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01د:  ا
I" ٔ ٔو "خط ٔجب بـ " صواب "   /
                                                       يئ لتیار الكهر د  قل ج املاء املقطر 

يئ                                        املاء املقطر مع لتیار الكهر د  قل ج ملح الطعام 

                                        ء من املاء املقطر لكهر قلیة  ٔفضل  حول الصیدلیة 
يئ لتیار الكهر ٔفضل  قلیته  ن اكنت  ٔزرق دا اس  لكام اكن لون احمللول املايئ لكربیتات الن

II: جلدول التايل ريمرت التجربة الناقلیات املوحضة  ٔم ل  ة من احملالیل فس ستعامل مجمو ارب املوالیة  الت ٔجنز  /
يئاحمللول شدة التیار الكهر

2.5m Aاملاء النقي
175m Aم
mA 21.7م
30.15Aم
489m Aم

 : من بني احملالیل املوجودة يف اجلدول ، تبني احملالیل الشاردیة

لمت ان احمللولني م ركزيهيام معلال هذه املقارنة ؟4و م1ٕاذا  هام لنفس املادة و لكن برتكزين خمتلفني ، قارن 

02د: ا
ريمرت ٔم ل  ة من احملالیل فس ستعامل مجمو ارب املوالیة  الت جلدول التايل :ٔجنز التجربة الناقلیات املوحضة 

يئاحمللول امس احمللولشدة التیار الكهر
////////////////////2.5m Aاملاء النقي

175m Aم
mA 21.7م
30.15Aم
489m Aم



 ا ء ا ي ا   ذ  اد ا : ا
عّرف احمللول الشاردي :)1
من بني احملالیل املوجودة يف اجلدول ، تبني احملالیل الشاردیة : )2
ة و حملول مشبع مللح الطعام.)3 حول الصیدلیة ، ماء احلنف لمت ان احملالیل املوجودة يف التجربة يه : ماء البحر ،  ٕاذا 

ٔكتب يف اجلدول امس لك حملول .

03د: ا
III.ىل شوارد الفسفاط و شوارد الفضة لون )  ٔصفر ا / حيتوي حملول فسفاط الفضة ( 

تصف متثل يف سكب قطرات من ذا احمللول عند م ليت  ننجز التجربة يف الرمس املقابل و ا
جتاه املبني يف الرمس. ٔصفر يف  لون ا رسي ا ئیة  ارة الكهر لق ا فة الورق و عند  لف

ت املُش)1 ٔسامء البیا ىل  ٔرقام :تعّرف  هيا  ار ٕا

ٔم ٔ 2 ٔصفر ( اكتود  لون ا رش حنوه ا ي ان دد إاللكرتود ا نود )  ) 

وائه لشوارد الفسفاط .3 رجع الح ٔصفر حمللول فسفاط الفضة  لون ا ٔن ا لمت  ) ٕاذا 

ج نوع حشنهتا . ٔم اكتیون ) و است ٔنیون  بّني نوع شوارد الفسفاط ( 

ابتك )4 دد نوع حشنة شوارد الفضة معلال ا
ٔم اكتیون ) .)5 ٔنیون  ج نوعها (  دد مرسى شوارد الفضة و است
ر الفضة مع تربر ا)6 ر يف حملول لكور دد نوع شوارد اللكور ىل هذه التجربة ،  د  ابتك .الع
ىل ما درسته .  )7 د  الع ة النواقل ،  ل بق يئ ، م ىل نقل التیار الكهر فّرس قدرة احملالیل املائیة 

04د: ا
سیوم . غنات و شوارد البو ىل شوارد الربم لون )  سیوم ( بنفسجي ا غنات البو رم حيتوي حملول 

تصف متثل يف سكب قطرات من هذا احمللول عند م ليت  ننجز التجربة يف الرمس املقابل و ا
جتاه املبني يف الرمس. لون البنفسجي يف  رسي ا ئیة  ارة الكهر لق ا فة الورق و عند  لف

ٔم ٔ 1 لون البنفسجي ( اكتود  رش حنوه ا ي ان دد إاللكرتود ا نود )  ) 

وائه لشوارد 2 رجع الح سیوم  غنات البو رم لون البنفسجي حمللول  ٔن ا لمت  ) ٕاذا 

غنات . ج نوع حشنهتا .الربم ٔم اكتیون ) و است ٔنیون  غنات (  بّني نوع شوارد الربم

ابتك )3 سیوم معلال ا دد نوع حشنة شوارد البو
ج نوعها )4 سیوم و است ٔم اكتیون ) .دد مرسى شوارد البو ٔنیون   )
ابتك .)5 سیوم مع تربر ا دد نوع شوارد البیكرومات  يف حملول بیكرومات البو ىل هذه التجربة ،  د  الع
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انتشار اللون 
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05د: ا
س الـ )1 دة ق يف املنظومة العاملیة .pHمايه و
. مث صنف هذه احملالیل:pHاملاء النقي مث  مدى جمال قمي الـ pHدد  (T= 25° C)يف الظروف العادیة : )2

6م5م4م3م2م1ماحمللول
pH6.924.317.0610.526.5112.8

ة احلرارة )3 ساوي pHتصبح T =60° Cيف در دد مدى جمال قمي الـ 6.51املاء النقي   .pH يف هذه الظروف مث
صنف هذه احملالیل :

6م5م4م3م2م1ماحمللول
pH6.924.317.0610.526.5112.8

06د: ا
ة بوضع العالمة ( ابة الصحی رت  )Xا

اميض مركّز  ف حملول مايئ  ٔضیف الیه جحام من نفس احمللول احلاميضلتخف
ٔضیف ٕالیه جحام من املاء املقطر

اميض  ة محوضة حملول  تنخفض در
عندما نالحظ

زدادPHقمية 
تنخفضpHقمية 

دي  ة قلویة حملول قا تنخفض در
عندما نالحظ

زدادPHقمية 
تنخفضpHقمية 

ىل قارورة حملول  PH =13.2ُكتب 
ادیة ، ماهو نوع  ة حرارة  يف در

احمللول ؟

عادل م
اميض 
دي قا

كون  احمللول pHيف لك الظروف ، 
املتعادل 

7ساوي 
املاء النقيpHساوي 

س  كون ورق pHلق حملول مايئ 
pHالـ

ٔكرث دقة 
ٔقل دقة

س حصیح لقمية  ىل ق لحصول 
pH حملول مايئ

س حمللول بعد الق ٔغسل املسرب 
س ملاء املقطر بعد الق ٔغسل املسرب 

املاء النقي pHمن pHلكام اقرتبت قمية 
كون :

ٔكرب  ة القلویة  ٔكرب و در ة امحلوضة  در
ٔكرب ة القلویة  ٔقل و در ة امحلوضة  در
ٔقل ة القلویة  ٔقل و در ة امحلوضة  در
ٔقل ة القلویة  ٔكرب و در ة امحلوضة  در
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07د: ا
بار عصري الفراوpHقمية راسة تطور خ وىل  ة  مو كفلت ا كفلت بعض احملالیل  بعد اضافة املاء النقي ،  . ب

بار سائل تنظیف . خ ة الثانیة  مو ا

ml10 ml20 ml30 ml40 ml 0جحم املاء املُضاف
pH15.625.645.675.695.72م
pH211.8211.7911.7711.7611.73م

دي ) )1 عادل / قا اميض / م  ) دد طبیعة عصري الفراو
دة املاء النقي ؟)2 ز ة محوضة احمللول احلاميض  یف تتطور در
ة محوضته .pHلكام ارتفعت )3 اميض ..................... در حملول 
دي ) )4 عادل / قا اميض / م دد طبیعة سائل التنظیف ( 
دیة احمللول)5 ة قا دة املاء النقي ؟یف تتطور در ز دي  القا
دیته .pHلكام اخنفضت )6 ة قا دي ..................... در حملول قا
ٓيت :)7 سد ا ات مبا یناسب يف ا دي ضعیفٔمكل الفرا اميض قوي / قا دي قوي /  اميض ضعیف / قا عادل /  م

.............    .......................      .............      ..........................        ......................................

08د: ا
اولون الاكلسیوم من ٔو ی رشبون احللیب  ٔن بعض الناس  اصة عندما تعترب  دة،  ٔو قا السهل اخللط بني ما ٕاذا اكن احللیب محًضا 

ة محوضة ترتاوح بني  ىل در شري بعض املصادر ٕاىل 6.7- 6.5لعالج محوضة املعدة. حيتوي احللیب يف الواقع  محضًیا قلیًال.  مما جيع
ين احملاید ٔن احللیب حمای ا من الرمق الهیدروج د ٔنه قریب  ٔو ماحن 7.0د  ني  لهیدرو ىل محض الالكتیك، وهو ماحن  . حيتوي احللیب 

.لربوتون

لعلوم . تدى املرام  م

ل لك تفا)1 دي ) .دد طبیعة احللیب الطازج ق عادل / قا امض / م ل ( 
ة ()2 ٔن استعامل املاء احلنف ٔم  ٔن استعامل احللیب الطازج یعاجل محوضة املعدة ؟  ٔفضل؟PH>7هل  ) یقلل محوضة املعدة  
لحرارة و الهواء ؟)3 ركزي محض الالكتیك  لكام تعرض احللیب  یف یتطور 
یف تتطور محوضة احللیب يف هذه الظروف ؟)4
احللیب يف هذه الظروف ؟pHیف تتطور )5

املاء النقي pH


