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ما هو المحلول ؟ ما هو الراسب ؟ 

  أكثر تخلط معا ، أو يتكون من مادتين المخلوط 
ويمكن فصل مكونات المخلوط بعضهما عن بعض           

نعم 

2–5   
نخلط األصناف 

مخلوط
من مادتين أو أكثر يمكن فصل مكوناته يتكون 

الرمل وبرادة الحديد 
سلطة الخضار 

حبوب العدس واألرز 

تذوب أو تختفي   

محلول

)  تترسب ( ال تذوب 

مزيج متجانس ناتج عن ذوبان مادة أو المحلول 
.مادة أخرى أكثر في            
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أو تختفي تذوب 

تترسب 

تترسب 

محلول ) 1(رقم محتوى الدورق 
راسب ) 2(رقم محتوى الدورق 

كيف أعد مخاليط في المختبر ؟

مركب 

مذاب
مذيب 

تذوب

كبريتات النحاس األزرقالماء
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مزيج متجانس ناتج عن ذوبان مادة أوأكثر  المحلول•
في مادة أخرى 

مادة أو أكثر تتفكك جزيئاتهاو تذوب في مادة  المذاب•
أخرى 

مادة لها القدرة على تفكيك جزيئات المذاب المذيب•
المادة الصلبة المتشكلة في المحلول السائل الراسب•
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)  1(الدورق الرؤية بوضوح خالل مكن ي
)2(الرؤية بوضوح خالل الدورق ال يمكن و 
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يمكن الرؤية بوضوح خالل بعض المخاليط 

المحلول

الراسب

المستحلب 

مزيج متجانس ناتج عن ذوبان مادة أو           :المحلول 
أكثر في مادة أخرى 

المادة الصلبة المتشكلة في المحلول السائل:  الراسب
مزيج من مادتين سائلتين أو أكثر يتعذر :  المستحلب

مزجهم

كيف نرى من خالل المخاليط المختلفة ؟



6

مستحلب مستحلب

محلولمحلول

محلولمحلول

المستحلبات مادة أحد أطرافها محب للماء و الطرف اآلخر 
)كاره للماء ( محب للزيت 
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.أحد طرق فصل المواد يتم  باستخدام اليد

كيف تفصل مكونات السلة ؟

كيف يمكن فصل مكونات المواد ؟

جبن أم أحمد

استخدم اليد للفصل بين الكرات 

من خالل عرض فيلم لمراحل اعداد الجبن نتوصل إلى 
. القماش المستخدم منفذ ليسهل خروج الماءأن 

القماش منفذ للماء 
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ينزل الماء ويبقى الراسب على الورقة  

يفصل الماء عن الراسب بالترشيح 

يعمل القماش مثل ورقة الترشيح بفصل المادة الصلبة عن السائلة 

الترشيح 
طريقة لفصل مادة صلبة عن مادة سائلة في مخلوط     -

غير متجانس 

في الحصص السابقة قمت بإعداد مخلوط كربونات الكالسيوم و الماء
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التقطير  عملية
عبارة عن عمليتي  تبخير ثم تكثيف•
سائل و (و مخلوط ) صلب و سائل ( ممكن فصل مخلوط •

)سائل 

كيف يمكن فصل مكونات المخلوط؟ فكر

تم فصل عصير التوت عن العصير اآلخر 

ممكن فصل سائلين باستخدام عملية 
التقطير 
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:نستنتج أن 
البلورات مختلفة األلوان و الحجوم و األشكال 

أي المجوهرات تعجبك؟

ما هو التبلور؟

نعم
تتشابة باحتوائها على بلورات و تختلف بحجومها و ألوانها
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كبريتات النحاس 
األزرق 

تستمر بالذوبان 

تذوب / تترسب 

تترسب 

المحلول أصبح فوق مشبع

و هالمركب المستخدم في المحلول 
النحاس األزرق  كبريتات

التبلور   
طريقة لفصل مادة صلبة مذابة من محلولها المشبع بالتبريد -

جرب هل من الممكن أن نصنع بلورات في المختبر ؟ 
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كبريتات –ماء –كأس زجاجي –ورقة ترشيح –موقد 
خيط –قمع زجاجي –دورق مخروطي  -نحاس أزرق  

يغلي 
محلول مشبع 

بلورات

المشبع الصلبة 

األلماس شكله البلوري مكعب بينما الجرافيت شكله 
البلوري سداسي 

مع العلم بـأن كالهما يتركب من الكربون

خطوات عملية التبلور باستخدام محلول الماء و كبريتات 
:النحاس األزرق 

وضع كبريتات النحاس األزرق بكأس به كمية معينة  -1
من الماء مع التقليب المستمر 

إضافة المزيد من كبريتات النحاس األزرق حتى  -2
يصبح المحلول مشبع 

ترشيح المحلول ثم تسخينه  -3
وضع خيط في الكأس وتركه يبرد  -4

123ص )  97( شكل : مالحظة 

جرب .. هل باستطاعتنا أن نفصل مكونات المحلول المشبع ؟ فكر
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في ) كبريتات األلومنيوم ( عند وضع بلورة الشب  
سوف تكبر مع مرور األيام –محلول الشب المشبع 

.متابعتها على عدة أيام والمطلوب 
.  المعلم ويتابعها الطالب مالحظاته ويسجل 

يتم ضخ مياه البحر في أحواض مائية  
وتترك تحت أشعة الشمس –كبيرة 

مع مرور الوقت يتبخر الماء ويترسب 
.  الملح تدريجياً 
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لماذا نقوم بعمل تحاليل طبية؟

طرق الفصل باإلستشراب 

ممكن فصل مكونات الدم و استخراج مكونات الدم - نسب مختلفة لمكونات الدم

ممكن 
احضار ورقة 
تحاليل طبية 
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وضع نقطة حبر بنصف ورقة الترشيح 

ثقب الورقة مكان نقطة الحبر 

لف ورقة الترشيح األخرى

وضعها بالثقب الموجود بالورقة األولى 

وضعها بالكأس كما في الشكل 

متدرج األلوان

االستشراب

) اإلستشراب ( الفصل الكروماتغرافي    ا     
طريقة لفصل المواد الكيميائية المختلطة-
تعتمد على مدى قدرة المواد المختلفة على -

الذوبان في الماء 
–الطب ( استخدامات الفصل باإلستشراب -

)المادة و الطاقة –البيئة –صناعة األغذية 

ما هو اإلستشراب ؟
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طريقة لفصل  
مادة صلبة عن 
مادة سائلة عن 
طريق ورقة 
الترشيح التي 
تحجز المادة 

الصلبة 

طريقة لفصل 
مكونات محلول 
من مادة صلبة 

مذابة به 
باستخدام عمليتي 

التبخير ثم 
التكثيف 

فصل المواد 
الصلبة المذابة 

في محلول مشبع 
بالتبريد على شكل 

بلورات  

طريقة لفصل 
المواد الكيميائية 
المكونة للصبغات 
حسب قدرة المواد 
على الذوبان في 

الماء 

صلبة  –سائلة 
صلبة–سائلة 
جميع الحاالت صلبة  –سائلة سائلة   –سائلة 

فحص الدم األلماس مياه البحر صناعة الجبن 

تناولت بالدراسة طرقاً متعددة لفصل المواد الصلبة و السائلة باستخدام الجدول التالي لخص معلوماتك
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من الورق بإعادة تدويرهالتخلص ممكن 
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  -: العمل طوات خ

تقطيع الورق إلى أجزاء صغيرة  -1
وضعها في الخالط وغمرها بالماء وتشغيل الخالط لمدة دقيقة واحدة  -2
مع وضع قطعة ) حسب الشكل المطلوب ( صب العجينة في إناء  -3. 

قماش بقاع االناء 
وضع عالمتك المائية على القماش قبل صب العجينة يتم  -4

العجينة باستخدام االسفنجة الصناعية وتركه ليجف تماماً تجفيف  -5

من خالل البحث باليوتيوب يتم عرض فيلم عن إعادة تدوير الورق وصنع العالمة المائية  * 

كيف تعيد تدوير الورق و تضع عالمة خاصة بك ؟
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يجب مالحظة العالمة المائية الموجودة على •
الورقة النقدية  

يترك المجال للطالب لمناقشة أسباب ثم •
.وضع هذه العالمة 

استنتاج أن التدابير األمنية لوضع ويتم •
.الورقة عالمة مائية على 

. لحمايتها من التزوير  النقدية •

 دور ويكون ، للنقاش للطالب المجال ترك يتم 
 بحيث المناقشة لعملية وميسر موجه المعلم

 ومدى الورق  استهالك موضوع إلى يوجههم
  البيئة على تأثيره
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