
  :-قسم المحاصيل الحقمية
 .ايناس اسماعيل محمد(  .د مدرس المادة )م    ( 0202-0202العام الدراسي )
 : -المحاضرة االولى  / العمميالفسمجة     :-المرحمة الرابعة 

  
   Laboratory Toolsاالدوات المختبرية

 -     Pipetts مبصت                                                                                             

- Test tube holder  حبمل انبوبت االختببر      

- Stand  حبمل       

- Filtering flask  دورق ترشيح 

- Conical flask دورق مخروطي  

- Round bottom flask  دورق رولبعذة دائريت 

- Beaker كأش 

- Cylinder  اسطوانت 

- Desicator  وعبء مبص الرطوبت  

-Evaporator Flask  دورق تبخير 

-Filter paper ورق ترشيح 

-Mortal and pastle  هبون و مطرلت 

-Spatula  ملعمت 

-Pitri dish  طبك بتري 

- Flat bottom دورق مستميم المبعذة 

-Funnel لمع     

-Wash bottle لنينت غسل 

-Crucible جفنت خسفيت  

-Test tube انبوبت اختببر  
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-Buchner flask دورق تبخير  

-Buchner funnel  )لمع تبخير)فصل  

-Glass rod  لضيب زجبجي  

-Burett سحبحت  

-Thermometer محرار مئوي 
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 :-الحقميةسم المحاصيل ق
 (     مدرس المادة )م .د .ايناس اسماعيل محمد( 0202-0202العام الدراسي )
 : - ةنيالثاالمحاضرة  /الفسمجة العممى                         :-المرحمة الرابعة 

  -: Solutionالمحاليل 

المحاليل ىي عبارة عن خمط مادتين او اكثر بنسب مختمفة فاذا كانت المواد 
 المخموطو عبارة عن سوائل فان :

 المادة االكثر كمية تسمى المذيب  - أ
  المادة االقل كمية تسمى المذاب - ب

 هي المذيب و الصمبة هي المذاب .  في حالة المواد الصمبة و السائمة فان المادة السائمة

 اقسام المحاليل : تقسم المحاليل عادة الى .  -
 المحمول الحقيقي .  - أ
 المحمول العالق .  - ب
 المحمول الغروي .  - ت

ىو عبارة عن اذابة مادة او اكثر في مذيب بحيث تختفي جزيئات :  المحمول الحقيقي
المادة المذابة كميا بين جزيئات المادة المذابة مثل اذابة كمية قميمة من السكر او 
الممح في الماء اذ يصبح المحمول الناتج محموال شفافا متجانسا و ىذه الصفات تدل 

 عمى تكون المحمول الحقيقي . 

  -لحقيقي :مميزات المحمول ا

 ال يمكن فصل مكوناتو بدون استخدام و سائل لمفصل كالحرارة و الكيرباء .  - أ
يكون المادة المذابة عبارة عن جزيءات او ايونات او ذرات متناىية في  - ب

 الصغر . 
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 يكون متجانس الشكل .   - ت

ىو عبارة عن اذابة مادة ذات جزيئات كبيرة الحجم غير قابمة :  المحمول العالق
لالرتباط مع مذيب ذو قابمية عمى المزج مثل اذابة كمية كافية من طين النير او 
الغرين في كمية من الماء و مزج المحمول فنالحظ انتشار جزيئات الطين في داخل 

لمعين المجردة و عند  الماء انتشارا كثيفا بحيث يكون ىذا االنتشار ظاىر بوضوح
ترك المحمول لفترة من الزمن بدون تحريك تترسب المواد العالقة الى االسفل في 
المادة المذيبة و ذلك بسبب كبر حجم جزيئاتيا و عدم فعاليتيا الكيميائيو اي عدم 

  تفاعل جزيئات المذاب مع المذيب .

 

 المحمول الغروي : هو عبارة عن محمول في طورين 

 الطور االول : الطور المستمر و يقابل المذيب في المحمول الحقيقي .  - أ
 الطور الثاني : الطور غير المستمر و يقابل المذاب في المحمول الحقيقي .  - ب

يعتبر المحمول الغروي حالة وسطية بين المحمول الحقيقي و المحمول العالق اذا 
ت او ايونات في حركة مستمرة تكون دقائق المادة المذابة عبارة عن جزيئات او ذرا

بين الطورين المستمر والغير مستمر لممحمول الغروي و لممحمول الغروي صفات 
 عديدة مثل االنتشار الضوئي و القطبية و الحركة البراونية . 

  -طرق التعبير عن التراكيز في المحاليل : -

التركيز: ىو عبارة عن كمية المادة المذابة داخل المذيب و يمكن التعبير عن تراكيز 
 المحاليل بالطرق التالية . 

-2- 
 



 

 ( المحاليل الموالرية : Mالتعبير بداللة الموالرية )-2

ىو المحمول المتكون من اذابة وزن جزيئي غرامي واحد في كمية من الماء 
 مول( . 1مل( فيكون التركيز )1000(لتر اي )1الحجم الى )  تكفي الكمال 

 ( المحمول المواللي .: MOالتعبير بداللة المواللي )-0

مل ( ماء اي 1000ىو المحمول الناتج من اذابة وزن جزيئي غرامي واحد في )
لتر ماء لذلك فان حجم المحمول عمى اساس المواللي ال يكون مساوي الى المتر و ان الزيادة 

 ختمف بختالف المواد المذابة و اوزانيا الجزيئية . ت

: ىو ذلك المحمول الذي يحتوى عمى غرام واحد من الوزن المحمول العياري  -3
 المكافيء لممادة المذابة في لتر واحد من المحمول ، فان الوزن المكافيء الغرامي الي

عنصر او مركب ىو عبارة عن عدد من الغرامات من ىذه المواد التي يجب ان تتحد او 
تحل محل غرام واحد من الييدروجين او ثمانية غرامات من االوكسجين او وزن مكافيء 

 غرامي واحد الي مادة . 

2HCl+Zn→Zncl+H2                                                      

ضرورية لتوازن المعادلة و لكن ذرة واحدة من الييدروجين  Hclيالحظ ان جزيئتين من 
و بذلك  Hتكافيء ذرة واحدة من  Hclلذلك جزيئة واحدة من  Znتحتاج الييا الحالل معدن 

غم . 36.5فان الوزن الجزيئي المكافيء الغرامي لمحامض يعادل وزنو الجزيئي و المساوي 
 فان الحال مختمف  H2so4 اما في حالة استخدام

 
                                                      Znso4+ H2 H2so4 + Zn → 
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اعطت ذرتين ىيدروجين و التي  H2so4في ىذه الحالة فان جزيئة واحدة من 

والوزن  Hتعادل ذرتين من  H2so4لذلك فان جزيئة واحدة من  Znاستبدلت بالمعدن 
غم . ان المحاليل 49=  2÷ 98الغرامي لمحامض يساوي نصف وزنو الجزيئي  المكافيء

 العيارية تستخدم لمحاليل الحوامض والقواعد . 
 :  المحاليل بداللة النسبة المئوية )%( -4

و ىي كمية المادة المذابة الى كمية المادة المذيبة كنسبة مئوية و يمكن استخدام 
غم 25النسبة المئوية في حالة وزن / وزن او وزن / حجم او حجم / حجم فمثال عند اذابة 

 % . 50مل ماء فان النسبة المئوية ىي 50من مادة في 

 :  (PPmالتعبير بداللة جزء بالمميون ) -5

عبير بداللة الكميات المتناىية الصغر و من التسمية فان الجزء يستخدم ىذا الت
 جزء من المادة المذيبة .  1000000بالمميون ناتج من اذابة جزء واحد من مادة في 

 انواع المحاليل نسبة الى الحموضة يقسم الى : -

عند  +H: ىو المحمول الذي يعطي ايون الييدروكسيل  المحاليل الحامضية  -1
 تفاعمو او تاينو . 

عند  +oH: ىو المحمول الذي يعطي ايون الييدروكسيل المحاليل القاعدية -2
 تفاعمو او تاينو . 

و ىذه المحاليل  pH: ىو المحمول الذي يقاوم التغير في ال  المحمول الدارئ -3
عند اضافة حامض قوي او قاعدة قوية و بعدىا تعيد  pHتقوم برفع او خفض ال 

 الى قيمتيا االعتيادية .  pHقيمة 
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  :-قسم المحاصيل الحقمية
 (     مدرس المادة )م .د .ايناس اسماعيل محمد(0202-0202العام الدراسي )

 : -ة لثالمحاضرة الثا / العمميالفسمجة         :-المرحمة الرابعة 

  -و النبات : بالماءفكرة عامه عن عالقة بالتربة  
يمعب الماء دورا ميا في عمميات تكوين التربة و نمو النبات و فعالية االحياء كافة فيو 
يذيب و يعيد توزيعيا في التربة بجميع االتجاىات قد تكون من االعمى الى االسفل او 
من االسفل الى االعمى او توزيعيا جانبيا او تغير ىيئة المعدن او الممح من خالل انواع 

ربة و تحركيا تميائية او الفيزياوية التي تحدث في التربة او تنقل حبيبات الالتفاعالت الكي
من مواضعا وتعيد ترسيبيا في مواضع اخرى جديدة بصورة غير صورتيا االولى نتيجة 

 و النقل عمى السطح او داخل جسم التربة . الفصل  
درجة الحرارة و ان نسبة و شدة التفاعالت او الفعاليات تعتمد عمى العوامل االخرى ك

و  التفاعل وجيد االكسدة و االختزال . الخذ فكرة عامة عن دور الماء في تكوين التربة 
نمو النبات يجب ان نعرف كمية الماء التي تستمميا التربة  تحت  اي ظروف سواء 

ي تجري عمى السطح فتتوزع توزيع لحد ما بتاثر تفاوت السطح التي تدخل التربة  او الت
Relief  والنسجة و كذلك المسامية و جيد التقمص و التمدد لمترب ففي االتربة المتشابيو

تعد ميمو عند مقارنة تطور  Infiltrationفان عامل التفاوت السطحي و نسبة النفاذية 
 و مقاطع الترب تحت ىذة الطروف . 

وح بين كما ان السواقط السنوية متباينو جدا فيي قيست و ذكرت في المصادر بانيا تترا
ممم اذ ان الدراسات الخاصة بالترب في المناطق ذات المناخ المتطرف 127-11505

و لكن المناطق ذات االمطار المحدودة او القميمة فان دور المطر يكون قميمة و محدودة 
    او يكاد يكون محدودا كما يبرز دور عوامل اخرى كالرياح و التغاير فيمعدوم 

 ممم كمعدالت سنوية كما  890-380ناطق بين السواقط ما بين درجات الحرارة اذ ان الم
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   -فان تاثيرها عمى خواص التربة كما يمي : Jenny 2492الحظها العالم 
 في التربة بزيادة السواقط )خفض في التفاعل ( .  +Hيزداد تركيز ايونات  -1
 يكون طرديا مع زيادة كمية السواقط .   وجود عمق الكاربونات في مقد التربو -2
 محتوى الترب من النتروجين يكون طرديا مع زيادة كمية السواقط .  -3
 من الطين يزداد بزيادة السواقط .  Solumمحتوى السولم  -4

يدخل جسم التربة فيفقد  ان جزء من السواقط يدخل جسم التربة اما الجزء االخر ال
لتربة او بصورة نتح من النبات و تسمى منو عمى شكل تبخر من سطحتح من ا

نتح و من الواجيو التكوينية  –تبخر  Evaporans-Pirationىاتان العمميتان ب 
 ية  التى تدخل فعال الى التربة الكملمتربة يجب تقويم ىذه الكمية من السواقط  لمعرفة 

  -عامل الحرارة :

الحرارة عامال مستقال من عوامل تكوين التربو و لكن في Jenne  1941لقد عد 
الحقيقو من الصعوبة  دراسة تاثيره مستقال عن الماء فعالقة الحرارة كبيرة بتبخر الماء 

و بالتالي تؤثر عمى نوع  Vantو زيادة او نقصان التفاعالت الكيميائية حسب قاعدة 
حرارة في نسبة تيدم المادة العضوية فيي النبات و حاجة استيالكو لمماء اما تاثير ال

تقريبا مقرونة بزيادة او نقصان الحرارة و كذلك تاثير درجات الحرارة عمى تحويل 
في تدفئة او تبريد السطح الخارجي الطاقة الى التربة اذ ان تحويل الطاقة يشارك 

السطح لمتربة كما ان درجة الحرارة تؤثر و بشكل ممحوظ عمى لون التربة و اتجاه 
لالشعاع القادم من اشعة و الغطاء النباتي اذ ان االمتصاص لالشعاع تزداد بزيادة 

 دكنة المون و تقل نسبة االنعكاس . 
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  -:تاثير الغطاء النباتي 

الكثافة ، االرتفاع و لون  يكون لمغطاء النباتي تاثير لالمتصاص يختمف باختالف 
الغطاء النباتي  ففي العديد من مناطق الغابات يظمل الغطاء النباتي سطح التربة 

الى كميا و في حالة الغابات المتساقطو  فان سطح التربة يتعرض في بعض الفصول 
اشعة مباشرة و في فصول الصيف او النمو فان الجزء االكبر يكون مظمال اما 

ف في درجات الحرارة لمنيار و الميل فان الحرارة الممتصة بالنيار بالنسبة لالختال
تفقد بالميل و ىذه طبعا عممية يومية و من اىم خواص درجة الحرارة : فيكون بزيادة 
درجة الحرارة تصبح الوان التربة فاتحة او اكثر احمرارا و تغسل القواعد كميا تقريبا 

المادة العضوية و الطين و ىناك ظروف  في المناطق الدافئة و يقل النتروجين و
و اذ ان االنظمة  اخرى لعممية الغسل قد تحدث سنو وال تحدث السنة الثانيو 

و التي يقصد بيا و ىي جزء من العناصر المناخية االخرى المؤثرة في الرطوبية 
التربة و النبات اي ان المناخ الجاف ليس من الضروري ان تكون تربتو جافو تؤثر 

ففي الشتاء يكون الجو بارد او ال تتوفر عالية و فيم العمميات الجوية في التربة في ف
الظروف المثمى لفعالية االحياء و تتعرض التربة لمغسيل تكون نسبة 
الكاربون:النتروجين واسعة و اذا كان الظرف جاف جدا في الصيف كذلك تقل فعالية 

 واسعة جدا . C:Nاالحياء و بالنتيجة تكون نسبة 

كما ان الماء المتيسر يتاثر ايضا باالمالح الذائبة قد تكون التربة المشبعة بالماء 
ممحية جدا و بالتالي سيكون الماء غير متيسر لمعظم النباتات و يفضل تسمية التربة 

يستخدم ايضا في  الرطوبيبانيا ممحية عن تسميتيا بالتربة الجافة . كما ان النظام 
تصنيف الترب و كما يحدد صفات و طبيعة التربة كطبيعة و كمية المادة العضوية 
و حالة المواد القاعدية لمتربة و عدم وجود او وجود االمالح و اىم ما يترتب عمى 
 ىذه الصفات و تاثيراتيا عمى النباتات المختمفة واسموب ادارتيا و متطمبات نموىا . 
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 :-صيل الحقميةسم المحاق
 (     مدرس المادة )م .د .ايناس اسماعيل محمد( 0202-0202العام الدراسي )

  : - الرابعةالمحاضرة  / العمميالفسمجة  
  : Diffutionالنتشار ا

يعرف االنتشار بانو حركة و انتقال جزيئات المادة ) غاز، سائل ، صمب ( في اتجاه 
معين بحيث يحدث ازدياد في عدد الجزيئات في ذلك االتجاه و يكون انتشار 
الجزيئات من المنطقة التي تكون فييا الطاقة الحركية لجزيئات المادة عالية الة 

و تعرف القوة لجزيئات المادة المنتشرة واطئة المنطقة التي تكون فييا الطاقة الحركية 
و ضغط  Diffution pressure بضغط االنتشارالدافعة النتشار جزيئات المواد 

االنتشار صفة من صفات المادة ناشئة عن الطاقة الحركية لجزيئاتيا و ىي تنطبق 
مادة جزيئات عل كل من الجزء المذاب في المحمول وعمى المذيب ايضا وان وجود 

في طريق المادة المنتشرة يثر عمى سرعة االنتشار كما يتاثر االنتشار بعدة  اخري
عوامل اىما ) درجة الحرارة ، الضغط المسمط ، حجم الجزيئات و طبيعة الوسط 
الذي تحدث فية ظاىرة االنتشار ( . وتمعب ظاىرة االنتشار دورا ميما في حياة 

من المحيط يتم عن طريق انتشارىا  وليةالنبات الن حصولو عمى كثير من المواد اال
 من وسط النمو الى النبات . 

 : تجربة انتشار المواد الصمبة في السوائل  -
 المواد :  -

 مل . 25انابيب اختبار سعة   -1
 برمنغنات البوتاسيوم .   -2
 بمورات ايودين .   -3
 حامل انابيب اختبار .  -4

 



 طريقة العمل : 

 ء الى ثمثي سعة كل منيما . خذ انبوبتي اختبار و امالءىما بالما  -1
ضع في احد االنبوبتين يمورة صغيرة من برمنغنات البوتاسيوم و في االنبوبة   -2

 االخرى بمورة صغيرة من االيودين ليما نفس الوزن ثم عمم عمى االنبوبتين. 
و ضع خمف كل ثبت االنبوبتين في وضع قائم في حامل انابيب االختبار   -3

 .  منيا قطعة من الورق االبيض
( و 5،10،15احسب سرعة االنتشار لممادتين بتتبع لونيما في الماء بعد ) -4

 حدد سرعة االنتشار لكل منيما ولماذا. 
 :  تجربة انتشار المواد الصمبة خالل وسط صمب -
 المواد و االدوات . -
 .  Pitri dishاطباق بتري   -1
 % . 3محمول اكار تركيز   -2
 بمورات االيودين .  -3
 بمورات برمنغنات البوتاسيوم .   -4
 طريقة العمل :  -
ثم ضع الطبقين في  Pitri dishيتم صب كميات متساوية من االكار في   -1

 . الثالجة لكي يجمد محمول االكار تماما
ضع في احد االطباق بمورة صغيرة من االيودين و في الطبق االخر بمورة   -2

 .  صغيرة من برمنغنات البوتاسيوم ليما نفس الوزن
 دقيقة .  30الحظ انتشار الجزيئات لمبمورتين بعد    -3
 . تجربة انتشار المواد السائل خالل وسط سائل  -
 المواد و االدوات :  -
 مل . 25انابيب اختبار سعة   -1
 حبر ازرق و احمر .   -2



 حامل انابيب اختبار .   -3
 .  طريقة العمل -
 خذ انبوبتي اختبار و امالءىما بالماء الى ثمثي سعة كل منيما .   -1
مل ( من الحبر االزرق وفي االنبوبة االخر 1ضع في احد االنبوبتين قطرة )  -2

( 5،10مل ( من الحبر االحمر ويتم وضع عالمة عمى االنبوبتين وبعد )1)
 دقائق يسجل سرعة االنتشار  وعمل السبب .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :-المحاصيل الحقميةسم ق
 (     مدرس المادة )م .د .ايناس اسماعيل محمد( 0202-0202العام الدراسي )
  : - خامسةالالمحاضرة  /الفسمجة العممى                      :-المرحمة الرابعة 

 :  Imbibitionالتشرب  -
اي الذرات او الجزيئات لمماد   المواد الغروية hydrationعرف عممية تميىء ت -

تظير دقائق الغرويات المحبة و الدمصاص الماء حول دقائقيا بالتشرب 
ميل شديد الدمصاص جزيئات الماء حوليا  colloids hydrophiticلمماء 

 Bound waterبشكل اغمفة و يسمة الماء في ىذه الحالة بالماء المرتبط 
مغرويات كما ان المواد الغروية الذي يؤدي الى زيادة الكتمة و الحجم ل

المختمفة تمتاز بوجود ثغور و فجوات و قنوات دقيقة جدا تمتد خالليا ليذا 
فيي تمتمك مساحات سطحية داخمية ىائمة مما يجعل قابميتيا لتشرب الماء 

عالية و المواد النباتية التي ليا القابمية عمى تشرب الماء كثيرة و تشمل المواد 
النشوية ، السميموزية و البكتينية ( و يصل الماء الى ىذه المواد  ) البروتينية ،

حسب قوانتين االنتشار . ولخاصية التشرب اىمية كبيرة في حصول البذور 
 عمى الماء و االنبات و تقل او تنعدم اىميتيا في الخاليا النباتية البالغة . 

 تجربة التشرب :  -
 المواد وادوات العمل :  -
 ت الفاصوليا او البزاليا . بذور جافة لنبا  -1
 موقد نار .  -2
 . 150سعة Volametric flaskدوارق حجمية   -3
 .  Bekarبيكر   -4
 فورمالين .  -5
 . Thermometerمحرار   -6
  -طريقة العمل : -



بذرة من البذور اعاله في بيكر يحتوي عمى كمية مناسبة من  50-25ضع   -1
الماء الساخن و يتم تسخين المحتويات لدرجة الغميان لبضع دقائق ثم اتركيا 

 تبرد لدرجة حرارة المختبر . 
انقل البذور بعد ذلك الى احدى الدوراق الحجمية اضف البيا بضع قطرات   -2

الى العالمو بواسطة الماء المقطر سجل درجة من الفورمالين ثم اكمل الحجم 
 فوىتو سدا محكما . ثم سد  لدورقحرارة محتويات ا

ضع في دورق حجمي اخر نفس عدد القطرات ثم اكمل الحجم الى العالمة   -3
باضافة الماء المقطر ايضا سجل درجة حرارة محتويات الدورق ايضا وسد 

  ات لمدورقين متساوية فوىتو سدا محكما . يجب ان تكون درجة المحتوي
ساعة ثم ال التغير في مستوي الماء .  24اترك الدورقين في المختبر لمدة   -4

   وعمل النتائج . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :-سم المحاصيل الحقميةق
 (     مدرس المادة )م .د .ايناس اسماعيل محمد( 0202-0202العام الدراسي )

 - سةسادالالمحاضرة  /الفسمجة العممى 

 Osmosis and Osmatic Potentialاالزموزية والجهد االزموزي        _ 

فيي تمثل حركة جزيئات المذيب  تمثل االزموزية حالة خاصة من حاالت االنتشار
 او ذو نفاذية انتقائية  Semi pereableخالل غشاء شبو نفاذ )الماء مثال( 

differentially pereablity   الطاقة الحركية لجزيئات من الوسط الذي تكون فيو
المذيب عالية الى الوسط الذي تكون في الطاقة الحركية لمجزيئات واطئة وينتج عن 

يدعى حديثا المذيب في اتجاه معين تولد ضغط يسمى ضغط االنتفاخ  حركة جزيئات
د حركة الجزيئات في ذلك الذي يحد Potential pressureبالجيد الضغطي 

)ضغط االنتفاخ ( اىميو فسمجية كبيرة حيث يعتبر احد والجيد الضغطي االتجاه 
الخاليا اثناء نمو النباتات وكذلك المساعدة في اسناد العوامل التي تزيد من حجم 

. وكما انو يشترك في انتقال المواد السكرية خالل النباتات وخاصة المعيشية منيا 
ذو قيمة سالبة عندما وكذلك في فتح الثغور والجيد الضغطي قد يكون اوعية المحاء 

لمنباتات المعمرة في ظروف النتح كما يحدث في االوعية الخشبية يكون الماء تختي 
العالي اثناء النيار وينعدم تأثير الجيد الضغطي وتصبح قيمتو مساوية الى الصفر 

او حدوث تأثير كيمياوي او   Plasmolكما في حالة البمزمة في عدد من الحاالت 
عمى تركيب الغشاء الخموي كثقب الغشاء او تغير تركيز ايون الييدروجين  فيزياوي

الكبير والمفاجئ كأضافة حامض قوي او قاعدة قوية او تكسر او تيشم الغشاء 
 .الخموي عند االنجمادات والجفاف 

 :تجربة ظاىرة االزموزية 

 المواد واالدوات 



 قمع فصل . -1
 قطع من كيس السموفان مع خيط . -2
 دي مع ماسك .حامل حدي -3
 محمول السكروز او كموريد الصوديم . -4
 مل يحتوي عمى ماء مقطر . 500بيكر زجاج بسعة  -5

 :طريقة العمل 

ضع كمية من محمول السروز او محمول كموريد الصوديوم في قمع الفصل  -1
 واربط قاعدة القمع بكيس السموفان .

 يتم تثبيت القمع بواسطة الحامل الحديدي والماسك . -2
البيكر الزجاجي الذي يحتوي عمى الماء المقطر تحت قمع الفصل  يتم وضع  -3

ثم نحدد مستوى المحمول داخل القمع بحيث يكون مساوي لمستوى الماء 
 المقطر في البيكر .

اترك الجياز لفترة من الزمن ثم نالحظ ارتفاع المحمول داخل القمع واترك  -4
ساعة ونالحظ التغيرات الحادثة ويتم تعميل النتائج واالسباب  24الجياز لمدة 

 المتوصل الييا في التجربة .

 تجربة ظاىرة االزموزية بواسطة درنات البطاطا :

 المواد المستخدمة : 

 اطباق بتري . -3من ممح الطعام .  كمية  -2درنات بطاطا .    -1

 طريقة العمل :

نقشر البطاطا ونقطعيا الى درنات ونأخذ احدى الدرنات ونقطعيا الى ثالث  -1
 مكعبات متساوية الحجم .



 نقوم بعمل في كل مكعب حفرة صغيرة . -2
ضع في كل حفرة لمكعبين من المكعبات الثالثة كمية من كموريد الصوديوم  -3

 دة في الدرنة الثالثة فارغة .واترك الحفرة الموجو 
ضع احد المكعبين الموجود فييما ممح الطعام في طبق بتري يحتوي عمى  -4

 .وضع المكعب الثالث في طبق بتري فارغ كمية من الماء المقطر 
اترك المكعبات الثالثة لمدة ساعة والحظ ماذا يحدث في كل منيا معمال  -5

 الييا في التجربة . النتائج واالسباب المتوصل

 
 


