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المخاليط
العلوم:المادة

الجزء الثاني–الصف الرابع االبتدائي 
العلوم:المادة

الجزء الثاني–الصف الرابع االبتدائي 
78صفحة 



الترشیحالمحلول

الدرسمفردات 

المخلوط
التقطیر



أھداف الدرس

م��ن خ��الل  إج��راء النش��اط االستقص��ائي )  المخل��وط ، المحل��ول ( تعری��ف المف��ردات 

الطالبة بع�د دراس�تك لھ�ذا الع�رض التق�دیمي وتنفی�ذ أنش�طتھ / یتوقع منك عزیزي الطالب 
: أن تكون قادًرا على

م��ن خ��الل  إج��راء النش��اط االستقص��ائي )  المخل��وط ، المحل��ول ( تعری��ف المف��ردات 
.وتفحص الصور كما ورد في الكتاب المدرسي

.تصنیف المخالیط إلى أنواعھا المختلفة بصورة صحیحة  

. والمحالیل طرًقا علمیة لفصل مكونات المخالیطاقتراح 



نشاط

اضغط على زر السماعة



: أالحظ 
.فیھ یذوبال یذوب الملح في الماء، لكن الرمل *

دقیقة سیصبح الجیالتین  20یذوب كل من السكر والجیالتین في الماء وبعد حوالي * 

ن مخالیط متجانسة) الجیالتین والماء(و )والماءالسكر(و) الملح والماء(:  أتوقع  ، تكوِّ
.  یكونان مخلوًطا غیر متجانس) الرمل والماء(بینما 

الذاتي ییمالتق
:قارن بین ما توصلت إلیھ من إجابات في النشاط السابق مع اإلجابات اآلتیة

أن ھناك مواد كالسكر والملح والجیالتین تذوب في الماء، لكن ھناك مواد : أستنتج
.أخرى كالرمل ال تذوب فیھ

دقیقة سیصبح الجیالتین  20یذوب كل من السكر والجیالتین في الماء وبعد حوالي * 
.والماء مادة لزجة، ثم یصبح مادة صلبة في النھایة

كما أن الماء . یذیب الماء الساخن المواد الصلبة أسرع من البارد: أستكشُف أكثر
.الساخن یذیب كمیة أكبر من المواد الصلبة مقارنًة بالماء البارد



: لتصل إلى تعریف المخلوط  تأمل الصور التالیة
ھل سبق لك أن أعددت صحن سلطة؟ إذا كان الجواب نعم، فأنت تعرف كیف تحضر 

.المخلوط

 . من الصور السابقة استنتج تعریف المخلوط



العالقة بین المخلوط  والمحلول

مادتان أو أكثر تمتزجان مًعا، وتحافظ كل مادة على صفاتھا : المخلوط 
.الكیمیائیة األصلیة

.دعنا أوالً نقارن بین مفھومي المحلول والمخلوطھل المحلول مخلوط ؟ 

بع���ض الم���واد الص���لبة تخل���ط بس���ھولة بالس���وائل بع���ض الم���واد الص���لبة تخل���ط بس���ھولة بالس���وائل 

كالملح مثالً، فالملح عندما ی�ذوب ف�ي الم�اء یمت�زج 

رھذا یب��ھ تماًم��ا حت��ى یختف��ي وتص��عب رؤیت��ھ فیص��

. المخلوط محلوًال 

ا مًع� تمتزجتانالمحلول مخلوط مكون من مادتین أو أكثر  نإذ
ا جدیدة غیر موجودة في المواد ا و یكتسب خواصً ا تامً امتزاجً 

)انظر المثال في الشریحة التالیة. (األصلیة المكونة لھ اضغط على الكأس لتسمع االجابة



.  یعد كل من الماء والملح من المواد الضعیفة التوصیل للكھرباء: مثال
.أما محلول الماء المالح فموصل جید للكھرباء

.نصل بذلك إلى الفرق بین مفھومي المخلوط والمحلول

ن م��ن م��ادتین مخل��وط مك��وّ : المحل��ول
مادت��ان أو اكث��ر تمتزج��ان : المخل��وط 

مع��اً وتح��افظ ك��ل م��ادة عل��ى ص��فاتھا 

.الكیمیائیة األصلیة

ن م��ن م��ادتین مخل��وط مك��وّ : المحل��ول

. اا تاًم��ا امتزاًج�أو أكث�ر ممتزجت�ان مًع��

ویكتسب خواص جدیدة غی�ر موج�ودة 

.في المواد األصلیة



.عّرف المخلوط  1

2

أسئلة

لمفھوم المخلوط؟وصًفا صحیًحا تعتبر أّي العبارات اآلتیة 

أو مادت��ان المخل��وط 
أو مادت��ان المخل��وط 

12

.ذلك فسر" مخلوًطا یعتبر الھواء الجوي " حقیقة أم رأي 3

أو مادت��ان المخل��وط 
أكث���ر تمتزج���ان م���ع 

م�ع الحف�اظ بعضھما 
عل���������ى الص���������فات 
الكیمائی����ة األص����لیة 

.لكل مادة

أو مادت��ان المخل��وط 
م���ع أكث���ر تمتزج���ان 

بعض���ھما م���ع تّغی���ر 
الص����فات الكیمائی����ة 

 .األصلیة لكل مادة



مع الحفاظ عل�ى بعضھما المخلوط بأنھ مادتین أو أكثر قد تمتزجان مع یعرف 
.مادةاألصلیة لكل الكیمائیة الصفات  1

لمفھوم المخلوط؟ا ا صحیحً وصفً تعتبر اآلتیة العبارات أّي 2

المخل��وط م��ادتین أو 
2

ذاتيالتقییم ال

ألن الھواء الجوّي یتكون من مجموعة من الغازات بنسب مختلفة ال حقیقة 3
.  تفقد خواصھا

المخل��وط م��ادتین أو 
أكث���ر تمتزج���ان م���ع 

م�ع الحف�اظ بعضھما 
عل���������ى الص���������فات 
الكیمائی����ة األص����لیة 

.لكل مادة



:نشاط       
في الجدول المناسبفي المكان ) (من المخالیط اآلتیة بوضع إشارة  كل مخلوط مكوناتاختر 

مواد صلبة مع 
 مواد سائلة

مواد سائلة مع 
مواد سائلة

مواد صلبة مع مواد 
صلبة 

المخلوط

مكسرات

عصیر البرتقالعصیر البرتقال

سكر وماء

والحلیبالذرة  رقائق

سلطة الخضار



التقییم الذاتي

المخلوط    نوع 
مواد صلبة مع المخلوط

 مواد سائلة
مواد سائلة مع 

مواد سائلة
مواد صلبة مع مواد 

صلبة 
   مكسرات

     عصیر البرتقال عصیر البرتقال

   سكر وماء

  
رقائق الذرة والحلیب

   سلطة الخضار



مواد صلبة مع مواد صلبة 

أنواع المخالیط
اضغط على كل صورة على حدة

مواد سائلة مع مواد سائلة

مواد صلبة مع مواد سائلة



:أجب عن األسئلة اآلتیة -وقفة تقویمیة 

المكونات المخلوط
رمل وماء 

:مكونات المخالیط في الجدول اآلتيحدد 

.غازاتسمِّ مخلوط مكون من  1

2

ماء وزیت
حساء الخضار
سلطة الخضار

عصیر التفاح والماء

دخان المصانع

الماء؟الرمل في ومخلوط السكر في الماء بین مخلوط ما الفرق  3



التقییم الذاتي

المكونات المخلوط
مواد صلبة مع مواد سائلة رمل وماء 
مواد سائلة مع مواد سائلة ماء وزیت
مواد صلبة مع مواد سائلة حساء الخضار

. الھواء الجوي 1

2
مواد صلبة مع مواد سائلة حساء الخضار
مواد صلبة مع مواد صلبة الخضار سلطة
مواد سائلة مع مواد سائلة  عصیر التفاح والماء

غازیة مواد غازیة مع مواد دخان المصانع

فإنھ ال یذوب في الرمل ا أما ا متجانسً السكر یذوب في الماء فیكّون مخلوطً 
.فیكّون مخلوًطا غیر متجانسالماء 

3



ما الطریقة المناسبة لفصل المخالیط في الصور اآلتیة؟: نشاط

طریقة الفصل المخلوط

المكّسرات

محلول الملح والماء

النفط الخام



التقییم الذاتي
طریقة الفصل المخلوط

الملعقة /بالید

التبّخر/ التقطیر

المكّسرات

محلول الملح والماء

المغناطیس

الترشیح

التقطیر
النفط الخام



حلوالً لمشكلة المیاه المالحة التي تصل اقترح . تخیل نفسك مھندًسا بیئًیا. لعب الدور
.من محطات تحلیة الماء في بعض المناطقإلى المنازل 

قضایا 
حیاتیة

1

بالحّي الذي اقترح طریقة لفصل مخلوط القمامة عمل مع أصدقائك، ثم فریق شّكلْ  بالحّي الذي اقترح طریقة لفصل مخلوط القمامة عمل مع أصدقائك، ثم فریق شّكلْ 
.فرز مكونات القمامة إلعادة تدویرھاعلى فیھا عمال النظافة تسكنھ لتساعد  2



: میاه البحر تحتوي أمالح، ومن طرائق فصل المحالیل الُصلبة عن السائلة ما یلي      
عندما یتبخر الم�اء م�ن المحل�ول الملح�ي یتّح�ول الم�اء إل�ى بخ�ار، ویبق�ى  :طریقة التبّخر 1.

. الملح الصلب مترسًبا

وفیھا یسّخن المحلول حتى یتحّول السائل إلى غاز، وتبقى المادة الصلبة، ویمر  :التقطیر2.
.الغازعبرمكثف یبرده ویعید تجمیعھ على شكل سائل       

1

التقییم الذاتي

القمامة بالحي الذي تسكنھ مخلوط من األوراق وعلب العصیر وعبوات میاه زجاجیة، وأكیاس 
البطاطس وقد تحتوي على بعض القطع الخشبیة كأقالم الرصاص والقطع المعدنیة وعلیھ 

:یمكن أن نفرز القمامة بالطرق الفیزیائیة اآلتیة
.نستخدم الملقط الخاص لفصل المواد الورقیة في صندوق خاص: مواد ورقیة1.
.نستخدم المغناطیس في فصلھا ووضعھا في الحاویة المخصصة لذلك: مواد حدیدیة2.
.نستخدم الملقط الخاص أو الید بشرط أن تكون بقفاز واقي لفصلھا: مواد بالستیكیة3.
.نستخدم ملقط خاص بذلك على أن نراعي شروط الصحة والسالمة: مواد زجاجیة4.

2



.استمتع بالمطویة التعلیمیة

األولى المحطة  

أن تعرف مفھوم المخلوط: ھدفك
  

:  اختر اإلجابة الصحیحة : السؤال   
)إجابة واحدة فقط(
  
تعبر عن مفھوم اآلتیة العبارات أي   

المخلوط؟

المحطة الثالثة
 

المرحل���ة األخی���رة ی���ا ع���الم الكیمی���اء  
!!!العبقري 

أن تقت��رح ط��رق علمی��ة لفص��ل : ھ��دفك
المخالیط

  
  

مرحبا بك یا عالم الكیمیاء في مھمة 
:محطات 3جدیدة وھي مكونة من 

المحطة  الثانیة

.تمیز بین نوعي  المخالیطأن : ھدفك
  

حدد نوع المخلوط في الجدول / س
في ) (اآلتي من خالل وضع إشارة 

.المكان المناسب

المخلوط؟
  

مًعا وال مادتان أو أكثر تمتزجان   .1
الصفات الكیمیائیة تحافظ أي منھم على 

.لھااألصلیة 
  

مادتان أو أكثر تمتزجان م�ع بعض�ھما . 2
م����ع الحف����اظ عل����ى الص����فات الكیمیائی����ة 

.األصلیة لكل مادة
  

بعضھا مع تمتزجان ال مادتان أو أكثر . 3
.وتتغیر صفاتھا الكیمیائیة عند خلطھا

  

  
  

بفص��ل كل��ف معل��م العل��وم أح��د الط��الب 
مخلوط مكون من الرمل وب�رادة الحدی�د 
ومل���ح  س���اعد زمیل���ك ف���ي فص���ل ھ���ذا 

.المخلوط
  

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

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

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

  
حدد نوع المخلوط في الجدول / س   

:التالي

  
   

غیر متجانسالمادة
متجانس

    وماءسكر  

ماء وزیت 
    الزیتون

الذھب 
    والنحاس



التقییم الذاتي

األولى المحطة  

أن تعرف مفھوم المخلوط: ھدفك
  

  
إجابة : (اختر اإلجابة الصحیحة / س   

)واحدة فقط
  
التالیة تعبر عن أي العبارات / س   

ا

المحطة الثالثة 
.الكیمیاء المرحلة األخیرة یا عالم ه 

أن تقت��رح ط��رق علمی��ة لفص��ل : ھ��دفك
المخالیط

  
كل��ف معل��م العل��وم أح��د الط��الب بفص��ل 
مخلوط مكون من الرمل وب�رادة الحدی�د 
ومل���ح  س���اعد زمیل���ك ف���ي فص���ل ھ���ذا 

المحطة  الثانیة

.أن تمیز بین نوعي  المخالیط: ھدفك

حدد نوع المخلوط في الجدول / س
في ) (اآلتي من خالل وضع إشارة 

.المكان المناسب

غیر متجانسالمحلول التالیة تعبر عن أي العبارات / س   
مفھوم المخلوط؟

  
تتحلل عند امتزاجھا مع مواد . 1    

.بعض
  

2 . مادت��ان أو أكث���ر تمتزج��ان م���ع
بعضھما م�ع الحف�اظ عل�ى الص�فات 

. الكیمیائیة األصلیة لكل مادة

.مواد ال تمتزج مع بعضھا. 3     
  

ومل���ح  س���اعد زمیل���ك ف���ي فص���ل ھ���ذا 
.المخلوط

فصل برادة الحدید عن الرمل . 1  
.المغناطیسباستخدام    
إضافة ماء إلى الرمل والملح . 2
فیصبح لدینا محلول ویترسب    
.الرمل   
فصل الرمل عن المحلول .3
.بالترشیح   
تسخین المحلول فیتبخر الماء  . 4
 .ویبقى الملح    

  
حدد نوع المخلوط في الجدول / س   

:التالي

  
   

غیر متجانسالمحلول
متجانس

    وماءسكر  

ماء وزیت 
    الزیتون

الذھب 
    والنحاس


