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1 ورشة كيمياء  

: هدف الورشة -  
:هما ,أساسيينتحقيق هدفين    

في المخبر و طرق استخدامها. األهم باألدواتفي المخبر, و كذا التعريف  األمنو احتياطات  أخطاركمن في تحديد ي األولالهدف -  

سائلة. أوصلبة  أجساميرتبط بتعليم الطالب كيفية تحضير المحاليل انطالقا من  الهدف الثاني-  

  :و الزجاجيات األمن -1

للكيمياءالواجب مراعاتها في التطبيق العملي  األمنيةالتعليمات  -ا  
.أزرارزر من القطن دو المئارتداء  -  

كان طويال. إنشعر ممسوك  -  

.آكلةالتعامل مع مواد  أثناءوضع نظارات وقائية و قفازات  -  

ترك الممرات مفتوحة. -  

العمل في وضعية مستقرة. -  

استعمال عتاد نظيف و في حالة جيدة. -  

التجارب. إجراءغسل اليدين قبل و بعد  -  

.األوعيةوضع بطاقات مقروءة على الزجاجات و  -  

.األستاذالمعطاة من قبل  األمناحترام توصيات  -  

و الوقاية األمنلحات مصط -ب  
.الحية لألعضاءمادة قاتلة   

.تجنب مالمستها للجلد,العينين و عدم استنشاقها  

 

Tسام 

T+ ا  سام جد  

.مادة مهيجة للجلد و العينين  

بمجرد استنشاقها قد يصاب الشخص بالمرض  

.ال يجب استنشاقها و لمسها  
 

Xnمضرة 

Xiمهيج 

.مادة سريعة االلتهاب  

.جيدا العلبة أغلقو اجعلها بعيدة على اللهب   

 

 سهل االلتهاب

Fسريع االلتهاب +  

الحريق. أثناءمادة مساعدة على االشتعال,تعطي لهبا   

 تجنب مالمستها للجلد و العينين.

 

 

Oاالشتعالمساعد على   

.األسسو  كاألحماض رةيمجمادة   

 تفادي مالمستها للجلد و العينين.

 

 

Cحارق  

.مادة قابلة لالنفجار  

 تجنب الصدمات واتركها بعيدا عن اللهب.
 

 

E فجرتم  

الطبيعة و تمثل خطرا على الحيوانات تلوث هذه المادة 

 والنباتات.

سلة القمامة. أوال يجب رميها في الحوض   

 

 

Nأو ضار بالبيئة خطر  

 

 

1ورشة كيمياء    

                         

 كلية علوم الطبيعة و الحياة                      

سنة أولى -قسم الجذع المشترك  

 
  2019-2018الجامعية السنة 
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كان مصنوعا من  إنكن تسخينه و يم يزود بسداد أنيستعمل للتفاعالت ذات الكميات الصغيرة من المتفاعالت, يمكن  :اختبار أنبوب -1  

.pyrex   زجاج

 إنليس دقيقا بل تقريبيا. يمكن تسخينه تحقيق معايرة. تدريجه  أوتفاعالت كيميائية  إجراء محلول,يستخدم لتخزين  :دورق اسطواني -2

.pyrex   زجاج كان مصنوعا من 

 الدورق االسطواني. لتفادي التطاير, يفضل استعمال بدل االسطواني عند التعامل مع مواد له نفس استعماالت :دورق مخروطي -3

يمكن تزويده بقفل و هو قابل للتسخين إن كان مصنوعا من   ,دقيقا بل تقريبيا تفاعالت ناشرة للحرارة. تدريجه ليس إجراء أوكيميائية يخورة, 

 pyrexزجاج

السترجاع سوائل معينة بما فيها مياه الغسيل ال يمكن تسخينه. تخدميس :قدمذو  )زجاج( إناء -4  

ملل. نختار دائما مخبارا مدرجا ذو حجم يقارب الحجم المراد قياسه, نالحظ  0,5يستعمل لقياس حجم سائل بدقة تقارب  :مخبار مدرج -5

قراءة الحجم. أثناءجيدا السطح العلوي للسائل   

Hpفي المعايرة الحجمية أو قياسات ال أساسيدقيقة و محسوبة من المحلول, و تستعمل بشكل  أحجامتسمح بسكب  :سحاحة مدرجة -6  

 ألخذصغيرة للسائل بدقة متوسطة, نستعملها لتحضير المحاليل و هي مزودة باجاصة  أحجامتمكننا من قياس  :الماصة المدرجة -7

.األمالمحلول   

خطان  أوالصغيرة من السائل, عليها خط  لألحجاملها نفس استعماالت الماصة المدرجة, لكنها تسمح بدقة القياس  :الماصة المعلمة -8

ملل.20,0ملل و 10,0ملل, 5,0ملل, 2,0معلمان. الماصات المعلمة الشائعة االستعمال هي ذات   

ملل. تستخدم 200,0ملل و 100,0ملل, 50,0دقة جيدة و الحوجالت الكثيرة االستعمال ذات تسمح بقياس حجم سائل ب :حوجلة معلمة -9

 لتحضير محاليل ذات تراكيز معطاة.

.الخليط لتجانس للتحريك يستخدم بسيط زجاجي قضيب هو: الزجاجي التقليب جهاز -10  

تسخين وسط للتفاعل. ألجل :دورق ذو قعر مدور -11  

يسمح بفصل سائلين غير ممتزجين ثم استرجاعهما. :قمع فصل -21  

ضيق مع تفادي ضياع السائل. ذي عنق إناءيمكن من سكب سائل في  :قمع -31  

تستعمل لوضع كميات صغيرة من مادة صلبة, كما يمكن استخدامها لوزن كميات صغيرة من الصلب. ال يمكن  :زجاجة ساعة -41

 تسخينها.

ضغط منخفض, مما يسمح للسائل المدروس بالصعود في  إلحداثمدرجة و تستعمل  أومع ماصة معلمة  تتالءم :اجاصة ساحبة -51

لينسكب منها. ل في الماصة قبل تركهالماصة, كما يسمح فيما بعد بالمحافظة على السائ  

ناقل الكهرباء, كما  أو Hp مسبار مقياساو  األعمدةتسمح بغسل الزجاجيات,  ,مستعملة غالبا مع الماء المقطر :طارحة للماء المقطر -16

  .الحجم في الحوجالت المعلمة حتى العالمة بإكمال أيضاتسمح 

لهب.الاختبار  فوق  أنبوبيسمح بالتعامل مع الزجاجيات الساخنة, تستعمل لتسخين محتوى  :ملقط خشبي -71  

التركيب يستعمل على الخصوص في هو جهاز كهربائي يسمح بتسخين الدورق ذو القعر المدور,  :(مسخن دورق)كهربائي -81

 االرتدادي.

, حالة تحضير محاليل 1لتحريك الذي يدوم طويال. و مثال يستخدم كثيرا. آليةريقة , جهاز يسمح بمجانسة خليط بطمحرك مغناطيسي -19

ph .انطالقا من جسم صلب ينحل بصعوبة, او معايرة  يقاس ال أوللتوصيلة الكهربائية   

يكون الوعاء فوق المحرك المغناطيسي بعد ذلك, بعد انتهاء عملية التجانس, قطعة ممغنطة في الوعاء الحاوي للخليط محل المجانسة, ثم  عنض

طرف ممغنط. ذو قضيبنسحب القطعة الممغنطة بواسطة   

.الصلب مع على شكل قطع لتفادي االتصال المباشر أوصلب على شكل مسحوق دقيق,  بأخذ يسمح :ةملعق -02 . 
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 ІІ- تحضير المحاليل  

:تعاريف◄   
بنسب متغيرة و بدون حذوف تفاعل  أخرسائل  أويئات سائل )مذيب( و جسم صلب )مذاب(, غازي عبارة عن مزيج متجانس لجز :المحلول

محلول = مذاب + مذيب .كيميائي  

.أخرى أجسامامادة سائلة تحل )تذيب(  :مذيب  

بالتالي فهو جسم ذائب.و هو سائل ناتج من انحالل مادة في مذيب. و المذاب هو هذه المادة المنحلة,  :مذاب  

( مذاب في مذيب لتشكيل محلول متجانس يدعى محلوال. من إذابةهو العملية السرير كيميائية التي يتم من خاللها حل ) :ية ) االنحالل(وبانذال

تكوين طور جديد متجانس.حيث الشكل, نعرف االنحالل على انه خليط لطورين مع   

حجم معين من الماء المقطر له للحصول على محلول نهائي  إضافةيتمثل في اخذ حجم محدد من محلول ابتدائي ثم  :التخفيف ) التمديد(

ئي ) محلول مخفف(.تركيزه اضعف من االبتدا  

 لتحديد الحجم او التركيز االبتدائي او النهائي للمحاليل, يمكن استخدام العالقة االتية.

  :القسم التجريبي تحضير المحلول◄ 
:مادة كيميائية بإذابة -1  

كيميائيةالمواد ال  األدوات 

NaCl- 

  طارحة للماء المقطر. -

.رونيميزان الكت -  

زجاجة ساعة. -  

ملعقة. -  

قمع. -  

حوجلة معلمة مع سدادها )قفلها(. -  

 

 C 1= 10-1 mol.l-1تركيزه الموالري NaCl من محلول مائي )المذيب = الماء( لV1=100 ml الصلب, حضر بدقة حجما NaCl انطالقا من  

 

:طريقة العمل *  

زن بدقة كتلة الصلب المحسوبة مسبقا )حيث يكون تقارب بين الكتلة المحسوبة نظريا و الموجودة فعال(. -  

مرات بكمية كافية(. 3اغسل جيدا الحوجلة بالماء المقطر) -  

في الحوجلة ابتداءا من شانه  إدخالهادخل بعض ملل من الماء المقطر في الحوجلة الن بعض تفاعالت االنحالل ناشرة للحرارة و الماء الذي تم  -

 تقليص تغيرات درجة الحرارة.

بواسطة قمع رجان, ادخل الصلب. اغسل القمع و هو فوق الحوجلة. -  

صغيرة. بأحجامالماء  أضفالصلب. و عند الضرورة )في حالة المحلول المشع(  إلذابةرج وفق حركة دائرية   -  

الحجم حتى العالمة بواسطة ماصة. أكملبعد االنتهاء من عملية االنحالل,  -  

بتمديد محلول مركز -2  

. (V2التهائي )حجمه ( وC2( و كذا تركيز المحلول المخفف ) المحلول البنت C1 المأخوذيفترض معرفة تركيز المحلول )   

 (V1) أخذهالواجب  األمنبحث حينئذ عن حجم المحلول   

 

 

 

 

C1 V1 (قبل التخفيف) = C2 V2 (بعد التخفيف) 

nm = nf C1V1 (mère)  =  C2 V2 (fille) 
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V2=500ml  حضر بعناية حجمC1=10-1 mol.l-1 تركيزه الموالري NaCl انطالقا من محلول مائي-  

.C2=10-3 mol.l-1تركيزه الموالري  Nacl لمحلول مائي ل 

4OS2H لمحلول مخفف ل lm500=2V حضر بعناية حجم ,d = 1,83 4  نقي بنسبة 96% ) تركيز كتلي( و كثافتهOS2H انطالقا من محلول-  

 C2=0,l8 mol.l-تركيزه   

:طريقة العمل *  

مرات(. 3 األقلالدورق االسطواني ) بيشر( اغسله بالماء ثم بالمحلول االم ) على  تنظيف -  

تخفيفه في هذا البيشر.المراد  إالمالمحلول  اسكب -  

جيدا مساحتها الداخلية (. اعد هذه و اغسل  أفقيامن البيشر, اجعل الماصة مائلة  األمقليل من المحلول  بأخذ) إالمالماصة بواسطة المحلول  فظن -

  االسترجاع او الحوض(. إناءمحلول الغسل في المكان المخصص لهذا الغرض )  رممرات. ا 3العملية 

مع تجاوز طفيف لخط العالمة.  األمبواسطة ماصة معلمة مزودة باجاصة ساحبة مالئمة, خذ المحلول  -  

, كن حذرا في األخذ أثناء  

المحلول يسيل على جوانب الحوجلة. جعلا -  

الماء مع تحريك الحوجلة بشكل دائري منتظم. أضف -  

المقطر حتى خط العالمة.بالماء  أكمل -  

الحوجلة و اجعل المحلول متجانسا. أغلق -  

 

العكس وليس الماء على الحمض دائما صب ، حذرا كن: مالحظة  

 

 

 

 

 

 

 

لهامإبن شرشار :أنجز من طرف األستاذة  

ألدواتا المواد  الكيميائية  

Nacl محلول مائي ل  -   

 4OS2H حمض الكبريت المركز- 

طارحة للماء المقطر -  

حوجلة معلمة مع سدادها )قفلها(. -  

ماصة معلمة. -  

اجاصة ساحبة. -  

دورق اسطواني. -  


