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Extraction, séparation et identification des espèces chimiques 

 

 :1ذًزٌٍ  

 ٌحرىي يائً يحهىل ذحضٍز انثذاٌح فً ٌرى السرخزاخها. انُعُاع يٍ ذسرخزج يعطزج يادج انًاَرىٌ

 اندذول ٌضى . عضىي يذٌة يٍ كًٍح يع انرصفٍق أَثىب فً انًحهىل وضع ٌرى ثى ، انًاَرىٌ عهى

 .انًسرعًهح انًىاد عٍ يعطٍاخ

 انكثافح يع انًاء االيرضاج رٔتاٍَح انًاَرٌٕ انًزٌة

 ----------- ----------- ضعٍفح انًاء

 0,87 ال شذٌذج انرٕنٍٍ

 0,79 َعى شذٌذج اإلٌثإَل

 ْزا ْم ؟ انًاَرٌٕ عهى ٌحرٕي يائً يحهٕل عهى نهحصٕل اقرشاحٓا ًٌكُك انرً انعًهٍح ًْ يا (1

 .جٕاتك عهم ؟ يرجاَس انًحهٕل

 .انرعهٍم يع انعًهٍح نٓزِ انًُاسة انًزٌة حذد ؟ انرصفٍق يشحهح فً انًزٌة دٔس ْٕ يا (2

 .انرصفٍق أَثٕب فً انطافً انطٕس حذد ، تسٍطح ذثٍاَح تٕاسطح (3

 .انًزٌة عٍ انًاَرٌٕ فصم تٓا ٌرى انرً انكٍفٍح اركش (4

 :2 ذًزٌٍ 

 ، نهقطارج انًائً انطىر عٍ انعطز سٌد ونفصمانًائً.  انرقطٍز تعًهٍح انقزَفم عطز سٌد ٌسرخهص

 يٍثاٌ. كهىرو ثُائً َضٍف

 انًائً. انرقطٍش يثذأ تإٌجاص ٔضح (1

 ؟ يٍثاٌ كهٕسٔ ثُائً دٔس ْٕ يا (2

 ؟انعطش صٌد ٔ يٍثاٌ كهٕسٔ ثُائً يٍ انًكٌٕ انعضٕي انطٕس عهى انحصٕل ٌرى كٍف (3

 :3 ذًزٌٍ 

 يٍ C يزخعٍح وعٍُح B و A نعٍُرٍٍ (CCM)رقٍقح  طثقح عهى انكزوياذىغزافً انرحهٍم َُدش

 :انرانٍح انُرائح انكزوياذىغزاو ذحهٍم تعذ فُدذانًىَطىل  يادج

 انًسافح قطع : انًذٌة H = 8cm انىضع خظ يٍ اَطالقا. 

 انعٍُح : A يسافح عهى أوالهًا تقعرٍٍ وخىد hA=3cm يسافح عهى وثاٍَرهًا h’A=6cm 

 .انىضع خظ يٍ

 انعٍُح : B تعذ عهى واحذج تقعح وخىد hB=5cm  ٍانىضع خظ ي. 

 انًزخعٍح انعٍُح C : اندثهٍح انُسثح نها Rf = 0.75 . 

 انكشٔياذٕغشافً. انرحهٍم عشف (1

 سقٍقح. طثقح عهى انكشٔياذٕغشافً انرحهٍم تًثذأ ركش (2

 .انكشٔياذٕغشافً انرحهٍم إظٓاس فً انًسرعًهح انرقٍُاخ اركش (3

 .انثقع يخرهف يٕاضع عهٍّ ٔتٍٍ انكشٔياذٕغشاو يثم (4

 .جٕاتك عهم ؟ خانصح يٕاد أٔ يادج ٔجٕد إتشاص يٍ انكشٔياذٕغشافً انرحهٍم ْزا ًٌكٍ ْم (5

 .جٕاتك عهم ؟انًَٕطٕل يادج عهى A ٔ B  انعٍُراٌ ذحرٕي ْم (6
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