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 انـــزوتـــاٌ فــــً انــًــاء
La solubilité dans l’eau 
 )ر.اتشاهٍى انطاهشي (

I: ًانــًــحــهــىل انــًــائــ )  
َضغ كًٍح يٍ يهح انطؼاو فً كأط ٌحتىي ػهى انًاء.تزشتح :      

 
كأط                  

 
ياء               

يهح                 
 
: اعتُتاد     
َغتُتذ أٌ يهح انطؼاو رغى صهة قاتم نهزوتاٌ فً انًاء. «         
انزغى انًزٌة.، تًٍُا َغًً انًاء تانزغى انًزابَغًً انًهح ت«          
يحهىل انًهح.َغًً انخهٍظ انًتزاَظ انُاتذ ػٍ روتاٌ انًهح فً انًاء  «         
    ً، ــانًاء، َحصم ػهى يحهىل يائ ا فًـػُذيا َزٌة رغًا صهثا أو عائال أو غاصٌ «       

 يخم انًحهىل انًائً نهغكش، انًحهىل انًائً نهكحىل، .....
      هة أوــى يا )صــغــَحصم ػهٍه تئراتح رانًحهىل انًائً خهٍظ يتزاَظ خــــالصــح :   

 عائم أو غاص ( فً انًاء.
II: أَىاع انًحانٍم انًائٍح )  
تــزشتح :     

(. V   0   lتهفح يٍ يهح انطؼاو انى حالث كًٍاخ يتغاوٌح يٍ انًاء ) َضٍف يقادٌش يخ  
                              

                               
ا نى تزب ـ(، تًٍُب( و )أَالحع روتاَا كهٍا نهًهح انًغتؼًهح فً االَثىتٍٍ )يالحظــح :    

( .دانًهح كهٍا فً االَثىب )  
اعتُتاد :      
       هىلــ(، َقىل ارٌ اٌ انًحبً )ــ( أقم يهىحح يٍ انًحهىل انًائأانًحهىل انًائً ) «    
.يحهىل يشكض( ب، وانًحهىل )يحهىل يخفف( أ)    
    فُاها تتشعة ــح اضـ( نى ٌزب كم انًهح انًضافح انٍه، وكم كًٍدانًحهىل انًائً )«     

.يحهىل يشثغ( دفً قؼش انكأط، َقىل ارٌ اٌ انًحهىل انًائً )  
انزوتاٌ، ال تتغٍش انكتهح حٍج أٌ كتهح انًحهىل تغاوي يزًىع  أحُاء ػًهٍح يهحىطــح :    

 كتهتً انزغى انًزاب وانزغى انًزٌة.

 ياء يانح

 تؼذ انتحشٌك
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III:ٌتأحٍش دسرح انحشاسج ػهى انزوتا )  
تـزـشتـح :     

 

 
اعتُتاد :     
غخٍٍ انخهٍظ غٍش انًتزاَظ ػهى إراتح كًٍح انًهح انًتشعثح. تغاػذ ػًهٍح ت   
ٌؤدي استفاع دسرح حشاسج انزغى انًزٌة انى إراتح كًٍح أكخش يٍ انزغى خالصـــح :    

 انصهة انقاتم نهزوتاٌ فٍه.
ٌزة انتًٍٍض تٍٍ انزوتاٌ واالَصهاس، فاالَصهاس هى تحىل رغى يٍ انحانح يهحىظــح :    

    ٍ :ـىد رغًٍــصهثح انى انحانح انفٍضٌائٍح انغائهح، أيا انزوتاٌ فٍتطهة ورانفٍضٌائٍح ان
 رغى يزٌة ورغى يزاب.

 lI: ًانتشكٍض انكتهً نًحهىل يائ )  
      زىــػهى حزاب ــح انزغى انًـح كتهــً هى خاسد قغًــانتشكٍض انكتهً نًحهىل يائ    

، حٍج :  Cَشيض نه تانحشف  انًحهىل ،  

 
.                             (g: كتهح انزغى انًزاب تانغشاو ) m «         

 l ًــحــهــىل : حزى ان( تانهتشL                              .) «           
  C  انتشكٍض انكتهً نهًحهىل تانىحذج :L/g      . «           
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