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   : الباب الثاني 

 الفصل األول )المول والمعادله الكيميائيه (                 

 

 وحده قياس كميه الماده       ..……  المول : 

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

 

 تعريف المول :  

 ..بالجرام كتله الماده معبرا عنها                       

 مول ذره الصوديوم مثل مول ذره وبالتالي هناك    ت الفلزامثل ذره واحده من  تكون توالماده يمكن أن   

 والذي يتكون      O2عنصر مثل االكسجين مول جزئ فهناك جزئ  وممكن أن تكون.مول ذره كالسيوم ...

 N2 النيتروجين H2...وما ينطبق على االكسجين ينطبق على الهيدروجين مول ذره اكسجين 2من 

 .....أي انه تم استبدال كلمه جزئ بكلمه مول   H2Oك مول مركب مثل الماء ....وهنا   Cl2  والكلور

 

 

 

 

 

 

 فمثال الكتله الموليه لبعض العناصر  

C = 12    O= 16   H = 1     Na =23     N = 14      Cl35.5       Ca = 40      S = 32   Mg = 24  

         H2O      -          CO2         -        NH3          -          CaCO3 احسب الكتله الموليه لكل من 

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

    18gmكتله المول من الماء =  
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CO2  =……….      NH3 =  …………..       CaCO3 =…………… 

   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                  

 

 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                  

 حسب نوع الماده . ئذره أو جز 1023× 6.02

 

   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 الكتله  حساب 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 =  

 جم من ثاني أكسيد الكربون  22احسب عدد الموالت الموجوده فى س   
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 الحظ أن :

 يمكن حساب كتله عنصر فى مركب بقسمه كتله العنصر على كتله المركب   -1

=       CuSO4كتله النحاس فى كبريتات النحاس    
𝑪𝒖

𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒
 

 =     Al2O3كتله االلمنيوم فى أكسيد األلمنيوم    
𝟐𝑨𝑳

𝑨𝑳𝟐𝑶𝟑
   2ALألن كل مول يحتوي   

 ويمكن حساب النسبه المئويه بنفس الطريق مع زياده %  -2

 ممكن يدينى حاجات مش من المنهج بس معلومه كامله اتعامل معاها مثل يسمي الخل الموجود  -3

   ويستخدم ماده فاتحه للشهيه يضاف الى كل طبق   CH3COOHك بحمض الخلي   يعرف علميا بالمنزل   

 ممكن الحل  لسفره عليها خمسه افراد احدهما ال يتناول الخل .ربع مول احسب الكتله الالزمه   

 لوميه كتلتها الموليه بقسمه الكتله الموليه على عدد أفوجادرو يمكن حساب كتله جزئ واحد من أي ماده بمع -4

 

 أو الذرات أو األيونات حساب 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 × 

 جزيء  2310×  212.0=  2310×  6.02×  2=                          

 

 المول : 

 (  2310×  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        
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 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                   

 

 

 

 

 

 : أيا من الكتل التاليه تشغل حجما أكبر وأيا منها يشغل حجم أقل فى الظروف القياسيه  سؤال   

 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
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 مالحظات هامه جدا  

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

   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

 فى المركبات االيونيه يتم التعبير عنها بوحده الصيغه -5

 المركب  والتى توضح النسبه بين عدد االيونات فى      

   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      
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 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               

 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 : 

 ع كتل المواد الداخله فى التفاعل  أي معادله كيميائيه يجب أن تكون موزونه بمعني أن مجمو              

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

   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   يوخللي 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 احسب عدد األيونات الناتج -5               

 

 الحسابات الموليه . الطريق الثانيه للتعامل مع 

 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 

 طريقه التعامل  

 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 

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

      N = 14        H = 1الهيدروجين علما بأن                      

 

 الماده المحدده للتفاعل : 

 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  .تج ألنها انتهت اوالفهي تعطي أقل عدد من موالت النواباسم 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 

 

2mg 2mgo 1O2 2mgO 

0.5 ………. 1O2 ……… 

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

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

 . احسب كتله الماغنسيوم واألكسجين بنهايه التفاعل   :حاولوا تفكروا معايا 
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 حساب الصيغه الكيميائيه

 تتكون من عدد من الذرات وكل ذره لها عدد من الموالت بنسب محدده هي أي صيغه كيميائيه ألي مركب 

 وبالتالي لكتابه مول ذره هيدروجين  2و مول ذره كربون 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 مع العلم أن النسب المئويه تعما يسمي خطوات حساب الصيغه الكيميائيه  

 

      

             

             


