


التعرف علي مكونات  الحديثة التي تمكننا من ساهم العلم الحديث في اكتشاف العديد من التقنيات لقد

األثر كعينة ال تتجاوز العديد من  بأخذ جزء صغير جداً من ونسبها ونواتج التلف وذلك األثر،

لفحص ومنها تحليل العينة باستخدام حيود األشعة السينية وا بعض التقنيات المليجرامات في

باستخدام الميكروسكوب اإللكتروني كما يقوم علماء اآلثار بجمع البيانات المختلفة عن المواقع 

 .األثرية وإحداثيات المواقع عن طريق الكمبيوتر
 



كتشاف العديد من المقابر اتم العثور على كثير من األعمال اليدوية للفراعنة أثناء 

ت الت الذهبية وكذلك األثاث وامتازغوالفرعونية القديمة فوجدوا األواني والمش

 المشغوالت الذهبية عند الفراعنة بالجمال والدقة الفائقين والتي تبهر كل من رآها 

العرش الذي يدل على المهارة العالية عند ومنها قناع توت عنخ آمون وكرسي 

 قدماء المصريين.
 



من حبات الزبيب والعظام والبقايا  كلً 

 ؛راجها إلى الدقةالفخارية يحتاج استخ

 لتجنب إتلفها أو تدميرها.

 
 









والفرع الثاني يدرس  يدرس حياة القدماء الذين عاشوا قديماً األول الفرع 

 الحضارات التي نمت وتطورت من بداية تدوين التاريخ.
 

 ،مشغلت األقراص المدمجة

 والمجهر. ،واألجهزة الطبية

نتعرف من التاريخ المدون 

فية تاريخ باللغة الهيروغلي

الحضارات اإلنسانية 

القديمة وكيف كان يعيش 

 .اإلنسان قديماً 

 



للحفاظ على اآلثار من 

التدمير أو كسرها أو إلحاق 

أي أذى بها أثناء الحفر فلن 

يستطيع العلماء ترميمها إذا 

 دمرت.

 



وما تركه  علم يدرس بقايا الحضارات القديمةهو 

 أصحاب هذه الحضارات من أشياء.
 

 جهر والحاسب اآللي واألفوميتر والميزان الرقمي.الم
 

للكشف عما في باطن األرض دون ضرر أو تدمير 

 للموقع األثري.
 

النقوش على الجدران كما في دراسة الحضارة 

الفرعونية القديمة واألواني والمباني القديمة 

 .كالمساجد األثرية في دراسة اآلثار اإلسلمية

 

الموقع األصلي لآلثار يقوم العلماء بتسجيل 

وتحليله لما في ذلك من دراسة للحضارات التي 

 قامت في منطقة ما والتاريخ الثقافي لهذه المنطقة.
 

 هو أسلوب دقيق لفهم العالم من حولنا. العلم:

هي توظيف العلم لصنع األدوات والمنتجات التي التقنية:
 يستعملها البشر.

اإلنجازات التقنية وقد ساهم التقدم العلمي الهائل في 
بشكل كبير كما تم توظيف كثير من التقنيات في األبحاث 

 العلمية مما أثرى العلوم وساهم في تطورها.
 



 حل المشاكل التي يتطلب حلها خطوات عدة باتباع نهج منطقي.
 



 تحديد المشكلة.

 

إجراء التجارب 

المجلت والدوريات و

ومقابلة الخبراء 

 وفحص العينات.

 



ناتج المراد قياسه في هو ال

 التجربة.

 







 

تصميم  –تكوين الفرضية  -تحديد المشكلة

 -تسجيل الملحظات -اختبار الفرضية  –التجربة 

 استخلص النتائج ثم التواصل. -تحليل النتائج 

 

هو العامل الذي ال يتغير أثناء  :تبالعامل الثا

 التجربة.

ء هو العامل الذي يتغير أثنا العامل المتغير:

 التجربة.
 

الحصول على معلومات  الملحظات هي:

حاستي السمع  باستخدام الحواس وخاصة

 والبصر ثم تدوينها.

 تعتمد على الملحظات. :أما االستنتاجات فهي 

 

 للتأكد من صحة النتائج.

 



 السماد. ةهو كمي المتغير المستقل:

تنمو النباتات بشكل أفضل عند وضع كمية السماد  

 للتربة دون زيادة أو نقص.المناسبة 

أحضر ثلث نباتات من نفس النوع مزروعين في 

أواني لها نفس الحجم وبها نفس نوع التربة 

 ونفس الكمية.

أضع  في اإلصيص األول كمية سماد كبيرة أكبر 

مما تحتاجه التربة وأضع في اإلصيص الثاني 

كمية سماد أقل مما يحتاجه النبات وأضع في 

 مية مناسبة من السماد.اإلصيص الثالث ك

 سقي النباتات وأضعها في مكان به ضوء مناسب.أ

أالحظ نمو الثلث نباتات على مدى شهر وأسجل 

 ملحظاتي.

 أجمع البيانات وأحللها ثم أستخلص النتائج.

 

أي أن أفكار نيوتن أعتمدت على 

 ملحظات وأفكار العلماء السابقين وأنه

كة في اصل للعلماء للمشارالبد من التو

 العلم. ومناقشتها وبذلك يتقدم أفكارهم

 

 
 

 





إجراء جميع الخطوات المتبعة فى أثناء التنقيب حيث قام الطلب بتحديد الموقع ثم عمل خريطة تحتوي على 

ألضرار دوات المستخدمة ولتجنب ااألمن ي ثار سلبية ألآ يكما أنه ال يوجد أ ،االبعاد المختلفة للموقع

 ستخدام أدوات مناسبة.اخر والعينات ونقلها بعناية من مكان آلالتعامل بحرص مع  تى:اآلتباع ايتم بالموقع 

 

وذلك عن  طريق العمل المختبرى حيث يتم نقل القطع بكل حرص وعناية إلى المختبر حيث يتم تنظيفها 

 .ء الدراسات والتحاليل الكيميائيةوالشروع فى إجرا

 تحديد مكان القطع األثرية وتعمل على معرفة أبعادها المختلفة. وذلك ألنها تعمل على          

 

عمل نموذج للجهاز التنفسى واالستعانة به فى شرح عملية التنفس 

 الشهيق والزفير. ي من عمليتوحركة الحجاب الحاجز فى كًل 

 





 البحث

 
 الدراسات الميدانية

 

 التحليل الكيميائي

 

 الحفظ والتنظيف

 
 الرادار

 

 نترنتاإل

 
 الدوريات 

 



المتغير المستقل   

 الفرضية

 الطريقة العلمية

 العلم

 الثابت

 المتغير التابع

يمكن استنتاج أن مجموعات من الناس عاشوا  

 في هذا المكان في أزمنة مختلفة.
 

ال تعتمد الخطوات المتبعة على نوع االستقصاء العلمي 

حل كافة وال توجد خطوات صحيحة وبالترتيب نفسه ل

 المشاكل.
 

يجري الكثير من العلماء دراساتهم  في الميدان 

 ومنهم علماء االثار.
 



أستخدم نوع الصابون كمتغير مستقل وتكون ثوابت 

التجربة هي درجة حرارة الماء والمواد المراد تنظيفها 

ويكون المتغير التابع في هذه الحالة هو درجة نظافة 

ي تتغير بتغير نوع الصابون. المواد المراد  تنظيفها والت

 وتكون المجموعة الضابطة هي المواد النظيفة.

فبتغيير نوع الصابون المستخدم في تنظيف المواد 

المراد تنظيفها يتغير درجة نظافة هذه المواد 

وبملحظاتها ومقارنتها بالمجموعة الضابطة يمكن 

 استنتاج نوع الصابون الذي ينظف أفضل.

 

تحديد مواقع اآلثار ثم تستخدم أدوات يستخدم الرادار ل

الحفر والتنقيب مثل الجرارات واآلليات الثقيلة والمحافير 

الصغيرة للتنقيب عن اآلثار ولتحديد عمر اآلثر وإلى أي 

العصور ينتمي يتم استخدام العناصر المشعة مثل الكربون 

المشع ويتم في ذلك استخدام جهاز قياس الطيف الكتلي. 

ل العينات األثرية باستخدام المجهر وأجهزة كما يتم تحلي

 .األشعة للحصول على معلومات وبيانات كاملة عن األثر

 جم 2500= كجم  2.5وزن التربة =  المعطيات:

 جرام  20الوزن اللزم لتحليل العينة = 

 = النسبة المئوية % المطلوب

 :طريقة الحل

     ×( جم2500÷  جم20النسبة المئوية = )

(100  ÷100 = )0.8% 
 

قد تؤدي األخطاء في أثناء تسجيل البيانات إلى 

 .استنتاجات غير صحيحة
 

ستنتاجالملحظة واال  

 
 تكوين الفرضيات

 

 إجراء التجربة

 
 تحليل البيانات

 

وجود حريق في منزل وأحد األشخاص يستنجد برجال 

 المطافيء.
 

 ه.مضخات الميا –السللم المتحركة  –الخوذة 
 



مواد الطلء. –العجائن مثل الكيك  -المياه الغازية –دوية األ  
 



 سائل مكعب الحساء  سائل مسحوق الحساء 

 لونه أفتح  لونه أغمق

كمية الحساء الغير 

 ذائبة قليلة

كمية الحساء الغير 

 ذائبة أكبر

كلما قل حجم الحبيبات كلما زاد معدل ذوبان 

 .المادة
 







يات فيزيائية فيمكن استخدام ألنه يمكن فصل مكوناتها بعمل

يمكن تبخير  س لفصل برادة لحديد عن الرمل كماالمغناطي

 الماء في عصير الليمون لفصل المواد  الذائبة في الماء.

 



 المحلول.

 

 



  :التقطير العادي -

 ويصعد بخار الماء الى أعلى ،يتم غلي الماء المالح في خزان ماء بدون ضغط

لى المكثف الذي يقوم بتكثيف بخار الماء إصل الخزان ويخرج عبر مسار مو

وتستخدم  ،لى قطرات ماء يتم تجميعها في خزان الماء المقطرإتتحول  الذي

 .الطريقة في محطات التحلية ذات الطاقة اإلنتاجية الصغيرة هذه

 

  :التقطير الومضي متعدد المراحل -

 اسب طردياً معاعتماداً على الحقيقة التي تقرر أن درجة غليان السوائل تتن

 غليانهالضغط الواقع عيها فكلما قل الضغط الواقع على السائل انخفضت درجة 

وفي هذه الطريقة تمر مياه البحر بعد تسخينها إلى غرف متتالية ذات ضغط 

فتحول المياه إلى بخار ماء يتم تكثيفه على أسطح باردة ويجمع  منخفض

طريقة في محطات التحلية ذات وتستخدم هذه ال ،صالحة للشرب ويعالج بكميات

 .الكبيرة الطاقة اإلنتاجية

 



ثاني أكسيد الكربون ومواد 

 أخرى هي التي تعطي اللون والطعم للمشروبات الغازية.
 

نعم، فالمشروبات الغازية قد تحتوي على 

 مواد صلبة وسائلة وغازية ذائبة فيها.
 





أما  ،أو اكتسبتهاتتكون المركبات األيونية من جسيمات فقدت إلكترونات 

 المركبات الجزيئية فتتكون من جسيمات تشارك في إلكتروناتها لتشكل الجزيئات.

 



أي ان المذيبات القطبية                              

 تذيب المواد القطبية والمذيبات الغير القطبية تذيب المواد غير القطبية.

 



 .سلفات الباريوم
 

ني أكسيد الكربون مما اط فتقل ذائبية ثألن بفتح العلبة يقل الضغ

 يؤدي إلى خروج ما تبقى من الغاز من المشروب خلل عدة أيام.
 

تغير رائحة الحليب الغير مبرد 

وقد يحوي مواد صلبة بينما 

الحليب المبرد ال تتغير رائحته 

 يحوي مواد صلبة. وال
 

تخفض الثلجة درجة حرارة 

الطعام فيبطؤ معدل التفاعل 

 يقلل من تلف األطعمة.مما 
 

ذائبية كلوريد 

الصوديوم ال تتغير 

بتغير درجة حرارة 

الماء ولذلك فإن كمية 

كلوريد الصوديوم 

الذائبة في الماء تظل 

ثابتة في الماء الساخن 

 والماء البارد.
 

 





 .مل 1000عدد جرامات الجلوكوز =  المعطيات:

  .%20تركيز محلول الجلوكوز = 

رامات الجلوكوز اللزمة لتحضير محلول عدد ج المطلوب:

  .%20بتركيز 

 طريقة الحل:

 مل100/  (جم20× مل 1000)عدد جرامات الجلوكوز= 

 .جم 200=                             
 

 

 .%70نسبة الماء في هذا العصير 

 



لها نفس الخصائص والتركيب وال يمكن  المادة النقية:

واسطة العمليات تجزئتها إلى مواد أبسط منها ب

 الفيزيائية مثل الطحن والغلي والترشيح.

 عنصراألكسجين. - الماء مثال:

من مواد غير مترابطة بنسب غير  يتكون المخلوط:

محددة ويمكن فصل بعضها عن بعض بالعمليات 

 الفيزيائية.

 مخلوط برادة الحديد والرمل. –الماء المالح  مثال:
 

لمواد باتتظام على تختلط ا في المخاليط المتجانسة:

 المستوى الجزيئي دون أن ترتبط بعضها ببعض.

تكون المواد فيها غير  المخاليط الغير متجانسة:

فيها مختلفة من  موزعة بانتظام ونسب المواد

 موضع آلخر.
 

عند امتزاج جسيمات المذيب مع  المحلول يتكون

 جسيمات المذاب.

 

 سبيكة.
 

 جزيئات الماء قطبية.
 

زيادة  -التحريك أو الرج – الحرارة رفع درجة

زيادة الضغط إذا  – مساحة سطح المادة المذابة

 كان المذاب غاز.
 

 لخفض درجة تجمد الماء.
 



وذلك ألن السوائل المستخدمة غير قطبية والدهون 

وم أيضا مركبات غير قطبية فتذوب الدهون حوالش

 بينما الماء قطبي. ،والشحوم في هذه السوائل

 

يجب أن تكون قوية حتى تتمكن أن تفتح  نهاأل

 العلبة دون أن تنكسر.

 

ز  غا –مخلوط الهيليوم والنيون محلول غاز 

 .صلب –البرونز: فهو محلول صلب 

عصير الزنجبيل: سائل مذاب فيه مواد صلبة 

 ومواد غازية.
 

س أسرع ˚25ألن الطعام يفسد عند درجة حرارة

ند درجة س حيث انه ع˚2بكثير من درجة حرارة 

رارة المنخفضة تبطيء من معدالت التفاعلت حال

 الكيميائية فيقلل من تلف الطعام.
 

 



 األحماض.

 



لم تتواجد كثير من هذه المواد مثل العلب البلستيكية واألطباق 

كثر بدائية مما هي عليه أوبالتالي أصبحت حياتنا ، والملعق

 اآلن.

 

اقيع على المسمار مع تكونت الفق

وفي اليوم التالي أصبح  ه المعاً بقائ

 ووجود علمات على تآكله. باهتاً 

 

يتفاعل  غاز ثاني أكسيد الكربون في 
المشروب الغازي  مع الماء مكونا 
حمض الكربونيك الذي يتفاعل مع 

 الحديد )المسمار( فيسبب تآكله.
 

 





عند إضافة الماء إلى الجير 

)كربونات الكالسيوم( تتحد 

روجين الموجبة أيونات الهيد

من الماء مع مجموعة 

الكربونات سالبة الشحنة 

ليتكون حمض الكربونيك 

إلى ماء  الذي يتحلل سريعاً 

ويتصاعد غاز ثاني أكسيد 

كما يتفاعل أيون  ،الكربون

الهيدروكسييل السالب من 

جزيء الماء مع أيون 

 الكالسيوم الموجب مكوناً 

 هيدروكسيد الكالسيوم.

 



 من ادل يتساوى أعداد كًل في المحلول المتع

 أيونات الهيدرونيوم وأيونات الهيدروكسيد.
 



يحددها سهولة انفصاله إلى أيونات أو إطلقه أيونات  قوة الحمض:

 الهيدروجين عند ذوبانه في الماء.

يحددها سهولة انفصالها إلى أيونات أو إطلقها  قوة القاعدة:

 ي الماء.أيونات الهيدروكسيد السالبة عند ذوبانها ف
 

 



تتغير ألوان محاليل النباتات أو 

حتى لون أوراق النبات نفسه كما 

حسب درجة في نبات تباع الشمس 

 فمثًل  ،قاعدية أو حامضية الوسط

محلول الشاي يتغير لونه لألصفر 

كلما زادت حموضة الوسط ويتغير 

لونه لألحمر الداكن عند زيادة 

 قلوية الوسط.
 

ت الهيدرونيوم وذلك لتساوي عدد أيونا

 و أيونات الهيدروكسيد فيه.

 

 ملح وماء.

 



الماء أما  في أيونات الهيدرونيوم حماضتنتج األ

 القواعد فتنتج أيونات الهيدروكسيد.

موصلة  –لها طعم الذع  :حماضخواص األ

 كاوية وحارقة للجلد. –للكهرباء 

 –لها ملمس ناعم كالصابون خواص القواعد:

 هرباء.موصلة للك -طعمها مر

 

حمض األسيتيك يستخدم في  أمثلة على األحماض:

حمض الكبريتيك ويستخدم في  –صناعة الخل 

حمض النيتريك يستخدم في  –صناعة األسمدة 

 صناعة البلستيك واألصباغ.

هيدروكسيد الكالسيوم  أمثلة على القواعد:

هيدروكسيد  –يستخدم في تخطيط الملعب 

صابون ومنظفات الصوديوم يستخدم في صناعة ال

األمونيا وتستخدم في صناعة منتجات  –األفران 

 التنظيف.

 

 تتفاعل أيونات الهيدرونيوم مع أيونات الهيدروكسيد لتكوين جزيء الماء المتعادل.

 

يتغير الرقم الهيدروجيني بسبب 

تفاعل أيونات الهيدروكسيد 

وأيونات الهيدرونيوم وتكون 

 الماء. 

 



الهيدرونيوم عن أيونات  ذا زاد تركيز أيوناتإ

لهذه المحاليل أقل من  HPالهيدروكسيد في المحلول فإن 

أما إذا تساوت تركيز أيونات الهيدرونيوم مع أيونات  7

اما إذا زاد  7لها تكون تساوي  HPالهيدروكسيد فإن 

الهيدروكسيد في المحاليل عن أيونات  تركيز أيونات

 .7تكون أكبر من  HPالهيدرونيوم فإن 

 

فيتعادل  باستخدام قاعدة قوية وسكبها فوق الحمض

 .الحمض ويتكون ملح وماء
 

 في المحاليل الحمضية: المعطيات:

  2ول = الرقم الهيدروجينى للمحلول األ 

  6الرقم الهيدروجينى للمحلول الثانى = 

 في المحاليل القاعدية:

  13ول = الرقم الهيدروجينى للمحلول األ

  10للمحلول الثانى = الرقم الهيدروجينى 

فرق الحمضية =؟                   المطلوب:

 فرق القاعدية = ؟

 :طريقه الحل

 HP =6-2=4الفرق في  

 مرة10000=  104فرق الحمضية = 

 HP =13 -10 =3الفرق في 

 مرة1000=103فرق القاعدية = 

 

 





 PH لون الكاشف المحلول

أخضر -أزرق  محلول األمونيا  11-12  

صودا الخبز محلول 11 - 10 أخضر   

11 – 10 أخضر محلول الصابون  

HCl 1 -صفر  أحمر  

أرجواني  –أحمر  الخل األبيض   3 -4  

أرجواني  –أحمر  الشراب الغازي  3- 4  

8 - 6 أرجواني  ماء مقطر  

 

HCl  -  محلول األمونيا. –محلول الصابون  –محلول صودا الخبز  -الماء المقطر –الخل األبيض  –الشراب الغازي 
 

   الخل األبيض. –الشراب الغازي  –HCl  المحاليل الحمضية هي:

 األمونيا. –محلول صودا الخبز  –محلول الصابون  المحاليل القاعدية هي:
 

القاعدة األقوى  –الحمض األضعف هو الخل أو المشروب الغازي 

المحلول األقرب إلى التعادل الماء المقطر. –هي األمونيا   
 

 أن محلول األمونيا ينتج أيونات هيدروكسيد أكثر من محلول الصابون.

 

 أيون الهيدروكسيد.
 





 متجانسة

 

عناصر أو مركبات 

 غير مخلوطة بانتظام.

 

 عناصر

نوعين أو أكثر 

 من الذرات.

 

 المادة النقية

 



 الرقم الهيدروجيني

 التركيز

 .الذائبية

 المذاب

 التعادل

 المادة النقية

 



تتكون البلورات في المحاليل  تحت ظروف محددة 

فتخرج كمية من المذاب خارج المحلول في صورة 

عند تبريد  مادة صلبة وتحدث عملية التبلور أحياناً 

المحلول أو عند تبخر جزء من المذيب. أما تكون 

الرواسب فيحدث عند خلط المحاليل وتفاعل المواد 

ى راسب.فيما بينها فيتكون مادة صلبة تسم  

بإذابة كمية قليلة من الحمض في كمية كبيرة 

 من الماء ليصبح المحلول مخفف.

وذلك ألن يعمل مانع التجمد كمذاب أما 

الماء فيعمل كمذيب فيغير المذاب من 

لماء( الفيزيائية فيغير اخواص المذيب )

 .من درجة تجمد الماء ودرجة غليانه

 

لكاشف الكريسول األحمر والثيمول األزرق وا

 العالمي.

 

ا حيث يقوم بإنتاج ا أحيانً يعمل الماء كحمضً 

أيونات الهيدرونيوم كما إنه يعمل كقاعدة في 

 أحيان أخرى حيث ينتج أيونات الهيدروكسيد.

 



 مل 1000سعة الوعاء =  المعطيات:

 %18نسبة  العصير فى الشراب = 

 حجم مسحوق العصير = ؟ :المطلوب

 :طريقه الحل

=  100(/18×1000لعصير =  )حجم مسحوق ا

 مل. 180
 

 جم ماء.100جم/60 كلوريد البوتاسيوم:

 .جم ماء100جم /35 كلوريد الصوديوم:
 

لها نفس الخصائص والتركيب واليمكن  المادة النقية:

قد تكون في صورة  ،تجزئتها إلى مواد أبسط منها

عناصر مثل األكسجين أو مركبات لها تركيب ثابت أي 

ين ذرات العناصر المكونة للمركب ثابتة مثل أن النسبة ب

 الماء.

مكون من مواد غير مترابطة بنسب غير  المخلوط:

محددة ويمكن فصل مكوناتها بإحدى الطرق الفيزيائية 

مثل استخدام المغناطيس في فصل برادة الحديد من 

 الرمل.

 

ألن بارتفاع درجة الحرارة تقل ذائبية الغاز في 

غاز ثاني أكسيد الكربون من  السائل ولذلك يتحرر

 الشراب الدافيء بكمية أكبر منها في الشراب البارد.

 

 الشامبو سلطة الخضار

 مخلوط متجانس مخلوط غير متجانس

تتوزع مكونات السلطة 

 بغير انتظام
 تتوزع مكوناته بانتظام

يمكن فصل مكوناتها 

 بسهولة
 يصعب فصل مكوناته

 

إذابة مادة صلبة صلب( يتكون ب - محلول )سائل

 في مذيب سائل مثل الماء والملح أما في محلول

غاز( يكون المذيب سائل بينما المذاب  –)سائل 

غاز مثل المشروب الغازي أما في محلول )سائل 

سائل( فإن كلمن المذيب والمذاب مادة سائلة  –

 مثل الخل.

 





 استنتاج

 ملحظة

 استنتاج

 فرضية

 استنتاج

 فرضية

 اء عدة تجارب الختبار الفرضية ودعمها.بعد إجر
 

 جات خاطئة عن تحليل البيانات.اسيتم التوصل إلى استنت
 

أما الفرضية  ،االستنتاج يعتمد على الملحظة

 .فهي جمل يتم اختبارها
 

مثل سلطة  :وأمثلة عليهمخلوط  غير متجانس 

 الزيت والخل.  –مخلوط من المكسرات   –الخضار 
 

ساحة سطح المذاب والمعرضة بسبب زيادة م

 للسائل فيزداد معدل الذوبان.
 

  بحساب النسبة المئوية لكلوريد الصوديوم في 

 ين.لالمحلو

( 100× 5)أ( = ) تركيز كلوريد الصوديوم في المحلول

/100 =5% 

×  27تركيز كلوريد الصوديوم في المحلول )ب( = )

100/ )100  =27% 

 من المحلول )أ(. المحلول )ب( أكثر تركيزاً  إذاً 

 

عند وضع ورقة تباع الشمس الزرقاء في محلول  

وتتحول إلى اللون األحمر إذا يكون المحلول حمضي 

أما إذا تغيرت ورقة عباد الشمس ، 7أقل من  HPوله 

وضعها في محلول إلى اللون األزرق  الحمراء عند

 .7أكبر من  HPوله درجة  يفإن هذا المحلول  قاعد

 



  ثوابت التجربة في النبات سهولة ضبط

 أكثر من اإلنسان.

  قصر دورة الحياة  في النبات تؤدي إلى

سهولة قياس المتغيرات التابعة خلل عدة 

بعكس اإلنسان الذي تطول فترة  ،أجيال

 دورة الحياة.

  ما قد يسببه إجراء التجارب على اإلنسان

من مشاكل اجتماعية وأخلقية ودينية 

 ا.أيضً 

 جربة للتحقق من النتائج يمكن إعادة الت

على النبات بسهولة أكثر النتشار أنواعه 

 وتعدده.
 

للتواصل أهمية قصوى لنشر النتائج التي 

حصل عليها لعالم التي قد تفيد البشرية وتنقذ 

حياة كثير من الناس قد يتواصل العلماء من 

المجلت العلمية أو على شبكة  خلل النشر في

 لعامة.نترنت أو المحاضرات ااإل

 

اء إلى أيون الهيدروجين يتأين جزيء الم

يون الهيدروكسيد السالب فيرتبط أالموجب و

يون الهيدروجين باأليون السالب في المركب أ

األيوني كما يرتبط أيون الهيدروكسيد باأليون 

 الموجب في المركب األيوني.

 

يستخدم الماء كمذيب وغاز ثاني أكسيد  هألن

 ي السائل.الكربون هو المذاب ف

 

ألن عند فتح العلبة يقل الضغط على الغاز فتقل 

 ذائبيته فيخرج منها الغاز على مرور الزمن.

 


