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 األنـــــواع الــكــيــمــيــائــيــة:  1الدرس 

 مــلـــخــص الـــــــــدرس

 الشيخ حممد متولي الشعراوي رمحه اهلل“           ...فإعلم أنك إنسان فاشل... إذا مل جتد لك حاقدا”

 

 :تتكون املنتوجات املتداولة يف حياتنا اليومية من العديد من األنواع الكيميائية، و من أجل الكشف عنها نلجأ لطريقتني

 و لكن تبقى هذه احلواس وسائل غري كافية و أمينة للتعرف على املـوا  لـذا يـلـجـأ الـكـيـمـيـائـيـون                     .  من أجل إبراز خاصيات اللون، الرائحة، الذوق و اللمس:  استعمال احلواس

 .إلستعمال روائز  قيقة للتحليل الكيميائي

  من أجل الكشف عن بعض األنواع الكيميائية اليت حتتويها املوا : استعمال روائز الكشف. 
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 الكشف عن األنواع الكيميائية

 تـــقـديــم

 بعض روائز الكشف عن األنواع الكيميائية 2

 للكشف عن املاء نستعمل كربيتات النحاس الالمائي األبيض اللون الذي يزرق بوجو  املاء: الكشف عن املاء . 

 

 

 

 

 للتحقق من وجو  الكليكوز يف منتوج ما، نستعمل حملول فهلني، : الكشف عن الكليكوز 

 .و هو أزرق اللون يكون راسب أمحر أجوري إذا سخن مع منتوج حيتوي على الكليكوز

 

 

 

 يستعمل املاء اليو ي إلبراز وجو  النشا يف منتوج ما و الذي يتلون بلون أزرق قامت: الكشف عن النشا . 

 

 

 

 ملعرفة محضية حملول ما، نستعمل ورق : الكشف عن األمحاضpH جهاز ،pH مرت أو حملول أزرق الربوموتيمولB.B.T  . 

 .املا ة الكيميائية اخلالصة هي املا ة ذات اخلصائص الفيزيائية الثابتة. هو كل ما ة كيميائية خالصةالنوع الكيميائي 

B تصنيف األنواع الكيميائية 

 :توجد طرق خمتلفة و متنوعة لتصنيف األنواع الكيميائية نذكر منها

  األنواع الكيميائية الطبيعية(Naturelle :) (. الكافيني، السكروز،: مثال)هي األنواع املوجو ة يف الطبيعة... 

   األنواع الكيميائية املصنعة(Synthétique :) (. الباراسيتامول، الكافيني،: مثال)هي األنواع اليت يتم تصنيعها يف املختربات عرب حتوالت كيميائية... 

   األنواع الكيميائية اإلصطناعية(Artificielles :) (. الباراسيتامول، السكروز،: مثال)هي األنواع غري املوجو ة يف الطبيعة اليت يتم تصنيعها يف املختربات... 

األنواع الكيميائية املصنعـة املـمـا ـلـة لـ نـواع            .  يف احلياة اليومية نستعمل بكثرة األنواع الكيميائية املصنعة لكونها أقل كلفة و أكثر وفرة من األنواع الكيميائية الطبيعية         

 .الكيميائية الطبيعية هلا نفس اخلاصيات

  و غري العضوية( األنواع اليت يؤ ي احرتاقها الكامل يف اهلواء اىل تكون  نائي اوكسيد الكربون و املاء)األنواع الكيميائية العضوية. 

  و غري األيونية( النواع اليت تتكون من أيونات أي أنيونات و كاتيونات)األنواع الكيميائية األيونية. 

  Talamidi.com  تم تحميل هذا الملف من موقع

http://ali-physique.e-monsite.com



