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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ 
 

1ο Φύλλο Εργασίας 
 

• Στην προσοµοίωση κλίµακα ΡΗ του ΡΗΕΤ  επιλέγουµε νερό 

• Τα κόκκινα σωµατίδια είναι _________________________ 

• Τα µπλέ σωµατίδια είναι ___________________________ 

• Ενεργοποιούµε το τετραγωνίδιο της µέτρησης µορίων και συµπληρώνουµε τον πίνακα 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

_______________ (Κόκκινα)  

_______________ (Μπλε)  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Ο αριθµός των _______________ (Κόκκινα) και ο αριθµός των _______________(Μπλε) είναι 

_______ 

• Σηµειώνουµε το ΡΗ του νερού : ΡΗ = _____ 

• Το νερό είναι ______________ 

 
2ο Φύλλο Εργασίας 

 
• Στην προσοµοίωση κλίµακα ΡΗ του ΡΗΕΤ  επιλέγουµε υγρό µπαταρίας 

• Τα κόκκινα σωµατίδια είναι _________________________ 

• Τα µπλέ σωµατίδια είναι ___________________________ 

• Ενεργοποιούµε το τετραγωνίδιο της µέτρησης µορίων και συµπληρώνουµε τον πίνακα 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

_______________ (Κόκκινα)  

_______________ (Μπλε)  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

αριθµός των _______________ (Κόκκινα)          αριθµός των _______________(Μπλε) 

Συµπληρώστε το τετράγωνο µε ένα από τα σύµβολα <, > ή = 

• Σηµειώνουµε το ΡΗ του υγρού µπαταρίας : ΡΗ = _____ 

• Το υγρό µπαταρίας είναι ______________ διάλυµα 

ΕΛΕΓΧΟΣ : 
  ∆ιάλυµα έχει ΡΗ = 2. Να τοποθετήσετε το κατάλληλο σύµβολο <, > ή = στο κενό τετράγωνο 

Αριθµός Η+                Αριθµός ΟΗ 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ 

3ο Φύλλο Εργασίας 
 

• Στην προσοµοίωση κλίµακα ΡΗ του ΡΗΕΤ  επιλέγουµε γάλα 

• Τα κόκκινα σωµατίδια είναι _________________________ 

• Τα µπλέ σωµατίδια είναι ___________________________ 

• Ενεργοποιούµε το τετραγωνίδιο της µέτρησης µορίων και συµπληρώνουµε τον πίνακα 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

_______________ (Κόκκινα)  

_______________ (Μπλε)  

• Σηµειώνουµε το ΡΗ του γάλακτος: ΡΗ = _____ 

• Το γάλα είναι ______________ διάλυµα 

 

• Στην προσοµοίωση κλίµακα ΡΗ του ΡΗΕΤ  επιλέγουµε σόδα 

• Τα κόκκινα σωµατίδια είναι _________________________ 

• Τα µπλέ σωµατίδια είναι ___________________________ 

• Ενεργοποιούµε το τετραγωνίδιο της µέτρησης µορίων και συµπληρώνουµε τον πίνακα 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

_______________ (Κόκκινα)  

_______________ (Μπλε)  

• Σηµειώνουµε το ΡΗ της σόδας: ΡΗ = _____ 

• Η σόδα είναι ______________ διάλυµα 

Το ____________ διάλυµα µε το ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΡΗ είναι ισχυρότερο από το 

_______________διάλυµα µε το ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΡΗ 

ΠΟΙΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΡΗ; _______________________ 

ΠΟΙΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΙΟΝΤΑ Η+; _________________ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Το όξινο διάλυµα ________ είναι  ισχυρότερο οξύ από το όξινο διάλυµα ________ 

Το ισχυρότερο όξινο διάλυµα έχει τα περισσότερα/λιγότερα ιόντα Η+ (υπογραµµίστε το σωστό) 

ΕΛΕΓΧΟΣ: 

∆ιαθέτουµε τα όξινα διαλύµατα 

α) Οξύ Α µε ΡΗ = 2    β) Οξύ Β µε ΡΗ = 1,5    

Το ισχυρότερο είναι το ____ και το ασθενέστερο το ____ 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ 

4ο Φύλλο Εργασίας 
 

• Στην προσοµοίωση κλίµακα ΡΗ του ΡΗΕΤ  επιλέγουµε σαπούνι 

• Τα κόκκινα σωµατίδια είναι _________________________ 

• Τα µπλέ σωµατίδια είναι ___________________________ 

• Ενεργοποιούµε το τετραγωνίδιο της µέτρησης µορίων και συµπληρώνουµε τον πίνακα 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

_______________ (Κόκκινα)  

_______________ (Μπλε)  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

αριθµός των _______________ (Κόκκινα)          αριθµός των _______________(Μπλε) 

Συµπληρώστε το τετράγωνο µε ένα από τα σύµβολα <, > ή = 

 

• Σηµειώνουµε το ΡΗ του σαπουνιού : ΡΗ = _____ 

• Το σαπούνι είναι ______________ διάλυµα 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

∆ιάλυµα έχει ΡΗ = 8. Να τοποθετήσετε το κατάλληλο σύµβολο <, > ή = στο κενό τετράγωνο 

Αριθµός ΟΗ
-              Αριθµός Η+ 
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5ο Φύλλο Εργασίας 
• Στην προσοµοίωση κλίµακα ΡΗ του ΡΗΕΤ  επιλέγουµε σάλιο 

• Τα κόκκινα σωµατίδια είναι _________________________ 

• Τα µπλέ σωµατίδια είναι ___________________________ 

• Ενεργοποιούµε το τετραγωνίδιο της µέτρησης µορίων και συµπληρώνουµε τον πίνακα 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

_______________ (Κόκκινα)  

_______________ (Μπλε)  

• Σηµειώνουµε το ΡΗ του σάλιου: ΡΗ = _____ 

• Το γάλα είναι ______________ διάλυµα 

 

• Στην προσοµοίωση κλίµακα ΡΗ του ΡΗΕΤ  επιλέγουµε καθαριστικό αποχετεύσεων 

• Τα κόκκινα σωµατίδια είναι _________________________ 

• Τα µπλέ σωµατίδια είναι ___________________________ 

• Ενεργοποιούµε το τετραγωνίδιο της µέτρησης µορίων και συµπληρώνουµε τον πίνακα 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

_______________ (Κόκκινα)  

_______________ (Μπλε)  

• Σηµειώνουµε το ΡΗ του καθαριστικού αποχετεύσεων: ΡΗ = _____ 

• Η σόδα είναι ______________ διάλυµα 

Το ____________ διάλυµα µε το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΡΗ είναι ισχυρότερο από το 

_______________διάλυµα µε το ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΡΗ 

ΠΟΙΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΡΗ; _______________________ 

ΠΟΙΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΙΟΝΤΑ ΟΗ-; _________________ 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Το βασικό διάλυµα ________ είναι  ισχυρότερο από το βασικό διάλυµα ________ 

Το ισχυρότερο βασικό διάλυµα έχει τα περισσότερα/λιγότερα ιόντα ΟΗ- (υπογραµµίστε το σωστό) 

ΕΛΕΓΧΟΣ: 

∆ιαθέτουµε τα διαλύµατα 

α) Βάση Α µε ΡΗ = 12    β) Βάση Β µε ΡΗ = 9,5    

Το ισχυρότερο είναι το ____ και το ασθενέστερο το ____ 
 
 
 


