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 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــةال

 

وٌشٌع   هو الذي ٌجٌد عملهحفالمحضر الناج..وظٌفةمنه أكثر  وهواٌةالتحضٌر فن    

 ,,والثقة فٌمن حوله جوا من التعاون

  معوأٌضا األساتذة فن التخاطب مع  وفن التعامل  ٌجٌدهو الذيوالمحضر الناجح 

 ٌسعى لتطوٌر معلوماته ٌستكشف وٌحاول تحضٌر المركبات الكٌمٌائٌة من الطالب

  بدالالمطلوبة الوسائل والشفافٌات إنتاج ٌحاول معمله ان وجدت فً األساسٌةمكوناتها 

وٌجب على محضر  ىأخر بأمور المدرسة بمبالغ ٌمكن االستفادة منها  مٌزانٌةإرهاقمن 

 ٌقوم بنفسه إنتداولها كما ٌجب   وتنسٌقها بحٌث ٌسهلاألجهزةالمختبران ٌقوم بتنظٌم 

واالطالع على الكتب المقررة حتى   التجارب علٌهاوإجراء وضبطها األجهزةبتركٌب 

 واألدوات واألجهزةوالمركبات  ٌكون ملما بجمٌع الدروس ومستعدا بجمٌع الكواشف

  للمقرراتالمطلوبة

. والسالمة  األمن بإ جراءاتملما   ان ٌكونرمحضر المختبٌجب على 
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احلًاٌح ٔانٕلاٌح يٍ احلٕادث ٔجتُة ْٕ يفٕٓو األيٍ ٔانغاليح 
 األخطاس ٔاختار االزتٍاطاخ انالصيح

 :االيٍ ٔانغاليح يف سلترباخ انكًٍٍاء 
. ٠غت ِشاػبح ٔظبفخ اٌّخزجش ٚاألدٚاد اٌّغزخذِخ ثٗ - 1

٠غت ػذَ إٌمبء اٌّـٛاد اٌى١ّب٠ٚخ ثبألؽٛاك أٚ اٌجبٌٛػـــبد إال ثؼذ رخف١فٙب ، ٚال ٠غٛص - 2

. ٔٙبئ١ب إٌمبء لطغ أٚ لؾٛس اٌقٛد٠َٛ فٟ األؽٛاك

٠غت أْ رىْٛ األسم١بد ٚوزٌه أعطؼ اٌطبٚالد ِٓ ِـــٛاد ِمبِٚخ ٌٍؾش٠ك ٚاٌّٛاد - 3

.  اٌى١ّب٠ٚخ ٚعٍٙخ اٌزٕظ١ف

.  ٠غت غغـً األٚأٟ اٌزٟ ثٙب ثمب٠ب ِٛاد عش٠ؼخ االؽزؼبي ثؼذ أزٙبء اٌؼًّ ثٙب- 4

٠غت ػذَ رخض٠ٓ اٌى١ّب٠ٚبد أٚ ػ١ٕبد اٌّـٛاد اٌّشاد ؽفظٙب داخً اٌّخزجش إال ثؤلً لذس - 5

. ِّىٓ ٌٚؾبعخ اٌؼًّ فمو 

٠غت ػذَ ؽفع اٌغٛائً اٌغش٠ؼخ اٌزجخش إال فٟ اٌضالعبد ٠ٚغت االٔزجبٖ ػٕذ رغط١خ - 6

. صعبعبد اٌى١ّب٠ٚبد 

 ثبٌشًِ رؾذ اٌم١ٕٕبد اٌزٟ ال ٠ٛعذ عج١ً آخـش ٌؾّب٠زٙب ، ٚء٠غت ٚمـــغ إٔبء ًِّ- 7

ٚاػٍُ أْ اعزخذاَ اٌشِبي ٚاٌزشاة الِزقبؿ األؽّبك إٌّغىجخ ػٍٟ األسك ِٓ 

. اٌٛعبئً ا٢ِٕخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌغالِخ 

.  ػٕذ رغخ١ٓ ِٛاد عش٠ؼخ االؽزؼبي ٠غت اعزخذاَ ؽّبَ ِبئٟ- 8

ال رؾبٚي أْ رذخً ثمٛح أٔجٛثخ فٟ عذادح ف١ٍٓ أٚ ِطبه ، ثًٍ اٌضعبط ثبٌّبء أٚ اٌض٠ذ - 9

. أٚالً الْ رٌه ٠غًٙ أٌٟ ؽذ وج١ش ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ 

٠غت رذاٚي اٌّٛاد اٌخطـشح ؽغت األعظ اٌؼ١ٍّخ ، ٚوّضبي ػٕذ رخف١ف ؽّل - 10

.  اٌىجش٠ز١ه فؤْ اٌؾّل ٠نبف ٌٍّـبء ٚال ٠نبف اٌّبء إ١ٌٗ

٠غت ػذَ اعزخذاَ اٌّٛاد اٌخطـشح وبٌفٛعفٛس إال رؾذ اإلؽشاف اٌفؼٍٟ ٌّغئٛي - 11

اٌّخزجش ، ِٚشاػبح ؽفع اٌفٛعفٛس األث١ل ٚاألففش رؾذ عطؼ اٌّـــبء ٌّٕغ اؽزؼبٌٙب 

. رٍمبئ١بً ؽ١ش إٔٙب رؾزؼً ثّغشد رؼشمٙب ٌٍٙٛاء 

٠غت أْ ٠ىْٛ ثىً ِخزجش أوضش ِٓ ِخشط ٠ٚفنً أْ رىْٛ األثٛاة ِٓ إٌٛع - 12

. اٌّفقٍٟ اٌزٟ رفزؼ ٌٍذاخً ٚاٌخبسط 

٠غت أْ ٠زؤوذ ِؾنش اٌّخزجش ِٓ فقً اٌىٙشثبء ٚإغالق اٌغبص ٚاٌّـبء ػٕذ أزٙبء - 13

اٌؼًّ ثبٌّخزجش ١ِٛ٠بً ِب ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن أعٙضح رٍضِٙب اٌىٙشثبء ثبعزّشاس ِضً اٌضالعبد أٚ 

. أعٙـضح رى١١ف اٌٙــٛاء ٌظشٚف ِؼ١ٕخ 

٠غت ػٍٝ ِؾنش اٌّخزجش إعشاء اٌزفز١ؼ اٌذٚسٞ ػٍٝ رٛف١الد اٌغبص ٚا١ٌّبٖ - 14

 ٚاٌّغبسٞ ٚاٌىٙشثبء

رغشٞ ف١ٙب اٌزغبسة  (خضأخ عّغ غبصاد (   اٌى١ّ١بء ٠غت أْ ٠زٛفش فٟ ِخزجش  -15
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 اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ثٙب أجؼبصبد  ٚرفبػالد و١ّ١بئ١خ خبفخ ٌٍغبصاد اٌّنشح ثبٌقؾخ ، ٚرؾزٛٞ

 خضأخ اٌغبصاد ػٍٝ ِشٚؽخ ؽفو وج١شح ِٛفٍخ إٌٝ ِغشٜ ٘ٛائٟ خبسط اٌّجٕٝ اٌّمبَ ثٗ

  .اٌّؼًّ

 ٚفٟ اٌّجٕٝ اٌغبص داخً  اٌّخزجش ٚأْ رزٛفش غشفٗ ٌٍغبص ثؼ١ذٖ ػٓ اعطٛأخ ٚمغ ٠ّٕغ-16

 .ِىبْ آِٓ 

 :ٔاخثاخ زلعش انؼهٕو: أٔال

.   ػٍٝ اٌىزت اٌّذسع١خ ٌغ١ّغ اٌفقٛي اٌذساع١خ االهالع-1   

ـ االعزّبع ِغ ِذسعٟ اٌؼٍَٛ ثبٌّذسعخ ٌٍزؼشف ٚرؾذ٠ذ اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رغشٞ أصٕبء اٌؼبَ 2

.  اٌذساعٟ 

ـ اٌؼًّ ػٍٝ رٛف١ش األعٙضح ٚاألدٚاد ٚاٌّٛاد اٌى١ّب٠ٚخ اٌالصِخ إلعشاء اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ عٛاء 3

. ثبٌقشف ِٓ اٌّخبصْ أٚ اٌؾشاء أٚ االعزؼبسح ِٓ اٌّذاسط اٌّغبٚسح

ـ ػًّ عذٚي ٠ٕظُ ػ١ٍّخ دخٛي اٌّؼ١ٍّٓ ٌٍّخزجش ؽزٝ ال رزؼبسك اٌؾقـ ِغ ثؼنٙب ٠ٚؼٍك 4

فٟ ِىبْ ظب٘ش ٠ٚٛلغ ػ١ٍٗ وً اٌّؼٍُ ثبٌؼٍُ ٚاأل٠ٌٛٚخ ثبٌذخٛي ٌٍّؼٍُ اٌزٞ ٠ٛصك اٌزؾن١ش 

.  ثبٌغغً

.  ـ عشد ػٙذح اٌّخزجش ِٓ اٌٛالغ اٌّٛعٛد اٌفؼٍٟ ِٚطبثمزٙب ثذفزش عغً اٌؼٙذح5

 0ٚاٌٍّفبد ٚاٌذفبرش اٌّطٍٛثخ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ  إػذاد اٌغغالد - 6

  0ٚمغ خطخ ػًّ ٌغّبػخ أفذلبء اٌّخزجش -   7

رؾن١ش اٌّؾب١ًٌ اٌى١ّ١بئ١خ ٚ اٌّؾب١ًٌ اٌىبؽفخ ٚ اٌّؾب١ًٌ اٌؼ١بس٠خ ٚاٌغبصاد ِغزخذِب -  8

. األعظ اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌف١ٕخ اٌغ١ٍّخ  

 

ػًّ األؽىبي اٌّطٍٛثخ ِٓ أٔبث١ت اٌزٛف١ً اٌضعبع١خ ٚ ػًّ اٌضمٛة اٌّخزٍفخ فٟ اٌغذاداد  - 9 

..  اٌّطبه١خ ٚ اٌف١ٍٓ 

، رغ١١ش ِقجبػ ، رغ١١ش ف١ٛص ، رشو١ت ثالن " اٌم١بَ ثؤػّبي اٌق١بٔخ اٌجغ١طخ ٌألعٙضح - 10 

. رٛف١ً ٚ رشو١ت ثطبس٠بد عبفخ 

 

. اٌزؤوذ ِٓ عالِخ رّذ٠ذاد اٌّبء ٚ اٌىٙشثبء ٚ اٌغبص ٚ اٌقشف اٌقؾٟ -11 

 



 Page 5انذورة انخذرٌبٍت نًحضزي انعهىو انجذد- أيم انبهىشً/أ+ سعاد دشخً /اعذاد أ- انهجُت انفٍُت انًشخزكت نًشزفً انًخخبزاث
 

 

 :زفظ ٔ ختضٌٍ ادلٕاد يف سلترب انكًٍٍاء: ثاٍَا       
 ادلشكضج األمحاض  -1

 
رٛمغ فٟ فٕبد٠ك ٍِّٛءح ثبٌشًِ ثؼ١ذاً ػٓ . ِشوض أٚ ِخفف- ٚٔٛػٗؽّل ٠ٚىزت ػ١ٍٙب إعُ اي

. ِبفخ ٌٍشهٛثخ ٠غت أْ ٠ٛمغ فٟ أعضاء ِغزٛدع األؽّبك اٌّشوضح ِبدح األِالػ

 

سٕالخ –  األعتانذٍْذ- األعٍتٌٕ -األٌثش )ادلٕاد عشٌؼح اإلشتؼال ٔيتطاٌشج - 2
ُ
 (انك

 

 
 

فٟ فٕذٚق ثٗ سًِ  رٛمغ فٟ صالعخ ٚفٟ ؽبٌخ ػذَ ٚعٛد صالعخ رؾفع ثؼ١ذاً ػٓ أؽؼخ اٌؾّظ

.  ثؾ١ش رٛمغ اٌضعبعبد ِزجبػذح ػٓ ثؼنٙب

 

 انثٕتاعٍٕو ٔ انصٕدٌٕو- 3

. اٌجشاف١ٓ ٚرغّش فٟ اٌشًِ ثؼ١ذاً ػٓ أؽؼخ اٌؾّظ  رؾفع فٟ صعبعبد ٍِّٛءح ثض٠ذ

ِالِغخ اٌٙٛاء ٠ٚغت  اٌقٛد٠َٛ ٚاٌجٛربع١َٛ عش٠ؼب االؽزؼبي ثبسرفبع دسعخ اٌؾشاسح أٚ ػٕذ

 :ِب ٠ٍٟ  ؽفظ١ّٙب رؾذ اٌى١شٚع١ٓ ٚػٕذ اٌزؼبًِ ِؼُٙ ٠غت ِشاػبح

الؽزؼبٌٗ ِّب ٠غجت ؽشٚق ِؤٌّخ  ال رٍّظ اٌفٍض اٌمبثً ٌالؽزؼبي ثب١ٌذ ِطٍمب،ألْ ؽشاسح ا١ٌذ وبف١خ- أ

 .ٍِمو ٠ٚغت رٕبٚي اٌقٛد٠َٛ ٚاٌجٛربع١َٛ ثٛاعطخ

لبثً ٌالؽزؼبي ِضً اٌفغفٛس  ال رمطغ اٌفٍض اٌمبثً ٌالؽزؼبي ثٕفظ اٌغى١ٓ اٌزٟ لطغ ثٙب فٍض عبثك- ة

 .األث١ل ِضال

فٍض لبثً ٌالؽزؼبي ال ٠ؾفع رؾذ اٌّبء ِضً اٌقٛد٠َٛ  ػذَ اعزخذاَ ؽّبَ ِبئٟ فٟ رغخ١ٓ- ط

 .اٌّبء ٠ٚؾفظبْ فٟ اٌى١شٚع١ٓ ٚاٌجٛربع١َٛ اٌٍزاْ ٠زفبػالْ ِغ

 .اٌى١شٚع١ٓ لُ ثزمط١غ اٌقٛد٠َٛ ٚاٌجٛربع١َٛ رؾذ- ء

 .اٌجٛربع١َٛ رغفف األ٠بدٞ رّبِب لجً اٌزؼبًِ ِغ اٌقٛد٠َٛ أٚ- ٖ

ثٕمطخ أٚ أوضش ِٓ  ػٕذ عمٛه لطؼخ ِٓ اٌقٛد٠َٛ ػٍٝ إٌّنذح لُ ثزغط١زٙب ثغشػخ - ٚ

 .اٌى١شٚع١ٓ
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 .األؽّبك ٌزا ٠غت اٌؾزس ِٓ أْ ٠مزشثب ِٕٙب اٌقٛد٠َٛ ٚاٌجٛربع١َٛ ٠زفبػالْ ثؾذح ِغ - ٞ

 .اٌزغبسة ال ٠غزخذَ اٌقٛد٠َٛ إٌمٟ فٟ- ن

اٌقٛد٠َٛ ٚاٌجٛربع١َٛ ٚوشث١ذ اٌىبٌغ١َٛ  ٠ىزت ثخو ٚامؼ ٚوج١ش ػٍٝ اٌذٚالة اٌزٞ ٠ؾفع ف١ٗ- ي

 -:اٌزؾز٠ش ا٢رٟ

 ( ال تغتخذو ادلاء يف زانح َشٕب زشٌك) 
  ٔسـ انفغف-4       

   ٚرٛمغ اٌضعبعبد  ٠ؾفع فٟ صعبعبد ٍِّٛءح ثبٌّبء ِغ ٚمغ هجمخ ِٓ اٌؾّغ ػٍٝ األغط١خ        

 .فٟ اٌشًِ ثؼ١ذاً ػٓ اٌؾّظ

 ٟاٌٙٛاء ٠ؾزؼً إرا رشن ف 

 ٠ؾفع رؾذ اٌّبء. 

 ال رٍّغٗ ثب١ٌذ ِطٍمب،اعزخذاَ اٌٍّمو 

 اٌالفٍض اٌمبثً ٌالؽزؼبي ثٕفظ اٌغى١ٓ اٌزٟ لطغ ثٙب فٍض لبثً ٌالؽزؼبي ال ٠زُ رمط١غ 

 رمط١غ اٌفغفٛس ٠زُ رؾذ اٌّبء . 

 االؽزىبن رىْٛ وبف١خ إلؽؼبٌٗ ٠غت ػذَ رمط١ؼٗ فٟ اٌٙٛاء ألْ ؽشاسح.  

 ُثزغط١زٙب ٚثمطشاد ِٓ اٌّبء فٛسا ػٕذ عمٛه لطؼخ ِٓ اٌفغفٛس ػٍٝ اٌطبٌٚخ ل.  

 غبص اٌفٛعف١ٓ اٌزٞ ٠ؾزؼً فٟ اٌٙٛاء ٠ٕٚزظ  ٠زفبػً اٌفغفٛس ِغ اٌقٛدا اٌىب٠ٚخ ٠ٕٚزظ

 .خضأخ اٌغبصاد اٌغبِخ ػٕٗ أثخشح عبِخ ،ٌزا رغشٜ ٘زٖ اٌزغشثخ فٟ

 

األيٍَٕٕو  ٍْذسٔكغٍذ-5

                                                  
   ٚرٛمغ ٚثؼ١ذاً ػٓ  رؾفع فٟ ِىبْ ثبسد فٟ صعبعبد وج١شح ٍِّٛءح إٌٝ صالصخ أسثبػٙب 

 .األؽّبك ٚاٌّٛاد اٌمبثٍخ ٌإلؽزؼبي

 

  كهٕساخ انثٕتاعٍٕو-6

 .اٌىجش٠ذإثؼبد٘ب ػٓ ِغؾٛق اٌىشثْٛ أٚ  رؾفع فٟ صعبعبد ِؾىّخ اٌغٍك ٠ٚغت   

 ٔزشاد- ص١ٛع١ٕبد األ١َِٔٛٛ - أع١زبد أ١َِٔٛٛ ) إَصٓاس يُخفعح يٕاد راخ دسخح-  7

 رخضْ فٟ ِىبْ ثبسد ٚعبف فٟ صعبعبد ِؾىّخ اٌغٍك     (اٌخبسف١ٓ
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- وٍٛس٠ذ ؽذ٠ذ٠ه  - فٛعفبد ثٛربع١َٛ- ١ٔزش٠ذ أ١َِٔٛٛ - ٔزشاد أ١ٌَِٕٛٛ ) يٕاد تتًٍؤ- 8

 اٌغٍك رخضْ فٟ ِىبْ ثبسد ٚعبف فٟ صعبعبد ِؾىّخ (وٍٛس٠ذ خبسف١ٓ

 

- ١٘ذسٚوغ١ذ وب١ٌغ١َٛ - وجش٠زبد ؽذ٠ذٚص - ٠ٛد٠ذ أ١َِٔٛٛ ) يٕاد تتؤثش تانؼٕايم اجلٌٕح- 9

 .صعبعبد داوٕخ اٌٍْٛ ِؾىّخ اٌغٍك   رؾفع فٟ ِىبْ ثبسد فٟ  (ٔزشاد فنخ

 

 

 (انضئثك)يٕاد عايح ٔخطشج  - 10
 ثخو ٚامؼ (عَّٛ )اٌغَّٛ رؾفع فٟ دٚالة ِؼذٟٔ خبؿ ثٙب ِىزٛة ػ١ٍٗ 

 .،ٚرشاػٝ اٌؼٕب٠خ اٌزبِخ فٟ رٕبٌٚٙب

 

 :انمهٌٕاخ ادلشكضج - 11
إٌٝ أوبع١ذ  اٌقٛدا اٌىب٠ٚخ ٚاٌجٛربعب اٌىب٠ٚخ فٟ صعبعبد ث١ٕخ اٌٍْٛ ألٔٙب رزؤصش ثبٌنٛء ٚرزؾًٍ           رؾفع

 . ١ٔزشٚع١ٕ١خ لبثٍخ ٌإلٔفغبس

 

 .. ادلٕاد انكًٍٍائٍح انعاسج ٔاخلطشج يف ادلختربسيٕص 
 

 

                             

  آوٍخ ِٛاد                                            لبثٍخ ٌالٔفغبس ِٛاد
 

                        
 مبسح ثبٌج١ئخ ِٛاد                            ِؤوغذح                    ِٛاد
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ٖ مبسح ١ِّٙٚظ ِٛاد                               لبثٍخ ٌالؽزؼبي ِٛاد     

                               
خ ٚلبرٍخ ِٛاد                                   ِّ  عب

 

    ازتٍاطاخ األياٌ نهتؼايم يغ انضخاخٍاخ            

 

 : انكًٍأٌاخ ٔزفظ احملانٍم ٔانغٕائم صخاخاخ: أٔالً 

 

 . لجً اعزخذاِٙب اٌزؤوذ ِٓ ػذَ ٚعٛد ؽشٚؿ أٚ وغٛس ثٙب (1

ٚلذ ٠ؾذس أْ ٠زغجت صمً  ال رزٕبٌٚٙب ِٓ اٌؼٕك فمو ، ألْ ٘زا اٌغضء أمؼف أعضائٙب ، (2

اٌؼٕك ٚثزٌه ٠ٕغىت ِب ثٙب ِٓ  ِؾز٠ٛبرٙب أٚ اٌزقبق لبػذرٙب فٟ أفقبي اٌضعبعخ ػٕذ ِٕطمخ

 . ساؽخ ا١ٌذ األخشٜ أعفً اٌضعبعخ ٌٚٙزا ٠غت ِغىٙب ػٕذ ِٕطمخ اٌؼٕك ث١ذ ٚٚمغ. و١ّب٠ٚبد 

 . ٌالٔغىبة ٚاٌزٍف أٚ رخشط ِٕٙب أثخشح اٌّبدح رشن اٌضعبعخ ثذْٚ غطبء ٠ؼشك ِؾز٠ٛبرٙب(3

اٌضعبعخ ػٍٝ ِٕنذح اٌؼًّ ٌىٟ ال رزؼشك ٌٍٛلٛع ٚاٌىغش  ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اٌؼًّ ال رزشن (4

 . اٌّىبْ اٌّخقـ ٌٙب ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اعزخذاِٙب ٠غت أْ رؼبد إٌٝ ٌزٌه

 

 : االختثاس طشٌمح سج أَثٕتح: ثاًٍَا 

 

 . اِغه األٔجٛثخ ثّبعه األٔبث١ت ِٓ إٌّطمخ اٌؼ٠ٍٛخ ٌألٔجٛثخ(1

 . ٠غت أْ ال ٠ض٠ذ ؽغُ اٌغبئً ػٓ ٔقف ؽغُ األٔجٛثخ(2

 . األٔجٛثخ ثبإلثٙبَ ال رغذ فٛ٘خ(3

ػّٛدٞ ٚإّٔب فٟ ٚمغ ِبئً ٚرؾشن  ػٕذ سط ِؾز٠ٛبد األٔجٛثخ ال رىْٛ األٔجٛثخ فٟ ارغبٖ(4

 . ؽشوخ رشدد٠خ
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 .. يف ثمة عذادج إدخال أَثٕتح صخاخٍح: ثانثًا 

 

اٌّجشد فٟ رٕؼ١ّٙب ، ٠ّٚىٓ رٕؼ١ّٙب  ـ رؤوذ ِٓ أْ ؽبفخ األٔجٛثخ غ١ش ؽبدح ، ٚإرا وبٔذ ؽبدح اعزخذَ

 . ثٛاعطخ اٌٍٙت

 . اٌغذادح ثبٌّبء أٚ اٌغٍغش٠ٓ ـ ثًٍ فٛ٘خ األٔجٛثخ ٚصمت

ٔٙب٠زٙب ٚوزٌه اٌغذادح ِشاػ١بً أْ رىْٛ ساؽخ  ـ خز لطؼخ ِٓ اٌمّبػ ٚاِغه األٔجٛثخ ثبٌمشة ِٓ

 . األٔجٛثخ ٚرٌه ٌىٟ ال رقبة ا١ٌذ ثبٌغشٚػ ا١ٌذ ثؼ١ذح ػٓ اٌضمت اٌزٞ رٕفز ِٕٗ

 

 .. ػُذيا تغتخذو انغسازح: ساتؼًا 

 

 . رؤوذ ِٓ ػذَ ٚعٛد ؽشٚؿ أٚ وغٛس (1

 . رنغو ػ١ٍٙب ثؾذح صجزٙب ثئؽىبَ فٟ ؽبًِ اٌغؾبؽخ ٚال (2

  . اد٘ٓ فٕجٛس اٌغؾبؽخ ثبٌفبص١ٌٓ لجً اعزخذاِٙب(3

 اٌغؾبؽخ ع١ذاً ثبٌّبء صُ ثبٌّبء اٌّمطش صُ أخ١شاً ثبٌّؾٍٛي اٌزٞ ع١ٛمغ ف١ٙب ، ٠ىفٟ اغغً (4

اٌغؾبؽخ  ًِ ِٓ اٌغبئً ػٕذ اٌغغً ٚرمٍت ٘زٖ اٌى١ّخ ِغ سعٙب ثذلخ ػٍٝ عذساْ ( 4 ـ 2 )ٚمغ 

 . اٌذاخ١ٍخ ، ٚرىشس ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ِشر١ٓ أٚ صالس

ػٕذ ًِء اٌغؾبؽخ ، ٠ٚغت سفغ اٌمّغ ِجبؽشح ثؼذ ٍِئٙب ٌّٕغ  اعزخذَ لّغ فغ١ش صعبعٟ (5

اٌّؾٍٛي لذ رىْٛ ٍِزقمخ ثبٌمّغ أصٕبء إعشاء ػٍّخ اٌّؼب٠شح ، ٚإال ؽذس  اؽزّبي رغبلو لطشاد ِٓ

 . عطؾٗ فٟ اٌغؾبؽخ رغ١ش ِغزٜٛ

ٌٍٚزخٍـ ِٓ اٌفمبػبد ، افزؼ  ٠غت اٌزؤوذ ِٓ ػذَ ٚعٛد فمبػبد ٘ٛائ١خ أعفً فٕجٛس اٌغؾبؽخ(6

 . اٌقٕجٛس إٌٝ ألقبٖ ٌىٟ ٠طشد اٌغبئً إٌّذفغ ثغشػخ

ِمٍٛثخ ٌىٟ ال  اغغً اٌغؾبؽخ ثبٌّبء اٌّمطش ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اعزخذاِٙب ، ٚػٍمٙب فٟ ؽبٍِٙب(7

  . ٠ذخً اٌغجبس إٌٝ داخٍٙب

 .. ػُذ اعتخذاو ادلاصح: خايغًا 

 

 . رغغً اٌّبفخ ثبٌّبء اٌّمطش صُ ثبٌّؾٍٛي ػٍٝ اٌزشر١ت (1

 . فٛ٘زٙب ٚػذَ ٚعٛد ػ١ٛة ف١ٙب لذ رغجت عشٚؽبً  رؤوذ ِٓ عالِخ (2

 : اٌّبفخ ، ارجغ ِب ٠ٍٟ ٌٕمً ؽغُ ِٓ اٌّؾٍٛي ػٓ هش٠ك (3

 . ـ اغّش هشف اٌّبفخ رؾذ عطؼ اٌّؾٍٛي

 . ؽذ٠ذ ثٛاعطخ اٌفُ إرا ٌُ ٠ىٓ اٌّؾٍٛي مبس ـ اؽفو ثؾزس

 ..ـ إرا وبْ اٌّؾٍٛي مبس اعزخذَ ِبٌئ اٌّبفخ
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  .. لطغ األَاتٍة انضخاخٍح: عادعًا 
 

 : اٌزب١ٌخ ٌمطغ أٔجٛة صعبعٟ ارجغ اٌخطٛاد

 . ـ اػًّ ؽض ثٛاعطخ اٌّجشد فٟ ارغبٖ دائشٞ ٚاؽذ

 . ثب١ٌذ٠ٓ ثمطؼخ ِٓ اٌمّبػ ـ اِغه األٔجٛثخ

 . ـ اوغش األٔجٛثخ ٌٍخبسط ثؼ١ذاً ػٓ اٌٛعٗ

 

 :انكًٍٍائٍح ػُذ انتؼايم يغ احملانٍم ٔانغٕائم ازتٍاطٍاخ األياٌ

 تغخني احملانٍم أٔ انغٕائم:أٔال 

 :اخزجبس اٌزغخ١ٓ فٟ أٔجٛثخ-أ 

 .األٔجٛثخ رىْٛ األٔجٛثخ ِّزٍئخ ثبٌغبئً أٚ اٌّؾٍٛي ٠ٚىفٟ صٍش اسرفبع ٠غت أْ ال*

 .األٔجٛثخ ثّبعه األٔبث١ت اِغه*

 . ٠غت أْ رىْٛ فٛ٘خ األٔجٛثخ فٟ ارغبٖ ثؼ١ذا ػٓ عغّه*

 .ثبٌٍٙت ػٍٝ اٌغضء اٌغفٍٟ ٌألٔجٛثخ ال رشوض اٌزغخ١ٓ*

 رؾش٠ه األٔجٛثخ ثبعزّشاس ػٍٟ اٌٍٙت ٠ىْٛ اٌزغخ١ٓ ِٓ أػٍٝ اٌغبئً إٌٝ أعفٍٗ ِغ*

 :اٌزغخ١ٓ فٟ وؤط أٚ دٚسق-:صب١ٔب

 .اٌخبسعٟ ٌٍىؤط أٚ اٌذٚسق ع١ذا عفف اٌغطؼ- 1

 .أٚ اٌذٚسق ػٍٝ ؽجىخ ِؼذ١ٔخ فٛق ؽبًِ اٌّٛلذ لجً إؽؼبٌٗ مغ اٌىؤط-2

 . رم١ٍت اٌغبئً أٚ اٌّؾٍٛي ٠زُ ثغبق صعبع١خ- 3

  رمشة ٚعٙه ٌٍٕظش ِجبؽشح فٟ اٌىؤطال-4
 :خفُّ  تثخري عائم أٔ زلهٕل يف-:ثانثا

 .ؽغّٙب ال رّأل ٌغفٕٗ ثبٌغبئً ،ثً ٠ىفٟ ٔقف- 1

 .فٛق ؽّبَ سٍِٟ  رنغ ٌغفٕٗ ػٍٝ اٌٍٙت ِجبؽشح ،ٚإّٔب رٛمغال- 2

 .اٌغبئً ثمن١ت صعبعٟ ٌزٕظ١ُ ػ١ٍّخ اٌغ١ٍبْ لٍت- 3

 .اٌغبِخ اؽزّبي رقبػذ أثخشح عبِخ ٠غت أْ رغشٞ اٌزغشثخ فٟ اٌخضأخ اٌغبصاد فٟ ؽبٌخ- 4

 :انضئثك  ػُذ اعتخذاو-:ساتؼا

 .اعزجذاٌٗ ثغ١شٖ ألْ أثخشح اٌضئجك عبِٗ عذا ٠ٚؾزس ِٓ اعزخذاَ اٌضئجك فٟ اٌزغبسة- 1

ثٛاعطخ لطؼخ  إرا رٕبصش اٌضئجك فٛق هبٌٚخ اٌؼًّ أٚ ػٍٝ أسم١خ اٌّخزجش فغبسع ٌغّؼٙب ٚرٌه- 2

ؽٌٛٙب صُ رقت فٟ  لطٓ ِجٍٍخ ثؾبِل ٔزش٠ه ِخفف ثؾ١ش رّشس ث١ٓ لطشاد اٌضئجك ؽزٝ رزغّغ

 . صعبعخ ؽفع اٌضئجك

 . آ١ٔخ ؽفع اٌضئجك ثذْٚ غطبء ال رزشن
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 :اإلشؼال  انتؼايم يغ انغٕائم انطٍاسج عشٌؼح-:خايغا

اٌؼًّ ػٕذ اعزؼّبي ٘زٖ اٌغٛائً  أٚ ػٍٝ ِٕنذح رؤوذ ِٓ ػذَ ٚعٛد ٌٙت ِجبؽشح داخً اٌّخزجش- 1

ٚال ٠ؾؼً ٌٙت ثبٌّخزجش لجً ر٠ٛٙزٗ ثؼذ – اٌىؾٛي – اٌجٕض٠ٓ  – صبٟٔ وجش٠ز١ذ اٌىشثْٛ- ا٠٢ضش– 

 . اعزخذاِٙب

 .اٌّشاٚػ ؽزٝ رزٛفش ر٠ٛٙٗ ع١ذٖ ػٕذ اعزخذاَ ٘زٖ اٌغٛائً افزؼ إٌٛافز ٚؽغً- 2

 صعبعبد ؽفع اٌغٛائً اٌط١بسح ثفٛهخ ِجٍٍخ ثبٌّبء لجً فزؾٙب داخً خضأخ اٌغبصاد ٠غت رجش٠ذ- 3

 .اٌغبِخ

 . اٌغٛائً دْٚ غطبء ٠ٕجغٟ ػذَ رشن األٚأٟ اٌزٟ رؾٛٞ رٍه- 4

اٌٍٙت اٌّجبؽش فٟ رغخ١ٓ اٌغٛائً اٌط١بسح ،ٚرغخ١ٓ ثٛاعطخ ؽّبَ ِبئٟ داخً  ال رغزخذَ- 5

 . اٌغبصاد اٌغبِخ خضأخ

 اٌزغبسة اٌزٟ رغزخذَ ف١ٙب اٌغٛائً اٌط١بسح عش٠ؼخ االؽزؼبي رغشٜ داخً خضأخ اٌغبصاد ع١ّغ-6

 . اٌضعبط فٟ دٚسق اٌزغخ١ٓ ٌزٕظ١ُ ػ١ٍّخ اٌزغخ١ٓ مغ لطؼخ ِٓ اٌخضف أٚ- 7

 . أثخشح رٍه اٌغٛائً ال رغزٕؾك- 8

 . اؽزؼبي أؽذ رٍه اٌغٛائً اٌط١بسح عش٠ؼخ االؽزؼبي فٟ وؤط ثٍٛػ ِٓ االعجغزغٛط ػٕذ- 9

  اؽزس ِٓ أغىبة رٍه اٌغٛائً ػٍٝ اٌغٍذ- 10

 االعى انكًٍٍائً/االعى انشائغ 

 ١٘ذسٚوغ١ذ أ١َِٔٛٛ/ أ١ِٔٛب

 صٕبئٟ ١ِض١ً اٌى١زْٛ/ أع١زْٛ

 ف١ٕٛي/ ؽبِل اٌىشث١ٔٛه

 ١٘ذسٚوغ١ذ اٌقٛد٠َٛ/ فٛدا اٌىب٠ٚخ

 وشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ/ سخبَ / ؽغش ع١شٞ / هجبؽ١ش   ، ؽغش وٍغٟ

 اٌىبٌغ١َٛ وجش٠زبد/عجظ

 وٍٛس ا١ٌّضبْ اٌضالصٟ/وٍٛسٚفٛسَ 

 وشثْٛ/ِبط ، عشاف١ذ

 وجش٠زبد اٌّغ١ٕغ١َٛ/ٍِؼ إٔغ١ٍضٞ

 ا١ٌّضبْ/ٚاٌّغزٕمؼبد غبص إٌّبعُ

 أوغ١ذ ا١ٌٕزشٚع١ٓ/اٌغبص اٌّنؾه

 ث١شٚوغ١ذ ا١ٌٙذسٚع١ٓ فٛق أوغ١ذ ا١ٌٙذسٚع١ٓ / اٌّبء األوغغ١ٕٟ

 أوغ١ذ اٌؾذ٠ذ /فذأ اٌؾذ٠ذ 

 ١٘ذسٚوغ١ذ اٌىبٌغ١َٛ ِؾٍٛي/اٌّبء اٌغ١شٞ 

 ؽّل اٌىجش٠ز١ه/ص٠ذ اٌضاط 

 اٌغ١ٍ١ىْٛ صبٟٔ أوغ١ذ/وٛاسرض ٚ اٌغ١ٍىب
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 اٌىبٌغ١َٛ أوغ١ذ+ ١٘ذسٚوغ١ذ اٌقٛد٠َٛ /اٌغ١ش اٌقٛدٞ

 وٍٛس٠ذ األ١َِٔٛٛ/ٍِؼ إٌؾبدس

 ٔزشاد اٌجٛربع١َٛ/ٍِؼ فخشٞ

 ؽبِل اٌغزش٠ه/ا١ٌٍّْٛ ٍِؼ

 اٌقبثْٛ اعز١شاد اٌقٛد٠َٛ

 اٌقٛد٠َٛ وٍٛس٠ذ/ٍِؼ اٌطؼبَ

 نؽّل االع١زٟ/خً

 ا١ٌٙذسٚع١ٕ١خ وشثٛٔبد اٌقٛد٠َٛ/فٛدا اٌغغ١ً

 أوغ١ذ األ١ٌَِٕٛٛ/اٌؾجٗ

 ا٠ضبٔٛي/اص١ٍٟ وؾٛي

 ١ِضبٔٛي/وؾٛي ١ِض١ٍٟ

 ا١ٌٙذسٚع١ٕ١خ وشثٛٔبد اٌقٛد٠َٛ/ث١ىشثٛٔبد اٌقٛدا

 عىشٚص/عىش اث١ل
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حتعري تؼط األيالذ 
  ، ٚفٟ ثؼل اٌؾبالد رؾنش 0.5Nرؾنش ػبدح ِؾب١ًٌ األِالػ فٟ اٌّخزجشاد اٌى١ّ١بئ١خ ثزشو١ض 

 . 0.5Nٔٛسد ف١ّب ٠ٍٟ هشائك رؾن١ش ِؾب١ًٌ ثؼل األِالػ ثزشو١ض . ثزشاو١ض ِخزٍفخ 

  g  و١ّخ اٌٍّؼاٌق١غخ اٌى١ّ١بئ١خ ٌٍٍّؼ اعُ اٌٍّؼ هش٠مخ اٌزؾن١ش 

 

 

 

 

 

 

 

 

رٛصْ اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ 

ِٓ اٌٍّؼ ، صُ رؾً فٟ 

ألً و١ّخ ِٓ اٌّبء 

اٌّمطش، صُ ٠ّذد 

اٌّؾٍٛي اٌّغزؾقً 

ؽزٝ ا١ٌٍزش ثبٌّبء 

. اٌّمطش 

 CH3COONa . 3H2O 68خالد اٌقٛد٠َٛ 

 ١٘Na2HPO4 . 12H2O 60ذسٚ فٛعفبد اٌقٛد٠َٛ 

وشثٛٔبد اٌقٛد٠َٛ 

وشثٛٔبد اٌقٛد٠َٛ اٌّبئ١خ 

Na2CO3 

Na2CO3 . 10H2O 

26.5 

71.5 

 NaNO3 42.5ٔزشاد اٌقٛد٠َٛ 

 Na2SO4 . 10H2O 80.5وجش٠زبد اٌقٛد٠َٛ 

 Na2S2O3 . 5H2O 62ص١ٛوجش٠زبد اٌقٛد٠َٛ 

 Na2SO3 . 7H2O 63وجش٠ز١ذ اٌقٛد٠َٛ 

 NaF 21فٍٛس٠ذ اٌقٛد٠َٛ 

 NaCl 29.2وٍٛس٠ذ اٌقٛد٠َٛ 

 NaBr 51.5ثش١ِٚذ اٌقٛد٠َٛ 

 KNO2 42.5ٔزش٠ذ اٌجٛربع١َٛ 

 K2CO3 34.5وشثٛٔبد اٌجٛربع١َٛ 

 KNO3 50.5ٔزشاد اٌجٛربع١َٛ 

 K2SO4 43.5وجش٠زبد اٌجٛربع١َٛ 

 KCl 37وٍٛس٠ذ اٌجٛربع١َٛ 

 KBr 59.5ثش١ِٚذ اٌجٛربع١َٛ 

 ٠KI 83ٛد٠ذ اٌجٛربع١َٛ 

 Mg(NO3)2 .6H2O 64ٔزشاد اٌّغٕض٠َٛ 

 MgSO4 .7H2O 62وجش٠زبد اٌّغٕض٠َٛ 

 MgCl2 .6H2O 51وٍٛس٠ذ اٌّغٕض٠َٛ 

 Ca(NO3)2 .4H2O 59ٔزشاد اٌىبٌغ١َٛ 

 CaCl2 .6H2O 55وٍٛس٠ذ اٌىبٌغ١َٛ 

 Sr(NO3)2 .4H2O 71ٔزشاد اٌغزشأغ١َٛ 

 BaCl2 .2H2O 61وٍٛس٠ذ اٌجبس٠َٛ 

 Na2B4O7 .10H2O 95رزشاثٛساد اٌقٛد٠َٛ 

 Pb(NO3)2 83 ٔزشاد اٌشفبؿ

 Pb(CH3COO)2 .3H2O 101خالد اٌشفبؿ 
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 :تاتغ حتعري زلانٍم األيالذ ... 
هش٠مخ 

اٌزؾن١ش 

و١ّخ اٌٍّؼ اٌق١غخ اٌى١ّ١بئ١خ ٌٍٍّؼ اعُ اٌٍّؼ 

(g) 

 ١٘Na2HPO4 . 12H2O 60ذسٚ فٛعفبد اٌقٛد٠َٛ  

 MH4SCN 38ص١ٛع١بٔبد األ١َِٔٛٛ 

 NH4)2SO4 )34وجش٠زبد األ١َِٔٛٛ 

 NH4Cl 27وٍٛس٠ذ األ١َِٔٛٛ 

 NH4NO3 30ٔزشاد األ١َِٔٛٛ 

 K2CrO4 49وشِٚبد اٌجٛربع١َٛ 

 K2Cr2O7 25صٕبئٟ وشِٚبد اٌجٛربع١َٛ 

 MnCl2 .5H2O 50وٍٛس٠ذ إٌّغ١ٕض 

 MnSO4 .7H2O 70وجش٠زبد إٌّغ١ٕض 

 KMnO4 15ثشِٕغٕبد اٌجٛربع١َٛ 

 K3Fe(CN)6 55ؽذ٠ذٞ ع١ب١ٔذ اٌجٛربع١َٛ 

 K4Fe(CN)6 .3H2O 53ؽذ٠ذٚ ع١ب١ٔذ اٌجٛربع١َٛ 

 Co(NO3)2 .6H2O 75ٔزشاد اٌىٛثبٌذ 

 CoCl2 .6H2O 60وٍٛس٠ذ اٌىٛثبٌذ 

 CoSO4 .7H2O 70وجش٠زبد اٌىٛثبٌذ 

 CoCl2 .7H2O 60وٍٛس٠ذ اٌىٛثبٌذ 

 KSCN 50ص١ٛع١بٔبد اٌجٛربع١َٛ 

 Cd(NO3)2 .4H2O 77ٔزشاد اٌىبد١َِٛ 

 Hg2(NO3)2 .2H2O 28ٔزشاد اٌضئجمٟ 
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: تاتغ حتعري زلانٍم األيالذ ... 
و١ّخ اٌٍّؼ اٌق١غخ اٌى١ّ١بئ١خ اعُ اٌٍّؼ هش٠مخ اٌزؾن١ش 

(g) 

رؾً اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌٍّؼ فٟ 

 ثؤلً 100ml  دٚسق ؽغّٟ عؼخ 

و١ّخ ِٓ اٌّبء اٌّمطش، صُ ٠نبف 

 .اٌّبء اٌّمطش ؽزٝ اإلؽبسح 

 

 

وٍٛس٠ذ ا١ٌٍض١َٛ 

 

 

LiCl 

 

 

2.1 

رؾً اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌٍّؼ فٟ 

75ml ؽّل اٌىجش٠ذ ِٓ 

H2SO4 ٖ2 رشو١ضN صُ ٠خفف 

ؽزٝ ا١ٌٍزش ثبٌّبء اٌّمطش  

 

وجش٠زبد اٌج١ش١ٍ٠َٛ 

 

BeSO4 

 

44 

 ِٓ 60mlرجًٍ اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ فٟ 

ِؾٍٛي ؽّل ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه 

HCl 2 رٚ اٌزشو١ضN صُ ٠خفف 

ؽزٝ ا١ٌٍزش ثبٌّبء اٌّمطش 

 

وٍٛس٠ذ األ١ٌَّٕٛ 

 

AlCl3 .6H2O 

 

40 

 ِٓ 60mlرجًٍ اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ فٟ 

 H2SO4ِؾٍٛي ؽّل اٌىجش٠ذ 

 صُ ٠خفف ؽزٝ 2Nرٚ اٌزشو١ض 

 ا١ٌٍزش ثبٌّبء اٌّمطش

 

وجش٠زبد األ١ٌَّٕٛ 

 

Al2(SO4)3 .18H2O 

 

111 

رؾً اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ ثؤلً و١ّخ ِٓ 

اٌّبء اٌّمطش ، صُ رخفف ؽزٝ ا١ٌٍزش 

. ثبٌّبء اٌّمطش 

 

ع١ٍ١ىبد اٌقٛد٠َٛ 

 

Na2SiO3 .5H2O 

 

53 

 ِٓ 75mlرجًٍ اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ فٟ 

ِؾٍٛي ؽّل ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه 

HCl 2 رٚ اٌزشو١ضN صُ ٠خفف 

ؽزٝ ا١ٌٍزش ثبٌّبء اٌّمطش 

 

وٍٛس٠ذ اٌمقذ٠شٞ 

 

SnCl2 .2H2O 

 

57 

رجًٍ اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ فٟ و١ّخ ل١ٍٍخ 

ِٓ ِؾٍٛي ؽّل ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه 

HCl 6 رٚ اٌزشو١ضN صُ ٠خفف 

. ؽزٝ ا١ٌٍزش ثبٌّبء اٌّمطش 

 

 IIIوٍٛس٠ذ األٔزّٛاْ 

 

SbCl3 

 

38 
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: تاتغ حتعري األيالذ ... 
 

و١ّخ اٌٍّؼ اٌق١غخ اٌى١ّ١بئ١خ اعُ اٌٍّؼ هش٠مخ اٌزؾن١ش 

(g) 

 120mlرجًٍ اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ فٟ 

ِٓ ِؾٍٛي ؽّل ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه 

HCl 2 رٚ اٌزشو١ضN صُ ٠خفف 

. ؽزٝ ا١ٌٍزش ثبٌّبء اٌّمطش 

 

 وٍٛس٠ذ اٌىشَٚ

 

CrCl3 .6H2O 

 

47 

 NaOH ِٓ ِؾٍٛي ٠50mlؤخز 

 صُ ٠ُؾجغ ػٍٝ اٌجبسد 5Nرٚ اٌزشو١ض 

 ِٓ 60ml صُ ٠نبف H2Sثغبص 

 صُ 2N رٚ اٌزشو١ض NaOHِؾٍٛي 

. ٠نبف اٌّبء اٌّمطش ؽزٝ ا١ٌٍزش 

 

 

وجش٠ز١ذ اٌقٛد٠َٛ 

 

 

Na2S 

 

 

19.5 

 250mlرؾً اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ فٟ 

 H2SO4ِٓ ؽّل اٌىجش٠ذ 

 صُ رنبف ٚػٍٝ 2Nرشو١ضٖ 

دفؼبد و١ّبد ِٓ اٌّبء اٌّمطش ، 

ِغ اٌزؾش٠ه ؽزٝ رّبَ االٔؾالي ، 

.  صُ ٠ّذد ؽزٝ ا١ٌٍزش ثبٌّبء اٌّمطش 

 

 

وجش٠زبد اٌؾذ٠ذٞ 

 

وجش٠زبد األ١َِٔٛٛ 

 (ٍِؼ ِٛس ) IIٚاٌؾذ٠ذ

 

 

FeSO4 .7H2O 

 

(NH4)2SO4.Fe(SO4)2.6

H2O 

 

 

80 

 

196 

 ِٓ 200mlرؾً و١ّخ اٌٍّؼ فٟ 

اٌّبء اٌّمطش اٌّنبف إ١ٌٙب ِٓ 

 ( b) ِٚٓ أعً 150ml ( a)أعً 

50ml  ِؾٍٛي ِٓ HCl صُ ٠خفف 

. إٌبرظ ؽزٝ ا١ٌٍزش ثبٌّبء اٌّمطش 

 

 

وٍٛس٠ذ اٌؾذ٠ذ 

 

 

FeCl3 .6H2O 

135(a) 

وغغُ 

ِخزضي 

 

45(b) 

ٌزفبػالد 

االعزجذاي 

 25mlرزاة اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ فٟ 

 ِٓ ِؾٍٛي ؽّل إٌزش٠ه

2N)HNO3 )   ٝصُ ٠خفف ؽز

. ا١ٌٍزش ثبٌّبء اٌّمطش 

 

 

ٔزشاد إٌؾبط 

 

 

Cu(NO3)2 .2H2O 

 

 

61 
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: تاتغ حتعري األيالذ ... 
 

و١ّخ اٌٍّؼ اٌق١غخ اٌى١ّ١بئ١خ اعُ اٌٍّؼ هش٠مخ اٌزؾن١ش 

(g) 

 ِٓ 25mlرزاة اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ فٟ 

 2N)H2SO4 ِؾٍٛي ؽّل اٌىجش٠ذ

. صُ ٠خفف ؽزٝ ا١ٌٍزش ثبٌّبء اٌّمطش   (

 

 

وجش٠زبد إٌؾبط 

 

 

CuSO4 .5H2O 

 

 

63 

 ِٓ 25mlرجًٍ اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ فٟ 

 HClِؾٍٛي ؽّل ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه 

 صُ ٠خفف ؽزٝ ا١ٌٍزش 2Nرٚ اٌزشو١ض 

. ثبٌّبء اٌّمطش 

 

 

وٍٛس٠ذ إٌؾبط 

 

 

CuCl2 .2H2O 

 

 

43 

رؾً اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ ثى١ّخ ل١ٍٍخ ِٓ 

اٌّبء اٌّمطش ، صُ ٠ّذد إٌبرظ ثبٌّبء 

 . 100mlاٌّمطش ؽزٝ 

 17 ِٕٗ ٠ؤخز 0.1Nِٓ أعً رؾن١ش 

g\ l . 

 

 

ٔزشاد اٌفنخ 

 

 

AgNO3 

 

 

8.5 

 ِٓ 25mlرزاة اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ فٟ 

(   2N)HNO3 ِؾٍٛي ؽّل إٌزش٠ه

. صُ ٠خفف ؽزٝ ا١ٌٍزش ثبٌّبء اٌّمطش 

 

 

ٔزشاد اٌضٔه 

 

 

Zn(NO3)2 .6H2O 

 

 

74 

 ِٓ 25mlرزاة اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ فٟ 

 2N)H2SO4 ِؾٍٛي ؽّل اٌىجش٠ذ

. صُ ٠خفف ؽزٝ ا١ٌٍزش ثبٌّبء اٌّمطش   (

 

 

وجش٠زبد اٌضٔه 

 

 

ZnSO4 . 6H2O 

 

 

72 

رؾً اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ فٟ ١ٌزش ِٓ اٌّبء 

خالي اٌغ١ٍبْ 

 

وٍٛس٠ذ اٌضئجك 

 

HgCl2 

 

14 

رؾً اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ فٟ ١ٌزش ٚاؽذ ِٓ 

HCl(3N) 

 SnCl4 .5H2O 44وٍٛس٠ذ اٌمقذ٠ش 

 ِٓ 200mlرزاة اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ فٟ 

  صُ  HNO3 ِؾٍٛي ؽّل إٌزش٠ه

. ٠خفف ؽزٝ ا١ٌٍزش ثبٌّبء اٌّمطش 

 

ٔزشاد اٌجضِٛد 

 

Bi(NO3)3 .5H2O 

 

80 
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  (انذالئم  )حتعري تؼط انكٕاشف ٔادلشؼشاخ 
 

هش٠مخ اٌزؾن١ش اعُ اٌىبؽف 

اٌّبء األوغغ١ٕٟ 

3% 

 .    100ml ثبٌّبء اٌّمطش ؽزٝ   H2O2 ٌـ%3 ِٓ ِؾٍٛي 10mlخفف 

ِؾٍٛي اٌفنخ 

إٌؾبدسٞ 

 KNO3 ٚ 17ml ِٓ ٔزشاد اٌجٛربع١َٛ g 2 ِغ AgNO3 ِٓ ٔزشاد اٌفنخ g 1.7أرة 

 فٟ ألً و١ّخ ِٓ اٌّبء اٌّمطش ، صُ ِذد NH4OHِٓ ١٘ذسٚوغ١ذ األ١َِٔٛٛ اٌّشوضح 

.  ثبٌّبء اٌّمطش سإٌبرظ إٌٝ ا١ٌٍذ

 . H2SO4 ِٓ ؽّل اٌىجش٠ذ اٌّشوض 100ml ِٓ دٞ ف١ٕ١ً أ١ِٓ فٟ g 0.5 أرة دٞ ف١ٕ١ً أ١ِٓ

وٛثبٌزٟ ٔزش٠ذ 

اٌقٛد٠َٛ 

Na3Co(NO2)6 

 ِٓ ٔزشاد اٌىٛثبٌذ g 29 ِغ NaNO2 ِٓ ٔزش٠ذ اٌقٛد٠َٛ g 21ؽً 

 Co(NO3)2 .6H2O ٟ50 فml ِّّل اٌّؾٍٛي إٌبرظ ثـ  1ml ِٓ اٌّبء اٌّمطش ، صُ ؽ

 ، ٚدػٗ ٠غزمش ٌؼذح أ٠بَ ، صُ سؽؼ ِٚذد 6N رٚ اٌزشو١ض  CH3COOHِٓ ؽّل اٌخً 

.  ثبٌّبء اٌّمطش ؽزٝ ا١ٌٍزش ، ٚاؽفظٗ فٟ صعبعخ ِؾٍٛي غبِمخ  (اٌشؽبؽخ  )إٌبرظ 

 

 وبؽف ٔغٍش 

 ِٓ اٌّبء اٌّمطش ، صُ أمف رذس٠غ١بً 50ml فٟ KI ِٓ ٠ٛد٠ذ اٌجٛربع١َٛ g 50ؽً 

ؽزٝ ظٙٛس  ( ِبء ِمطش 100ml  فٟ 6 g ) MgCl2ِؾٍٛي ِؾجغ ِٓ وٍٛس٠ذ اٌّغٕض٠َٛ 

 ِٓ ِؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ 300ml ، صُ أمف HgI2ساعت صبثذ ِٓ ٠ٛد٠ذ اٌضئجك 

 . ثبٌّبء اٌّمطش 500ml ، صُ ِذد ؽزٝ 6N رشو١ضٖ NaOHاٌقٛد٠َٛ 

 PHاٌف١ٕٛي فزبٌئ١ٓ 

. PH      

 500ml ِٓ اٌىؾٛي اإل٠ز١ٍٟ ، صُ ٠ّذد اٌّؾٍٛي إٌبرظ إٌٝ 250ml ِٕٗ فٟ g ٠1زاة 

. ثبٌّبء اٌّمطش 

 

 رجبع اٌؾّظ

 ِٓ اٌّبء اٌّمطش ، صُ ٠ذفئ إٌبرظ ٌّذح ٔقف عبػخ ، ٠ٚزشن 500ml ِٕٗ فٟ g ٠10زاة 

٠ّىٓ عؼً ٌْٛ اٌّؾٍٛي  ). صُ ٠ُشؽؼ إٌبرظ  (ػٍٝ األلً عبػخ ٚاؽذح  )١ٌٍخ وبٍِخ 

٠غت ؽفع ٘زا  . ( اٌّخفف HNO3اسعٛأٟ ثئمبفخ ػذح ٔمبه ِٓ ؽّل إٌزش٠ه 

.   ٌىٟ ٠ذخٍٙب اٌٙٛاء  (عذادح ف١ٕ١ٍخ أٚ ِطبه١خ  )اٌىبؽف غبِمخ ٚغ١ش ِؾىّخ اإلغالق 

.  ِٕٗ فٟ ١ٌزش ِٓ اٌّبء اٌّمطش g ٠1ُزاة ا١ٌّز١ً اٌجشرمبٌٟ 

 ِٓ اٌىؾٛي اإل٠ز١ٍٟ ، صُ ٠ُزُّ اٌؾغُ إٌبرظ ثبٌّبء اٌّمطش إٌٝ 500ml ِٕٗ فgٟ ٠1ُزاة أؽّش ا١ٌّز١ً 

. ا١ٌٍزش 

أصسق 

اٌجشِٚٛص١ّٛي 

 ِٓ اٌىؾٛي اإل٠ز١ٍٟ ، صُ ٠ُزُّ اٌؾغُ إٌبرظ ثبٌّبء اٌّمطش إٌٝ 200ml ِٕٗ فgٟ ٠1ُزاة 

. ا١ٌٍزش 

اٌّؾٍٛي اٌّٛلٟ  

إٌؾبدسٞ (اٌٛالٟ  )

 فٟ ألً و١ّخ ِٓ اٌّبء اٌّمطش ، NH4Cl ِٓ ٍِؼ وٍٛس٠ذ األ١َِٔٛٛ g ٠53.5ُؾنش ثؾً 

 ، صُ ٠ُزُّ اٌؾغُ إٌٝ ا١ٌٍزش ثبٌّبء %28 ِٓ ِؾٍٛي إٌؾبدس رشو١ضٖ g 60صُ ٠ُنبف إ١ٌٗ 

. اٌّمطش 
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حتعري تؼط احملانٍم انكًٍٍائٍح  
 

 : H2SO4 رؾن١ش ؽّل اٌىجش٠ذ –أٚالً 
d = 1.84 g/cm رؾنش ِؾب١ًٌ ؽّل اٌىجش٠ذ ِٓ ؽّل اٌىجش٠ذ اٌّشوض    

3
  %96.6رٚ اٌزشو١ض 

  . N 35.9أٚ 

 

 : HCl رؾن١ش ؽّل ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه –صب١ٔبً 

٠d = 1.19 g/cmؾنش ؽّل ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه ِٓ ِؾب١ٌٍٗ اٌّشوضح     
3

 أٚ %37.2 رٚ اٌزشو١ض 

12.2N . 

 

 : HNO3 رؾن١ش ؽّل إٌزش٠ه –صبٌضبً 
٠d = 1.40 g/cmؾنش ؽّل إٌزش٠ه ِٓ ِؾب١ٌٍٗ اٌّشوضح    

3
. 15N أٚ %67 رٚ اٌزشو١ض 

 

 ( ml)ؽغُ اٌؾّل ( ml)ؽغُ اٌّبءهش٠مخ اٌزؾن١ش 

(d = 1.19 g/cm
3

 ) 

رشاو١ض اٌؾّل إٌبرظ 

رؾنش اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ 

ِٓ اٌؾّل اٌّشوض فٟ 

اعطٛأخ ِذسعخ ، صُ 

. خفف ثبٌّبء ؽزٝ ا١ٌٍزش 

692 308 25% 

888 112 10% 

867 133 2N 

933.5 66.5 1N 

 ( ml)ؽغُ اٌؾّل ( ml)ؽغُ اٌّبءهش٠مخ اٌزؾن١ش 

(d = 1.84 g/cm
3

 ) 

رشاو١ض اٌؾّل إٌبرظ 

رؾنش اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ 

ِٓ اٌؾّل اٌّشوض ِٚٓ 

اٌّبء اٌّمطش ٚثؾزس 

اعىت اٌؾّل فٛق اٌّبء 

 .

870 130 20% 

939 61 10% 

946.5 53.5 2N 

973 27 1N 

 ( ml)ؽغُ اٌؾّل ( ml)ؽغُ اٌّبءهش٠مخ اٌزؾن١ش 

(d = 1.19 g/cm
3

 ) 

رشاو١ض اٌؾّل إٌبرظ 

رؾنش اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ 

ِٓ اٌؾّل اٌّشوض فٟ 

اعطٛأخ ِذسعخ ، صُ 

. خفف ثبٌّبء ؽزٝ ا١ٌٍزش 

490 510 20% 

762 238 10% 

830 170 2N 

915 85 1N 
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:  CH3COOH رؾن١ش ؽّل االع١ز١ه –ساثؼبً 
d = 1.07 g/cm   ٠ٛعذ ؽّل االع١ز١ه فٟ اٌّخزجش ػٍٝ ؽىً ِؾٍٛي ِشوض 

3
 رشو١ضٖ إٌظبِٟ 

12.5N أٚ ثؾىً ؽّل االع١ز١ه ، d = 1.05 g/cm
3

. 17.5N  أٚ %99.5 رٚ اٌزشو١ض 

 

 

هش٠خ اٌزؾن١ش 

 

 ؽغُ اٌّبء

ml 

ؽغُ 

اٌؾّل 

ml 

 

رشو١ض 

اٌّؾٍٛي 

إٌبرظ  رؾنش اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ ِٓ 

أٚ  (a)اٌؾّل اٌضٍغٟ 

فٟ اعطٛأخ   (b)اٌّشوض 

ِذسعخ ، صُ ٠خفف ثبٌّبء 

 .  اٌّمطش ؽزٝ ا١ٌٍزش

b a b a 

 840 886 160 114 2N 

920 943 80 57 1N 

960 971.5 40 28.5 0.5N 

 : NH3 رؾن١ش ِؾب١ًٌ إٌؾبدس –خبِغبً 
d = 0.91 g/cm )%25   ٠زٛاعذ ِؾٍٛي إٌؾبدس فٟ اٌّخزجش ثزشو١ض 

3
 13.4Nٚاٌزٞ ٠ؼبدي  ( 

 

 NH3(ml )ؽغُ ( ml)ؽغُ اٌّبءهش٠مخ اٌزؾن١ش 

(d = 0.91 g/cm
3

 ) 

رشاو١ض اٌّؾٍٛي إٌبرظ 

رؾنش اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ 

ِٓ اٌّؾٍٛي اٌّشوض فٟ 

اعطٛأخ ِذسعخ ، صُ 

 .خفف ثبٌّبء ؽزٝ ا١ٌٍزش 

580 420 10% 

850 150 2N 

925 75 1N 

 

 : NaOH رؾن١ش ِؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ اٌقٛد٠َٛ –عبدعبً 

 

 

 

 

رشو١ض اٌّؾٍٛي إٌبرظ  NaOH (g)و١ّخ هش٠مخ اٌزؾن١ش 

صْ اٌى١ّخ اٌّؾبس إ١ٌٙب ، صُ ؽٍٙب ثؤلً 

و١ّخ ِٓ اٌّبء اٌّمطش ، صُ خفف اٌى١ّخ 

. إٌبرغخ ؽزٝ ا١ٌٍزش ثبٌّبء اٌّمطش 

386 30% 

108 10% 

80 2N 

40 1N 
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 : KOHرؾن١ش ِؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ اٌجٛربع١َٛ - عبثؼبً 
 

 KOHو١ّخ هش٠مخ اٌزؾن١ش 

(g) 

رشو١ض اٌّؾٍٛي 

إٌبرظ 

صْ اٌى١ّخ اٌّؾبس إ١ٌٙب ، صُ ؽٍٙب ثؤلً و١ّخ ِٓ اٌّبء 

. اٌّمطش ، صُ خفف اٌى١ّخ إٌبرغخ ؽزٝ ا١ٌٍزش ثبٌّبء اٌّمطش 

 

112 

 

2N 

 

 :ادلٕاد انعاسجسيٕص نثؼط 

ٚ٘ٛسِض  Ristclescreption..٠ّىٓ ٌٕب رٌه ػٓ هش٠ك ِؼشفزٕب ٌشِض ٚفف اٌخطٛسح 

٠ٚنبف ٌٗ سلُ ِؼ١ٓ وً سلُ  ,R ثبٌشِض ٠ٛمؼ اعفً اٌؼجٛح ٌٍّبدح اٌى١ّ١بئ١خ ٠ٚشِض ٌٗ

  :٠ذي ػٍٝ ٚفف خبؿ ثٗ ِٕٚٙب

1 R1 اٌّبدح عبفخ ٚلبثٍخ ٌالٔفغبس 

2 R2 رؼشمذ ٌٍقذِبد اٚ ِقذس ٌٙت اٌّبدح لبثٍخ ٌالٔفغبس ارا 

3 R3 رٕفغش ثؾذح ارا رؼشمذ ٌٍقذِبد اٌٚالؽزىبن 

4 R4 رىْٛ ِشوجبد ِؼذ١ٔٗ لبثٍخ ٌالٔفغبس ثؾذح 

5 R5 ٌٞالٔفغبس رغخ١ٓ ٘زٖ اٌّبدح ٠ؤد 

6 R6 ِبدح لبثٍخ ٌالٔفغبس رؼشمذ ٌٍٙٛاء اٚ ٌُ رزؼشك 

7 R7 ِٓ اٌّّىٓ اْ رغجت ؽش٠ك ِبدح 

8 R8 ؽش٠ك ارا ٚمؼذ ثغبٔت ِٛاد لبثٍخ ٌالؽزؼبي ِٓ اٌّّىٓ اْ رغجت 

9 R9 لبثٍخ ٌالٔفغبس ارا اخزٍطذ ِغ ِٛاد لبثٍخ ٌالٔفغبس 

10 R10 عش٠ؼخ االؽزؼبي ٍِزٙجخ ِبدح 

11 R11 ِبدح عش٠ؼخ االؽزؼبي 

12 R12 االؽزؼبي عذا ِبدح عش٠ؼخ 

13 R13 غبص ِغبي عش٠غ االؽزؼبي 

14 R14 اٌّبء رزفبػً ثؾذح ِغ 

15 R15 رزفبػً ِغ اٌّبء ٠ٕٚزظ غبصاد عش٠ؼخ االؽزؼبي 

16 R16 ٌالٔفغبس ارا رُ خٍطٙب ِغ ِٛاد ِؤوغذح لبثٍخ 

17 R17 ٌٍٙٛاء ِبدح رؾزؼً ثّغشد رؼشمٙب 

18 R18 ِّىٓ اْ رىْٛ اثخشح عش٠ؼخ االؽزؼبي ٚاالٔفغبس 

19 R19 رىْٛ فٛق اوبع١ذ لبثٍخ ٌالٔفغبس اٌّبدح 

20 R20 اٌّزقبػذح مبسحارا رُ اعزٕؾبلٙب اٚ اثخشرٙب 

21 R21 مبسح ػٓ هش٠ك اٌغٍذ 
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22 R22 مبسح ػٓ هش٠ك اٌجٍغ 

23 R23 عبِخ ارا رُ اعزٕؾبلٙب 

24 R24 عبِخ ارا الِغذ اٌغٍذ 

25 R25 ثٍؼذ عبِخ ارا 

26 R26 عبِخ عذا ارا اعزٕؾمذ 

27 R27 عبِخ عذا ارا الِغذ اٌغٍذ 

28 R28 عبِخ عذا ارا ثٍؼذ 

29 R29 رٌٛذ غبصاد عبِخ ػٕذ اخزالهٙب ثبٌّبء 

30 R30 ٓاْ رىْٛ عش٠ؼخ االؽزؼبي ػٕذ االعزخذاَ ٠ّى 

31 R31 ثبالؽّبك ٠زٌٛذ غبصاد عبِخ ػٕذ اخزالهٙب 

32 R32 ٠زٌٛذ غبصاد عبِخ عذا ػٕذ اخزالهٙب ثبالؽّبك 

33 R33 خطٛسٖ ِٓ اٌزبص١شاد اٌّزشاوّخ ٌٙزح اٌّبدح ٕ٘بن 

34 R34 ِبدٖ رغجت ؽشٚق 

35 R35 ٖرغجت ؽشٚق ؽذ٠ذح ِبد 

36 R36 ِٓبدح ِؤر٠خ ٌٍؼ١ٕ١ 

37 R37 اٌزٕفغٟ ِبدح ١ِٙغخ ِٚؤر٠خ ٌٍغٙبص 

38 R38 ِبدح ١ِٙغخ ٌٍغٍذ 

39 R39 ِبدح رؾذس مشس ال ٠ّىٓ ػالعخ 

40 R40 رؾذس مشس ال ٠ّىٓ ػالعخ 

41 R41 ٌٓٙب خطٛسح ِذِشح ػٍٝ اٌؼ١ٕ١ 

42 R42 ؽغبع١خ ػٕذ االعزٕؾبق رغجت 

43 R43 رغجت ؽغبع١خ ػٕذ اٌّالِغخ 

44 R44 ٟأبء ِغٍك عججذ أفغبس ارا عخٕذ ف 

45 R45 ِْبدح رغجت اٌغشهب 

46 R46 اٌٛساص١خ رؾذس رٍف فٟ اٌغ١ٕبد. 
  

 :انصٍغ انكًٍٍائٍح نثؼط ادلٕاد انكًٍٍائٍح ادلغتخذيح يف انذسٔط انؼًهٍح 
 2O(C2H5)   ا٠ضش ا٠ض١ٍٟ  -1

 2Zn(CH3COO)    خالد اٌخبسف١ٓ -2

 ( NaOH.CaO)   ع١ش فٛدٞ   -3

 2C2O4(NH4)     اٚوغبالد اال١َِٔٛٛ -4

    2S(NH4) وجش٠ز١ذ اال١َِٔٛٛ -5

 2S2O8¬(NH4)    فٛق وجش٠زبد اال١َِٔٛٛ -6
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 2SO4(NH4)   وجش٠زبد اال٠َِٕٛٛ -7

 2C6H3.NHNH2(NO2)   صٕبئٟ ١ٔزشٚف١ٕ١ً ١٘ذساص٠ٓ -8

 Ag2SO4  وجش٠زبد اٌفنخ -9

   AgNO3 ٔزشاد اٌفنخ -10

 Al   ؽج١جبد ا١ٌَّٔٛٛ -11

 Al   ِغؾٛق ا١ٌَّٔٛٛ -12

 Al(SCN)3   ص١ٛع١بٔبد األ١ٌَِٕٛٛ -13

 Al2(CO3)3   وشثٛٔبد ا١ٌَّٔٛٛ -14

    Al2(SO)4 وجش٠زبد ا١ٌَّٔٛٛ -15

    Al2CO3 اوغ١ذ ا١ٌَّٔٛٛ -16

    AlCl 3 ا١ٌَّٔٛٛ الِبئٟ ٠ذسوٍٛ -17

    Ba(OH)2 ١٘ذسٚوغ١ذ اٌجبس٠َٛ -18

 Ba2(CO)3   وشثٛٔبد اٌجبس٠َٛ -19

   BaBr2 ثش١ِٚذ اٌجبس٠َٛ -20

   BaCl 2 وٍٛس٠ذ اٌجبس٠َٛ -21

   BaNO3 ٔزشاد اٌجبس٠َٛ -22

   BaSO4 وجش٠زبد اٌجبس٠َٛ -23

   Bi(NO3)3 ٔزشاد اٌجضِٛد -24

 Br2    ثشَٚ -25

 C12H22O11   الوزٛص -26

 C12H22O11   عىشٚص -27

 C2H5-O-C2H5      صٕبئٟ ا٠ض١ً اال٠ضش -28

 C2H5OH    (  ا٠ضبٔٛي )ا٠ض١ٍٟ  وؾٛي -29

 C4H8OH     وؾٛي ث١ٛر١ٍٟ اٌٚٝ -30

 3COH(CH3)     (  ث١ٛربٔٛي (وؾٛي ث١ٛر١ٍٟ صبٔٛٞ -31

   C5H12 ثٕزبْ -32

 C6H12    ٘ىغبْ ؽٍمٟ -33

 C6H12O6   عٍٛوٛص -34

35- ْ  C6H14   ٘ىغب

     C6H3CHO ثٕضاٌذ١٘ذ -36

     C6H5NH2 ا١ٍ١ٔٓ -37

   C6H5CN ع١ب١ٔذ اٌف١ٕ١ً -38

 C6H5COOH    ؽبِل ثٕض٠ٚه -39

  C6H5OH ف١ٕٛي -40
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 C6H6    ثٕض٠ٓ -41

 Ca   اٌىبٌغ١َٛ ِؼذْ -42

 Ca(OH)2    ١٘ذسٚوغ١ذ اٌىبٌغ١َٛ -43

 Ca3(PO4)2    فٛعفبد اٌىبٌغ١َٛ -44

 CaC2   وش٠جذ اٌىبٌغ١َٛ -45

 CaCl2   وٍٛس٠ذ اٌىبٌغ١َٛ -46

 CaCl2   اٌالِبئٟ وٍٛس٠ذ اٌىبٌغَٛ -47

 CaCO3   وشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ -48

   ) CaCO3   سخبَ )وشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ  -49

   CaF2 فٍٛس٠ذ اٌىبٌغ١َٛ -50

 CaHClO4   ١٘جٛوٍٛس٠ذ اٌىبٌغ١َٛ -51

   CaHCO3 اٌىبٌغ١َٛ ث١ىشثٛٔبد -52

   CaO اوغ١ذ اٌىبٌغ١َٛ -53

    CaSO4 وجش٠زبد اٌىبٌغ١َٛ -54

 CCl4   اٌىشثْٛ ساثغ و٠ٍٛذ -55

 Cd ِؼذْ اٌىبد١َِٛ  -56

 Cd(NO3)2    ٔزشاد اٌىبد١َِٛ -57

 CdCl2    اٌىبد١َِٛ اٌالِبئٟ وٍٛس٠ذ -58

   CH2(CH2)3Br ثش١ِٚذ اٌج١ٛر١ً -59

 CH3OH   ١ِضبٔٛي– وؾٛي ١ِض١ٍٟ  -60

    CH3(CH2)5OH ٘ىغبٔٛي -61

 CH3COOC2H5   خالد اال٠ض١ً  -62

   CH3COOH االع١ز١ه ) اٌخً )ؽبِل خ١ٍه صٍغٟ  -63

   CH3COONa خالد اٌقٛد٠َٛ اٌالِبئ١خ -64

   CH3COCH3 اع١زْٛ -65

   CoCl2 وٍٛس٠ذ اٌىٛثٍذ -66

 Cr  وشَٚ -67

 Cr(NO3)2   ٔزشاد اٌىش١ِٚه  -68

 CS2  وجش٠ز١ذ اٌىشثْٛ صبٟٔ -69

 Cu  ( عٍه  )ٔؾبط  -70

    Cu(NO3)2 ٔزشاد إٌؾبع١ه -71

 Cu2O3   إٌؾبع١ه اوغ١ذ -72

 CuCl2   وٍٛس٠ذ إٌؾبعٛص -73

 CuCO3   وشثٛٔبد إٌؾبع١ه -74
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 CuO   ٔؾبعٛص اوغ١ذ -75

 CuS   وجش٠ز١ذ إٌؾبع١ه -76

   CuSO4 وجش٠زبد إٌؾبع١ه -77

  Fe     ؽذ٠ذ  -78

 )   Fe   ٔبػّخ )ثشادح ؽذ٠ذ  -79

   Fe(NO3)3 ٔزشاد اٌؾذ٠ذ٠ه -80

 Fe2(CO3)3   وشثٛٔبد اٌؾذ٠ذٚص -81

   Fe2(SO4)3 ٞنوجش٠ز١بد اٌؾذ٠ذ -82

 

 هُاك كزٍز يٍ انًىاد واألدواث وانخفاعالث انكًٍٍائٍت انخً ًٌكٍ أٌ َحصم عهٍها يٍ

 انبٍج دوٌ انبحذ عُها وأٌ هُاك كزٍز يٍ انظىاهز وانًشاهذاث انكًٍٍائٍت ححذد فً

 حٍاحُا انٍىيٍت دوٌ أٌ َعهى عُها

 

 وٌمكن (CaCO3 )المكسور هو شكل من أشكال كربونات الكالسٌوم قشر البٌض -1  

  استخدامه فً إجراء بعض التفاعالت الكٌمٌائٌة

  مركب كٌمٌائً ٌمكن ان نستخدمه فً اجراء بعض التفاعالت ( NaCl ) الطعام ملح -2

  .بنزنشمعة للتسخٌن بدالً من موقد  استخدام -3

ٌمكن أن نحصل علٌها من زجاجات نقط العٌن او األذن المتوفرة فً صٌدلٌة  القطارات-4

  البٌت

  المطبخ ٌمكن استخدامة لوزن المواد المستخدمة فً إجراء التجارب مٌزان-5

بودر ممكن استخدامه فً بعض التفاعالت حٌث ٌحتوي على بٌكربونات  البٌكنج-6

 ( NaHCO3 الصودٌوم

أكسٌد الفضة وتتمٌز بحجمها الصؽٌر ونجدها فً الساعات وبعض أجهزة  بطارٌات -7

  وهً تتكون من قطبٌن قطب الخارصٌن السالب وقطب اكسٌد الفضة الموجب التصوٌر

  السٌارة مصدر لحمض الكبرٌت واٌضاً مصدر للتٌار الكهربائً بطارٌة-8

  هربائً من ؼطائهكعلى النحاس ٌمكن تعرٌة السلك ال للحصول -9

  إستخدام أقالم الرصاص كاقطاب بدالً من الكربون ٌمكن-10

  ٌمكن أن نستخدمة كحامض فً كثٌر من التفاعالت الخل -11

نجري تفاعل بسٌط فً البٌت بٌن حمض السترٌك الموجود فً عصٌر  ٌمكن أن-12

حٌث نالحظ تصاعد ؼاز ثانً اكسٌد الكربون حٌث ٌحدث فوران  اللٌمون والبٌكنج بودر

  شدٌد أثناء تصاعده

 التفاحه وتعرضها للهواء الجوي ٌتؽٌر لونها وهذه صورة من تفاعالت عند قطع -13

 األكسدة
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 انؼًهٍح طشق انتخهص يٍ انثماٌا انكًٍٍائٍح نهتداسب
 

اٌجمب٠ب   اٌى١ّ١بء ٚثؼذ أزٙبء اٌطٍجخ ِٓ اعشاء رغبسثُٙ اٌؼ١ٍّخ ٠ٍضَ اٌزخٍـ ِٓ ِخزجش فٟ

ػجٛارٙب االف١ٍخ خطبء  ٚاسعبػٙب فٟ.اٌى١ّ١بئ١خ ثطشق إِخ ٚرٌه ٌؼذَ اٌزبوذ ِٓ ٔمبٚرٙب

  : -٠ٍضَ اال ٔمغ ف١خ ٚ٘زح اُ٘ اٌطشق

 ويحانٍم االحًاض االحًاض انغٍز عضىٌت (1

 .ؽٛك اٌقشف ٔخفف ثبٌّبء ٚٔؼبدي ث١ٙذسٚوغ١ذ فٛد٠َٛ ِٚؾٍٛي اٌٍّؼ إٌبرظ فٟ

١٘ذسٚوغ١ذاٌىبٌغ١َٛ اٚ صٕبئٟ  ارا رُ عىت ِمذاس ِٓ اٌؾّل ػٍٝ اٌطبٌٚخٔنغ ثٛدسح ِٓ
 ثبٌّبء وشثٛٔبد اٌقٛد٠َٛ صُ اغغً ثمطؼٗ ِجٍٍخ

 انًحانٍم انقهىٌت وانقىاعذ انعضىٌت(2

 ثبٌّبءٚرقشف فٟ ؽٛك اٌقشف ٔؼبدي ثؾّل وجش٠ز١ه ِخفف صُ ٔخفف
صبٟٔ وجش٠زبد فٛد٠َٛ صُ ّٔغؼ ثمطؼخ  اٌّؾب١ًٌ اٌم٠ٍٛخ اٌّغىٛثخ ػٍٝ اٌطبٌٚخ ٔشػ ثٛدسح

 لّبػ ِجٍٍخ ثبٌّبء

 انقاعذٌت االيالح(3

 اٌقشف رخٍو ِغ صٕبئٟ وجش٠زبد فٛد٠َٛ صُ ٠زاة اٌّخٍٛه ثبٌّبء ٠ٚقشف فٟ ؽٛك

 انًزكباث انعضىٌت انًخطاٌزة (4

 اٌزبوذ ِٓ ػذَ ٚعٛد ِقذس اؽؼبي ٠غّؼ ٌٙب ثبٌزطب٠ش فٟ خضأخ ؽفو اٌغبصاد ِغ

 انسىائم انًهخهبه(5

  ل١ٍٍخ داخً خضأخ  ؽفو اٌغبصاد ٠زُ اٌزخٍـ ِٕٙب ثى١ّب د

 االحخزاق انًزكباث انًؤكسذة وانًساعذة عهى(6

اٌّبء  رخزضي ثىجش٠ز١ذ اٌقٛد٠َٛ اٚ ص١ٛ وجش٠زبد اٌقٛد٠َٛ صُ ٔن١ف و١ّخ ل١ٍٍخ ِٓ

 ٚٔؾشن ٚػٕذ اٌزؼبدي رقشف فٟ ؽٛك اٌقشف
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 ░▒▓█ تركٌب موقد بنزن █▓▒░
 

 
 

 : اٌزب١ٌخ ٠زشوت ِٛلذ ثٕضْ ِٓ األعضاء اٌشئ١غ١خ

 :: لبػذح اٌّقجبػ ::
 .. اٌغضء اٌزٞ ٠شرىض ػ١ٍٗ اٌّقجبػ

 :: أٔجٛة إدخبي اٌغبص ::

ِؾجظ اٌغبص اٌّضجذ ػٍٝ  اٌغضء اٌزٞ ٠زقً ثؤٔجٛة اٌغبص اٌمبدَ ِٓ األعطٛأخ أٚ ِٓ
 .. إٌّنذح

 :: ِفزبػ اٌغبص::

رؼزّذ ػٍٝ ِٕظُ اٌغبص اٌّزقً  ال رؾزٛٞ وض١ش ِٓ ِٛالذ ثٕضْ ػٍٝ ِضً ٘زا اٌّفزبػ ؽ١ش
 .. ثبألعطٛأخ أٚ ػٍٝ ِؾجظ اٌغبص اٌّضجذ ػٍٝ إٌّنذح

أٔجٛة إدخبي اٌغبص أٚ  أِب اٌّٛالذ اٌزٟ رىْٛ ِضٚدح ثّضً ٘زا اٌّفزبػ ، فئٔٗ ٠ضجذ إِب ػٍٝ

 . فٛق اٌمبػذح ٚرؾذ األٔجٛة األعطٛأٟ
 :: فّبَ اٌٙٛاء ::

٠غبػذ ػٍٝ االؽزشاق اٌىبًِ  ٠ٚزؾىُ فٟ و١ّخ اٌٙٛاء اٌذاخٍخ إٌٝ األٔجٛة األعطٛأٟ ِّب

ؽزٝ ٠قجؼ ٌْٛ اٌٍٙت أصسق  ٌٍغبص ، ٌزٌه ٠غت اٌزؾىُ فٟ ٘زا اٌقّبَ ػٕذ إؽؼبي اٌّٛلذ
 .. غ١ش ِنٟء ، ِّب ٠ذي ػٍٝ االؽزشاق اٌىبًِ ٌٍغبص ٚثؾىً فّؼبي
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 ░▒▓█ طزٌقت إشعال يىقذ بُزٌ █▓▒░
 

 
 

ٚهش٠مخ  فً ِقجبػ ثٕضْ ثّقذس اٌغبص ، ٚرؤوذ ِٓ فالؽ١خ األٔجٛة اٌّطبهٟ– أ 

 .. رشو١جٗ ؽزٝ ال ٠زغشة اٌغبص ِٕٗ

ٚاٌٙٛاء ، صُ أفزؼ ِفزبػ اٌغبص اٌشئ١غٟ اٌّضجذ ػٍٝ اٌطبٌٚخ أٚ  أغٍك فّبِٟ اٌغبص– ة 

 ... ثبألعطٛأخ ِٕظُ اٌغبص اٌّزقً
 )األعطٛأٟ ، صُ أفزؼ فّبَ اٌغبص  أؽؼً ػٛد اٌضمبة ٚلشثٗ ِٓ فٛ٘خ أٔجٛة االؽزشاق– ط 

 .. اٌغبص ثجوء ؽزٝ ٠جذأ اؽزشاق (اٌّضجذ ػٍٝ ِٛلذ ثٕضْ 

" اٌٍْٛ األصسق غ١ش اٌّنٟء  أفزؼ فّبَ اٌٙٛاء ثجوء ؽزٝ ٠زؾٛي ٌْٛ اٌٍٙت إٌٝ- د
وبٍِخ ، ٚ٘زا ٠غزذػٟ رؾش٠ه  اٌٍٙت األففش اٌّنٟء ٠ذي ػٍٝ أْ ػ١ٍّخ االؽزشاق غ١ش

فّبَ اٌٙٛاء ؽزٝ ٠زؾٛي ٌْٛ اٌٍٙت إٌٝ األصسق غ١ش اٌّنٟء 

 
 ░▒▓█ أنواع اللهب الناشئ من موقد بنزن █▓▒░

 

ٔٛػ١ٓ ِٓ أٔٛاع اٌٍٙت ِٓ ِٛلذ ثٕضْ ٚ٘ز٠ٓ إٌٛػ١ٓ اٌّخزٍف١ٓ  ٠ّىٓ اٌؾقٛي ػٍٝ

 .. ٔغت خ١ٍو اٌغبص ٚاٌٙٛاء ٠ىٛٔبْ ٔز١غخ اخزالف

 : ٚٔٛػٟ اٌٍٙت ِٓ ؽ١ش اٌٍْٛ ّ٘ب
 

 ٌٚٙت رٚ اٌٍْٛ األصسق (ٌٙت ثٕضْ اٌّنٟء  )األففش  ٌٙت رٚ اٌٍْٛ

 )ٌٙت ثٕضْ اٌغ١ش ِنٟء ) 
 :: ٌٙت ثٕضْ اٌّنٟء ::
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 " ِٕظُ اٌٙٛاء" ِٓ اٌٍٙت ػٕذ إغالق اٌفزؾخ اٌغف١ٍخ ٌّقجبػ ثٕضْ  ٠زىْٛ ٘زا إٌٛع

 : إٌّبهك اٌزب١ٌخ ٠ٚزىْٛ اٌٍٙت فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ِٓ
 

 .. اٌٍْٛ ػٕذ لبػذح اٌٍٙت ِٕطمخ فغ١شح صسلبء

٠غؼٍٙب  ِٕطمخ ٠ؾذس ف١ٙب اؽزشاق عضئٟ ٚرظٙش ثٙب دلبئك اٌىشثْٛ غ١ش ربَ االؽزشاق ِّب
 .. رزٛ٘ظ ثٍْٛ أففش ٚامؼ

 .. سل١ك ٠ؾ١و ثبٌٍٙت أعّؼٗ ِٕطمخ االؽزشاق اٌىبًِ ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ غالف

 .. ِٕطمخ غبص ِؾزؼً ٚال ٠ؾزؼً اٌغبص فٟ ٘زٖ إٌّطمخ ٌؼذَ رٛفش اٌٙٛاء ثٙب
 

:: 

 :: ٌٙت ثٕضْ اٌغ١ش ِنٟء 
 

 
ػٕذ فزؼ فزؾخ اٌٙٛاء ثبٌّقجبػ ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ اخزاله لذس ٚافش ِٓ اٌٙٛاء  ٠ٕزظ ٘زا اٌٍٙت

 . ثبٌغبص
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 : ٠ٚزىْٛ اٌٍٙت فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ِٓ إٌّبهك اٌزب١ٌخ

 .. رىْٛ دسعخ اٌؾشاسح ف١ٙب ألً ِب ٠ّىٓ ٚرقٍؼ إلعشاء رغبسة اٌغٍه اٌجالر١ٕٟ ِٕطمخ

اٌؾشاسح ف١ٙب أػٍٝ ِب ٠ّىٓ ٚرقٍؼ ٌزٕظ١ف اٌغٍه اٌجالر١ٕٟ أٚ ٌزؾن١ش  ِٕطمخ رىْٛ دسعخ

 .. خشصاد اٌجٛساوظ
 .. اٌّؤوغذ ٚرقٍؼ إلعشاء اخزجبس خشصح اٌجٛساوظ فٟ اٌٍٙت اٌّؤوغذ ِٕطمخ اٌٍٙت

 .. اٌّخزضي ٚرقٍؼ إلعشاء اخزجبس خشصح اٌجٛاسوظ فٟ اٌٍٙت اٌّخزضي ِٕطمخ اٌٍٙت

 
 

 
 
 

 ░▒▓█ احتٌاطات األمان الخاصة بموقد بنزن █▓▒░

 

   ، قبل إشعال موقد بنزنالؽازتسرب الؽاز من اسطوانة  التأكد من عدم **
الموقد قبل إشعاله ، وذلك بتمرٌر عود الثقاب  التأكد من عدم تسرب الؽاز من صنبور **

حدث اشتعال ٌقفل صمام اسطوانة البوتجاز  مشتعل بسرعة قرٌباً من الصنبور ، وإذا
 .. بسرعة
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 .. بنزن ، ٌشتعل عود ثقاب أوالً ، ثم ٌفتح صنبور الؽاز عند إشعال موقد **
احتراق الؽاز داخل أنبوبة مصباح بنزن مع  ٌجب قفل صمام اسطوانة البوتجاز إذا بدأ **

 .. الحروق الحذر من لمس األنبوبة بالٌد خوفاً من
 ٌُراعى بعد اإلنتهاء من استخدام موقد بنزن قفل صمام اسطوانة البوتجاز ثم قفل صمام **

 .. المصباح
ترك الموقد مشتعالً دون حاجة إلٌه ، فهذا ٌقٌد الحركة ، أو تقترب منه المالبس  عدم **

 .. االنهماك فً العمل فتشتعل أو تصٌبها حروق أثناء
على مقربة من الموقد المشتعل ، فقد  التأكد من عدم وجود مواد سرٌعة االشتعال **

 .. أخطار أو حرائق تشتعل نتٌجة ما ٌصلها من حرارة الموقد وتسبب
 

 

  :حتعري انغاصاخ يف ادلختربازتٍاطٍاخ األياٌ ػُذ 

 

 :نهغاصاخ ػُذ حتعرين:أٔال

 
الزجاجٌة التً  تأكد من عدم وجود انسداد فً أنابٌب توصٌل الؽاز ،خاصة األنابٌب( 1

،وٌمنع وجود  على شكل زاوٌة قائمة ألنها عرضه لحدوث انسداد أثناء ثنٌها على اللهب
دورق التحضٌر  هذه اإلنسدادات السرٌان الحر للؽاز إلى حٌث ٌتم تجمٌعه ، وٌتجمع فً

 : وٌتزاٌد ضؽطة وقد ٌسبب
 . انفجار دورق التحضٌر ·
 . انفصال سداد المطاط الذي ٌسد الدورق ·
السدادة التً تسد الدورق لها ثقبان أحدهما تنفذ منه  فً أجهزة التحضٌر التً تكون فٌها ·

والثقب الثانً تنفذ منه أنبوبة التوصٌل الزجاجٌة ،فأن  الساق الطوٌلة لقمع زهرة الحسك
السائل ،وٌجب التأكد من عدم وجود انسداد فً األنابٌب  الضؽط المتولد ٌسبب ارتفاع

 .تركٌبها فً الجهاز المستخدمة بالنفخ فٌها قبل
التً تتجمع فوق الماء قبل  ضٌر فً الؽازاتحافصل أنبوبة جمع الؽاز عن دورق الت( 2

الؽاز فقد ٌبرد الؽاز بالدورق  إطفاء اللهب وذلك ألنه لو أطفئ اللهب قبل فصل أنبوبة جمع
أنابٌب التوصٌل حتى  فٌقل ضؽطه وٌسحب الماء من الحوض جمع الؽاز وٌتسرب إلى

وسخونة  ٌصل إلى دورق التحضٌر وقد ٌتسبب فً كسر الدورق بسبب برودة الماء
 . الدورق

 .كمٌة زائدة من الؽاز  ال تقؾ فترة طوٌلة أمام جهاز تحضٌر الؽازات لكً ال تستنشق(3
 .والنفاذة تحضر فً خزانة الؽازات الؽازات السامة والخانقة وذات الرائحة الكرٌهة( 4
ٌتم ملء المخابر المتواجدة مع  جهز عدد كاؾ من مخابر جمع الؽازات حتى ال( 5

 . ٌسبب تلوث الهواء استمرار تولد الؽاز وٌضل ٌتصاعد فً جو المختبر مما
فً جو المختبر ولكن قم بتفرٌؽها  ال تفرغ المخابر المملوءة بالؽاز والزائدة عن الحاجة(6

 .فً خزانة الؽازات
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 :انغاص انكشف ػٍ:ثاٍَا
 

 
فٌها الستنشاق  ال تقرب األنؾ من جهاز تولٌد الؽاز، وال من األنبوبة التً ٌتم التفاعل

بالٌد بالقرب من  الؽاز منها مباشرة والطرٌقة السلٌمة للكشؾ عن رائحة الؽاز هً التلوٌح
، فتصل كمٌة بسٌطة  فوهة األنبوبة التً ٌتم فٌها التفاعل أو الموصلة بجهاز تولٌد الؽاز

 . من الؽاز لألنؾ مخففة بالهواء
 

 انتداسب انتً ٌُتح ػُٓا غاص اذلٍذسٔخني ازتٍاطٍاخ األياٌ يف*

 
وجود لهب بالقرب من جهاز التحضٌر حٌث  عند تحضٌر الؽاز ٌجب التأكد من عدم (1

 .انفجار إذا اشتعل أن الؽاز قابل لإلشعال ومخلوطة مع الهواء ٌحدث
حتى ال ٌختلط بالؽاز،ألن  ٌجب أن ٌكون جهاز التحضٌر محكما ال ٌسمح بنفاذ الهواء( 2

 .الخلٌط قابل لالنفجار
الؽاز الهواء الذي كان ٌوجد بالجهاز قبل جمع الهٌدروجٌن  ٌجب االنتظار حتى ٌزٌح ( 3

 .فً مخابر
 

 األياٌ ػُذ حتعري غاص األكغدني ازتٍاطٍاخ*

 
- كلوزات البوتاسٌوم)األكسجٌن بالشوائب  تأكد من عدم تلوث المواد التً ٌحضر منها( 1

فقد تحدث انفجارات خطره من تلوث العامل  (فوق أكسٌد الصودٌوم- ثانً أكسٌد المنجنٌز
 .المؤكسد بمواد عضوٌة

األكسجٌن بتسخٌن كلورات البوتاسٌوم مع ثانً أكسٌد المنجنٌز ٌتأكد من  عند تحضٌر (2
ثانً أكسٌد المنجنٌز ومسحوق الكربون ، ألن تسخٌن مسحوق الكربون مع  عدم الخلط بٌن

البوتاسٌوم ٌتسبب عنه انفجار شدٌد ولهذا ٌجب عدم حفظ ثانً أكسٌد المنجنٌز  كلوزات
الرؾ مع مسحوق الفحم وٌمكن التأكد من نقاوة ثانً أكسٌد المنجنٌز وعدم  على نفس

عضوٌة قد تسبب انفجار عند التسخٌن مع كلوزات البوتاسٌوم فً أنبوبة  اختالطه بمادة
فإذا لم ٌحدث انفجار فإن هذا ٌعطً اطمئنانا لنقاوة المواد قبل وضعها  اختبار وتسخٌنها
 . جهاز التحضٌر بكمٌات اكبر فً

كلوزات البوتاسٌوم  أحذر من سقوط خشب متفحم أو بقاٌا شظٌة مشتعلة على مزٌج -3
 زيوثانً أكسٌد المنجن
  :تحضٌر ؼاز المٌثان

من ؼاز المستنقعات حٌث % 90المٌثان أبسط االلكانات ، وٌكون  ٌعتبر ؼاز: مصادره 
العضوٌة ، وٌوجد أٌضاً ضمن ؼاز الفحم الناتج من التقطٌر االتالفً  ٌنتج عن تحلل المواد

وهو أحد المكونات الرئٌسٌة للؽاز الطبٌعً المتصاعد من آبار النفط ،  للفحم الحجري ،
الذي ٌحتوي " البتوجاز " كثٌر من المزارع نتٌجة عملٌة التحلل هذه النتاج  كما ٌبنتج فً
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  . كبٌرة من ؼاز المٌثان الستخدامه كوقود على نسبة
 

الهٌدروكلورٌك على كربٌد  ٌحضر ؼاز المٌثان فً المختبر بتأثٌر الماء المحمض بحمض
 . االلومنٌوم

             
 

                         
 :.... االدوات والمواد المطلوبة

 
حمض – كربٌد االلمونٌوم – مخابٌر لجمع الؽاز – سدادة بها ثقبان  دورق كروي ذو
ورقتً تباع الشمس احدهما حمراء – ماء جٌر – ماء مقطر – المخفؾ  الهٌدروكلورٌك

 . قعب خزفً– محلول برمنجنات البوتاسٌوم القلوٌة  – واالخرى زرقاء
 

                         
 

الدورق قلٌال من كربٌد االلومنٌوم ، وأضؾ الٌه كمٌة مناسبة من الماء المقطر  ضع فً
  تؽطٌه حتى

 . افتح صنبور القمع لتسمح بتنقٌط الماء المحمض بحمض اللهٌدروكلورٌك
 . سخن الدورق تسخٌنا هٌنا 

اللون ، الرائحة ، الذوبان  )لدراسة خواصه الفٌزٌائٌة  اجمع عدة مخابٌر من ؼاز المٌثان
االشتعال والكشؾ عن النواتج بماء الجٌر ،  )الكٌمٌائٌة  وكذلك دراسة خواصه (فً الماء 

الشمس ، تأثٌر محلول برمنجنات البوتاسٌوم القلوٌة أو ماء  تأثٌر الؽاز على ورق تباع
  البروم على الؽاز
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 (خٓاص كة  )حتعري غاص ثاًَ اكغٍذ انكشتٌٕ
 

 صتشكٍة اجلٓا

، وٌعمل االنحناء  ٌستخدم لتسهٌل عملٌة وضع المحالٌل داخل الجهاز: قمع أمان  -أ 
الجهاز ، إذ ٌبقى  الموجود فً هذا القمع على منع خروج الؽازات عند تحضٌرها من داخل

 .. فٌه بعض السائل مما ٌعٌق عملٌة خروج الؽازات
 
الحجرة السفلى مروراً  وتنتهً هذه الحجرة بأنبوب طوٌل ٌصل إلى: الحجرة العلوٌة  -ب 

 .. الداخلة فً التفاعل بالحجرة الوسطى ، وتستخدم هذه الحجرة كمستودع للمواد السائلة
 
فٌها المواد الصلبة الداخلة فً التفاعل ، كما أن صمام  توضع: الحجرة الوسطى  - جـ

 .. الؽازات الناتجة من التفاعل الجهاز ٌتصل بها ، وفٌها تجمع
 

ٌستخدم إلخراج الهواء والؽازات الناتجة عن التفاعل من داخل الجهاز  مفتاح: الصمام  -د
 .. التحكم فً سٌر التفاعل أو إٌقافه ، وٌمكن بواسطته

 
تنزل إلٌها المادة السائلة فً التفاعل من الحجرة العلوٌة عبر : السفلى  الحجرة - هـ

الطوٌل ، وؼالباً ما تتصل هذه الحجرة بالحجرة الوسطى ، فً حٌن ٌمكن فصل  األنبوب
 .. العلوٌة عنهما الحجرة

  .. وتنظٌفه كما أن لهذه الحجرة فتحة تستخدم عند تفرٌػ الجهاز من محتوٌاته
 

 ػًم اجلٓاص كٍفٍح

 . ضع المادة الصلبة الداخلة فً التفاعل فً الحجرة الوسطى -1
 . وفتحة التنظٌؾ ركب الجهاز ، مع التأكد من إؼالق صمام الؽازات -2
 .. التفاعل من خالل قمع األمان اسكب المادة السائلة الداخلة فً -3
لتسمح للهواء بالخروج لٌحل محله السائل فً الحجرة السفلى ،  افتح الصمام العلوي -4

حتى ٌرتفع مستوى السائل إلى أن ٌالمس المادة الصلبة فً الحجرة  وأترك الصمام مفتوحاً 
 .. الوسطى

الؽازات الناتجة منه فً  أؼلق الصمام العلوي عندما تالحظ أن التفاعل قد بدأ ، لتتجمع -5
 .. الحجرة السفلى

 التفاعل بعد فترة من الزمن نتٌجة انخفاض مستوى السائل فً الحجرة السفلى سٌتوقؾ -6
.. 

السائل إلى أن ٌالمس  إذا أردت أن ٌستمر التفاعل فأفتح الصمام ثانٌة لٌرتفع مستوى -7
 .. المادة الصلبة فً الحجرة الوسطى

الؽاز الذي تم جمعه فً الحجرة الوسطى باستخدام محقن طبً  ٌمكن الحصول على -8
 . أنبوب بالستٌكً ٌوصل بالصمام العلوي بواسطة
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 :تاجلٓاص انؼُاٌح كٍفٍح

الجهاز ، بالشكل  تخلص من بقاٌا الفضالت الكٌمٌائٌة الناتجة من التجربة داخل **
فً الهواء  الصحبح وخاصة الؽازات ، على أن ٌكون ذلك داخل خزانة طرد الؽازات أو

  ... الطلق
 
مباشرة بعد االستخدام وبلطؾ حتى ال تتلؾ بعضاً منها مما  أؼسل جمٌع أجزاء الجهاز **

 .. ٌؤدي إلى تعطٌل الجهاز
 
 
أعد تركٌب الجهاز وضعه فً مكانه  جفؾ أجزاء الجهاز جٌداَ بعد ؼسلها ، ثم  - 

  .. الصحٌح
 
 قلٌالً من الفازلٌن بٌن أجزاء الجهاز أو قطعاً من الورق فً حال عدم توافر مادة ضع  - 

 ,, الفازلٌن لضمان عدم التصاق أجزاء الجهاز ببعضها
  .. تنظفه جٌداً ، مهما كانت األسباب ال تحاول خزن الجهاز قبل أن

 احرص على إجراء التجربة داخل دوالب الؽازات
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 ٌ أكغٍذ انكشتٕاًَث اجلريانزي ٌكشف ػٍ يآء حتعري

 

 اراتح ٍْذسٔكغٍذ انكانغٍٕو يف ادلاء-11

 

 
 

  يشزهح انرتعٍة- 2

 
 
 

 انرتشٍر يشزهح -3

 ٔطٛٞ ٚسق رشؽ١ؼ فٟ لّغ -أ

  اٌضعبعٟ ٔنغ اٌمّغ فٟ فٛ٘خ اٌذٚسق -ة
  ٔؼ١ذ ِؾٌٍٕٛب ثؼذ فقٍٗ اٌذٚسق اٌضعبعٟ-ط

 أوغ١ذ صب٠ٟٔزؼىش ثٛعٛد غآص ِآء اٌغ١ش  ٚ أخ١شآ ٔؾقً ػٍٝ ِؾٍٛي فبف ٠غّٝ

 .. اٌىشثْٛ
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: تشكٍم انضخاج
 :اعتخذاو يٕلذ تُضٌ : أٔال 

ٌعتبر موقد بنزن المصدر األساسً للحرارة الالزمة لعملٌة التسخٌن المختلفة فً المختبر 

. ،ورؼم  ذلك فإن تشؽٌله لٌس صعبا 

:  إشؼال ادلٕلذ -
  أمسك عود ثقاب مشتعل بحٌث ٌكون بالقرب من الفتحة العلٌا النبوب الموقد ، وفً نفس 

. فٌشتعل الموقد ... الوقت أفتح صنبور التحكم النسٌاب الؽاز تدرٌجٌا 

 : انتسكى يف استفاع انهٓة َٕٔػّ -

التدرب ٠ّىٓ اٌزؾىُ فٟ اسرفبع اٌٍٙت ثئداسح ػغٍخ اٌنجو اٌّٛعٛدح ػٕذ اعفً لبػذح اٌّٛلذ ٠ّٚىٓ 

 على التحكم فً نوع اللهب ، حتى تحصل على لهب لون أزرق بسهولة وأمان

: احلصٕل ػهى ذلة ػشٌط  -
  إذا كان المطلوب هو الحصول على لهب عرٌض بدل اللهب المخروطً ، فٌمكن إضافة 

. فوق قمة أنبوبة الموقد  (على شكل ذٌل السمكة  )ناشر لهب 

 : إطفاء ادلٕلذ -
  .  أؼلق صنبور التحكم فً الؽاز 
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 :رلًٕػح يثمة انفهني : ثاٍَا 

ٌتطلب تركٌب بعض االجهزة المخبرٌة ، استخدام سدادات مثقوبة من الفلٌن أو  -

 .    المطاط وإلمرار أنابٌب التوصٌل الزجاجٌة أو الترمومتــرات

نستخدم مجموعة ثاقب الفلٌن لعمل هذه الثقوب باالتساع المطلوب وثاقب الفلٌن  -

عبارة عن أنبوب فلزي حوافه أحد طرفٌه حاد العطاء نصل قاطع والطرؾ االخر 

لمسك االنبوب ولفه فً  (مقبض  )مزود بقطعة فلزٌة متعامدة على االنــبوب 

 .حركة دورانٌة عند تثبت السداده مع مراعاة قواعد األمن والسالمة 

 .وتتكون المجموعة من عدد من المثاقب مختلفة القطر مع مقابض لها -

وبعد اتمام عملٌة الثقب بالمثقاب ذو القطر المناسب ندفع سلك معدنً داخل المثقب  -

 .الخراج قطعة الفلٌن المتخلفة عن عملٌة الثقب 

 .وٌراعً استخدام آلة من نوع خاص لجعل المثقاب حاد  -

 :انؼًم تانضخاج : ثانثا 

: لطغ أنٕاذ انضخاج  -1
ٌجب إعداد سطح مستو للعمل علٌه ، وٌمكن تجهٌز السطح المطلوب بوضع لوح  -

. من الكربون الخاص فوق سطح الطاولة 

 .نضع اللوح الزجاجً المطلوب قطعة إلى جزئٌن ، فوق سطح مستوي معد لذلك  -

ضع طرؾ مسطرة على طول الخط المطلوب قطعة ، مع مراعاة أن ٌكون طول  -

 .المسطرة أكبر قلٌال من طول الخط 

 .نعمل خدش بواسطة قاطع الزجاج على طول الخط المطلوب  -

نقلب لوح الزجاج ، ونضع قضٌبا رفٌعا تحت القطع الذي أحدثته على طول الخط  -

. المطلوب 

نضؽط فوق لوح الزجاج بٌدٌنا بحٌث ٌكون الخط القطع بٌن الراحتٌن وٌتم - 

الضؽط دفعة واحدة دون تردد ، فٌنكسر اللوح  كسر مستوي إلى جزئٌن عند الخط 

 المطلـــوب 
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. لطغ نألَاتٍة أٔ انمعثاٌ انضخاخٍح  -2
  إذا كنت تزاول هذه المهمات حدٌثا ، فسوؾ ٌكون من الضروي أن ترتدي القازات 

. الواقٌة لتحقٌق السالمة 

نضع االنبوبة المطلوبة قطعها إلى جزئٌن  فوق سطح مستوي ونثبت االنبوبة فً  -

الموقع بالضؽط علٌها بواسطة الٌد الٌسري ، مع مراعاة أن ٌكون موضع القطع 

. المطلوب ظاهرا 

أمسك االنبوبة بٌن أصابع الٌدٌن مع مراعاة  وجود القطع فً الناحٌة التً تواجهك  -

وأن ٌكون االبهامٌن فً الناحٌة المواجهة لك ، وموضع القطع بٌن االبهامٌن ....

أدفع االبهامٌن إلى االمام ، واسحب االنبوب باالصابع االربعة لكل الٌد إلى ناحٌتك 

 . وذلك لكسر االنبوب كسرا مستوٌا عند الخدش الذي أحدثه القاطع.... 

حٌث ان القطع الجدٌد حاد الحواؾ ، فإنه من الضروري ، صقل هذه الحواؾ على  -

 .اللهب بهدؾ تحقٌق سالمه التداول 

: صمم احلٕاف احلادِ نألَاتٍة ٔانمعثاٌ انضخاخٍح ػهى انهٓة  -3
الصقل على اللهب بطرٌقة فنٌة ٌتم فٌها وضع طرؾ االنبوبة ذات الحواؾ الحاده على 

. لهب بنزن وعند انصهار الحواؾ ٌمكن صقلها وجعلها مستدٌرة 

 :خطٕاخ انؼًم 
ضع النهاٌة المطلوبة صقلها فً الجزء االكثر حراره من لهب بنزٌن ؼٌر - 

. المضىء 

نجعل االنبوب ٌدور طرفه فً اللهب ، حتى تسخن الحواؾ بانتظام مع الحرص - 

 .فٌؤدي إلى انسداده ..على عدم انصهار نهاٌة االنبوبة 

بعد أن تبرد النهاٌة التً سبق تسخٌنها لمدة خمس دقائق تقرٌبا ، ٌمكن صقل  -

 .الحواؾ الموجوده عند الطرؾ االخر لألنبوب بنفس الطرٌقة السابقة

:  ثىن االَاتٍة انضخاخٍح -4
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فوق لهب بنزن حتى ٌكون ... أدر قطعة مناسبة من االنبوب الزجاج بانتظام  -

باستخدام  ناشر اللهب على شكل ذٌل السمكة ،لكً ٌتم  )التسخٌن منتظما 

 . (تسخٌن جزء كبٌر من االنبوبة 

عندما تسخن االنبوبة إلى درجة أنصهار الزجاج ، فإنها تتقوس إلى اسفل بتأثٌر وزنها  -

، وذلك ٌمكن عمل ثنٌة بسٌطة ثم تمسك االنبوبة بوضع افقً والسماح للجاذبٌة بثنً 

 .االنبوبة 

 )     درجة توضع االنبوبة فوق سطح الكربون بعد90عندما ٌراد ثنى االنبوبة بزاوٌة  -

 .وٌكمل الثنً بسرعة  قبل أن ٌبرد الزجاج وٌتجمد (ابعاده عن اللهب مباشرة 

:  عسة االَثٕب انضخاخً -5
:   لعمل ماصة أو قطارة طبٌة ٌمكن سحب الزجاج بعد تسخٌنه إلى درجة النصهار

 بعد تسخٌن االنبوبة تسخٌنا كافٌا ، أبعد االنبوبة عن اللهب ،ثم اجذب طرفً االنبوبة فً 

. اتجاهٌن متضادٌن مع مراعاة  أن ٌكون االنبوب فً وضع االفقً 

نالحظ أن االنبوب ٌقل حركة تدرٌجٌا ، أترك القطعة  تبرد فوق  ، عندما تبرد االنبوبة  -

 .تماما، ٌمكن عمل القطارة او الماصة بقطع االنبوب عند االختتاق الحادث كما سبق 

:  ٔظغ أَثٕتح صخاخٍح يف ثمة عذادج يطاطٍح -6
:  عندما ٌمر أنبوب زجاجً داخل ثقب سداده مطاطٌة ، فإنه ٌجب مراعاة ما ٌلً 

  أن تكون نهاٌة االنبوب وحواؾ الثقب فً السداده المطاط مرطبة بزٌت الجلسرٌن -

.  أو الماء 

أن تلقى قطعة من القماش أو عدة محارم ورقٌة حول االنبوبة تحت الٌدٌن للحماٌة  -

 .والوقاٌة 

أن تدفع االنبوب فً حركة لولبٌة داخل الثقب وٌراعً عدم دفع االنبوب بالقوة الجدٌة  -

  .داخل السداده 
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: تشكٍم انضخاج    * 
تشكل أنابٌب  التوصٌل بالتسخٌن إلى الدرجة التً ٌبدأ عندها الزجاج ٌلٌن بحٌث ٌمكن  -

. ثنٌة وتشكٌله 

ٌعتمد بدرجة كبٌرة على  درجة التسخٌن  المناسبة والتً ٌمكن تحدٌدها بالمران  -

 .والخبرة 

: لطغ انضخاج * 
ٌستخدم المبرد والمثلث أوالقاطع لعمل خدش حول االنابٌب ثم ٌضؽط بعكس االتجاه  -

. الجهة المخدوشة 

أما ألواح الزجاج فتوضع على سطح  المنضدة ونضع تحتها فوطة سمٌكة ثم استخدم  -

المسطرة وقاطع الزجاج فً عمل خدش طولً لجعل الخدش محاذي لحافة المنضدة 

 .واضؽط بلطؾ على الجزء البارز من الزجاج 

:  الرٌمات 

وهً أدوات نحاسٌة بشكل مثلث متصلة بمقبض خشبً عن طرٌق وصلة نحاسٌة  -

 وتستعمل لتوسعة أنابٌب الزجاج أو 

 .هً متعددة األشكال واألحجام 

  
 

:  األيٍ ٔانغاليح انالصيح  ادٔاخ*
: النظارات بأنواعها - 1

   تضمن الحماٌة للعٌن ، وذلك لكونها عضو رؤٌة رقٌق وٌتأثر بالحرارة العالٌة 
. المستعلمة فً صناعة الزجاج 

: القفازات - 2

    هناك أكثر من نوع لضمان الحماٌة لٌد االنسان لكون الزجاج ال ٌشكل حتى ٌتم صهرة 
 .فً درجة حرارة عالٌة 
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 :ادلؼطف االتٍط - 3
.    وهو الزم لجمٌع العاملٌن فً المختبرات الورش لضمان السالمة الكافٌة لهم 

 :طفاٌح احلشٌك - 4
.   وتستعمل الطفاء الحرٌق إن اشتعل فً مكان العمل 

 :صُذٔق االعؼافاخ األٔنٍح - 5
.    ٌحتاج هذا الصندوق فً حاالت الطوارىء وٌتضمن بعض األدوٌة البسٌطة 

: أمور ٌجب االنتباه لها

 :احلشاسج - 1
    ال ٌشكل الزجاج حتى ٌنصهر وال ٌحدث ذلك إال برفع درجة حرارته عالٌة لذلك ٌنبؽى 

. الحذر فً التعامل مع الزجاج حال تشكٌله ألن  حرارته مرتفعة جدا

 :شظاٌا انضخاج - 2
    على أثر العمل بالزجاج ، تكون ورشة الزجاج كثٌرة الشظاٌا والتً ٌجب أن تجمع فً 

. مكان معٌن خشٌة تأثرها واصابتها االنسان فتخلؾ به اصابة 

 :اعتؼًال االدٔاخ ٔاالَخ  عهٍى - 3
  العامل فً ورشة الزجاج ٌتعامل مع عدة آالت فمنها حاد ومنها ماهو مرتفع درجة 

الحرارة ومنها ما هو ٌعمل بالكهرباء ، لذلك ٌنبؽى أخذ ؼاٌة الحذر والحرص فً التعامل 
مع كل هذه االدوات واالآلت حتى ٌحافظ االنسان على سالمته وفً نفس الوقت ٌكون 

 .قادر على االنتاجٌة فً العمل 
 

: ثمة انغذاداخ      * 
. ٌتم اختٌار السدادات اللٌنة ذات الحجم المناسب  -1

 .ضع السداده على المنضدة بحٌث تركز على الطرؾ المستوي ذو القطر االكبر  -2

 .امسك السداده جٌدا بالٌد الٌسري باستخدام االبهام والسبابة  -3

 ٌتم اختٌار ثاقب الفلٌن ذو القطر المالئم ، ٌكون طرفه حادا وبلله بالجلسرٌن  -4

 اضؽط بالثاقب على السداده بحٌث ٌكون محور الثاقب منطبقا على محور السدادة  -5

 اسحب الثاقب بلطؾ حتى ٌنفذ من الطرؾ االخر للسدادة  -6
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: أَثٕتح صخاخٍح يف عذاداخ ادلطاغ   / ػًهٍح ادخال تشيٕيرت *    
ٌتم اختٌار ثاقب فلٌن ذو قطر خارجً مسار لقطر الترمومتر أو االنبوبة للمراد  -1

. للمراد  وضعها فً السدادة 

 .اثقب السدادة كما سبق  -2

 .اجعل الترمومتر أو االنبوبة الزجاجٌة ٌنزلق خالل انبوبة الثاقب  -3

 .اسحب ثاقب الفلٌن من السدادة  -4

 

 

 

 

 

: يالزظح *
 .    ٌمكن رفع الترمومترات أو االنابٌب الزجاجٌة من السدادات باجراء العملٌة العكسٌة
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: ادلشاخغ * 

: انًزاجع انعزبٍت : أوال 

وزبة اٌضعبط  رؤ١ٌف عبَ ١٠ٚذ ثؾزى١ٓ  ، رشعّخ ػجذاٌفزبػ ا١ٌّٕبٚٞ ، داس اٌّؼبسف ثّقش - 1  

1962 . 

 ٘ـ1429-اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ- اٌزؾ١ًٍ اٌى١ّ١بئٟ اٌّؤعغخ اٌؼبِخ ٌٍزمذَ إٌّٟٙ- 2

 1: سلُ اٌطجؼخ-2001: إٌؾش عٕخ- فبمً  أ١ٌٓ:اٌّزشعُ- ٚاٌزفبػالد  اٌى١ّ١بئ١خ اٌّٛاد- 3

 اٌؾشل١خ اٌّىزجخ / اٌّغبٟٔ داس: إٌبؽش

اٌطجؼخ - 2002عٕخ إٌؾش - ػذٔبْ ِشرنٝ اٌخشعبْ- اٌّجغو فٟ اٌى١ّ١بء -4

 داس ِٚىزجخ اٌٙالي –األٌٚٝ 

 

: انًذكزاث : راٍَا 

 1999/2000ِزوشح اٌذٚسح اٌزذس٠ج١خ ٌٍّٙبَ االداس٠خ ٚاٌف١ٕخ ٌّؾنشٞ اٌؼٍَٛ ، اٌؼبَ اٌذساعٟ  -

 .

 اٌّخجش٠خ . الالد ٚادٚاد رؾى١ً اٌضعبط 2ِزوشح ؽشوخ٘ٛثشد اسٌٔٛذ سلُ  -
إػذاد ِؼٙذ ؽّبي ؽشق ٠ٍٚض ٌٍزؼ١ٍُ - ِزوشح األِٓ ٚاٌغالِخ فٟ ِخزجشاد اٌؼٍَٛ اٌغضء اٌضبٟٔ -

 .اٌؼبٌٟ
ِزوشح اٌذٚسح اٌزذس٠ج١خ ٌزؤ١ً٘ ِؾنشٞ اٌؼٍَٛ فٟ اٌّشاؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌضالس إؽشاف ِٛعٗ أٚي  -

 .ػٍَٛ هبسق ػجذهللا
 إػذاد 2000-99ِزوشح اٌّٙبساد اٌف١ٕخ اٌالصِخ ٌٍؼًّ فٟ ِخزجشاد اٌى١ّ١بء ٌٍؼبَ اٌذساعٟ  -

 اٌّٛعٗ اٌفٕٟ ِقطفٝ اٌخٛاؿ إؽشاف ِٛعٗ أٚي ػٍَٛ هبسق ػجذهللا

 : انًىقع اإلنكخزوًَ : رانزاً 
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