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التبخر من المحلولصاء قستا 3-4

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 یتبخرعندما  السائلاستطیع ان اشرح این یذھب.
 المادة الصلبة من محلولاستعادة  یمكنان اشرح كیف استطیع.

:ُمفردات للتعّلم:ُمفردات للتعّلم
 تذوب
محالیل
 مادة مذابة
مادة مذیبة
بلورات
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؟الشايفي ك السكر یحرت ماذا یحدث عند
؟ كیف عرفت ؟ الشاي، أم أنھ ال یزال موجوًدا في یختفي ھل
 الصنع محلون نافإن، الشاي السكر فيتحریك عند.

جزیئات المادة المذیبةجزیئات المادة المذابة

وضع المادة المذابة
في المادة المذیبة 

جزیئات المادة المذابة 
تتداخل بین جزیئات 

المادة المذیبة

انتشار المادة المذیبة 
والمادة المذابة 

بالتساوي
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البحر یأتي معظم الملح الَّذي نضعھ على الطعام من ماء  .
البحر؟ كیف یمكننا الحصول على الملح من ماء

سائلة مخلوط یتكون غالًبا من مادة صلبة ُمذابة في مادة(المحلول(.
المحالیل

تتكون المحالیل دائًما من جزأین:
المادة الَّتي تذوب( مادة مذابة(.
الس�ائل الَّ�ذي ت�ذوب ( مادة مذیبة الس�ائل الَّ�ذي ت�ذوب ( مادة مذیبة

.)المذابة فیھ المادة
 ال یمكنك رؤیة المادة المذابة لماذا

ا؟في المحلول بعد ذوبانھ
تتح�رك جزیئات المادة المذاب�ة  ألن

جزیئ��ات الم��ادة المذیب��ة عن��د  ب��ین
من  ُتستخدم المالحات الستخالص األمالح.ذوبانھا

.ماء البحر عن طریق التبخر



alm
an
ah
j.c
om
/om

)أ( 4-3نشاط   

.تحضیر محلول

:ستحتاج إلى
بلورات كبریتات النحاس• ماء • 
ملعقة صغیرة• كأس زجاجیة • 

.امأل الكأس الزجاجیة بالماء حتى ثالثة أرباعھا -
النح�اس أضف ملعقة صغیرة من بل�ورات كبریت�ات-

.واْكُتب مالحظاتكإلى الكأس والحظ ماذا سیحدث؟
م���اذا یمكن���ك مالحظت���ھ ف���ي الم���اء ح���ول كبریت���ات  -

النحاس؟النحاس؟
.ارُسم ما الحظتھ ثم سمیھ -
ھل یمكنك رؤی�ة أّي م�ن كبریت�ات النح�اس الص�لبة  -

في المحلول؟
م���ا الم���ادة المذاب���ة وم���ا الم���ادة المذیب���ة ف���ي ھ���ذا  -

النشاط؟



 ًیعتب���ر م���اء البح���ر محل���وال
ملحًی��ا؛ حی��ث ُیع��ّد المل��ح ھ��و 

المذاب����ة والم����اء ھ����و  الم����ادة
.المادة المذیبة



alm
an
ah
j.c
om
/om

)ب( 4-3نشاط   

ھل یمكنك استعادة الملح؟
:ستحتاج إلى

وعاء صغیر• ماء • ملح • 
ملعقة صغیرة• مخبار مدرج • 
میزان إلكتروني• 

.من الماءmL50من الملح في g5حّضر محلول ملحي بإذابة  -
.أعِط سبًبا لتنبؤك. تنبأ ماذا سیحدث عندما تقوم بتبخیر المحلول الملحي -
.فّكر في كیفیة إعداد استقصائك -

 ھل یمكنك االستفادة من معلوماتك عن التبخر -
للحصول على ملح صلب من محلول ملحي؟

.فّكر في كیفیة إعداد استقصائك -
أین ینبغي لك إعداد استقصائك؟ -
كم من الوقت یجب علیك تركھ للحصول على النتیجة المطلوبة؟ -
وض��ح بالرس��م األدوات الت��ي اس��تخدمتھا، والخط��وات الت��ي قم��ت بھ��ا لتنفی���ذ  -

.االستقصاء
.ضع مخطًطا لعرض نتائج استقصائك -
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االسئلة
ھل كان تنبؤك صحیًحا؟1)

اقترح طریقتین یمكن�ك باس�تخدامھما الحص�ول عل�ى النت�ائج بش�كل 2)
.أسرع

لق�د اكتش�فت أن�ھ ك�ان  .اْكُتب استنتاًجا من خالل إكمال ھ�ذه الجمل�ة3)
فص���ل الم���ادة الص���لبة ع���ن الس���ائلة ) غی���ر الممك���ن/الممك���ن(م���ن 

.باستخدام التبخر
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45االسئلة ص

.نعم1)

أو ، ءيفاد مكانأو وضع الوعاء في من الماء،  أقل كمیةاستخدام 2)
. الریحوضع الوعاء في مھب 

الس�ائلة م�ن ع�ن  الم�ادة الص�لبةفصل  الممكنمن أنھ كان اكتشفت 3)
.التبخرخالل 
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:المفاھیم الخاطئة
 تختفي المادة عند الذوبان!!!

ث عن : تحدَّ
 ال؟، ھ��ل ھ��و محل��ول أم الم��اء م��ععن��دما تخل��ط عص��یر البرتق��ال 

لماذا؟
تعّلمت؟ماذا 

یتكون المحلول من مادة مذابة ذابت في مادة مذیبة.
 عن��دتتح��رك جزیئ��ات الم��ادة المذاب��ة ب��ین جزیئ��ات الم��ادة المذیب��ة 

.، ولذلك ال یمكنك رؤیة المادة المذابة في المحلولذوبانھا
 عند تبخر السائل من المحلول، یمكنك رؤیة المادة المذاب�ة الص�لبة

.بسھولة
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استقصاء التبخر من المحلول 4 - 3تمرین 
.في ھذا التمرین، ستراجع ما تعلمتھ حول التبخر من المحالیل

س�اعده لیكم�ل تقری�ره مس�تعینا بالكلم�ات . یكتب أحمد تقری�ًرا ح�ول استقص�اء م�ا
.ستستخدم بعض الكلمات أكثر من مرة. الصندوقالموجودة في

تبّخر محلول ماءملح 
إذابةدافئ التبخر 

الھدف
نرید أن نعرف إذا كنت تستطیع الحصول على الملح مرة ثانیة من

. ____________عن طریق_____________
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الطریقة
لصنع ____________بعض الملح في _____________قمنا ب

_______________ملحي وتركناه في مكان______________
.ألیام قلیلة

النتائج
لم یكن ھناك . في قاع اإلناء __________بعد أیام قلیلة كان ھناك لم یكن ھناك . في قاع اإلناء __________بعد أیام قلیلة كان ھناك

. ________________لقد. _____________أي

االستنتاج
مرة أخرى من _________نستنتج من ذلك أنھ یمكننا الحصول على

.الماء ____________عن طریق______________
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4 - 3تمرین 
الھدف

 م�ننرید أن نع�رف إذا كن�ت تس�تطیع الحص�ول عل�ى المل�ح م�رة ثانی�ة
.التبخرعن طریق  المحلول
الطریقة

 صنعــل اءــــــــــــــــــملح في ـــعض المـــب إذابةــــــــــــــــــــب مناـــق
 ئـــدافي مكان ـــــــفاهــــــــــلحي وتركنـــم ولـــــــــــــــــــــــــــــمحل

.ألیام قلیلة
النتائج
اكــــلم یكن ھن. اءـــــفي قاع اإلن حـــــــملام قلیلة كان ھناك ــــبعد أی

.رـــــتبخلقد . اءــــمأي
االستنتاج

ن ــممرة أخرى حــــــالمل ول علىــنستنتج من ذلك أنھ یمكننا الحص
.الماء تبخیرعن طریق  محلول
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4- 3ورقة العمل 
.فصل الملح والرمل

:ستحتاج إلى
رمل• 
ملح• 
ماء• 
ورقة ترشیح• 
قمع ترشیح• 
إناء أو كوب• 

وعاء مسّطح

ن م mL 100ومن الرمل   50gمن الملح مع 50gاخلط1.
.حّرك المخلوط جیًدا. الماء في أحد األواني

اس���تخدم قم���ع ترش���یح وورق���ة لترش���یح المخل���وط ف���ي 2.
.الوعاء

.ضع الوعاء في مكان دافئ لمدة یوم3.

إناء أو كوب• .تنبأ بما یمكن أن تجد في الوعاء بعد انتھاء الیوم4.
وعاء مسّطح• 
مخبار مدرج•  
میزان إلكتروني• 

.تنبأ بما یمكن أن تجد في الوعاء بعد انتھاء الیوم4.

ماذا ترى بداخل الوعاء؟. الحظ الوعاء في الیوم التالي5.

.________________لماذا نحرك مخلوط الملح والرمل والماء؟1)
._______________________لماذا قمت بترشیح المخلوط؟2)
._____________________ماذا تبّقى في ورقة الترشیح؟ -أ3)

._______ما المواد التي مرت عبر ورقة الترشیح إلى الوعاء؟ -ب     
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._____________ لماذا تركنا الوعاء في مكان دافئ لمدة یوم؟) 4
._______________ھل كان تنبؤك صحیًحا؟ كیف كان ذلك؟ -أ) 5

.____________________كیف نفصل الملح عن الرمل؟ -ب    
.اذكر اسم المادة المذابة والمادة المذیبة في ھذا النشاط) 6

._______________________________:المادة المذابة    
._______________________________:المادة المذیبة     ._______________________________:المادة المذیبة    
   .اقترح طریقتین للحصول على نتائج أسرع) 7

     _______________________________________
     _______________________________________
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4 - 3ورقة العمل 

.إلذابة الملح في الماء ویختلط الملح مع الرمال1)
.لفصل الرمل عن محلول الملح2)
.       الرمل -أ3)

.محلول الملح - ب     
.حتى یتبخر الماء من محلول الملح4)
.عند تبخر الماء یبقى الملح. نعم  -أ5) .عند تبخر الماء یبقى الملح. نعم  -أ5)

.بواسطة الترشیح والتبخر - ب     
.ملح–المادة المذابة )  6

.ماء–المادة المذیبة      
 وض��ع ,روع��اء بمس��احة أكب�� مااس��تخد ,اس��تخدم كمی��ة أق��ل م��ن الم��اء)  7

.   في مكان أكثر دفًئاء الوعا


