
  

 

 الفيزياء والكيمياء
 

محمدذعمتري:ذ األستاذذ ذذذذذذذذثتنويذإعد ديولى لسنةذ ا 
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 ذذذذذذذذذ

ذ لدرسذ لستبع– جزذ لمتددذذ  

 
I. فصم يكَٕاخ خهٍط غٍش يرجاَس 

  La décantationانرصفٍك   - 1
 ٌرى فصم سائهٍٍ غٍش لاتهٍٍ ناليرضاج أٔ أجساو صهثح غٍش يزاتح فً سائم ترشن انخهٍط ٌسكٍ حٍث ذطفٕ 

 . األجساو انخفٍفح عهى سطح انسائم تًٍُا ذُضل األجساو انثمٍهح إنى األسفم ٔذسًى ْزِ انعًهٍح انرصفٍك 

                                                         

                             حثٍثاخ عانمح                                   ..... .                                                              

  حثٍثاخ ثمٍهح                                           .                             تعذ انسكٌٕ                                      

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                             ياء يصفك                    ياء عكش               

      

 .ذًكُُا عًهٍح انرصفٍك يٍ فصم انحثٍثاخ انعانمح فً انسائم ال: يهحٕظح    

  La filtration انرششٍح  - 2
                                                    

 

                                     

                                           

                                           

                                                                                                                                                                                                

II.  فصم يكَٕاخ خهٍط يرجاَس 

 فصم غاصاخ يزاتح فً سائم -  1
 ٌرى فصم انغاصاخ انًزاتح فً سائم يثم انًششٔتاخ انغاصٌح أٔ انٕٓاء انًزاب فً انًاء تٕاسطح 

 .انرحشٌه أٔ انرسخٍٍ دٌٔ انٕصٕل إنى انغهٍاٌ حٍث ذُفهد انغاصاخ عهى شكم فماعاخ 

 فصم أجساو صهثح يزاتح فً سائم  -  2
  Evaporationانرثخٍش   - أ 

 حٍث ٌرثخش انًاء ٔحذِ تًٍُا ذثمى األجساو انصهثح فً اإلَاء ٔذسًى انرثخٍشنهحصٕل عهى األجساو انصهثح انًزاتح فً انًاء َمٕو تعًهٍح 

   La distillationانرمطٍش  ٔنهحصٕل عهى انًاء انخانص انًرثخش َمٕو تعًهٍح .انحثانحْزِ انطثمح 

   La distillationانرمطٍش -  ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 عملية التقطير                                                                                                                 
 فصم سائهٍٍ لاتهٍٍ نإليرضاج -  3

 .ٌرى فصم سائهٍٍ لاتهٍٍ ناليرضاج تٕاسطح عًهٍح انرمطٍش ألٌ أحذًْا ٌرثخش لثم اَخش يثم انكحٕل ٔانًاء حٍث ٌرثخش انكحٕل لثم انًاء 

 

 

 انرصفٍك

 

 

 حثاتح

 صُثٕس

 ياء

 صٌد

 ياء يانح

 يٕلذ تُسٍ
 انمطاسج

(ياء يمطش)  

 يثشد

 دخول الماء البارد

 خشٔج انًاء ساخُا

 حٕجهح

 ٔسق انرششٍح

 لًع

 ياء يصفك

 انششاحح

 عًهٍح انرششٍح

ذًكُُا عًهٍح انرششٍح يٍ فصم األجساو انعانمح فً سائم تٕاسطح ٔسق انرششٍح ْٕٔ 

ذسًح تًشٔس انسائم دٌٔ انحثٍثاخ انصهثح غٍش  (يساو)ٔسق ٌحرٕي عهى ثمة صغٍشج 

 .انًزاتح فً انسائم فُحصم عهى خهٍط يرجاَس ٌسًى انششاحح 

ذًكُُا عًهٍح انرششٍح يٍ انحصٕل عهى ياء صاف ٔنكُّ غٍش خانص ألَّ ٌحرٕي عهى 

 .أجساو يزاتح 

 

ذًكٍ عًهٍح انرمطٍش يٍ فصم أجساو صهثح 

يزاتح فً سائم ٔرنه ترثخش انسائم أٔال ثى 

ذكاثفّ ثاٍَا تًٍُا ذثمى األجساو انصهثح فً 

اإلَاء ، فًٓ ذًكُُا يٍ انحصٕل عهى ياء 

اَطاللا يٍ ياء  (انًاء انًمطش )خانص 

 .صاف

 

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي




