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     :الباب الثاني 

 الفصل األول )المول والمعادله الكيميائيه (                 

 

  ) الكميات األساسيه فى الفيزياء (  وحده قياس كميه الماده     ..……   المول :

 

 للحصول على النواتج المطلوبه .   ... ويستخدم لتقدير كميه المواد الداخله فى التفاعل 

 

 تعريف المول :  

 ..بالجرام كتله الماده معبرا عنها                       

 قد تكون عنصر  وقد تكون مركب فى الحالتين الماده تتكون من جزيئات  والماده       

مول ذره مثل  مول ذرهوبالتالي هناك    ت الفلزامثل  ذره واحدهمن  تكون ييمكن أن جزي العنصر  -1

 . الصوديوم مول ذره كالسيوم 

مول ذره 2من والذي يتكون   O2 عنصر مثل االكسجين  مول جزئفهناك  جزئ وممكن أن تكون -2 

 ....   Cl2  والكلور N2 النيتروجين H2...وما ينطبق على االكسجين ينطبق على الهيدروجين اكسجين 

 .....أي انه تم استبدال كلمه جزئ بكلمه مول   H2Oك مول مركب مثل الماء وهنا -3 
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   فمثال الكتله الموليه لبعض العناصر

C = 12    O= 16   H = 1     Na =23     N = 14      Cl=35.5     Ca = 40      S = 32   Mg = 24  

                 -          CaCO3ا NH3           -         CO2          -      H2O    احسب الكتله الموليه لكل من

 لذلك   16واالكسجين    1يتكون من ذرتين هيدروجين الكتله الجراميه للهيدروجين =   H2Oجزئ الماء

    18gmكتله المول من الماء =  

CO2  =……….      NH3 =  …………..     CaCO3 =……… كربونات الكالسيوم  

 سؤال هام : هل تتساوي الكتل الموليه للمركبات التاليه . وضح السبب 

.ال السبب أن كل مول يتكون من ذرات تختلف عن أي مول أخر                 

 

     ثوابت المول ..

 اليمكن أن يتساوي فيها مع  لكل مول كتله محدده فمما سبق نجد أن  لكل مول عده ثوابت    -1          

 اكسيد الكربون   ي ثانالختالف تركيب المواد عن بعضها فكتله مول الماء تختلف عن كتله مول  وذلك  غيره                  

 كما سبق .               

 فى ذلك كل الموالت فمول الماء الذي  تفقت ووكل مول يحتوي على عدد ثابت من الجزيئات   -2         

 الموجود في مول من   تساوي نفس العددالجزيئات جرام له يحتوي على عدد من  18يتكون من                   

 يسمي هذا العدد باسم العالم ) افوجادرو ( وهو  وجم 58.5الصوديوم والذي كتلته   كلوريد                  

 .ئ حسب نوع الماده ذره أو جز 2310× 6.02
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   وهو أن أي مول من أي غاز فى الظروف القياسيه يخص الغازات فقط هناك ثابت أخر ولكنه   -3         

 (      S T P. د (  أو )وهي معدل الضغط ودرجه الحراره )م .ض               

 لتر مهما كان نوع الغاز وعليه يمكن التعامل مع الكتل واالعداد والحجوم   22.4يشغل حيز يساوي                 

 

 عن طريق الكتلهحساب عدد الموالت 

عدد الموالت =   
 الكتله

  كتله  المول 
    

 مول منه   0.001احسب كتله هيدروكسيد الصوديوم الموجوده فى 

 الكتله = عدد الموالت × كتله المول من الماده 

 NaOH   (23+16+1    )= 40كتله مول هيدروكسيد الصوديوم 

 .............مول   0.04=   40×  0.001الكتله =  

   

 أو الذرات أو األيوناتحساب عدد الموالت عن طريق عدد الجزيئات 

عدد الموالت =  
عدد  الجزيئات 

𝟔.𝟎𝟐×𝟏𝟎 𝟐𝟑  
     

 

  HClمول من حمض الهيدروكلوريك   2احسب عدد الجزيئات الموجوده فى 

 2310×  6.02عدد الجزيئات = عدد الموالت × 
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 جزيء  2310×  212.0=  2310×  6.02×  2=                          

 المول : 

 (  1023×  6.02كتله الماده التى تحتوي على عدد أفوجادرو )        

 س هل يمكن التعامل مع نوعين مختلفين من الثوابت بمعني           

  NaOHجم من هيدروكسيد الصوديوم   20سب عدد الجزيئات الموجوده فى اح        

 

 حساب عدد الموالت عن طريق الحجم 

عدد الموالت = 
  الحجم 

  𝟐𝟐.𝟒ا
    

 جم من ثاني اكسيد الكربون  88احسب الحجم الذي يشغله 

    

  لتر 22.4ز الذي يشغل حجما مقداره المول : كتله الغا

 والذي ينص على  قانون أفوجادروزادت عدد الموالت زاد حجم الغاز ويتضح ذلك فى وكلما   

 (  S T Pمع عدد موالته عند ثبوت الضغط ودرجه الحراره)يتناسب حجم الغاز تناسبا طرديا    

 هل تحتوي نفس عدد الجزيئات    0ه وقد وضع افوجادرو فرض للحجوم المتساويه من الغازات المختلف  

 فرض أفوجادرو :   

 .د تحتوي نفس العدد من الجزيئات   م.ض ي الحجوم المتساويه من الغازات المختلفه  ف                   
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   : أيا من الكتل التاليه تشغل حجما أكبر وأيا منها يشغل حجم أقل فى الظروف القياسيهسؤال   

 CO2جم  SO2    -  64جم من  64   -جم أكسجين    64   -جم من الميثان   64          

 على عدد أفوجادرو 22.4جزيء واحد من أي غاز بقسمه : يمكن حساب الحجم الذي يشغله  الحظ أن

الحجم الذي يشغله جزئ واحد من الماده الغازيه =
𝟐𝟐.𝟒

𝟔.𝟎𝟐×𝟏𝟎𝟐𝟑
 لتر     10-  23×3.7=         

 

 

 )محكمه( الحكم النهائي للمول                             مالحظات هامه جدا 

 اذا تساوت مادتان فى عدد الموالت تساوت فى عدد الجزيئات والحجم  -1

 )جرب (  CH4جم من الميثان  8جم من ثاني أكسيد الكربون و 22هل ينطبق ذلك على     

 

 والحجم اذا تساوت كتلتان ألي ماده اختلف عدد الموالت وعدد الجزيئات  -2

 جم من األكسجين فى الظروف القياسيه   4جم من الهيدروجين و 4هل ينطبق ذلك على     

 

 اذا اختلفت مادتان فى الكتله فاحتمال تساوي عدد الموالت وبالتالي يتساوي عدد الجزيئات والحجم  -3

   CO2جم من ثاني أكسيد الكربون   44و  NH3جم من النشادر  17مثال   -أ   

    CH4جم من غاز الميىثان   18جم من أول اكسيد الكربون و  28مثال    -ب   

     N2 = 2Nضعف مول ذره نيتروجين مول جزئ نيتروجين يساوي  -4
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 المركب  والتى توضح النسبه بين عدد االيونات فى  فى المركبات االيونيه يتم التعبير عنها بوحده الصيغه -5

   1:1نات الكلوريد فى كلوريد الصوديوم فمثال النسبه بين ايونات الصوديوم وايو    

    ده فى وحده الصيغه يبقي عايز العدد فى المركب مالناش عند طلب عدد الذرات الموجو  هام جدا -* 

 ذرات   CuSO4    .4عدد ذرات االكسجين فى وحده الصيغه لكبريتات النحاس دعوه بأفوجادرو.     

 يعني فى عند طلب عدد الذرات فى وحده الصيغه دون تحديد اسم يبقي عايز العدد الكلي للذرات  -*  

 ذرات وهكذا  6المثال السابق العدد كام     

    

 تترتب االيونات الموجبه وااليونات السالبه للمركبات االيونيه   -6

 فى شكل هندسي يسمي الشبكه البللوريه  بحيث يحاط كل أيون      

 والعكس كل   بعدد من االيونات السالبه من جميع الجهات   موجب    

 . ايون سالب يحاط بعدد من األيونات الموجبه من جميع الجهات      

 مثل .موالتها عند تحولها من الحاله الصلبه الى الحاله البخاريه يتضاعف عدد بعض العناصر  -7

    V= 4PSP الفوسفور فى الحاله البخاريه يتكون الجزيء منه من اربع ذرات   -أ    

 V= 8S  sS      ذرات 8الحاله البخاريه يتكون جزيئه من  الكبريت كذلك فى  -ب    

  

 المعادله الكيميائيه :  

 أي تفاعل كيميائي يعبر عنه بالمعادله الكيميائيه                 

 الرموز والصيغ الكيميائيه  وهي عباره عن مجموعه من               
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 تعبر عن المواد الداخله فى التفاعل والمواد الناتجه منه                 

 الجديد هو كتابه الحاله الفيزيائيه للعناصر والمركبات                 

 ي ويتضح ذلك من الجدول التالالمشاركه فى التفاعل                

 

 

 

 

  

 المعادله األيونيه :  

 ( فتكتب    aqتكون على هيئه محاليل مائيه )معظم المواد التى تدخل فى التفاعل              

 كل ماده الى أيونات موجبه وأيونات سالبه المتفاعالت والنواتج فى صوره أيونيه أي تفصل              

 ويمكن تطبيق ذلك على المعادله السابقه فتكتب على الصوره             

   

 

 ذا التفاعل هو اتحاد معني ذلك أن التفاعل الوحيد الذي تم فى هالحظ أن الماء على هيئه سائل           

 .   أيونات الهيدروكسيد من القلوي مع أيونات الهيدروجين من الحمض لتكوين الماء          
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 . وما ينطبق على الماء ينطبق على الرواسب           

 أبيض  الصوديوم مع محلول ملح نترات الفضه مع تكون راسب  عبر عن تفاعل محلول كلوريد         

 من كلوريد الفضه ....................................................................................          

 الحظ أن : 

 اخله فى التفاعل  ع كتل المواد الدأي معادله كيميائيه يجب أن تكون موزونه بمعني أن مجمو              

 قاء الماده  البد أن تساوي مجموع كتل المواد الناتجه من التفاعل تطبيقا لقانون ب             

   يونيه لها وزن إضافي هو عدد الشحنات الموجبه والسالبه فى طرفي المعادله أما المعادله األ             

 ع الشحنات فى المعادله التاليه  .راجالبد أن يكون متساوي              

 

 

 والمعادله التاليه ثم حدد ماذا حدث   

             

 

 هام جدا : 

 حاليل فى الماء يعبر عنها  هناك بعض العمليات الفيزيائيه واشهرها وأهمها ذوبان بعض الم          

 فى الماء .   NaCl أيضا بمعادله أيونيه مثل ذوبان ملح الطعام .كلوريد الصوديوم            
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 :  فى المعادله السابقه ممكن يطلب مني ايه  يو خللي بالكم أ 

 الصوديوم احسب عدد موالت أيونات  -2   .احسب عدد أيونات الصوديوم الناتجه  -1               

 احسب عدد الموالت الكليه الناتجه  -4      .احسب عدد األيونات الكليه الناتجه  -3               

 جم من كلوريد الصوديوم . 117ه عند ذوبان يونات الناتجاحسب عدد األ -5               

 

 الطريق الثانيه للتعامل مع الحسابات الموليه . 

                                                            ويتم ذلك من خالل المعادله الكيميائيه الموزونه وهي

 ر من ماده كيميائيه  طريق نلجأ اليها اذا كانت المسأله تتضمن أكت

 مثال .  

 من الماء عند تفاعله مع وفره من األكسجين جم  18تحضير الالزمه لاحسب عدد موالت الهيدروجين 

 الكيميائيه التي توضحها المسأله وهي تفاعل الهيدروجين مع األكسجين البد من كتابه المعادله  -1

  .O22H   →     2+     O   22H                              لتكوين الماء     

 يتم التعامل مع المادتين المعطاه والمطلوبه فقط ويمكن عزلهم من المعادله   -2

                                                      O22H                                  2H2 
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 لتسهيل الحصول على الناتج بعيدا عن الطرق التقليديه يتم التعامل مع كل ماده حسب المسأله  -3

 العقيمه.....ولمعرفه الطريق انتظر الفيديو القادم .    

 جم من الماء   36مول من الهيدروجين تكون   2المعادله تقول أن   -4

 الماء ............... جم من  18اذن ماهي عدد الموالت التى تكون    

 ومن هذه الطريقه عشرات الطرق والتعبيرات وكلها تحل فى خطوتين  -5

 للتفكير  تينمسأل

 سيوم الناتجه من كيلو جرام من كربونات الكالسيوم  احسب عدد جزيئات أكسيد الكال   -1              

                     Ca=40            C = 12                   O = 16علما بأن                     

 جم من النيتروجين فى وفره من   112النشادر الناتج من تفاعل   حجم غاز احسب    -2              

      N = 14        H = 1الهيدروجين علما بأن                      

 

 للتفاعل : الماده المحدده    

 فمتي عند اجراء اي تفاعل كيميائي نحتاج الى مجموعه من المواد المتفاعله                             

 هوتسمي هذه المادفى التفاعل عندما تنتهي أحد المواد الداخله ينتهي التفاعل  ينتهي التفاعل ويتوقف 

 التوضيح  .والت النواتج ألنها انتهت اوالفهي تعطي أقل عدد من مباسم الماده المحدده للتفاعل لذلك 

 جم من   12يبقي  مول من أكسيد الماغنسيوم  2مول من الماغنسيوم تعطي 2كل المعادله بتقول أن 

 . تحول الكتل المتفاعله الى عدد موالت الماغنسيوم يدوا أيه وكذلك لألكسجين 
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2mg 2mgo 1O2 2mgO 

0.5 ………. 1O2 ……… 

 مول من أكسيد الماغنسيوم   0.5جم من الماغنسيوم تعطي   12 المعادلتين بطريق المقص نجد أنبحل 

 .أكسيد ماغنسيوم لذلك الماغنسيوم هو الماده المحدده للتفاعل  مول 2جم أكسجين تعطي  32بينما  

 

 تدريبات على المول والمعادله الكيميائيه

   اختر االجابات األكثر دقه  السؤال األول :

O=16  H=1   C=12  Ca=40  Cl=35.5    N=14    S=32   Fe=56   mg=24   Na=23   Zn=65 

 .............ذره   2Fe(SO4) 3   111عدد ذرات األكسجين فى وحده الصيغه لمركب كبريتات حديد  -1

   24   -د                 12 –ج                         7  –ب                        4 –أ   

 

 فان عدد      C12 H22O23ينتج من التحلل المائي لسكر السكروز      C6H12O6سكر الجلوكوز -2

 ذره  …………………وحدات من سكر الجلوكوز 5فى ذرات الهيدروجين      

       60 -د                    50 -ج     ذره          220  –ذره                ب  110 -أ  

 

 يسمي علميا حمض األستيك االسم العلمي للخل الذي نستخدمه فى المنزل كماده فاتحه للشهيه  -3

  CH3COOH    كتلته الموليه تساوي ...............جم 

 جم  20 -دجم                  60 -جم             ج 50  –ب             جم             40 -أ 
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 جم.......... X جم فان الكتله الموليه للعنصر  100هي   XCO3اذا كانت الكتله الموليه للمركب  -4

   212 -د                     40 -ج                  30  –ب                            90 –أ   

 

 الكتله الموليه لحمض الكبرتيك المركز................. الكتله الموليه لحمض الكبرتيك المخفف -5

 تساوي   -د    كالهما يمكن       -ر من              جأصغ - ب              أكبرمن         –أ   

 مركب عضوي فان كتلته الموليه هي الكتله للمركب      CH3 O CH3اثير ثنائي الميثيل     -6

       4CCLO   -د          OH5H2C  -ج        COOH 3CH  –ب    التساوي أي مركب        -أ  

 

 الصوديوم يحتوي .................. وحده الصيغه لمركب كبريتات  -7

 كل ما سبق   -ذرات أكسجين     د4 -ج ذره كبريت             –ب           ذرات               7 -أ  

 

 كتله نصف مول من أكسيد االغنسيوم فى الظروف القياسيه هي .................  -8

 التوجد اجابه   -د  جم             40  -جم                  ج 56 - ب             جم            20 -أ  

 

    CH4جم الميثان  32................عدد الموالت فى   CO2 جم من 44عدد موالت الكربون فى  -9

 ليس هناك اجابه   -تساوي             د -أصغر من                 ج -ب              أكبرمن             -أ  
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 فان كتله االلمنيوم الموجوده     AL2O3يستخدم خام البوكسيت فى استخالص االلمنيوم ورمزه  -10

 من الخام هي ...............جم   612فى    

 جم   423  -دجم               54 -ججم             324 -جم                  ب  105 -أ       

 

 ويستخدم ماده فاتحه للشهيه    CH3COOHالخل الموجود بالمنزل يعرف علميا بحمض الخليك   - -11

   هيتناوليضاف الى كل طبق ربع مول احسب الكتله الالزمه لسفره عليها خمسه افراد احدهما ال       

    معاب و ج   –جم             د  60 -مول واحد            ج -مول وربع                 ب  -أ        

 

   أيا من الكتل التاليه تشغل حجما أكبر وأيا منها يشغل حجم أقل فى الظروف القياسيه -12  

 2COجم  64  -د  2SOجم من  64 -ج جم أكسجين    64   -ب         جم من الميثان 64  -أ       

 

   Yفان عينه جم صوديوم  46جم اكسجين و   48جم كبريت و 32تحتوي على   Xعينه من ملح   -13

 على ...............جم  صوديوم جم تحتوي  63من نفس الملح كتلتها      

    11.5 -د                   23  -ج                   92 -ب                          46 –أ        

 

 منه تساوي .............مول   56Lعدد موالت ثانى اكسيد الكربون الموجوده فى    -14

  A  3                                   

            B  2                        C  2.5                       D 3.5                        
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   gmمن هيدروكسيد الصويوم هى .................    MOLE 0.2كتله  -  15

   A  8                     B     20                     C  40                       D  2                

 كربونات كالسيوم    100gmمن الهيدروجين ........عدد جزيئات    2gmعدد الجزيئات الموجوده فى  -16

   فى الظروف القياسيه      

 متغيره  -د       أكبر من       -ج       أقل من       – ب        تساوي           –أ            

 

 مول من نفس الماده    1/2عند تسخين    CO2عند تسخين مول من كربونات النحاس يتصاعد مول من   -17

 تساوي ...............    CO2تتصاعد عدد من جزيئات      

 1023×12.04 -د    1023× 3.01 - ج        1023× 3.1  –ب             1023× 6.02-أ         

 

 . أكسجين فى الظروف القياسيه 5gmمن الهيدروجين ....... العدد الموجود فى   5gmعدد الجزيئات الموجوده فى  -18

 التوجد اجابه   -ال يمكن أن تساوي       د -ج   احتمال أن تساوي      -يمكن أن تساوي        ب -أ   

 

 كتله مول من غاز األوزون فى الظروف القياسيه تساوي  ................... -19

 م  ج 32 -أ و ب            د -مول ذره أكسجين     ج 3كتله   -جم                  ب 48 -أ   
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 حجم مول من ثاني أكسيد الكربون ....................حجم مول من أول أكسيد الكربون .  -20

 التوجد اجابه   -يساوي                 د  -ج   أصغر من             –أكبر من                 ب  -أ   

 

 تساوي ...............     NH3من غاز النشادر    44.8Lكتله  -21

 جم   34 -مول             د 34  -جم           ج 32  -من األكسجين     ب   44.8Lكتله   -أ   

 

 فى الظروف القياسيه ............ مللي لتر    CH4من غاز الميثان    8gmالحجم الذي يشغله   -22

   11200 –د          22400  -ج              22.4  -ب                11.2  -أ     

 

 لتر من النيتروجين في ................  5لتر من الميثان مع   5يتساوي  -23

 الكتله والحجم -أ و ب معا       د -عدد الجزيئات        ج  -عدد الموالت        ب –أ     

 

       2H2 + O2             2H2Oيتفاعل الهيدروجين مع األكسجين لتكوين الماء حسب المعادله   -24

 ..............مول   جم من الماء هي 90الالزمه  النتاج  كسجينعدد موالت األفان      

 مول   3.5-دمول            3 -جمول               2.5  -مول                 ب 2 –أ     
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 أكسيد الكربون تنحل كربونات الكالسيوم الى اكسيد كالسيوم وثاني أكسيد الكربون فان حجم ثاني  -25

 جم من كربونات الكالسيوم .............مللي لتر   10الناتج  من        

 كل ماسبق   -د            2240 –ج                   2.24  -ب                     22.4 -أ    

 

 لحديد  ا بغاز أول اكسيد الكربون حسب المعادله التاليه النتاج  3O2Fe يختزل خام الهيماتيت  -26

Fe2O3  + CO                  Fe    +     CO2        كتله الخام الالزمه النتاج طن من الحديد  فان 

 (طن  )تركيز 3  -دطن             -ج 1.428طن                  1.5   -بطن                  1 -أ     

 

 هي ................%  )الهيماتيت ( 111النسبه المئويه الكتليه للحديد فى أكسيد حديد  -27

   30 –د                  48.25 -ج                         70  -ب                 72.36 -أ   

 

 يكون عدد الجزيئات فى اللتر الواحد   22.4Lيشغل  STPأن المول الواحد من أي غاز في المعلوم  

 التوجد اجابه   -ج أ وب معا          د        2110× 26.87  -ب         2210×2.687 -أ      

 

 جمفان كتله اربع ذرات من النحاس تساوي...........  63.5اذا علمت أن الكتله الموليه للنحاس   -29

   422 -د  أ وب معا         -ج       23- 10×42.2  –ب            2210- ×4.22 -أ      
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 ثالث اكسيد الكبريت فان  هي على الترتيب ميثان . نشادر . اكسجين .  اذا كان لديك أربع غازات  -30

 ثافهأكبركثافه والنشادر أقل ك 3SO -ن أكبر كثافه والنشادر أقل كثافه                ب الميثا -أ      

 الكل متساوي فى الكثافه  -اكبركثافه والميثان أقل كثافه                  د3SO  -ج     

 

 أي العبارات التاليه صحيحه  -31

   جم  10من كربونات الكالسيوم تساوي عدد الجزيئات الموجوده فى جم  10عدد الجزيئات فى  -أ     

 هيدروكسيد صوديوم        

 نص مول من ثاني اكسيد الكربون  جزئ من النشادر يساوي الحجم الي يشغله  1023× 3.01الحجم الي يشغله  -ب     

 جم من النشادر  44جم من ثاني اكسيد الكربون يساوي حجم  44حجم  -ج    

  لتر جزئ أكسجين يساوي نص حجم مول ذره أكسجين  22.4حجم  –د      

 

 يساوي...............جم من الكبريت فى الحاله البخاريه  16حجم    -32

 لتر  22.4 -لتر        د 11.2 -لتر              ج 89.6لتر                  179.2 -أ     

 

 بعض العمليات الفيزيائيه التى يتم التعبير عنها بمعادالت أيونيه مثل ............................. -33

 ذوبان بعض المواد األيونيه      -ب      -تفكك بعض المواد األيونيه        -أ   

 تفاعالت التعادل         -   دكالهما معا             -ج            
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 لتر =.................   11.2كتله غاز ثاني أكسيد الكربون التى تشغل حجما مقداره  -34

 جميع ما سبق        -   د         22gm      -ج           44gm      -  ب     CO2مول من   -أ     

 

 ............ تساوي  H2so4من حمض الكبرتيك   9.8gm  جعدد الموال ت الكليه الناتجه من تأين -35

 التوجد اجابه صحيحه     -مول أيون       98      -.و مول أيون    3      - بمول أيون            3  -أ   

 

 معني ذلك أنه يحتوي على ..............   3Oاذا علمت أن الرمز الكيميائي لألوزون  -36

 التوجد اجابه   -دكالهما صحيح     -جأفوجادرو ذره أكسجين   3    -بأفوجادرو جزئ أوزون        -أ 

 

 اصطلح العلماء على استخدام مصطلح ... للتعبير عن كميه المواد الداخله والناتجه من التفاعل   -37

 وحده الكتل الذريه     -د كالهما صحيح            -ج  -المول       -ب      -كتله وحده الصيغه        -أ   

 

 هناك بعض العناصر يختلف تركيبها الجزييئ باختالف الحاله الفيزيائيه لها منها.................. -  38

 األكسجين        -د كالهما صحيح           -ج    -الكبريت            -   بالفوسفور              -أ     
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 طبقا للمعادله                                                               فان كتله الماغنسيوم الالزم  -39

    gmللتفاعل مع         نص مول من ذره االكسجين  =....................       

          24                   -           48           -            12              -            6 

 CO2من    44gmهيدروجين .... عدد الجزيئات فى  2gmعدد الجزيئات الموجوده فى  -40

 جميع ماسبق      -  د        تساوي         -    ج  أصغر من            -  بأكبر من              -أ     

 .....................السؤال السابق ينطبق عليه  -41

 ليس هناك اجابه     -قانون استفالد            -فرض أفوجادرو             -قانون أفوجادرو            

 

 جم هيدروجين تكون كتله  2جم أكسجين و 16جم صوديوم و46عينه من مركب تتكون من  -42

 جم...................... 32الصوديوم فى عينه من نفس المركب كتلتها         

 التوجد اجابه       -  دجم        23          -  ججم         8        -ب     -جم              32   -أ       

 

 فى الظروف القياسيه CH4جم من غاز الميثان   8عدد ذرات الكربون الموجوده  -43

 2310×3.01   -   دنص ذره                 -ج    2310× 6.02       - بذرات             4   -أ       

 لتر فى م.ض.د تطبيقا ل  67.2يحتوي على N2O5مول من غاز خامس أكسيد النيتروجين  3 -  44

 كل ما سبق     -   دقانون النسب الثابته       - جقانون أفوجادرو       -   بفرض أفوجادرو         -أ   
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 يتكون الماء من اتحاد الهيدروجين باالكسجين طبقا للمعادله   -45

 جم من الماء ...........لتر 90يكون حجم االكسجين الالزم النتاج        

 لتر  65     -دلتر            56      -ج      -لتر             16       -ب       -لتر              32   -أ       

 أثبتت التحاليل الكيميائيه أن حمض االستيك يتكون من ذرتين كربون وأربع ذرات هيدروجين  -46

 وذرتين أكسجين تكون النسبه العدديه للألكسجين فى المركب هي.....................        

        2   :8               -            1   :4           -              4   :8            -  1   :2 

 جم من الماء يكون التركيز الناتج   10فى   NaOHجم من هيدروكسيد الصوديوم  10عند ذوبان   -47

 مول / كجم   25   -مول /لتر      25             -مول /كجم    250          -مول/لتر          250      

 ذره تدل على ..........................2310× 6.02 -48

 جميع ما سبق     -مول صوديوم     -مول جزئ اكسجين    2/   1  -مول ذره اكسجين         

 

 

 أيا من العبارات التاليه غير صحيحه   -49

 يتساوي مول من ثاني أكسيد الكربون مع مول من أول أكسيد الكربون فى الحجم              

 لتر  فى الظروف القياسيه   22.4جم من االكسجين تشغل   16كتله              

 الموالليه هي عدد الجرامات من الماده المذابه فى كيلوجرام من المذيب              



21 
 

 أي العبارات التاليه صحيحه  -50 

              أضعاف فى الحاله الصلبه 4=  مول من الفوسفور فى الحاله البخاريه اتعدد جزيئ -أ            

 أضعاف فى الحاله الصلبه  8حجم مول من الكبريت فى الحاله الغازيه =  -ب             

 أحيانا يمكن أن يكون للكبريت حجم  -ج            

 ال يمكن للفوسفور أن يكون له حجم -د             

 يتم التعبير عن كتله وحده الصيغه ب   -51

           a-  mole              b-  gm                  c- amu                  d- litr 

 تكون .............   H2SO4عدد الذرات الموجوده فى وحده لحمض الكبرتيك  -52

                                   a- 6.02.1023        b-  4                      c- 7                        d- 71    
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 حساب الصيغه الكيميائيه

 تكون من عدد من الذرات وكل ذره لها عدد من الموالت بنسب محدده  يأي صيغه كيميائيه ألي مركب 

 وبالتالي لكتابه مول ذره هيدروجين  2مول ذره كربون و أكسيد الكربون يتكون من مركب ثاني   فمثال 

 . أي صيغه لمركب كيميائي البد من معرفه عدد موالت مكوناته  

 وتحسب عدد الموالت كما درست عن طريق الكتله أو الحجم فى حاله الغازات أو عدد الجزيئات 

 يتكون من مول أيون صوديوم ومول أيون كلوريد  NaCl    .فمثال مركب كلوريد الصوديوم 

 بمعني ال يكفي لكتابه     1:1بنسبه ...ركز معايا                          

 فقط بل يلزم بعد حساب عدد الموالت حساب النسبه وهذا  الصيغه الكيميائيه فقط هو حساب عدد الموالت 

 .يلال نحسب  امل معامله كتله النسب المئويه تعمع العلم أن ما يسمي خطوات حساب الصيغه الكيميائيه  
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  الحظ أن :

لكل عنصر من حساب الصيغه الكيميائيه ألي مركب تتوقف على قدرتك على حساب عدد الموالت  -1

 العناصر الداخله فى تكوين المركب . 

 .تتكون فقط من الكربون والهيدروجين الهيدروكربونيه  فى المركبات -2

 وأحد العناصر األخري وهو غالبا األكسجين الكربون والهيدروجين المركبات العضويه تتكون من  -3

 % فمثال  100المركبات العضويه مجموع نسب مكوناتها يساوي  -4

 نستنتج   %  كربون. 64و %هيدروجين  24كربون وهيدروجين وأكسجين مركب عضوي يتكون من    

 وعلى فكره يتم التعامل مع النسب المئويه على أنها كتل .  األكسجين ..............% أن    

 عدد الموالت التى نحصل عليها قد تحتاج كثيرا الى عمليه حسابيه أخري للتبسيط .  -5

وهذا يتوقف على المسأله كما فى  جزيئيه  غالبا بوجود صيغه أوليه وىصيغه المركبات العضويه تتميز  -6

وعندما تكون   60ألن المركب كتلته الموليه  60المثال السابق حيث طلب أن تكون الكتله الناتجه هى 

 الصيغه االوليه أقل من الكتله الموليه نحسب عدد الصيغ األوليه من القانون  
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 النسبه المئويه للناتج الفعلي  

 ففى المعادله له الكيميائيه الموزونه تحدد كتل المواد الداخله فى التفاعل والناتجه منه نظريا المعاد

 جم   32جم من الهيدروجين مع   4يتفاعل   

 جم من الماء نظريا .   36من األكسجين النتاج  

  جم )الناتج النظري ( وأسباب ذلك هي36التفاعل دائما أقل من الناتج الفعلى من هذا ولكن نجد أن 

 قد تكون المواد الناتجه متطايره         -1

 قد تكون المواد المتفاعله غير نقيه    -2

 ء التفاعل          التصاق النواتج بوعا  -3

 . حدوث بعض التفاعالت العكسيه التى تقلل النواتج  -4

 أن اى ماده تدخل فى أي تفاعل كيميائي لها ناتجان  المهم : معني ذلك 

 ناتج نظري تحدده المعادله الكيميائيه الموزونه –فى المسأله واضح    ب  ناتج فعلى ويكون  –أ  

 

 .   سبه المئويه لعنصر فى مركب الن

 

 

 وكذلك حساب عدد الموالت من الكتله الناتجه.  ئويه  .ويمكن حساب الكتله من النسبه الم

 وإليكم بعض األمثله للتوضيح  
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