
 

 إعداد: سهيل أنور ساّلم (01( من )0الصفحة ) 4102 –فرباير 
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 الشركات املشاركة

  
 



 

 إعداد: سهيل أنور ساّلم (01( من )4الصفحة ) 4102 –فرباير 
 

 خواص املركبات األيونية

 



 

 إعداد: سهيل أنور ساّلم (01( من )3الصفحة ) 4102 –فرباير 
 

 



 

 إعداد: سهيل أنور ساّلم (01( من )2الصفحة ) 4102 –فرباير 
 

 



 

 إعداد: سهيل أنور ساّلم (01( من )1الصفحة ) 4102 –فرباير 
 

 

 

 



 

 إعداد: سهيل أنور ساّلم (01( من )6الصفحة ) 4102 –فرباير 
 

 خواص املركبات األيونية
 املواد املستخدمة .0

a.  جهاز لوحيDell Venue 8 pro ( with windows 8.1) 

b.  برنامجTI-nspire navigator  أوTI-nspire Student 

Software 

c.  مستشعرConductivity Probe 

d. Easy Link 

e. حامل مع لواقط 

f. محلول ملح الطعام  

g.  دورق لوضع ماء مقطر فيه ثم سكب قطرات المحلول

 الملحي.

h. قطارة 

 

 هدف التجربة .4

a.  في السوائل للطالب. األيونيةتوصيل مفهوم 

 خطوات التجربة .3

a. اشبك مستشعر Conductivity Probe  القارئمع  

b.  على الحامل  المكان المناسب على الحامل وضع المستشعر فيقم بتثبيت القطارة

 داخل كأس الماء.

c. لتنسكب في الدورق ضع محلول ملح طعام داخل القطارة وافتح القطارة ببطء. 

d. البرنامجتسجيل البيانات بواسطة  إبدا. 

e. جمع البيانات بعد ثالث دقائق. أوقف عملية 

 االستنتاج .2

a.  دت القطرات المنسكبة داخل الدورق بمرور الوقت.كلما زانالحظ تغير نسبة األيونية 

b. 189 تساويقبل إضافة المحلول  الماء كانت نسبة أيونية μ𝑠/𝑐𝑚 الملحي  المحلول

 . μ𝑠/𝑐𝑚 4058صبحت في النهاية تساويأ لغاية أن تدريجيا  ازدادت 
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 إعداد: سهيل أنور ساّلم (01( من )7الصفحة ) 4102 –فرباير 
 

 

 التوسع .1

a.  للكهرباءيمكن تكرار التجربة وإضافة سوائل أخرى للتعرف على موصليتها 

  



 

 إعداد: سهيل أنور ساّلم (01( من )8الصفحة ) 4102 –فرباير 
 

 األمحاض والقواعد والتعادل

 



 

 إعداد: سهيل أنور ساّلم (01( من )9الصفحة ) 4102 –فرباير 
 

 

 

 



 

 إعداد: سهيل أنور ساّلم (01( من )01الصفحة ) 4102 –فرباير 
 

 األمحاض والقواعد والتعادل
 املواد املستخدمة .0

a.  جهاز لوحيDell Venue 8 pro ( with windows 8.1) 

b.  برنامجTI-nspire navigator  أوTI-nspire Student 

Software 

c. Easy Link 

d.  قياس الحموضة مستشعرPH Sensor 

e. .قطارة 

f. حامل مع لواقط 

g. .مادة حمضة 

h. دة قاعدية.ما 

i. فيه. دورق لسكب المواد 
 

 هدف التجربة .4

a. الوصول لنقطة التعادل بين الحمض والقاعدة. 

 خطوات التجربة .3

a.  اشبك المستشعرpH Sensor .بالقارئ 
b.  ة في الدورق.يالقاعدالمادة ضع 
c.  داخل الدورق.المستشعر ضع 
d. .ضع الحمض في القطارة 
e.  البرنامجابدأ التسجيل من. 
f.  تسجيل نسبة الحموضة وحجم الحمض الذي سكب في الدورق. البرنامجيبدأ 
g. .يبدأ قياس الحمض بالزيادة تدريجيا  حتى وصول نقطة التعادل 
h. .أوقف التسجيل 

 االستنتاج .2

 له. الحمض إضافةمتعادل بعد  محلولل القاعدي المحلوليتحول 

 التوسع .1

a. .يمكنك قياس سوائل حمضية أخرى لمعرفة نسبة حموضتها 

b. قياس سوائل قاعدية لمعرفة نسبة قاعديتها. يمكن 
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 إعداد: سهيل أنور ساّلم (01( من )00الصفحة ) 4102 –فرباير 
 

 قياس السرعة النسبية لعربتني تبتعدان عن بعضهما بسرعة ثابتة.

 



 

 إعداد: سهيل أنور ساّلم (01( من )04الصفحة ) 4102 –فرباير 
 

 

 

 



 

 إعداد: سهيل أنور ساّلم (01( من )03الصفحة ) 4102 –فرباير 
 

 قياس السرعة النسبية لعربتني تبتعدان عن بعضهما بسرعة ثابتة.
 املواد املستخدمة .0

a.  جهاز لوحيDell Venue 8 pro ( with windows 8.1) 

b.  برنامجTI-nspire navigator  أوTI-nspire Student 

Software 

c. USB Hub 

d.  قياس المسافة والسرعة والتسارع مستشعرCBR2  أو

من فرنير  Motion Detectorمستشعر كشف الحركة 

 (2)عدد 

e.  نظام فرنير الديناميكيVernier Dynamic System ( كل منها 2عدد )بةمكون من عر 

 ومسار.

 

 هدف التجربة .4

a.  0بالنسبة للعربة  4والسرعة النسبية للعربة  4بالنسبة للعربة  0النسبية للعربة قياس السرعة. 

 خطوات التجربة .3

a.  على مسار.كل عربة قم بتركيب 

b. .أمل كل مسار بنفس الزاوية حتى تساهم بسير العربة بسرعة ثابتة 

c.  مسار.ضع كل مستشعر على طرف كل 

d. المستشعر الذي يؤشر على تعرف على المستشعر الذي يؤشر على العربة األولى و

 العربة الثانية.

e.  البرنامجاشبك المستشعرات مع. 

f.  بجانب بعض وفي اتجاه مختلفضع العربتين. 

g.  أنظر الصورة2بالنسبة للعربة  1عرف عمود محتسب جديد للسرعة النسبية للعربة ، 
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 إعداد: سهيل أنور ساّلم (01( من )02الصفحة ) 4102 –فرباير 
 

 
a.  1بالنسبة للعربة  2عرف عمود محتسب جديد للسرعة النسبية للعربة. 

b. البيانات بثانية واحدة. حدد مدة جمع 

c.  حدد خيار بدء جمع البيانات بنقص المسافة بين العربة والمستشعر وفي الصورة تم

 م على سبيل المثال.3.0تحديده بـ 

 
d.  في هذه )في اتجاهين معاكسين وبسرعة ثابتة. لتحركان بسبب الميالن العربتين  بتركقم

 التجربة السرعة كانت قريبة من الثابتة(.

e.  البيانات سيتوقف تلقائيا .جمع 

f. نتيجة البيانات حسب الجدول أدناه 



 

 إعداد: سهيل أنور ساّلم (01( من )01الصفحة ) 4102 –فرباير 
 

 
h. .نتيجة تمثل البيانات حسب الرسم البياني أدناه 

 

 االستنتاج .2

a.  في الجدول يمكنك معرفة السرعة النسبية ألي من السيارتين بالنسبة من خالل النتائج

 لألخرى في أي وقت من الزمن.

b.  والطاقة والتصادم.يمكنك عكس التجربة لتدرس الزخم 

 


