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  المقدمة

  
  

دنا محم  د وعل  ى آل  ھ وص  حبھ  ی س  الحم  د هللا وال  صالة وال  سالم عل  ى أف  ضل األنبی  اء والمرس  لین  
بعون من اهللا وتوفیق تم إعداد ھذا الدلیل المخصص للمختب رات المدرس یة وال ذي أرج و           .وسلم

ختب رات   ھ و حاج ة الم  هالباعث الرئیسي إلع داد وقد كان . أن یكون إضافة نافعة في ھذا المجال      
وھ  ذا ال  دلیل . المدرس  یة لمث  ل ھ  ذه األدل  ة الت  ي ت  ساعد المخت  صین عل  ى ح  سن ت  أدیتھم لعملھ  م   

 واالستزادةبحث عن الفائدة موجھ بشكل أساسي لمعلمي الكیمیاء ومحضري المختبر ولكل من ی  
   : ھيأقسام رئیسیة سبعةعلى  الدلیل ىوقد احتو. في ھذا المجال

  . المحضر وواجباتھ - ١      
 .السالمة في المختبر -٢
 . األولیة اإلسعافات -٣
 .المواد الكیمیائیة  -٤
 . وكیفیة إعدادھا كواشفال -٥
 .تحضیر المحالیل  -٦
 .طفایات الحریق  -٧

 ب أي موض وع أم ر    وكلن ا ی درك أن اإلحاط ة التام ة     . باإلضافة إلى مالحق تخدم دارسي الكیمیاء       
ین  ا ب  أي رأي أو م  شورة وذل  ك عل  ى عل ا أال یبخل  ول  ذلك آم  ل م  ن المطلع  ین علی  ھب الغ ال  صعوبة  

   ) .abu_mazen77@hotmail.com(  اإللكتروني نابرید
  

  
  ولكم جزیل الشكر
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  المحتویات
  رقم الصفحة                   المــــــوضوع        

  المحضر وواجباتھ:  أوًال 
  ٤          )فنیة وإداریة (  واجبات ومھام محضر المختبر -

  المة في المختبر الس: ثانیًا 
  ٦            المواصفات العامة للمختبرات المدرسیة -
 ٦            التجھیزات الوقائیة للمختبرات المدرسیة -
 ٧              أدوات الحمایة الشخصیة  -
 ٧              قواعد السالمة في المختبر -
 ٨          تبرات المدرسیةبعض أنواع المخاطر في المخ -
 ٨        درسیة العوامل المساعدة للمخاطر في المختبرات الم -
 ٩            بعض أعراض التعرض لمواد كیمیائیة -
 ٩  بعض الخطوات التي یجب القیام بھا عند دخول المختبر وقبل إجراء التجارب -
 ٩          بعض االحتیاطات الالزمة عند إجراء التجارب  -
 ١٠              التصرف عند وقوع حادث  -
 ١٠              التصرف عند وقوع حریق  -

  ة األولیاإلسعافات: ثالثًا 
  ١١          ) األولیة اإلسعافاتصندوق ( صیدلیة المختبر  -
 ١١                  حوادث العین -
 ١٢                   الحروق -
 ١٢                الحروق الحراریة -
 ١٢             األولیة للحروق الحراریةاإلسعافات -
 ١٣                الحروق الكیمیائیة -
 ١٣             األولیة للحروق الكیمیائیة اإلسعافات -
 ١٣                   الجروح -
 ١٤               األولیة للجروحسعافاتاإل -
 ١٤                    السموم -
 ١٥                  معالجة النیران -
 ١٦                  االنفجارات -
 ١٦           األولیة عند اإلصابة بصعقة كھربائیةاإلسعافات -

  المواد الكیمیائیة : رابعًا 
  ١٧            شروط حفظ وتخزین المواد الكیمیائیة -
 ١٧            طرق حفظ وتخزین المواد الكیمیائیة -
 ٢٠            طرق التخلص من المواد الكیمیائیة -
 ٢٠                  المواد األكالة -
 ٢٢              المواد الكیمیائیة غیر المؤتلفة -
 ٢٤    تصنیف بعض المواد الكیمیائیة المتوفرة بمختبرات المراحل الدراسیة -

   وكیفیة إعدادھاالكواشف: خامسًا 
  ٢٧      واشفعاتھا عند تحضیر الكبعض االرشادات التي یجب مرا -
 ٢٧                  إعداد الكواشف -
 ٢٨            طرق تحضیر أوراق تباع الشمس -
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 ٣

  )أمثلة محلولة (  تحضیر المحالیل: سادسًا 
  ٢٩                محالیل المواد الصلبة -
 ٢٩                 المحالیل السائلة  -

  طفایات الحریق : سابعًا
  ٣١                أنواع طفایات الحریق -
 ٣١              طریقة استخدام طفایات الحریق -
 ٣١      بعض االحتیاطات الواجب األخذ بھا عند استخدام طفایات الحریق -

  المالحق : ثامنًا
  ٣٣              جدول الدوري الحدیث صورة لل-
  ٣٤               المعروفةأسماء ورموز العناصر -
 ٣٥      قائمة بالعناصر ذات الرموز المشتقة من أسمائھا بلغة غیر اإلنجلیزیة-
  ٣٦              ة الذراتبعض األیونات متعدد -
 ٣٧            المة في المختبر  الس وعالماتإرشادات -
 ٣٨          المواد الالزمة لمنھج الكیمیاء للمرحلة الثانویة -
 ٤٠          األدوات التي تخدم منھج الكیمیاء للمرحلة الثانویة -
  ٤١                النظام الدولي للوحدات -
  ٤٢     من محضر المختبریة ومواد كیمیائ وأدوات ووسائلأجھزة طلب نموذج -

  المراجع : تاسعًا
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  المحضر وواجباتھ: أوالً 
  )فنیة وإداریة  (  واجبات ومھام محضر المختبر**      
اس  تالم عھ  دة المختب  ر وف  ق ج  رد م  ن إدارة المدرس  ة أو م  ن ك  ان قبل  ھ بإش  راف إدارة            -١

  .والمواد المدرسة والتأكد من سالمة األدوات واألجھزة 
تھیئة غرفة المختبر بما یكفل االستفادة منھا كغرفة تعلیمیة تتمیز بالنظافة واإلدارة الجیدة          -٢

 .والتھویة السلیمة وترتیب مقاعد الطالب بما یكفل رؤیة المعلم وطریقة إجراء التجربة 
حفظ أدوات المختبر في الخزانات الخاصة باألدوات وفق ترتیب یسھل عن طریقھ تن اول       -٣

ي أداة دون تع  ریض بقی  ة األدوات للتل  ف م  ع كتاب  ة محتوی  ات ك  ل خزان  ة عل  ى وجھھ  ا     أ
الخ   ارجي بتنظ   یم جی   د ی   سھل معرف   ة أن   واع األدوات الزجاجی   ة واألجھ   زة والنم   اذج        

 .البیولوجیة والمصورات المجھریة 
حفظ المواد الكیماویة بإیداعھا في الخزانات اآلمنة الخاصة بھا مع ت صنیف ك ل ن وع م ن          -٤

م الح م  ع وض ع بطاق  ة تعری  ف عل ى ك  ل منھ  ا بم ا یكف  ل س  المة مرت ادي المختب  ر م  ن       األ
التالمیذ وغیرھم مع كتابة محتویات كل خزانة عل ى وجھھ ا الخ ارجي بتنظ یم جی د ی سھل        

 .معرفة أنواع تلك المواد وفق ترقیم معین یضعة موجھ المختبر 
للعمل عل ى تزوی د   ، ھزة الالزمة التنسیق مع إدارة المدرسة لمعرفة المواد الناقصة واألج       -٥

 المختبرات لشراء  لفةُسالمختبر بھا سواء عن طریق إدارة التعلیم أو الوزارة أو استخدام    
 .األصناف التي ال تؤمنھا الوزارة 

تجھی  ز المختب  ر للتج  ارب العملی  ة ح  سب طل  ب معل  م الم  ادة وتح  ضیر وتھیئ  ة األدوات           -٦
دون ف  ي دفت  ر التح  ضیر الخ  اص ب  المختبر   والم  واد الخاص  ة ب  إجراء تجرب  ة ال  درس الم     

 .والمراد  تدریسھ في المختبر 
التن سیق م ع معلم ي المدرس ة المحت اجین إلعط اء دروس ھم ف ي المختب ر م ع مراع اة ذل ك              -٧

 .أثناء وضع الجدول الدراسي 
 وتنظیم ھ قب ل نھای ة    قط ع ومحالی ل كیماوی ة وإع ادة ترتیب ھ       تنظیف آثار التجارب من بقایا       -٨

 .سي الیوم الدرا
قفل المختبر بعد خروج المعلم والط الب ونھای ة ال دوام للمدرس ة م ع إبق اء أجھ زة التبری د           -٩

التي تدعو الحاجة إلى استمرار عملھا للمحافظة على بعض المواد والتأكد من قفل النوافذ   
درسة بذلك للمحافظة علیة من والتیار الكھربائي ومحابس الماء والغاز وإبالغ حارس الم        

  .أي عبث
         ھذا التنسیق والترتیب یوضح لكل زائر مدى استفادة الطلبة من (  تنسیق سجالت المختبر -١٠    

  ) .تجري وأوجھ استھالك المواد   التيالتجارب          
  عام وأثناءالبیانات ومعلومات الحصر عن الموجود والمستھلك خالل ال) تدوین ( كتابة   -١١     

   ومتابعة احتیاج المختبر وفقًا لقواعد العمل وما یتطلبھ تنفیذ النشاط بناء  لتجاربإجراء ا           
  على ما سجلھ معلمو العلوم واإلعداد الجتماعات لجنة العلوم والمختبرات وتنظیم أوراقھا           
  .ومتابعة نتائجھا          
ق دیم طل ب الن واقص     مراجعة المتوفر في المختبر أو م ستودع المدرس ة م ن س جالت وت             - ١٢

  .إلى مدیر المدرسة 
 : عمل الملفات الخاصة بالمختبر المدرسي والتي من أھما  - ١٣

  .ملف بصرف المواد المخبریة )  أ            
   حیث یتم تجمیعھا على مدار العام– إن وجدت -ملف بنواقص عھدة المختبر )   ب         

  . الدراسي                
  .ف محاضر االستھالك للمواد الكیماویة مل)  ج           
  .ملف محاضر الكسر والتلف )  د           

  .ملف جرد عھدة المختبر )   ھـ         
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 ٥

  .ملف غلق المختبر مع نھایة العام الدراسي وفتحھ مع بدایة العام الدراسي )    و 
  .ملف الصادر والوارد للمختبر )    ز 
  .ملف التعامیم )   ح 

  .لف لجنة العلوم والمختبرات م)  ط  
   جرد عھدة المختبر مع نھایة كل عام دراسي وغلقھ وفق لجنة یشكلھا مدیر المدرسة لھذا -١٤
  الغرض مع تسجیل غلق المختبر في محضر ویوقع علیھ مدیر المدرسة  ویسلم المفتاح لمدیر      
  .المدرسة     

  
********************  
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 ٦

   المختبريالسالمة ف : ثانیًا 
  المواصفات العامة للمختبرات المدرسیة -١-٢

  -: یجب أن تشتمل المواصفات األساسیة عند إنشاء مختبر مدرسي على ما یلي    
  . یكون المختبر في الدور األرضي-١
  . تكون المساحة المتاحة للطالب كافیة لحركتھ-٢
  .أو طاولة العمل،  عن متر واحد حول جھاز تترك منطقة عمل ال تقل-٣
  وممر رئیس ال یقل عرضھ عن متر ونصف ،  تترك ممرات فرعیة ال یقل عرضھا عن متر-٤

  .داخل المختبر     
  وان تترك أمامھ منطقة للحركة ال تقل عن،  أن ال ترفع خزانات الحفظ عن مستوى النظر-٥

  . متر    
  .فتح أحدھما على ساحة واسعةی،  یجھز المختبر بمخرجي طوارئ-٦
  . ال یكون في باب مخرج الطوارئ عارضة سفلیة أو درج لكي ال تتسبب في تعثر المستخدم-٧
  وأن تزود بذراع أفقي یفتح الباب عند الضغط ،  تفتح أبواب مخارج الطوارئ إلى الخارج-٨

  .علیھ     
  . أن ال تقل مقاومة أبوات مخارج الطوارئ للحریق عن ساعة-٩

  .على ارتفاع متر من سطح األرض،  تعلق طفایات وبطانیات الحریق قرب المخارج-١٠
  .ووسائل تبرید كافیة،  تزود المختبرات بنظام تھویة جید-١١
  .ومقاومة للمواد الكیمیائیة،  تكون أرضیات المختبرات من مواد ال تسبب االنزالق-١٢
  زجاج المقاوم للكسر لیسھل مراقبة ما یكون النصف العلوي من أبواب المختبرات من ال-١٣

  . یحدث داخل المختبر      
 

   التجھیزات الوقائیة للمختبرات المدرسیة -٢-٢
  -: یلي ا في المختبرات المدرسیة على ماتشمل التجھیزات الوقائیة الواجب توفرھ 
  ، وحة شفط فیھا التجارب الكیمیائیة وھذه یجب أن تحتوي على مر خزانة ساحبة للھواء تجرى-١

  .وباب منزلق، ومفتاح تشغیل معزول ومقاوم للحریق، وإضاءة     
  . نافورة غسیل عیون-٢
  . رشاش ماء-٣
  . جھاز كشف تسرب غاز الوقود-٤
  . طفایة حریق معبأة بغاز الھالون-٥
  . طفایة ثاني أكسید الكربون-٦
  . طفایة حریق بودرة متعددة األغراض-٧
  تستخدم إلخماد الفلزات المشتعلة في حالة عدم توفر طفایة  (رمل ) جرادل( عدة سطول-٨

  . محاصرة وتغطیة السوائل المتسربة كما یمكن استخدامھا في ، )البودرة الكیمیائیة    
  . بطانیة مقاومة للحریق-٩

  . خزانة مقاومة للمواد الكیمیائیة-١٠
  ).تعالتستخدم لتخزین المواد القابلة لالش(  خزانة مقاومة للحریق -١١
  تستخدم لتخزین ونقل الكمیات القلیلة من السوائل (  أوعیة مقاومة للحریق ذات سعة صغیرة -١٢

  ).یعتمد عددھا على عدد السوائل المستخدمة في المختبر ، االشتعالسریعة        
  .على قاعدة بالستیكیة) سم١( ستارة سالمة شفافة من البالستیك المقوى بسمك-١٣
  . معدنیة ذات غطاء یغلق ذاتیًا لمنع الحریق سلة مھمالت-١٤
  . سلة مھمالت بالستیكیة ذات غطاء یغلق ذاتیًا-١٥
  . ھاتف طوارئ لالتصال بإدارة المدرسة أو الجھات المعنیة عند الطوارئ-١٦
  .وكاشفات لھب،  كاشفات دخان-١٧
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 ٧

  ،  تعلق في السقفیمكن استخدام وحدات صغیرة(  نظام إطفاء ذاتي یستخدم فیھ غاز الھالون-١٨
  ).تعمل ذاتیًا عند ارتفاع درجة الحرارة      
  .ندوق إسعافات أولیة  ص-١٩

  
  أدوات الحمایة الشخصیة   -٣- ٢ 

  -: یجب أن تتوفر في المختبرات المدرسیة أدوات الحمایة الشخصیة التالیة
  ات قبضة ذ) NEOPRENE(للیدین والمصنوعة من النیوبرین،  القفازات المطاطیة الواقیة-

  . الكیمیائیةومقاومة للمواد ، االنزالقخشنة تمنع    
   وتستخدم لحمایة العیون من األخطار المفاجئة كتناثر المواد الكیمیائیة: النظارات الواقیة للعیون -
  . وشظایا الزجاج  
  ابلة لالنفجار یستخدم عند التعامل مع المواد الكیمیائیة الق،  القناع الواقي للوجھ والرقبة واألذنین-

  .والتناثر تحت الضغوط المرتفعة أو التعامل مع التفاعالت الكیمیائیة   
  .یحمي الجسم من تناثر وانسكاب المواد الكیمیائیة:  المعطف المبخري-
  
  قواعد السالمة في المختبر  -٤-٢
  . عند دخولك المختبر فأنت مسئول عن سالمتك وسالمة جمیع من یعمل معك-١
  . تستخدم أدوات الحمایة الشخصیة في أي عمل أو تجربة تتطلب ذلك یجب أن-٢
   یجب اإلبالغ فورًا عن أي حاالت خطر أو تلف أو عطل تراه في مرافق وتجھیزات وأدوات -٣

  .المختبر    
   یجب أال تزال حواجز الحمایة التي تصاحب التجھیزات في المختبر عن مكانھا أو تتلف عند -٤

  .بإجراء التجار    
   اإلسعافاتویجب أن تجرى لھ ،  یجب أن یبلغ المدرس أو المحضر عن أي إصابة في المختبر-٥

  .األولیة بدون تأخیر    
  . یمنع منعًا باتًا األكل أو الشرب في المختبر-٦
  . یمنع منعًا باتًا المزاح أو الجري بأي صورة من الصور-٧
  . ال یسمح ألي طالب العمل بمفرده في المختبر-٨
  . ال تستخدم أجھزة أو تجھیزات أو أي مواد في المختبر قبل أن تتلقى علیھا التدریب الكافي-٩

  أو العمل بھ بدون إذن مسبق وإشراف مباشر من المدرس أو،  یمنع منعًا باتًا الدخول للمختبر-١٠
  . من ینوب عنھ     
  أو منتھیة ،  مشكوك فیھاأو،  یمنع منعًا باتًا استخدام أي مواد كیمیائیة غیر معروفة-١١

  .الصالحیة      
  . یمنع منعًا باتًا تخزین أو وضع المواد الكیمیائیة في أوعیة غیر األوعیة المخصصة لھا-١٢
    عند وضع أو تخزین المواد الكیمیائیة في األوعیة المخصصة لھا یجب أن توضع علیھا -١٣

  ات أو التحذیرات المحددة من الجھات وتحمل التعلیم، الملصقات التي تحدد نوعیتھا       
  .والرموز الدولیة، المصنعة       
  .أسع دائمًا إلى تنظیف الكیماویات المنسكبة -١٤
   بل اسع دائمًا إلى التخلص من تلك الشظایا أو ات المتكسرة حوالیكال تترك مخلفات الزجاج -١٥
  .الزجاج المتكسر     
   الكیماویة واألجھزة المستخدمة أعدھما إلى أماكنھا  عند االنتھاء من زجاجات المواد-١٦

  .المناسبة      
  وقسم آخر مثل األحماض ، وبعضھا خطیر جدًا،  معظم المواد الكیمیائیة في ا لمختبر خطیرة-١٧

  والقواعد المركزة تكون حارقة جدًا لذا یجب أال یتعرض لمثل ھذه الكیماویات وفي حالة        
  .ب ماء بكمیة كبیرة على الجلدالتعرض یسك      
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  وكذلك مخارج النجاة ودشوش السالمة ،  من المھم جدًا للكیمیائي أن یعرف طفایات الحریق-١٨
  .و نوافیر العیون في ا لمختبر الذي یعمل فیھ وكذلك كیفیة االستخدام      
  المسئولین عنھ  إذا لوحظ أن ھناك خطرًا قائمًا في المختبر من أي شيء غریب فیجب إبالغ -١٩

  .في أسرع وقت ممكن       
   أثناء التعامل مع المواد الكیمیائیة الطیارة مثل تسخین أحماض أو استعمال مذیبات  -٢٠

  .استخدم خزانات التھویة، عضویة        
  . استخدم واقي السالمة أثناء التعامل مع بعض التفاعالت التي تكون محتملة األخطار -٢١
  امل بحرص شدید وبحذر بالغ مع المذیبات العضویة وذلك ألن كثیرًا منھا تكون  یجب التع -٢٢

  .قابل لالشتعال وكثیرًا منھا كذلك قد صنف على أنھا سامة أو خانقة وغالبًا تكون سرطانیة       
  فإنھ إذا انسكب ھذا العنصر فیجب شطفھ ،  نظرًا لما یشكلھ عنصر الزئبق من خطورة- ٢٣

  ب أو إضافة غبار مسحوق الكبریت إلیھ ویجب تنظیف الزئبق المنسكب تمامًابدورق سح      
  . ألن بخاره سام جدًا     

  
  بعض أنواع المخاطر في المختبرات المدرسیة  -٥-٢

  . أو األداء غیر السلیم، تنشأ المخاطر إما بسبب بیئة العمل غیر السلیمة
  -:  المختبرات المدرسیة ما یليومن الحوادث التي یمكن أن یتعرض لھا العاملین في

   حریق-١
  انفجار-٢
  ات تسرب غاز-٣
   تسرب سوائل كیمیائیة-٤
   انتثار مادة كیمیائیة صلبة-٥
   مالمسة تیار كھربائي-٦
   مالمسة مواد كیمیائیة ضارة-٧
   مالمسة أجسام ساخنة-٨
   سقوط-٩

   اصطدام-١٠
   انزالق-١١

  
  برات المدرسیةالعوامل المساعدة للمخاطر في المخت -٦-٢

تنشأ المخاطر في المختبرات المدرسیة ألس باب عدی دة یمك ن ت صنیفھا إل ى مجم وعتین ھ امتین                
  -: ھما

  -: بیئة عمل غیر سلیمة ومنھا) أ 
  .أو الساطعة،  اإلضاءة الضعیفة-١
   التخزین غیر السلیم-٢
  أو غیر الكافیة،  التھویة غیر المناسبة-٣
  السلیمة التمدیدات الكھربائیة غیر -٤
   التجھیزات الكھربائیة غیر المناسبة-٥
  )مستھلكة أو تالفة(  التجھیزات أو األدوات المستخدمة غیر السلیمة-٦
  ).إلخ ... مخارج الطوارئ/طفایات الحریق(  عدم كفایة تجھیزات السالمة-٧
  ).إلخ ....نافورة غسیل للعیون/دش الطوارئ( انعدام تجھیزات السالمة-٨
  ).إلخ ...وجود بعض المخلفات/ تسرب السوائل على األرض( لغیر كافیة  النظافة ا-٩
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  -: ومنھا، مظاھر أداء العاملین غیر السلیم) ب 
   العبث أثناء تأدیة العمل-١
   السرعة في العمل وعدم التركیز-٢
   تجاھل تحذیرات وتعلیمات السالمة-٣
  . عدم استخدام أدوات الحمایة الشخصیة-٤
  .طیل مصدات الحمایة أثناء تأدیة العمل إزالة أو تع-٥
  
  بعض أعراض التعرض لمواد كیمیائیة -٧-٢
  . احمرار أو حكة في العینین-١
  .جلدل احمرار أو حكة في ا-٢
  . آالم في المعدة أو الصدر-٣
  . صعوبة في التنفس-٤
  . صداع-٥
  . غثیان-٦
  . دوخة-٧
   حروق في الجلد-٨
  
  خول المختبر وقبل إجراء التجارب ند دعا  القیام بھتي یجبالخطوات ال -٨-٢
  . النوافذ لتجدید ھواء المختبر فتح-١
  .للتخلص من الغازات الثقیلة) الشفط(  مراوح السحب  تشغیل-٢
  .بالمختبر بحالة جیدة) صرف ، غاز، ماء(  أن جمیع محابس وتوصیالت الخدمات منتأكدال -٣
  .ر الكھربائي بحالة جیدة أن جمیع توصیالت ومفاتیح التیا منتأكد ال-٤
   عنالتأكد من أن المالبس في وضع ال یعیقو لبس معطف المختبر وربط جمیع أزراره  -٥
  . العمل   
  
   عند إجراء التجارب الكیمیائیةالزمةاطیات ال االحتیبعض -٩-٢
  . اختر األحجام المناسبة للتجربة من األدوات الزجاجیة-
  .لتجارب ذلك الدرس فقط من غرفة التجھیزات إلى المختبر انقل األدوات والمواد المخصصة -
  . ال تحضر أدوات أو مواد إضافیة ال حاجة لھا إلى مكان التجربة-
  . أعد العبوات الكبیرة إلى أماكنھا بمجرد االنتھاء منھا-
   أجر التجارب التي تحتوي على مخاطر التفاعالت من غازات وأبخرة ونحوھا في مقصورة أو -
  .بة ھواءساح   
  . ال تنظر إلى داخل الدورق أو أنبوب االختبار من خالل الفوھة-
  . عند تسخین أنبوبة االختبار ال تجعل فوھتھا في اتجاھك أو اتجاه اآلخرین-
  . عند استخدامك التسخین في إجراء التجارب أطفئ جھاز التسخین فور انتھائك منھ-
  .تبر ال تترك التجربة تحت اإلجراء وتغادر المخ-
  . اترك متسعًا من الوقت بین كل تجربة وأخرى-
  ثم اسكب ، افتح حنفیة الماء في الحوض،  للتخلص من فائض أو ناتج تجربة ال یتفاعل مع الماء-

  .المواد المتخلفة لدیك واترك الماء یجري لفترة مناسبة   
   الماصة  ذلكدًال منواستعمل ب،  ال تسحب المواد الكیمیائیة السائلة بالماصة بواسطة الفم-
  .ألوتوماتیكیةواأ المطاطیة  
   المركبات الضارة یجب تفكیكھا وتحویلھا على مركبات غیر ضارة مثل تحویل األحماض إلى -

  .أمالح بمعادلتھا بالقواعد    
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  . نظف طاولة ومكان العمل حاًال من أي مخلفات أو تسربات نتجت أثناء التجربة-
  
  حادثة التصرف عند وقوع  -١٠-٢

  -:عند وقوع أي حادثة یجب علیك إتباع التالي
   تصرف بھدوء وثبات-١
  .)إلخ...كفصل التیار الكھربائي وقفل محبس الغاز(  تحكم في مصادر الخطر-٢
  .واطلب المساعدة من اآلخرین،  األولیةاإلسعافات أنقذ المصاب بتقدیم -٣
  ) .٩٩٧( اتصل باإلسعاف -٤
  . نظف منطقة الحادثة-٥
  . اعزل مصدر الخطر إلى أن یتم إصالحھ-٦
  . اسأل الحضور للتعرف على كیفیة وقوع الحادثة-٧
  .أو مدى خطورتھا،  تدل على سبب اإلصابة قد اجمع أي أدلة-٨
  
  التصرف عند حدوث حریق -١١-٢
  وإذا لم توجد أجراس إنذار ارفع صوتك بالتنبیھ للحریق وطلب ،  اقرع أجراس اإلنذار-١

  .دةالمساع    
  . تأكد من خروج الجمیع من المختبر-٢
  ).٩٩٨( اطلب من احد القریبین منك االتصال بالدفاع المدني-٣
  . تأكد أن طریقك للخروج آمن-٤
  -: حاول السیطرة على الحریق إذا كان صغیرًا وال یشكل خطرًا علیك بالطرق التالیة-٥

  . كھربائیًا افصل التیار من المفتاح الرئیس إذا كان مصدر الحریق-أ
  . اقفل مصدر الوقود-ب
  . استخدم طفایة الحریق المناسبة القریبة منك-ج
  .وأغلق الباب لتمنع انتشار الحریق،  إذا فقدت السیطرة على الحریق اترك المكان بسرعة-٦
  . انتظر في مكان آمن قریب من موقع الحریق لترشد فرقة المطافي إلى مصدر الحریق-٧
  

*****************  
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   األولیةاإلسعافات : ثالثاً 
  ) األولیة اإلسعافاتصندوق  (  صیدلیة المختبر-١-٣

وأن یحتوي ھذا ،  وظاھر في المختبر األولیة في مكان آمناإلسعافاتق  یجب االحتفاظ بصندو
یجب أن و  مصنفة ومكتوب علیھا األسماء بكل وضوح المواد الالزمةالصندوق على جمیع

  :والمواد ھي  . على قائمة بمحتویات الصندوق وكیفیة استخدام كل مادة كذلك ي یحتو
  .قطن طبي معقم •
  .أربطة بمقاسات مختلفة •
  .شاش طبي معقم •
  .الصق بمقاسات مختلفة •
  .الصق جروح مبطن •
س ص  غیر أدب  ابیس و ك   ، مق  ص ص  غیر ، اف النزی  فرب  اط ض  اغط إلیق   : أدوات ت  ضمید •

  .للتعقیم
  . وتعقیم الجروحمعقمات ومطھرات لتنظیف •
  .أقراص ألوجاع الرأس مثل البندول •
بع  ض الم  واد الطبی  ة لمعالج  ة الح  روق الناتج  ة ع  ن الم  واد الكیمیائی  ة مث  ل الح  رق ب  الیود    •

  .والحرق بالفسفور والحرق بالصودیوم والحرق بالحمض أو القلوي
  .أسطوانة أكسجین صغیرة مع قناع تنفسي •
  فازلین •
  .زیت خروع •
  زیت زیتون •
  ید الخارصینمرھم أكس •
  ) .Beracic(مسحوق حمض البوراسیك  •

  -:الزجاجات التالیة** 
 )Acriflavine(مستحلب األكریفالفین  •
  ) .النشادر% ( ١محلول أمونیا  •
  .محلول صابوني •
  %١محلول مشبع من حمض البكریك  •
  %٢محلول الیود  •
  %١محلول حمض االستیك  •
  %٨محلول بیكربونات الصودیوم  •
  %١دیوم محلول بیكربونات الصو •
  محلول ماء الجیر •
  جلیسرول •
 . م١٠٠ – ٨٠ بترولي درجة غلیانھ إیثر •

  
  حوادث العین  -٢-٣
  تقطیر ،  یجب لبس نظارات واقیة للعین عند إجراء التجارب الخطیرة مثل التقطیر الفراغي-١

  والتجارب التي تستخدم كمیات كبیرة من فلز ، كمیات كبیرة من السوائل القابلة لالشتعال    
  .الصودیوم   
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  -: إذا دخل حمض إلى العین-٢
  أما إذا كان%. ١أغسل العین مرارًا بمحلول بیكربونات الصودیوم ، إذا كان الحمض مخففًا    

  الحمض مركز فاغسل العین أوال بكمیات كبیرة من الماء ثم بمحلول بیكربونات الصودیوم    
    ١.%  
  -: دخول القلویات إلى العین-٣

  %.١ل بالماء كما جاء تحت بند األحماض ثم بمحلول حمض البوریك أغس    
  -: دخول البروم إلى العین-٤
  %.١ثم مباشرة وبسرعة بمحلول بیكربونات الصودیوم ، أغسل بالماء   
  -: دخول زجاج إلى العین-٥

   العین أما إذا اخترق الزجاج. أخرج الزجاج الفالت بالملقط أو بالماء باستخدام حمام العین    
   بالملقط إذا دخل الزجاج بیاض العین وبعیدًا عن فتحة البؤبؤ وإذا كان باإلمكان الشظایافأزل     
  .إزالة الزجاج دون إلحاق المزید من التلف   
  اجعل المصاب مستلقیًا على ظھره وامسك بالعین المصابة لكي،  وإذا لم یمكن إزالة الزجاج  
  .طبیبمفتوحة لحین وصول التبقى    

  ویمكن التخفیف من ألم العین بعد حادث بسیط بتقطیر العین بزیت الخروع حیث یوضع في أحد   
  فإذا كان الحادث خطیرًا . وفي جمیع الحاالت یجب عرض المصاب على الطبیب. زوایا العین  
  دث أما إذا كان الحا.  األولیة لحین وصولھاإلسعافاتیجب استدعاء الطبیب فورًا مع إجراء   
  .صغیرًا وجب إرسال المصاب إلى الطبیب بعد إسعافھ  
  
  الحــروق -٣-٣

  :أنواع الحروق التي قد یتعرض لھا العاملین في المختبرات المدرسیة  ** 
   الحروق الحراریة-١-٣-٣

  .الحروق الناتجة عن التعرض للنار المشتعلة أو السطوح الساخنة
  -:وتصنف الحروق إلى ما یلي

  :األولىحروق الدرجة 
  . یحدث احمرار في الجلد دون أن تتأذى الطبقة الخارجیة للجلد-

  :حروق الدرجة الثانیة
  . وفیھا یؤدي الحرق إلى إتالف أو موت خالیا البشرة مصحوبًا بانسالخ الطبقة الخارجیة-

  :حروق الدرجة الثالثة
  ن خالیا وأنسجة ویصاحبھ تلف عدد كبیر م،  ینتج عنھا حروقًا عمیقة تصیب الجلد كاملة-
  .المنطقة المحروقة ویسبب ھذا النوع تشوھات في المنطقة المحترقة  

  :حروق الدرجة الرابعة
 یع  د ھ  ذا الن  وع أخط  ر أن  واع الح  روق حی  ث ی  سبب تل  ف أو م  وت للخالی  ا واألن  سجة الحی  ة ف  ي       

  .المنطقة المحترقة
   األولیة للحروق الحراریةاإلسعافات** 

  -:ولى والثانیة الحروق من الدرجة األ-١
  .أو مزق مالبسھ إذا لم تكن ملتصقة بالجلد، طمئن المصاب وانزع   -
  ومنع التورم ، لتخفیف األلم،  أغمس الجزء المصاب في ماء بارد لمدة ال تقل عن عشر دقائق  -
  .وحمایة األنسجة من التلف     
  . تحت الماء قبل أن یتورم انزع برفق أیة خواتم أو ساعة أو أحزمة من الجزء المصاب وھو  -

  : الحروق من الدرجة الثالثة والرابعة-٢
   تغطى المنطقة المحروقة من الجسم بقطعة من القماش المعقم وینقل المصاب إلى المستشفى   -
  .بأسرع وقت ممكن     
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   الحروق الكیمیائیة-٢-٣-٣
س واء أكان ت س ائلة أم    ، ائی ة أو مالمسة م واد كیمی ، تحدث اغلب الحروق الكیمیائیة نتیجة النسكاب 

  -:وفیھا، صلبة على الجلد
  .وربما ظھرت علیھ بعض الفقاعات أو أصیب بالتقشر،  یبدو الجلد محمرًا-
  . یشكو المصاب من حكة أو لسعة شدیدة في جلده-

   األولیة للحروق الكیمیائیة اإلسعافات** 
  -: )مثل الماء الغالي ( حروق السوائل  -

  .فالفین في الحالیكراستخدم مستحلب األ
   : حروق األحماض -

  .بیكربونات الصودیوم% ٨اغسل الجزء المحروق مباشرة بالماء البارد ثم بمحلول 
أم ا إذا ك ان الح رق بلیغ ًا فاغ سلھ م رة ثانی ة بالم اء ث م بم ستحلب األك ریفالفین أو بمحل ول حم ض              

  .البكریك
  :ت  حروق القلویا-

ث م بالم اء   ، %١ث م بمحل ول حم ض االس تیك     ، ة بالم اء الب ارد  اغسل الج زء المح روق جی دًا مباش ر      
  .فالفین أو حمض البكریكیأضف األكر، المقطر

  :  حروق البروم-
 البترول ي  اإلیث ر یج ب اإلبق اء عل ى زجاج ات م ن      ، عند إجراء التجارب التي تستخدم سائل الب روم   

ساقط الب  روم عل  ى  ف  إذا ت   .  م موض  وعة عل  ى ط  اوالت المختب  ر  ١٠٠ – ٨٠ال  ذي درج  ة غلیان  ھ  
 وعند إزالة البروم كلی ًا م ن الجل د    . البترولياإلیثراغسل المكان مباشرة بكمیات كبیرة من   ، الیدین

 قد أصبح ناعمًا أو أكثر حساسیة  ألنھ تم إزال ة  اإلیثرال تخف من شعورك أن الجلد الذي المس       ( 
،  البترول  ياإلیث ر إذا ل م یت  وفر  ف  ، ادھ  ن المنطق ة بزی ت الزیت  ون  ) طبق ة ال دھن الطبیعی  ة ع ن الجل د    

وھ ذا  ، %٨اغسل الجزء المحروق بتیار من الماء لبعض الوقت ثم بمحلول بیكربونات الصودیوم  
  .ولي البتراإلیثرالغسیل لیس فعاًال كما ھو الحال في 

 :  حروق الفسفور-
إذا ك ان  و. ث م اغم ر الج زء المح روق بمحل ول نیت رات الف ضة       ، اغ سل مك ان الج رح بالم اء الب ارد     

  .الحرق خطیرًا اغسل المكان المحروق بالماء مرة ثانیة ثم بمستحلب األكریفالفین
  :  حروق الصودیوم-

  صھور أثناء تجربةتنتج معظم حروق الصودیوم نتیجة لتطایر قطعة صغیرة من الصودیوم الم
أزلھ ا  ،  فإذا كان ت قطع ة ال صودیوم ال صغیرة م ا ت زال ظ اھرة للع ین            )صھر الصودیوم   (سین   ال

، % ١ اغسل الجزء المصاب بالماء البارد ثم بمحل ول حم ض االس تیك     ثم، بعنایة باستخدام الملقط  
بالن  سبة للح  روق الخطی  رة اس  تخدم   . ث  م غط  ي الج  زء المح  روق بال  شاش المبل  ل بزی  ت الزیت  ون     

  .فالفین یمستحلب األكر
  :  كبریتات المیثیل-

غ سل مباش رة بكمی ات كبی رة م ن األمونی ا المرك زة ث م         أ، إذا تناثرت كبریت ات المیثی ل عل ى الی دین         
  .رطب المكان بخفة بلبادة من القطن مبللة باألمونیا

  :المركبات العضویة على الجلد -
  .اغسل الجزء المالمس بكمیات وافرة من المیثانول ثم بالصابون والماء الدافئ

  
  الجــروح  -٤-٣

وس طحیة تح دث ع ادة    ، ت المدرسیة غی ر خطی رة  تعد اغلب حاالت الجروح التي تقع في المختبرا     
ولكن قد تحدث حاالت من الجروح الخطی رة الت ي ق د ت سبب     . أو قطع زجاجیة  ، بسبب أجسام حادة  

  .نزیفًا حادًا ربما یؤدي بحیاة المصاب إذا لم یتم إسعافھ بطریقة صحیحة
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ل أج سام ح ادة   كم ا أن دخ و  ، وموقع ھ ف ي الج سم   ، وعمق ھ ، وتعتمد شدة خطورة الجرح على طولھ 
  .في الجسم تعد من الحاالت الخطیرة التي یجب التعامل معھا بحذر شدید

   األولیة للجروحاإلسعافات **
  الجروح السطحیة البسیطة: أوًال

  .لحمایتھ من الجراثیمطھرة ثم غطھ بلصقة طبیة أو ضماد  نظف مكان الجرح بمادة م-
  وریدالجروح العمیقة أو المتصلة بشریان أو : ثانیًا
  .أو القطن النظیف مباشرة فوق الجرح ثم اضغطھ بیدك،  ضع قطعة من القماش الطبي-١
  . إذا لم یتوقف النزیف فال تنزع القماش بل ضع قطعة أخرى فوقھا ثم اربطھا-٢
   أثناء ضغطك المباشر على الجرح ال تنسى أن ترفع الجزء المصاب إلى ما فوق مستوى -٣

  .القلب     
  واضغط على نقطة الضغط القریبة من الجرح،  النزیف فاستعمل یدك األخرىإذا استمر -٤

  ).الشریان الرئیس الذي یغذي الجرح(      
  . انقل المصاب بسرعة إلى المستشفى-٥

  تنبیھــات
  . دقیقة متصلة١٥ ال تضغط على الشریان ألكثر من -
  طعة قماش نظیفة واضغط بیدك أو ق،  في حالة النزیف الشدید ال تضیع الوقت بالبحث عن ضماد-

  .مباشرة على الجرح إلیقاف النزیف واطلب المساعدة   
  
  السموم -٥-٣
  -:  السموم الصلبة والسائلة-١-٥-٣

  -: إذا دخل السم الفم ولكن لم یبلع    -أ
  .ثم اغسل الفم تكرارًا بالماء، ابصق بسرعة      

  -:  إذا تم ابتالع السم -ب
  -:وأثناء انتظار الطبیب أعط التریاق للمصاب وذلك طبقًا لطبیعة السم، استدع الطبیب فورًا   
  .خفف بشرب كمیات كبیرة من الماء) مثل حمض األكسالیك( إذا كان السم حمضًا   -
  وال یعطى المتسمم . ثم اشرب ماء جیر أو معلق من ھیدروكسید المغنیسیوم ثم كوب حلیب    

  .أي مادة تسب التقیؤ   
  یتبع ذلك شرب الخل أو عصیر ، خفف بشرب كمیات كبیرة من الماء، ویًالان السم ق إذا ك -
  ثم یعطى المتسمم، أو عصیر البرتقال أو محلول من حمض الالكتیك أو الستریك، اللیمون   

  . كوب من الحلیب وال یعطى أي مادة تسبب التقیؤ   
  . من الحلیب أو زالل البیضاشرب كوبًا،  في حالة التسمم بأمالح الفلزات الثقیلة- 
    یعطى المتسمم مادة مقیأة في الحال ملعقة شاي :  في حالة التسمم بأمالح الزرنیخ أو الزئبق- 

  .صغیرة مملوءة بالمستردة أو ملح الطعام أو كبریتات الخارصین مذابة في ماء دافئ     
  .كن ھذا السم ممیتول، %٥٠حقنة بالورید من سكر الجلوكوز :  سیانید البوتاسیوم - 

  
    التسمم الغازي -٢-٥-٣

وإذا توق  ف الت  نفس فأعم  ل  . ث  م ف  ك األزرار ح  ول العن  ق  ، انق  ل الم  ریض إل  ى الھ  واء الطل  ق  
ولمعادلة أبخرة الكلور والبروم المستن شقة بكمی ات    . للمتسمم تنفسًا صناعیًا حتى یصل الطبیب     

یتغرغ   ر بمحل   ول بیكربون   ات  أجب   ر المت   سمم عل   ى استن   شاق أبخ   رة األمونی   ا أو    ، ص   غیرة
أو ی شرب محل ول داف ئ م ن     ثم یم ص الم صاب حب وب األوك البتوس باس تلس        % ١الصودیوم  

  ).لم الحلق والرئتینأوذلك لتخفیف (لنعناع  أو القرفة ا
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    معالجة النیران -٦-٣
  :  المالبس-١-٦-٣

حیث تتواجد بطانی ة  ب، یجب أن تجھز المختبرات بالعدد الكاف من البطانیات المضادة للحریق     
 لیس لھ قفل أو أیة وسیلة میكانیكی ة  توضع كل بطانیة في صندوق  .عند كل زاویة في المختبر    

عن دما ی ستلزم اس تخدام    . اس تخدام البطانی ة عن د الحاج ة    أخرى لقفلھ حت ى ال ی ؤخر فتح ھ عن د           
ص ث م یوض ع ال  شخ  . البطانی ة یج ب أن تل ف بإحك ام ح ول ال شخص ال  ذي م سكت الن ار بثیاب ھ         

منبطحًا على األرض واألجزاء الت ي تعرض ت للح رق أعل ى والبطانی ة م ضغوطة ب شدة عل ى          
  .المالبس المحترقة حتى یتم إطفاء النار

  
  :  نیران الطاوالت-٢-٦-٣

معظم المواد الخاصة بإطفاء الحرائق غیر مالئمة إلطفاء الحرائ ق الكیمیائی ة الت ي تح دث ف ي       
تعط  ى تی  ارًا م  ن الم  اء عدیم  ة الفائ  دة ف  ي إطف  اء حرائ  ق    وتعتب  ر الطفای  ات الت  ي  . المختب  رات

وتكون ھذه الحرائق خطیرة ج دًا إذا م ا وج د فل ز كال صودیوم            . إلخ...البترول، البنزین، اإلیثر
أما الطفایات الت ي تعط ي تی ارًا قوی ًا م ن راب ع كلوری د الكرب ون وم ع أنھ ا أكث ر                 . والبوتاسیوم  

م إلطفاء المواد المشتعلة وخاص ة الم ذیبات الم شتعلة عل ى     فائدة من طفایات الماء ألنھا تستخد  
ول ذلك ال ب د م ن    . وب ذلك تزی د م ن م ساحة الحری ق     ، أسطح طاوالت المختبر دون إطفاء النار    

  :إتباع الوسائل التالیة 
  :  الرمل-١

ویج ب المحافظ ة علیھ ا م ن أج ل      . یجب توفر جرادل مملوءة بالرمل الج اف إلطف اء الحرائ ق        
ول  یس الس  تخدامھا ف  ي عم  ل الحمام  ات الرملی  ة أو ص  نادیق زبال  ة لرم  ي   ، فق  طھ  ذا الغ  رض 

  .الورق
ویج ب ال تخلص م ن الرم ل     . یمكن إطفاء معظم الحرائق على سطح طاوالت المختب ر بالرم ل   

ال ذي ت  م اس  تخدامھ ف ي إطف  اء الحرائ  ق وذل  ك الحتم ال احتوائ  ھ عل  ى كمی ات ال ب  أس بھ  ا م  ن      
وتكم   ن الخط   ورة ف   ي إع   ادة  ) مث   ل النیتروبن   زین( متط   ایرةالم   واد القابل   ة لالش   تعال وغی   ر 

  .استعمالھ
  :  رابع كلورید الكربون-٢

إال أن م  ساوئھ كثی  رة ف ي ك  سر أي جھ  از  ، عل ى ال  رغم م ن أھمی  ة الرم  ل ف ي إطف  اء الحرائ ق    
یمكن صب ، ولذلك في حالة الحرائق الصغیرة. زجاجي یكون في مركز النار تحت ثقل وزنھ        

وف ي ھ  ذه  ) Winchester bottle(رب ون ب شكل تی ار م ن زجاج  ة ونش ستر      راب ع كلوری د الك  
  -:الحالة یجب التذكر

   عدم استخدام كلورید الكربون إذا تواجد فلز الصودیوم أو البوتاسیوم الحتمال حدوث -أ
  .انفجار شدید    

   السام)  COCl2 ( تھویة المختبر مباشرة بعد إطفاء الحریق لكي یسمح لغاز الفوسجین -ب
      .الھواء الجوي بالتسرب إلى      

  فإنھ یكتفي بقفل ،  إذا أمسكت النار بسائل أثناء تسخینھ في كاس أو دورق مخروطي-ج
  ثم تغطیة فوھة ، التي تحت الجھاز المشتعل) أو وسائل التسخین األخرى( صنبور الغاز     
  نطفئ النار بسرعة لنقص حیث ت، الكأس أو الدورق بقطعة القماش المستخدمة كممسحة     
  .كذلك فربما أمكن االستفادة من المحلول ألنھ لم یتم احتراقھ، الھواء     
  :أسباب حرائق الطاوالت ** 
   دائمًا أن أسباب حرائق طاوالت المختبر تنتج جمیعھا من اإلھمال في تداول یجب التذكر     
  -:وھذه األسباب ھي. األجھزة من قبل الطلبة أنفسھم     
  وھو یحتوي على) عادة دورق التقطیر( كسر الوعاء الزجاجي المستخدم في التسخین   -١

  قد یحدث الكسر نتیجة التركیب الخاطئ أو استخدام وسیلة تسخین . سوائل قابلة لالشتعال          
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  .غیر مناسبة          
  ل فوق الساخن  إضافة قطع خزفیة غیر مصقولة إلى ساخن یغلي أو یفور وھذا السائ-٢
  لتذكر دائمًا عدم إضافة الخزف إلى سائلویجب ا. والمتناثر قد یصل إلى النار ویشتعل     
  فیجب ترك مثل ھذا السائل لیبرد لعدة دقائق وتصبح درجة حرارتھ أقل من درجة .  یفور     

  .غلیانھ     
  .ا مكثفات إرجاع تسخین سوائل متطایرة وقابلة لالشتعال في دوارق غیر مركب علیھ-٣

  حیث نقطة اشتعالھ ) CS2(أخطر المذیبات في المختبر ھو ثاني كبریتید الكربون     
  . دقائق٤-٣ بعد انطفائھ بمدة بنزینأن بخاره یشتعل من فوھة لھب منخفضة جدًا بحیث     
  .یب ولذلك یجب عدم استخدام ثاني كبریتید الكربون في المختبر ما لم یتوفر بدیل لھ كمذ   
ف إذا ت م إتب اع تعلیم ات األمان ة       . ال ذي یكث ر اس تخدامھ   اإلیثر والسائل الذي یلیھ خطورة ھو        

  .اإلیثر فإن تداولھ یصبح آمنًا وال یشكل خطورةبالخاصة 
  

  اإلنفجارات  -٧-٣
  : من األمور المساعدة على حدوثھا مایليو. ال والالمباالةتنتج اإلنفجارات الغازیة من اإلھم

  إن إتباع تعلیمات خاصة . اإلیثر: كثیف الخاطئ لألبخرة الثقیلة القابلة لالشتعال مثل الت-١
  . سوف یقلل إلى حد ما من ھذه الحوادثاإلیثربتداول      
  وعند جمع غاز .  جمیع الھواء من الوعاء الحاوي  إشعال غاز قابل لالشتعال قبل زوال-٢

  یجب إشعالھا على ) ر غاز األستیلینیتحض( ة قابل لالشتعال في أنبوبة اختبار صغیر     
  فإذا اشتعلت بھدوء وبدون أن تعطي دالالت تشیر إلى . مسافة بعیدة من جھاز التحضیر     
  فإنھ یمكن إشعال الغاز بمجرد خروجھ من أنبوبة الجمع من جھاز ، حدوث انفجار    
  .التحضیر    
  مثل تحضیر إیثیل اسیتوسیتات (  كبیرة  التجارب التي تستخدم فلز الصودیوم بكمیات-٣

  یبقى صودیوم غیر متحول في الدورق یجب بذل العنایة بأن ال ). اتج بالماءومعالجة الن     
  . عند إضافة الماء     

  
   األولیة عند اإلصابة بصعقة كھربائیةاإلسعافات -٨-٣

  ، عار كاألسالك المكشوفةتحدث الصعقة الكھربائیة عند مالمسة الجسم لمصدر كھربائي       
  وھو موصل جید للتیار ، القواطع التالفة حیث یمر التیار الكھربائي في جسم اإلنسانو أ     
  ون وبد، لكھربائي حاول إنقاذه بسرعةفعند مشاھدة شخص متصل بالتیار ا، الكھربائي     

  -:بالطرق التالیة ارتباك      
  ).الطبلون( الرئیس افصل التیار الكھربائي من القاطع -١
  وحرك المصاب بحرص،  إذا لم تعرف مكان القاطع أو أنھ كان بعیدًا عنك فال تضیع الوقت-٢

  بواسطة جسم غیر موصل للكھرباء كقطعة من الخشب ، شدید بعیدًا عن مصدر التیار     
  .أو حبل من البالستیك، الجاف     
  .یس فاقدًا للوعي ھز المصاب برفق واسألھ عن حالھ لتتأكد انھ ل-٣
   إذا كان فاقدًا للوعي قرب أذنك من فمھ وانفھ لتسمع وتحس تنفسھ وانظر على حركة صدره-٤

  . لتتأكد من تنفسھ    
  . جس نبضھ بیدك لتتأكد من دقات قلبھ-٥
  . إذا كان المصاب ال یتنفس أجر لھ تنفسًا صناعیًا من الفم للفم-٦
  اشًا قلبیًا وذلك بالضغط الخفیف والمتقطع على القفص  إذا كان قلبھ ال ینبض اجر لھ إنع-٧

  .الصدري ثم إجراء تنفس صناعي من الفم للفم    
  .ال تحاول مالمسة شخص متصل بالتیار الكھربائي إلنقاذه لكي ال تصبح الضحیة التالیة** 

***************  
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  : المواد الكیمیائیة : رابعاً 
  میائیةشروط حفظ وتخزین المواد الكی -١-٤

   أو ، كثیرًا ما یتسبب سوء حفظ وتخزین المواد الكیمیائیة في حدوث الحرائق واالنفجارات      
  .حدوث حاالت تسمم تكون لھا عواقب وخیمة      
   وللتقلیل من ھذه المخاطر یجب علینا معرفة خواص ھذه المواد لنتمكن من التعامل معھا     
  -:نقاط التالیة بأمان ویتم ذلك بمراعاة ال     
  . أن یكون حجم غرفة حفظ المواد الكیمیائیة مناسبًا منعًا للتزاحم بین تلك المواد-١
  حترق عندما یصل تركیز أبخرتھا وجود نظام تھویة خاص لسحب الغازات التي قد تنفجر أو ت-٢

  . نسبة معینة إلى    
  .المعزولواستخدام نظام اإلضاءة ،  استبعاد مصادر اإلضاءة المعروفة-٣
  حسب نوع المواد ،  تجھیز غرف حفظ المواد الكیمیائیة بطفایات حریق یدویة أو تلقائیة مناسبة-٤

  .الكیمیائیة الموجودة    
  . إبعاد مصادر المیاه عن مستودعات وأماكن وجود المواد الكیمیائیة-٥
  ،اد متفجرةھ موولد عن البقاء لتلك المواد قد یت معرفة مدة صالحیة بقاء كل مادة حیث إن طول-٦

  .اإلیثرات واإلسترات وغیرھا  كما في حالة    
   ضرورة التخلص من المواد الكیمیائیة التي ال تستعمل حتى ال تكون سببًا في وقوع بعض -٧

  .الحوادث المؤسفة    
   ضرورة اإللمام بصفات المواد الكیمیائیة المختلفة لیمكن حفظ وتخزین كل مادة بالطریقة-٨
  . المناسبة لھا    
  .د أقصىالرتفاع كح حفظ المواد الكیمیائیة بمستوى النظر في اأرفف یجب أن تكون -٩

  . یجب أن تكون العبوات الكبیرة والزجاجیات الثقیلة في األرفف السفلیة-١٠
  . عدم حفظ المواد التي تتفاعل مع بعضھا متقاربة-١١
  . على كل دوالب حفظ وجود قائمة بأسماء وكمیات المواد المحفوظة-١٢
  . یجب أن تكون عبوات تخزین األحماض المركزة مدفونة في الرمل داخل صندوق خشبي-١٣

  
  طرق حفظ وتخزین بعض المواد الكیمیائیة -٢-٤

  -: ین بعض المواد الكیمیائیة تلخیص طرق حفظ وتخز**
   تخزین المواد السامة -١-٢-٤

  -:لتخزین المواد السامة یراعى ما یلي     
   یجب أن تحتوي خزانات حفظ المواد السامة على فتحات صغیرة تعمل على طرد الغازات -١

  .المتراكمة وتجدید الھواء داخلھا    
   وضع عالمات صغیرة ملصقة على األوعیة الحاملة للمواد الكیمیائیة لتوضیح مدى خطورة -٢

  .المواد السامة    
  موجودة في مكان التخزین ومخاطرھا وطرق الوقایة  وضع قائمة تشتمل على المواد السامة ال-٣

  .منھا     
  -: وھي، أكثر المواد السامة شیوعًا** 

  ،والزرنیخ، والرصاص، الزئبق: مثلومركباتھا ، غبار وأبخرة الفلزات الثقیلة -١
  أبخرة الزئبق حیث إن أبخرتھ   : ومن أكثر الفلزات الشائعة سمیة .والكروم، والكادمیوم    
   بالماء حتى ال یتبخر وینتشر في - في أوعیتھ-لذا یجب أن یغطى سطحھ،  سامة جدًا   

  .الھواء    
  ورباعي كلورید ، والبنزین،  أبخرة بعض المركبات العضویة مثل رباعي كلورید الكربون-٢

  وكلھا تعتبر خطرة إذا تم ، االروماتیة وومركبات النیتر، ومشتقات األمینات، ینلاإلیث     
  .استنشاقھا باستمرار      
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   تخزین المواد الكیمیائیة المتفجرة -٢-٢-٤
  :لتخزین ھذه المواد یراعى ما یلي   
  .ؤولجدران رصینة ال یدخلھ إال المس أن یكون في مكان آمن ب-
  . أن تخزن بأقل كمیة ممكنة-
  .ا وضع عالمة المواد القابلة لالنفجار على الزجاجات أو األوعیة التي تحویھ-

  -:الطرق المختلفة لتخزین بعض المواد القابلة لالنفجار **
   اإلیثرات-

  ولذلك یجب حفظھا بعیدًا عن ،  فوق أكاسید في وجود الضوء والھواءتحول اإلیثرات إلى   
  . القابل لالنفجارول جزء منھا إلى فوق أكسید اإلیثرالھواء والضوء حتى ال یتح   
  مركبات النیترو -

  ، ا جمیعًا بعیدًا عن مصادر اللھب وتفادي صدمھا أو سقوط أي شي علیھایجب حفظھ   
  ویجب أن ، أو الشرارات الكھربائیة، والحرارة الزائدة، وتفادي تعرضھا ألشعة الشمس  
  .تخزن في أماكن خاصة  
  -: أو الشرارة الكھربائیة مثل، أو اللھب،  مواد أخرى قابلة لالنفجار حساسة للصدمة-

  أو، والتي یجب إبعادھا عن جمیع مصادر الحرارة،  الكلورات– االزیدات – تلیداتاالسی   
  .أو الشرارات الكھربائیة بشكل عام،  اللھب المكشوف   
  
   تخزین المواد الحساسة للرطوبة -٣-٢-٤

  ، عند خزن ھذه المواد یجب مراعاة تجھیز ھذه المخازن بنوع من المطافئ الخاصة بھا    
  ویجب الحرص الشدید بضرورة إبعاد أي مصدر من مصادر الرطوبة أو ، لمثل الرم   
  ومن تلك المواد ، وتسبب اإلنفجارات والحرائق، ألنھا تتفاعل معھا بعنف، الماء عنھا  
  :ما یلي  
،  التیت انیوم - الكالسیوم- المغنیزیوم- البوتاسیوم- الصودیوم- وتشمل اللیثیوم: الفلزات القلویة  -

ویجب حفظ بعض ھذه المواد في سوائل معین ة غی ر الم اء لعزلھ ا ع ن      ، لومینیومومسحوق األ 
  .زیت البرافین أو الكیروسین: مثل، الرطوبة

كلوری  د ، لومینی  ومك ذلك ھن  اك بع  ض الم  واد الت ي تتفاع  ل م  ع الم  اء بعن ف مث  ل كلوری  دات األ    
  .وخامس أكسید الفسفور وغیرھا، و كلوریدات الفسفور، الثیونیل

 ترتفع درجة حرارتھ عن وصول الماء إلی ھ لدرج ة أن الم واد المج اورة ل ھ ق د          :الحي الجیر   -
  .تحترق لذا یجب عزلھ عن أي مصدر للماء أو الرطوبة

  
   :مثل، ة تخزین األحماض القوی -٤-٢-٤
   -  حمض الھیدروفلوریك-  حمض الھیدروكلوریك– حمض الكبریت - حمض البیركلوریك   
   حمض الخل - حمض الھیدروبرومیك- ھیدرویودیك حمض ال–حمض الكرومیك    
  ومثل ھذه األنواع یجب أن توضع على األرض في صنادیق خشبیة مدفونة . إلخ...الثلجي   
  ویحذر من وضعھا على ، داخل رمل ناعم یمنع اھتزاز الزجاجات الحاویة لھا أو احتكاكھا   
  .تھویةن جید ال یجب أن یكون مكان التخزیاألرفف تالفیًا لسقوطھا كما  
  
  -: مثل،  تخزین المواد المؤكسدة -٥-٢-٤       
ویمكن لبعض ھذه المواد أن تشتعل  .إلخ... و البرمنجات و البیكرومات) فوق األكاسید( 

، لذا فعند تخزینھا یجب أن تكون بعیدة عن الموادالمختزلة والمواد القابلة لالشتعال، ذاتیًا
على أماكن ) مواد مؤكسدة( یكتب علیھ ا یجب وضع ملصقكالوقود والمذیبات العضویة كم

  .تخزین مثل ھذه المواد
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  -: مثل،  تخزین المذیبات العضویة سریعة االشتعال -٦-٢-٤
  ومن أكثرھا ، اإلیثرات، الكیتونات، الكحوالت، المركبات الھیدرو كربونیة الخفیفة     
  اإلیثر، البنزین: كذلك كل من. یل اإلیثرثاني كبریتید الكربون وثنائي إیث: تطایرًا     
  .الزایلین واإلسترات، التولوین، مشتقات البترول،  البترولي    

   وجمیع المواد الكیمیائیة األخرى التي توجد على - یجب أن تحفظ ھذه المواد جمیعھا  -
  .ضة في ثالجة المواد الكیمیائیة عند درجات حرارة منخف-عبواتھا إشارة اإلشتعال    

  . یجب عدم تخزین المذیبات العضویة سریعة االشتعال بكمیات كبیرة في المختبرات  -
  .عند أماكن تخزین المذیبات) مواد سریعة االلتھاب(  یجب وضع ملصقات   -
  
   تخزین أسطوانات الغازات المضغوطة -٧-٢-٤

  ، النیتروجین، )غاز الوقود( للتعامل مع اسطوانات الغاز المضغوطة مثل البیوتان    
  -:ثاني أكسید الكربون والھیدروجین وغیرھا یجب مراعاة ما یلي، و الھیلیوم، األكسجین   
  .تثبیت اسطوانات الغازات بالجدار بواسطة سالسل أو وضعھا على قواعد خاصة   -
  .وضعھا في أماكن جیدة التھویة   -
  . حرارة الشمس واألمطارإیثر أن تكون بعیدة عن ت  -
  .ضع االسطوانات الفارغة بعیدة عن االسطوانات المملوءة و  -
  وعدم محاولة سحبھا خوفًا من عدم،  نقل االسطوانات الكبیرة بواسطة عربات خاصة  -

  .السیطرة علیھا    
  ،والتأكد من غلق صمام االسطوانة في الوقت نفسھ، ضرورة ربط اسطوانة الغاز بمنظم -

  . الضغط العالي للغازإیثرأو العطل نتیجة لت،  حتى ال یتعرض المنظم للتلف    
  .ومن الجدیر بالذكر أن فتح صمام االسطوانة بدون منظم قد یؤدي إلى االنفجار   
   ھي معرفة خواصھا –ومن النقاط التي یجب أن تراعى أثناء تخزین المواد الكیمیائیة    
  ا عند التقائھا أو قربھا حیث إن بعض المواد الكیمیائیة تزداد خطورتھ، وعالقتھا ببعض  
  ومحاولة، لذا یجب مراعاة ذلك أثناء التخزین، بمواد أخرى سواء أثناء التخزین أو النقل  
  .بحیث تكون مختلفة ومتباعدة،  إبعاد المواد الكیمیائیة التي یمكن أن تتفاعل مع بعضھا 
  
   الفوسفور األبیض  -٨-٢-٤
  لؤة بالماء بعیدًا عن الضوء داخل ثالجة  الفسفور األبیض في زجاجات مم یجب حفظ -

  ولھ قابلیة ،  فھو یتمیز بأنھ سام وسریع االشتعال في درجة حرارة الغرفة العادیة .المختبر    
  . الذوبان في ثاني كبریتید الكربون    
  . یجب حفظ الكمیة كلھا تحت الماء وباستمرار  -
  
 النشادر  -٩-٢-٤     
 .تخزینھا حسن تخزینھا ألن مكمن الخطورة في على  یجب الحرص -     
  بخار  مجاورة للكیمیائیات األخرى التي بداخل الزجاجات ألن ضغط یجب عدم وضعھا  -     

  .الخطر الزجاجي فیكسر إحدى الزجاجات المجاورة لھا فینشأ الغطاء المادة یدفع ھذه        
       
 )ودیومھیدروكسید الص(الصودا الكاویة   -١٠-٢-٤     
  للجو ؛ وھذا التمیع یجعلھا   ألنھا مادة متمیعة إذا تعرضتیجب الحذر عند التعامل معھا   -       
    وتتكلس في عنق الزجاجة  صودیوم ، كربونات الكربون وتتحول إلىدتمتص ثاني أكسی          
  نق الزجاجة من مادة الفازلین على ع بوضع وذلك  حفظھالذا یجب. وتؤدي إلى تھشمھا          

  .المطاط الداخل باستمرار وتغطیتھ بسدادة من          
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  طرق التخلص من المواد الكیمیائیة -٣-٤
   معرفة جمیع إجراءات السالمة وطرق التعامل مع النفایات الكیمیائیة الناتجة عن یجب       
  لممتلكات التجارب المخبریة للتخفیف من مخاطرھا وأضرارھا على األشخاص وا      
  :وفیما یلي بعض اإلرشادات الضروریة. والبیئة      

  عدم رمي المواد الكیمیائیة في حوض الغسیل قبل إبطال مفعولھا أو تخفیف تركیزھا  -
  .كبیرة من المیاهبكمیة       

  عدم رمي النفایات للمذیبات العضویة كاإلیثرات والكحوالت في حوض الغسیل بل     -
  . وعاء النفایات المخصص لھافي   وضعھا     

  ال یتم التخلص من كمیات فوق األكاسید التي یتجاوز وزنھا عشرین جرامًا في المختبر -
  یتم وضعھا في وعاء خاص ویتم إرسالھا إلى المستودع حتى یتم التخلص منھا من   بل    

   .المختصین قبل     
  . المھمالت المخصصة لھایتم وضع الورق الملوث بالمواد الكیمیائیة في سلة    -
   یمكن التخلص من مخلفات بعض المواد الكیمیائیة إذا كانت كمیتھا قلیلة جدًا بتصریفھا في   -
  وتحویلھا إلى مواد أقل خطورة ، الصرف الصحي بعد معالجتھا بمواد كیمیائیة أخرى    
  .وضررًا مع إضافة كمیات كبیرة من الماء    

  ، استخدامھا حسب طبیعة المواد الكیمیائیة لیتم التخلص منھاوھناك طرق أخرى یمكن     
  :ومن تلك الطرق     

  )األكسدة(  الحرق –أ 
  . الدفن–ب 
  .ثم دفنھا) معالجتھا كیمیائیًا(  تحویلھا إلى مواد غیر ضارة–ج 
  

  المواد األكالة -٤-٤
ى تك وین م ادة تأك سدیة عل ى     تعرف المواد األكالة بأنھا تلك المواد التي تذیب المع ادن أو ت ؤدي إل          

وأبرز مثال على ذلك ھو صدأ الحدید ولكن یمكن أن تعرف المواد األكالة بمفھ وم     ، سطح المعادن 
.  األنسجة الحیة أثناء مالم ستھا لھ ا  ت التي تؤدي إلى إتالف المواد بما فیھا  أوسع بأنھا تلك المركبا   

  :امیع الكیمیائیة األربعة التالیةومعظم المواد األكالة یمكن تصنیفھا على أنھا احد المج
  . أحماض قویة-١
  . قواعد قویة-٢
  . عوامل مؤكسدة-٣
  . عوامل مزیلة للماء-٤

    التالي بعض المواد األكالةویوضح الجدول
  أثیراتالخواص والت  الصیغة  االسم

 H2SO4  حمض الكبریت
، عام  ل مؤك  سد ، مزی  ل للم  اء ، حم  ض ق  وي 

د في الجل د  محب جدًا للماء حتى الماء الموجو 
  الخارجي

 HNO3  حمض النیتریك

أك   ال ، عام   ل مؤك   سد ق   وي  ، حم   ض ق   وي 
یتفاع  ل م  ع الب  روتین ف  ي األن  سجة    ، للمع  ادن

ال  ضرر الن  اتج ، لتك وین حم  ض زانثوبروتی  ك 
  .عنھ بطيء في الشفاء أو االلتئام

حمض كلورید 
 HCI  الھیدروجین

  بخ ار  ین تج عن ھ   ، أكال للمعادن ، حمض قوي   
ی  دروجین ال  ذي ب  دوره یمك  ن غ  از كلوری  د الھ

  .أن یتلف أنسجة القصبة الھوائیة
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  أثیراتالخواص والت  الصیغة  االسم

ھیدروكسیدات المعادن 
 KOH  القلویة

 .الرص     اص، أكال     ة للزن     ك، قواع     د قوی     ة
 یذیبان األنسجة لومینیوم واأل NaOHمخلوط

  .ویسببان حروق قویة

یل    ھ المرك    زة ت    سبب  محال، عام    ل مؤك    سد  H2O2  فوق أكسید الھیدروجین
  .حروق قویة 

  األكاسید الھالوجینیة
Cl2O  
OF2 

Cl2O7 

سجة عب   ارة ع   ن م   واد أكال   ة ومھیج   ة لألن        
.  األن سجة وتعمل على أكسدة وزی ادة حم ضي      
  .كذلك تعد نازعة للماء من األنسجة

  العناصر الھالوجینیة
F2 
Cl2 
Br2 

  واألن   سجةحارق   ة ج   دًا لألغ   شیة المخاطی   ة   
  .تھییجشدیدة ال، الرطبة
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  )المواد الكیمیائیة والمواد المتنافرة معھا ( المواد الكیمیائیة غیر المؤتلفة  -٥-٤
   

  المواد المتنافرة معھا  المــــــادة
المركب ات  ، تری ك یحم ض الن  ، حمض الكرومیك   حمض الخل

، اإلیثیلین جلیكول ، المحتویة على الھیدروكسیل  
، ف       وق األكاس       ید، الكل       ورحم       ض ف       وق 

  .البرمنجنات
  .والكبریت المركزین، خالئط حمض النیتریك  األسیتون
  الزئبق، الفضة، النحاس، البروم، الكلور  األسیتیلین

المعادن القلویة والقلویة الترابیة مثل ال صودیوم        
اللیثی   وم والمنجنی   ز والكال   سیوم  و و البوتاس   یوم
  .لومینیومومسحوق األ

  

رب    اعي كلوری    د  ، سید الكرب    ونغ    از أول أك     
و الھی        دروكربونات المكل        ورة  ، الكرب        ون

یمن ع اس تخدام الم اء أو الرغ وة      ( الماء، األخرى
وینبغ  ي ت  وفر ، ف  ي إطف  اء حرائ  ق ھ  ذه المع  ادن 

طفای     ات الب     ودرة الجاف     ة أو الرم     ل الج     اف  
  ).الستخدامھا

، تح    ت كلوری    ت الكال    سیوم، الكل    ور، الزئب   ق   غاز األمونیا الآلمائي
  .و فلورید الھیدروجین، البروم، الیود

، ال سوائل اللھوب ة   ، مساحیق المعادن ، األحماض  نترات األمونیوم
المركب     ات ، الكبری     ت، النتری     ت، الكل     ورات

  .العضویة أو المحروقات
غ از  ، فوق أكسید الھیدروجین  ، النیتریكحمض    األنیلین

  .البیوتادایئین، األستیلین، األمونیا
،  والغ  ازات الھی  درو كربونی  ة األخ  رى البیوت  ان  البروم

وب  رادة ، البن  زین، الت  ربنتین، كربی  د ال  صودیوم 
  ).المساحیق( الفلزات شدیدة النعومة

  .الماء  أكسید الكالسیوم
  .تحت كلوریت الكالسیوم  الكربون النشط

، م ساحیق الفل زات   ، أمالح األمونیوم األحم اض     .الكلورات
حروق   ات المركب   ات الع   ضویة أو الم، الكبری  ت 

  .شدیدة النعومة
، الت ربنتین ، الجلی سرین ، النفث الین ، حمض الخ ل    .حمض الكرومیك وثالثي أكسید الكروم

  .الكحول والسوائل اللھوبة األخرى
، البیوت    ان، البیوت    ادایئین، األس    تیلین، الن    شادر  الكلور

كربی  د ، الھی  دروجین، وغ  ازات ال  نفط األخ  رى  
  .لزاتومساحیق الف، التربنتین، الصودیوم

كبریتی        د ، الفوس        فین، المیث        ان، الن        شادر  ثنائي أكسید الكلور
  .الھیدروجین

  .فوق أكسید الھیدروجین، األسیتیلین  النحاس
  .یعزل عن جمیع المواد  الفلور

، البیوت   ان، البن   زین" الم   واد الھی   درو كربونی   ة 
  ".إلخ.التربنتین، الجازولین، البر وبان

 ف     وق ،حم     ض الكرومی     ك، الكل     ور، الفل     ور
  .األكاسید

  .القلویات، حمض النیتریك  حمض الھیدروسیانیك
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  المواد المتنافرة معھا  المــــــادة
أغل   ب الفل   زات أو  ، الحدی   د، الك   روم، النح   اس  فوق أكسید الھیدروجین

الم     واد القابل     ة ، أي س     ائل لھ     وب، أمالحھ     ا
  .نیترو المیثان، األنیلین، لالحتراق

  الغازات المؤكسدة، یتریك المدخنحمض الن  كبریتید الھیدروجین
  ".المائي أو الالمائي" النشادر، األسیتیلین  الیود

  .النشادر، حمض الفلولمینیك، األسیتیلین  الزئبق
، األنیل   ین، الكح   ول، األس   یتون، حم   ض الخ   ل  حمض النیتریك

، حم    ض الھیدروس    یانیك ، حم    ض الكرومی    ك
الغ ازات  ،ال سوائل اللھوب ة   ، كبریتید الھیدروجین 

  . والمواد القابلة للنترجةللھوبةا
  .األمینات، الالعضویة) القواعد( األسس   نیترو البرافینات

  الزئبق، الفضة  حمض األوكسالیك

ال     سوائل ، الھی     دروجین، ال     شحوم، الزی     وت  األوكسجین
  .الغازات، األجسام الصلبة، اللھوبة

، البیزم   وث وخالئط   ھ، ب  ال م   اء حم   ض الخ   ل   حمض فوق الكلوریك
  .الزیوت، الشحم، الخشب، الورق، حولالك

حی  ث " الع  ضویة أو الغی  ر ع  ضویة" الحم  وض  .فوق األكاسید العضویة
م  ع التخ  زین ف  ي مك  ان ، یج  ب تجن  ب االحتك  اك

  .بارد
  .كسجیناأل، الھواء  "األبیض" الفسفور

  .الحموض  فوق كلورات البوتاسیوم
، بنزالدھی    دال، اإلیثیل    ین جلیك    ول، الجلی    سرین  برمنجنات البوتاسیوم

  .حمض الكبریت
حم      ض  ، حم      ض األوك      سالیك  ، األس      تیلین  الفضة

مركب     ات ، حم     ض الفولمینی     ك ، الطرطری     ك
  .األمونیوم

، رب   اعي كلوری   د الكرب   ون  ، الم   اء والرطوب   ة   الصودیوم
  .وثاني أكسید الكربون

  نیتریت الصودیوم
  

  .أمالح األمونیوم األخرى، نترات األمونیوم

، اإلیث      انول:  م      ادة قابل      ة لألك      سدة مث      لأي  فوق أكسید الصودیوم
، بال ماء الخل  ، حمض الخل الثلجي  ، والمیثانول

، ثن        ائي كبریتی        د الكرب        ون  ، البنزالدھی        د
، خ  الت اإلیثی  ل، اإلیثل  ین جلیك  ول، الجلی  سرول

  .الفیورفورال، خالت المیثیل
  .البرمنجات،  فوق الكلورات ،الكلورات  حمض الكبریت

  .القلویات ، حمض النیتریك   الالمائيحمض فلورید الھیدروجین 
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  ض المواد الكیمیائیة بمختبرات المراحل الدراسیةتصنیف بع  -٦-٤
  

  نوع اخلطر  الصيغة الكيميائية  املادة  م
  حارق /مشتعل Na  صوديوم  ١
  مهيج /مشتعل NaNO3  نترات صوديوم  ٢
  مهيج /مشتعل 2S2O8(NH4)  األمونيومفوق كربيتات   ٣
  مشتعل NH4NO3  ونيوماألمنترات   ٤
  سام /مشتعل KNO3  نترات البوتاسيوم  ٥
  مهيج /مشتعل KMnO4   البوتاسيومتبرمنجنا  ٦
  مهيج /مشتعل KCIO3  كلورات بوتاسيوم  ٧
  مشتعل Ca  كالسيوم  ٨
  مشتعل CaC2  كربيد كالسيوم  ٩
  مشتعل Mg  مغنسيوم  ١٠
  مشتعل Al  )برادة(الومينيوم  ١١
  علمشت Zn  )برادة(خارصني  ١٢
  حارقة /مشتعل AgNO3  نترات الفضة  ١٣
  مشتعل C5H12  بنتان  ١٤
  مهيج /مشتعل C6H14  هكسان  ١٥
  مشتعل C2H5OH  كحول إيثيلي  ١٦
  مشتعل 2O(C2H5)  يثر إيثيليا  ١٧
  مشتعل CH3COCH3  أسيتون  ١٨
  مهيج /مشتعل 3COH(CH3)   ثالثيبيوتيلغول   ١٩
  مشتعل CH3COOC2H5  خالت اإليثيل  ٢٠
  سام /مشتعل C6H6  لبرتينا  ٢١
  سام /مشتعل CS2  ثنائي كربيتيد الكربون  ٢٢
  كاوية /حارقة NaOH  هيدروكسيد الصوديوم  ٢٣
  كاوية /حارقة NaHSO4  بيكربيتات الصوديوم  ٢٤
  كاوية /حارقة 2S(NH4)  كربيتيد األمونيوم  ٢٥
  كاوية /حارقة KOH  هيدروكسيد البوتاسيوم  ٢٦
  سام/ كاوية /رقةحا  ICI  كلوريد اليود  ٢٧
  ةكاوي /حارقة CaO  أكسيد كالسيوم  ٢٨
  كاوية /حارقة  AlCl3  كلوريد األلومينيوم  ٢٩
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  نوع اخلطر  الصيغة الكيميائية  املادة  م
  كاوية /حارقة H2SO4  محض الكربيت  ٣٠
  ةكاوي /حارقة HCI  محض اهليدرو كلوريك  ٣١
  ةكاوي /حارقة HNO3  محض النيتروجني  ٣٢
  كاوية /حارقة CH3COOH  محض اخلل  ٣٣
  ةكاوي /حارقة H2O2  فوق أكسيد اهليدروجني  ٣٤
  كاوية /حارقة Br  الربوم  ٣٥
  سام KCN  سيانيد البوتاسيوم  ٣٦
  سام Hg  زئبق  ٣٧
  سام  HgO  أكسيد الزئبق  ٣٨
  سام  Hg2Cl2   ا كلوريد الزئبق  ٣٩
  سام  Hg2(NO3)2   ا نترات الزئبق  ٤٠
  سام C6H5NH2  نيأنيل  ٤١
  سام HCHO  ورمالدهايدف  ٤٢
  سام /مشتعل CH3OH  كحول ميثيلي  ٤٣
  سام C6H5OH  فينول  ٤٤
  سام -  حملول ميلون  ٤٥
  سام CCl4  رابع كلوريد الكربون  ٤٦
  سام  KF  فلوريد البوتاسيوم  ٤٧
  ضار ومهيج Na2CO3  كربونات الصوديوم  ٤٨
  ضار ومهيج NaNO3  نترات الصوديوم  ٤٩
  ضار ومهيج  NaSCN  ثيوسيانات الصوديوم  ٥٠
  ضار ومهيج  NH4Cl  كلوريد األمونيوم  ٥١
  ضار ومهيج 2C2O4(NH4)  أكساالت األمونيوم  ٥٢
  ضار ومهيج CoCl2  كلوريد الكوبالت  ٥٣
  ضار ومهيج BaCl 2  كلوريد الباريوم  ٥٤
  ضار ومهيج NiCl2  كلوريد النيكل  ٥٥
  ضار ومهيج Ba(OH) 2  هيدروكسيد الباريوم  ٥٦
  ضار ومهيج K2CrO4  بوتاسيومكرومات ال  ٥٧
  ضار ومهيج K2Cr2O7  ثنائي كرومات البوتاسيوم  ٥٨
  ضار ومهيج KSCN  ثيوسيانات البوتاسيوم  ٥٩
  ضار ومهيج CaCl2  كلوريد كالسيوم  ٦٠
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  نوع اخلطر  الصيغة الكيميائية  املادة  م
  ضار ومهيج Pb(NO3) 2  نترات الرصاص  ٦١
  يجضار ومه PbO2  ثاين أكسيد الرصاص  ٦٢
  ضار ومهيج Zn(NO3) 2  نترات اخلارصني  ٦٣
  ضار ومهيج FeSO4  اا  كربيتات احلديد  ٦٤
  ضار ومهيج Fe(NO3)3   ااا نترات احلديد  ٦٥
  ضار ومهيج FeCl3  ااا  كلوريد احلديد  ٦٦
  ضار ومهيج Cu(NO3) 2   اا نترات النحاس  ٦٧
  ضار ومهيج MnO2  ثاين أكسيد املنحنيز  ٦٨
  ضار ومهيج HOC6H4COOH  يكمحض السالسل  ٦٩
  ضار ومهيج -  أزرق امليثيلني  ٧٠
  ضار ومهيج PbO  أكسيد الرصاص  ٧١
  ضار ومهيج Pb(CH3COO) 2  خالت الرصاص  ٧٢
  ضار ومهيج I  )صلب( اليود   ٧٣
  ضار ومهيج C6H4(CH3) 2  الزايلني  ٧٤
  ضار ومهيج -  بريوجالول  ٧٥

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
*************  
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   وكیفیة إعدادھاكواشف ال :خامسًا 
   كواشفاعاتھا عند تحضیر ال یجب مر التي بعض اإلرشادات-١-٥
  . شفافة أما إذا كان بھا بعض الرواسب فیجب ترشیحھاكواشف یجب أن تكون محالیل ال-١
   ال یجوز استخدام السدادات الزجاجیة في المحالیل القلویة بل تستخدم سدادات الفلین أو -٢

  .المطاط    
  بعض المحالیل تتأثر بالضوء ولذلك یجب وضعھا في زجاجات بنیة اللون مثل حامض  -٣

  .ومحلول نترات الفضة وماء الكلور النیتریك     
  ن  عند تخفیف حامض الكبریتیك المركز أو عمل محلول الصودا أو البوتاسا الكاویة یستحسن أ-٤

   الرقیق لشدة الحرارة الناتجة عند ناء من الزجاجیكون ذلك في حوض من الفخار أو إ     
  قبل تعبئتھا في الزجاجات .( التحضیر والتي قد تكون سببًا في كسر األواني الزجاجیة السمیكة     

  ).یراعي صب الحامض على الماء ولیس العكس       
  
   كواشفإعداد ال -٢-٥
  :  ماء الكلور -١-٢-٥

   وھو في درجة حرارة الجو ویحفظ في ) لتر /  جم ٦٫٥ ( یمرر الكلور في الماء حتى یتشبع      
  .اللون زجاجات بنیة       

  :  ماء البروم -٢-٢-٥
  مع لتر من الماء المقطر والمحلول الناتج یكون  ) ٣ سم١١(جم من البروم السائل ٣٥رج      

  . ع ٠٫٤مشبعًا وقوتھ       
  :  محلول بندكت -٣-٢-٥
   من الماء ٣ سم٥٠ جم من كربونات الصودیوم في ٨دیوم مع  جم من سترات الصو١٠أذب    –أ 

  .المقطر الساخن        
   من٣ سم١٠ أضف ببطء مع التحریك المستمر محلول جرام واحد من كبریتات النحاس في   -ب

  . الماء       
  :  محلول النشا-٤-٢-٥
  .ى عجینة رخوةجم من النشا مع قلیل من الماء وحركھ جیدًا حتى تحصل عل٢ اخلط    -أ
   من الماء اآلخذ في الغلیان ثم استمر في الغلي من٣ سم١٥٠ صب ھذه العجینة على   -ب

  .دقائق  ١٠- ٥      
  ).یحضر وقت الطلب(  اترك المحلول لیبرد ثم افصل المحلول الرائق  -ج
  :  محلول نسلر -٥-٢-٥
  .مقطر من الماء ال٣ سم١٠ جم من یودید البوتاسیوم في ١٠ أذب    -أ
  قطرة قطرة مع الرج) لتر / جم ٦٠( أضف إلى المحلول محلوًال مشبعًا من كلورید الزئبق   -ب

  . المستمر حتى یتكون راسب      
  ثم خفف) جم٢( من محلول ھیدروكسید الصودیوم ٣سم٤٠ )ب(الفقرة أضف إلى الناتج من    -ج
  . ساعة٢٤لمدة  ویترك ٣سم٢٠٠ المزیج النھائي بالماء المقطر إلى       
  . رشح المحلول واحفظھ في زجاجات ملونة   -د

  . بعض المسامیر الحدیدیة البراقة لحفظھا من األكسدةضع في المحلول   -ھـ
  :)ب ، أ (   محلول فھلنج -٦-٢-٥
  . من الماء المقطر٣ سم٥٠٠ جم من كبریتات النحاس الزرقاء في ٣٤ ,٦٤ أذب     -أ
    جم من ٥٢مع ) البوتاسیومطرطرات الصودیوم و(ل جم من ملح روشی١٧٣ أذب  -ب

  . من الماء المقطر٣ سم٥٠٠الصودیوم في د ھیدروكسی     
  .كل واحد منھما في زجاجة مستقلة)  ب ، أ ( احفظ كال من المحلولین السابقین -ج
  .عند االستعمال یؤخذ حجمان متساویان ویخلطان معًا   -د
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  :  محلول الیود -٧-٢-٥
  ثم أذب في ھذا المحلول،  من الماء المقطر٣ سم٣٠ جم من یودید البوتاسیوم في ٢٠أذب     
  . جم یود نقي ویكمل المحلول بإضافة الماء المقطر إلى لتر ١٢ ,٧    
  :  صبغة تباع الشمس -٨-٢-٥

  استمر في غلي ،  من الماء الساخن٣ سم٥٠٠ جم من بلورات تباع الشمس في ١٠٠ضع      
  رشح المحلول الرائق ثم،  ساعة٢٤اترك المحلول لمدة ،  التحریك على حمام رمليالماء مع    
  . من الغول اإلیثیلي النقي٣سم٣٠٠ أضف إلیھ     

  :  الفینولفثالیندلیل  -٩-٢-٥
   من الغول اإلیثیلي النقي ثم خفف المحلول٣سم١٥٠أذب نصف جرام من الفینولفثالین في      
  .٣سم٢٥٠ بالماء المقطر إلى      

  :  البرتقالي المیثیلدلیل  -١٠-٢-٥
  ثم خفف المحلول بالماء ،  النقي اإلیثیلي من الغول٣سم٦٠أذب ربع جرام من الملح في      
  .٣ سم٢٥٠المقطر إلى      

  : )ماء الجیر( محلول ھیدروكسید الكالسیوم  -١١-٢-٥
  . المقطر ثم یرشح جرام من ھیدروكسید الكالسیوم في لتر من الماء٢٠٠أذب      

  :  محلول مولبیدات األمونیوم -١٢-٢-٥
  +  من محلول النشادر المركز ٣سم٧٠ جم من مولبیدات األمونیوم في مخلوط من ٥٠ أذب   -١

  . من الماء المقطر٣ سم١٤٠     
  . من الماء المقطر٣ سم٥٠٠ من حمض النیتریك المركز في ٣سم٢٥٠ أذب   -٢
  . مع الرج١  إلى٢ أضف بالتدریج    -٣
  . خفف المزیج إلى لتر بإضافة الماء المقطر  -٤
  .اترك المحلول مدة یومین ثم رشحھ لتحصل على المحلول المطلوب   -٥
  :  تولنكاشف  -١٣-٢-٥
  -: لتر من محلول تولن١لتحضیر   

  لیھ محلول  مللتر من الماء المقطر ویضاف إ٥٠٠ جرام من نترات الفضة في ٣٠یذاب    
  یتكون في البدایة راسب بني من أكسید الفضة یذوب بإضافة كمیات . صودیوم روكسید الھید   
  . من ھیدروكسید األمونیوم   

    وبعد ذلك یخفف )  حتى یذوب الراسبNH4OH یضاف ھیدروكسید األمونیوم  (: مالحظة  
  .حتى یصبح حجمھ لتر واحد               

  سطریقة تحضیر أوراق تباع الشم  -٣- ٥
  :  األوراق الزرقاء -١-٣-٥

   من الماء المقطر ثم یضاف إلیھ قطرتین أو ٣سم٣٠ جم من تباع الشمس التجاري في ٥یذاب     
  .وتغمس أشرطة ورق الترشیح في المحلول ثم تجفف، ثالث من محلول الصودا الكاویة   
  :  األوراق الحمراء -٢-٣-٥

  مقطر قطرة من حمض الكبریتیك المخفف بدًال منأضف إلى محلول تباع الشمس في الماء ال    
  .واغمس ورق الترشیح في المحلول ثم تجفف،  الصودا الكاویة    

  
  

**************  
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  تحضیر المحالیل: سادسًا 
  ) . مواد صلبة أو محالیل سائلة ( توجد المواد في المختبر على إحدى صورتین 

  :)  المادة صلبة عندما تكون( محالیل المواد الصلبة -١-٦
  . موالر ٢ مل  وتركیزه  ٢٥٠لصودیوم  حجمھ   تحضیر محلول من ھیدروكسید ا:مثال 

   الحل
  :  من القانون NaOHحساب كتلة  -١

  الحجم باللتر× الكتلة الجزیئیة × التركیز الموالري =  كتلة المادة بالجرام  
   جرام٢٠ =  ٠٫٢٥  × ٤٠ × ٢                         = 

  . باستخدام المیزان من ھیدروكسید الصودیوم الصلبن الكتلة المطلوبة وز -٢
 .السابقة في دورق قیاسي وضع الكتلة  -٣
 .إضافة كمیة من الماء المقطر إلى الدورق القیاسي ثم سد فوھتھ والرج حتى تتم اإلذابة  -٤
 ).مة حتى العال( إكمال الحجم المطلوب وذلك بإضافة الماء المقطر إلى الدورق القیاسي  -٥
  
   : )عندما تكون المادة على شكل محلول(  المحالیل السائلة-٢-٦

   مل من محلول ٢٥٠ موالر وحجمھ ١,٠تحضیر محلول من حمض الكلور تركیزه   :١مثال
   . موالر١           تركیزه 

  الحل
نحسب حجم محلول الحمض األصلي الالزم لتحضیر المحلول المطلوب  وذلك باستخدام  -١

 :خفیف قانون الت
  ٢ ت ×٢ح = ١ ت ×١ح

  
  التركیز قبل التخفیف : ١الحجم قبل التخفیف ، ت : ١ح: حیث 
  التركیز بعد التخفیف : ٢الحجم بعد التخفیف ، ت : ٢    ح  
  ؟ = ١ مل ، ح٢٥٠ = ٢ موالر ، ح٠٫١ = ٢ موالر ، ت١ = ١ت

  ٠٫١ × ٢٥٠            ٢ت × ٢           ح
   مللتر٢٥=  =                       =                      ١ح

  ١                      ١               ت
  . مل ٢٥٠ مل ونضعھ في دورق قیاسي سعتھ ٢٥  نأخذ بالمخبار حجمًا قدره -٢
  ) .إلى العالمة ( نضیف الماء المقطر إلى الدورق حتى نحصل على الحجم المطلوب  -٣
  
   موالر٨ مل وتركیزه   ٢٥٠وم حجمھ   حضر محلول من ھیدروكسید الصودی :٢مثال 

  .مل /  جم ١٫٤٢وزنًا وكثافتھ   % ٨٠           من نفس محلول القاعدة الذي یبلغ تركیزه 
  الحل

  :  حساب تركیز المحلول األصلي -١
                  

  ١٠× الكثافة ×  النسبة المئویة الوزنیة                                
   =   ري  التركیز الموال

     كتلة المول من المذاب                                     
               

  
                                      ١٠ ×  ١٫٤٢ × ٨٠              

    موالر٢٨٫٤=     =                                                         
                                              ٤٠  
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  :  باستخدام قانون التخفیف  للتحضیر  حساب حجم المحلول الالزم-٢  
  

  ٢ ت ×٢ح = ١ ت ×١ح       

  
  ؟ = ١ مل ، ح٢٥٠ = ٢ موالر ، ح٨ = ٢ موالر ، ت٢٨٫٤ = ١ت

     ٨ × ٢٥٠            ٢ت × ٢           ح
    مل٧٠٫٤٢=      =                     =                     ١ح

  ٢٨٫٤                      ١               ت
  
  . مل ٢٥٠ ووضعھ في دورق قیاسي سعتھ  أخذ الحجم السابق -٣
 ) .حتى العالمة (  الحجم المطلوب حصل علىإضافة ماء مقطر إلى الدورق حتى ن -٤
  

  
  

*************  
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   طفایات الحریق:بعًا سا
   ) الموصى باستخدامھا في المعامل المدرسیة( طفایات الحریق  أنواع-١-٧
   طفایات الھالون -١-١-٧

  وتمتاز ، ما عدا حرائق الفلزات القابلة لالشتعال، تستخدم ھذه الطفایة إلخماد الحرائق المختلفة    
  لھالون بعد حیث یتالشى غاز ا، وال تترك أي مخلفات عند استعمالھا، بسرعة إخمادھا للھب    
  .إخماد اللھب   
   األغراض  طفایة البودرة متعددة -٢-١-٧
  ما عدا حرائق الفلزات القابلة ، تستخدم ھذه الطفایة بشكل عام إلخماد الحرائق المختلفة   
  وتترك مخلفات من البودرة ذات، وتختلف عن طفایة الھالون بأنھا أقل فاعلیة، لالشتعال   
  .ؤدي إلى تلف األجھزة األصل الحامضي قد ت  
  )ثاني أكسید الكربون(   طفایة البودرة الجافة -٣-١-٧
  وتمتاز بسرعة إخمادھا للفلزات ، تستخدم ھذه الطفایة إلخماد حرائق الفلزات القابلة لالشتعال   
  وھذا النوع ، حیث تكون طبقة سمیكة من البودرة فوق سطح المعدن المشتعل فتخمده، المشتعلة   
  .ي إلى االختناق إذا كان المكان مغلقًایؤد   
  
  طریقة استخدام طفایة الحریق  -٢-٧
  .واتجھ نحو الحریق بسرعة وثبات،  احمل الطفایة المناسبة -١
  . واسحب صمام األمان بقوة،  توقف على بعد آمن من الحریق -٢
  . أمسك الخرطوم من طرفھ ثم وجھھ إلى مصدر الحریق باتجاه قاعدة اللھب-٣
  . اضغط على ذراع التفریغ بقوة -٤
  . حرك الخرطوم من الیمین إلى الیسار ومن األمام إلى الخلف إلى أن یتم إخماد الحریق -٥
  
  بعض االحتیاطات الواجب علیك األخذ بھا عند استخدامك لطفایة الحریق  -٣-٧
  . أمتار تقریبًا٦ إلى ٣لمسافة بینك وبین الحریق من  اجعل ا -١
  ب عندما تفقد لكي تستطیع الھر، دمت الطفایة داخل مبنى فاجعل الباب خلفك مباشرة إذا استخ -٢

   .السیطرة على الحریق      
  
  

***************  
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  الجدول الدوري الحدیث ) ١( ملحق رقم 
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  أسماء ورموز العناصر المعروفة ) ٢ (  رقمملحق
  

  االسم بالعريب  الرمز  االسم باإلجنليزي  االسم بالعريب  الرمز  االسم باإلجنليزي  ريباالسم بالع  الرمز  االسم باإلجنليزي
Polonium Po بولونيوم  Germanium Ge جريمانيوم  Actinium Ac أكتنيوم  

praseodymium Pr براسيودمييوم  Hydrogen H هيدروجني  Silver Ag  فضة  
Platinum Pt بالتني  Hahnium Ha هاهنيوم  Aluminum Al ألومينيوم  

Plutonium Pu بلوتونيوم  Helium He هيليوم  Americium Am أمريسيوم  
Radium Rb راديوم  Hafnium Hf  هافنيوم  Argon Ar  أرجون  

Rubidium Rb روبيديوم  Mercury Hg زئبق  Arsenic As زرنيخ  
Rhenium Re رينيوم  Holmium Ho هومليوم  Astatine At استاتني  

Rutherfordium  Ri رذرفورديوم  Iodine I يود  Gold Au ذهب  
Rhodium Rh روديوم  Indium In إنديوم  Boron B بورون  
Radon Rn رادون  Iridium Ir  إريديوم  Barium Ba باريوم  

Ruthenium Ru روثينيوم  Potassium k بوتاسيوم  Beryllium Be برييليوم  
Sulfer  S كربيت  Krypton kr كربتون  Bismuth Bi بزموث  

Antimony Sb انتيموين  lanthanum La النثانيوم  fermium Fm فريميوم  
Scandium Sc سكانديوم  Lithium Li ليثيوم  Berkelium Bk  بريكيليوم  
Selenium Se سيلينيوم  Lutetium Lu لوتيتيوم  Bromine Br بروم  

Silicon Si سليكون  Lawrencium Lr  لورنسيوم  Carbon C  فحم/ كربون  
Samarium Sm ساماريوم  Mendelevium Md  مندليفيوم  Calcium Ca كالسيوم  

Tin Sn قصدير  Magnesium Mg جمنسيوم  Cadmium Cd  كادميوم  
Strontium Sr سترانشيوم  Manganese Mn منجنيز  Cerium Ce  سرييوم  
Tantalum Ta تانتالوم  Molybdenum Mo ينيومبدمول  Californium Cf  كاليفورنيوم  
Terbium Tb تريبيوم  Nitrogen N نيتروجني  Chlorine Cl  كلور  

Technetium Tc تكنيتيوم  Sodium Na صوديوم  Curium Cm سوريوم  
Tellurium Te تيلوريوم  Niobium Nb  نيوبيوم  Cobalt Co كوبالت  
Thorium Th ثوريوم  Neodymium Nd  ودمييومنن  Chromium Cr كروم  
Titanium Ti تيتانيوم  Neon Ne نيون  Cesium Cs سيزيوم  
Thallium TI ثاليوم  Nickel Ni نيكل  Copper Cu حناس  
Thulium Tm ثوليوم  Nobelium No نوبليوم  Dysprosium Dy دسربوزيوم  
Uranium U يورانيوم  Neptunium Np  نبتونيوم  Erbium Er إربيوم  

Vanadium V فاناديوم  Oxygen O أكسجني  Einsteinium Es آينشتينيوم  
Tungsten W تنجسنت  Osmium Os أوزميوم  Europium Eu يوروبيوم 

Xenon Xe زينون  Phosphorus P فسفور  Fluorine F فلور  
Yttrium Y يوترييوم  Protactinium Pa ينيومتبروتاك  Iron Fe حديد  

Ytterbium Yb يوتريبيوم  Lead Pb  رصاص  Francium Fr فرانسيوم  
zinc  Zn خارصني  Palladium Pd بالديوم  Gallium Ga جاليوم  

Zirconium Zr زركون  Promethium Pm بروميثيوم  Gadolinium Gd جادولينيوم  
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 ٣٥

  
   قائمة بالعناصر ذات الرموز المشتقة من أسمائھا بلغة غیر اإلنجلیزیة )٣( ملحق رقم 

  
  االسم بالعربية  االسم باإلجنليزي  االسم بغري اإلجنليزية  الرمز

    التيين
Sb Stibium  

  
Antimony 

  
  أنتيموين

Cu  Cuprum Copper  حناس  
Au Aurum Gold ذهب  
Fe Ferrum Iron حديد  
Pb Plumoum Lead رصاص  
Hg Hydrargyrum Mercury زئبق  
K Kalium Potassium بوتاسيوم  
Ag Argentums Silver فضة  
Na Natrium Sodium صوديوم  
Sn Stannum  Tin قصدير  
Cu  Cuprum Copper  حناس  

    أملاين
W wolfram  

  
Tungsten  

  
  تنجسنت
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  بعض األیونات متعددة الذرات ) ٤( ملحق رقم 
  
  

  الصیغة  )األیونات لموجبة ( الكاتیونات : أوًال 
  +4NH  أمونیوم

3H  ھیدرونیوم O+  
  الصیغة  )السالبة األیونات ( األنیونات : ثانیًا 
  −−3CO  كربونات
  −3HCO  بیكربونات
2  أكساالت 4C O−−  
  −−3SiO  سیلیكات
  −3NO  نترات

  −2NO  نیتریت
  −OH  ھیدروكسید
  −−4SO  كبریتات

  −4HSO  یكبریتاتب
  −−3SO  كبریتیت

  −3HSO  بیكبریتیت
  −4ClO  )فوق كلورات ( بیركلورات 

  −3ClO  كلوریت
  −2ClO  ھیبوكلوریت
  −ClO  ھیبوكلودیت

3  فوسفات
4PO −  

  −−4HPO  فوسفات ھیدروجینیة
  −−4CrO  كرومات

2  ثنائي كرومات 7Cr O−−  
  −4MnO  تبرمنجنا
3  أسیتات 2 3 2CH COO , (C H O )− −  
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  السالمة في المختبروعالمات إرشادات  ) ٥( ملحق رقم 
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  المواد التي تخدم منھج الكیمیاء للمرحلة الثانویة  )٦( ملحق رقم 
 باتتابع المرك تابع المركبات تابع المركبات العناصر: أوًال 

 الصیغة االسم الصیغة االسم الصیغة االسم الرمز االسم
كبریتات  Na صودیوم

 الكالسیوم
CaSO4  نترات

 الصودیوم
NaNO3  كرومات

 البوتاسیوم
K2CrO4 

كبریتات  K بوتاسیوم
الكالسیوم 

 المائیة

  
CaSO4.2H2O  

 

نترات 
 الفضة

AgNO3  كلورات
 البوتاسیوم

KClO3 

كبریتات  Mg ماغنیسیوم
 دیومالصو

Na2SO4  نترات
 الرصاص

Pb(NO3)2  بیركلورات
 البوتاسیوم

KClO4 

كبریتات  Ca كالسیوم
 الخارصین

ZnSO4  نترات
 الزئبق  اا

Hg(NO3)2  كبریتید
 الكربون

CS2 

كبریتات  Al ألومینیوم
   ااالنحاس

CuSO4  نترات
 األمونیوم

NH4NO3  یودید
 الھیدروجین

HI  

كبریتات  Zn خارصین
 الزئبق   اا

HgSO4  نترات
   اااالحدید

Fe(NO3)3  برومید
 الصودیوم

NaBr 

برادة 
 حدید

Fe  كبریتات
الماغنیسیوم 

 المائیة

  
MgSO4.7H2O 

نترات 
 البوتاسیوم

KNO3  یودید
 الصودیوم

NaI 

كبریتات  S كبریت
 لومینیوماأل

Al2(SO4)3  نیتریت
 الصودیوم

NaNO2  برومید
 البوتاسیوم

KBr 

كبریتات  I یود
الصودیوم 

 لمائیةا

  
Na2SO4.10H2O 

كبریتات 
 الحدید  اا

FeSO4   یودید
 البوتاسیوم

KI 

ثیوكبریتات  Sn قصدیر
 الصودیوم

Na2S2O3  كبریتات
 الحدید   ااا

Fe2(SO4)3  فلورید
 البوتاسیوم

KF 

أكسید  Cu نحاس
 الكالسیوم

CaO  كلورید
 الصودیوم

NaCl  حمض
 الكلور

HCl 

أكسید  Hg زئبق
 الخارصین

ZnO  كلورید
 الكالسیوم

CaCl2  حمض
 الكبریت

H2SO4 

كسید أ  
 األلومینیوم

Al2O3  كلورید
 البوتاسیوم

KCl  حمض
 النیتروجین

HNO3 

أكسید  ثاني  
 الرصاص

PbO2  كلورید
 الماغنیسوم

MgCl2  حمض
 الفوسفور

H3PO4 

ثاني أكسید   
 المنجنیز

MnO2  كلورید
 الرصاص

PbCl2  حمض
 األكساالت

H2C2O4 

أكسید  باتالمرك: ثانیًا 
 الزئبق  اا

HgO  كلورید
 الزئبق  ا

Hg2Cl2  كلورید  
 ئبق  االز  ا

HgCl2 

ھیدروكسید  الصیغة االسم
 ألومینیوم

Al(OH)3  كلورید
 الحدید  اا

FeCl2  كلورید
 الحدید  ااا

FeCl3 

ھیدروكسید 
 الصودیوم

NaOH  ھیدروكسید
 األمونیوم

NH4OH  كلورید
 الفضة

AgCl  كلورید
 األمونیوم

NH4Cl 

  ھیدروكسید
 البوتاسیوم

KOH  ھیدروكسید
 الباریوم

Ba(OH)2  كربونات
 الماغنیسیوم

MgCO3  كربونات
 كالسیوم

CaCO3 

ھیدروكسید 
 كالسیوم

Ca(OH)2  ھیدروكسید
 الخارصین

Zn(OH)2  كربونات
 الخارصین

ZnCO3  بیكربونات
 الصودیوم

NaHCO3 

ھیدروكسید 
 ماغنیسیوم

Mg(OH)2  كربونات
 صودیوم

Na2CO3  كربونات
الصودیوم 

 المائیة

NaCO3.10H2O  برمنجنات
 البوتاسیوم

KMnO4 
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 الصیغة االسم الصیغة االسم الصیغة االسم
ثیوسیانات 
 البوتاسیوم

KSCN بنزین C6H6 تالدھیدیأس CH3CHO 

فوق أكسید 
 الھیدروجین

H2O2  رابع
كلورید 
 الكربون

CCl4  محلول
٢,٣-

ثنائي 
نیتروفینیل 
 ھیدرازین

H2NNHC6H4(NO3)2 

فوسفات 
الصودیوم 
 الحمضیة

NaHPO4  خالت
صودیوم 
 المائیة

CH3COONa  یودید
 میثیل

CH3I 

أكساالت 
 الصودیوم

Na2C2O4  جیر
 صودي

NaOH.Ca(OH)2 استر RCOOR   َ    

أمین 
 الصودیوم

NaNH2  كربید
 الكالسیوم

CaC2 أمین RNH2 

برومید 
 الھیدروجین

HBr اسیتون CH3COCH3   

محلول 
 مالبرو

Br اسیتیلین  C2H2   

حمض 
 الخل

CH3COOH ھكسان C6H14   

خالت 
 الرصاص

Pb(CH3COO)2 كلوروفورم CHCl3   

  إثیلین Ar-OH فینول
 

C2H4   

برومید  CH3OH میثانول
 میثیل

CH3Br   

 C2H5OC2H5 إیثر إیثیلي C2H5OH إیثانول
 

  

 HCHO فورمالدھید C3H8O3 سرینیجل
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 ٤٠

  
  األدوات التي تخدم منھج الكیمیاء للمرحلة الثانویة ) ٧( رقم لحق م 

  
  األداة  الرقم  األداة  الرقم

  نموذج للذرة  ٢٥  وقد بنزنم  ١
  یئیةمجسمات جز  ٢٦  میزان حساس  ٢
  أنابیب مطاطیة  ٢٧  بواتف  ٣
  Uانبوبة على شكل حرف    ٢٨  حامل ثالثي  ٤
  L حرف   شكلأنبوبة على   ٢٩  أقطاب كربون  ٥
  بمحبس في منتصفھU انبوب على شكل حرف  ٣٠  مجفف  ٦
  ساعة إیقاف  ٣١  أنابیب زجاجیة مختلفة األحجام  ٧
  PH  قیاسجھاز   ٣٢  مقبض حدیدي  ٨
  PHورق قیاس    ٣٣  سدادات مطاطیة  ٩

  شبكة تنظیم التسخین  ٣٤   مختلفة األحجامدوارق  ١٠
  قمع  ذو انبوب طویل ومحبس  ٣٥  مخبار مدرج  ١١
  دورق زجاجي كروي القاعدة  ٣٦  تلفة األحجام مخكؤوس  ١٢
  ورق تباع الشمس أزرق  ٣٧  سحاحة  ١٣
  ورق تباع الشمس أحمر  ٣٨   حجمیةماصة  ١٤
  ورق نشا  ٣٩  حامل  ١٥
  ملقط  ٤٠  أقطاب لفلزات مختلفة  ١٦
  ماصة مدرجة  ٤١  فولتمیتر  ١٧
  حامل أنابیب اختبار  ٤٢  مغناطیس  ١٨
  ختبارفرشاة أنبوبة ا  ٤٣  ساق زجاجیة  ١٩
  ماسك  ٤٤  مكثف  ٢٠
    ٤٥  قمع زجاجي  ٢١
    ٤٦  مقیاس حرارة  ٢٢
    ٤٧  سلك بالتین في قضیب زجاج  ٢٣
    ٤٨  قطارة  ٢٤

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



          J.Sh.R           دلیل المختبرات المدرسیة

 ٤١

  
  النظام الدولي للوحدات)  ٨( ملحق رقم 

  
  
  
  
  الوحدات األساسیة ) أ 
  

  الرمز  الوحدة  الكمیة الفیزیائیة
  الكتلة
  الطول
  الزمن

  التیار الكھربائي
  رجة الحرارةد

  شدة الومیض
  كمیة المادة

  

  كیلوجرام
  متر

  ثانیة
  أمبیر
  كالفن
  قندیلة

  مول

Kg 
m 
s 
A 
K 
cd  

mol 

  
  

  بعض الوحدات المشتقة ) ب 
  

  االسم والرمز الخاص  رمز الوحدة  الكمیة الفیزیائیة
  المساحة
  السرعة

  القوة
  الشغل والطاقة

  الضغط
  

m2 
s/m 

s2/Kg m  
S2/Kg m2 

m.s2/Kg 

  ـــــــــ
  ـــــــــ

   ) N( نیوتن   
   ) J( جول     
   )Pa( باسكال  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



          J.Sh.R           دلیل المختبرات المدرسیة

 ٤٢

  
   ومواد كیمیائیة من محضر المختبر وأدواتنموذج طلب أجھزة ووسائل ) ٩( ملحق رقم 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ...... للتعلیم بمنطقة    إدارة التربیة و        ة السعودیةالمملكة العربی
  ..........مدرسة                        والتعلیموزارة التربیة   

  
  طلب أجھزة ووسائل وأدوات ومواد كیمیائیة من محضر المختبر

  الحصة  الصف  التاریخ  الیوم
  
  

      

  
  التجربة أو النشاط  الموضوع  اسم الصنف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
    التاریخ          التوقیع        اسم المعلم

  

  خاص بمحضر المختبر
  

  األسباب      لم یستكمل التجھیزز المطلوب           تم تجھی

  
  

  
  تم توفیر العجز من المدارس المجاورة

  
  التاریخ      التوقیع      سماال
  

  

 

 
١  
  

  

٢  
  

  

٣  
  

  

٤  
  

  

 



          J.Sh.R           دلیل المختبرات المدرسیة

 ٤٣

  
  المــــراجع

  
   .)مدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة( دلیل السالمة في المختبرات المدرسیة  -١
 .ي المختبراألمن والسالمة ف: حضر ُمدلیل ال -٢
 . ة والثانویةس المرحلتین المتوسط لمدار:حضر ُمدلیل ال -٣
  .)عرسان المنسي وآخرون ( الكیمیاء العضویة العملیة  -٤
  .)بنین ( مناھج الكیمیاء للمرحلة الثانویة  -٥
  .)محمد عبداهللا أحمد سراج . د(  األولیة اإلسعافاتالموجز المصور في مبادئ   -٦
  .)هللا الورثان عبدالرحمن بن عبدا. د.أ( السالمة في المختبر  -٧
 .)عادل أحمد جرار وآخرون . د( لیة الكیمیاء العامة العم -٨
  ) .أحمد مدحت إسالم وآخرون . د( مبادئ الكیمیاء العملیة  -٩

  . دلیل مدیر المدرسة اإلجرائي- ١٠     
 
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 


