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 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 تحقیق قانون بویل   اسم التجربة  
   بسیطة بأجھزةان تثبت الطالبھ عملیا صحھ قانون بویل   الھدف من التجربة  

 استنتجي من التجربة  المواد  
 استنتجي من التجربة  األدوات  

 سبق ذكرھا في البدایة  إرشادات السالمة 
 االستنتاج   المشاھدة  التجربة  

احضر حقنھ طبیھ وانزع 
 ثالثةواحضر    اإلبرةمنھا 

اثقال متدرجھ في كل مره 
واضع   اإلبرة في    الفتحةاقفل 

 لإلبرةالثقل اعلى المكبس 
الرقم الذي    اإلبرةواقراء من 

 وصلت لھ طرف المكبس 

االحظ انھ كلما زاد الثقل  
كلما  اإلبرة الموضوع فوق  

قل حجم الھواء المحبوس  
   اإلبرةداخل  

  الحرارةانھ عند ثبوت درجھ 
فان الحجم على عالقھ 

عكسیھ مع الضغط الواقع  
 المتعددةبسبب االثقال 

 المساحةعلى وحده  المؤثرة
وبرسم بیاني یربط بین 

الضغط والحجم نحصل على  
المنحنى الذي یعبر عن 

 عالقھ عكسیھ  
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 تجربھ تحقیق قانون شارل  اسم التجربة  
  بسیطة بأجھزةتثبت الطالبھ عملیا صحھ قانون شارل ان  الھدف من التجربة  

 استنتجي من التجربة   المواد 
 استنتجي من التجربة   األدوات 

 سبق ذكرھا في البدایة   إرشادات السالمة  
 االستنتاج   المشاھدة   التجربة 

  البالونین ونمالنحضر بالونتین 
بنفس الحجم من الغاز ثم نحضر 
خیط من الصوف ونقیس محیط 

  وعاءینثم ونحضر   البالونین
والثاني   دافئواحد یحتوي ماء 

  البالونینماء بقطع ثلج واغمس 
   الوعاءینداخل 

بعد مرور عشر دقائق ابداء 
  البالونینبقیاس محیط 

  األناءینالمغموستین في 

ظ ان البالون الذي تعرض  نالح 
 زاد حجمھ   المرتفعة للحرارة

 
اما البالون الذي تعرض للماء  

البارد قل حجمھ واتضح ذلك من  
 خیط الصوف الذي أحاط بھ  

بین الحجم   العالقةان 
 طردیھ  الحرارةودرجھ 

 
زاد  الحرارةفكلما زادت 

 الحرارةالحجم وكلما قلت 
قل الحجم مع االخذ باالعتبار  

 ثبات الضغط  

 
 

 اذا توفر موقد بنزن   الصورةبشكل اخر وجمیل كما في  التجربةیمكن ان تطبق 
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 االنخفاض في درجھ التجمد  اسم التجربة  
 للمحالیل   الجامعةمعرفھ الخواص  الھدف من التجربة  

 استنتجي من التجربة  المواد  
 استنتجي من التجربة  األدوات  

 سبق ذكرھا في البدایة  إرشادات السالمة 
 االستنتاج   المشاھدة  التجربة  

امالء كاسین بالثلج   
 المجروش  

 واحضر الترمومتر  
وساق للتحریك وملح الطعام  

 الخشن وانبوبین  
مالء الكاسین بالجلید 

واضیف الماء   المجروش
  الزجاجیةواحرك بالساق 

  الحرارةحتى تصبح درجھ 
بالكأسین متماثلھ واعرف  

 ذلك من الترمومتر  
نضیف الملح الخشن الى احد  

الكأسین ثم ندون درجات 
 دقائق   5بعد مرور   الحرارة

نالحظ ان الماء عند وضعھ   
مع الجلید المجروش  

وتحریكھ تجمد عند درجھ  
الصفر المئوي الن الماء 

 نقي في كال الكأسین  
 

عند اضافھ الملح الى احد  
الكأسین نالحظ ان درجھ  

تجمده انخفضت وال یتجمد 
عند الصفر المئوي كما كان 

 في حالھ الماء النقي  

ان االنخفاض في درجھ   
 الجامعةخواص  التجمد من ال

للمحالیل وخصوصا مع 
كما في   األیونیةالمركبات 

 ملح الطعام  
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 مقارنھ قوى االحماض  اسم التجربة  
قارن الطالبھ بین قوه االحماض بمالحظھ اثرھا  ان ت الھدف من التجربة  

 على الفلزات  
 استنتجي من التجربة  المواد  

 استنتجي من التجربة  األدوات  
 سبق ذكرھا في البدایة  إرشادات السالمة 

 االستنتاج   المشاھدة  التجربة  
 نحضر حمضین مختلفین  

 الحمض األول خل  
والحمض الثاني حمض الكلور  

 المخفف (الفالش ) 
 نضع كل حمض في كاس زجاجي  
واضع قطعھ من المغنسیوم وان  

بقصدیر المطبخ   فاستبدلھلم یوجد 
العادي واكون حذره اثناء التعامل  

 معھ 
احرك كل من الكأس األول  

ما  والكأس الثاني بحذر وادون 
   ھالحظت

 في كاس الخل  
یتصاعد غاز بعد مده 

دون ان نشعر بھ   ءوبھدو
 بقوه  

 
في كأس الفالش او الكلور  

بقوه  األبخرةتتصاعد 
 ونالحظ ذلك 

  
ان االحماض تختلف في  
قوتھا وغالبیھ االحماض 

الغیر عضویھ تعتبر  
اقوى من العضویھ ماعدا 

 حمض الفلور  
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   والقاعدةمعایره الحمض  اسم التجربة  
وترسم   التكافؤلتصل الى نقطھ   التجربةان تنفذ الطالبھ   الھدف من التجربة  

   المعایرةمنحنى 
 استنتجي من التجربة  المواد  

 استنتجي من التجربة  األدوات  
 سبق ذكرھا في البدایة  إرشادات السالمة 

 االستنتاج   المشاھدة  التجربة  
بالماء  السحاحةننظف 

ثالث مرات قبل  
االستخدام وامالئھا  
بالمحلول القیاسي  

واغلق الصمام قبل  
باستعمال  ومالءالبدء 

 القمع من األعلى  
ضع الدلیل على  

المحلول المجھول في 
   دورق 

األولى  القراءةسجل   
 مل   10 للسحاحة

 
المحلول    بإضافةنبداء 

  بسیطةالقیاسي بشكل دفعات 
تغیر الرقم   ونالحظ 

یدروجیني وتغیر لون الھ
 المحلول في الدورق  

من  النھائیة القیمةنطرح 
لتكون الحجم  االبتدائیة
 المكافئ 

 
التي   النقطةھي  التكافؤنقطھ  

یتساوى فیھا عدد الموالت 
   والقاعدةللحمض  المكافئة
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 واالختزال   األكسدةمالحظھ تفاعل  اسم التجربة  
بانتقال   المصحوبةان تتعرف الطالبھ على التغیرات  الھدف من التجربة  

 الكترونات  
 استنتجي من التجربة  المواد  

 استنتجي من التجربة  األدوات  
 سبق ذكرھا في البدایة  إرشادات السالمة 

 االستنتاج   المشاھدة  التجربة  
نضع الماء المغلي في طبق   

 اضیف الملح وصودا الخبز  
 

 المتأكسدة  القطعةالف 
(ممكن لایر معدني ) او  

 للتأكسدقطعھ حلي تعرضت 
ونلفھا بقطعھ من االلمنیوم  
(قصدیر المطبخ )ونضعھا  

 داخل الماء 
 

 دقیقھ  15نتركھا لمده 

  القطعةنالحظ ان   
   المتأكسدة

استرجعت لونھا وبریقھا  
التي    الطبقةوتخلصت من 

 علیھا 

ان االلمنیوم یتفاعل مع 
ویزیل   المتأكسدة  القطعة

الشوائب عنھا بواسطھ 
 واالختزال   األكسدةتفاعل 

 وممكن ان تنفذ تجربھ بدیلھ لذلك 
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 الحریق    طفایةاعداد  اسم التجربة  
  لألحماضلمعرفھ بعض الخواص الكمیائیھ  الھدف من التجربة  

 استنتجي من التجربة  المواد  
 استنتجي من التجربة  األدوات  

 سبق ذكرھا في البدایة  إرشادات السالمة 
 االستنتاج   المشاھدة  التجربة  

مفتوحھ   أسطوانةنحضر  
 أسطوانةالطرفین مثل  

 قصدیر المطبخ بعد ان ینفذ  
ونغلفھ بالقصدیر ونصنع  

عند احد فتحاتھ مثل الكوع 
 من القصدیر  

الى كاس  الفتحةونوجھ  
نضع فیھ حمض الخل 

ونضیف فوقھ اربع مالعق 
ونالحظ تصاعد بكم بودر 
 المغلفة  األنبوبةغاز عبر 

یوجد عندھا  الثانیة والفتحة
  المشتعلة الشمعة

نالحظ تصاعد الغاز من  
 الكأس  
تفاعل الحمض مع   نتیجة

 البكم بودر  
الغاز المتصاعد یعبر من 

ویصل الى   األسطوانةخالل 
 ویعمل على اطفائھا   الشمعة

 
 

ان تفاعل الحمض مع 
  الھیدروجینیةكربونات الفلز 

غاز ثاني أكسید ق اطل
الكربون الذي یعمل على 

اخماد الحرائق على العكس 
جین الذي یعمل  من االوكس

 على زیاده الحریق  
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 التحلیل الكھربائي للماء  اسم التجربة  
في   الكھربائیةتعرف على احد تطبیقات الكیمیاء ان ت الھدف من التجربة  

 الحیاه  
 استنتجي من التجربة  المواد  

 استنتجي من التجربة  األدوات  
 سبق ذكرھا في البدایة  إرشادات السالمة 

 االستنتاج   المشاھدة  التجربة  
 بالستیكیةنحضر كوب  

ونغرس اسفل منھا دبوسین من  
الدبوسین    نھایةالمعدن ونجعل  

تالمس اطراف بطاریھ ذات 
فولت  9رائسین ذات جھد 

لیظھر اثر التیار المار في  
 الدبوسین  

ونسكب الماء داخل الكأسین 
الكتر  ونذیب ملح الطعام كماده

   ھولیتی

نالحظ تصاعد فقاعات  
وسط الماء  عند مالمسھ 

 للدبوسین   البطاریة
الفقاعات  اظھرو وال یمكن 

اذا كان الماء نقي ثانیا 
الفقاعات عند احد  

 األقطاب اكثر من االخر 
وتظھر رائحھ من الكأس 
 شبیھھ برائحھ الكلوركس 

ان الماء والملح في   
المحلول المائي تفككوا بفعل  

التیار وتصاعدت الغازات 
عند راس الدبوسین فعد 
الدبوس الموجب تصاعد 

الغاز السالب وعند الدبوس  
السالب تصاعد الغاز 

 الموجب  
 فما ھما الغازین 
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 عمل بطاریھ من حبھ لیمون   اسم التجربة  
لمالحظھ اثر التفاوت في فرق   بسیطةتصمیم خلیھ جلفانیھ   الھدف من التجربة  

 الجھد  
 استنتجي من التجربة  المواد  

 استنتجي من التجربة  األدوات  
 سبق ذكرھا في البدایة  إرشادات السالمة 

 االستنتاج   المشاھدة  التجربة  
نحاس   اغرس شریحھ

وشریحھ خارصین في  
 لیمونھ  

طرف الشریحتین في  
والطرف االخر في   اللیمونة

الفولتمیتر بواسطھ اسالك 
 التوصیل  

اشاھد مؤشر الفولتمیتر   
   بسیطةیتحرك ویعطي قراءه  

ان فرق الجھد بین النحاس   
والخارصین ھو من سبب 
مرور تیار كھربي انتقل  

  اللیمونخالل خلیھ 
رور  والفولتمیتر رصد م

 التیار  
نستبدل الفولتمیتر بمصباح  

 العاب صغیر جدا  
ویفضل االسالك نحاس من 

   المعروفةاسالك التوصیل  
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اسم 
 التجربة

 الذوبان  في  المؤثرةالعوامل 

 الذوبان  في  المؤثرةتطبیق الطالبھ لتجارب تستنتج منھا اھم العوامل  الھدف منھا 
 التجربة استنتجیھا من  المواد
 التجربة استنتجیھا من  األدوات
 إرشادات
 السالمة 

 األولى الصفحةسبق شرحھا في 

 
 االستنتاج  المشاھدة  التجربة

 احضر فورا بشكلین 
 ومسحوق   –أقراص 

 واحضر ماء ساخن وبارد 
  رالطباشیویوجد لدي كمیھ من 

 
 في كل مره اجرب احضر كاسین  

 واقارن بینھما  
 األولى  المرة

 فوار أقراص مع الماء  
 وفوار مسحوق مع نفس الماء  

 
   الثانیة المرة

 فوار أقراص مع ماء بارد  
 فوار أقراص مع ماء ساخن 

 
   الثالثة المرة

 قرصین فوار مع ماء  
 ونصف قرص مع ماء  

 

 
 
 

الفوار المسحوق یتفاعل اكثر 
 من األقراص في الكاسین 

 
 
 
 

الفوار مع الماء الساخن یتفاعل  
 اكثر من الماء البارد  

 
 

فوران القرصین اسرع واشد 
 من تفاعل القرص لوحده 

 
 

 األولى  للمرةان العامل المؤثر 
 
 

  فالمساحةھو مساحھ السطح 
 في المسحوق اكبر من األقراص 

 
 

ھي السبب   الحرارةاثر درجھ 
وراء فوران األقراص في الكاس 
 الساخن اكثر من الكاس البارد 

 
 

العامل المؤثر ھو   الثالثة المرة
  المتفاعلة المادةتركیز 

فالقرصین اكثر تركیز من نصف 
 القرص  

ویكمن اجراء نفس   یعرف بفیتامین سي في الصیدلیات  الفوار المالحظات 
كبریتات النحاس مع الماء المقطر كلما زاد  باستعمال التجربة

 الذوبان زاد لون المحلول وكلما قل الذوبان قل لون المحلول  
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 ) الصابون الطبیعي2تجربة (

 - سیر الفعالیة
 .NaOHنحضر محلوالً مركزاً من ھیدروكسید الصودیوم  .1

 الخط.نضع ملعقتین من مسحوق السیلیكات ونضیف علیھ زیت زیتون حتى  .2

 مع التحریك المستمر حتى نحصل على مادة لزجة. NaOHنضیف للمسحوق محلول  .3

 نترك الصابون ألربع أیام. .4
، لتشكیل  قلوي مع الماء  في وسط لإلسترتفاعل  : ھي عملیة   )Saponification: باإلنجلیزیةلتصبن (ا

. یستخدم التصبن بشل شائع لإلشارة إلى تفاعل مادة مجموعة الكربوكسیل یحتوي على  وملح الكحول
. والمواد القابلة للتصبن ھي المواد التي یمكن الصابونلتشكل  الزیتأو  الدھونع قلویة معدنیة م

 . الصابونتحویلھا إلى 
CH2-CH -R -OOC-CH -R -OOC2-R-OOC   + (دھن)3 NaOH  أو)KOH  ( 

 یتم تسخین المادتین: 
CH2-CH -OH -CH-OH 2-OH  + (جلیسرول)3 CO-R2-Na   (صابون) 

 ین)  في المثال (یم 14CH3)R=(CH2حیث 

یتشكل  ھیدروكسید الصودیوم. وإذا استخدم ویةكا مادة قلویة) ھي NaOH(  ھیدروكسید الصودیوم
) یعطي الصابون السائل. الزیوت  KOH( ھیدروكسید البوتاسیومعندنا صابون قاسي، في حین استخدام 

. تقوم المادة القلویة بتحطیم ثالثي الجلیسرید دھنیة في شكل  استراتالنباتیة والدھون الحیوانیة ھي 
. إذا لزم األمر، یمكن ترسییب الصابون بمعالجتھ بالملح  وجلیسرولوتطلق حمض دھني   اإلستررابطة 

 المشبع).  كلورید الصودیوم(
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 : المتعددة السكریات  عن  لكشف 
 .ندرس النشاء، غلیكوجین ، السیلیلوز 

من الماء   ۳سم    ۱۰غ من مسحوق النشاء و نضیف لھ    ۰،٥تضع في أنبوب إختبار  : تجربة
 .المقطر، وبالرج یتشكل محلول حلیبي یعرف بحلیب النشاء

، ثّم نسخن  من محلول فھلنغ  ۳سم    ۱في أنبوب إختبار، و نضیف لھ    ۳سم    ٥نأخذ عیّنة منھ،   -
 أنظر الشكل .حتى الغلیان

 
 .: عدم تشكل الراسب األحمر األجري المالحظة

 .: النشاء غیر مرجع لمحلول فھلنغ النتیجة
 ماھو محلول فھلنج  

عضوي  ھو النح قاعدي مركب  أیون  من  أساسا  یتكون  أزرق  لون  الثاني  ذو  اس 
یتم الكشف عن بعض السكریات كالجلیكوز (سكر العنب) والالكتوز (سكر    التارتریك وأیون 

 .ا احمرا اجریاالحلیب) بمحلول فھلنج الدي یعطي معھا بعض التسخین ,حتى الغلیان راسب
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 تغیر طبیعھ البروتین   اسم التجربة  
 اھم مایسبب تلف البروتین  ان تتعرف الطالبھ على  الھدف من التجربة  

 استنتجي من التجربة  المواد  
 استنتجي من التجربة  األدوات  

 سبق ذكرھا في البدایة  إرشادات السالمة 
 االستنتاج   المشاھدة  التجربة  

 اضع في انبوبھ زالل بیض   
 

 ماده بروتینیھ   ألنھ
واضیف لھا قطرات من 
ھیدروكسید الصودیوم 

  البوالیعالمعروف بمسلك 
 وھو قاعده قویھ جدا  

 
ونحركھ ثم نضیف قطرات 

 من كبریتات النحاس  
 
 

نضع في االنبوب الثاني  
الماء المقطر ونضیف لھ 
 الھیدروكسید والكبریتات 

  
 

على  المحتویة  األنبوبةفي  
الزالل ظھرت لنا عكاره 

 بلون بنفسجي  
 
 
 
 

  األنبوبةاما الماء المقطر في 
لم تظھر سوى لون   الثانیة

 كبریتات النحاس  

 
 

دلیل على وجود  العكارة
 البروتین في البیض  

 
 
 
 
 
 

على  يال یحتو ان الماء 
 البروتین  
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 تقریر تجربھ 

  اسم الطالبھ 
  الصف 
  الدرجة 

 

  اسم التجربة  
  الھدف من التجربة  

 استنتجي من التجربة  المواد  
 

 استنتجي من التجربة  األدوات  
 

  إرشادات السالمة 
 
 

 االستنتاج   المشاھدة  التجربة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 


