
الوحدة التعّلمية ا�ولى

المحاليل وطرق الفصلالمحاليل وطرق الفصل
Solutions and ways of seperation

 What is a solution? What   ما هو المحلول؟ ما هو الراسب؟
is a residue?

?What is an emulsion  ما هو المستحلب؟

  كيف يمكن فصل مكونات 
المواد؟

  How can components of 
materials be seperated?

?What is crystallisation    ما هو التبلور؟

 Ways of seperation by    طرق الفصل باالستشراب
chromotography

?How do I get rid of paper piles   كيف أتخلص من أكوام الورق؟
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ô uμa
 øY AÉªdG π°üaCG ¿CG ™«£à°SCG ∞«c

? ¬«a á≤dÉ©dG ÖFGƒ°ûdG
c

شكل (48)

شكل (49)

ô uμa
 ≈dEG ±É°†ªdG ôμ°ùdG Ögòj øjCG äôμa πg

 ?ƒàª«ØdG ÜGô°T
?∂jôëàdG ó©H »Øàîj GPÉªd

 »a ôμ°ùdG øe Iô«Ñc á«ªc âØ°VCG ƒd GPÉe
?ÜGô°ûdG

 øe á«aÉ°VEG äÉ«ªc ÜGô°ûdG ÖYƒà°ùj πg
?ôμ°ùdG

 áaÉ°VEG ó©H ÜGô°ûdG ºéM ô«¨àj πg
?ôμ°ùdG øe Iô«Ñc äÉ«ªc

e

g

ô uμa
 ?Éjƒæ°S ∂∏¡à°ùJ ábQh ºc
 ? ¥GQhC’G √òg ÖgòJ øjCG

 âbƒdG ∫Ó¨à°SG ™«£à°SCG ∞«c
?Ωóîà°ùªdG

c

شكل (50)

Matter and Energy المادة والطاقة

المحاليل وطرق الفصلالمحاليل وطرق الفصل
Solutions and ways of seperationSolutions and ways of seperation



109

 

هل تستطيع أن تعد سلة القرقيعان؟. 1
 

كم صنفاً تحتاج إلعداد  السلة؟. 2
 

اآلن بعد أن توافرت لديك األصناف المناسبة إلعداد السلة، ماذا ستفعل؟. 3
 

بعد أن قمت في عملية الخلط ماذا يمكن أن تسمي القرقيعان ؟. 4
 

ما هو المخلوط؟ . 5
 

اذكر بعضاً من المخاليط تعرفها.. 6
 

لنتعرف اآلن على المخاليط بشكل أوسع.

 

كم قطعة من السكر تحب أن تضع في الشاي ؟. 1
أين تذهب قطع السكر عند إضافتها  للشاي؟. 2

 
ماذا نسمي الشاي مع السكر؟   وهو نوع من المخاليط.. 3

 
أضف كمية إضافية من قطع السكر، ماذا يحدث؟. 4

 

What is a solution? What is a residue? ?Ö°SGôdG ƒgÉe ?∫ƒ∏ëªdG ƒg Ée

¿É©«bô≤dG á∏°S

?∂jód π°†ØªdG …É°ûdG ¥Gòe ƒg Ée

معن

فانصأ  10  نم رثكأ

ضعب عم مهطلخأ

طولخم

ةلوهسب هتانوكم لصف نكميو اعم طلتخت رثكأ وأ نيتدام نم جيزم وه

ءاملا عم بارتلاو تارسكملاو لمرلا عم حلملاو ةطلسلا
ركسلاو ءاملا لولحمو ءاوهلاو رطعلاو بيلحلا

كئابسلاو

ءاملا تائيزج نيب يفتختو بوذت

لولحم

بوذت ال دقو ةيفاضالا ةيمكلا بوذت دق
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من األدوات السابقة كيف يمكن أن تصنع مخاليط مختلفة؟

دورق (2)دورق (1)
ماذا تالحظ عند إضافة كبريتات النحاس األزرق إلى الدورق (1)؟. 1

 
ماذا يحدث عند إضافة كمية إضافية من كبريتات النحاس األزرق الى الدورق (1)؟. 2

 
ماذا تالحظ عند إضافة كربونات الكالسيوم إلى الدورق (2) ؟. 3

 
ماذا يحدث عند االستمرار بإضافة كربونات الكالسيوم في الدورق (2)؟. 4

 
ما الفرق بين الدورق (1) و الدورق (2)  فكر، قارن، شارك؟. 5

 

?ôÑàîªdG »a §«dÉîe óYCG ∞«c

كبريتات النحاس األزرق، ماء، عدد2 دورق زجاجي، كربونات الكالسيوم

ساحنلا تاتيربك بوذت

بوذت

ءاملاب تانوبركلا بوذت ال

بسار نوكتي

1 قرودلا( بسار ىلع يوتحي)2 قرودلاو((بيذمو باذم)لولحم ىلع يوتحي) 
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اآلن بعـد إضافـة كبريتـات النحاس إلى الماء بالـدورق اختفت كبريتات النحـاس األزرق داخل 
الماء.

فيم تختلف كبريتات النحاس عن الماء؟ فكر وابحث. استخدم شكالً فنيا.. 6

استنتاجي:
الماء  . 7
كبريتات النحاس األزرق  . 8

ابحث في المنزل أو المدرسة وسجل قائمة المخاليط وصنفها إلى محاليل ورواسب.
 
 
 
 
 
 
 
 

.ôÑàîªdÉH äÉ«LÉLõdG ™e QòëH πeÉ©J

ءاملاساحنلا تاتيربك

ةبلص ةدام

نوللا ءاقرز

باذم

تابكرم

لولحم

ةلئاس ةدام

نوللا ةميدع

بيذم

فالتخالافالتخالا هباشتلا

(بيذم) لولحملا يقش دحأ

(باذم)لولحملل رخالا قشلا

طيلاخملا

بساورليلاحم

رئاصع

بيلح

ةيزاغ هايم

روطع

لمرو ءام

لمرو ديدح ةدارب
نانسالا نوجعم

تاراهب
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المخلوط* 

شكل (51)

إذا طلب منك إعداد طبق السلطة الذي يتكون من الطماطم  
والخيار والخس والجزر... إلخ

فأنت قمت بتحضير مخلوط.
المخلـوط يتكون من مادتين أو أكثر تختلط معاً ويمكن فصل 

مكونات المخلوط بعضها عن بعض.
المحلول - الراسب* 

شكل (52)

عنـد خلط السـكر بالماء يبدو السـكر كأنه اختفى وأصبحت رؤية السـكر 
. أمراً صعباً

السكر تفكك وانتشر بانتظام بين جزئيات الماء.
وتكون محلول السكر بالماء.

.المحلول: هو مزيج متجانس ناتج عن ذوبان مادة أو أكثر في مادة أخر
حيـث تكون خصائص المحلول الطعم واللون متشـابهة في جميـع أجزائه ويتكون المحلول من 

جزأين رئيسين هما المذاب والمذيب.
المذاب: مادة أو أكثر تتفكك جزيئاتها وتذوب فى مادة أخر من ذلك الملح – السـكر المذاب 

مادة صلبة أو سائلة أو غازية  وفى معظم المحاليل يمثل المذاب أقل كمية في المحلول.
المذيـب: مادة لها القدرة على تفكيك جزيئـات المذاب تمثل غالباً أكبر كمية في المحلول ويعد 

الماء أكثر المذيبات أهمية في حياتنا اليومية.
الراسب: هو المادة الصلبة المتشكلة في المحلول السائل.

شكل (53)

محلول الشاي والسكر

الشاي مذيب

المذاب حبيبات السكر

راسب
شكل (54)
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دورق (2)دورق (1)

مدرسةمدرسة

حاول قراءة الكلمة من خالل الدورق (1) و الدورق (2).
مالحظاتي:  

 
 

من خالل النشاط السابق الحظت وجود مخاليط يسهل الرؤية من خاللها ومخاليط يتعذر ذلك 
هيا نتعرف على هذه المخاليط بشكل أوسع.

What is an emulsion? ?Ö∏ëà°ùªdG ƒg Ée

áª∏μdG ∞°ûàcG

بلحتسملا فلخ ةحضاو ريغ نوكت و فافشلا لولحملا فلخ ةملكلا رهظت
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كربونـات النحـاس، كربونـات الكالسـيوم، مزيـج التوت، ثالثـة أنابيب اختبـار تحتوي
حجوم متساوية من ماء، أنابيب االختبار، بطاقات مكتوب عليها كلمات، حامل

أضـف إلى األنابيب كميات متسـاوية مـن كربونات النحـاس- كربونات الكالسـيوم- مزيج . 1
التوت 

مالحظاتي:  
 

أكمل الناقص بالجدول التالي:. 2
استنتاجي: 

.مزيج متجانس ناتج عن ذوبان مادة أو أكثر في مادة أخر  
المادة الصلبة المتشكلة في المحلول السائل.  

مزيج من مادتين سائلتين أو أكثر يتعذر مزجهم.  

حدد حاالت المادة في المخاليط التالية:
محلول الماء والملح. 1

 
مستحلب الزيت والماء. 2

 
راسب الرمل والماء . 3

 

?áØ∏àîªdG §«dÉîªdG ∫ÓN øe iôf ∞«c

.¬æeBG ô«Z ¿ƒμJ ób §«dÉîªdG ¢†©H ¬ÑàfG

 عم اهارن ال و ، فافشلا ساحنلا تانوبرك لولحم لالخ نم تاملكلا ىرن
نكادلا توتلا جيزم عم وأ بسارلا مويسلاكلا تانوبرك                     

لولحم

بسار

بلحتسم

بلص لئاس+ 

لئاس لئاس +

لئاس ءاملاو بلص لمرلا
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المستحلب* 
 هـو خليـط من مادتين سـائلتين أو أكثر ال تذوبـان وال تمتزجان حيث إن في  المسـتحلب إحد

المادتين السائلتين تتناثر في األخر. من األمثلة على المستحلبات الحليب والمايونيز.
عند إضافة الزيت إلى الماء لن تمتزج المادتان السائلتان. إال عند إضافة الصابون.

شكل (55)
المستحلبات هي مادة  أحد أطرافها محب للماء والطرف األخر محب للزيت (كاره للماء). 

حيـث تجعـل مـن الممكن للمـاء والزيت أن ينتشـر فـي بعضهما بعضـاً، مكونين مسـتحلباً ثابتاً 
. متجانساً

اسـتخدم اإلغريق القدماء طاقة اإلسـتحالب في شمع النحل في منتجات التجميل، وكان البيض 
أول مستحلب استخدم على اإلطالق في «إنتاج الغذاء».

بعض االستخدامات العامة للمستحلبات: الخبز - الشيكوالتة - البوظة

شكل (56)
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د كالً من المحلول والمستحلب في المخاليط التالية: حدّ
عصير البرتقال الزبادي

  

الشاي شراب التفاح

  

الخل المياه الغازية

  

أضـف كمية من الملح الخشـن إلى أنبوبـة اختبار تحتوي على حجم معيـن من الماء تم 
قياسه، حرك الملح حتى يذوب، توقع ما هي كمية الملح المذابة؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لولحمبلحتسم

لولحم لولحم

لولحملولحم

نشخلا حلملا نم ةليلق ةيمك بوذيس
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مالحظاتي:  
 

من خالل النشـاط السـابق اسـتطعت أن تفصل مكونات السـلة، حيث حصلت على كرات كبيرة 
وكرات صغيرة وكرات حمراء وكرات صفراء. 

اسـتخدمت يـدك في فصـل مكونات المخلـوط و لكن يوجد مـواد أخر بالمختبـر نود فصلها 
سنتعرف باألنشطة  التالية ما هي طرق فصل المواد.

صنعـت أم أحمد جبناً بالبيت واسـتغرب أحمد من الطريقة 
التـي علقـت فيها كيسـاً من القمـاش فترة مـن الزمن وكيف 

تجمع ماء في اإلناء أسفل الكيس.
سجل توقعاتك حول نوعية القماش المستخدم.

 
 

?OGƒªdG äÉfƒμe π°üa øμªj ∞«c
How can components of materials be seperated?

?á∏°ùdG äÉfƒμe π°üØJ ∞«c

óªMCG ΩCG øÑL

(طاقتلالاب)ديلا مادختساب لصفلا متي

طاقتلالا ةقيرطب ةلسلا تانوكم لصف نكمي ديلا مادختساب

لصفل مدختسي و ، شاشلا عون نم مدختسملا شامقلا
لئاسلا ءاملا نع بلصلا نبجلا
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هل فكرت كيف يمكن أن تفصل مكوناته  ؟ فكر.
استخدم ورقة الترشيح. جرب.

مخروط

مالحظاتي:  . 1
استنتاجي:  . 2
3 .

ورق الترشيح

ما وجه التشابه بين ورقة الترشيح والقماش الذي  
استخدمته أم أحمد؟

 
 

هكذا تعرفت على طريقة الفصل باستخدام أوراق الترشيح،  
حيث اسـتطعنا أن نفصل المادة العالقة بالسـائل باستخدام 
ورقة الترشـيح. ماذا لو كانت المادة ذائبة في المحلول كما 

في ماء البحر؟

.AÉªdGh Ωƒ«°ùdÉμdG äÉfƒHôc •ƒ∏îe OGóYEÉH âªb á≤HÉ°ùdG ¢ü°üëdG »a

ورقة الترشيح، ماء، قمع، كربونات الكالسيوم، كأس

حيشرتلاب طولخملا اذه تانوكم لصف نكمي ، معن

حيشرتلا ةقرو ىلع مويسلاكلا تانوبرك ىقبت و سأكلا يف ايقن ءاملا ىلع لصحن

لئاس نم(ةقلاع)ةبئاذ ريغ ةبلص ةدام لصفل حيشرتلا ةيلمع مدختست

 ةدام لصفل حيشرتلا ةيلمع يف نامدختسي نانثالا
لومحملا نع ةبئاذ ريغ ةبلص                     



119

كيف نفصل مكونات عصير التوت؟ 

.توقع هل يوجد طرق لفصل مكونات مخاليط أخر
فكر بطريقة لفصل مكونات مخلوط التوت والماء. جرب. 

استخدم جهاز التقطير بالمختبر. 
مالحظاتي:  
استنتاجي:  

كيف يمكن فصل مكونات محلول كبريتات النحاس األزرق عن الماء؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ôμa ?•ƒ∏îªdG äÉfƒμe π°üa øμªj ∞«c

عصير التوت، جهاز التقطير

.QòëH ôÑàîªdG äÉ«LÉLõdG ™e πeÉ©J

 ريطقتلا زاهج مادختساب
ربتخملاب                 

ءاملا و توتلا طولخم تانوكم لصف نكمي ريطقتلا زاهج مادختساب

(ءاملا يف ةبئاذ ةبلص ةدام)لولحملا تانوكم لصفل ريطقتلا ةقيرط مدختست

ربتخملاب ريطقتلا زاهج مادختساب
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طرق فصل المواد المخاليط* 
كمـا عرفت سـابقاً المخاليـط على أنّها مزيـج يتكون من مادتيـن أو أكثر، ويمكـن أن تكون هذه 
ا مخاليط متجانسـة مثل (الحبر والماء، الشـاي، عصير الفواكه، الهواء المحيط بنا)،  المخاليط إمّ
أو تكون مخاليطاً غير متجانسة مثل (األرز وحبوب الحمص، المكسرات، السلطة، برادة الخشب 
وبرادة الحديد)، مع أنه يوجد أمثلة كثيرة في حياتنا على المخاليط إالّ أنّ هناك طرقاً عدة نستطيع 

من خاللها فصل مكونات هذه المخاليط.
الترشيح:

قمع

ورق الترشيح

شكل (57)

تسـتخدم هـذه الطريقة لفصل مـادة صلبة عن مادة سـائلة 
(مخلوط غير متجانس) حيث تستخدم ورقة ترشيح مناسبة 
وقمع فيمر السـائل من خالل ورقة الترشـيح وتبقى المادة 

عالقة في ورقة الترشيح.
مثال على ذلك: فصل الرمل عن الماء حيث ينزل الماء من 
ا في ورقة الترشيح. خالل ورقة الترشيح ويبقى الرمل عالقً
ومن التطبيقات العملية على طريقة الترشيح: فصل السائل 

عن المخلوط مثل اللبن والجبن بالبيت.
التقطير:

شكل (58)

مخرج الماءمدخل الماء
تعتمد هذه الطريقة على عمليتي التبخير ثم التكثيف.حيث
يتـم تبخـر السـائل أوالً ومن ثـم تمريره على منطقـة باردة 

لتكثيفه.
مثال عليها: فصل كبريتات النحاس الزرقاء عن الماء 

مالحظات مهمة:
تعتمد عملية التقطير على عملية تبخير يعقبها عملية تكثيف.. 1
بعملية التقطير نحصل على المذاب وعلى المذيب.. 2
 مـن التطبيقات العملية على التقطير: تحلية مياه البحر واسـتخالص العطور وفصل مشـتقات . 3

النفط عن بعضها.
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تفحص العينات التالية باستخدام العدسة المكبرة:

هل يوجد تشابه بين العينات السابقة والمجوهرات؟. 1
 

قابل وقارن بينها.. 2
 

تعرفت على البلورات والحظت أن البلورات مختلفة بالحجوم و األلوان و األشكال... الخ.
وممكن أن تكون ثمينة تستخدم في صناعة المجوهرات، وممكن أن تكون رخيصة الثمن موجودة 

في كل مكان مثل الملح والسكر... الخ.

What is crystallisation? ?Qƒ∏ÑàdG ƒg Ée

?∂Ñé©J äGôgƒéªdG …CG

معن

تارولب ىلع نايوتحي امهالك
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كيف تصنع بلورات في المختبر؟

مالحظاتي: يذوب   بالماء.. 1

أضف 5 جرامات من كربونات النحاس األزرق على المحلول السابق.. 2
مالحظاتي:  

مـاذا تتوقـع أن يحـدث لو أضفنـا كمية جديـدة من كربونـات النحاس . 3
األزرق؟ افرض فرضيتك.

 
اختبر صحة الفرضية.. 4

 
استنتاجي:  . 5

اآلن هل باستطاعتنا أن نفصل مكونات المحلول المشبع؟ فكر. جرب.

(1)(2)(3)(4)

ÜôL ?ôÑàîªdG »a äGQƒ∏H ™æ°üf ¿CG øμªªdG øe πg

حجم 50 مل ماء، كربونات النحاس األزرق، ساق زجاجي

ءاقرزلا ساحنلا تانوبرك

ءاملاب ةيفاضإلا ءاقرزلا ساحنلا تانوبرك بوذت

ءاملاب ةيفاضإلا ءاقرزلا ساحنلا تانوبرك بوذت

(عبشم حبصأ لولحملا)بوذي ال ءزج ىقبتي و ءزج بوذي

 بعوتسي ال يذلا لولحملا وه عبشملا لولحملا
باذملا نم اديزم                                 
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ادرس الصور جيداً وطبق خطواتها لفصل مكونات المحلول المشبع. من خالل الصور حدد . 6
أدواتك.

سجل األدوات بالفراغ التالي:
   
   

الحظ الخطوة (2) ماذا حدث للمحلول؟  . 7
نسمي هذا النوع من المحاليل؟  . 8
مالحظاتي: تتكون   صغيرة على الخيط.. 9

استنتاجي: 
10.  التبلـور طريقـة لفصـل المـادة   المذابـة فـي محلولها   

بالتبريد.

األلمـاس والجرافيـت الـذي يصنـع منه قلـم الرصـاص مكوناتهمـا متشـابهة ولكنهما 
مختلفان بالشكل، فسر ذلك.

 
 
 
 
 

.Ö¡∏dG ™e πeÉ©àdG óæY QòMG

فصنلا ىلإ رخبت
عبشملا قوف لولحم

تارولب

ديربتلاب عبشملا اهلولحم يف ةباذملا ةبلصلا ةداملا لصفل ةقيرط رولبتلا

دربيل لولحملا كرت دنع ائيشف ائيش ربكت

حيشرت ةقروعمققرود

طيخصاصر ملقدقوم

عبشملاةبلصلا

 ةديدش تارولب يف هتائيزج بترتت داوملا بلصأ نم ساملا     
لهس شه تيفارجلا امأ ةبالصلا                                   
 نانوكتي امهالك نأ ملعلا عم طبارتلا ةفيعض هتائيزج نأل رسكتلا

نوبركلا تارذ نم                                                   
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التبلور* 
عملية التبلور طريقة لفصل المادة الصلبة المذابة من محلولها المشـبع بالتبريد، وهي من الطرق 
المتبعـة فـي تنقية مـادة صلبة وبانفصال مـادة من محلولها المشـبع وتتلخـص بإذابتها في مذيب 

مناسب عند درجة غليانه ثم ترشح المحلول الساخن إلزالة المواد العالقة وغير الذائبة.
ومـن ثـم يتـم تعليق خيط فـي المحلول بعد أن يبـرد ويترك عدة أيـام تبدأ بلـورات بالتكون على 

الخيط عندها يتم انفصال المادة الصلبة المذابة على هيئة بلورات من محلوها.
تتميز عملية التبلور أنها تعطي مادة صلبة نقية عند استخدامها كطريقة فصل لمكونات  المخلوط. 
يظهـر التبلـور واضحـاً بالطبيعـة فـي صواعـد وهوابط الكهـوف وكذلـك بالمعـادن كاأللماس 

والجرافيت... الخ

شكل (59)
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خذ بلورة صغيرة من مادة الشب و اربطها بخيط، ثم اغمسها في محلول مشبع من الشب 
و دع المحلول يتبخر ببطء على درجة حرارة الغرفة سجل مالحظاتك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اكتب تقريراً عن كيفية استخراج الملح من ماء البحر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مايألا رورم عم ربكتو ربكت ةرولبلا نأ ظحالتس

 رحبلا هايمب ألمت ، تاحالملاب ىمست قمعلا ةليلق ةعستم ضاوحأ حلاملا رحبلا راوجب دجوي
 كرتتو اهل ةرواجم ضاوحأ ىلإ اهنم لقنت مث راذقألا بسرتت ىتح اليلق كرتتو فيصلا يف 
 ىلإ لسريو ذخؤيف اهعاق يف ابسار حلملا ىقبتيو سمشلا ريثأتب ءاملا فجي ىتح اهيف     
سانلا هلمعتسيل تاهجلا                                                                           
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هل أجريت تحاليل طبية من قبل؟ 
أين تجر هذه التحاليل؟

لماذا يتم إجراء هذه التحاليل؟
لديـك نمـوذج لورقـة تحاليـل طيبـة تفحـص هـذا النمـوذج.

ماذا تشاهد؟
مالحظاتي:  

 
هـل تعـرف كيـف اسـتطاع المختصـون فصـل مكونـات الدم 

واستخراج المواد الموجودة في ورقة التحليل الطبية؟ 
الكوليسـترول  نسـبة  معرفـة  المختبـر  فنـي  اسـتطاع  كيـف 

والهيموجلوبين  بالدم؟ ابحث. 

Ways of seperation by chromatography ÜGô°ûà°S’ÉH π°üØdG ¥ôW

?á«ÑW π«dÉëJ πª©H Ωƒ≤f GPÉªd

معن

تاليلحتلا ربتخم يف

مسجلا ةحص نم دكأتلل

بسن كلذكو ، ةبوتكم مدلا تانوكم بسن
ةفلتخم نداعملا

مدلا تانوكم لصف نم نوصتخملا عاطتسا بارشتسالا ةيلمع ةطساوب
ربتخملا ينف عاطتسا و ، ةيبطلا ليلحتلا ةقرو يف ةدوجوملا داوملا جارختساو

مدلا يف نيبولجوميهلا و لورتسيلوكلا ةبسن ةفرعم نم
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ادرس الصور وسجل الخطوات.. 1

(أ)  

(ب)  

(جـ)  

(د)  

(هـ)  

بعد أن نفّذت الخطوات السابقة سجل توقعاتك.. 2
 

مالحظاتي: 
3 .. انتشار   على ورقة الترشيح بشكل  
4 .. استنتاجي: يمكن فصل مكونات اللون باستخدام طريقة  

?ÜGô°ûà°S’G ƒg Ée

ورقتي ترشيح، كأس، قلم حبر أسود، عود أسنان، ماء

ىدحإ فصتنم يف ربحلا نم اليلق عض نيولتلا ملق مادختساب
حيشرتلا يتقرو

ةيناثلا حيشرتلا ةقرو فل

يف فصتنملاب ىلوألا ةقرولا بقثا نانسألا دوع مادختساب
نوللا ناكم

ةحتفلا ناكم يف ةفوفلملا يناثلا ةقرولا لخدأ

اهب ةقلعم ىلوألا ةقرولا و ءام سأك يف ةيناثلا ةقرولا عض

تابنلا يف ءاملا دوعص لثم ةيناثلا ةقرولا يف ءاملا دعصي دق

جردتمربحلا

بارشتسالا
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تناولـت بالدراسـة طُرقاً متعددة لفصل المواد الصلبة و السـائلة باسـتخدام  الجـدول التالي، . 5
لخص معلومتك.

االستشراب التبلور التقطير الترشيح طرق الفصل

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

مفهوم العملية

 
 

 
 

 
 

 
حاالت المادة 

 
 

 
 

 
 

 
أمثلة 

 من خالل دراستك السابقة لطرق فصل المواد، ابحث عن طريقة لفصل مكونات صبغة 
الكلوروفيل في النبات.

 
 
 
 
 

.¿Éæ°SC’G OƒY »a åÑ©dG øe QòMG

لصف ةيلمع
نم ةبلصلا داوملا
قيرط نع ةلئاسلا

حيشرتلا ةقرو
ةداملا زجحت يتلا

ةبلصلا

بلص + لئاس

نبجلا ةعانص

بلص + لئاسبلص + لئاسبلص + لئاس

لئاس + لئاسلئاس + لئاس

ةيبطلا ليلاحتلابشلا -ساملألاطفنلا تاقتشم

لصف ةيلمع
لولحم تانوكم
ةبلص ةدام نم
ةيلمع مادختساب

مث ريخبتلا
فيثكتلا

داوملا ليوحت
ةباذملا ةبلصلا
ىلإ لولحم يف
ةبلص تارولب

ديربتلاب

لصفل ةقيرط
ةيئايميكلا داوملا
تاغبصلل ةنوكملا
داوملا ةردق بسح

يف نابوذلا ىلع
ءاملا

بارشتسالاب اهتناوكم لصف متي ليفورولكلا ةغبص
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االستشراب* 
االستشراب أو (الكروماتوغرافيا) طريقة لفصل وتنقية المواد الكيميائية المختلطة.

تعتمـد الطريقة على أن مكونات المخلوط توزع نفسـها بنسـب مختلفة. وفـي هذه الطريقة تظهر  
واضحـة قـدرة المـواد المختلفة علـى الذوبان بالماء، حيـث إن اللون يتكون مـن خليط من عدة 
مـواد. نشـأت فكرة التحليل االستشـرابي على يد العالم الروسـي تسـويت سـنة1901م، عندما 
حـاول فصـل الصبغات النباتية الملونة، ولهذا أسـماها الكروماتوغرافـي (كلمة chroma باللغة 
الالتينيـة معناهـا  لـون و graphein تعني الكتابـة) إال أن هذه الطريقة تتبـع اآلن بنجاح في فصل 

جميع المواد  الملونة من مخاليطها سواء الصلبة أو السائلة.  
ويعـد التحليـل باالستشـراب (الكروماتوغرافـي) من أهم طـرق الفصل الحديثة كطريقة سـهلة 
وسريعة، تحافظ على تركيب المركبات المراد فصلها، وتصلح لفصل مكونات أي مخلوط سواء 
كان في الحالةالصلبة أو السائلة أو الغازية، وكان لهذا النوع من التحليل الفضل األول في التقدم 

الملموس في كيمياء البروتينات والمضادات الحيوية والهرمونات والفيتامينات... الخ.
استخدامات الفصل باالستشراب* 

الطب:
فحص الدم ويمكن التعرف على الوضع الصحي للمريض (فحص الكوليسترول والهيموجلوبين).

صناعة األغذية:
حيث يتم التعرف على مكونات األغذية لمعرفة كمية البروتينات والفيتامينات.

البيئة:
حيث يمكن من خاللها فحص تلوث الهواء والماء و التربة.

المادة والطاقة:
إعادة تدوير الورق.
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شكل (60)
يواجـه محمد مشـكلة بعدد األوراق فـي منزله الناتجة على تجميع كتبه وكتـب إخوانه  بعد نهاية 

العام الدراسي يفكر محمد في حل يساعده في ذلك، ضع فكرة.
افرض فرضيتك لحل المشكلة.. 1

 
 

بعد أن طرحت فرضيتك  زاوج بين فرضيتك وفرضية زميلك القريب منك.. 2
اآلن شارك مجموعتك في فكرة فرضيتك.

 
 
 
 
 

How do I get rid of paper piles? ?¥QƒdG ΩGƒcCG øe ¢ü∏îJCG ∞«c

ىرخأ ةرم همادختسا و هريودت ةداعإ متيس هنإف قرولا عنصم بودنمب دمحم لصتا اذإ

 يف بتكلا هذه يمر بجي ال هنأ يه و ةركفلا سفن يف ملكتت تايضرفلا مظعم
هريودت ةداعإ متي يكل قرولا عنصم بودنمبلاصتالا بجي لب ةمامقلا          
هريودت ةداعإ متي يكل قرولا عنصم بودنمب لاصتالا بجي لب ةمامقلا
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أوراق، خالط كهربائي، قطع من القماش الكتان أو القطن، مشـابك ورق، إناء بالستيك، 
ماء، مقص، سلة على مستطيل، اسفنج صناعي، أحرف أو أشكال من البالستيك

ابحث في موقع اليوتيوب عبر الشبكة العنكبوتية و الموسوعات العلمية في مكتبة المدرسة
سجل خطواتك وكيف يمكنك صنع عالمة مائية خاصة بك؟. 1

 
 
 
 
 

فسر مدلول هذه الصورة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?∂H á°UÉN áeÓY ™°†Jh ¥QƒdG ôjhóJ ó«©J ∞«c

.á«FÉHô¡μdG Iõ¡LC’ÉH åÑ©J ’

 عطق ةلآ ةطساوب ةسناجتم و ةقيقر حئارش ىلإ هعيطقت و لمعتسملا قرولا عمج              
ةيئام ضاوحأ يف عطقملا قرولا رمغ متي                                                         
 ةنيجع ىلع لوصحلل طلخلا زاهج ةطساوب عطقملا قرولا طلخ متي                              
بولطملا جتنملا بسح ةفلتخم قرطب قرولا لكشي                                                
ففجي مث . ةيئام ةمالع لمعل كلذ و نيجعلا بص لبق شامقلا ىلع لكش وأ فرح يأ عضوي 

-1
-2
-3
-4
-5

همادختسا ةداعا) قرولا تايافن ريودت ينعت ةروصلا هذه)
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إعادة تدوير الورق* 
هـي عملية إعـادة تصنيع واسـتخدام المخلفـات الورقية حيث يتـم جمع الورق المسـتعمل من 
المؤسسـات والمـدارس والهيئات وإرسـاله إلى مصانع الورق والكرتون التـي تعمل على إعادة 
تصنيعه وبيعه على مستو السوق المحلي أو األسواق العربية المجاورة وهذا بالطبع يوفر المال 
من خالل خفض معدل اسـتهالك الورق، إضافة إلى توفير كميات الورق التي تحتاجها األسواق 

في زمن قياسي.
مراحل إعادة تدوير الورق* 

إلعـادة تصنيع الورق يجب اتباع مجموعة من الخطوات تنتهي بمنتج يمكن االسـتفادة منه وهي 
على الترتيب التالي:

الجمع: جمع الورق المستعمل من المنازل والمدارس.
التقطيع: تقطيع الورق إلى شرائح رقيقة ومتجانسة بواسطة آلة القطع.

الغسل: يتم غمر الورق المقطع في أحواض مائية.
الخلط: خلط الورق المقطع بواسطة جهاز الخلط للحصول على العجينة.

التشكيل: يشكل الورق بطرق مختلفة حسب المنتج المطلوب.
صناعة العالمة المائية: بوضع أي حرف أو شكل على القماش قبل صب العجين.

التجفيف: يتم بتجفيف الورق المشكل.

(4) (3) (2) (1)

(7) (6) (5)
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أهمية إعادة تدوير الورق* 
لهذه اإلعادة فائدة كبيرة في مجتمعنا تتمثل في أهمية:

اقتصادية:
تعتبر عملية اقتصادية من الدرجة األولى حيث إنها تساعد في تقليل الواردات من   الخام الالزمة 

لصناعة الورق، وتوفير الطاقة.
بيئية:

تساعد في التخلص من هالك الورق بطريقة بيئية سليمة بدالً من حرقه أو دفنه مما يؤدي إلى زيادة 
التلوث، خفض الطلب على الخشـب واأللياف والسـماح للغابات بزيادة قدرتها على اسـتيعاب 

الكربون في الغالف الجوي، حماية األراضي الزراعية وأماكن رمي المخلفات الورقية.
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افحص ورقة نقدية كويتية باستخدام الضوء واكتب مالحظاتك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظِّم حلقة نقاشية لتوضيح دور كل فرد بالمجتمع للمحافظة على البيئة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و رئاط سأر نيميلا فرطلا يف رهظي ةيبرعلا ةغللاب هجولل رظنلا دنع
ةيدقنلا ةقرولا ةميق بوتكم هلفسأ                                        

اهمجح ناك امهم عراوشلاو قرطلا يف تايافنلا يمر مدع       
تايافنلا زرف لالخ نم ريودتلا ةداعإ تايلمع عيجشت ىلع لمعلا
ءابرهكلا ةصاخو ةقاطلا مادختسا يف ريفوتلا                      
 ةرايسلا مادختسا نم الدب عاطتسملا ردق يشملا                   

ناكمإلا ردق ةيرشحلا تاديبملا مادختسا يف ديشرتلا              

-1
-2
-3
-4
-5



استخالص النتائج
Draw conclusions

135

1  المخلـوط: يتكون من مادتين أو أكثـر تخلط معاً ويمكن فصل مكونات المخلوط بعضها 
عن بعض. 

.2 المحلول: هو مزيج متجانس ناتج عن ذوبان مادة أو أكثر في مادة أخر
.3 المذاب: مادة أو أكثر تتفكك جزيئاتها و تذوب في مادة أخر

4 المذيب: مادة لها القدرة على تفكيك جزيئات المذاب.
5 الراسب: هو المادة الصلبة المتشكلة في المحلول السائل.  

6 المستحلب: خليط من مادتين سائلتين أو أكثر ال تذوبان وال تمتزجان.
7 من طرق فصل المواد: الترشيح – التقطير – التبلور – االستشراب.

8 يمكن استغالل النفايات بإعادة تدويرها.



EvaluationEvaluation التقويمالتقويم
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السؤال األول:
اختر اإلجابة الصحيحة علمياً من العبارات التالية بوضع عالمة في المربع بعدها:

1 .: ليس مخلوطاً
 دهان الصبغ ماء الحليب شراب التوت

إحد الطرق التالية تُستخدم لفصل محلول الماء والملح بالتبريد:. 2
 التبلور الكهرباء التقطير الترشيح

أحد المخاليط التالية يُمكن فصله باستخدام ورق الترشيح وقمع:. 3
 خليط ملح وماء خليط سكر وماء خليط فلفل وماء خليط ملح وفلفل

السؤال الثاني:
التفكير الناقد:

يحتوي ماء البحر على أمالح ذائبة وهو غير صالح للشـرب صف طريقة يمكن اسـتخدامها . 1
للحصول على كوب ماء صالح للشرب.

 
 

سقط من خالد كيس الملح على الرمل،  قام خالد بجمع الملح ولكن كان مختلطاً مع الرمل، . 2
اقترح على خالد حالً  للمشكلة ليحصل على الملح.

 
 

. وضح ذلك.. 3 دُّ عملية تدوير النفايات من علب وورق أمراً مهماً عَ تُ
 
 

فيثكت ةيلمع اهبقعي مث الوأ ريخبت نع ةرابع يه و ، ريطقتلا ةيلمع مادختساب

حلملا لصفل ريطقت يرجن / لمرلا لصفل حيشرت يرجن / حلملا بوذيل ءاملا ةفاضإ

دراوملا كالهتسا نم للقت و ثولتلا نم ةئيبلا ىلع ظفاحت
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السؤال الثالث:
أكمل الجدول الناقص:

ن  حصلت مريم على خليط من عصير الليمون وورق األشجار وقامت بعملية الفصل لكل مكوِّ
على مرحلتين، في كل مرحلة حصلت على إحد المواد أعطتها رموز س- ص

اسم الطريقةالعمليةالمرحلة

 التخلص من ورق الشجرس

  ص

السؤال الرابع:
قابل وقارن:

ما وجه الشبه واالختالف بين خليط الملح والماء وخليط الملح والفلفل.. 1
 
 

ما وجه الشبه واالختالف بين محلول مشبع ومحلول غير مشبع.. 2

ءاملا نع نوميللا لصف

حيشرتلا

ريطقتلا

سناجتم ريغ يناثلا ،، ( لولحم ) سناجتم لوألا : فالتخالا // طولخم امهالك : هباشتلا هجو

عبشم ريغعبشملا

ليلاحم

ةباذا لبقي لولحمةباذا لبقي ال لولحم

باذملا نم ديزملاباذملا نم ديزملا
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السؤال الخامس:
ا يلي: أجب عمّ

لد سامي ثالثة مخاليط مختلفة في الكؤوس الزجاجية الحظ أن:
الكأس (م): تجمعت المادة أسفله.

الكأس (ع): ال أثر للمذاب.
الكأس (و): ال يستطيع الرؤية من خالله.

(و)(ع)(م)
من خالل معرفتك السابقة في موضوع المخاليط فإن:

. (م)  
 . (ع)  
. (و)  

 بسار

لولحم

بلحتسم


