
 قرقب عبد الحكيم األستاذ: 07رقم:بطاقة الوضعية التعلمية  

 المحلول المائيتركيز  :الموضوع

 مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا بسكرة -أحمد زيد  متوسطة:

 : المادة وتحوالتهاالميدان االسنة األولى من التعليم المتوسط

 األهداف التعلمية:
وكذلك قياس االطوال اجزائها و مضاعفاتها ل يتعرف على الوحدات الدولية

  .ستعمل الترميز العالمي وحدات التركيز و الكتلة الحجمية و ي
  مختلفة.قياس الاليستطيع تحويل وحدات -
باستعمال ادوات القياس)مسطرة و شريط   يتاكد نجريبيا من القياسات-

 و ميزان و محرار.متري 
 وترميزها العالمييتعرف على وحدة تعيين درجة الحرارة -
االحتياطات األمنية عند استعماله لمحاليل مائية  خذأالتحذير من التلوث و-

 خطيرة.

يحل مشكالت متعلقة بالتحوالت الفيزيائية  :الكفاءة الختاميةمركبات 
 للمادة و يفسر هذه التحوالت بالنموذج الحبيبي )الجزيئي( للمادة.

ارف األساسية المتعلقة يوظف بعض المع :و توظيفها معارفال -

و الحوادث  تحوالتها لوصف و تفسير بعض الظواهرو  بالمادة
  .،و يستعين بالنموذج الحبيبي في الحياة اليومية

مثل حول المحلول المائي لحل مشكالت خاصة  معارفه يستخدم  -  
 .المائية في المنزل وفي المخبر تحضير المحاليلو استهالك 

المتواجدة في محيطه و يتحكم في طرق  يعرف مختلف الخالئط - 
                                                                                                                      فصل مكوناتها تجريبيا.

 

 السنداتو األدوات التعليمية المستعملةالمراجع و  العقبات المطلوب تخطيها
 لوال مائيا بتركيز كتلي معينحضر محي -
 مدد محلوال مائيا مركزاي -
 التركيز. ة المختلفة فيمائيال المحاليليستخدم معيار اللون للتميز بين -
المائي قبل وبعد االنحالل  المحلوليمثل بالنموذج الحبيبي تركيب  -

 .الكتلةقانون حفظ محترما 
ا الحجم محفوظ و فهم )بواسطة أمثلة( الحاالت التي ال يكون فيه -

 كذلك وجود محاليل غير مائية.
 

 مواقع انترنبت -

 الوثيقة المرفقة    المنهاج ، دليل األستاذ، كتاب التلميذ، -

أدوات زجاجية  -مشاهدات معاشة–محرار  - أدوات القياس الخاصة للحجم -

 مختلفة من المخبر. 

 

 موارد معرفية الجزء األول

 لصورة: مواقع الويب(مصدر ا ):أين كتلة الُمذاب

 

تجانس يختفي فيه المذاب فال عندما ينحل الجسم الصلب المذاب في الُمذيب )الماء( نتحصل على خليط م التعليق:

 بقاءكتلة المحلول تساوي مجموع كتلتي المذيب و الُمذاب و هذا مؤشر للحكم على  ن أنالميزان يبي   لكن يظهر، 

 ئي و لكننا ال نراه بالعين الُمجردة.الجسم الُمنحل داخل المحلول الما

 كتلة المحلول= كتلة المذيب +كتلة المذابأي  وظةفالكتلة محنقول أن 



 تعريف تركيز المحلول المائي:

 التركيز هو مقدار يُعبر عن كمية الُمذاب الُمنحلة في الل تر الواحد من المحلول.

 مالحظات:

 أكثر تركيزا. الناتج ُكلما أضفنا كمية من الجسم الُمذاب إلى المحلول، كان المحلول 

 كمية من الجسم الُمذيب إلى المحلول، كان المحلول الناتج أقل تركيزا. اكلما أضفن 

 الُمخفف( كل محلول يحتوي على كمية قليلة من الجسم الُمذاب. نسمي المحلول الُممّدد( 

 كل محلول يحتوي على كمية كبيرة من الجسم الُمذاب. نسمي المحلول المركز 

 كل محلول ال يستطيع إذابة المزيد من الجسم الُمذاب. نسمي المحلول الُمشبع 

 حجم المحلول حجم المذيب +حجم المذاب   :الحجم ليس محفوظ ، أي 

 القانون الفيزيائي للتركيز:

  CONCENTRATION:هو فرنسية و األنجلزيةألن التركيز بال C  يُرمز للتركيز بالحرف الالتيني :

 
 وحدة قياس التركيز:

    وحدة القياس العالمية للتركيز هي :

  نجد وحدة قياس أخرى تساويها هي :  1000بقسمة البسط والمقام على 

 
 

 مالحظة هامة:

 تغير و نكتب:غالبا ما يكون التغير في الحجم طفيف ) أي صغير جدا( فنهمل هذا ال

  حجم المحلول = حجم الُمذيب       
 



            

                          

 :1الوضعية الجزئية

 
، اعتمادك على التعريف و القانون 2و المحلول 1الحظ الصورة ثم أحسب التركيز المحلول

 أي لمحلولين أعذب؟ الفيزيائي؟

 :2الوضعية الجزئية

 

الحظ الصورة العليا ثم حد د  -1س

 أنبوب االختبار األكثر تركيزا؟ 
 أنبوب االختبار األقل تركيزا )الممد د(؟و

 
 
 
 
 

الحظ الصورة الُسفلى ثم حد د  -2س
الكأس األقل الكأس األكثر تركيزا؟ و

 تركيزا )الممد د(؟
 

  

 :3وضعية جزئية

لمذاق، فمأل كأس بالحليب و أضاف عدة مالعق سكر و بعد التحريك الحظ أن هناك أراد الطفل عماد شرب حليب حلو ا

 راسب من السكر لم يختفي.

 م ُمشبع؟أهل الحليب المتحصل عليه، مركز أم ممد د  -1س

 ماذا يجب على عماد القيام به لتخفيض تركيز هذا الحليب؟ -2س



 

 الجزء الثانيمعرفية  موارد

ثالث   يمكننا استنتاج رم باإلستعانة بطريقة اله

 فيزيائية مرتبطة بظاهرة التركيز:قوانين 

 :1الحالة

إذا كنا نعلم قيمة التركيز وحجم المحلول و 

فنستعمل     (Mأردنا حساب كتلة الُمذاب )

 القانون:

V ×M = C  

 :2الحالة

 تعمل القانون:فنس    (V) حجم المحلولوأردنا حساب  و كتلة الُمذابإذا كنا نعلم قيمة التركيز 

V = M/C 

 :3الحالة

  C = M/Vو هي قانون التركيز األساسي: 

 

 

 ،ثم حد د رقم المحلول األكثر حالوة؟أمأل الجدول التالي تقويم تحصيلي:

 4 3 2 1 رقم المحلول المائي للسكر

   Vحجم المحلول 
 (L) الوحدة:

 0.3 2 0.1 

   M   كتلة السكر 
 (g) الوحدة:

30  30  

                  Cالمحلول تركيز 

 (g/L)  : الوحدة

20 1  40 

 

 


