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سائل مكعب الحساءسائل مسحوق الحساء 

لونه أفتح لونه أغمق

ة كمية الحساء الغير ذائب

قليلة

كمية الحساء الغير 

ذائبة أكبر

.كلما قل حجم الحبيبات كلما زاد معدل ذوبان المادة







مكن ألنه يمكن فصل مكوناتها بعمليات فيزيائية في

ما استخدام المغناطيس لفصل برادة لحديد عن الرمل ك

اد  يمكن تبخير الماء في عصير الليمون لفصل المو
.الذائبة في الماء



المحلول



:التقطير العادي
على يتم غلي الماء المالح في خزان ماء بدون ضغط، ويصعد بخار الماء الى أ

لماء الخزان ويخرج عبر مسار موصل إلى المكثف الذي يقوم بتكثيف بخار ا

خدم الذي تتحول إلى قطرات ماء يتم تجميعها في خزان الماء المقطر، وتست
.هذه الطريقة في محطات التحلية ذات الطاقة اإلنتاجية الصغيرة

:التقطير الومضي متعدد المراحل
دياً مع اعتماداً على الحقيقة التي تقرر أن درجة غليان السوائل تتناسب طر

ة الضغط الواقع عيها فكلما قل الضغط الواقع على السائل انخفضت درج

ية ذات غليانه وفي هذه الطريقة تمر مياه البحر بعد تسخينها إلى غرف متتال

ردة ضغط منخفض فتحول المياه إلى بخار ماء يتم تكثيفه على أسطح با

ات ويجمع ويعالج بكميات صالحة للشرب، وتستخدم هذه الطريقة في محط
.التحلية ذات الطاقة اإلنتاجية الكبيرة



ثاني أكسيد الكربون ومواد أخرى هي التي تعطي اللون والطعم 
.للمشروبات الغازية

لى نعم، فالمشروبات الغازية قد تحتوي ع

مواد صلبة وسائلة وغازية ذائبة فيها





بتها، تتكون المركبات األيونية من جسيمات فقدت إلكترونات أو اكتس

ناتها أما المركبات الجزيئية فتتكون من جسيمات تشارك في إلكترو
.لتشكل الجزيئات



بات أي ان المذيبات القطبية تذيب المواد القطبية والمذي

الغير القطبية تذيب المواد غير القطبية



بتغير ذائبية كلوريد الصوديوم ال تتغير

درجة حرارة الماء ولذلك فإن كمية 

ظل كلوريد الصوديوم الذائبة في الماء ت

دثابتة في الماء الساخن والماء البار

قد تغير رائحة الحليب الغير مبرد و

يحوي مواد صلبة بينما الحليب 

ي المبرد ال تتغير رائحته وال يحو
.مواد صلبة

.سلفات الباريوم

ربون مما ألن بفتح العلبة يقل الضغط فتقل ذائبية ثاني أكسيد الك
.يؤدي إلى خروج ما تبقى من الغاز من المشروب خالل عدة أيام

تخفض الثالجة درجة حرارة الطعام فيبطؤ معدل 

.التفاعل مما يقلل من تلف األطعمة





%.70نسبة الماء في هذا العصير 

= عدد جرامات الجلوكوز :المعطيات
.مل1000

%.  20= تركيز محلول الجلوكوز 

عدد جرامات الجلوكوز :المطلوب
%.  20الالزمة لتحضير محلول بتركيز 

:طريقة الحل

×  مل 1000= )عدد جرامات الجلوكوز
مل100( / جم20

.جم200= 



لها نفس الخصائص :المادة النقية

اد والتركيب وال يمكن تجزئتها إلى مو

ائية أبسط منها بواسطة العمليات الفيزي
.مثل الطحن والغلي والترشيح

.عنصراألكسجين-الماء :مثال

ة يتكون من مواد غير مترابط:المخلوط

ها بنسب غير محددة ويمكن فصل بعض
.عن بعض بالعمليات الفيزيائية

مخلوط برادة –الماء المالح :مثال

الحديد والرمل

واد تختلط الم:في المخاليط المتجانسة

أن باتتظام على المستوى الجزيئي دون
.ترتبط بعضها ببعض

اد تكون المو:المخاليط الغير متجانسة

د فيها غير موزعة بانتظام ونسب الموا
.فيها مختلفة من موضع آلخر

ات يتكون المحلول عند امتزاج جسيم
.المذيب مع جسيمات المذاب

سبيكة
أن ألنها يجب أن تكون قوية حتى تتمكن

.تفتح العلبة دون أن تنكسر



.جزيئات الماء قطبية

-التحريك أو الرج–رفع درجة الحرارة 

–زيادة مساحة سطح المادة المذابة 
.زيادة الضغط إذا كان المذاب غاز

.لخفض درجة تجمد الماء

ة وذلك ألن السوائل المستخدمة غير قطبي

ية والدهون والشحوم أيضا مركبات غير قطب

فتذوب الدهون والشحوم في هذه السوائل،
.بينما الماء قطبي

از مخلوط الهيليوم والنيون محلول غ
فهو محلول صلب : غاز  البرونز–

.صلب–

ه سائل مذاب في: عصير الزنجبيل

مواد صلبة ومواد غازية

س ˚25ألن الطعام يفسد عند درجة حرارة

س حيث ˚2أسرع بكثير من درجة حرارة 

ء انه عند درجة الحرارة المنخفضة تبطي

قلل من معدالت التفاعالت الكيميائية في
.من تلف الطعام



.األحماض



لم تتواجد كثير من هذه المواد مثل العلب 

البالستيكية واألطباق والمالعق، وبالتالي
.آلنأصبحت حياتنا أكثر بدائية مما هي عليه ا

تكونت الفقاقيع على المسمار مع

بح بقائه المعاً وفي اليوم التالي أص
.باهتاً ووجود عالمات على تآكله

ن في يتفاعل  غاز ثاني أكسيد الكربو

المشروب الغازي  مع الماء مكونا 

حمض الكربونيك الذي يتفاعل مع
.فيسبب تآكله( المسمار)الحديد 





عند إضافة الماء إلى الجير 

تتحد( كربونات الكالسيوم)

أيونات الهيدروجين الموجبة 

من الماء مع مجموعة 

الكربونات سالبة الشحنة 

ذي ليتكون حمض الكربونيك ال

صاعد يتحلل سريعاً إلى ماء ويت

ما غاز ثاني أكسيد الكربون، ك

ل يتفاعل أيون الهيدروكسيي

السالب من جزيء الماء مع 

اً أيون الكالسيوم الموجب مكون

.هيدروكسيد الكالسيوم



.في المحلول المتعادل يتساوى أعداد كاًل من أيونات الهيدرونيوم وأيونات الهيدروكسيد



يحددها سهولة انفصاله إلى أيونات أو إطالقه :قوة الحمض
.أيونات الهيدروجين عند ذوبانه في الماء

يحددها سهولة انفصالها إلى أيونات أو إطالقها :قوة القاعدة
.أيونات الهيدروكسيد السالبة عند ذوبانها في الماء



ت أو تتغير ألوان محاليل النباتا

ه حتى لون أوراق النبات نفس

كما في نبات تباع الشمس 

حسب درجة قاعدية أو 

ول حامضية الوسط، فمثاًل محل

كلما الشاي يتغير لونه لألصفر

زادت حموضة الوسط ويتغير

لونه لألحمر الداكن عند زيادة 
.قلوية الوسط

.ملح وماء

وذلك لتساوي عدد أيونات 

الهيدرونيوم و أيونات 
.الهيدروكسيد فيه



سبب يتغير الرقم الهيدروجيني ب

تفاعل أيونات الهيدروكسيد

وأيونات 

.تتفاعل أيونات الهيدرونيوم مع أيونات الهيدروكسيد لتكوين جزيء الماء المتعادل

ي تنتج األحماض أيونات الهيدرونيوم ف

الماء أما القواعد فتنتج أيونات 
.الهيدروكسيد

–لها طعم الذع :خواص األحماض
كاوية وحارقة –موصلة للكهرباء 

.للجلد

لها ملمس ناعم :خواص القواعد
موصلة -طعمها مر–كالصابون

.للكهرباء



حمض األسيتيك :أمثلة على األحماض
تيك حمض الكبري–يستخدم في صناعة الخل 

حمض –ويستخدم في صناعة األسمدة 

يك النيتريك يستخدم في صناعة البالست
.واألصباغ

وم هيدروكسيد الكالسي:أمثلة على القواعد
يد هيدروكس–يستخدم في تخطيط المالعب 

الصوديوم يستخدم في صناعة الصابون
ي األمونيا وتستخدم ف–ومنظفات األفران 

.صناعة منتجات التنظيف

إذا زاد تركيز أيونات الهيدرونيوم عن 
PHأيونات الهيدروكسيد في المحلول فإن 

أما إذا تساوت 7لهذه المحاليل أقل من 

تركيز أيونات الهيدرونيوم مع أيونات 
7لها تكون تساوي PHالهيدروكسيد فإن 

ي اما إذا زاد تركيز أيونات الهيدروكسيد ف
PHالمحاليل عن أيونات الهيدرونيوم فإن 

.7تكون أكبر من 

باستخدام قاعدة قوية وسكبها فوق 

الحمض فيتعادل الحمض ويتكون ملح 
.وماء

:في المحاليل الحمضية:المعطيات

=الرقم الهيدروجينى للمحلول األول 
2

6= الرقم الهيدروجينى للمحلول الثانى

:في المحاليل القاعدية

=  الرقم الهيدروجينى للمحلول األول 
13

=  الرقم الهيدروجينى للمحلول الثانى
10

؟                  =فرق الحمضية :المطلوب
؟= فرق القاعدية 

:طريقه الحل

PH=6-2=4الفرق في 

مرة10000= 410= فرق الحمضية 

PH=13-10=3الفرق في 

مرة1000=310= فرق القاعدية 





PHلون الكاشفالمحلول

12-11أخضر-أزرق محلول األمونيا

محلول صودا 

الخبز
11-10أخضر

11–10أخضرمحلول الصابون

HCl1-صفر أحمر

4-3أرجواني –أحمر الخل األبيض 

4-3أرجواني –أحمر الشراب الغازي

8-6أرجواني ماء مقطر

HCl- محلول الصابون –محلول صودا الخبز -الماء المقطر–الخل األبيض –الشراب الغازي–
.محلول األمونيا

.  الخل األبيض–الشراب الغازي –HCl:المحاليل الحمضية هي

.األمونيا–محلول صودا الخبز –محلول الصابون :المحاليل القاعدية هي

–القاعدة األقوى هي األمونيا –الحمض األضعف هو الخل أو المشروب الغازي 
المحلول األقرب إلى التعادل الماء المقطر



.أن محلول األمونيا ينتج أيونات هيدروكسيد أكثر من محلول الصابون

.أيون الهيدروكسيد





المادة النقية

متجانسةعناصر

نوعين أو أكثر 

من الذرات

عناصر أو مركبات غير
.مخلوطة بانتظام



الرقم الهيدروجيني

التركيز

.الذائبية
المذاب

التعادل

المادة النقية



ددة تتكون البلورات في المحاليل  تحت ظروف مح

ة فتخرج كمية من المذاب خارج المحلول في صور

تبريد مادة صلبة وتحدث عملية التبلور أحياناً عند

أما تكون . المحلول أو عند تبخر جزء من المذيب

مواد الرواسب فيحدث عند خلط المحاليل وتفاعل ال

فيما بينها فيتكون مادة صلبة تسمى راسب

ة من بإذابة كمية قليلة من الحمض في كمية كبير
.الماء ليصبح المحلول مخفف

وذلك ألن يعمل مانع التجمد كمذاب أما

ن الماء فيعمل كمذيب فيغير المذاب م

الفيزيائية ( الماء)خواص المذيب 

فيغير من درجة تجمد الماء ودرجة 
.غليانه

الكريسول األحمر والثيمول األزرق والكاشف
.العالمي

إنتاج يعمل الماء كحمًضا أحياًنا حيث يقوم ب

ي أيونات الهيدرونيوم كما إنه يعمل كقاعدة ف
.يدأحيان أخرى حيث ينتج أيونات الهيدروكس



ي يتكون بإذابة مادة صلبة ف( صلب-سائل )محلول 
–سائل )مذيب سائل مثل الماء والملح أما في محلول 

يكون المذيب سائل بينما المذاب غاز مثل ( غاز
ن فإ( سائل–سائل )المشروب الغازي أما في محلول 

.كالمن المذيب والمذاب مادة سائلة مثل الخل

الشامبوسلطة الخضار

مخلوط متجانسمخلوط غير متجانس

تتوزع مكونات السلطة بغير 

انتظام
تتوزع مكوناته بانتظام

يمكن فصل مكوناتها 

بسهولة
يصعب فصل مكوناته

ائل ألن بارتفاع درجة الحرارة تقل ذائبية الغاز في الس

ولذلك يتحرر غاز ثاني أكسيد الكربون من الشراب 

الدافيء بكمية أكبر منها في الشراب البارد

.جم ماء100/جم60:كلوريد البوتاسيوم

.جم ماء100/جم 35:كلوريد الصوديوم

مل1000= سعة الوعاء : المعطيات

%18= نسبة  العصير فى الشراب 

؟= حجم مسحوق العصير : المطلوب

:طريقه الحل

180= 100(/18×1000=  )حجم مسحوق العصير 

.مل





استنتاج

استنتاج
مالحظة

فرضية

استنتاج

فرضية

استنتاج

.بعد إجراء عدة تجارب الختبار الفرضية ودعمها

.سيتم التوصل إلى استنتاجات خاطئة عن تحليل البيانات

جمل االستنتاج يعتمد على المالحظة، أما الفرضية فهي
.يتم اختبارها

مثل : مخلوط  غير متجانس وأمثلة عليه
–مخلوط من المكسرات –سلطة الخضار 

.الزيت والخل

ة بسبب زيادة مساحة سطح المذاب والمعرض
.للسائل فيزداد معدل الذوبان

وم في   بحساب النسبة المئوية لكلوريد الصودي
.المحلولين

( =أ)تركيز كلوريد الصوديوم في المحلول 
(5 ×100/ )100 =5%

( =ب)تركيز كلوريد الصوديوم في المحلول 
(27 ×100/ )100 =27%

(.أ)أكثر تركيزاً من المحلول ( ب)إذاً المحلول 



عند وضع ورقة تباع الشمس الزرقاء في محلول  

وتتحول إلى اللون األحمر إذا يكون المحلول حمضي 
، أما إذا تغيرت ورقة عباد الشمس 7أقل من PHوله 

الحمراء عند وضعها في محلول إلى اللون األزرق فإن
.7أكبر من PHهذا المحلول  قاعدي وله درجة 

ن سهولة ضبط ثوابت التجربة في النبات أكثر م
.اإلنسان

قصر دورة الحياة  في النبات تؤدي إلى سهولة

س قياس المتغيرات التابعة خالل عدة أجيال، بعك
.اإلنسان الذي تطول فترة دورة الحياة

ما قد يسببه إجراء التجارب على اإلنسان من 
.مشاكل اجتماعية وأخالقية ودينية أيًضا

لنبات يمكن إعادة التجربة للتحقق من النتائج على ا
.بسهولة أكثر النتشار أنواعه وتعدده

صل للتواصل أهمية قصوى لنشر النتائج التي ح

ياة كثير عليها لعالم التي قد تفيد البشرية وتنقذ ح

ي من الناس قد يتواصل العلماء من خالل النشر ف

المجالت العلمية أو على شبكة اإلنترنت أو 
.المحاضرات العامة

ب يتأين جزيء الماء إلى أيون الهيدروجين الموج

وأيون الهيدروكسيد السالب فيرتبط أيون 

ني الهيدروجين باأليون السالب في المركب األيو

في كما يرتبط أيون الهيدروكسيد باأليون الموجب
.المركب األيوني

د ألنه يستخدم الماء كمذيب وغاز ثاني أكسي

الكربون هو المذاب في السائل

فتقل ألن عند فتح العلبة يقل الضغط على الغاز
.ذائبيته فيخرج منها الغاز على مرور الزمن


