOوالفورمالدٌهاٌد ) 

 .بالفورمالٌن وٌكون ذو تأثٌر سام

وهو سائل عدٌم  - فٌعتبر فً خواصه ممثال لمجموعة االلدٌهاٌدات  (CH3CHOاما االسٌتالدٌهاٌد)

وٌمتزج االسٌتالدٌهاٌد بالماء بجمٌع النسب  ; اللون ذو رائحة نفاذة اال ان محالٌله المخففة لها رائحة مقبولة

 .وٌمكن فصله عن الماء بأضافة كمٌة كبٌرة من كلورٌد الكالسٌوم الى المحلول

 .وااللدٌهاٌدات هً نواتج التأكسد االول للكحوالت االولٌة

( فٌعتبر ابسط اعضاء مجموعة الكٌتونات وٌتكون من تأكسد الدهن CH3COCH3اما االسٌتون ) 

 .بكمٌات صؽٌرة فً نواتج التقطٌر االتالفً للخشبوٌوجد 

وله رائحة لطٌفة ممٌزة وٌمتزج بالماء بجمٌع  C° 57واالسٌتون سائل عدٌم اللون ٌؽلً فً درجة  

 .النسب اال انه ٌمكن طرد الماء منه بأضافة كمٌة كبٌرة من كلورٌد الكالسٌوم الصلب

 االدوات واالجهزة المستخدمة 

 .حامل االنابٌب انابٌب اختبار مع -6

 .5عدد  ml 100كأس زجاجً سعة  -2

 .ماسك حدٌدي او خشبً ألنبوبة االختبار -3

 .مصباح بنزن -4

 .حامل ثالثً -5

 .شبكة اسبستوس -6

 .لعمل الحمام المائً ml 400كأس زجاجً سعة  -7

 اسم التجربة : دراسة الخواص الكٌمٌاوٌة عملٌا لبعض االلدٌهاٌدات والكٌتونات

 الفورمالدٌهاٌد.-1

 االسٌتالدٌهاٌد.-0

 االسٌتون.-1

 (11-0رقم التجربة : )

 الهدؾ من التجربة :

 .معرفة االختبارات والتفاعالت الخاصة لكل من الفورمالدٌهاٌد واالسٌتالدٌهاٌد وكذلك االسٌتون عملٌا

 نظرٌة التجربة 
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 المواد المستخدمة 

 .الفورمالدٌهاٌد -6

 .االسٌتالدٌهاٌد -2

 .االسٌتون -3

 .نترات الفضة -4

 .محلول فٌنٌل الهٌدازٌن -5

 .حامض الهٌدروكلورٌك المركز -6

 .حدٌدي سٌانٌد البوتاسٌوم -7

 .االمونٌا )النشادر( -8

 .نٌتروبرومٌد الصودٌوم -9

 .هٌدروكسٌد الصودٌوم -61

 .برمنكنات البوتاسٌوم -66

 .الٌود مذاب فً ٌودٌد البوتاسٌوم -62

 خطوات العمل 

 

 (HCHO: الفورمالدٌهاٌد )اوال  

حامض الفورمٌك ونظرا لسهولة تأكسده فهو ٌتصرؾ كعامل : ٌتأكسد الفورمالدٌهاٌد بسهولة مكونا  االختزال

 .فهو سرٌعا ما ٌختزل محالٌل الفضة القلوٌة الى معدن الفضة ,مختزل

  االختبار االول 

 .من محلول نترات الفضة ml 5خذ انبوبة اختبار نظٌفة وجافة ثم ضع فٌها  -6

 .من محلول الفورمالدٌهاٌد الى االنبوبة ml 1اضؾ  -2

 .فً كأس ٌحتوي على ماء ساخن اؼمر االنبوبة -3

 من الفضة على الجدار الداخلً لالنبوبة نتٌجة ألختزال نترات الفضة طبقة رقٌقة المعهالحظ تكون  -4

 .وتكون معدن الفضة

 .اما التسخٌن السرٌع فأنه ٌ دي الى ترسٌب معدن الفضة على هٌئة مسحوق اسود -5

 

 )االختبار الثانً )اختبار اللون 

 .الفورمالدٌهاٌد مع بعض المواد الكاشفة الوان خاصة ممٌزة لهٌنتج من تفاعل 

 .من محلول الفورمالدٌهاٌد ml 5خذ انبوبة اختبار نظٌفة ثم ضع فٌها  -6

 .من محول فٌنٌل الهٌدازٌن ml 1اضؾ  -2

 .من محلول حدٌدي سٌانٌد البوتاسٌوم الى االنبوبة ml 1اضؾ  -3

الحظ ظهور لون احمر قرمزي وهذا  االنبوبة, هٌدروكلورٌك المركز الىمن حامض ال ml 2ثم اضؾ  -4

 .الكشؾ حساس جدا اذ ٌمكن بواسطته الكشؾ عن الفورمالدٌهاٌد فً محالٌله المختلفة

 



013 
 

 (CH3CHO: االسٌتالدٌهاٌد) ثانٌا  

: ٌتصرؾ االسٌتالدٌهاٌد كعامل مختزل وهو ٌشبه فً هذا الفورمالدٌهاٌد وذلك نتٌجة لسهولة تأكسده  االختزال

حامض الخلٌك وهو ٌختزل محالٌل امالح الفضة القلوٌة الى معدن الفضة ومحالٌل امالح النحاس القلوٌة الى 

 .الى اوكسٌد النحاسوز

 االختبار االول 

 .من محلول نترات الفضة النشادري ml 5خذ انبوبة اختبار نظٌفة وجافة ثم ضع فٌها  -6

 .من محلول االسٌتالدٌهاٌد الى االنبوبة ml 1اضؾ  -2

 .االنبوبة فً كأس زجاجً ٌحتوي على ماء ساخن اؼمر -3

 .من الفضة على الجدار الداخلً لالنبوبة طبقة رقٌقة المعةالحظ تكون  -4
 

 )االختبار الثانً )اختبار اللون 

 .من محلول نٌتروبرومٌد الصودٌوم ml 3خذ انبوبة اختبار نظٌفة وجافة ثم ضع فٌها  -6

 .اضؾ قطرات من االسٌتالدٌهاٌد الى االنبوبة -2

 .الحظ ظهور لون احمر ,اضؾ زٌادة من محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم الى االنبوبة -3

 التمٌٌز بٌن الفورمالدٌهاٌد واالسٌتالدٌهاٌد

 .5ل هٌدروكسٌد الصودٌوم بتركٌز %من محلو ml 4خذ انبوبة اختبار نظٌفة وجافة ثم ضع فٌها  -6

 .من االسٌتالدٌهاٌد ثم سخنها ml 1اضؾ الى االنبوبة  -2

 .تكون صمػ االلدٌهاٌد اصفر اللون ذو رائحة ممٌزةالحظ  -3

 اما الفورمالدٌهاٌد فال ٌعطً هذا الصمػ وٌستخدم هذا الكشؾ للتفرقة بٌن الفورمالدٌهاٌد و االسٌتالدٌهاٌد

 (CH3COCH3: االسٌتون ) ثالثا  

االعتٌادٌة ولكنه ٌتأكسد ببطء : ال ٌتأثر االسٌتون بالعوامل الم كسدة متوسطة القوة فً درجات الحرارة التؤكسد 

وبمرا ان االسرٌتون  ,عند تسخٌنه الى درجة الؽلٌان مع محلول برمنكنات البوتاسٌوم متحوال الى حرامض الخلٌرك

 .ال ٌتأثر بالعوامل الم كسدة بسهولة فأنه ال ٌتصرؾ كعامل مختزل

 )االختبار االول )التؤكسد 

 .من محلول برمنكنات البوتاسٌوم ml 3خذ انبوبة اختبار نظٌفة وجافة ثم ضع فٌها  -6

 .من االسٌتون والحظ عدم اختفاء لون البرمنكنات ml 3اضؾ الى االنبوبة  -2

 .سخن المحلول تسخٌنا هٌنا فً كأس زجاجً ٌحتوي على ماء ساخن -3

 .الحظ اختفاء و زوال لون البرمنكنات تدرٌجٌا وتصاعد ابخرة حامض الخلٌك ذات الرائحة الممٌزة -4
 

  الثانً )اختبار الٌودوفورم( :االختبار 

 ٌعطً االسٌتون اختبار الٌودوفورم على البارد 

 .من االسٌتون ml 2خذ انبوبة اختبار نظٌفة وجافة ثم ضع فٌها  -6

 .من محلول الٌود المذاب فً ٌودٌد البوتاسٌوم الى االنبوبة ml 4اضؾ  -2

اختفراء لرون الٌرود البنرً وظهرور اضؾ قطرات من محلول هدروكسٌد الصودٌوم الى االنبوبة والحرظ  -3

 .راسب متبلور من الٌودوفورم ذو الرائحة الخاصة الممٌزة
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 بطاقة التمارٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد , ُعدد , اجهزة ( ثانٌا  
, ماسك ألنابٌب االختبار, 3عدد  ml 100انابٌب اختبار مع حامل االنابٌب, كؤس زجاجً سعة   

الفورمالدٌهاٌد, االسٌتالدٌهاٌد, االسٌتون,  ,ml 400مصباح بنزن, حامل ثالثً, شبكة, كؤس زجاجً سعة 

نترات الفضة, محلول مثٌل الهٌدازٌن, حامض الهٌدروكلورٌك المركز, حدٌدي سٌانٌد البوتاسٌوم, االمونٌا 

 )النشادر(, نٌتروبرومٌد الصودٌوم, هٌدروكسٌد الصودٌوم, برمنكنات البوتاسٌوم, الٌود, ٌودٌد البوتاسٌوم.

 مل ) النقاط الحاكمة, معٌار االداء, الرسومات (: خطوات الع ثالثا  

 الفورمالدٌهاٌد -1

  االختبار االول 

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 
من محلول  ml 5خذ انبوبة اختبار نظٌفة وجافة ثم ضع فٌها 

 .نترات الفضة

 

 لبعض االلدٌهاٌدات والكٌتونات دراسة الخواص الكٌمٌاوٌة عملٌا  اسم التمرٌن : 

 االسٌتون. -1االسٌتالدٌهاٌد.           -0الفورمالدٌهاٌد.            -1

 

 (11-0رقم التمرٌن : )

 اوال : االهداؾ التعلٌمٌة 

بعتتد االنتهتتاء متتن اجتتراء التجتتارب والكشتتوفات ٌكتتون الطالتتب قتتادرا علتتى معرفتتة االختبتتارات والتفتتاعالت 

الخاصتتة لكتتل متتن الفورمالدٌهاٌتتد واالستتٌتالدٌهاٌد والتمٌٌتتز بٌنهمتتا عملٌتتا وكتتذلك االستتٌتون عملٌتتا وفتتً 

 .المختبر
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 .من محلول الفورمالدٌهاٌد الى االنبوبة ml 1ضؾ  2

 

3 
االنبوبة فً كأس ٌحتوي علرى مراء سراخن لؽررض عملٌرة اؼمر 

 .التسخٌن ألن التفاعل ٌحتاج الى حرارة بسٌطة

 

الحظ تكون مر ة من الفضة على الجدار الداخلً لالنبوبة نتٌجة  4

 .ألختزال نترات الفضة

 

5 
ترسرٌب معردن الفضرة علرى اما التسخٌن السرٌع فأنه ٌر دي الرى 

 .هٌئة مسحوق اسود

 

 

  ًاختبار اللون(االختبار الثان( 

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 
مرررن محلرررول  ml 5خرررذ انبوبرررة اختبرررار نظٌفرررة ثرررم ضرررع فٌهرررا 

 .الفورمالدٌهاٌد

 

  .من محول فٌنٌل الهٌدازٌن ml 1اضؾ  2

 .من محلول حدٌدي سٌانٌد البوتاسٌوم الى االنبوبة ml 1اضؾ  3

 

4 

مرررن حرررامض الهٌررردروكلورٌك المركرررز الرررى  ml 2ثرررم اضرررؾ 

الحظ ظهور لون احمر قرمزي وهذا الكشؾ حسراس  ,االنبوبة 

جرردا اذ ٌمكررن بواسررطته الكشررؾ عررن الفورمالدٌهاٌررد فررً محالٌلرره 

 .المختلفة
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 .االسٌتالدٌهاٌد -0

  االختبار االول 

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 
مرن  ml 5ضرع فٌهرا خذ انبوبرة اختبرار نظٌفرة وجافرة ثرم 

 .محلول نترات الفضة النشادري

 

  .من محلول االسٌتالدٌهاٌد الى االنبوبة ml 1اضؾ  2

  .اؼمر االنبوبة فً كأس زجاجً ٌحتوي على ماء ساخن 3

4 
الحرررظ تكرررون مرررر ة مرررن الفضرررة علرررى الجررردار الرررداخلً 

 .لالنبوبة

 

 

  الثانً)اختبار اللون(االختبار 

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 
من  ml 3ضع فٌها خذ انبوبة اختبار نظٌفة وجافة ثم 

 .محلول نٌتروبرومٌد الصودٌوم

 

 .اضؾ قطرات من االسٌتالدٌهاٌد الى االنبوبة 2
 

3 
اضؾ زٌادة من محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم الى 

 .لون احمرالحظ ظهور  ,االنبوبة 
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 )االختبار الثالث )التمٌٌز بٌن الفورمالدٌهاٌد واالسٌتالدٌهاٌد 

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

مرن  ml 4خذ انبوبة اختبار نظٌفة وجافة ثم ضرع فٌهرا  6

 .5محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم بتركٌز %

 

 .من االسٌتالدٌهاٌد ثم سخنها ml 1اضؾ الى االنبوبة  2
 

الحررظ تكررون صررمػ االلدٌهاٌررد اصررفر اللررون ذو رائحررة  3

 .ممٌزة

 

 

 اما الفورمالدٌهاٌد فال ٌعطً هذا الصمػ وٌستخدم هذا الكشؾ للتفرقة بٌن الفورمالدٌهاٌد و االسٌتالدٌهاٌد

 االسٌتون  -1

 )االختبار االول )التؤكسد 

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 
مرن  ml 3خذ انبوبة اختبار نظٌفرة وجافرة ثرم ضرع فٌهرا 

 .محلول برمنكنات البوتاسٌوم

 

2 
والحررظ عرردم مررن االسررٌتون  ml 3اضررؾ الررى االنبوبررة 

 .اختفاء لون البرمنكنات

 

3 
سررخن المحلررول تسررخٌنا هٌنررا فررً كررأس زجرراجً ٌحترروي 

 .على ماء ساخن

 

4 
البرمنكنات تدرٌجٌا وتصراعد الحظ اختفاء و زوال لون 

 .ابخرة حامض الخلٌك ذات الرائحة الممٌزة
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  )االختبار الثانً )اختبار الٌودوفورم 

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 
مرن  ml 2خذ انبوبة اختبار نظٌفة وجافة ثم ضع فٌهرا 

 .االسٌتون

 

2 
مرررن محلرررول الٌرررود المرررذاب فرررً ٌودٌرررد  ml 4اضرررؾ 

 .البوتاسٌوم الى االنبوبة

 

3 

اضؾ قطرات مرن محلرول هدروكسرٌد الصرودٌوم الرى 

والحظ اختفاء لون الٌود البنً وظهور راسب االنبوبة 

 .متبلور من الٌودوفورم ذو الرائحة الخاصة الممٌزة

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

 االلدٌهاٌدات؟/ ما هً خواص 1س

 / كٌؾ ٌتم التمٌٌز بٌن الفورمالدٌهاٌد واالسٌتالدٌهاٌد عملٌا؟0س

 / كٌؾ ٌتم اكسدة نترات الفضة وتكوٌن المرآة؟ وضح ذلك عملٌا؟1س

 / كٌؾ ٌتؤكسد االستون؟ وما هً النواتج التً ٌعطٌها نتٌجة لذلك؟2س

الفورمالدهاٌد الى تكوٌن مسحوق اسود لماذا ٌإدي التسخٌن السرٌع لمزٌج نترات الفضة مع  /3س

 على جدار انبوبة االختبار.
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 نظرٌة التجربة 

المسماة مجموعة الكاربوكسٌد    COOHتحتوي جمٌع االحماض العضوٌة على المجموعة الحامضٌة 

وتنقسم االحماض الى قسمٌن رئٌسٌٌن هما االحماض االلٌفاتٌة واالحماض العطرٌة كما ان هذه تنقسم اٌضا الى 

اقسام مختلفة تبعا لعدد مجموعات الكاربوكسٌن الموجودة بالجزيء او تبعا لنوع وعدد المجموعات االخرى 

 التً تتصل بجزيء الحامض فمثال 

 : االحماض االلٌفاتٌة تنقسم الى

 .احماض احادٌة القاعدة: مثل حامض الفورمٌك ,حامض الخلٌك -6

 .احماض ثنائٌة القاعدة : مثل حامض االوكزالٌك -2

 .احماض متعددة القاعدة : مثل حامض الترترٌك وحامض السترٌك -3

 :االحماض العطرٌة تنقسم الى 

 .احماض احادٌة القاعدة مثل حامض البنزوٌك -6

 .احماض متعددة القاعدة مثل حامض السالٌسٌلٌك وهو حامض فٌنولً -2

 تحضٌر محلول متعادل من الحامض

تحتاج بعض التفاعالت المستخدمة فً الكشؾ عن االحماض الى تحضٌر محلول متعادل من الحرامض 

 :تحضٌره كما ٌلً  الذي ٌمكن

 دوارقلوٌرا )اكشرؾ بواسرطة اضؾ محلول هٌدروكسرٌد االمونٌروم الرى الحرامض حترى ٌصرٌر المحلرول 

الشمس(, سخن المحلول الناتج الى درجة الؽلٌان لمدة قصٌرة وذلك لطرد الزٌادة من االمونٌا , ٌحتوي المحلول 

 .المتبقً فً هذه الحالة على الملح النشادري المتعادل للحامض

ثررة حرروامض كمثررال علررى لهررذه هنالررك عشرررات مررن الحرروامض العضرروٌة المختلفررة وسرروؾ ناخررذ ثال

 .وهً حامض الفورمٌك , حامض الخلٌك , حامض االوكزالٌكعملٌا لدراستها الحوامض 

 

 

استتم التجربتتة : دراستتة الختتواص الكٌمٌاوٌتتة عملٌتتا لتتبعض الحتتوامض العضتتوٌة )حتتامض 

 الفورمٌك,حامض الخلٌك,حامض االوكزالٌك(

 (12-0رقم التجربة : )

 -الهدؾ من التجربة :

 .الكٌمٌاوٌة والفٌزٌاوٌة للحوامض العضوٌة عملٌامعرفة الخواص 
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 : دراسة الخواص الكٌمٌاوٌة عملٌا لحامض الفورمٌك اوال  

 نظرٌة التجربة 

 , وهو ٌعتبر اول افراد مجموعة االحماض االلٌفاتٌة الٌفاتً, احادي القاعدٌة , حامضحامض الفورمٌك

 .المسماة باالحماض الدهنٌة

وٌوجد حامض الفورمٌك ضمن افرازات النمل , وٌمكن الحصول علٌه بتقطٌرر النمرل نفسره ولهرذا فهرو 

 .حامض النملٌك احٌاناٌسمى 

وهررو اثقررل مررن المرراء وحرامض الفورمٌررك سررائل عرردٌم اللررون ذو رائحررة نفرراذة وترراثٌر حررارق علررى الجلررد 

وٌمتزج به بجمٌع النسب  وتذوب جمٌع امالح الحامض ) الفورمات ( فً الماء ما عردا امرالح الفضرة والزئبرق 

 .والرصاص وبعض االمالح القاعدٌة

 االدوات والمواد المستخدمة 

 .انابٌب اختبار -6

 .كأس زجاجً -2

 .موقد بنزن -3

 المواد الكٌمٌاوٌة المستخدمة

 .حامض الفورمٌك -6

 .كاربونات  الصودٌومٌمحلول ب -2

 .محلول هٌدروكسٌد االمونٌوم -3

 .كحول االثٌلً -4

 .حامض كبرٌتك -5

 .ماء مقطر -6

 .ٌدروكسٌد الصودٌومه -7

 خطوات العمل 

 : الخاصٌة الحامضٌةاوال  

 .ماء مقطر واضؾ الٌه قطرات من حامض الفورمٌك 1mlخذ انبوبة اختبار وضع فٌها  -6

 من محلول بٌكربونات الصودٌوم فً الماء بانبوبة اختبار اخرى. 1mlاضؾ المحلول السابق الى  -2

 .الحظ حدوث فوران نتٌجة لتصاعد ؼاز ثانً اوكسٌد الكاربون -1

الشمس من عمق انبوبة االختبار تالحظ تلونها كون ؼاز ثنائً اوكسرٌد الكراربون مرن  دوارقرب ورقة  -2

 الؽاوات الحامضٌة.

 متحدة الٌر الحرة ؼ COOHٌعتبر هذا التفاعل دلٌل على وجود مجموعة الكاربوكسٌل   

                           HCOONa+H2 O+CO2                         H COOH+ NaHCO3 
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 : اختبار التاكسد ثانٌا  

 حامض الفورمٌك سرٌع التاكسد متحوال الى ثانً اوكسٌد الكاربون والماء 

 مرن محلرول هٌدروكسرٌد 1ml ك واضرؾ علٌهرامرن حرامض الفورمٌر 1mlخذ انبوبة اختبرار وضرع فٌهرا  -6

 .الصودٌوم

 .اضؾ بضع قطرا من برمنكنات البوتاسٌوم  , الحظ اختفاء لون البرمنكنات البنفسجً فوراً  -2

  اختبار حامض الكٌبرٌتٌك المركز  :ثالثا  

 عند تسخٌن حامض الكبرٌتٌك مع حامض الفورمٌك ٌنحل الى اول اوكسٌد الكاربون والماء   

 .من حامض الفورمٌك ml 1خذ انبوبة اختبار وضع فٌها  -6

 .من حامض الكبرٌتٌك المركز علٌها ml 1اضؾ  -2

فوهة  دالحظ حدوث فوران وتصاعد ؼاز اول اوكسٌد الكاربون الذي ٌشتعل عن .سخن تسخٌنا هٌنا -3

 .ونبد الكارٌمكونا ؼاز ثنائً اوكسبلهب ازرق  االنبوبة

 : اختبار تكوٌن االستر  رابعا  

تتفاعل الكحوالت مع االحماض بفقد الماء لتكوٌن االستر وتزداد سرعة هذا التفاعل باضافة االحماض  

                                               .مثل حامض الكبرٌتٌكالقوٌة 

 .من كحول االثٌلً ورجهما1mlحامض الفورمٌك واضؾ علٌها 1mlخذ انبوبة اختبار جافة وضع فٌها  -6

 .من حامض الكبرٌتٌك المركز  1mlاضؾ الى هذا المزٌج  -2

 %2تركٌز  مخفؾثم صبه فً كاس به محلول  .برد المحلول .دقائق5سخن المخلوط فً حمام مائً لمدة  -3

   .طرٌة الستر فورمات االثٌلالصودٌوم والحظ ظهور رائحة ع بٌكاربونات من
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 بطاقة التمارٌن 

                      

                                              

                                   

 

 

 : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد , ُعدد , اجهزة ( ثانٌا  

 كحول االثٌلً صودٌوم, ماء مقطر,نات اربوانابٌب اختبار, كاس, حامض فورمٌك, هٌدروكسٌد امونٌوم , بٌك  

 , الرسومات ( , معٌار االداء : خطوات العمل ) النقاط الحاكمة ثالثا  

 : اختبار التاكسد اوال  

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 
 من حامض الفورمٌك ثم ml  1خذ انبوبة اختبار ثم ضع فٌها 

 .من محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم ml 1اضؾ الٌها 

 

2 
 .اضؾ الى االنبوبة قطرات من محلول برمنكنات البوتاسٌوم

 .اختفاء لون البرمنكنات البنفسجًالحظ 

 

 

 

 دراسة الخواص الكٌمٌاوٌة عملٌا لحامض الفورمٌك 
 

 ا     اوال : االهداؾ التعلٌمٌة 

 على معرفة الخواص الكٌمٌاوٌةبعد االنتهاء من اجراء التمرٌن ٌكون الطالب قادرا               

 .لحامض الفورمٌك عملٌا  
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 :اختبار الخاصٌة الحامضٌةثانٌا  

 

 

 

 

       

 

 

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

 ارتد بدلة العمل )الصدرٌة (. 6

 

2 
 ماء مقطر واضؾ   1mlخذ انبوبة اختبار وضع فٌها 

 الٌه قطرات من حامض الفورمٌك.

 

3 
 من محلول بٌكربونات  1mlاضؾ المحلول السابق الى 

 الصودٌوم فً الماء بانبوبة اختبار. 

 

4 
 الحظ حدوث فوران نتٌجة تصاعد ؼاز ثانً اوكسٌد

 الكاربون. 
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 : اختبار حامض الكبرٌتٌك ثالثا  

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

 .من حامض الفورمٌك 1mlخذ انبوبة اختبار وضع فٌها  6

 

 .من حامض الكبرٌتٌك المركز 1mlاضؾ علٌها   2

 

3 

وتصراعد الحظ حردوث فروران سخن الخلٌط تسخٌنا هٌنا 

فوهرررة اول اوكسرررٌد الكررراربون الرررذي ٌشرررتعل عنرررد  ؼررراز

 .االنبوبة بلهب ازرق

 

 

 

 

 

 

 

 



005 
 

 : اختبار تكوٌن االستر رابعا  

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 
 الفورمٌكمن حامض   1mlخذ انبوبة اختبار جافة وضع فٌها 

 .من كحول  االثٌلً ورجهما 1mlواضؾ علٌها 

 

 من حامض الكبرٌتٌك المركز. 1mlاضؾ الى هذا المزٌج   2

 

3 

بررد المحلرول ثرم دقرائق , 5 سخن المزٌج فً حمرام مرائً لمردة 

ضعه فً كراس فٌره محلرول مخفرؾ مرن بٌكربونرات الصرودٌوم 

 .هور رائحة عطرٌة الستر فورمات االثٌلظالحظ 
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حامض الخلٌك حامض الٌفاتً احادي القاعدة مادة صلبة متبلورة تشبه الثلج تنصهر عند درجة  
C°17  متحولة الى سائل عدٌم اللون ٌؽلً عند درجةC °116 ذو رائحة تشبه رائحة الخل. 

وهو ٌمتزج به بجمٌع النسب وٌمتص الرطوبة من الجو وهو فً حامض الخلٌك اثقل من الماء  
محالٌله المخففة ؼٌر سام اال انه فً حالته الخالصة ذو تاثٌر سام حارق للجلد وتذوب جمٌع امالحه فً الماء 

 .عدا امالح الفضة والزئبقوز

 االدوات المستخدمة 
 .انابٌب اختبار -1

 .كاس زجاجً -2

 المواد الكٌمٌاوٌة المستخدمة
 .حامض الخلٌك -6

 .بٌكربونات الصودٌوم -2

 .كحول االثٌلً -3

 .هٌدروكسٌد االمونٌوم -4

 .كلورٌد الحدٌدٌك -5
 .حامض الكبرٌتٌك المركز -6

 
 خطوات العمل   

 :الخاصٌة الحامضٌة  اوال  

 .ت من حامض الخلٌكماء مقطر واضؾ علٌها بضع قطرا 1ml  خذ انبوبة اختبار وضع فٌها -6

 .بٌكربونات الصودٌوم فً انبوبة اختباراضؾ هذا المحلول على محلول  -2

 .الحظ حدوث فوران نتٌجة تصاعد ؼاز ثانً اوكسٌد الكاربون -3

 : اختبار كلورٌد الحدٌدٌكثانٌا  
ٌتفاعل حامض الخلٌك )فً محلوله المتعادل ( مع كلورٌد الحدٌدٌك مكونا خالت الحدٌدٌك الترً تتحرول  

  .بالتسخٌن الى خالت الحدٌدٌك القاعدٌة

قطرررات مررن محلررول كلورٌررد  مررن محلررول ) حررامض الخلٌررك المتعررادل ( واضررؾ الٌهررا بضررع ml 1خررذ  -6
 .الحظ تلون المحلول باللون االحمرالحدٌدٌك 

 .سخن المحلول لدرجة الؽلٌان الحظ انفصال راسب بنً من خالت الحدٌدٌك القاعدٌة -2

 

 COOH CH3: دراسة الخواص الكٌمٌاوٌة عملٌا لحامض الخلٌك  ثانٌا  

 الهدؾ من التجربة

 لحامض الخلٌك.معرفة الخواص الكٌمٌاوٌة  

 
 نظرٌة التجربة 
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 بطاقة التمارٌن

 

 

 

 

 : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد , ُعدد , اجهزة ( ثانٌا  

ربونات اٌكب  حامض الخلٌك, محلولانابٌب اختبار, حمام مائً, كاس زجاجً صؽٌر, كحول االثٌلً, 

 .حامض الكبرٌتٌك المركز, كلورٌد الحدٌدٌك, ماء مقطر ,الصودٌوم

 : خطوات العمل ) النقاط الحاكمة , معٌار االداء , الرسومات ( ثالثا  

 الخاصٌة الحامضٌة  -1

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

 .ارتد بدلة العمل ) الصدرٌة ( 6

 

2 

 من الماء المقطر واضؾ علٌه بضع قطرات ml 1خذ انبوبة اختبار وضع فٌها 

من حامض الخلٌك ثم اضرؾ هرذا المحلرول الرى محلرول بٌكربونرات الصرودٌوم  

  .بالماء

3 
 و ٌكشؾ عنه .الحظ حدوث فوران نتٌجة لتصاعد ؼاز ثانً اوكسٌد الكاربون

 الشمس.  دواراما بعود ثقاب او ورقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة الخواص الكٌمٌاوٌة عملٌا  لحامض الخلٌك

 : االهداؾ التعلٌمٌة اوال  ا     

 بعد االنتهاء من اجراء التمرٌن ٌكون الطالب قادرا على معرفة الخواص الكٌمٌاوٌة لحامض الخلٌك 

 .عملٌا
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 اختبار كلورٌد الحدٌدٌك2-

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 

 واضؾ الٌها بضع قطرات من محلول) حامض الخلٌك المتعادل (  ml 3خذ  

 .من محلول كلورٌد الحدٌدٌك  الحظ تلون المحلول باللون االحمر

 

 الحظ انفصال راسب بنً من خالت الحدٌدٌك  سخن المحلول الى درجة الؽلٌان 2

 .القاعدٌة

 

 

 اختبار تكوٌن االستر3- 

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

 .من الكحول االثٌلً 1mlمن حامض الخلٌك واضفها الى  1mlخذ  6

 

 .من حامض الكبرٌتٌك المركز علٌها  ml 0.5اضؾ  2

 

3 

برد المحلول ثرم ضرعه فرً  .دقائق5 سخن المزٌج فً حمام مائً لمدة 

  كاس فٌه محلول  بٌكربونرات الصرودٌوم الحرظ تصراعد ابخررة خرالت

 .االثٌل ذات الرائحة العطرٌة
 

{  
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هٌئة مادة صلبة بٌضاء متبلورة تحتوي على جزٌئتٌن  وجد علىحامض االوكزالٌك ثنائً القاعدة وهو ٌ
, وحامض C°70من ماء التبلور, وٌمكن الحصول على الحامض الالمائً بتسخٌن الحامض عند درجة 

عدٌم الرائحة وسام جدا وٌذوب فً الماء بسهولة ومتوسط الذوبان فً الكحول وقلٌل الذوبان فً االوكزالٌك 
 .االٌثر وعدٌم الذوبان فً اؼلب المذٌبات االخرى مثل الكلوروفورم والبنزول

 االدوات المستخدمة 
 .انابٌب اختبار -6

 .مصباح بنزن -2

 المواد الكٌمٌاوٌة المستخدمة
 .حامض االوكزالٌك -6

 .الكبرٌتٌك المركزحامض  -2

 .محلول برمنكنات البوتاسٌوم -3

 .محلول بٌكاربونات الصودٌوم -4

 خطوات العمل   
 : الخاصٌة الحامضٌة  اوال  
من محلول  ml 2من محلول حامض االوكزالٌك واضؾ علٌها  ml 2خذ انبوبة اختبار وضع فٌها  -6

 م.بٌكاربونات الصودٌو

مع حامض االوكزالٌك ونتٌجة لذلك ٌحدث فوران وٌتصاعد تتفكك بٌكاربونات الصودٌوم نتٌجة تفاعلها  -2
و ٌتم الـتأكد من ذلك بتقرٌب لهب عود ثقاب من .ؼاز ثنائً اوكسٌد الكاربون نتٌجة تحلل البٌكاربونات

 ٌٌر لونها لكون الؽاز حامضً.الشمس القاعدٌة فترى تؽ دوارفوهة االنبوبة او وضع ورقة 

 : اختبار التؤكسد  ثانٌا  
 ٌتصرؾ حامض االوكزالٌك كعامل مختزل 

 .من حامض االوكزالٌك ml 2خذ انبوبة اختبار وضع فٌها  -6

 .اضؾ الى االنبوبة اعاله بضع قطرات من حامض الكبرٌتٌك المخفؾ لجعل الوسط حامضً -2

 .اضؾ بعض قطرات من محلول برمنكنات البوتاسٌوم الى االنبوبة اعاله -3

االنبوبة تسخٌنا بسٌطا ,الحظ اختفاء لون البرمنكنات )لكون حامض ضع االنبوبة فً ماسك ثم سخن  -4
 .االوكزالٌك مادة مختزلة(

 

 

 

 H2C2O4.2H2Oدراسة الخواص الكٌمٌاوٌة عملٌا لحامض االوكزالٌك 

 الهدؾ من التجربة :

 وكزالٌك.لحامض االمعرفة الخواص الكٌمٌاوٌة  

 
 نظرٌة التجربة 
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 بطاقة التمارٌن

 

 

 

 

 : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد, ُعدد,اجهزة ( ثانٌا  

محلول حامض االوكزالٌك, حامض الكبرٌتٌك, محلول بٌكاربونات الصودٌوم, , موقد بنزنانابٌب اختبار, 

 محلول برمنكنات البوتاسٌوم.

 : خطوات العمل ) النقاط الحاكمة, معٌار االداء, الرسومات ( ثالثا  

 الخاصٌة الحامضٌة  -1

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

 .ارتد بدلة العمل ) الصدرٌة (  6

 

مررن محلررول حررامض االوكزالٌررك  ml 2خررذ انبوبررة اختبررار وضررع فٌهررا  2

 .الصودٌومن محلول بٌكاربونات م 2mlواضؾ علٌها 

 

3 
ونتٌجة تتفكك بٌكاربونات الصودٌوم نتٌجة تفاعلها مع حامض االوكزالٌك 

لرذلك ٌحرردث فرروران وٌتصرراعد ؼرراز ثنرائً اوكسررٌد الكرراربون نتٌجررة تحلررل 

 .البٌكاربونات

 

 

 

 

 

 

 

 

 H2C2O4.2H2Oدراسة الخواص الكٌمٌاوٌة عملٌا  لحامض االوكزالٌك 

 ا     اوال : االهداؾ التعلٌمٌة       
 وكزالٌك على معرفة الخواص الكٌمٌاوٌة لحامض اال بعد االنتهاء من اجراء التمرٌن ٌكون الطالب قادرا

 .عملٌا
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 اختبار التؤكسد -0

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

 .من حامض االوكزالٌك ml 2خذ انبوبة اختبار وضع فٌها  6
 

اضؾ الى االنبوبة اعاله بضع قطرات من حامض الكبرٌتٌك المخفؾ لجعل الوسط  2

 .حامضً

 

 .اضؾ بعض قطرات من محلول برمنكنات البوتاسٌوم الى االنبوبة اعاله 3
 

ضع االنبوبة فً ماسك ثم سخن االنبوبة تسخٌنا بسٌطا ,الحظ اختفاء لون البرمنكنات  4

 .حامض االوكزالٌك مادة مختزلة( )لكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

 ما هو الفرق بٌن حامض الخلٌك وحامض االوكزالٌك؟ /1س

 كٌؾ ٌتم اكسدة حامض الخلٌك وحامض الفورمٌك؟ وضح ذلك ثم اكتب معادلة التفاعل. /0س

 ما هً اهم خواص حامض االوكزالٌك؟ /1س

 متتا هتتو تتتؤثٌر حتتامض الكبرٌتٌتتك علتتى كتتل متتن حتتامض الخلٌتتك , حتتامض الفورمٌتتك وحتتامض /2س

 االوكزالٌك؟



099 
 

 

 

 

 

 

 

 C° 132الٌورٌا عبارة عن مادة صلبة متبلورة عدٌمة الرائحة ملحٌة المذاق تنصهر عند درجة  

 .وتتحلل اذا ارتفعت درجة الحرارة اكثر من درجة االنصهار

والٌورٌا سهلة الذوبان فً الماء وال تذوب فً االٌثر وتعتبر الٌورٌا فً محالٌلها المائٌة قاعدة ضعٌفة  

وتك ون امالح مع الحوامض المخففة حٌث تك ون امالح متبلورة مع حامض النترٌك وحامض االوكزالٌك وهذه 

ٌر من الصناعات الكٌمٌاوٌة وتعتبر الٌورٌا مادة اساسٌة فً الكث.الذوبان فً الماء ضعٌفةاالمالح 

وهذا النوع شائع  (بولٌمر الٌورٌافورمالدٌهاٌد)والبتروكٌمٌاوٌات حٌث تتحد الٌورٌا مع الفورمالدٌهاٌد مكونة 

 .االستخدام لؤلؼراض الصناعٌة واخٌر تستخدم كسماد كٌمٌاوي فً الزراعة

 االدوات واالجهزة المستخدمة 

                                                                                                     .5انابٌب اختبار عدد  -6

 .حامل انابٌب اختبار -2

                        .ماسك انابٌب اختبار -3

                                                                                .مصباح بنزن -4

 .ٌزان حساسم -5

 .ملعقة وزن -6

 .3عدد  ml 100كأس زجاجً حجم  -7

 المواد المستخدمة 

 .الٌورٌا -6

 .هٌدروكسٌد الصودٌوم -2

 .كبرٌتات النحاس -3

 .حامض النترٌك -4

 .حامض االوكزالٌك -5

 .حامض الكبرٌتٌك -6

 .ماء مقطر -7

 

 اسم التجربة : دراسة الخواص الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة للٌورٌا وطرق الكشؾ عنها 

 (13-0رقم التجربة : )

 -الهدؾ من التجربة :

 .ودراسة خواصها الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة عملٌاالتعرؾ على مادة الٌورٌا 
 

 نظرٌة التجربة 
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 الخواص الكٌمٌاوٌة للٌورٌا 

 .وحامض الكاربونٌك امونٌاتتحلل الٌورٌا مائٌا بوجود القلوٌات )هٌدروكسٌد الصودٌوم( الى :  اوال  

 خطوات العمل 

 .من الٌورٌا الصلبة ثم ضعها فً انبوٌة اختبار نظٌفة وجافة g 2زن  -6

 .من محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم الى االنبوبة اعاله ml 2ضع  -2

.الحرظ تصراعد .سرخن محتوٌرات االنبوبرة الرى درجرة الؽلٌرانضع االنبوبة فً ماسك خشبً او حدٌدي ثم  -3

 .ؼاز النشادر )التً تتمٌز برائحتها النفاذة ولونها الضبابً(

الحررظ حرردوث فرروران نتٌجررة تكرروٌن كبرٌتررات  .لمتبقٌررة حررامض الكبرٌتٌررك المخفررؾاضررؾ الررى المررادة ا -4

 .الصودٌوم وتصاعد ؼاز ثنائً اوكسٌد الكاربون

 اختبار البٌورٌت :  ثانٌا  

عند تسخٌن الٌورٌا فً درجة اعلى من درجة انصهارها ٌنتج عدة مواد من اهمها البٌورٌت والنشادر,  

وٌك ون البٌورٌت مع النحاس ملحاً ذو لون ممٌز )لون بنفسجً( وذلك بأضافة محلول كبرٌتات النحاس المخفؾ 

 .رٌنبوجود محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم كما مبٌن فً هذا التم

 خطوات العمل 

 .من مادة الٌورٌا ثم ضعها فً انبوبة اختبار نظٌفة g 2زن  -6

 .ضع االنبوبة فً ماسك حدٌدي لؽرض التسخٌن -2

اسرتمر بعملٌرة التسرخٌن ول الٌورٌا الى الحالرة السرائلة الحظ تحخن االنبوبة على لهب مصباح بنزن ثم س -3

 .حتى الؽلٌان

)ؼراز النشرادر(  االمونٌرا االنبوٌة الذي ٌتمٌز برائحتره النفراذة الكرٌرهمن فوهة االمونٌا الحظ خروج ؼاز  -4

 .وتخلؾ مادة صلبة بٌضاء اللون على الجدار الداخلً لالنبوبة

 .من محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم ml 2برد االنبوبة ثم اضؾ الى المادة الصلبة المتبقٌة )البٌورٌت(  -5

 .هٌدروكسٌد الصودٌومرج االنبوبة لؽرض اذابة البٌورٌت مع  -6

الحرظ ظهرور لرون بنفسرجً مائرل  .اس المخففة على االنبوبرة اعرالهمن محلول كبرٌتٌات النح ml 1ضع  -7

 .لالحمرار نتٌجة لتكوٌن ملح البٌورٌت الممٌز مع النحاس

 

 امالح الٌورٌا :  ثالثا  

 .تفاعل الٌورٌا مع حامض النترٌك - أ

 .من مادة الٌورٌا الصلبة ثم ضعها فً انبوبة اختبار g 3زن  -6

 .من الماء المقطر فً االنبوبة اعاله ml 5ضع  -2

وب الٌورٌا )برج االنبوبة( للحصول على محلول ٌورٌا مركز -3  .ذ 

 .المركز الى االنبوبةاضؾ قطرات من حامض النترٌك  -4

 .البٌضاء القلٌلة الذوبان فً الماءالحظ تك ون راسب ابٌض فً الحال نتٌجة تكوٌن نترات الٌورٌا  -5
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 .تفاعل الٌورٌا مع حامض االوكزالٌك - ب

 .من مادة الٌورٌا الصلبة ثم ضعها فً انبوبة اختبار g 3زن  -6

 .من الماء المقطر فً االنبوبة اعاله ml 5ضع  -2

 .ذوب الٌورٌا )برج االنبوبة( للحصول على محلول ٌورٌا مركز -3

 .من محلول حامض االوكزالٌك المركز )المشبع( الى االنبوبة ml 1اضؾ  -4

 .الحظ تك ون راسب ابٌض فً الحال نتٌجة لتكوٌن اوكزاالت الٌورٌا البٌضاء اللون -5

 .من هذا ٌدل على ان الٌورٌا كمادة كٌمٌاوٌة لها القابلٌة على الدخول فً تفاعالت عدٌدة
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 بطاقة التمارٌن

 

 

 

 

 

 

 , اجهزة (: التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد, ُعدد ٌا  ثان

 .انابٌب اختبار 3حامل انابٌب اختبار مع  -1

 .مصباح بنزن -0
 .ماسك انابٌب اختبار -1

 .ملعقة وزن مع مٌزان -2

 .1عدد  ml 100كؤس زجاجً بسعة  -3

 .ٌورٌا, هٌدروكسٌد الصودٌوم وكبرٌتات النحاس -4

 , الرسومات (:خطوات العمل ) النقاط الحاكمة, معٌار االداء ا  ثالث

 تحلل الٌورٌا مائٌا بوجود القلوٌات  - أ

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

 .ارتد بدلة العمل )الصدرٌة( 6

 

 .من الٌورٌا الصلبة ثم ضعها فً انبوبة اختبار g 2زن  2

 

3 
مرررن محلرررول هٌدروكسرررٌد الصرررودٌوم الرررى  ml 2اضرررؾ 

 .االنبوبة اعاله

 

 دراسة الخواص الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة للٌورٌا وطرق الكشؾ عنهااسم التمرٌن : 

 

 (13-0التمرٌن ) رقم

 : االهداؾ التعلٌمٌة  اوال  

بعد االنتهاء من اجراء التجارب والكشوفات ٌكون الطالب قادرا على الكشؾ واالستدالل على 

 وتفاعالتها الكٌمٌاوٌة فً المختبر.مادة الٌورٌا مختبرٌا ودراسة خواصها الفٌزٌاوٌة 
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4 

سررخن محتوٌررات ضررع االنبوبررة فررً الماسررك الحدٌرردي ثررم 

االنبوبة الى درجة الؽلٌران سرتالحظ تصراعد ؼراز االمونٌرا 

و ٌرتم .)النشادر( الذي ٌتمٌز برائحته النفاذة ولونه الضبابً

الشمس الحامضرٌة حٌرث  دوارالتأكد من ذلك بوضع ورقة 

 ٌتؽٌر لونها.

 

5 

حامض الكبرٌتٌرك اضؾ الى المحلول المتبقً فً االنبوبة 

ررون كبرٌتررات  المخفررؾ سررتالحظ حرردوث فرروران نتٌجررة تك 

و ٌررتم  .الصررودٌوم وتصرراعد ؼرراز ثنررائً اوكسررٌد الكرراربون

  الشمس  دوارالتأكد من ذلك بوضع ورقة 

 اختبار البٌورٌت  - ب

 الرسومات النقاط الحاكمةخطوات العمل مع  ت

 .)الصدرٌة( بدلة العمل ارتد 6

 

  .من الٌورٌا الصلبة ثم ضعها فً انبوبة اختبار g 2زن  2

3 

ثم سخن االنبوبة على لهب ضع االنبوبة فً ماسك حدٌدي 

مصررباح  بنررزن سررتالحظ انصررهار الٌورٌررا وتحولهررا الررى 

 .الحالة السائلة

 

4 

الحظ تصاعد ؼراز استمر بعملٌة التسخٌن الى حد الجفاؾ 

النشادر وتخلرؾ مرادة صرلبة بٌضراء علرى الجردار الرداخلً 

 .لالنبوبة )وهً البٌورٌت(
 

5 

من محلول هٌدروكسرٌد  ml 2ثم اضؾ الٌها برد االنبوبة 

الصودٌوم رج االنبوبة ألتمام عملٌة ذوبران الملرح المتبقرً 

 .فً االنبوبة

 

6 

من محلرول كبرٌترات النحراس علرى االنبوبرة  ml 1اضؾ 

بررراللون البنفسرررجً المائرررل اعررراله الحرررظ تلرررون المحلرررول 

لالحمرار نتٌجة لتكوٌن ملرح ذو لرون ممٌرز مرن البٌورٌرت 

 .مع النحاس )وهو بٌورٌت النحاس(
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 تفاعل الٌورٌا مع حامض االوكزالٌك  - ت

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

  .بدلة العمل )الصدرٌة(ارتد  6

2 
حضررر محلررول مركررز )مشرربع( مررن مررادة الٌورٌررا فررً كررأس 

 .زجاجً

 

  .ثم ضعه فً انبوبة اختبارالمحلول المشبع من  ml 2خذ  3

4 
الررى حررامض االوكزالٌرك المركررز مررن محلرول  ml 1اضرؾ 

 .االنبوبة اعاله

 

5 
الحظ تك ون راسب ابٌض متبلور فرً الحرال مرن اوكرزاالت 

 .الٌورٌا
 

 

 تفاعل الٌورٌا مع حامض النترٌك  - ث

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

  .)الصدرٌة(بدلة العمل  ارتد 6

2 
حضر محلرول مركرز )مشربع( مرن مرادة الٌورٌرا فرً كرأس 

 .ml 100زجاجً سعة 

 

3 
اعراله ثرم ضرعه فرً انبوبرة المحلول المشبع من  ml 2خذ 

 .اختبار

 

4 
الرررى انبوبرررة حرررامض النترٌرررك المركرررز مرررن  ml 1اضررؾ 

 .االختبار

 

5 
ررون راسررب ابررٌض متبلرور فررً الحررال مررن نترررات  الحرظ تك 

 الٌورٌا 
 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

 / ما اهمٌة الٌورٌا فً حٌاتنا الٌومٌة وما هً استخداماتها؟1س

 / ما هو البٌورٌت؟ وكٌؾ ٌتم الحصول على ملح البٌورٌت للنحاس؟0س

 اٌهما اكثر ذوبانا  فً الماء الٌورٌا ام امالح الٌورٌا ولماذا؟/ 1س
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المواد الناتجة من هذا النوع  من  ( فأن-X( بذرة هالوجٌن  )-Rعندما ترتبط  مجموعة االلكٌل )

( محل ذرة  Cl,F,I,Brوهذه المركبات  ناتجة  من إحالل  ذرة هالوجٌن ) ,التآصر تدعى بهالٌدات االلكٌل

 .هٌدروجٌن فً االلكانات

Cl , Br , I , F = X                فالرمزX )ٌعنً)فلور,كلور,بروم,ٌود 

CH3- =R                            اما الرمزRٌعنً مجموعة الكٌل CH3 

(  باالعتماد على ذرة  الكاربون  3( وثالثٌة )2( وثاتوٌة )6تصنؾ  هالٌدات االلكٌل  الى هالٌدات  الكٌل  لولٌة )

 :ادناه كما هو مبٌن  .الهالوجٌن  التً  تحمل  ذرة

 

                  H                                       R                                 R  

          X    C      R                       X     C       R                    X    C   R             

                  H                                       H                               R   

 (3(              هالٌد االكٌل ثالثً )2(                هالٌد االلكٌل ثانوي )6هالٌد االلكٌل اولً )    

 

 األدوات واألجهزة المستخدمة 

 .دورق  كروي -6

 .مكثؾ عاكس )ارجاعً( -2

 .مكثؾ تقطٌر -3

 .محرار -4

 .حمام مائً -5

 .ml 100مخبار مدرج  بسعة  -6

 .ml 400كأس زجاجً سعة  -7

 .ml 300كأس  زجاجً  سعة  -8

 .قمع  فصل  -9

 اسم التجربة :  تجربة تحضٌر هالٌد االلكٌل

 (14-0) ة : رقم التجرب

 -الهدؾ من التجربة :

 .الخواص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌةمختبرٌاُ ودراسة  لكٌلهالٌد االتحضٌر 

 اسئلة و تمارٌن

 نظرٌة التجربة 
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 المواد المستخدمة 

 .اٌثانول -6

 .حامض  الهٌدوبرمٌك -2

 .حامض الكبرٌتٌك -3

 .حامض الهٌدروكلورٌك -4

 .كربونات الصودٌوم الهٌدروجٌنٌة -5

 .كلورٌد الكالسوٌوم الالمائً -6

 .)حجر الؽلٌان (حبٌبات البورسٌلٌن  -7

 .ماء مقطر -8

 خطوات العمل

 .فً دورق  دائريوزنآ % 48 تركٌزمن حامض  الهٌدوبرومٌك   ml 140ضع   -6

الحظ ارتفراع درجرة سرت .لمركرز بالتردرٌج مرع الررج  وبحرذرمن حرامض الكبرٌتٌرك ا ml 33اضؾ الٌه   -2

 .توقؾ عن االضافة .حرارة الخلٌط

 .%95)كحول لثٌلً (  لٌثانول  تركٌز   ml 73لضؾ الٌه   ,اترك  الخلٌط  حتى ٌبرد -3

 .ثبت  الدورق  بمكثؾ عاكس  )مكثؾ لرجاع ( -4

 .لضؾ حامض الكبرٌتٌك  المتبقً  من خالل قمع  فصل  مثبت فً الدورق -5

 .ثم اؼسلها بحامض الهٌدروكلورٌك المركز ثم بالماء .لجمع  الطبقة الزٌتٌة  الناتجةبرد الخلٌط  و -6

 .ونات الصودٌوم  الهٌدروجٌنٌةكرر الؽسل  بمحلول  كرب -7

 .لخٌرا  لؼسل  برمو اٌثان  الناتج بالماء -8

 .جفؾ المادة بكلورٌد الكالٌسوم الالمائً -9

وٌفضل  C° (39-38)اجمع  برمو  اٌثان  عند درجة ؼلٌان  ,لجري  عملٌة التقطٌر على حمام   مائً   -61

 .للؽلٌان خدام حبٌبات  البورسٌلٌن  المانعةلست

 

 خواص هالٌدات االلكٌل 

 الخواص الفٌزٌاوٌة : 

هالٌدات االلكٌل اما فً درجة حرارة الؽرفة  (هً ؼازات  CH3Cl) (CH3-CH2Cl )هالٌد االلكٌل 

اكثر من ثمانٌة عشر ذرة كاربون  لما الهالٌدات التً تتكون من C18الى ؼاٌة  االخرى فهً سوائل عدٌمة اللون

(C18 فهً مواد صلبة عدٌمة اللون ال ) ذلك لعدم  تذوب فً الماء ولكنها تذوب فً المذٌبات العضوٌة وٌرجع

 .مع الماء ٌنٌةهٌدروج ابلٌتها على تكوٌن لواصرق
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 : الخواص الكٌمٌائٌة

الكاربون والهالوجٌن ذات صفة  قطبٌة بسبب الكهروسلبٌة العالٌة لذرة  بٌن ذرتً تعتبر االصرة 

هدفا جٌدل لالضافة  بذرة الهالوجٌن كاربون المرتبطةتكون ذرة ال الى ذرة الكاربون لهذا الهالوجٌن نسبة

 هالٌد االلكٌل هً :واهم تفاعالت  دخول فً تفاعالتوال

 : تفاعل هالٌد  االلكٌل  مع  محلول  مائً لهٌدروكسٌد  البوتاسٌوم  اوال  

( -OH) مجموعة الهٌدوكسٌلذرة الهالوجٌن ب استبدال (تعوٌض )  وهذا التفاعل ٌعطً الكحوالت حٌث ٌتم

  وحسب المعادلة التالٌة :

CH3-CH2-Br +KOH 
       
→      CH 2 = CH2 +H2O +KBr 

 

 المؽنسٌوم  لتكوٌن  )كاشؾ كرٌنٌارد(: تفاعل هالٌد االلكٌل مع فلز  ثانٌا  

وبة لتنتج كاشؾ الخالً من الرطفً مذٌب االٌثر الجاؾ  Mg تتفاعل هالٌدات االلكٌل مع فلز المؽنسٌوم

 التالٌة : كما فً المعادلة كرٌنٌارد والذي تحضر منه الاللكانات

CH3-I +Mg 
            
→    CH3MgI 

 الكحولً  KOH: ٌتفاعل  هالٌد االلكٌل مع  ثالثا  

عل حذؾ وٌتضمن هذا التفا نتاج االلكٌلالكحولً ألهٌدروكسٌد البوتاسٌوم  هالٌد االلكٌل مع محلول ٌتفاعل

كما فً المعادلة التالٌة التً توضح سحب  وهً احد طرق تحضٌر االلكاناتمن هالٌد االلكٌل   HXجزئً

HCl  من هالٌد االلكٌل لتكوٌن ؼاز االٌثان حٌث ٌتحد الكلور مع البوتاسٌوم لتكوٌن كلورٌد البوتاسٌوم اما

 .المتبقً لتكوٌن الماء OHمع الهٌدروجٌن فٌتحد 

CH3CH2CL + KOH      
      
→          CH2=CH2 + KCL +H2O 

 (I: تفاعل الهالوفورم )الٌود  رابعا  

 .لنبوبة اختبار كحول اثٌلً اٌثانول فً  ml 1ضع  -6

 .االختبار اعاله الٌود الى انبوبة من محلول ml 5 لضؾ  -2

 .لؽرض التفاعل نبوبةرج اال -3

 .تحصل على اللون االصفر الفاتح رٌج حتىبالتد اضؾ محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم -4

 .فورم()الٌود ب اصفر ذو رائحة ممٌزةراس سخن فً حمام مائً حتى ٌتكون -5
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 بطاقة التمارٌن

 

 

 

 

 

 

 

 : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد, ُعدد, اجهزة ( ثانٌا  

 .اٌثانول )كحول اثٌلً ( -6

 .حامض الهٌدروبرومٌك -2

 .حامض الكبرٌتٌك -3

 .حامض الهٌدروكلورٌك -4

 .كاربونات الصودٌوم  الهٌدروجٌنٌة  -5

 .كلورٌد  الكالٌسوم الالمائً -6

 .(حبٌبات البورسٌلٌن )حجر ؼلٌان  -7

 .ماء مقطر -8

 .محرار -9

 .دورق  كروي -61

 .مكثؾ عاكس )ارجاعً( -66

 .مكثؾ تقطٌر -62

 .مخبار مدرج -63

  .ml 400  ,ml 300كأس زجاجً  سعة   -64

 .قمع فصل -65

 .حمام مائً -66

 

 

 

 اسم التمرٌن:  تجربة  تحضٌر هالٌد االلكٌل 

 (14-0رقم التمرٌن : )

 : االهداؾ التعلٌمٌة  أوال  

اهم   مختبرٌا ودراسة ٌكونة الطالب قادرا على تحضٌر هالٌد االلكٌلبعد االنتهاء من اجراء التجربة 

 .لها كتابة المعادالت هتفاعالتاهم  والفٌزٌاوٌة ومعرفة الخواص الكٌمائٌة
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 ,  الرسومات ( ,  معٌار االداء :  خطوات العمل ) النقاط الحاكمة ثالثا  

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

 .)الصدرٌة(  بدلة العمل لرتد 6

 

2 
% فرً دورق 48الهٌردروبرومٌك  من حامض  ml 140 ضع

 .دائري

 

3 

الى الدورق الدائري  كمٌة من حامض الكبرٌتٌك المركز لضؾ

ج وعنررد ارتفرراع درجررة حرررارة بالترردرٌج وبحررذر مررع الررراعرراله 

 .توقؾ عن االضافة الخلٌط

 

  .حتى ٌبرد اترك الخلٌط 4

5 
بتركٌررز  مررن االٌثررانول ) الكحررول االثٌلررً( ml 73لضررؾ الٌرره 

95%. 

 

  .بمكثؾ عاكس ثبت الدورق الكروي 6

7 
 امض الكبرٌتٌرك المتبقرً مرن خرالل قمرع فصرل مثبرتلضؾ ح

 .فً الدورق

 

  .الطبقة الزٌتٌة الناتجة واجمع برد الخلٌط 8

9 
ثم بالماء   بحامض الهٌدروكلورٌك المركز اؼسل الطبقة الزٌتٌة

 .المقطر
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  .الهٌدروجٌنٌة حلول كاربونات الصودٌوممكرر الؽسل ب 61

  .بالماءاخٌرا سٌظهر برمو اٌثان اؼسل الناتج  66

  .الالمائًالكالٌسٌوم بكلورٌد جفؾ المادة  62

63 
 ؼلٌررران  المرررادة المتبقٌرررة علرررى حمرررام مرررائً عنرررد درجرررةقطرررر 

 C( °38-39) .وٌفضل اسرتخدام حبٌبرات  ثم اجمع برمو اٌثان
 .للؽلٌان عند عملٌة التقطٌر البورسٌلٌن المانعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

 / ماهً الخواص  الفٌزٌائٌة  لهالٌد االلكٌل؟1س

 الكحولً؟   KOH/ اكتب معادلة  تفاعل هالٌد االلكٌل مع  0س

 / عدد هالٌدات االلكٌل  واعط مثال  لكل واحد منها؟ 1س

 /لماذ ترتفع درجة حرارة خلٌط حامض الكبرٌتٌك و حامض الهٌدروبرومٌك؟2س
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ان سلفنة الكٌل بنزٌن باستعمال حامض الكبرٌتٌك المركز النتاج الكٌل بنزٌن سلفونات التً تعتبر 

 ٌتم بموجب المعادلة االتٌة :فات الصلبة ظسٌة النتاج المنٌوالرئ الفعالةالمادة 

 

        R-  + H2SO4       R -    - SO3H + H2O    

 

    الكٌل بنزٌن                       نزٌن سلفونات                  الكٌل ب                                   

 : ٌتٌك اعتمادا على العالقة االتٌة ٌتم حساب وزن حامض الكبر

وزن حامض الكبرٌتٌك الداخل 

وزن االلكٌل الداخل 
 = 3131- 3111 

 .وهذه النسبة تشكل الحدود المسموح بها ألجراء التفاعل ألنتاج الكٌل بنزٌن سلفونات

اما الفرق بالنسبة للزٌادة والنقصان فً كمٌة حامض الكبرٌتٌك فتعالج بأضافة هٌدروكسٌد الصودٌوم 

(NaOH العالً العٌارٌة لجعل المحلول متعادل وذلك عن طرٌق )بط االس الهٌدروجٌنً بأستخدام ورق ض

 خاص لهذا الؽرض.

% من المواد الداخلة 5( وبحدود 5Nٌمكن السماح بأضافة زٌادة من محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم بتركٌز )

 اي المتبقً بعد التفاعل..عل(داخل فً التفاالؼٌر برٌتٌك الزائد ) فً التفاعل لمعادلة حامض الك

 المستخدمةواالجهزة االدوات  

 ذو فتحات ثالثة. ml 500دورق حجم  -6

 محرار لقٌاس درجة الحرارة. -2

 خالط كهربائً. -3

 .قمع الفصل -4

 .مسخن كهربائً -5

 تحضٌر حامض السلفونٌك من تفاعل البنزٌن وحامض الكبرٌتٌك المركز  :اسم التجربة 

 (17-0): رقم التجربة 

 -:الهدؾ من التجربة 

مع حامض الكبرٌتٌك المركز وبؤستخدام جهاز السلفنة تحضٌر حامض السلفونٌك من تفاعل البنزٌن  

  .عملٌا

 نظرٌة التجربة 

O O 
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 المواد المستخدمة 

 .الكٌل بنزٌن -6

 .حامض الكبرٌتٌك المركز -2

 .ماء مقطر -3

 .هٌدروكسٌد الصودٌوم -4

 .pHالشمس او ورق  دوارورق  -5

 طرٌقة العمل

ضع محرار فً الفتحة الجانبٌة لقٌاس درجة حرارة ثم ذو ثالثة فتحات  ml 500دورق حجم  خذ -6

 .المحلول

 .خالط كهربائً فً الفتحة الوسطى ضع -2

وهذا  (2-17تفاعل كما موضح فً الشكل رقم )الالزمة لل ضع قمع فً الفتحة الجانبٌة الضافة المواد -3

 .الجهاز هو المستخدم ألجراء التفاعل

توضع جمٌعها فً حمام مائً للسٌطرة على درجة  اعاله و فً الدورق هاضعوالكٌل بنزٌن  من g 50زن  -4

 .C °50الحرارة الى ان تصل الى 

كٌز الحامض نسبة الى تران ٌأخذ الحامض كحجم بدل الوزن  وٌفضل من حامض الكبرٌتٌك g 70خذ  -5

%وزنآ 98حٌث كثافة حامض الكبرٌتٌك .من حامض الكبرٌتٌك المركز g 70لسهولة تداوله بما ٌعادل 

 الحجم المكافئ للحامض. 3سم38=70/1.83و بذلك ٌكون  3ؼم/سم 1.83وكثافته 

 تٌة :حسب النسبة اال %(98)حٌث ٌحتاج التفاعل فً هذه التجربة الى حامض ذو تركٌز عالً ٌصل الى  

 

وزن حامض الكبرٌتٌك الداخل 

وزن االلكٌل الداخل 
 = 3131- 3111 

تدرٌجٌا الى ٌضاؾ حامض الكبرٌتٌك C( °55-50 )المدى المحدد بعد وصول درجة الحرارة الى  -6

 C °50على ان ال تزٌد درجة الحرارة عن  بواسطة الخالط الكهربائً  مع التحرٌك المستمرالدورق 

 .مستمرة لدرجة الحرارةالمراقبة الوزمن التفاعل ساعة واحدة مع 

 ثم تضاؾ كمٌة معلومة من الماء المقطر  C °30الى بعد انتهاء زمن التفاعل ٌبرد ناتج التفاعل  -7

ml (95-35 وٌجب ان تكون اضافة الماء بشكل تدرٌجً مع الخلط بحٌث التزٌد درجة الحرارة عن ) 

C °30. 

( ساعة فان الطبقة العلٌا المتكونة هً المادة المسلفنة اما 2ناتج التفاعل فً قمع الفصل وٌترك لمدة ) ضع -8

 .السفلى هً الماء والحامض المتبقً

 .خذ وزن وحجم كل من الطبقة العلٌا والسفلى بعد فصلهما -9

على ان ال تزٌد درجة  من هٌدروكسٌد الصودٌوم وعادل بها الطبقة العلٌا)عٌاري(  N 5 حضر محلول -61

 دواربالتدرٌج الى ان تصل نقطة التعادل وذلك باستعمال ورق  NaOH ٌضاؾ  . C °55 الحرارة عن

 .الشمس لمعرفة نقطة التعادل ثم سجل الحجم
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من الطبقة  ml 10ٌ خذ   H2SO4ى حساب وزن حامض الكبرٌتٌك المتبقً فً الطبقة السفلؽرض ل -66

وٌسحح فً محلول هٌدروكسٌد ml 10منه باستخدام الماء المقطر ثم ٌ خذ  ml 250الى السفلى وٌخفؾ 

 .)عٌاري( الذي تم تحضٌره سابقا N  5الصودٌوم

 

 

 منظومة تحضٌر حامض السلفونٌك  2-17شكل                                    
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 بطاقة التمارٌن

 

 

 

 

 

 

 , اجهزة ( , ُعدد : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد ثانٌا  

حامض الكبرٌتٌك  , حمام مائً , الكٌل بنزٌن , قمع الفصل , خالط كهربائً , محرار , ml 500 دورق حجم

 .الشمس دوارورق  , هٌدروكسٌد الصودٌوم , ماء مقطر , المركز

 ,  الرسومات ( ,  معٌار االداء :  خطوات العمل ) النقاط الحاكمة ثالثا  

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

  .)الصدرٌة(بدلة العمل  ارتد 6

2 
ضررع محرررار فررً الفتحررة ثررم ذو ثالثررة فتحررات  ml 500دورق حجررم  خررذ

 .الجانبٌة لقٌاس درجة حرارة المحلول

 

ضرع قمرع فرً الفتحرة الجانبٌرة ثرم  خالط كهربائً فً الفتحرة الوسرطى ضع 3

 .الالزمة للتفاعل الضافة المواد

 

4 
توضع جمٌعها فً  اعاله و فً الدورق هاضعومن الكٌل بنزٌن  g 50زن 

 .C °50حمام مائً للسٌطرة على درجة الحرارة الى ان تصل الى 

 

5 

 :تٌةاال امض الكبرٌتٌك حسب النسبةمن ح  g 70 خذ

 وزن حامض الكبرٌتٌك الداخل

وزن الكٌل بنزٌن الداخل 
  =(1.16_1.66) 

 مرررن الحامض,وٌفضرررل اخرررذ الحرررامض حجمرررا ولرررٌس وزنررراً  3سرررم38اي 

لسرررهولة التعامرررل مرررع الحرررامض لخطورتررره واخرررتالؾ  (g 70)بمرررا ٌعرررادل 

 .تركٌزه

 

 تحضٌر حامض السلفونٌك من تفاعل البنزٌن وحامض الكبرٌتٌك المركز :اسم التمرٌن

 (17-0):  رقم التمرٌن

  -:االهداؾ التعلٌمٌة  : اوال  

معرفة كٌفٌة تحضٌر حامض السلفونٌك من ٌكون الطالب قادرا على عد االنتهاء من اجراء التجربة ب

 .المختبر عملٌاتفاعل البنزٌن مع حامض الكبرٌتٌك المركز وبؤستخدام جهاز السلفنة وفً 
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6 

ٌضررراؾ C( °55-50 )المررردى المحررردد بعرررد وصرررول درجرررة الحررررارة الرررى 

بواسررطة  مررع التحرٌررك المسررتمرترردرٌجٌا الررى الرردورق حررامض الكبرٌتٌررك 

وزمررن  C °50علررى ان ال تزٌررد درجررة الحرررارة عررن  الخررالط الكهربررائً 

 .مستمرة لدرجة الحرارةالمراقبة الالتفاعل ساعة واحدة مع 

 

7 

ثرم تضراؾ كمٌرة   C °30الرى بعد انتهاء زمن التفاعرل ٌبررد نراتج التفاعرل 

( وٌجب ان تكون اضافة الماء بشكل 95-35) mlمن الماء المقطرمعلومة 

 .C °30تدرٌجً مع الخلط بحٌث التزٌد درجة الحرارة عن 

 

8 
( ساعة فان الطبقرة العلٌرا 2ناتج التفاعل فً قمع الفصل وٌترك لمدة ) ضع

 .المتكونة هً المادة المسلفنة اما السفلى هً الماء والحامض المتبقً

 

  .وحجم كل من الطبقة العلٌا والسفلى بعد فصلهماخذ وزن  9

61 

من هٌدروكسٌد الصودٌوم وعادل بها الطبقة )عٌاري(  N 5 حضر محلول

 NaOH ٌضررراؾ  C °55 علرررى ان ال تزٌرررد درجرررة الحررررارة عرررن العلٌرررا

الشررمس  دواربالترردرٌج الررى ان تصررل نقطررة التعررادل وذلررك باسررتعمال ورق 

 .لمعرفة نقطة التعادل ثم سجل الحجم

 

66 

ٌ خرذ   H2SO4ى لحساب وزن حامض الكبرٌتٌك المتبقً فً الطبقة السرفل

ml 10  الى من الطبقة السفلى وٌخفؾml 250  باستخدام الماء المقطر ثم

 N 5 وٌسررررحح فررررً محلررررول هٌدروكسررررٌد الصررررودٌومml 10منرررره ٌ خررررذ 

 .)عٌاري(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

 ؟ الكٌل بنزٌن سلفونات تحضٌربٌن بمعادلة كٌمٌائٌة كٌفٌة / 1س

 / ما هو الكٌل بنزٌن سلفونات؟ وما الفائدة منه؟ واٌن ٌستخدم؟0س

 ؟ زٌن سلفوناتٌماهو الحامض المستعمل فً انتاج الكٌل / 1س

 لماذا ٌستخدم هٌدروكسٌد الصودٌوم بعد انتهاء التفاعل ؟ وما الؽرض من ذلك ؟ /2س

 لماذا ٌستخدم قمع الفصل لفصل الكٌل بنزٌن سلفونات؟ /3س

 ؟1لماذا تكون نسبة وزن الحامض الى وزن االلكٌل اكثر من  /4س
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المركبات العضوٌة البرافٌنٌة تعرؾ بأنها مواد تحتوي على عنصري الكاربون والهٌدروجٌن و قانونها  

 .CnH2n+2 العام

حٌث تتصؾ بعض هذه المركبات بخاصٌة االٌزومٌرٌة )برافٌن ذات سالسل جانبٌة ( ابتداء من  ثالثة  

)البنتان( اٌزومٌرات احدهما مستقٌم السلسلة والتراكٌب الباقٌة  C5H12لمركب  C5مثال  .مركبات متفرعة

 .متفرعة

ورؼم التقارب فً خواص االٌزومٌرات اال ان هنالك اختالؾ فً بعض خواصها وكلما زاد عدد ذرات 

 .للمركبالكاربون والهٌدروجٌن فً المركب العضوي كلما زاد عدد االٌزومٌرات 

عن البرافٌنات المتفرعة وهً ان الٌورٌا  هنالك خاصٌة ٌعتمد علٌها فً فصل البرافٌنات المستقٌمة 

بٌنما ال تكون الٌورٌا ذلك عند اضافتها ,  .H2N-CO-NH2ت المستقٌمة مركب معقد بالٌورٌا مع البرافٌنا تك ون

 .البرافٌنات المتفرعة والحلقٌة والمركبات االوروماتٌةالى 

ان هذه الخاصٌة تمهد لفصل البرافٌنات المستقٌمة عن  المشتقات النفطٌة لالستفادة منها كمواد اولٌة فً  

كما وٌستفاد  من طرٌقة االستخالص فً تحسٌن نقطتً االنسٌاب والتعكر فً زٌوت  .الصناعات البتروكٌمٌاوٌة

البرافٌنات  ون مركب معقد بلوري معك  وكذلك فان الثاٌوٌورٌا ت ت عند فصل الشمع البرافٌنً منها.التزٌٌ

 .كاربوناتالهٌدروفصلها من خلٌط  المتفرعة مما ٌمكن

ٌتم فصل المركب البرافٌنً المستقٌم عن المتفرع استنادا الى هذا االختالؾ فً الشكل والحجم الجزٌئً  

 .كاربوناتعن الٌورٌا والثاٌوٌورٌا مع الهٌدرو للمركبات المعقدة الجزٌئٌة الناتجة

هاٌدروجٌنٌة كما لتتكون معقدات الٌورٌا نتٌجة ارتباط جزٌئات الٌورٌا ببعضها البعض عن طرٌق االواصر ا

 (.2-18فً الشكل )

 

 ون مع الٌورٌاٌوضح ارتباط ذرة الهٌدروجٌن بالكارب 2-18شكل

الثانٌة  ٌدروجٌن من مجموعة امٌن لجزٌئة ٌورٌااالوكسجٌن لجزٌئة الٌورٌا بذرة هحٌث ترتبط ذرة  

              .( انكسترم4.9وهكذا مكون ما ٌشبه القناة ذات قطر محدد ٌبلػ )

 اسم التجربة : فصل البرافٌنات المستقٌمة عن البرافٌنات المتفرعة

 (15-0)رقم التجربة : 

 -الهدؾ من التجربة :

 .المتفرعة عن البرافٌنات المستقٌمةفصل البرافٌنات  

 نظرٌة التجربة 
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تستطٌع الجزٌئات محددة الشكل من الدخول فٌه فقط ٌتحدد حجم جزٌئة الهٌدروكاربون الداخلة فً 

كاربون مساوٌة تركٌب المركب المعقد بحجم القناة المتكونة حٌث تكون ابعاد المقطع العرضً لجزٌئة الهٌدرو 

 او اصؽر من ابعاد المقطع العرضً للقناة المتكونة.

اما شكل معقدات الثاٌو ٌورٌة فال ٌختلؾ عن معقدات الٌورٌة بشًء سوا ان حجم ذرة الكبرٌت اكبر  

 مما ٌ دي الى ان تكون القناة الحاصلة بٌن جزٌئات الثاٌو ٌورٌا اكبر.

سلسلة عن المركبات المتفرعة للٌورٌا مع محفز لعملٌة ان عملٌة فصل مركبات البرافٌن مستقٌم ال

الفصل وهو المٌثانول مع التحرٌك لهذا الخلٌط الهٌدرو كاربونً الذي ٌحتوي على كل من البارافٌنات المستقٌمة 

داخل خالله المركبات المستقٌمة مع الٌورٌا التً تتشكل على مر التحرٌك لفترة زمنٌة تتالسلسلة والمتفرعة وٌست

ٌئة انبوب تدخل خالله المركبات المستقٌمة وتبقى االٌزومٌرات المتفرعة مع خلٌط الفصل وبعد ترشٌح هذا ه

الخلٌط حٌث ٌحتوي الراشح على المركبات المتفرعة بٌنما ٌحتوي الراسب على المركبات المستقٌمة المتداخلة 

ة الٌورٌا فً كمٌة من الماء الساخن مع الٌورٌا ومن ثم نستطع ان نحصل على المركبات المستقٌمة من اذاب

 .حٌث تذوب الٌورٌا وتنفصل المركبات البرافٌنٌة وباستخالصهاعدة مرات نستطٌع تحدٌد كمٌتها

 االدوات واالجهزة المستخدمة

  100ml.دورق مخروطً بسعة  -6

 shaker. جهاز رج -2

 .قمع بوخنر -3

 .قمع فصل -4

 

 المواد الكٌمٌاوٌة المستخدمة 

  .لٌط هٌدروكاربونًخ -6

 .مٌثانول -2

 .ٌورٌا -3

 .ماء ساخن -4

 خطوات العمل 

مرن المٌثرانول وامزجهمرا برالرج  ml 5مرن الٌورٌرا واضرؾ الٌره  g 25خذ دورق مخروطً وضع فٌه  -6

 .م الٌورٌاظحتى ٌختلطا جٌدا وتذوب مع

 .من المركب الهٌدروكاربونml 10ًاضؾ الى الخلٌط  -2

 .جهاز الرجبأستعمال  C °25دقٌقة بدرجة  20رج المحلول جٌدا لمدة  -3

 .دقائق 61اترك المحلول بعد الرج لمدة  -4

 .رشح المحلول بأستعمال قمع بوخنر وافصل الراسب )بلورات بٌضاء( -5

 من المٌثانول وهو فً قمع بوخنر. ml 5اؼسل الراسب بالمٌثانول على ورق الترشٌح وذلك بأضافة  -6

 .C( °50-60)ن عند درجة ما بٌن ماء ساخ ml 50 ـاؼسل الراسب ب -7

انقل الراشح بما ٌحوٌه الى قمع فصل لفصرل المرواد الهٌدروكاربونٌرة مرن المرزٌج المرائً الرذي ٌحتروي  -8

 .على الٌورٌا الذائبة

 .احسب حجم البرافٌن المستقٌم -9
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 بطاقة التمارٌن

 

 

 

 

 

 

 

 : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد, ُعدد, اجهزة ( ثانٌا  

, خلٌط Shaker, قمع فصل, مخبار مدرج, قمع بوخنر, جهاز رج ml 100دورق مخروطً سعة 

 هٌدروكاربونً, ٌورٌا, مٌثانول, ماء ساخن, محرار.

 ,  الرسومات ( معٌار االداء  , قاط الحاكمةن:  خطوات العمل ) ال ثالثا  

 ت خطوات العمل مع النقاط الحاكمة الرسومات

 

 6 .بدلة العمل )صدرٌة ( ارتد

  

من الٌورٌا واضؾ الٌه  g 2.5خذ دورق مخروطً وضع فٌه 

ml 5  وامزجها بالرج حتى ٌختلطا جٌدا وتذوب من المٌثانول

 .معضم الٌورٌا بالمٌثانول

2 

 

 3  .ٌدروكاربونًمن المركب اله ml 10اضؾ الى الخلٌط 

م باستعمال     25بدرجة  دقٌقة ( 21)  رج المحلول الجدٌد لمدة 

 .جهاز الرج
4 

 5 .دقاٌق(61اترك المحلول بعد التحرٌك لمدة ) 

 اسم التمرٌن : فصل البرافٌنات المستقٌمة عن البرافٌنات المتفرعة

 (15-0رقم التمرٌن : )

  :االهداؾ التعلٌمٌةاوال  

بعد االنتهاء من هذه التجربة ٌكون الطالب قادرآ على فصل البرافٌنات المستقٌمة عن 

 .البرافٌنات المتفرعة عملٌا و فً المختبر
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باستعمال قمع بوخنر وافصل الراسرب )بلرورات  رشح المحلول

 .بٌضاء (
6 

 

 اؼسررل الراسررب بالمٌثررانول علررى ورق الترشررٌح وذلررك بأضررافة

 ml 5 .من المٌثانول وهو فً قمع بوخنر 

 

7 

 
 درجرررة مرررا برررٌنمررراء سررراخن عنرررد  ml 50اؼسرررل الراسرررب ب 

 C( °50-60). 
8 

 

انقررررل الراشررررح بمررررا ٌحوٌرررره الررررى قمررررع فصررررل لفصررررل المررررواد 

 الهٌدروكاربونٌة من المزٌج المرائً الرذي ٌحتروي علرى الٌورٌرا

 .الذائبة

9 

 61 .احسب حجم البرافٌن المستقٌم 
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والناتجة من تكاثؾ  سم البالستٌكات األمٌنةلدائن تحت الٌورٌا فورمالدٌهاٌد نوع من لنواع الاتعتبر

 والفورمالدٌهاٌد وتلعب نسب المواد المتفاعلة وظروؾ التفاعل دوراً مهماً فً سٌرهذا التفاعل  وهذا الٌورٌا

 -:الفورمالدٌهاٌد  نوعان من الموادعند لضافة الٌورٌا الى التفاعل من نوع بلمرة التكاثؾ  وٌنتج 

 مٌثاٌلول ٌورٌاثنائً  مٌثاٌلول ٌورٌا                                   ب.  أحادي . أ

ول ٌورٌا عند التسخٌن فً وجود حامض تحت ظروؾ متحكم فٌها, التفاعل ببطء نتٌجة بلمرة المٌثاٌلوٌتم 
 .( ثم ٌستمر التسخٌن ألزالة الماء8-7مابٌن ) pHودرجة  C °40 بحٌث ٌحتفظ بالحرارة عند 

لى ع ٌعمل مثل السلسلوز الذي طاردة للماء وعند لضافة مواد .الكتلة اللدنة المتكونة لزجةوبعد ذلك تصبح 
 .عجٌنة اللدائنرٌك قبل تكوٌن مثل حامض النتفصل الماء من المنتج المتكون وٌتم لٌضاً إضافة عوامل مساعدة 

 .المنتج قبل تشكٌله الذي ٌعمل على صالبة NH4Clثم ٌضاؾ كلورٌد االمونٌوم  

 المواد واالدوات المستخدمة 
 .فورمالٌن .6

 .مدرجمخبار  .2

 .كأس زجاجً .3

 .دورق دائري .4

 .هٌدروكسٌد الصودٌوم .5
 .pHورق  .6

 .ٌورٌا .7

 .مكثؾ عاكس .8
 .لو حامض الترترٌك  %99تركٌز حامض الخلٌك الثلجً .9

 .نشارة خشب لبٌض .61

 .كلورٌد األمونٌوم .66

 طرٌقة العمل
 .ml 100من الٌورٌا الصلبة  ثم ضعها فً كاس زجاجً  حجم   g 6زن  -6

 .ثم ضعها  فً دورق دائري وزنآ,%37مخبار مدرج بتركٌز   من الفورمالٌن فً ml 48خذ  -2

بحٌث ٌصبح   pH( للسٌطرة على قٌمة 2gعادل الفورمالدٌهاٌد بواسطة هٌدروكسٌد الصودٌوم )لضافة  -3
 .pH( وذلك باستخدام  ورق  7.8بحدود )

والتحرٌك لؽرض شكل تدرٌجً مع الرج ورمالدٌهاٌد فً الدورق الدائري بمن الٌورٌا  الى الف  g 6 لضؾ -4
 .االذابة

 اسم التجربة : تحضٌر الٌورٌا فورمالدٌهاٌد

 (16-0):  رقم التجربة

  -من التجربة :الهدؾ 

 فورمالدٌهاٌد عملٌا .الٌورٌا تحضٌر مادة

 نظرٌة التجربة 
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لمزٌج  الى درجة  الؽلٌان  سخن المحلول  تدرٌجٌاً  مع التقلٌب المستمر  الى ان تصل  درجة  حرارة ا -5
cm 40بالتبخر بمقدار ساعة والسماح للماء الناتج من التفاعل 2ة عاكس لمد وٌفضل التسخٌن بربط مكثؾ

3.
 

 .الؽراءالوقت  تزداد  اللزوجة  للمحلول تدرٌجٌاً حتى تصبح مثل الحظ مع لزدٌاد  -6

 .ساعتٌنٌصل الى التركٌز المطلوب وقد تستمر عملٌة التبخٌر لمدة  حتىبخر المحلول إلزالة الماء الزائد  -7

cm 5حمض المزٌج الناتج بواسطة  -8
حامض الترترٌك لمدة ربع من   g 5حامض الخلٌك الثلجً او  من 3

 .C  °90ساعة  عند درجة 

 .برد المحلول الى درجة حرارة الؽرفة  ثم رشح ان تطلب االمر -9
من السلٌلوز )نشارة خشب لبٌض(  g 3الرزٌن الناتج )البولٌمر الناتج ( وامزجها مع  نم  g 5خذ  -61

 .مسحوقة  سحقاً جٌداً 
 .من كلورٌد االمونٌوم لزٌادة الصالبة g 2لضؾ  -66

, والشكل  لالخشاب كمادة الصقة الناتج ٌسىتعمل .درجة حرارة الؽرفة  لكً ٌتصلب ٌترك الناتج عند -62
 .( رسم تخطٌطً ٌوضح اجزاء الجهاز19-2)

 

 منظومة تحضٌر الٌورٌا فورمالدهاٌد  2-19شكل 

 

 الحسابات

   = الكثافة
 الكتلة

 الحجم
 

 

 الكثافة = الوزن النوعً  عددٌا  

 

 الكتلة = الوزن 

 

الحجم= 
 الوزن

 النوعً الوزن
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 بطاقة التمارٌن

 

 

 

 

 

 

 , اجهزة ( , ُعدد : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد ثانٌا  

 .فورمالٌن -6

 .مخبار مدرج -2

 .ml 100كأس  زجاجً  -3

 .دورق  دائري -4

 .هٌدروكسٌد الصودٌوم -5

 .pHورق  -6

 .ٌورٌا -7

 .مكثؾ عاكس -8

 .حامض الخلٌك الثلجً -9

 .حامض الترترٌك -61

 .نشارة خشب -66

 .كلورٌد االمونٌوم -62

 :  خطوات العمل ) النقاط الحاكمة,  معٌار االداء,  الرسومات ( ثالثا  

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

6 
ارتد بدلة  العمل ثم اؼسل االدوات بالماء العادي وٌجب ان 

 .نظٌفةوافة جتكون 

 

2 

مرن الٌورٌررا  الصرلبة  ثررم ضرعها فررً كرأس زجرراجً   g 6زن 

مرن الفورمررالٌن  فررً مخبررار  ml 48ثررم خررذ    ml 100حجرم 

 .% ثم ضعها فً دور ق دائري37مدرج  بتركٌز  

 

 اسم التمرٌن  تحضٌر  الٌورٌا فورمالدٌهاٌد

 (16-0)رقم التمرٌن : 

  -االهداؾ التعلٌمٌة :: اوال  

 الٌورٌافورمالدٌهاٌد عملٌا  فًن الطالب قادرا  على تحضٌر مادة بعد االنتهاء من اجراء التجربة ٌكو

 .المختبر
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3 

 من هٌدروكسرٌد الصرودٌوم  g 2عادل الفورمالدٌهاٌد بواسطة 
( 7-8بحٌررث  ٌصرربح  بحرردود )   pHللسررٌطرة علررى قٌمررة 

الرى فرً الٌورٌرا  g 6ثم اضؾ الكمٌة     pHباستخدام  ورق 
مع الرج  الفورمالدٌهاٌد  فً الدورق الدائري  بشكل تدرٌجً 

مرع  ثرم سرخن المحلرول  تردرٌجٌا  .والتحرٌك لؽررض  االذابرة
التقلٌررب المسررتمر  الررى ان تصررل  درجررة حرررارة المررزٌج الررى 
درجررة الؽلٌرران  وٌفضررل التسررخٌن بررربط مكثررؾ  عرراكس لمرردة 

والسرماح للمراء النراتج  مرن التفاعرل برالتبخر بمقردار   .سراعتٌن
40 cm

3. 

 

4 

الحظ مع ازدٌراد  الوقرت ترزداد  اللزوجرة  للمحلرول  تردرٌجٌا  
حتى تصبح  مثل العسل  االبٌض  ثرم  بخرر  المحلرول الزالرة  

مر  الماء الزائد الى ان ٌصل  الى تركٌرز  المطلروب  وقرد تسرت
 .ساعة 2عملٌة  التبخر  لمدة 

 

5 

حمض  المزٌج  بواسطة  حامض الخلٌك  الثلجرً لو حرامض  
cm 5الترترٌررك  

مررن   5gحررامض الخلٌررك الثلجررً   لو    3
ثرم  C °90حامض  الترترٌك  لمدة  ربع ساعة  عنرد درجرة  
 .برد المحلول  الى درجة  حرارة الؽرفة  ثم رشح

 

6 

من السٌلٌلوز   g 3من الرزٌن الناتج  و امزجها مع    g 6خذ 
 g 2)نشارة خشب  االبٌض (  مسحوقة سحقا جٌدا ثم اضرؾ 

مررن كلورٌررد االمونٌرروم لزٌررادة الصررالبة وٌترررك  النرراتج عنررد 
درجررة حرررارة  الؽرفررة  لكررً ٌتصررلب والنرراتج ٌسررتعمل كمررادة 

 .الصقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

فورمالدٌهاٌد؟ وما اهمٌة استخدام هٌدروكسٌد / ماهو الحامض المستخدم  فً تحضٌر  الٌورٌا  1س

 الصودٌوم فً التفاعل؟

 ماهً استخدامات الٌورٌا فورملدٌهاٌد؟ /0س

 ما هً االضافات المستعملة بعد تحضٌر الٌورٌا فورمالدٌهاٌد؟ /1س

 ما هً نوع البلمرة المستخدمة فً تحضٌر الٌورٌا فورمالدٌهاٌد؟ /2س

 خلٌط التفاعل للٌورٌا فورمالدهاٌد مع ازدٌاد الوقت؟لماذا تزداد لزوجة محلول  /3س

 لماذا ٌتم اضافة حامض الى المحلول بعد انتهاء التفاعل؟ /4س
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 هنالك عدة طرق لقٌاس الوزن الجزٌئً للبولٌمٌر منها 

 .طرٌقة اللزوجة -6

 .طرٌقة انتشار الضوء -2

 .طرٌقة الضؽط التنافذي -3

 .طرٌقة المجموعات الطرفٌة -4

 .وسوؾ نقتصر على دراسة اللزوجة النسبٌة لتعٌن الوزن الجزٌئً للبولٌمٌر

الى زم الذي ٌستؽرقه مرور حجم سائل معٌن معروؾ اللزوجة لالالزمن انسبة هً  -:اللزوجة النسبٌة 

 الزمن الذي ٌستؽرقه مرور نفس الحجم من سائل مجهول اللزوجة تحت نفس الظروؾ فالنسبة بٌن الزمنٌن هً 

 

  

   
 =  

   
 

   6Ѵ ولزوجة المذٌب   Ѵالمتعدد الجزٌئات ( مع لزوجة محلوله Mٌرتبط الوزن الجزٌئً للبولٌمر )   

  بالعالقة االتٌة : 

 
 

  
 –    

 
=KMa.(...........................1  ) 

                                             

 حٌث ان 

 

  
 spѴتسمى اللزوجة النوعٌة  ((1 – 

 وبذلك ٌكون 

KMa=Ѵsp..................(..................0) 

       

 

 بقٌاس اللزوجة  اسم التجربة : تعٌن الوزن الجزٌئً للبولٌمٌر

 A( 02-0رقم التجربة : )

 -الهدؾ من التجربة :

 .للبولٌمٌر عملٌاتعٌٌن الوزن الجزٌئً 

 نظرٌة التجربة 
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C   ًوزن المذاب الصلب ف(  التركٌز :ml 100 مثال االسٌتون او الكلوروفورم ) من المذٌب. 

M الوزن الجزٌئً للبولٌمر :. 

K.a :مقدار ثابت ٌعتمد على المذاب )البولٌمٌر ( والمذٌب ودرجة الحرارة للنظام الؽروي. 

 حساب الوزن الجزٌئً للبولٌمرات المخففة جدا عند رسم العالقة بٌنتستخدم فً  2ان المعادلة رقم 

  (  (C/Ѵsp  مقابلC  نحصل على خط مستقٌم عند مد الخط الى قٌمةCzero. 

 =)الحقٌقٌة(فان قٌمة اللزوجة الناتجة من الرسم عندما ٌكون التركٌز مساوٌا للصفر ٌطلق علٌها اللزوجة الذاتٌة 

     =0Ѵ...............(1)  KMa   

وجة الحقٌقٌة  :هً اللز 2Ѵحٌث   

معلومة 2Ѵ.: اصبحت لدٌنا  . 

K  اسٌتات السٌلٌلوز( 10 -4×1.49للبولً ستٌارٌن( )  10 -4×1.2): ثابت معلوم 

a( 0.82للبولً ستٌارٌن( ) 0.73: ثابت معلوم  )اسٌتات السٌلٌلوز 

M )مجهول )الوزن الجزٌئً للبولٌمر وهو المطلوب : 

 

   

 

 
    

 
  

 

                                                                                                     

     

   Czero                                                          C  

    

 االدوات واالجهزة المستخدمة 

  30ml  ,40ml ,200ml.دوارق مختلفة الحجوم  -6

 .مخبار مدرج -2

 .جهاز فسكومٌتر -3

  .مٌزان -4
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 المواد الكٌمٌاوٌة المستخدمة

 .(او استون )  CHCl3كلورفورم  -6

 .)اسٌتات السٌلٌلوز (  بولً ستٌارٌن -2

 خطوات العمل

 منرره فررً جهرراز الفسرركومٌتر, والشرركل  ml 61وذلررك بوضررع  قرس لزوجررة المررذٌب النقررً )الكلوروفررورم( -6

 .( ٌوضح انواع مختلفة من الفسكومٌتر20-2)

 .(200mمن الكلوفورم بالمخبار المدرج وضعها فً بٌكر حجم ) (100mlخذ حجم ) -2

 .(بولً ستٌارٌن وضعها فً البٌكر السابق على الكلوفورم لتحضٌر المحلول0,5gزن ) -3

 .(بشكل جٌد2المحضر بالخطوة )اؼسل الفسكو مٌتر مرتٌن بالمحلول  -4

 .(t(منه فً الفسكومٌتر وعٌن زمن انسٌابه )10mlقس لزوجة المحلول وذلك بوضع ) -5

 .حضر محالٌل مختلفة التركٌز الستخدام المحلول االصلً عن طرٌق التخفٌؾ -6

 

                                                                   0,2 %     ml  10                2ml   

 

                                                                  0,4 %  10  ml             4ml 

 

                                                                         0,6 %  10  ml            8ml 

 

                                                                        1 %   10  ml            10m 

 

 كرراالتً علررى ان تبرردا بررالمحلول المخفررؾ ثررم االعلررى تركٌررزا مررع ؼسررل الجهررازسررجل النرراتج فررً جرردول  -7

 .بالكورفورم بعد كل محاولة

 

Sp/c        Ѵ  

  

 – 1= Ѵ  sp              t   sec C   g/100ml 

             0,2 

             0,4 

             0,8 

              1 
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ونقطة التقاطع مع الخط المسرتقٌم مرع المحرور الصرادي نحردد قٌمرة اللزوجرة  c(  مع  Sp/cѴ)  ارسم -8

   2Ѵ  الحقٌقٌة )الذاتٌة (

 a                 kM     =2Ѵطبق القانون التالً الٌجاد الوزن النوعً           -9

 

 فسكومٌتر بؤشكال مختلفة  2-20شكل                                      
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 بطاقة التمارٌن

 

 

 

 

 

 

 : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد, ُعدد, اجهزة ( ثانٌا  

كلورفورم,  مخبار مدرج,  (ml, 40 ml, 200ml 30مٌزان, جهاز الفسكو مٌتر, دوارق مختلفة االحجام  )  

 بولً ستارٌن ) او استون, اسٌتات السللوز (

 :  خطوات العمل ) النقاط الحاكمة,  معٌار االداء,  الرسومات ( ثالثا  

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

 .بدلة العمل )الصدرٌة ( ارتد 6

 

2 
نسٌاب المذٌب )الكلورفورم ( وذلك بوضع اقس زمن 

10ml منه فً جهاز الفسكومٌتر المنظؾ جٌداt0 

 

3 
( من الكلورفورم بالمخبار المدرج 100mlخذ ) 

 .200mlوضعها فً بٌكر حجم 

 

4 
من بولً ستٌارٌن وضعها فً البٌكر السابق  g 0.5زن 

 .على الكلورفورم لتحضٌر المحلول

 

 اسم التمرٌن : تعٌن الوزن الجزٌئً للبولٌمر بقٌاس اللزوجة

  A(02-0رقم التمرٌن : )

 : االهداؾ التعلٌمٌة اوال  

االنتهاء من  هذا التمرٌن ٌكون الطالب قادرا على تعٌن الوزن الجزٌئً  للبولٌمٌر من قٌاس بعد 

 .اللزوجة عملٌا وفً المختبر بواسطة جهاز الفسكومٌتر
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5 
( وقس زمرن 10mlجٌدا وضع فٌه ) اؼسل الفسكو مٌتر

 .(t)انسٌابه 

 

6 

حضر محالٌل مختلفة من المحلول المحضر فً الخطروة 

   o,2%    0,4%    0,8%وذلرك بعملٌرة التخفٌرؾ   4

1%. 

 

7 

سجل زمن انسٌاب هذه المحالٌل علرى ان نبردا برالمحلول 

المخفررؾ ثررم االعلررى تركٌررزا بعررد ؼسررل الجهرراز بعررد كررل 

 .سجله فً جدول .محاولة

 

8 
      احسب الوزن الجزٌئً للبولٌمٌر من المعادلة التالٌة

   KMa     =2Ѵ 

 

 

 ن الوزن الجزٌئً عن طرٌق المجموعات الطرفٌة اذا لم تتوفر االدوات والموادٌهنالك طرٌقة اخرى لتعٌ

 .فً التجربة السابقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

 ل المإثرة على لزوجة السوائل؟  ماهً العوام /1س

 ما عالقة اللزوجة بدرجة الحرارة ؟  /0س

 هل ٌزداد ام ٌقل؟توقع لمٌل الخط المستقٌم بالشكل اذا تم استخدام تراكٌز عالٌة للبولٌمر فماذا ت /1س

 ولماذا؟
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 االدوات واالجهزة المستخدمة

 .مٌزان حساس -6

 .سحاحة -2

 .دورق مخروطً -3

 .L 1قنٌنة حجمٌة سعة  -4

 .ml 300كأس زجاجً سعة  -5

 المواد الكٌمٌاوٌة المستخدمة

 .PEGبولً اثٌلٌن اجالكول  -6

 .هٌدروكسٌد الصودٌوم -2

 .PH.PHدلٌل  -3

 .ماء مقطر -4

 خطوات العمل

 .من الماء المقطر 1Lمنه واذابتها فً    5gوذلك بوزن  pEGحظر محلول من بولً اثلٌن اجالٌكول  -6

مرن هٌدروكسرٌد الصرودٌوم  0.4gمن هٌد روكسٌد الصرودٌوم وذلرك بروزن   N)01 .0)  حظر محلول -2

 .1Lفً قنٌنة حجمٌة سعة ثم ضعها من الماء المقطر  1L وتذاب فً 

 .هٌدروكسٌد الصودٌوم المحضر اعالهسحاحة بمحلول ال امؤل -3

 ml 300مررن محلررول بررولً اثٌلررٌن جالٌكررول ثررم ضررعها فررً دورق مخروطررً سررعة  20mlخررذ حجررم  -4

 .ٌبقى عدٌم اللون المحلولستالحظ ان لون  PH.PHقطرتان من دلٌل  الٌها واضؾ

 .ر السحاحةاؼلق صنبو ,محلول فً الدورق الى اللون الورديللٌة التسحٌح الى ان ٌتؽٌر لون اابدا بعم -5

 .لحجم محلول البولٌمٌر محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم المكافىءحجم  سجل -6

 الصودٌوم  هٌدروكسٌد                بولٌمر           

N 1      ×      V1         =            N      ×      V 

   20ML×N                          =20ML)    ) 0.01   ×                                         

 عن طرٌق المجموعات الطرفٌة اسم التجربة : تعٌٌن الوزن الجزٌئً للبولٌمٌر

  B(02-0: ) جربةرقم الت

 -الهدؾ من التجربة :

 .تعٌٌن الوزن الجزٌئً للبولٌمٌر ن طرٌق المجموعات الطرفٌة عملٌا
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  =N               

 

0.01 = N          mol 

                                                                                                                

                                                                                 العٌارٌة  للبولٌمر ×   عدد الموالت = ح   

                                                                                                

  =20×0.01 

 =  
   

    
 

 0.0002عدد الموالت فً  البولٌمر = 

 

الوزن الجزٌئً =   
 

      
       

    =g/mol 25000 
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 بطاقة التمارٌن

 

 

 

 

 

 : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد , ُعدد , اجهزة ( ثانٌا  

, بولً اثٌلٌن اجالٌكول L 1, قنٌنة حجمٌة سعة ٌزان حساس, سحاحة, دورق مخروطً, كؤس زجاجًم

PEGدلٌل , هٌدروكسٌد الصودٌوم ,PH.PHماء مقطر ,. 

 :  خطوات العمل ) النقاط الحاكمة,  معٌار االداء,  الرسومات ( ثالثا  

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

  .ارتد بدلة العمل ) الصدرٌة ( 6

2 
ثم ضعها فً كأس  PEGمن بولً اثٌلٌن اجالٌكول  g 5زن 

 .ماء مقطر L 6زجاجً واذبها فً 

 

3 

مررن هٌدروكسررٌد الصررودٌوم ثررم ضررعها فررً كررأس  g 0.4زن 

مراء مقطرر ثررم ضرعها فرً قنٌنررة  L 1زجراجً واضرؾ الٌهرا 

 .L 1حجمٌة سعة 

 

  .N 0.01امؤل السحاحة بمحلول هٌدروكسٌد الصودٌوم  4

5 

ثم ضع  PEGمن محلول بولً اثٌلٌن اجالٌكول  ml 20خذ 

سرتالحظ ان لرون المحلرول ٌبقرى  PH.PHقطرتٌن مرن دلٌرل 

 .عدٌم اللون

 

6 
ابدل بعملٌة التسحسح الى ان ٌتؽٌر لون المحلرول فرً الردورق 

 .الى اللون الوردي , اؼلق صنبور السحاحة

 

7 
سررجل حجررم محلررول هٌدروكسررٌد الصررودٌوم المكررافىء لحجررم 

 .البولٌمرمحلول 

 

 

 

 

  B(02-0: ) مرٌنرقم الت

  : االهداؾ التعلٌمٌةاوال  

لوزن الجزٌئً  للبولٌمٌر عن طرٌق بعد االنتهاء من  هذا التمرٌن ٌكون الطالب قادرا على تعٌن ا

 المجموعات الطرفٌة عملٌا.
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اصباغ االزو تمثل اعلى نسبة بٌن االصباغ المستعملة صناعٌاً لصباؼة انواع مختلفة من االنسجة 

( -N=N-)واصباغ االزو قد تكون احادٌة, ثنائٌة, ثالثٌة او متعددة االزو اعتماداً على عدد مجامٌع االزو 

مجموعة االزو وباالرتباط مع الموجودة فً جزٌئة الصبؽة, والمجموعة المانحة للون )الكروموموز( فٌها هً 

 .الحلقات االورماتٌة تعطً الكروموجٌن وهو تركٌب الصبؽة الرئٌسً

وقد تتوفر فً جزٌئة الصبؽة مجامٌع فعالة كمجامٌع السلفونٌك, الكاربو كسل, الهٌدروكسٌل واالمٌن  

 .وؼٌرها

الصبؽة, مثل هذه المجامٌع وهذه المجامٌع تعطً فعال معمقاً للون حٌث تزٌد من شدة اللون فً جزٌئة  

 .تسمى المجامٌع المعمقة للون )االوكسوكروم(

تحضر اصباغ االزو عموما بعملٌتٌن االولى هً تكوٌن الدٌازو لالمٌنات االورماتٌة االولٌة والثانٌة 

هً عملٌة االزدواج ألٌون الدٌازونٌوم الموجب الناتج من مركب العمٌة االولى مع مركب االزدواج وعادة 

 .تستعمل لالخٌر مركبات الهٌدروكسٌل او االمٌن االورماتٌة

لتكوٌن ملح C( °5-0 )تكوٌن مركب الدٌازو ٌتم بفعل حامض النتروز فً درجة حرارة منخفضة  

 .الدٌازونٌوم الذي ٌكون ؼٌر مستقر فً درجات الحرارة االعتٌادٌة

الموجب فً مركبات االزدواج واٌون  عملٌة االزدواج هً عملٌة تعوٌض الكترونً بأٌون الدٌازونٌوم 

ٌجب  .ة االلكترونٌة فً المركب االخٌرالدٌازونٌوم ٌرتبط مع مركب االزدواج فً الموقع الذي تتركز فٌه الكثاف

المحافظة على درجة الحرارة فً نفس الدرجة المنخفضة لمنع تجز  ملح الدٌازونٌوم المستعمل, ان وسط 

 .ة مركب االزدواجعملٌة االزدواج ٌعتمد على طبٌع

بعد اكمال تحضٌر الصبؽة تجري احدى عملٌات التنقٌة كعملٌة التبلور بأستعمال مذٌب عضوي مناسب  

 .او تستعمل احدى الطرق الكروماتوكرافٌة فً التنقٌة

 االدوات واالجهزة المستخدمة 

 .مخبار مدرج -6

 .3عدد  ml 200كأس زجاجً سعة  -2

 .ساعد زجاجً -3

 .محرار -4

 .لعمل حمام ثلجً ml 500كأس زجاجً سعة  -5

 .مٌزان حساس -6

 

 تحضٌر صبؽة الدٌازو مختبرٌااسم التجربة : تجربة 

 (01-0رقم التجربة : )

 -الهدؾ من التجربة :

 .تحضٌر صبؽة الدٌازو مختبرٌا مع معرفة اهمٌة الصبؽة واالصباغ

 نظرٌة التجربة 
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 المواد المستخدمة 

 .حامض الهٌدروكلورٌك المركز -6

 .االنٌلٌن -2

 .نترٌت الصودٌوم -3

 .بٌتافٌنول -4

 .هٌدروكسٌد الصودٌوم -5

 .ماء مقطر -6

  .قطعة قماش بٌضاء اللون -7

 طرٌقة العمل للصبؽات العضوٌة 

 .ml 300لٌن فً مٌزان حساس ثم ضعها فً كأس زجاجً سعة ٌمن االن g 2.3ن ز -6

 .ماء مقطر ml 10من حامض الهٌدروكلورٌك المركز ثم اضؾ الٌها  ml 10خذ  -2

لٌن مع التحرٌك المسرتمر لؽررض ٌاضؾ الحامض المحضر الى الكأس الزجاجً الذي ٌحتوي على االن -3

 .لٌن بالحامضٌاذابة االن

ض ٌحتروي علرى كمٌرة جٌردة مرن الرثلج )كرأس كبٌرر مرع الرثلج ٌعرد ضع الكأس ومحتوٌاته اعاله فً حو -4

 .والحفاظ علٌه فً هذه الدرجة C( °5-0 )لؽرض التبرٌد( وٌراعى خفض درجة حرارة المزٌج من 

 مررن مررادة نترٌررت الصررودٌوم فررً مٌررزان حسرراس ثررم ضررعها فررً كررأس زجرراجً اخررر سررعة  g 1.3زن  -5

ml 200  واضؾ الٌهاml 10 ماء مقطر واعمل على اذابتها بشكل جٌد. 

الررى الكررأس  اضررؾ محتوٌررات المحلررول بعررد عملٌررة الررذوبان )المحلررول المحضررر مررن نترٌررت الصررودٌوم( -6

 ببطرررىء وعناٌرررة مرررع التحرٌرررك المسرررتمرالزجررراجً الموجرررود فرررً الحمرررام الثلجرررً قطررررة بعرررد قطررررة 

 ن الصررربؽةاالزدواج وتكررروٌوحترررى نهاٌرررة  C °5  والمحافظرررة علرررى  درجرررة الحررررارة فرررً اقرررل مرررن

   ]6هذا المحلول المحضر رقم  [

 .ml 200من مادة بٌتافٌنول فً مٌزان حساس ثم ضعها فً كأس زجاجً اخر سعة  g 2.6زن  -7

% ثرم ضرعها فرً الكرأس اعراله مرع التحرٌرك 61من محلول هٌدروكسٌد الصرودٌوم تركٌرز  ml 25خذ  -8

 .المستمر ألتمام عملٌة االذابة

 C( °5-0 )بررررد المحلرررول النررراتج بأسرررتعمال حمرررام ثلجرررً مرررع المحافظرررة علرررى درجرررة الحررررارة مرررن  -9

 .]2وهذا المحلول المحضر رقم [

 2وبعرد ذلرك ادخلهرا فرً محلرول رقرم 6وألجراء عملٌة االختبار ادخل قطعة قمراش بٌضراء فرً محلرول رقرم

 .وستعطٌك النتائج بحصولك على لون ممٌز وثابت
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 طرٌقة العمل للصبؽات الالعضوٌة 

الصبؽات الالعضوٌة من الممكن ان تستخدم فً صبػ النساجٌن والمرواد االخررى وٌرتم تحضرٌرها بواسرطة 

 .التفاعل بٌن خالت الرصاص وداٌكرومات البوتاسٌوم وٌنتج عن ذلك صبؽة بلون اصفر

 .ml 200من خالت الرصاص فً مٌزان حساس ثم ضعها فً كأس زجاجً سعة  g 5زن  -6

 .ماء مقطر مع التحرٌك المستمر لؽرض االذابة ml 100اضؾ الٌها  -2

 .]6هذا المحلول رقم[لفترة قصٌرة  C( °80-60)سخن المحلول الناتج ما بٌن درجة  -3

 .ml 200من داٌكرومات البوتاسٌوم فً مٌزان حساس ثم ضعها فً كأس زجاجً اخر سعة  g 5زن  -4

 .]2وهذا محلول رقم[ع التحرٌك المستمر ألتمام عملٌة االذابة مماء مقطر  ml 100اضؾ الٌها  -5

والحظ تطور اللون  2وبعد ذلك ادخلها فً محلول رقم 6ادخل قطعة قماش بٌضاء اللون فً محلول رقم -6

 .فً كال الصنفٌن
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 بطاقة التمارٌن

 

 

 

 

 

 

 

 : التسهٌالت التعلٌمٌة )مواد, ُعدد, اجهزة( ثانٌا  

 .مخبار مدرج -6

 .5عدد  ml 200كأس زجاجً سعة  -2

 .لعمل حمام ثلجً ml 500كأس زجاجً سعة  -3

 .محرار , مٌزان حساس -4

 .حامض الهٌدروكلورٌك , انٌلٌن ونترٌت الصودٌوم -5

 .ماء مقطر , بٌتافٌنول وهٌدروكسٌد الصودٌوم -6

 .لالختبارقطعة قماش بٌضاء  -7

 : خطوات العمل )النقاط الحاكمة, معٌار االداء, الرسومات( ثالثا  

 خطوات العمل للمركبات العضوٌة :
 

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

 .)الصدرٌة(بدلة العمل  ارتد 6

 

2 
لٌن فً مٌزان ثم ضعها فً كأس ٌمن االن g 2.3زن 

 .ml 200زجاجً سعة 

 

 اسم التمرٌن : تجربة تحضٌر صبؽة الدٌازو مختبرٌا 

 

 (01-0رقم التمرٌن : )

 : االهداؾ التعلٌمٌة  اوال  

بعد االنتهاء من اجراء التجربة ٌكون الطالب قادرا على اعداد وتحضٌر صبؽة الدٌازو مختبرٌا من 

 .المركبات العضوٌة وؼٌر العضوٌة مع معرفة اهمٌة الصبؽة واالصباغ فً حٌاتنا الٌومٌة
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3 

 المحضررررررر مررررررن HClمررررررن حررررررامض  ml 20اضررررررؾ 

 (ml 10 +حامض مركزml 10  الرى الكرأس )ماء مقطر

 .الزجاجً الذي ٌحتوي على االنلٌن

 

ب المحتوٌررات الموجررودة فررً الكررأس ,  4 ثررم ضررع الكررأس ذو 

)حمرام  ومحتوٌاته فً حوض ٌحتوي على كمٌرة مرن الرثلج

 ثلجررررً( وٌراعررررى الحفرررراظ علٌرررره عنررررد درجررررة مررررا بررررٌن

 C( °5-0). 
 

من مادة نترٌت الصودٌوم ثم ضعها فرً كرأس  g 1.3زن  5

مرراء  ml 10واضررؾ الٌهررا  ml 200زجرراجً اخررر سررعة 

 .واعمل على اذابتها بشكل جٌدمقطر 

 

اضرررؾ محتوٌرررات الكرررأس بعرررد عملٌرررة الرررذوبان )المحلرررول  6

المحضررر مررن نترٌررت الصررودٌوم( الررى الكررأس الزجرراجً 

قطرة بعد قطرة بعناٌة وبطىء الموجود فً الحمام الثلجً 

مع التحرٌك المستمر والمحافظة على درجة الحررارة اقرل 

هرررذا [حتررى نهاٌرررة االزدواج وتكرروٌن الصرربؽة  C °5مررن 

 .]6المحلول المحضر رقم

 

من مادة بٌتافٌنول فً مٌزان حساس ثم ضعها  g 2.6زن  7

 .ml 200فً كأس زجاجً اخر سعة 

 

% ثرم 10من هٌدروكسرٌد الصرودٌوم بتركٌرز  ml 25خذ  8

مررع التحرٌرك المسررتمر  ضرعها فررً الكرأس الزجرراجً اعراله

  .ألتمام عملٌة الذوبان
 

بأسررتخدام حمررام ثلجررً مررع المحافظررة برررد المحلررول النرراتج  9

 .]2هذا المحلول المحضر رقم[ C °5على درجة اقل من 

 

 

وبعتد ذلتك  1فتً الكتؤس التذي ٌحتتوي علتى المحلتول رقتم وألجراء عملٌة االختبار ادختل قطعتة قمتاش بٌضتاء

 .وستعطٌك النتائج بحصولك على لون ممٌز وثابت 0ادخلها فً الكؤس الذي ٌحتوي محلول رقم
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 خطوات العمل للمركبات الالعضوٌة 

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

  .)الصدرٌة(بدلة العمل  ارتد 6

من خالت الرصاص فً مٌزان حساس ثم ضرعها  g 5زن  2
 .ml 200فً كأس زجاجً سعة 

 

مررع التحرٌررك المسررتمر مرراء مقطررر  ml 100اضررؾ الٌهررا  3
 .لؽرض االذابة

 

لفترررة  C( °80-60 )سرخن المحلررول النراتج مررا برٌن درجررة  4
 .]6هذا المحلول رقم[قصٌر 

 

مرن داٌكرومررات البوتاسرٌوم فررً مٌرزان ثررم ضررعها  g 5زن  5
 .ml 200فً كأس زجاجً اخر سعة 

 

مرراء مقطررر مررع التحرٌررك المسررتمر  ml 200اضررؾ الٌهررا  6
 .]2هذا المحلول رقم[ألتمام عملٌة االذابة 

 

7 
وبعرد  6ادخل قطعرة قمراش بٌضراء اللرون فرً المحلرول رقرم

اللون فرً كرال والحظ تطور  2ذلك ادخلها فً المحلول رقم
 .الصنفٌن )ٌظهر لون اصفر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

 ؟C °5/ لماذا ٌتم استخدام حمام ثلجً والتبرٌد فً درجة 1س

 / ما هو الوسط المالئم لعملٌة االزدواج؟0س

 / ما هً المجامٌع التً تعطً اللون المعتم؟1س

 / ما هً اهمٌة االصباغ فً حٌاتنا الٌومٌة؟2س

 ثالث خطوات مهمة لتحظٌر صبؽة عملٌآ؟/عدد  3س
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تنقى المواد السائلة بطرٌقة تشترك فٌها كل السوائل وهً عملٌة التقطٌر ولكنها ال تجري على نسق واحد 

بل تحور تبعا ً لطبٌعة السائل وبمدى تحمله لدرجات الحرارة العالٌة وؼٌر ذلك وفق العوامل االخرى وهنالك 

 .لعملٌة التقطٌرعدة طرق 

 التقطٌر البسٌط )العادي(  -1

تتلخص فً تسخٌن السوائل او السائل المراد تقطٌره الى درجة ؼلٌانه فٌتحول الى بخار وٌستقبل السائل 

ٌتكون  ,المقطر النقً فً وعاء اخر ٌسمى وعاء االستقبال وتنقى السوائل المشوبة بمواد جامدة ؼٌر متطاٌرة

ٌوضح  (2-20ار ومن مكثؾ ومستقبل والشكل رقم )هذا الجهاز البسٌط من دورق التقطٌر المثبت بفوهته محر

 .ابسط حاالت التقطٌر

 

 ( منظومة التقطٌر البسٌط2-20شكل )

عملٌة التقطٌر تبدل بتسخٌن السائل تدرٌجٌا ً بأستعمال مصدر للحرارة مثل مصباح بنزن او حمام مائً او و

رملً او زٌتً حسب ظروؾ كل سائل من حٌث التطاٌر وقابلٌة االشتعال وتستمر عملٌة التسخٌن حتى ٌصل 

رر البخار على مكثؾ ٌبرد بالماء ٌمالى درجة ؼلٌانه الحقٌقٌة التً ٌسجلها المحرار المثبت فً فوهة الدورق 

 اسم التجربة : التقطٌر التجزٌئً للنفط الخام 

 (  00 – 0رقم التجربة : ) 

 الهدؾ من التجربة : 

معرفة عملٌة التقطٌر التجزٌئً للنفط الخام ودراسة انواع التقطٌر المستخدمة فً المختبر واجراء 

 للنفط الخام عملٌا. التجزٌئًتجربة التقطٌر 

 نظرٌة التجربة 
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ذلك ٌجمع السائل المتقطر فً وعاء االستقبال وٌالحظ ان كل سائل حذؾ الضؽط الجوي عند من  الخارج و 

نفس درجة ؼلٌانه ثابتة طالما ان الضؽط الجوي ثابت وعند هذه الدرجة ٌكون بخار السائل مساوٌا ً للضؽط 

فمعنى ذلك  ,جة الحرارة تتذبذب وال تثبت عند درجة حرارة معٌنةالجوي واذا لوحظ عند تقطٌر سائل ان در

انه ٌوجد هناك سائل اخر ممتزج بالسائل االول فوجب فً هذه الحالة اما اٌقاؾ التسخٌن او التقطٌر لوعاء 

 .المستقبل ألستقبال السائل االخر

 

 التقطٌر التجزٌئً  -0

لونه اسود وكثٌؾ وال ٌستفاد منه على هذا الحال عند وصول النفط الخام الى مصافً تكرٌر النفط ٌكون 

 وكما تعلم بأن النفط ٌتألؾ من مزٌج من المكونات والعدٌد من الهٌدروكاربونات.

وعملٌة التقطٌر التجزٌئً تفصل هذه المكونات الى مجموعات وتسمى هذه المجموعات بنواتج التقطٌر 

ة التقطٌر الجزٌئً للنفط الخام فً المختبر لفهم ما ٌحدث  وٌمكن اجراء عملٌ .ولكل ناتج منها له استخدام محدد

داخل مصافً النفط ومن اهم طرق فصل المواد المستخدمة صناعٌاً  ٌستخدم التقطٌر التجزٌئً للنفط الخام فً 

فصل المشتقات النفطٌة بعضها عن البعض االخر وؼالباً ما تجري عملٌة التقطٌر والفصل عند درجة حرارة 

مع عملٌة استخالص المنتوجات وتسٌر العملٌة بهدوء  رري تعزٌز ودعم لعمدة التقطٌر باستمراثابتة وتج

او تؽٌر درجة الحرارة فأنه ٌ دي الى مشاكل  التؽذٌةوتوازن باستمرار. وفً حالة اضطراب العملٌة و فقدان 

)التزوٌد بالنفط الخام( وتعرؾ التؽذٌةفً عملٌة التقطٌر وعادة ٌكون معدل استخراج المنتوجات معادالً لمعدل 

 تلك الطرٌقة بطرٌقة التقطٌر التجزٌئً المستمر.

وٌستخدم التقطٌر التجزٌئً للنفط الخام لفصل لجزاء مخلوط مكون من عدة مكونات سائلة وتختلؾ درجة 

قل درجه وتجري عملٌة التسخٌن )النفط الخام( عند درجه حرارة محددة واستقبال الجزء المقطر عند ا .ؼلٌانها

حرارة فً دورق استقبال ثم ٌستبدل الدورق  بدورق  خر فارغ وٌكون اختبار فً وقت التؽٌر للدورق عندما 

  .ٌوضح عملٌة التقطٌر التجزٌئً (2-21كل رقم )والش .تبدل درجة حرارة النفط الخام )المخلوط( باالرتفاع ثانٌاً 

والتً تتمٌز بدرجة ؼلٌان لعلى  األولمكونات الدورق  تً تختلؾ عنالثانً المادة الثانٌة الفٌتلقى الدورق 

 .قلٌال عند درجة ؼلٌان المركب الذي سبق فً التقطٌر

وهكذا تستمر العملٌة مع استبدال الدوارق الواحد تلو اقخر الستقبال مواد مختلفة ولكل منها درجة ؼلٌان 

عبارة عن مخلوط من السائل ذو درجة  مختلفة عن األ خرٌٌن  وفً بعض األحٌان  ٌنفصل سائل مقطر وٌكون

 .ؼلٌان منخفضة وفق سائل ذو درجة ؼلٌان التً تلٌها
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 منظومة التقطٌر التجزٌئً  2-21شكل                              

 

فهذا كان الفرق فً درجة ؼلٌان السوائل قلٌال فٌجب توصٌل عدة لجهزة للتقطٌر متتالٌة تعمل على 

التزال متداخلة مع بعضها وهذا هو لسلوب التقطٌر المجزئ )التجزٌئً(  والتقطٌر فصل السوائل التً 

وٌسمى  .المجزئ هو فصل المكونات المتداخلة المكونة فً مخلوط وفصلها باالعتماد على درجة ؼلٌانها

 ٌفصل فٌه مزٌج السوائل التً تؽلً بدرجات حرارة مختلفة. ٌئً اٌضاً بالتقطٌر التفرٌؽً حٌثالتقطٌر التجز

الى عملٌة التكرٌر التً ٌفصل تكرٌر عدة مواد من محلول )النفط الخام( باستعمال  فال بد ان نشٌر

ضخمة تدعى لعمدة التقطٌر وعند تسخٌن المزٌج)النفط الخام( تصعد ابخرته خالل هذه األعمدة  لبراج

بحٌث تصعد ابخرتها الى األعلى وتنقلها انابٌب  األولى األجزاءبدرجة حرارة اقل   وتشكل المواد التً تؽلً

 موجودة بالقرب من ر وس لعمدة التجزئة.

ٌدعى النفط الخام عندما ٌستخرج من باطن االرض وهو خلٌط من العدٌد من المكونات البترول و

د هذا كان النفط الخام مصدر رائع للوقوالهٌدروكربونٌة المختلفة وكل من هذه المكونات  ٌمكن حرقها ول

من البنزٌن و الؾ من المنتجات البالستٌكٌة والبولٌمرات ومستحضرات  التً تعتبر مصدر كل احتٌاجاتنا

التجمٌل واأللٌاؾ الصناعٌة والمطاط  الصناعً وال ٌمكن ان تعرؾ هذه العملٌات المختلفة اال بمعرفة 

جات صالحة لؤلستهالك اهم عملٌات األستخالص والحصول على منتواجراء عملٌة التكرٌر والتكرٌر من 

  واالستخدام.

 التقطٌر تحت ضؽط مخلخل  -1

تتعرض بعض السوائل العضوٌة وخاصة ما كان منها ذا درجة ؼلٌان مرتفعة للتكسٌر عند تسخٌنها 

تحت الضؽط الجوي العادي لذلك فأن طرٌقة تنقٌتها ال ٌتم اال بالطرق السابقة وانما ٌتم تقطٌرها تحت 

طٌرها تحت ضؽط مخلخل الضؽط  الجوي العادي لذلك فأن طرٌقة تنقٌتها ال ٌتم بالطرق السابقة وانما ٌتم تق

وفً هذه الحالة تخفض درجة ؼلٌانه حٌث ٌتم تعرضها للحرارة المرتفعة ثم تقطر دون ان تعرض للتكسر 
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وعاء استقبال ولكً  ,مكثؾ ,فٌتكون جهاز التقطٌر اساسا ً من ثالثة اجزاء معروفة وهً دورق التقطٌر

ورق التقطٌر له رقبتان ٌسمى فً هذه الحالة ٌتحور بعضها بالشكل اجزاء التقطٌر تحت الضؽط المخلخل فد

بدورق ) كلسبزت ( وٌثبت فً احد رقبتً الدورق محرار فً الثانٌة انبوبة زجاجٌة بحٌث ٌؽمس طرفها 

الرفٌع فً السائل الموجود داخل الدورق وتسمح هذه االنبوبة بمرور تٌار ضئٌل من الهواء ٌظهر على هٌئة 

ؽٌل الجهاز والؽرض من هذا االبتكار هو التسخٌن وذلك لمنع حدوث ما فقاعات صؽٌرة فً السائل وقت تش

اما وعاء االستقبال فٌكون فً ابسط صورة من دورق متصل انبوبته الجانبٌة  .ٌسمى بالؽلٌان المفاجئ

ٌوضح عملٌة التقطٌر بربط مضخة تفرٌػ هواء فً حنفٌة ( 2-22جهاز تفرٌػ الهواء , والشكل )القصٌرة ب

    .ماء جاري

 

 

 

       منظومة التقطٌر تحت ضؽط مخلخل 2-22شكل 

 

 التقطٌر البخاري  -2

تستخدم هذه الطرٌقة فً تنقٌة السوائل القابلة للتطاٌر مع الماء وٌشترط ان تكون عدٌمة الذوبان فً 

الماء وٌتكون الجهاز من مرجل نحاسً لتكوٌن بخار الماء متصل بدورق ٌوضح فٌه السائل المراد تنقٌته 

وٌنفذ من رقبة هذا الدورق اٌضا انبوبة تتصل بالمكثؾ وٌشؽل الجهاز بأمراره بخار الماء بالسائل فأنه 

ٌتصاعد بخار السائل ٌتكاثؾ االثنان فً وعاء االستقبال ولما كان السائل المقطر عدٌم الذوبان فً الماء فأنه 

ثفة ال ٌمكن فصلها مباشرة عن الماء فأنها ٌفصل عن الماء بأستعمال قمع الفصل اما اذا كانت المادة المتكا

فً هذه الحالة نتخلص من الماء بواسطة رج المزٌج مع مذٌب عضوي سهل التطاٌر مثل االٌثر ثم تفصل 

طبقة االٌثر التً بها المادة المذابة بواسطة قمع الفصل وبعد اضافة مادة مجففة الٌها مثل كلورٌد الكالسٌوم 

 .ٌوضح احد طرق عملٌة التقطٌر البخاري (2-23ل )ر ( والشكالالمائً ) ترشٌح ثم تقطٌ
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 منظومة التقطٌر البخاري 2-23 شكل

  

 االدوات واالجهزة المستخدمة 

 .عمود تقطٌر ذو الحشوة )لو االعتٌادي( -6

 مكثؾ. -2

 دوارق الؽلٌان. -3

 مسخن. -4

 حجر الؽلٌان. -5

 ماء. -6

 المواد المستخدمة 

 النفط الخام 

 خطوات العمل

 من النفط الخام وٌوضع فً دورق الؽلٌان. ml 500ٌقاس حجم  -6

 ضع حجر الؽلٌان فً الدورق. -2

 .(2-24المكثؾ عمودٌاً على دورق الؽلٌان كما موضح فً الشكل )رتب الجهاز بحٌث ٌكون  -3

 افتح الماء لؽرض تبرٌد المكثؾ قبل البدء بعملٌة  التسخٌن. -4

 .قطرة سخن النموذج بصورة منتظمة بشكل تدرٌجً الى حٌن نزول اول -5

 (.I.B.Pإن اول قطرة تنزل لثناء عملٌة التسخٌن  تعرؾ  بنقطة بداٌة الؽلٌان ) -6

استمر  بعملٌة التقطٌر وجمع السائل المقطر فً دورق مخروطً األول بصورة منتظمة  وبتقطٌر  -7

 منتظم ودون درجة الؽلٌان.

وعند ارتفاع درجة حرارة الؽلٌان لستبدل دورق االستقبال الثانً بدورق مخروطً  خر الى ان    -8

 ٌنتهً التقطٌر ثم دون درجة الؽلٌان.

 .وهكذا فً كل مرحلة ٌتم استبدال إناء االستقبال وتثبٌت درجة الؽلٌان -9
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 وقؾ التسخٌن مع مالحظة إبقاء التبرٌد للمكثؾ مفتوح. -61

   .السوائل الناتجة وفقاً لدرجة الؽلٌانسجل حجوم  - 66

 .جد النسبة المئوٌة لكل سائل  النسبة الحجمٌة -62

 

 122×  = النسبه المئوٌة لكل سائل ناتج 

 

 دوار

 جهاز التقطٌر المستخدم  2-24شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 حجم السائل المقطر

 الحجم الكلً للنفط الخام
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 بطاقة التمارٌن

 

 

   

 

 

 ُ  اجهزة (,  , ُعدد : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد ثانٌا

 .عمود تقطٌر ذو الحشوة )لو االعتٌادي( -6

 .مكثؾ -2

 .دوارق الؽلٌان -3

 .مسخن -4

 .حجر الؽلٌان -5

 .ماء -6

 .النفط الخام -7

 : خطوات العمل ) النقاط الحاكمة, معٌار االداء, الرسومات ( ثالثا  

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

 .ارتد بدلة العمل )الصدرٌة( 6

 

2 
مرن الرنفط الخرام ثرم ضرعها  فرً دورق الؽلٌران مرع  ml 500خذ 

 .اضافة حجر الؽلٌان لٌنظم درجات الحرارة وٌمنع تناثر السائل

 

3 
الحشروة( بحٌرث ٌكرون المكثرؾ  رتب جهاز التقطٌر التجزٌئً)ذو

 .عمودي على دورق الؽلٌان

 

4 
افررتح صرررنبور المرراء لؽررررض تبرٌررد المكثرررؾ قبررل البررردء بعملٌرررة 

 .التسخٌن

 

 اسم التمرٌن : التقطٌر التجزٌئً للنفط الخام 

 (00-0التمرٌن : )رقم 

 : االهداؾ التعلٌمٌة  أوال  

و التقطٌر التجزٌئً واجراء التجربة  البسٌط ٌجب ان ٌكون الطالب قادرا   على معرفة التقطٌر
  .عملٌا فً المختبر
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5 
الرى حرٌن نرزول سخن النموذج بصورة منتظمة وبشكل تردرٌجً 

 .اول قطرة

 

6 

لسرررتمر بعملٌرررة التقطٌرررر وجمرررع السرررائل المقطرررر فرررً الررردورق 

ون درجرة  المخروطً األول بصورة منتظمة وبتقطٌرر منرتظم ود 

إن لول قطررة تنرزل اثنراء عملٌرة التسرخٌن تعررؾ علماً   .الؽلٌان

 .(I.B.Pبدرجة الؽلٌان )

 

7 

لسرررتبدل دورق االسرررتقبال الثرررانً بررردورق مخروطرررً  خرررر عنرررد 

ون درجررة  ارتفرراع درجررة الؽلٌرران الررى ان تنتهررً عملٌررة التقطٌرررد 

 .الؽلٌان

 

8 
وفررً كررل مرحلررة اسررتبدل إنرراء االسررتقبال لسرتمر بعملٌررة التسررخٌن 

 .وثبت درجة الؽلٌان

 

  .وقؾ عملٌة  التسخٌن مع مالحظة إبقاء التبرٌد للمكثؾ مفتوح 9

61 

سجل  حجوم السوائل الناتجة ودرجرات الؽلٌران و احسرب النسربة 

 المئوٌة لكل سائل متقطر وفق القانون 

النسبه المئوٌة لكل سائل ناتج = 
 حجم السائل المقطر  

الحجم الكلً للنفط الخام 

   ×611  

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

 عدد انواع طرق التقطٌر للنفط الخام؟ /1س

 بؤختصار طرٌقه التقطٌر التجزٌئً؟أشرح  /0س

 تكلم باختصار عن عملٌة تكرٌر النفط الخام؟/ 1س

 على اي شًء تعتمد عملٌة فصل المشتقات النفطٌة عن النفط الخام؟ /2س

        ؟ لماذا ٌستخدم حجر الؽلٌان اثناء عملٌة التقطٌر؟ وما هً اهمٌته /3س
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وٌكون المذٌب واطى  قائً هو نقل مزٌج صلب او سائل الى سائل اخر ٌدعى المذٌب بفعل انت :االستخالص 

 .الكثافة نسبٌا اذ ٌسهل تبخره فٌما بعد من المذاب

اذا كانت المادة المراد استخالصها لها ذوبانٌة عالٌة فً المذٌب فاننا نستخدم التقطٌر البسٌط لفصلها من 

 المواد الؽٌر ذائبة. 

الصلبة )الشوائب ( التذوب  اما اذا كانت المادة المراد استخالصها محدودة الذوبان فً المذٌب والمواد

 .فً هذه المذٌب فاننا نقوم باستخالصها بجهاز سوكسلت

تحتوي المواد النباتٌة على الكثٌر من المواد الؽذائٌة , الطبٌة  وؼٌرها ٌمكن االستفادة منه فً حٌاتنا ,   

زٌت بنسب مختلفة فمثال تحتوي بذرة السمسم والكتان والقطن وبذور زهرة الشمس وؼٌرها على كمٌات من ال

 .,والستخالص الزٌوت من هذه البذور مختبرٌا ٌستعمل جهاز سوكسلت وباستعمال مذٌب مناسب

ٌعد ثنائً اثٌل اٌثر من احسن المذٌبات المستعملة فً االستخالص ولكن له مخاطر عند االستعمال الن درجة 

هكسان , ورابع كلورٌد الكاربون  ؼلٌانه واطئة اما المذٌبات االخرى الممكن استعمالها فهً الفورمال

 .والكلوفورم والكحول االثٌلً

 شروط الختٌار المذٌب المناسب هً :هنالك 

 .ان ال ٌتفاعل مع المادة المراد استخالصها -6

 .ٌستطٌع ان ٌذٌب اكبر كمٌة من المادة الزٌتٌة الموجودة فً البذور -2

 .التبخٌرنستطٌع استرجاعه او فصله عن الزٌت بالتقطٌر او  -3

 .رخٌص الثمن ومتوفر -4

 .درجة ؼلٌانه مناسبة -5

ان المذٌب المناسب الستخالص الزٌوت مختبرٌا والذي تنطبق علٌة الشروط على هو الكحول االثٌلً حٌث 

 .C °78درجة ؼلٌانه 

 

 

 

 استخالص مادة سائلة بجهاز سوكسلت اسم التجربة :

 (01-0رقم التجربة : )

 -الهدؾ من التجربة :

 .معرفة  كٌفٌة استخالص سائل بجهاز سوكسلت عملٌا

 نظرٌة التجربة 
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 (2-25فً الشكل )موضح ٌتالؾ جهاز سوكسلت كما  

فررً دورق تنظررٌم الؽلٌرران بواسررطته ٌررتم الررتحكم  هررو مصرردر حررراري لؽرررض تسررخٌن المررذٌب -:المستتخن  -1

 .بدرجات حرارة التسخٌن

وهررو دورق زجرراجً كررروي مصررنوع مررن زجرراج البرراٌركس ٌضررع فٌرره المررذٌب لؽرررض  -:دورق الؽلٌتتان  -0

 .تسخٌنه وتبخٌره

هرو الجرزء الرئٌسرً مرن الجهراز وٌكرون علرى شركل اسرطوانه تحتروي علرى ذراعرٌن  -: عمود االستخالص -1

لؽرض تصاعد بخار المذٌب وذراع اخر رفٌع على شركل سرٌفون لؽررض ارجراع المرذٌب المتكثرؾ عرٌض 

 .ثانٌتا الى الدورق

حٌث توضع المادة الصلبة المراد استخالص زٌتها فً داخرل اسرطوانه مصرنوعة مرن ورق مضرؽوط فرً داخرل 

 .عمود االستخالص

فائدته تكثٌؾ بخار المذٌب  و المصدر المائًٌركب عمودٌا على عمود االستخالص وٌربط الى  -: المكثؾ -2

                    .المتصاعد الى االعلى وارجاعه الى عمود االستخالص

 

       

 جهاز سوكسلت  2-25شكل                                           
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 -االدوات واالجهزة المستخدمة :

 .جهاز سوكسلت -6

 .مسخن كهربائً -2

 .مخبار مدرج -3

 .حامل حدٌدي -4

 المواد الكٌمٌاوٌة المستخدمة

 .الشمس دواربذور  -6

 .كحول اثٌلً -2

 خطوات العمل 

 .بالمخبار المدرج من كحول االثٌلً وضعه فً دورق الؽلٌان60ml قس  -1

 .الشمس وضعها فً اسطوانة الورق المضؽوط فً عمود االستخالص دوارمن بذور  10gزن  -2

 .(2-25)ركب الجهاز كما فً الشكل  -3

المسررخن  سرروؾ ٌبرردا الكحررول بالرردورق بالؽلٌرران وٌتصرراعد بخرراره الررى المكثررؾ العلرروي لٌتكثررؾ شررؽل  -4

 .وٌرجع بالنزول على شكل سائل ساخن

 .الحرررظ تجمرررع السرررائل علرررى المرررادة الصرررلبة فرررً داخرررل الرررورق المضرررؽوط وحرررٌن امتالئهرررا ٌفرررٌض -5

 المادة الصلبة وبتكرار اذابةة من وٌرجع المذٌب بواسطة السٌفون الى الدورق ومعه مادة الزٌت المذاب

المررادة فررً اسررطوانة عمررود االسررتخالص ونزولهررا ٌررتم اسررتخالص جمٌررع الزٌررت الررذي تحتوٌرره المررادة 

 .الصلبة

 

 : الحسابات والنتائج 

 .الحظ نقاوة المادة المستخلصة -6

       :احسب النسبة المئوٌة للزٌت فً المادة النباتٌة المستعملة  -2

              

  × 122   
 وزن الزٌت 

وزن البذور 
النسبة المئوٌة الوزنٌة =     
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 بطاقة تمارٌن

 

                   

 

 

                                                                                                     

 , اجهزة ( , ُعدد : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد ثانٌا  

كهربائً, مٌزان,  مخبار مدرج,  بذور زهرة الشمس, كحول جهاز سوكسلت, مسخن كهربائً, مسخن 

 االثٌلً.

 

 : خطوات العمل ) النقاط الحاكمة, معٌار االداء, الرسومات ( ثالثا  

 ت خطوات العمل و النقاط الحاكمة الرسومات

 

 6 .صدرٌة (الالعمل )  بدلة ارتد

 

 قس ml 60 من الكحول االثٌلً بمخبار مدرج 

 .الؽلٌانوضعه فً دورق 
2 

 

بالمٌزان من بذور زهرة الشمس وضعها  g 10زن 

 فً اسطوانة الورق المضؽوط فً عمود االستخالص.
3 

 اسم التمرٌن : استخالص مادة سائلة بجهاز سوكسلت 
 

 (01-0رقم التمرٌن : )

 : االهداؾ التعلٌمٌة اوال  

استخالص مادة سائلة من صلبة بجهاز  بعد االنتهاء من اجراء التمرٌن ٌكون الطالب قادرا على

 .سوكسلت بؤستخدام مذٌب عضوي عملٌآ
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 4 .(2-25ركب الجهاز كما مبٌن فً الشكل )

شؽل المسخن وشاهد تصاعد بخار الكحرول وتكثفره ثرم  

مررع علررى البررذور ثررم نزولرره الررى الرردورق  نزولرره ثانٌررة  

 .الذائبةالمادة الزٌتٌة 

5 

 6 .احسب حجم الزٌت المستخلص 
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سائل ؼازي بواسطة اذابته فً ٌمكن تعرٌؾ االمتصاص على انه ازالة مكون واحد لو اكثر من مزٌج 

 -وتعتمد عملٌة االمتصاص على العوامل التالٌة : .ذلك السائل بالمذٌب والؽاز بالمذابٌدعى 

قابلٌة الذوبان ) ذوبان المذاب فً المذٌب ( وهذه العملٌة من خواص المذاب والمذٌب االساسٌة وقد تعتمد  -6

ٌكون االمتصاص عملٌة  ان اوعلى تفاعل كٌمٌاوي كما هو الحال فً امتصاص ؼاز االمونٌا فً الماء 

 .زفٌزٌائٌة كما هو الحال فً امتصاص بخار الماء بواسطة حامض الكبرٌتٌك المرك

قد ترافق عملٌة االمتصاص انبعاث حرارة كما هو فً معظم حاالت  -السٌطرة على الحرارة الناتجة : -2

االمتصاص مثل امتصاص الرطوبة بواسطة حامض الكبرٌتٌك المركز ان الحرارة الناتجة هذه تزٌد من 

ات الحرارة مهم جداً درجة حرارة المحلول فتتؽٌر تبعا لذلك قابلٌة الذوبان وبذلك فان السٌطرة على درج

 .فً التحكم على عملٌة االمتصاص

ان السائل له خاصٌة الشد السطحً فٌكون خالفاً على سطحه وبذلك ٌجب  -مدى تماسك الؽاز بالسائل : -3

الى الداخل وعلى هذا فكلما زاد سطح السائل بالنسبة الى حجمه  ان ٌتنافذ الؽاز مع ذلك الؽالؾ لٌدخل 

  .زادت عملٌة األمتصاص

 -وٌمٌز اجهزة االمتصاص عاملٌن اساسٌن :

 : الجرٌان االنسٌابً لوالً 

 .وٌعتمد على جرٌان طبقة رقٌقة من السائل 

 .: الجرٌان المضطرب ثانٌاً 

  .وٌعتمد على عمل تٌار سرٌع وتناثر سطح السائل لزٌادة نسبة السطح الى حجم السائل 

 وهناك عدة انواع من اجهزة االمتصاص هً :

 .النثر الرذاذياجهزة  -6

 .اجهزة التالمس السطحً -2

 .اجهزة الفقاعات الهوائٌة -3

 

 امتصاص السوائل للؽازات  :اسم التجربة 

 ( 02– 0رقم التجربة : ) 

 الهدؾ من التجربة :

ؼاز على معرفة اجراء تجربة امتصاص  بعد االنتهاء من اجراء التجربة ٌكون الطالب قادرا   

  .االمونٌا للماء عملٌا  

 نظرٌة التجربة 
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 وصؾ عام للجهاز 

ٌتكون الجهاز من برج اسطوانً مجوؾ ٌدخل السائل من القاعدة العلٌا من خالل فتحات خاصة 

 .الى االسفل تٌار صاعد من الؽاز المراد امتصاصهوبضؽط مناسب وٌعاكس نزول السائل 

سرعة تٌار الؽاز الصاعد فً البرج مع سرعة اندفاع السائل المتناثر لكً تتم وٌشترط ان تتوازن 

 .( ٌوضح اجزاء الجهاز وطرٌقة تركٌبه2-26عملٌة االمتصاص بصورة جٌدة وبكفاءة عالٌة , والشكل )

 

 جهاز االمتصاص  2-26شكل                                           

 

 االدوات واالجهزة المستخدمة

 .دورق مخروطً ذو فتحة جانبٌة -6

 .توصٌالت مطاطٌة -2

 .مصباح بنزن -3

 .حامل ثالثً -4

 .شبكة اسبستوس -5

 .جهاز امتصاص )عمود االمتصاص( -6
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 المواد المستخدمة 

 .االمونٌا -6

 .الشمس بلونٌه االزرق واالحمر دوارورق  -2

 

 طرٌقة العمل 

الى دورق مخروطً ذي اربط برج االمتصاص بصنبور الماء بواسطة انبوب مطاطً واربطه كذلك  -6

  .فتحة جانبٌة بواسطة انبوب مطاطً اخر

ضع كمٌة مناسبة من سائل االمونٌا فً الدورق المخروطً ثم سخن الدورق بحٌث تسمح بخروج  -2

  .االمونٌا واندفاعها الى البرج

ص فتحدث عملٌة االمتصا ,افتح صنبور الماء بحٌث تتوازن سرعة اندفاع ؼاز االمونٌا مع دخول الماء -3

  .بٌن االمونٌا والماء

ٌمكن االستدالل على حدوث عملٌة االمتصاص بأن تأخذ عٌنة من ماء الحنفٌة وعٌنة اخرى من الماء  -4

  .الشمس دوارالخارج من البرج بعد العملٌة وتختبر كل عٌنة على جهة بواسطة ورقة 
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 بطاقة التمارٌن

 

 

 

 

 

 

 , اجهزة ( , ُعدد : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد ثانٌا  

 .دورق مخروطً ذو فتحة جانبٌة -6

 .توصٌالت مطاطٌة -2

 .مصباح بنزن -3

 .حامل ثالثً -4

 .شبكة اسبستوس -5

 .جهاز امتصاص )عمود االمتصاص( -6

 , الرسومات ( , معٌار االداء : خطوات العمل ) النقاط الحاكمة ثالثا  

 الرسومات خطوات العمل مع النقاط الحاكمة ت

 .)الصدرٌة(بدلة العمل  ارتد 6

 

  .اؼسل االدوات وعمود االمتصاص  بالماء العادي 2

3 

اربررط برررج االمتصرراص بصررنبور المرراء بواسررطة انبرروب 

مطرراطً واربطرره كررذلك الررى دورق مخروطررً ذي فتحررة 

  .جانبٌة بواسطة انبوب مطاطً اخر

 

 اسم التمرٌن : عملٌة امتصاص السوائل للؽازات 

 (02-0رقم التمرٌن : )

 : األهداؾ التعلٌمٌة :  أوال  

بعد االنتهاء من اجراء التجربة ٌكون الطالب قادرا على معرفة ومشاهدة عملٌة االمتصاص  من 

 .خالل ذوبان الماء فً ؼاز االمونٌا عملٌا وفً المختبر
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4 

ضرررع كمٌرررة مناسررربة مرررن سرررائل االمونٌرررا علرررى الررردورق 

بحٌث تسمح بخروج االمونٌا المخروطً ثم سخن الدورق 

 .واندفاعها الى البرج

 

5 

افتح صرنبور المراء بحٌرث تتروازن سررعة انردفاع االمونٌرا 

مررن االسررفل مررع دخررول المرراء مررن االعلررى فتحرردث عملٌررة 

 .االمتصاص بٌن االمونٌا والماء

 

6 

ٌمكن االستدالل على حدوث عملٌة االمتصراص برأن تأخرذ 

عٌنة من ماء الحنفٌة وعٌنة اخررى مرن المراء الخرارج مرن 

البرررج بعررد العملٌررة وتختبررر كررل عٌنررة علررى جهررة بواسررطة 

  .الشمس دوارورقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئلة والتمارٌن

 / عرؾ االمتصاص ؟1س

 االمتصاص ؟/ ما هً العوامل التً تعتمد علٌها عملٌة  0س

 / تصمم اجهزة االمتصاص على عاملٌن اساسٌن : عددها واشرح كل واحدة منهم بؤختصار؟1س



081 
 

 جدول ٌوضح االعداد التؤكسدٌة لبعض العناصر والجذور الكٌمٌائٌة

 الرمز االٌون السالب الرمز االٌون الموجب

 االلمنٌوم
+3

Al الخالت 
- 

CH3COO 

 امونٌوم
+4

NH اوكسٌد 
2-

O 

 بارٌوم
+2

Ba برومٌد 
- 

Br 

 بوتاسٌوم
+

K بٌروكلورات 
4-

CLO 

II( +2(حدٌد
Fe برمنكنات 

4-
MnO 

III( +3(حدٌد
Fe بٌروكسٌد 

2-
2O 

 خارصٌن
+2

Zn ٌودٌد 
3-

I 

II( +2(رصاص
Pb سٌانٌد 

-
CN 

I( +2(زئبق
2Hg فلورٌد 

-
F 

II( +2(زئبق
Hg فوسفات 

3-
4PO 

III( +3(زرنٌخ
As كبرٌتات 

2-
4SO 

 صودٌوم
+

Na كبرٌتات هٌدروجٌنٌة 
4-

HSO 

 فضة
+

Ag كبرٌتٌت 
2-

3SO 

II( +2(قصدٌر
Sn كبرتٌد 

2-
S 

IV( +4(قصدٌر
Sn كاربونات 

2-
3CO 

 كالسٌوم
+2

Ca كاربونات هٌدروجٌنٌة 
3-

HCO 

II( +2(كروم
Cr كرومات 

4-
CrO 

III( +3(كروم
Cr كلورات 

3-
CLO 

II( +2(كوبالت
CO كلورٌت 

2-
CLO 

III( +3(كوبالت
Co كلورٌد 

-
CL 

 مؽنٌسٌوم
+2

Mg نترات 
-

3NO
 

+ )I(نحاس
Cu نترٌت 

-
2NO 

II( +2(نحاس
Cu هٌدروكسٌد 

-
OH 
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