
 ثاًَانذسط ان ػٍٍ انذفهى–يتٕعطح االخٕج تٕفجهٍٍ انحغاٍَح  –األعتار ششٌفً يحًذ 

 

 االَغاٌ ٔ انصحح :ٔلانًٍذاٌ األ

 ٌح ػُذ االَغاٌزانتغ : 10انًمطغ

 يصذس االغذٌح ٔ تشكٍثٓا : انًٕسد

 )ٌحزتشكٍة االغ -2(               

 

 : تؼهى انًٕاسدٔضؼٍح  -1

ٍ تٕلٍف انشضٍغ انفطاو )عٕ انشضٍغ ػادٌا حتى ٌثهغ عٍ فً تؼض انًجتًؼاخ ٌكٌٕ ًَ

ٌتّ ػهى ػصائذ يٍ دلٍك انحثٕب, زنك ػُذيا تمتصش تغرو(, ٔ تؼذ ػٍ سضاػح حهٍة األ

ِ زٌح ْزطفال َتٍجح عٕء انتغٌتٕلف ًَِٕ فجأج , ثى تُخفض كتهتّ, ٔتثهغ َغثح ٔفاٌاخ األ

 ِ انًجتًؼاخ.زَغثا يًٓح )اػذاد كثٍشج( فً ْ

  : انًشكم -2

 ؟انؼصائذ )دلٍك انحثٕب( تؼٌٕض حهٍة االو ا ال تغتطٍغ ْذِرنًا

  : انفشضٍاخ -3

ائٍح )انغكشٌاخ,انذعى, انثشٔتٍُاخ, زٌحتٕي ػهى جًٍغ انًكَٕاخ انغحهٍة األو ألٌ  *

)َشاط جغى  انفٍتايٍُاخ, انًاء ٔاأليالح انًؼذٍَح( انضشٔسٌح نًُٕ ٔ َشاط انؼضٌٕح

 االَغاٌ(.

انضشٔسٌح نًُٕ ٔ  ائٍح ز)دلٍك انحثٕب( ال تحتٕي ػهى جًٍغ انًكَٕاخ انغ * تًٍُا انؼصائذ

 َشاط انؼضٌٕح )َشاط جغى االَغاٌ(.

 : انُشاطاخ -4

 .  )حهٍة, خثض, تطاطا, جٕص انُٓذ(  ٌحزيكَٕاخ تؼض االغم تحهٍاَجاص تجاسب فً انًخثش ن

 

 



 

 : ُتائجان -5

 : انتً َكشف ػُٓا فً انًخثش ائٍحزانغ انٍك تؼض انكٕاشف ٔ انًكَٕاخ -1

 

 ائًانًكٌٕ انغز    

 

 انكاشف          

 

 انُتٍجح انًالحظح    

       

 انثشٔتٍُاخ    

         

 حًض االصٔخ        

 

 نٌٕ أصفش     

 

 انغكشٌاخ  

 

 يحهٕل فٓهُك + تغخٍٍ  

 

 )لشيٍذي( نٌٕ أحًش أجٕسي 

 

 انُشاء  

 

 ياء انٍٕد           

 

 نٌٕ أصسق تُفغجً  

 

 انًاء 

 

 تغخٍٍ           

 

 تخاس انًاء  

 

 األيالح

 انًؼذٍَح

 

 

 انكهٕس 

 

 َتشاخ انفضح       

ساعة أتٍض ٌغٕد )ٌغًش( 

 ػُذ تؼشضّ نهضٕء 

 

 انكانغٍٕو

 

 أٔكغالخ االيٍَٕٕو    

 

 ساعة أتٍض  

 

 

 

 



I- انتً تٕجذ فً انحهٍة( تحهٍم انحهٍة )أي انكشف ػٍ انًكَٕاخ انغذائٍح : 

 

 

 انتجشتح                     

 

 يالحظح انُتٍجح             

 

 .د(01حهٍة )فً أَثٕب االختثاس( + تغخٍٍ )نًذج 

 

ػهى انجذساٌ تشكم لطشاخ يائٍح 

 .انذاخهٍح ألَثٕب االختثاس

 .ٌ انحهٍة ٌحتٕي ػهى انًاءرا *

 

حهٍة )فً أَثٕب االختثاس( + لطشاخ يٍ يحهٕل 

 ِِ  (.C 011°انفٓهُك + تغخٍٍ )ِ

 

تشكم ساعة أحًش أجٕسي فً لاع 

 أَثٕب االختثاس.

 .ٌ انحهٍة ٌحتٕي ػهى انغكشٌاخرا* 

 

حهٍة )فً أَثٕب االختثاس( + لطشاخ يٍ حًض 

 األصٔخ.

 أٔ                   

 لشذج انحهٍة + لطشاخ يٍ حًض األصٔخ.

 

 

 .ظٕٓس نٌٕ أصفش        

 ٌ انحهٍة  ٌحتٕي ػهى انثشٔتٍُاخ. را *

 

لطشاخ يٍ َتشاخ انفضح  يصم انحهٍة +

(AgNO3.) 

 

ساعة أتٍض ٌغٕد )ٌغًش( ػُذ  ٌتشكم

 تؼشضّ نضٕء انشًظ.

 ٌ انحهٍة ٌحتٕي ػهى انكهٕس.را *

 أكغالخ االيٍَٕٕو  يصم انحهٍة + لطشاخ يٍ

(NH4)C2O4 .                                                

 ٌتشكم ساعة أتٍض.

 انحهٍة ٌحتٕي ػهى انكانغٍٕو. ٌرا *



 

 .لشذج انحهٍة + حك ػهى ٔسلح تٍضاء

  .ظٕٓس تمؼح شفافح

 .انحهٍة ٌحتٕي ػهى انذعى ٌرا *

 

II- )تحهٍم انخثض )أي انكشف ػٍ انًكَٕاخ انغذائٍح انتً تٕجذ فً انخثض : 

 

 انتجشتح                         

 

 يالحظح انُتائج             

 

 لطؼح خثض )فً أَثٕب االختثاس( + تغخٍٍ.

 

 

 

تشكم لطشاخ يائٍح ػهى انجذساٌ 

 انذاخهٍح ألَثٕب االختثاس.

 ٌ انخثض ٌحتٕي ػهى انًاء.را *

 

 .لطؼح خثض + لطشاخ يٍ ياء انٍٕد

 

 ظٕٓس نٌٕ أصسق تُفغجً.

 ٌحتٕي ػهى انُشاء. ٌ انخثضرا *

 

لطؼح خثض )فً أَثٕب االختثاس( + لطشاخ يٍ 

 ِِ  (.C 011°يحهٕل انفٓهُك + تغخٍٍ )ِ

 

 ظٕٓس نٌٕ أحًش أجٕسي )لشيٍذي(.

 ٌ انخثض ٌحتٕي ػهى انغكشٌاخ.ار *

 

لطؼح خثض )فً أَثٕب االختثاس( + لطشاخ يٍ 

 حًض األصٔخ.

 

 .ظٕٓس نٌٕ أصفش

 انثشٔتٍُاخ.ٌ انخثض ٌحتٕي ػهى ار *

 

سشاحح انخثض )فً أَثٕب االختثاس(+ لطشاخ يٍ 

 (.AgNO3َتشاخ انفضح )

ٌتشكم ساعة أتٍض ٌغٕد )ٌغًش( ػُذ 

 تؼشضّ نضٕء انشًظ.

 ٌ انخثض ٌحتٕي ػهى انكهٕس.را *



 

 سشاحح انخثض )فً أَثٕب االختثاس(+ لطشاخ يٍ                                          

 .                   C2O4(NH4)االيٍَٕٕو  أكغالخ

 

 ٌتشكم ساعة أتٍض.

 انخثض ٌحتٕي ػهى انكانغٍٕو. ٌرا *

  

 لطؼح خثض + حك ػهى ٔسلح تٍضاء.                 

 

 ػذو ظٕٓس تمؼح شفافح. 

 ٌحتٕي ػهى انذعى. انخثض ال ٌرا *

 

III- انتً تٕجذ فً انثطاطا( تحهٍم انثطاطا )أي انكشف ػٍ انًكَٕاخ انغذائٍح : 

 

 انتجشتح                        

 

 يالحظح انُتٍجح          

 

 لطؼح تطاطا + لطشاخ يٍ ياء انٍٕد.      

 

 ظٕٓس نٌٕ أصسق تُفغجً.

 ٌ انثطاطا تحتٕي ػهى انُشاء.را *

 

IV- جٕص انُٓذ( ائٍح انتً تٕجذ فًزتحهٍم جٕص انُٓذ )أي انكشف ػٍ انًكَٕاخ انغ : 

 

 انتجشتح                       

 

 يالحظح انُتٍجح              

 

 حك ػهى ٔسلح تٍضاء. حثح جٕص انُٓذ +

 

 ظٕٓس تمؼح شفافح. 

 ٌحتٕي ػهى انذعى. جٕص انُٓذ ٌرا *

 

 



  : اسعاء انًٕاسد

  : َغتُتج أٌ يٍ خالل َتائج انتجاسب انغاتمح -

 انحهٍة. : جًٍغ انًكَٕاخ انغزائٍح يثمتؼض االغزٌح تتشكة يٍ )تحتٕي ػهى(  -(0

  :* انحهٍة ٌتشكة يٍ

انغكشٌاخ )انغهٕعٍذاخ(, انثشٔتٍُاخ )انثشٔتٍذاخ(, انذعى  : يٕاد ػضٌٕح -أ

 )انهٍثٍذاخ( ٔ انفٍتايٍُاخ.

 انًاء ٔ األيالح انًؼذٍَح. :يٕاد يؼذٍَح -ب

  : انغزائٍح يثمتؼض االغزٌح ال تتشكة يٍ )ال تحتٕي ػهى( جًٍغ انًكَٕاخ  -(2

 انخثض, انثطاطا, انجٕص انُٓذي ..........انخ.  

 : تمٌٕى انًٕاسد

 : أػظ َتائج انتجاسب انتانٍح  -

 ظٕٓس نٌٕ أصق تُفغجً خثض + ياء انٍٕد

 

 ظٕٓس نٌٕ أصفش حهٍة + حًض األصٔخ

 

 ظٕٓس تمؼح شفافح ال تضٔل تانتغخٍٍ لشذج انحهٍة + حك ػهى ٔسلح تٍضاء


