
،הימיכ יחנומ 

2(יב המישר) 

הבכרוהש הימיכה יחנומ תעיבקל הדעוה ידיב הרבוח וז םיחנומ תמישר 

ןחוכ יאבש י"אב םיאמיכה תורדתסהו הטיסרבינואה לש הימיכל תוקלחמה תשקבל 

ח"פרת תנשב המסרפש הדעוה לש התדובע תא אופא הכישממ איה .הב םיפתתשמ 

לעו ,יו תרבחמ '"ןושלה דעו תונורכז"ב הימיכ-יחנומ לש הנושארה המישרה תא 

תישאר 'ט"צדת רייאב ו"ט ןמ ונודינש םיחנומה וסנכוה וז המישרב .ש"ע הבכרה 

רודגיבא 'פורפ :םה הדעוה ירבח .ש"ת 'ב רדאב ה"כ דע ,הדעוה תלועפ 

'מ יפורפ ,ןושלה דעו םעטמ דנישטרוט ה"נ 'פורפו טענב צ"ד 'רד ,3רציבוטפא 

רבינואה לש הימיכל תוקלחמה םעטמ ,רודופ 'א 'פורפו רנזאלג 'א 'רד ,יקסלטבוב 

ירבח A גרבנזור 'א 'רדו ء קיניו 'מ 'רד ,םיאמיכה תדוגא םעטמ ץיבוביל 'י 'רד ,הטיס 

.םייח-ןב 'ז 'דד הדעוה ריכזמו ,רבעשל הימיכ יחנומל הדעוה 

ןועמש 'דד :םינודאה התדובע תעשב הל ושיגהש הרזעה לע הדומ הדעוה 

הידעס ,ןושלה דעו ירבח ,ןהכ בקעי 'רד ,יקסבוחינרשט לואש 'רד ,ןרוהניא 

.ןוחמש 'רדו יאגולק 'י 'רד ,ןיביי לאומש ,גרבדלוג 

chemistry, chimie, Chemie הלמה לש ביתכה תא תאזב תנקתמ הדעוה .1 
שרושה ןמ) הנוכנ יתלב היגולומיטאב ודוסי ת"יחב ביתכה .הימיח :יא המישרב הבתכנש 

תירבעה תורפסב תבתכנ ,דתיה הימיכ הלמה (א :דחי םג ביתכהו ןושלה יללכל דגנתמו ("םח" 

איה הנממש תיברעה ןושלבכ השוגד ף"כב תאטובמו (דועו ג"כ ,יג ירזוכ 'ע) םייניבה-ימי לש 

תויתוא ינפל ןוגכ) ותוא םיבייחמ ןושלה יקוחש תומוקמב היופר ף"כב אטבמה םג (ב ,החוקל 

.חרזמה תודע לש םאטבמב גוהנכ ,א"הל הבורקה ,ת"יחה לש האטבממ הנוש (ל"כב שומישה 

.58—53 ימע ,יו 'בחמ ,"ןושלה דעו תונורכז" 'ע 2 

.תואירב-ימעטמ קיספהו תונושארה תובישיב ףתתשה 3 

,בתכב הדעוה לש התדובעב ףתתשמ ,םילשוריב רד וניאו ליאוה ء 
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 homogeneos (in Itself) דיחא
 homogene (par sol)
 (in sich) homogen

 isomer רמ1םיא

 isomere (subst.)
 somer

 isomeric ירמיןםיא

 isomere (adj )
 isomer(isch)

 surface energy חטש"ד תיגרןא
 energie superficielle
 Oberflachenenergie

 dispersion רודב
 dispersion
 Dispersion

 to disperse דדב
 disperser
 dispergieren

 volumetry תיחפנדמ הקידב
 volumetrie חפנה יפל הקידב
 volumetrische Analyse

 gravimetry לקש"תקידב
 gravimetrie לקשמה יפל הקידב
 Gewichtsanalyse

 indicator ןוחב
 indicateur
 Indikator

 tostir שוחב
 agiter
 verruhren, umruhren

 corpuscle ףיפוג
 corpuscule
 corpusculum

 corpuscular יפיפוג
 corpusculaire
 korpuskular

 to sinter קקבדהביסאפב קקבד
 (se) concrcter
 smtern zusammenbacken

 to separate לדבה
 separer
 scheiden

 to react to أ לע בגה
 reagir
 reagieren auf

 tointeract הזבהזבגה

 reagir inter eux
 mitemander reagieren

 hydrly ה ל רדה
 hydrolyse

 ydrolyse

 to isomerize רמסאתה /ירמוסיא ךופה
 sisomenser

 sich isomerisieren

 to polymerize רמלפתה ,ירמילופ ךופה
 se polymeriser
 sich polymerisieren

 colour transformation עבצד"תכיפד
 (inversion)

 virage
 Farbenumschlag

 to allow to react (לע) לעפד

lassen (auf) سم 

 to obtain to produce קפה
 obtenir

 gewmnen

 production הקפה
 obtenirj production
 Gewinnung

 to separate שרפה
 separer
 ausscheiden, abscheiden

 to add to ףרטצה
 se fixer sur, s'ajouter
 sich anlagern

.הז ךרע ןלהל ןייעיו ,(הלעפה :56ימער ,"תוגיודכז פ-'ע) לעפה אלו 
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 to inactivate לטבה/תבשה
 mactiver

 maktivieren

 to combine with, to be רבחתה
 pined to

 s'additionner a
 sich addieren an

 desassociation, dismteg- תוגלפתה
 ration

 desassociation
 Desassoziation

 to dissociate, to decay, ז0(םינויל)דרפתה
 fall into parts

 dissocier

 zerfalen, sich dissozieren

 dissociation (םינויל) תודרפתה
 dissociation

 Zerfall, Dissoziation

 decomposition, dismteg- תוטרפתה
 ration, decay

 decomposition, desa
 gregation

 Zersetzung, Dekomposition

 regulator תסו
 regulateur
 Regulator

 substance G דבלב הימיכב וז הארוהב) רמח
 substance
 Substanz

 dropping.flask ףטנמ יפט
 flacon compte-gouttes
 Tropfenflasche

 preparation, production רוצי
 manufacture

 preparation, production,
 fabrication

 erstellung

 manufacturing יתישעת רוצי
 fabrication
 Fabrikation

 to prepare, to produce, to רצי
 manufacture

 preparer, produire, fabri

 d آلا؛؟ا (h tu )
 titration רוטט /לויכ
 titration
 Titration

 titre רטיט /ליכ
 titre

 Titer

 to titrate רטט ,ליכ
 titrer

 titrieren

 retardent טאמ
 retardateur

 Verzogerer

 volumetry חפנהדודידמ
 volumetrie
 Volumetrie

 rod molecule תיטוח הלוקלומ
 molecule filiforme
 adenmolekul

 condensation 1גוומ
 condensation
 Kondensation

 to hydratize םימ
 hydratiser
 hydratisieren

 to hydrogenate ןמימ
 hydrogener أ
 hydrieren

 to fill up to דע אלמ
 remplir a
 auffullen bis

 solvent, dissolvent أ םיסממ 'ר /0ממ
 dissolvant ססוממ
 Auflosungsmittel

.ןלהל'עוהבע "יללכ ןפואב וליאו ,םיפוג תבכרהל םחיב תינגרוא הימיכב קר 
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 fume chamber ףדנמ
 hotte

 Abzug

 heterogeneous (in Itself) גוסמ
 heterogene (par sol)
 (in sich) heterogen

 reagent ליעפמ
 reactif

 eagens

 incativated ן לטבמ תבשמ
 incative

 maktiviert

 ma_ated לעפשמ
lve مس1 
 Aktivator

 separating funnel הלדבה ךפשמ
 entonnoir separateur
 Scheidetnchter

 sediment, deposit טקשמ
 residuum

 sediment, depot —
 Bodensatz Bodenkorper

 precipitate עקשמ
 precipite
 Niederschlag

 to evaporate (tr.) ףדב
 evaporer

 eindampfen, verfluchtigen

 volatile ףידג
 volatile

 volatil, fluchtig

normal למר1נ 
 normal T،

 Normal ( =Normallosung)

residue תרת1נ 
 residu
 Rucks tand

 to dehydrogenate ןמימ ל1טג
 dehydrogener
 dehydrieren

 dehydrogenated ןמימ לוטנ
 dehydrogene
 dehydriert

dissolves םיסמנ 'ר ,סמנ 
 se dissout
 lost sich auf

 blank(test) אליטרע ןלסנ
 essai a blanc
 Blindversuch nackter

 Versuch

 control test הרקבךויסנ תרקבךויסנ
 temom

 Kontrollversuch

to shake ךשנש ,ענענ 
 agiter
 schutteln

 turning point (םיעבצב) דכיפד-תדקנ
 transition point (ללכךרדב) רבעמ"תדקנ

 virage
 Umschlagspunkt

 to condense ךמס
 condenser, epaissir
 verdichten

 to condense (לזונל זג תכיפה) הבע
 condenser

 verdichten, kondensieren

varying (result) ,דרויו הלוע 
variable (resultats) (תואצות) הנתשמ 
 schwankend (Resultat)

 variabel

 variation, fluctuation ,הדיריו הילע
 variation, fluctuation הדונת ,תונתשה
 Schwankung, Variation

 polymer רמילופ
 polymere (subst )
 Polymer

 polymeric ירמילופ
 polimere (adj )
 polymer
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 pipette
 pipette
 Pipette

 graduated pipette ד^מ"תיפיפ
 pipette graduee הדידמ תיפיפ
 Messpipette

 delivery pipette
 pipette simple
 Vollpipette

 evolving, giving off
 evolution

 Abgabe

 to act upon
 agir sur
 einwirken auf

 decomposed decayed
 decompose
 zersetzt, dekomponiert

 split up
 disintegration
 Abbau

 taking up
 absorption
 Aufnahme

 spacing, interval
 mtervalle
 Intervall

 equivalent ךרע"הוש
 equivalent

 equivalent

 rearrangement ףולחש
 rearrangement
 Umlagerung

 volumetric method תיחפנדמ הטיש
 methode volmetrique
 volumetrische Methode

 mtersurface לובגה"תבכש
 interface
 Grenzschicht

 to activate לעפש
 activer

 a tivieren

 dissolution הםיםמה"יןילהת
 dissolution

 Auflosungsprozess

 distillate קיקזת
 distillat
 Destillat

transition zone "םוחת הכיפה"ר1זא 

zone de transition, zone ,؛םיעבצב)הכיפה 
de virage םוחת ,דבעמה דיחא 

Umschlagsbereich .(ללכ ךרדב) רבעמה 

 condensation product (גוזמ ןייע)גיזמת
 produit de condensation
 Kondensationsprodukt
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