
 
 

 
 
 

تركبز أيونات الفلوريد على سرعة تفاعل قشرة البيض مع   تأثير  
  ( acetic acid )الخليكحمض 

 
 

 :وادواتمواد  

  صحن لقياس الوزن
 قشور البيض

   قلم
  اختبار أنابيب

  حامل انابيب اختبار
سدادات مع ابرة لألنابيب  

  المخبرية
  ملل 10مخبار مدرج 

 فلوريد الصوديوممحلول 
(NaF,1M)  

 acetic acid) حمض الخل
,1M)  

 

 

 
 

 :التجربة سير 
  الصحن البيض بداخل  قشر غرام 1 بقياس قوموا -1
اي انه في النهاية يكون لديكم ثالثة صحون في كل صحن   اضافيتين، ( مرتين1) رقم بالخطوة قوموا -2

  غرام قشر بيض1
  3-1ن الصحو بترقيم قوموا -3
  1Mملل محلول الفلوريد الصوديوم  5 اضيفوا 1  لصحن -4
  ملل ماء مقطر 2.5و M 1ملل محلول الفلوريد الصوديوم  2.5 اضيفوا 2  لصحن -5
  ملل من الماء المقطر 5اضيفوا 3  لصحن -6
  دقيقة 20 انتظروا -7
  بواسطة الملعقة لداخل انابيب االختبار المالئمة وقوموا بإدخالهااغسلوا قشور البيض   دقيقة، 20بعد  -8
وليس االرقام على االنابيب   )كتابة 3-1 وقوموا بترقيمهاالخل  ملل حمض 8 ب االختبار أنابيب املؤوا -9

 ) السدادات على
  االبرة السدادة وقوموا بوضع بواسطة االنابيب اغلقوا -10
   حجم الغاز المنطلق بعد مدة خمس دقائق بقياس قوموا -11

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   :الجدولقوموا بتلخيص النتائج في 
 

 

 

 القسم الثاني: بحث 

 اسئلة على األقل لها عالقه بالتجربه اثارتها التجربه عندما قمت بها 5قم بصياغة  .1

 ضمن االسئلةاختار سؤال واحد من  •

كون واضح وحاول ان تربط بين يقم بصياغة السؤال الذي اخترته بصيغة سؤال بحث, على سؤال البحث ان  •

 متغيريّن 

 قم بصياغه فرضية او توقع واضح تتعلق بسؤال البحث الذي اخترته •

 على أسس علمية منطقية  كقم بتفصيل فرضيتك او توقع •

 قم بتصميم تجربة تفحص فرضيتك:  .2

 المتغير التابع والمتغير المستقلقم بتعريف  •

 حدد المتغيرات الثابتة •

 فصل كل مراحل التجربة   •

 إعداد قائمة مفصلة من المواد والمعدات الالزمة إلجراء التجربة المخطط لها. •

 احصل على موافقة المعلم   •

 قم باطالع المسؤول عن المختبر على قائمه المواد والمعدات •

 اذن المعلم باشر بالتجربة: بعد ان حصلت على  .3

 اعرض التوقعات والنتائج بطريقه مرتبة )باستخدام جدول او مخطط(  •

 قم بتحليل النتائج وتفسيرها  •

 استنتج استنتاجات بأخذ كل مراحل التجربة بعين االعتبار •

 تطرق الى العالقة بين االستنتاجات وبين سؤال البحث والفرضية  •

 عة التفاعل واشرح استنتاجاتك على اسس علمية  ابحث عن العوامل التي تؤثر على سر •

 

 تقييم وتلخيص:  .4

 تقييم نتائج التجربة ) من ناحية دقة النتائج, مقيدات التجربه( •

 1  رقم االنبوب
 

2 3 

    حجم 



 

 

 

 

 تقييم مدى التوافق بين االستنتاجات والفرضيات •

 تصميمعند الحاجه اذكرالتغييرات التي كنت ستفعلها من اجل تحسين التجربة )مثال تغير الفرضيات,  •

 التجربه(

 تحضير تلخيص تجربة البحث للعرض امام الصف  •

 

. اعداد تقرير مختبر يضم كل االجزاء السابقة باالضافه الى خلفية علميه عن الموضوع, في حاله وجود نقص  5

 ضل البحث عن مصادر وذكر هذه المصادر في التقرير بالمعلومات من المف

 

 


