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فصً ِىؤاخ خٍٍط غٍش ِتجأس :(  I  
 :     La décantation      1  اٌتصفٍك )  

: اسبتـــجـــ    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

فصل سائلين غير قابلين لالمتزاج                 جسم سائل         صلب عن جسم فصل               
استٕتاج :   

فٕالحع أْ األجساَ  ائً،ٔتشن اٌخٍٍط أوال حتى ٌسىٓ،ٌفصً جسُ صٍة عٓ جسُ س    
  ش ٌفصٍٗ عٓ ـاء آخـً إٔـه ٔصة اٌسائً فـذ رٌـعـً األسفً ، وتـاٌصٍثح اٌثمٍٍح تتشسة ف 
.  اٌتصفٍك، تسّى ٘زٖ اٌعٍٍّح ألجساَ اٌّتشسثح ا   

ً تّىٕٕا ِٓ اٌحصوي ـتـصفٍك اٌٌفصً سائٍٍٓ غٍش لاتٍٍٓ ٌالِتضاج، ٔستعًّ حثاتح اٌت    
  وإغاللٗ.عٍى وً سائً عٍى حذج ِٓ خالي فتح صٕثوس٘ا  

 خــــــالصــــــح :
 
 
 

    : La filtration     2   اٌتششٍح )  
تـــجـــشتح :   

ٔأخز خٍٍطا غٍش ِتجأس )ِثال خٍٍطا ِٓ اٌّاء واٌتشاب(  ثُ ٔموَ تاٌتجشتح اٌتاٌٍح :         

 

       
                          

 

ٕا ِـٓ فصً ِىؤاخ خٍٍط غٍش ِتجأس ، إِا صٍة عٍٍّح اٌتصفٍك ٘ـً عٍٍّح تّىٕ
 وسائً، أو سائٍٍٓ غٍش لاتٍٍٓ ٌالِتضاج .
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ً حٍٓ، ٔالحع ٔضوي لطشاخ ـالٌسّح وسق اٌتششٍح تّشوس األجساَ اٌصٍثح. فج : استٕتا   
  . اٌششاححِىؤح خٍٍطا ِتجأسا ٌسّى  ِائٍح داخً اٌذوسق

 خــــــالصــــــح :
 
 
 

 II( فصً ِىؤاخ خٍٍط ِتجأس :
      : L’évaporation   1( اٌتثخش       

.ٔموَ تتسخٍٕٗ إٌـى أْ ٌتثخش وٍٍا ُـي اٌٍّح ِثال( ، ثٔأخز ِحٍوال ِائٍا )ِحٍوتـــجـــشتح :    
                                                                                                 

 
 
 
 

                               تعذ اٌتثخش اٌىًٍ                                                        
 

 ٌٍّحٍوي      

 
ى اٌجوأة اٌذاخٍٍح  ـٍـتعذ اٌتثخش اٌىًٍ ٌٍّحٍوي، ٔالحع توضع أجساَ صٍثح عاستٕتاج :  

.Résidu     اٌحثاٌحألٔثوب االختثاس ، تسّى ٘زٖ األجساَ  
 خــــــالصــــــح :

 
 

 ِــٍــحــوظــح :
ٔموَ تعٍٍّح اٌتحشٌه أو عٍٍّح ً خٍٍط )اٌّششوتاخ اٌغاصٌح، ...(،ٌفصً اٌغاصاخ اٌّزاتح ف  

 اٌتسخٍٓ دوْ اٌوصوي إٌى اٌغٍٍاْ .
    : La distillation       2   اٌتمطٍش )  

  تـــجـــشتح : 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

             ماء مالح
 
 
 
 

عٍٍّح اٌتششٍح ٘ـً عٍٍّح تّىٕٕا ِـٓ فصً ِىؤاخ خٍٍط غٍش ِتجأس ٌٍحصوي 
.  اٌششاحح عٍى خٍٍط ِتجأس )خٍٍط سائً ( ٌسّى  

 

ِٓ فصً األجساَ اٌصٍثح اٌّزاتح فً اٌّاء . تّىٓ عٍٍّح اٌتثخش  

ِاء ِاٌح 
    

 حثاٌح  
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 استٕتاج :  

ً اٌحوجٍح إٌى تخاس ٌتصاعذ ٌٍتىاثف عٍى عٕذ اٌغٍٍاْ،ٌتحوي اٌّاء اٌّاٌح اٌّوضوع داخ   
 اٌجوأة اٌذاخٍٍح ألٔثوب اٌّثشد ، ثُ ٌٕضي عٍى شىً لطشاخ ِائٍح داخً اٌذوسق.

وتاستّشاس عٍٍّح اٌتسخٍٓ، ٌــتـُ فصً اٌّاء عــٓ األجساَ اٌّزاتح فٍٗ. تسّـى ٘ـزٖ    
   ِمطشا. اٌعٍٍّح عٍٍّح اٌتمطٍش، واٌّاء اٌّحصً عٍٍٗ داخً اٌذوسق ٌسّى ِاء

 ِــاــحــوظــح :
ٌٍحصوي عٍى ِاء خاٌص، ٔعٍذ عٍٍّح اٌتمطٍش عذج ِشاخ .   

 خــــــالصــــــح :
 

عٍٍّح اٌتمطٍش ً٘ عٍٍّح اٌتثخش ِتثوعح تعٍٍّح اٌتىاثف ، وً٘ عٍٍّح تّىٓ ِٓ   
 فصً اٌّاء عٓ  األجساَ اٌّزاتح فٍٗ .
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