
  

 

الكيمياء الفيزياء و    
 

اىسنة األلوى   ثانوي إعدادي        األستاذ : محمد عماري
                                         

          

 جزء اىمادة  –  اىدرس اىسادس

 
I. يفهىو انخهُط 

 انخهُط هى يضَح يٍ يبدرٍُ أو أكثش ػهً ػكظ اندغى انخبنص انزٌ َزكىٌ يٍ يبدح وازذح .  رؼشَف  - 1

 رصُُف انخالئط  - 2

 َغزطُغ انزًُُض ثٍُ يكىَبره ثبنؼٍُ انًدشدح .: هى انزٌ ال mélange homogéne Leانخهُط انًزدبَظ   -أ 

 انًبء انًبنر: خهُط َزكىٌ يٍ انًبء وأيالذ يزاثخ فُه . -:  أيثهخ

 خهُط يٍ انًبء وانكسىل: خهُط يزدبَظ وَقىل إَهًب عبئالٌ قبثالٌ نإليزضاج . -         

 ٍ يكىٍَُ ػهً األقم يٍ يكىَبره ثبنؼٍُ انًدشدح .هى انزٌ ًَُض ثُ : Le mélange hétérogèneانخهُط غُش انًزدبَظ  :  -ة 

 انًبء انؼكش : خهُط يٍ ػذح يكىَبد أهًهب انًبء و انزشاة وأخغبو ػبنقخ ثه. -:  أيثهخ 

 خهُط يٍ انًبء وانضَذ : خهُط غُش يزدبَظ وَقىل إَهًب غُش قبثهٍُ نإليزضاج.  -          

 زضاج كبنًبء وانضَذ َسصم ػهً خهُط يزدبَظ َغًً انًغزسهت. : ػُذ رسشَك عبئهٍُ غُش قبثهٍُ نإلي يهسىظخ 

II.  ٌانزوثبLa dissolution   
 .هى إَسالل خغى صهت أو عبئم أوغبصٌ  ورفككه داخم عبئمانزوثبٌ :  -    رؼبسَف - 1

 : هى خهُط يزدبَظ َسصم ػهُه ثإراثخ خغى فٍ عبئم ، فهى َزكىٌ يٍ خغى يزاة وخغى يزَت .  La solutionانًسهىل  -

 يهسىظبد 

 الًَكٍ إراثخ كًُخ غُش يسذودح يٍ اندغى انًزاة فٍ انًبء . - . يبئُبػُذيب َكىٌ انغبئم انًزَت هى انًبء َغًً انًسهىل يسهىال  -

 الرقجم ثؼض األخغبو انزوثبٌ فٍ انًبء . - انًزاة َكىٌ إيب صهجب أو عبئال أو غبصَب .اندغى  -   انزوثبٌ يخزهف ػٍ اإلَصهبس . -

 ػُذ روثبٌ انًهر فٍ انًبء َسصم ػهً يسهىل انًهر وهى يسهىل يبئٍ ثسُث َهؼت انًبء دوس انًزَت وانًهر هى اندغى انًزاة . -

 َغبػذ انزغخٍُ ػهً إراثخ كًُخ أكثش يٍ اندغى انصهت انقبثم نهزوثبٌ  فٍ انًبء . -

  أَىاع انًسبنُم  - 2

   

 

 إَسفبظ انكزهخ أثُبء انزوثبٌ  - 3

 رُسفع انكزهخ خالل انزوثبٌ أٌ أٌ كزهخ انًسهىل رغبوٌ يدًىع كزهخ اندغى انًزاة وكزهخ اندغى انًزَت .                       

III. انزًُُض ثٍُ انخهُط واندغى انخبنص 
 دسخخ انسشاسح أثُبء رغُش انسبنخ انفُضَبئُخ .  - 1

 ردبسة ويالزظبد -أ 

َقىو ثزغخٍُ كًُخ يٍ انًبء انًبنر ) خهُط( ثىاعطخ يىقذ ثُغٍ وَؼٍُ دسخخ انسشاسح ثىاعطخ يسشاس . َالزع أٌ دسخخ انسشاسح  -

 رشرفغ رذسَدُب ورغزًش فٍ اإلسرفبع أثُبء انغهُبٌ. 

 َقىو ثزغخٍُ كًُخ يٍ انًبء انًقطش ) خبنص( وَؼٍُ دسخخ زشاسره ثىاعطخ يسشاس . -

نسشاسح رشرفغ قجم ثذاَخ انغهُبٌ ونكُهب رغزقش خالل انغهُبٌ ػُذ َالزع أٌ دسخخ ا
o
C 111 . 

 إعزُزبج -ة 

 خالل رغُش انسبنخ انفُضَبئُخ رزغُش دسخخ زشاسح انخهُط ثًُُب رغزقش دسخخ زشاسح اندغى انخبنص وال رزغُش .

أثُبءإَصهبس اندهُذ انخبنص رجقً دسخخ انسشاسح ثبثزخ فٍ  -
o
C 1  ٌانًبء انخبنص رجقً دسخخ انسشاسح ثبثزخ فٍو أثُبء غهُب

 o
C 111 . 

 يًُضاد خغى خبنص .  - 2

رؼزجش دسخخ زشاسح اإلَصهبس ودسخخ زشاسح انزجخش يٍ يًُضاد اندغى انخبنص وفًُب َهٍ أيثهخ نجؼض األخغبو انخبنصخ ػُذ انضغط 

 اندىٌ انؼبدٌ .

رزغُش دسخخ رغُش انسبنخ انفُضَبئُخ زغت انضغط ثسُث رشرفغ دسخخ انغهُبٌ كهًب إسرفغ  -

َغهٍ انًبء ػُذ 8848m ورُخفض كهًب إَخفض فًثال ػُذ اإلسرفبع انضغط
 o

C  01. فقط 

 دسخخ اإلَصهبس هٍ دسخخ انزدًذ ودسخخ انزجخش هٍ دسخخ انزكبثف اإلعبنخ  . -

 انًُىرج اندضَئٍ نكم يٍ انخهُط واندغى انخبنص  - 3

َزكىٌ اندغى انخبنص يٍ خضَئبد يًبثهخ ثًُُب َزكىٌ انخهُط يٍ خضَئبد يخزهفخ كًب رجٍُ 

 انًُبرج انزبنُخ : 

                                                       

 

      ًَىرج انخهُط                                        ًَىرج اندغى انخبنص  

 

  دسخخ انغهُبٌ أيثهخ
 

 

 

دسخخ 

اإلَصهبس
 

 

  انًبء
o
C111 

o
C   1 

 79 انكسىل
o
C -110 

o
C    

 357 انضئجق
o
C -39 

o
C    

 2750 انسذَذ
o
C 1535 

o
C    

 2567 انُسبط
o
C     1083 

o
C 

  

وػُذ إضبفخ كًُخ أخشي  يخففَزَت كًُخ صغُشح  يٍ انًهر فٍ انًبء َسصم ػهً يسهىل  ػُذيب

يشجؼب .وػُذيب َصجر انًسهىل ػبخضا ػٍ إراثخ كًُخ إضبفُخ َقىل إَه أصجر  يشكضاَصجر انًسهىل   

 

    
    

    

    
    

 


