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 ذريني عند تكوين الرابطة التاسهمية يؤدي تقاسم اإللكرتونات إىل تداخل فلكني      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                              

 

     

                

  

 

    

  

 نظرية األفالك اجلزيئية نظرية رابطة التكافؤ

فالك تفرتض أن اإللكرتونات تشغل األ

 الذرية يف اجلزيئات

الذرية يغطي ك تفرتض تكوين فلك جزيئي من األفال

 ك اجلزيئيالفل ويسمى تنياملرتابطتني النوا

 أنواع التداخل

 اجلانيبالتداخل  احملوريالتداخل 

πباي لرابطة ا σسيجما الرابطة   
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3spهتجني 
لميثان مثال  :4CH

2spهتجني 
4H2Cإليثني: مثال

spهتجني 
2H2Cإليثاين: مثال
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)(الجزیئات.الذریة فينظریة تفترض أن االلكترونات تشغل األفالك - 1

(                              )المترابطة.النواةیغطىالذریةاالفالكمنجزیئيفلكتكویننظریة تفترض- 2

)(النواة.فلك ترابطي مكون من أفالك ذریة ویغطي - 3

)(لرأس.تداخل فلكین رأساً - 4

)(لراس.ذرتین رأساً فلكيرابطة تساھمیة تنتج عن تداخل - 5

:التالیةالجملمنكالبھاتكملالتيالصحیحةلإلجابةالمقابلالمربعفي)  √( عالمةالسؤال   الثاني: ضع
2Clأحد اإلشكال التالیة یمثل بنیة جزئ الكلور -1

ما عدا:جمیع األشكال التالیة تمثل التداخل بین األفالك محوریاً -2
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؟سیجماللرابطةالتالیةاألسئلةعنأجبالسؤال الثالث : 
............................الرابطةنوع)1
..................و........................و...................المتداخلةاألفالكنوع)2
H-C≡C-Hاإلیثاینجزيءفيسیجماروابطعدد)3 ................
)C-C(المترابطتینالذرتینبینالمسافة...................كلماسیجماالرابطةطاقةتزداد)4

:      التالیةالعباراتمنكلعلیھتدلالذيالعلميالمصطلحأواالسمالقوسینبیناكتبالسؤال األول: 
)(.تداخل فلكین ذرتین جنبا الى جنب- 1
)(.یكونان متوازیینرابطة تساھمیة تنتج من تداخل فلكین جنباً الى جنب عندما- 2
(                             )   .)π(بايورابطتین) δ(سیجمارابطةمنتتألفتساھمیةرابطة- 3

:التالیةالجملمنكالبھاتكملالتيالصحیحةلإلجابةالمقابلالمربعفي)  √( عالمةضعالسؤال الثاني : 
التالیة تمثل الرابطة باي:أحد اإلشكال-1

یساوي2Nعدد روابط باي في جزئ النیتروجین -2
ال یحتوي على روابط باي□روابط                  ثالث□رابطتین                  □واحدة                      رابطة□
ما عدا:H-C≡C-Hالتالي جمیع ما یلي ینطبق على المركب -3

یحتوي على رابطتین باي              □على ثالث روابط سیجما                                   یحتوي□
تتداخل ذرة الھیدروجین مع ذرة الكربون محوریاً فقط□الروابط بین ذرات الكربون من النوع سیجما               جمیع□ 
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-االفالك: من تداخل HClیتكون جزيء -4
z3p-z3p1s-z3pz2p-z2pz2p-1s

أكمل الجدول التاليالثالث:السؤال 
تداخل  جانبيمحوريتداخل وجھ المقارنة

نوع الرابطة المتكونة من التداخل

محور التداخل

األفالك المتداخلة
مھجنة وغیر مھجنة )-غیر مھجنة-( مھجنة

علل لما یلي:األول:السؤال 

.δاضعف من الرابطة التساھمیة سیجماπبايالرابطة التساھمیة -1
.........................................................................................................................................

.فقط πبايالیمكن ان یحتوى احد الجزئیات على الرابطة -2
.........................................................................................................................................

یتفاعل باالستبدال) (المیثان من جزئ باإلضافة)(یتفاعلجزئ اإلیثین أكثر نشاطاً -3
........................................................................................................................................................................

من مقصف المدرسة والمطلوب : )2CO(اشترى طالل زجاجة میاه غازیة -السؤال الثاني:
الجزيء.فيالمتكونةπبايوδحدد عدد الروابط سیجما 

........................................................................................................................................
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التالیة لعمل خریطة مفاھیم :استخدم المفاھیم السؤال الثالث :

أكمل الجدول التالي:السؤال األول :

NCHوجھ المقارنة 22 CHCH 
σعدد الروابط 

πعدد الروابط 

نوع التداخل بین الكربون والھیدروجین

الرابطة باي الرابطة سیجما تداخل جانبيأنواع التداخلتداخل محوري
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-التالي: عن السؤال اجبالثاني: السؤال 
المطلوب: أكمل الجدول، ذرتیناالشكال التالیة تمثل افالك جزیئیة كل منھا بین 

)1()2()3()4(

مفاھیم:استخدم المفاھیم التالیة لعمل خریطة السؤال األول: 

الشكلرقم العبارةرقم الشكلالعبارة
یمثل رابطة بايsناتج تداخل فلكي 

2Hیمثل بنیة جزيء الھیدروجینPمع فلك Sتداخل فلك ناتج 

2Clیمثل بنیة جزيء الكلوررأسا لرأسPتداخل فلكي ناتج 

HClیمثل بنیة جزيء كلورید الھیدروجینجنبا لجنبPتداخل فلكي ناتج 

3SP4 أفالك
مھجنة

الزاویة 
o120

أفالك 3
مھجنة 

2SP الزاویة
o180

SP

فلكین مھجنین

الزاویة 
o109.5

نظریة األفالك 
المھجنة
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:  التالیةالعباراتمنكلعلیھتدلالذيالعلميالمصطلحأواالسمالقوسینبیناكتب: الثانيالسؤال 
)(مفردة.                                     إلكتروناتأربعةعلىتحتوىكربونذرة-1
)( المندمجة. األفالمبینوسطیةبخواصیمتازجدیدفلكلیتكونعادةمختلفینفلكیناندماج-2
(واالتجاه. والطاقةالشكلفيمختلفةافالكوالطاقة تنتج من اندماجالشكلفيمتماثلةجدیدةافالك-3

(

:علمیایناسبھابماالتالیةوالعباراتالجملفيالفراغاتامأل: الثالثالسؤال 
.................تكون من النوع مھجنةافالكاربعةلتكوینpمنافالكثالثةمعsفلكالناتج من اندماجالتھجین-1
تساوي .................. و تشیر ھذه األفالك إلى قمم .................SP3الزاویة بین األفالك المھجنة من النوع -2
تتداخل األفالك المھجنة مع األفالك األخرى . و تكون روابط ..................... فقط.-3

أكمل الجدول التالي:: اإلولالسؤال 

)4H2C(اإلیثینجزيء )4CH(جزيء المیثانوجھ المقارنة

نوع التھجین لذرة الكربون
الزاویة بین األفالك المھجنة

في الفراغءالجزيشكل 
عدد روابط سیجما التي تكونھا 

ذرة الكربون
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-التالي: أكمل الجدول السؤال الثاني:

وجھ المقارنة
2

123

2 HCCCH HCCCH
123

3 
σعدد الروابط 

πعدد الروابط 

1ذرة الكربون رقم فينوع التھجین 

2ذرة الكربون رقم فينوع التھجین 

3ذرة الكربون رقم فينوع التھجین 

:  التالیةالعباراتمنكلعلیھتدلالذيالعلميالمصطلحأواالسمالقوسینبینالسؤال األول: اكتب
(                            )الذرة.لنفس(p)ذرینفلكینمع(s)الفلك الذرىخلطمنینتجالذىالتھجین- 1

(                            )الذرة.لنفس(p)ذرىفلكمع(s)ذرىفلكاندماجمنالناشئالتھجیننوع- 2
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:علمیایناسبھابماالتالیةوالعباراتالجملفيالفراغاتالسؤال الثاني: امأل

................ھواإلیثاینغازفيكربونذرةكلفيالمھجنةلألفالكالفراغيالشكل- 1

................یساوي2CH=2CHاإلیثینغازجزئفيالمتداخلةالمھجنةغیراألفالكعدد- 2

-التالي: السؤال الثالث: أكمل الجدول 

وجھ المقارنة
6H6C12H6C

σعدد الروابط 
πعدد الروابط 

الكربونفيالتهجين 

الزوايا بين األفالك المهجنة لكل ذرة كربون

غير موجود )–غير متمركز –( متمركز πالنظام  

لما یلي:عللاألول:السؤال 
.باالستقرار والتماسك)6H6C(البنزینجزيءیتمیز

......................................................................................................................................................
في المربع المقابل لإلجابة الصحیحة التي تكمل بھا كال من الجمل التالیة  :)(: ضع عالمة الثانيالسؤال 

:ھيذرة الكربون فيSP2الزاویة بین األفالك المھجنة -1
180˚ 120˚ 109.5˚ 360˚

:ھيفان صیغة المركب SP3كل منھما فيمركب عضوي ھیدروكربوني یتكون من ذرتین كربون التھجین -2
22 CHCH  33 CHCH  HCCH  323 CHCHCH 
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من الیمین من النوع :1رقم ذرة الكربون فيالتھجین CHCH-3CH =2المركب في-3
2,sp3sp3sp2sp3sp,sp

-: عداصحیحةجمیع العبارات التالیة 3CH-CH–3CHو     3CH-2CH–2CH-3CHالمركبین التالیینفي-4
CH3

.3spالمركبین من النوع فيجمیع ذرات الكربون  فيالتھجین المركبین متساو .فيعدد الروابط سیجما 

.ركبان لھما نفس عدد الروابط بايالم.                          باالستبدالیتفاعل المركبین 

التالي:الجدول السؤال األول: اكمل
3CH3CH2=CH2CHوجھ المقارنة 

نوع التداخل بین ذرتي الكربون 

في الجزيءعدد روابط باي

في الجزيءعدد روابط سیجما 

نوع التھجین في ذرة الكربون 

عدد االفالك المھجنة

عدد االفالك غیر المھجنة 

-:  اجب عن األسئلة التالیة:الثالثالسؤال 
2CH=CH-2CH-3CHامامك:في المركب الذي 

حدد نوع التھجین لكل ذرة كربون -1

في المركب وروابط بايحدد عدد الروابط سیجما -2

في جزي حمض الفورمیكالسؤال الرابع:          
.…………………………عدد الروابط باي لذرة الكربون -1
……………………عدد روابط سیجما لذرة الكربون -2
………………………نوع التھجین في ذرة الكربون-3
قارن بین نوع التھجین لذرة الكربون في جزي الفورمیك مع ذرة الكربون في -4

.4CHجزئ غاز المیثان

ثنائي ایثیل ایثر مركب عضوي لھ السؤال الثاني: 
الصیغة التركیبیة 

3CH2CH-O-2CH-3CHعبارة عن سائل عدیم اللون سریع ھو
كمخدر.ممیزه وكان یستخدم سابقا رائحةاالشتعال لھ 

المطلوب :
) ھو .................1نوع التھجین في ذرة الكربون رقم (-1

عدد روابط سیجما حول ذرة االكسجین.....................-2

...) یساوي3وذرة الكربون رقم (نوع التداخل بین ذرة االكسجین-3

....) یساوي 4عدد االفالك المھجنة في ذرة الكربون رقم (- 4
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الجدول التاليالسؤال الثالث: أكمل

نوع التھجینالصیغة البنائیةالمركب
نوع التداخل

C-Hبین 
عدد روابط بايعدد روابط سیجما 

المیثان

اإلیثین

اإلیثاین

الرابطة بايالرابطة سیجمااوجھ المقارنة
تنشأ من تداخل األفالك الذریة مع بعضھا بالرأس - نوع التداخلأ

عندما یكون الفلكین المتداخلین على خط واحد.
s (–)sتداخل فلكین ([ – p(- ) فلكینp ([

تنشأ من تداخل فلكین ذریین مع بعضھا جانبا - 
عندما یكونا متوازیین .الى جنب 

ً pتداخل فلكین ( -  ) جانبیا

رابطة قصیرة وقویة- طول الرابطة وقوتھا
أحادیة یصعب كسرھا في التفاعالت الكیمیائیة ألن كثافتھا 

اإللكترونیة كبیرة .

رابطة طویلة وضعیفة- 
توجد في الجزیئات التي تحتوي على رابطة تساھمیة ثنائیة 

كسرھا في التفاعالت الكیمیائیة ألن كثافتھا أو ثالثیة  یسھل 
اإللكترونیة أقل .

محور الفلكین متوازیانمحور التناظرمحور التداخل

تفاعالت اضافةتفاعالت استبدالأنوع التفاعالت الكیمیائیة
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spوتھجین sp2وتھجین sp3مقارنة بین تھجین 
spتھجین2spتھجین 3spتھجین أوجھ المقارنة

مع sینتج من تداخل فلك األفالك الداخلة في التھجین
pثالثة أفالك من 

مع فلكین sینتج من تداخل فلك 
pمن 

pمع فلك من sینتج من تداخل فلك 

اثنینثالثةأربعةعدد األفالك المھجنة

o109.5O120O180الزوایا بین األفالك المھجنة

خطيمستوى مثلثيرباعي السطوحھرميالشكل الفراغي لألفالك المھجنة

مثال

نوع الروابط

4CHالمیثان  

روابط سیجما

4H2Cاإلیثیلین  

روابط سیجما ورابطة باي

2H2Cاإلیثاین(األستیلین)  

رابطتان سیجما ورابطتان باي
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المحالیل المائیة المتجانسة وغیر المتجانسة
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.خاصیة قطبیة بدرجة كبیرةO-Hتساھمیة 

O-HOH
H



لماء  لرابطتني شكل زاوي جلزئ  لزاوية بني  وي O-Hوقيمة  104.5ت
لرابطتني  لبعض وO-Hوبالتايل ال تلغي قطبية  لماء خباصية قطبيةبعضها  حيتفظ 
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:  التالیةالعباراتمنكلعلیھتدلالذيالعلميالمصطلحأواالسمالقوسینبینالسؤال األول: اكتب
الجزئیات االكسجین السالب أحدرابطة ضعیفة تؤدى الى تجمیع جزئیات الماء حیث یجذب الھیدروجین الموجب جزئیا في -1

)(.                                               جزئیا في جزيء مجاور
(                           ) .              جزیئات الماء المرتبطة بقوة مع بلورات الملح المنفصل من المحلول-2

علمیاً:الیة بما یناسبھا العبارات التالثاني: أكملالسؤال 

...............ترتبط جزیئات الماء فیما بینھا بروابط-1
بروابط القطبیةالماءجزئیاتتجمعالىالسطحيوالتوترالغلیاندرجةارتفاعمثلللماءالمھمةالخواصفيالسببیعود-2

...........
)نوع الرابطة بین -3 O-H ..................في جزيء الماء(
.....................منحني)/ خطي / (زاويالشكل الفراغي للماء -4
)الزاویة بین  -5 H-O-H ...................في جزيء الماء تساوي(
...................رابطةبالماء يءجزترتبط ذرة األكسجین مع ذرتي ھیدروجین في -6

ً الثالث: عللالسؤال لما یلي تعلیالً علمیاً مناسبا
.للماء قدرة  كبیرة على االذابة-1

.بعضھا االخرال تلغىمتساویة  في جزيء الماء ولكنھا (O-H)قطبیة الرابط-2

.خواص قطبیةالماء لھ -3

WWW.KweduFiles.Comلھ في التركیب.ارتفاع درجة غلیان الماء عن المركبات المشابھة-4



تفاعالت عدة في المحالیل السائلةینفذ الكیمیائیون 
اعل یرجع ذلك إلى أن الجزیئات واألیونات تكون أكثر قدرة على الحركة في الحالة السائلة فتتف

مع بعضھا البعض بسرعة أكبر.

في صورة نقیة وصافیةال یوجد الماء كیمیائیا 
الن الماء لھ القدرة على إذابة الكثیر من المواد التي تتواجد معھ

ھو كلورید المذابیكون محلول كلورید الصودیوم ( ملح الطعام ) في الماء
الماءوالمذیبالصودیوم  

( محلول كلورید الصودیوم متجانس وثابت)المحالیل مخالیط متجانسة وثابتة
النھ ال یرسب المذاب في قاع المحلول اذا ترك المحلول لفترة بشرط ثبات درجة الحرارة كما ال 

یمكن فصل مكوناتھ بالترشیح.
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 إماھة الكاتیونات واألنیونات بالمذیبعملیة تحدث عندما یذوب المذاب وتتم

 للمذابعملیة فیھا تحیط جزیئات المذیب بالكاتیونات واألنیونات

كلورید الصودیوم یذوب ملح الطعام)NaCl(ء؟في الما
 الن جزیئات الماء في حركة مستمرة فتصطدم ببلورة ملح الطعام وتجذب األنیونات

والكاتیونات بقوة أكبر من التجاذب بین ھذه األیونات في البلورة
 بعض المركبات األیونیة ال تذوب في الماء ( ال تذوب مركبات كبریتات الباریوم

4BaSO 3وكربونات الكالسیومCaCOفي الماء ) ؟
وذلك الن قوى التجاذب بین األیونات ( األنیونات والكاتیونات ) في البلورة تكون أكبر من 

جزیئات الماء ( المذیب) فال یحدث تفكیك وال إماھة وبالتالي ال یحدث ذوبانالتجاذب بین 
یذوب الزیت في البنزین وال یذوب في الماء ؟

یذوب الزیت في البنزین النھما یتكونان من جزیئات غیر قطبیة وتنعدم قوى التنافر بینھما، 
في الماء الن الماء جزیئاتھ قطبیة بینما الزیت جزیئاتھ غیر قطبیةبینما ال یذوب الزیت 

( األشیاء المتشابھة تذوب بعضھا مع بعض )
فالمذیبات المقصود بالعبارة السابقة أن المواد المذابة تذوب في المذیبات التي تجمعھا خواص مشتركة 

( مثل الماء) تذیب المركبات األیونیة ( مثل ملح الطعام ) والجزیئات القطبیة مثل حمض القطبیة
( مثل البنزین)تذیب المركبات غیر القطبیة( مثل الزیت)القطبیةغیرالمذیباتالھیدروكلوریك بینما 
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المركبات غیر اإللكترولیتیةالمركبات اإللكترولیتیةوجھ المقارنة

 معظم املركبات التساهميةمركبات أيونية وتساهمية شديدة القطبية

املحلول املا أو الحالة املنصهرة

كربيتات -كلوريد الصوديوم-هيدروكسيد الصوديوم
الجليرسين-الكحول الطبي–السكر –األمونيا –IIالنحاس 


مركب إلكترولیتي بالرغم أنھ ال یذوب في الماء4BaSOكبریتات الباریوم 


كلورید الصودیوم) مركب-النحاسكبریتات –یعتبر مركب (ھیدروكسید الصودیوم 

إلكترولیتیة


ال یوصالن التیار الكھربائي في حالتھما 3NHواألمونیاHClكلورید الھیدروجین

وضح إجابتك مستعینا بالمعادالت الكیمیائیةالنقیة(غازیة) ولكن محالیلھما في الماء توصل التیار الكھربائي

ولكن عند اذابتھما في الماء فال یوصالن التیار الكھربائيفي حالتھما النقیة ال یتأینان
یمكن توضیح ذلك بالمعادالت التالیة:یتأینان ویصبح المحلول موصل للتیار الكھربائي

NH3(g)+H2O(l) NH4
+
(aq)+OH--

(aq)

NH3(g)+H2O(l) NH4
+
(aq)+OH--

(aq),

HCl(g)+H2O(l) H3O
+
(aq)+Cl --

(aq)

HCl(g)+H2O(l) H3O
+
(aq)+Cl --

(aq)
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(علل)                إلكترولیت ضعیف  (علل)               غیر إلكترولیتي(علل)لكترولیت قويإ



یذوب اإللكترولیت القوي في الماء 
ویتفكك تفككا كامال على شكل أیونات 

منفصلة
جید التوصیل للكھرباء

یذوب اإللكترولیت الضعیف في الماء ویتأین 
جزئیا فینقل الكھرباء بشكل ضعیف

للكھرباءضعیف التوصیل 

ال یتأین في الماء
ال یوصل الكھرباء

أمالح تذوب في الماء

2CaCl-3KClO-4MgSO-NaCl

العضویةالقواعد غیر 

NaOH-KOH

االحماض غیر العضویة

-4SO2H-3HNO-HI-HBr-HCl
4HClO

ھالیدات الفلزات الثقیلة

2PbCl-2HgCl

3NHاألمونیاالقواعد غیر العضویة

حمض األسیتیكاألحماض العضویة
COOH3CH

2NH5H6Cالقواعد العضویة  األنیلین 

معظم المركبات العضویة

-الكحول–الجلوكوز 
الجلیسرین

WWW.KweduFiles.Com



   

 مراجعة الدرس 
 

 التالية:بين القوسين االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات  األول: اكتبالسؤال 

 اإلجابة:املذيب                     (             )                             المحلول.الوسط المذيب في  -1

 اإلجابة: املذاب                   (            )       الدقائق المذابة في المحلول .                    -2

 اإلجابة: احمللول                   (            )              مخاليط متجانسة وثابتة .                   -3

 (             واألنيونات بالمذيب     ) عملية تحدث عندما يذوب المذاب وتتم إماهة الكاتيونات -4

 اإلجابة:عملية اإلذابة                                                                                                                 

                                                                          أمام اإلجابة الصحيحة:( √)ضع عالمة  الثاني:السؤال 

 عدا جميع العبارات التالية تنطبق على المحاليل الحقيقية  -1
   .جسيمات المذاب قد تكون أيونات أو جزيئات  .ال تنفذ جسيمات المذاب خالل ورقة الترشيح 

   ال تنفصل جسيمات المذاب و ال تترسب بعد فترة من تحضيرها  ( متوسط اقطارها   أكبر من واحد نانومترm 9-nm = 10 ) 

 اإلجابة: مياه البحر                                    جميع ما يلي يصنف من المحاليل , أحدها محلول مائي: -2

                        الهواء                       السبائك                      هيدروجين في البالتين   البحر مياه         

 اإلجابة: انفصال جزيئات املاء عن بعضها            - جميع ما يلى يحدث عند ذوبان بلورة صلبة صغيرة في الماء عدا : -3

   انفصال جزئيات الماء عن بعضها البعض    التجاذب بين جزئيات الماء وايونات المذاب                 
   اصطدام جزئيات الماء بالبلورة  انفصال الكاتيونات عن االنيونات في البلورة الصلبة 

 اإلجابة: انعدم التنافر بينهما -يرجع ذوبان الزيت في البنزين الى سبب  :  - 4

    انعدام قوى التنافر بينهما                                     تجاذب كل من المذاب والمذيب 
   الحركة المستمرة لجزئيات الزيت بسبب طاقتها الحركية                انهما يتكونان من جزئيات قطبية 
 

  لما يلي تعليالً علمياً صحيحاً: الثالث: عللالسؤال 

 يذوب كلوريد الصوديوم في الماء. -1

........................................................................................................................................ 

 ال تذوب في الماء. 3CaCOو كربونات الكالسيوم  4BaSO بعض المركبات األيونية مثل كبريتات الباريوم  - 2
     .......................................................................................................................................... 

 

 البلورة الن جزيئات الماء في حركة مستمرة فتصطدم ببلورة ملح الطعام وتجذب األنيونات والكاتيونات بقوة أكبر من التجاذب بين هذه األيونات في  

دث وذلك الن قوى التجاذب بين األيونات ) األنيونات والكاتيونات ( في البلورة تكون أكبر من التجاذب بين جزيئات الماء ) المذيب( فال يح
 إماهة وبالتالي ال يحدث ذوبانتفكيك وال 
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 يذوب الزيت في البنزين. -3
    .......................................................................................................................................... 

 

 

 التالية:بين القوسين االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات  الرابع: اكتبالسؤال 

 (              )            توصل التيار الكهربائي في المحلول المائي أو في الحالة المنصهرة. المركبات التي -1

 اإلجابة: المركبات اإللكتروليتية

 (            )  المنصهرة.المركبات التي ال توصل التيار الكهربائي سواء في المحلول المائي أو في الحالة   -2

 تروليتيةاإلجابة: المركبات غير اإللك

 علمياً:العبارات التالية بما يناسبها  الخامس: أكملالسؤال 

 اإلجابة: إلكتروليتية                                                          .............. جميع المركبات األيونية تعتبر مركبات -1

 اإلجابة: ال يوصل                                    النقية.حالته  في.التيار الكهربائي .......... غاز األمونيا -2

 اإلجابة: يوصل        التيار الكهربائي...............  الهيدروكلوريك( )حمضمحلول كلوريد الهيدروجين  -3

 اإلجابة: غير إلكتروليتي                  الكهربائي.ال يوصل التيار ................  محلول الجلوكوز مثال لمحلول -4

 أمام اإلجابة الصحيحة:( √)ضع عالمة  السادس:السؤال 

 اإلجابة: الجلوكوز                      الكهربائي:الحد المركبات التالية ال يوصل التيار  المحلول المائي -1

   كلوريد الصوديوم NaCl           كلوريد الهيدروجين HCl          6  الجلوكوزO12H6C           3 األمونياNH 

 اإلجابة: الجلوكوز                                            الكتروليتي:أحد المحاليل التالية محلول غير  -2

             محلول األمونيا            محلول كبريتات النحاس              محلول الجلوكوز  محلول حمض الهيدروكلوريك 

 لما يلي تعليالً علمياً صحيحاً: السابع: عللالسؤال  
 

 ال تذوب في الماء إال أنها تصنف من المركبات اإللكتروليتية.  4SOaBكبريتات الباريوم  -1

.................................................................................................................................... 

 محلول الجلوكوز ال يوصل التيار الكهربائي. -2

............................................................................................................................................... 

 

ال يوصالن التيار الكهربائي، بينما محاليلهما المائية  )HCl(و غاز كلوريد الهيدروجين المسال   )3NH(غاز األمونيا  -3

 توصل التيار الكهربائي.

.............................................................................................................................................. 

 

 

قطبية وتنعدم قوى التنافر بينهما، بينما ال يذوب الزيت في الماء  يذوب الزيت في البنزين النهما يتكونان من جزيئات غير

 الن الماء جزيئاته قطبية بينما الزيت جزيئاته غير قطبية
 

 النه مركب أيوني يتأين في الحالة المنصهرة ويوصل التيار الكهربائي

 ال يتأين في الماءالن الجلوكوز مركب تساهمي 

 

ولكن عند اذابتهما في الماء يتأينان ويصبح  يوصالن التيار الكهربائيفال   في حالتهما النقية ال يتأينان
 يمكن توضيح ذلك بالمعادالت التالية:  المحلول موصل للتيار الكهربائي

    

NH3(g)+H2O(l) NH4
+
(aq)+OH--

(aq)

NH3(g)+H2O(l) NH4
+
(aq)+OH--

(aq) ,  

HCl(g)+H2O(l) H3O
+
(aq)+Cl --

(aq)

HCl(g)+H2O(l) H3O
+
(aq)+Cl --

(aq)   
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 أمامك دائرتان كهربيتان السؤال الثامن: 

 

 

 

الحظت الطالبة أن  االخرى،وصل محلول كلوريد الصوديوم في أحدى الدائرتين و ووصل محلول الجلوكوز في           
 لمالحظتها:وفقاً  يضيء،المصباح الموجود في الدائرة االولى ال يضيء بينما في الدائرة الثانية 

 )ال يحتوي على أيونات( .......................... التفسير الكتروليتي()غير  .............. المحلول في الدائرة األولى هو

 )يحتوي على أيونات( ............................... )الكتروليتي( التفسير.................. المحلول في الدائرة الثانية هو

 -تصويبها: أعد كتابة الجمل التالية بعد  التاسع:السؤال 

 كبريتات الباريوم يوصل التيار الكهربائي. ومحلولر كبريتات الباريوم ال يوصل التيار الكهربائي مصهو -1
 محلول..........................................................ومصهور............................................

  غير قطبية.تساهمية  ة وجزئياتايونيتتضمن المواد التي تذوب بسهولة في الماء مركبات  -2
 ..................................................................................................قطبية..........

 الصلبة.في حالتها  وهيالمركبات األيونية يمكنها ان توصل التيار الكهربائي  -3
 ........................................................................................المنصهرة......................

 أمام اإلجابة الصحيحة:( √)ضع عالمة  العاشرالسؤال 
 الناتج:اذابته في الماء فان المحلول  القوية، عند االلكتروليتات( من KCl(كلوريد البوتاسيوم  -1

  ايونات  يحتوي-,Cl+K   .منفصلة بكميات كبيرة   .اإلجابة : يحتوي على ايونات    ال يوصل التيار الكهربائي-,Cl+K   .منفصلة بكميات كبيرة               

  بلورات  يحتوي)KCl .غير متأينة )              يحتوى ايونات-, Cl +K  .منفصلة بكميات ضئيلة 

 اإلجابة: حمض النيتريك المخفف              :محاليل المركبات التالية بعتبرالكتروليت قوىأحد  -2

                          كلوريد الزئبق                األمونيا                    األنيلين  حمض النيتريك المخفف  

 اإلجابة: حمض األسيتيك                           :أحد المركبات التالية الكتروليت ضعيف -3

                   كبريتات النحاس                 الجليسرين           حمض األسيتيك   هيدروكسيد الصوديوم      

 )HCl , , 3NH  التاليةالخريطة  الفراغ فيضع الصيغة المناسبة إلكمال  -التالي: اكمل المخطط  السؤال الحادي عشر: 

) NaOH  ,  KCl  
 

 

 

 

 

 

 

 KCl 3NaOH, NH HCl 

 

2 

 

1 

 القوية  اإللكتروليتيةانواع المركبات 

 قواعد غير عضوية

.......................... 

 الماء فيامالح تذوب 

............................ 
 احماض غير عضوية

........................... 
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 لما يلي تعليالً علمياً صحيحاً: الثالث: عللالسؤال 

 من اإللكتروليتات الضعيفة. )2HgCl(يصنف محلول كلوريد الزئبق -1

 اإلجابة: النه يتآين جزئيا في الماء وينقل الكهرباء بشكل ضعيف................................................................................        

  )C , B , A (  من خالل االشكال التي أمامكعشر:السؤال الثاني 

 

 

 

 

 غير إلكتروليتي  . –إلكتروليت ضعيف  –صنف المحاليل إلى إلكتروليت قوي  –أ 

 الجلوكوز [ –NaCl - 2HgClحدد المحاليل التالية على الرسم   ]   –ب 

  )C(المحلول توصيل التيار الكهربائي أكبر من  على)A (المحلول فسر قدرة  –ج 
 Cيحتوي على أيونات آكثر من المحلول  Aاإلجابة : المحلول 

 

   

A B 
C 

A 
C B 

A C B 
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  )

))))))))))))))))íéñKäàÑJ)íÑaKuÜÑJ)لتفاعل الرتسيب)C6  

   راسب العملیة التي یتنتج عنھا تكون                                      

 عن عملیة الترسیبالصلب المتكون                                       

 -كتابة معادلة هنائية لتفاعل ترسيب جيب معرفة :ل            

 صیغ المتفاعالت  والنواتج                                 

 عملیة اإلذابة والقواعد العامة للذوبانیة                      

 إذابة مركب أيوين يف الماء             

 ك)حبرية يف المحلوليتجزأ المركب األيوين إىل أيونات تسبح ( تتحر عند أذابة مركب أيوين يف الماء       

 ذوبان كلورید الصودیوم ( ملح الطعام) في الماء  مثال :                     

   

 

  

 

  

 

 

 

Nacl(s)
H2O Na+

(aq)+Cl--
(aq)

 تقسيم المركبات األيونية حسب الذوبانية

 مركبات أيونية ذوبانيتها عالية

 مركبات أيونية قليلة(شحيحة) الذوبان

 ال تذوبمركبات أيونية 
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 جيب حفظها جيدا    -قواعد الذوبانية:(((((((((((((((

 تذوب ىف الماءىت لجدول المركبات االيونية ا                 
 

 تذوب ىف الماء الىت لجدول المركبات االيونية ا                      
 

 مالحظات صیغة االیون اسم االیون

 2S- كبریتید
 جمیع امالح الكبریتید شحیحة الذوبان فى الماء , ماعدا كبریتید عناصر المجموعتین

1A 2وA  وكبریتید االمونیوم 

2- كربونات
3CO 

 جمیع امالح الكربونات شحیحة الذوبان فى الماء , ماعدا كربونات عناصر المجموعة
1A وكربونات االمونیوم 

2- كبریتیت
3SO 

جمیع مركبات  الكبریتیت شحیحة الذوبان فى الماء , ماعدا كبریتیت عناصر 
 وكبریتیت االمونیوم 1A المجموعة

3- فوسفات
4PO جمیع مركبات الفوسفات شحیحة الذوبان فى الماء , ماعدا فوسفات عناصر المجموعة 

1A  وفوسفات االمونیوم 

 OH- ھیدروكسید

جمیع مركبات الھیدروكسید  شحیحة الذوبان فى الماء , ماعدا ھیدروكسیدات عناصر 
وھیدروكسید البار یوم والكالسیوم وكلھا اقل ذوبانا من عناصر  1A المجموعة

 1Aالمجموعة  

 

 

 ماعدا (ال تذوب) تذوب

+  Na  +,K+(االمالح التى یكون احد كاتیوناتھا 
4NH( ---------- 

 احد انیوناتھا
)4

-, ClO -COO3,CH  -
3,NO-

3ClO( 
 

----------------- 

 )I  -,Br-Cl,- (االمالح التى یكون احد انیوناتھا 
 

 الكاتیونات التالیةإال اذا ارتبطت بأحد 
)+2,Hg+,Ag 2+Pb( 

 )F- (االمالح التى یكون احد انیوناتھا 
 

 إال اذا ارتبطت بأحد الكاتیونات التالیة
)+2,Ba 2+Pb 2+,Mg  2+Ca( 

2-(االمالح التى یكون احد انیوناتھا 
4SO( إال اذا ارتبطت بأحد الكاتیونات التالیة 

)+2,Ca2+,Pb+2,Ba+Ag( 
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 -الراسب والمعادلة األيونية الهنائية:حتديد         

              

    
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

         

 

 

 

 

 

    

  

 

حدد الراسب مع كتابة المعادلة األيونية الهنائية الناجتة عند مزج حملول 

 كرومات الصوديوم مع حملول  كلوريد الباريوم

  

 

حملول نيرتات الرصاص مع أكتب المعادلة األيونية الهنائية الناجتة عن مزج 

 حملول يوديد الصوديوم

 

 :صیغ المتفاعالت 

   

Pb(NO3)2(aq)   ,NaI(aq)
    

 :  صیغ النواتج المتوقعة

   

PbI2(s)  , NaNO3(aq)
  

  المعادلة الموزونة :
Pb(NO3)2(aq)+2NaI(aq) PbI2(s)+2NaNO3(aq)
  

 :المعادلة األیونیة الكاملة

  

Pb2+
(aq)+2NO3

--
(aq)+2Na+

(aq)+2I--
(aq) PbI2(s)  +2Na+

(aq)+2NO3
--
(aq)

  

 : المعادلة األیونیة النھائیة
Pb2+

(aq)+2I--
(aq) PbI2(s)
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 العوامل المؤثرة عىل الذوبانية يف المحاليل

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::fi^\Á\:≈+ÿÈ÷] 

 

 

  

 

:

:

:::::::::Èfi]dÊÇÌ ÏÄ]⁄ :T:]⁄ كتلة تلك المادة التي تذوب في كمیة معینة من المذیب عند درجة حرارة معینة 
 محلوال مشبعا لتكوین:::::::::::::::::::::::::::::

               T:ÿ◊¬ +\:0i√Ëz:ƒeç ∏\:ŸÁ◊:·ái⁄ ديناميكياZ 

              Ìd]p̋ \:T   Ü»fl@Ê¸@fi@ÊbiÎà€a@Ú«äç@fiÜ»fl@ÎbéÌâÏ‹jn€a@Ú«äç@

 

  

:

:

+\zŸÁ◊ 2∆ ƒeç ∏\ 

المحلول الذى الیزال 
یستطیع اذابة مذاب عند 

 نفس درجة الحرارة
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              \Ìd]p̋  <hÊÑi<Ì„e^éjπ]<^Èç˘]<z<9�œ÷]<ÿ§]<l^ÚËàq<∞e<ºe]ÊÜ÷]<ÿí <‰fl”µ<˜<9�Œ<4∆<kËà÷]<

<ò√e<ƒ⁄<^„ñ√e<
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 عند فتح زجاجة المياه الغازيةد فقاعات غازية تتصاع -                   

 

 

 قانون هنري :               

                        E<ÿÒ^â<ª<á^«÷]<ÌÈfi^eÊÉSE<á^«÷]<º«ï<ƒ⁄<^ËÅÜõ<gâ^flji<DPÿÒ^ä÷]<—Á <ÅÁqÁπ]<D 
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V<Í÷^j÷]<Ífi^Èf÷]<‹âÜ÷] 

<<<<<Îá^∆<ÌÈfi^eÊÉ<xïÁË<∞rä“˘]∞qÊ3Èfl÷]Ê 

<<<<<Çfl¬<ÎÁ¢]<]Á„◊÷<∞â^â˘]<∞fiÁ”π]<^€‚Ê 

<<<<<<ÏÖ]Üu<l^qÖÅ<J<ÌÀ◊jß 

 د زیادة درجة الحرارة ................ذوبان االكسجین في الماء الباردعن – 1

  في الماء ذوبانیة النیتروجین ................في الماء األكسجینذوبانیة تكون )  C°30( عند درجة  -2

 ............... O2g/100g H) تساوي :  C°20ذوبانیة غاز األكسجین في الماء عند (  – 3

  عند درجة حرارة ................ النیتروجین في الماء األكسجین وذوبانیة  تتساوى  – 4

 ) O2g/100g H 0.0050درجة الحرارة التي تكون عندھا ذوبانیة غاز األكسجین مساویة (  – 5

 .........    C°تساوي: 

 ...............  C°درجة الحرارة التي تكون عندھا ذوبانیة غاز النیتروجین أكبر ما یمكن ھي :  – 6

 ) ............... من ذوبانیة غاز النیتروجین  C° 10ذوبانیة غاز األكسجین في الماء عند (  – 7

  عند نفس الدرجة .  
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gäfl÷]<÷]{÷^v€◊÷<ÌËÁÚ€ÿÈ 
• ÌËÁÚπ]<Ìfäfl÷]<<V<<<ÌÈ◊j”÷]m/m 
  .        جرام من المحلول 100كمیة المذاب بالجرام الموجودة في >>>>>>>>>>>>

<<

 
• ÷]<Ìfäfl÷]{<V<<<ÌÈ€r£]<ÌËÁÚ€v/v 

>          بالنسبة المئویة لحجمھا في المحلول.تركیز المادة المذابة >
< 

@
 

 لئاسم
@منھ بالماء لیصل حجم المحلول  85mlعندما یخفف   )OH5H2Cحسب  النسبة المئویة لإلیثانول أو( الكحول اإلثیلي إ           >   250mlالنھائي إلى >

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÿ£]<<
________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

  2O2Hكم عدد المللیلترات من ) V/V 3%((مطھر) أن تركیزه  2O2Hیوضح الملصق علي زجاجة ماء األكسجین    

>من ھذا المحلول 400mlالموجودة في زجاجة حجمھا    

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÿ£]<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

 =النسبة المئویة الكتلیة 
 ) g كتلة المذاب (

X 100    
 ) g كتلة المحلول (

 النسبة المئویة الحجمیة =
حجم المذاب     

 X100 
حجم المحلول    
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 ) من الماء   g 200) مذاب في (  6O12H6C) من الفركتوز (  g 20محلول مكون من (             

 احسب النسبة المئویة الكتلیة للفركتوز في المحلول.   

ÿ£]<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

              

 ) كتلیاً  % 10یساوي (  NaOHاذا كان تركیز محلول ھیدروكسید الصودیوم                       

  .) ماء  g 25احسب كتلة الصودا الكاویة في (        

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÿ£]<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

 من االیثانول في الماء  mL 30ینتج من اذابة احسب النسبة المئویة الحجمیة لمحلول                     

 mL 200لیصبح الحجم النھائي للمحلول یساوي       

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÿ£]<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

 )  Kg 0.1) مذاب في (  6O12H6C) من الجلوكوز (  g 13.5محلول مكون من (                         

 احسب النسبة المئویة الكتلیة للمذاب.من الماء                          

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÿ£]<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<
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                                                      àÈ{{“3÷] 
              Z@ÚflbÁ@pbz‹�ñfl@

 .                    مقیاس لكمیة المذاب في كمیة معینة من المذیبتركیز المحلول :                

 .             المحلول الذي یحتوى على تركیز منخفض من المذاب المحلول المخفف :              

                     المحلول الذي یحتوى على تركیز مرتفع من المذاب المحلول المركز :               

 

 

 M   

                                                 . المحلولفي لتر واحد من  المذابعدد موالت        

 

<<<<<<<<<<<<<<V<ÌËÖ˜Áπ]<h^äu<·Áfi^Œ 

 
  

<<<<<<<<

 m<<

 المذیبمن ) 1000g( في كیلوجرام  المذاب عدد موالت   >>>>>

  

4«jπ] à⁄Ü÷] ÇuÊå^Èœ÷]<Ï à⁄Ü÷] 
â¸ÏΩa@åÓ◊6€a@@@Îc@ÚÌâ¸ÏΩa@M@@@Îc@@C fiÏfl/@6€@@@Îc@@@ä€Ïfl@ mol/L  Îc@@M 

p¸ÏΩa@ÖÜ«@n fiÏfl@mol 
·vßa@V 6‹€a@L 
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      @ <gäu]<ÌËÖ˜Á⁄Á◊¶<‰€ru<Ÿ250 ml <Ó◊¬<ÔÁj¨Ê NaCl  0.7 mol  (Na=23 , Cl=35.5 )      

_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

@@gäu]<<<l˜Á⁄<ÅÇ¬<ª<ÏÅÁqÁπ]<›ÁÈfiÁ⁄˘]<l]3Èfi ml 533<<ŸÁ◊¶<‡⁄2NO4NH<ÂàÈ“Üi   M 0.4 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<E<·_<^€◊¬   g/mol 80= <.NH4NO2 M.Wt< (@

_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

            <gäu]<<ÌÈ÷˜Á⁄<Ìe]Éc<‡⁄<si^fl÷]<ŸÁ◊-]1.4 mol<<ª<áÁ“Á◊¢]<‡⁄1750g<^π]<‡⁄ 

_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

<<<<<<<‰€ru<ÍÒ^⁄<ŸÁ◊¶mL<200<<<Ó◊¬<ÔÁj¨g<2<<›ÁËÅÁí÷]<ÇÈä“ÊÖÇÈ‚<‡⁄NaOH<I<<gäu]<<<<<<<

<àÈ“Üi<ŸÁ◊-]<JÖ˜Áπ^eENa = 23 <<HO = 16<<<HH =1  ( 

_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

<<<<<<<<<<E<ÌÈflÈqÊÖÇÈ7]<›ÁËÅÁí÷]<l^fiÁeÜ“<Ì◊j“<gäu]NaHCO3<<<<<<<<<<<<‰€ru<ŸÁ◊¶<4ñvj÷<Ì⁄á¯÷]<D<

500 mL          <<ÂàÈ“ÜiÊ<<0.5 M<<<<<<<<<<<<<<<E Na = 23 <<HO = 16<<H H = 1  D 

_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<
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<<<<<<<<<<<<<›ÁËÅÁí÷]<ÇÈä“ÊÖÇÈ‚<ŸÁ◊¶<àÈ“Üi<·^“<]ÉcNaOH<^äË<ÎÊ0.1 mol/kg<< <<Ì◊j“<gäu]<<<< 

]ÅÁí÷]<”÷]<ÌËÊ^<<ª<Ìe]Ñπ]25 g<<V·`e<�̂€◊¬<J<^⁄( Na = 23 , O = 16 , H = 1 )J <<<<<<<<<<<<<<<<   <<

_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

 

@        gËÉ_ g 14.8<<⁄<<›ÁÈä÷^”÷]<ÇÈä“ÊÖÇÈ‚<‡2Ca(OH)<<<ÂàÈ“Üi<ŸÁ◊¶<·Á”j <H<^π]<ª 0.2M<<J< 

<<<<<<<<si^fl÷]<ŸÁ◊-]<‹ru<gäu]<J <EH  = 1  ,  O  = 16  , Ca = 40   <<D  

_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

 

@@@@@@@@  <gäu]àÈ“Üi<<E<‘ÈjË2”÷]<ò∑4SO2H<<D<Í÷˜Áπ^e<E<Ó◊¬<ÎÁj¨<ŸÁ◊¶<ª% 60<<D< 

<<<<<<<<<<<<<<<‰fl⁄<�̂È◊j“J<<<<<<EH = 1 , S = 32 , O = 16<J<D 

_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

@@@@@@@@@@@  <<‘ËÖÁ◊ ÊÖÇÈ7]<ò∑<àÈ“Üi<gäu]HF<<A<Ó◊¬<ÎÁj¨<ŸÁ◊¶<ª<Ÿ˜Áπ^e5<‰fl⁄<�̂È◊j“J 

                )H = 1  ،F = 19 ( 

_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

WWW.KweduFiles.Com



 

 
@@@@@@@@@@  <gËÉ_5.3g<<<›ÁËÅÁí÷]<l^fiÁeÜ“<‡⁄3CO2Na<<ª250g<<^π]<‡⁄<Í÷˜Áπ]<àÈ“3÷]<gäu]<< 

<<<<<<<<<<<<<ŸÁ◊v€◊÷<<E<<·`e<^€◊¬Na=23  , C=12   ,  O=16D 

_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

 

<<<<<<<<<<<<<<Í÷^j÷]<ŸÊÇ¢]<ÿ€“]<V 

                  <E<áÁ“Á◊r◊÷<ÍÒ^⁄<ŸÁ◊¶molg / =1806O12H6CD 

sm n LV M 
18 ................................... 0.2 ................................... 

................................... 2 ................................... 1 
90 ................................... ................................... 0.5 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

         <Í÷Áπ]<Üä”÷]X<V<

<<<<÷]h]Ñ€◊÷<Í÷Áπ]<Üä”AX<V<

   <<Í÷Áπ]<Üä”÷]gËÑ€◊÷<BX<V <

<

<<oÈuA <<<<<h]Ñπ]<ÿnµ B <<<<gËÑπ]<ÿnµX<<<<Í÷Áπ]<Üä”÷]n<l˜Áπ]<ÅÇ¬<
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@ 
 
 
                   <Ó◊¬<ÎÁj¨<ŸÁ◊¶2 mol<<<Ê<·ÁjÈâ˘]<‡⁄3 mol<ŸÁfi^nË˝]<‡⁄.<àÈ“Üi<gäu] <ŸÁfi^nË˝] 

 <<<<<<<<<<<<<<<<]Ñ‚<ª ŸÁ◊-]<<�]ÖÇœ⁄Í÷Áπ]<Üä”÷^eJ 

 <<<<_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

 <<<<gËÉ_69g<<ŸÁfi^nË˝]<‡⁄<C2H5OH<<<ª81g<<àÈ“3÷]<gäu]<J<^π]<‡⁄<Üä”÷^eÍ÷Áπ]<<ÿ”÷ 

<<<<<<<<<<<<J<ŸÁ◊-]<l^fiÁ”⁄<‡⁄<·Á”⁄     ) H = 1  ،C = 12 ،O  =  16( 

<<<<<<<<<<_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

<<<<<]<‘ÈjÈâ˘]<ò€£<Í÷Áπ]<Üä”÷]<·^“<]ÉCOOH3CH<<^π]<ª0.2<<gäu]<H^π]<Ì◊j“ÏÅ<Ìe]Ñπ]<<ª

5 mol             <J<ŸÁ◊-]<‡⁄<<<<<<<<<<<·`e<�̂€◊¬( C = 12 , O = 16 , H = 1 )J 

@@@@@@@@_______________________________________<<<<<<<ÿ£]<<<<_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

<<<<<<<<<<<<<]<·^“<]ÉŸÁfi^nË˜]<l˜Á⁄<ÅÇ¬<OH5H2C<ª<<ª<‰÷Á◊¶<<^π]Á‚< <mol 1<<Í÷Áπ]<Üä”÷]Ê<< <<<<<< 

<<<<<<<<<<<<<ÎÊ^äË <  ( 0.8 )<<ŸÁ◊-]<ª<^π]<Ì◊j“<gäu]<·`e<�̂€◊¬( C = 12 , O = 16 , H = 1 )J 

@@ <<<<<_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<
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  <gäu]ŸÁfi^nË˝]<àÈ“ÜiOH5H2C<<Í÷Áπ]<Üä”÷^e<�]ÖÇœ⁄<Ó◊¬<ÔÁj¨<ÍÒ^⁄<ŸÁ◊¶<ª g<11.5  <

Ó◊¬Ê<ŸÁfi^nË˝]<‡⁄< 27 g<^π]<‡⁄<<<EC = 12<<<<HO = 16<<<HH =1 <D 
  

<<<<<<<<<<_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

<<<<<<<<<<<<›ÁËÅÁí÷]<l^fiÁeÜ”Èe<ÌÈfi^eÊÉ<<E=84 g/mol3NaHCO<D<fl¬Ç<C°20<<ÎÊ^äiO2g/100g H 9.6 

1- <<<<<<<<<<<<<<<<›ÁËÅÁí÷]<l^fiÁeÜ”Èf÷<Í÷Áπ]<Üä”÷]<gäu]2I<ŸÁ◊v€◊÷<<ÌÈ÷˜Á⁄<gäu] 

<<<<<<<<<<<_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

             <ÍÒ^⁄<ŸÁ◊¶<›ÁËÅÁí÷]<ÇËÖÁ◊”÷<ÂàÈ“Üi < 0.15m  <<gäu]<h]Ñ€◊÷<Í÷Áπ]<Üä”÷] 

<<<<<<<<<<<<Í÷Áπ]<Üä”÷]Ê<<<gËÑ€◊÷<<y<^€◊¬<zM.wt(NaCl)=58.5 g/mol<<<<<O)=18g/mol2M.wt(Hw 

<<<<<<<<<<_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

     <<<<<<<‘Èjâ˘]<ò€£<Í÷Áπ]<Üä”÷]<gäu]   =602O4H2C <<‰fi^eÊÉ<Çfl¬<ª<180g<<<^π]<‡⁄<<< 

<<<<<<<<<<<<<<EO=182HD<<<·`e<^€◊¬E<ÎÊ^äË<ŸÁ◊v€◊÷<Í÷˜Áπ]<àÈ“3÷]6.17mD  

<<<<<<<<<<_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<
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 @@

      <‘Èjâ˘]<ò€£<ŸÁ◊¶<Emol\=60g2O4H2CE<^π]<ª<Dmol\O=18g2H<D<<ÂàÈ“Üi 

30%m\m    <<^È◊j“<<1<<<I<<<ŸÁ◊-]<ÌÈ÷˜Á⁄<gäu]<<2I<ŸÁ◊-]<ª<h]Ñ€◊÷<Í÷Áπ]<Üä”÷]<gäu] 

<<<<<<<<<_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

 

               <<<<<<<E<‡⁄<·Á”jË<ŸÁ◊¶180g<^π]<‡⁄<DE<O=18 g/mol2HD<EÊ<H0g12<‘Èjâ˜]<ò∑<‡⁄<D

                   )COOH=60 g/mol3CH(<EÊ<H184g<D<ŸÁfi^nË˜]<‡⁄<EO=46 g/mol6H2CH<D 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<l^fiÁ”π]<‡⁄<·Á”⁄<ÿ”÷<Í÷Áπ]<Üä”÷]<gäu] 

<<<<<<<<<<_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

 <<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<Í÷Áπ]<Üä”÷^e<]ÖÇœ⁄<‡Ëàflf÷]Ê<·ÁeÜ”÷]<ÇËÖÁ◊“<ƒe]Ö<‡⁄<ÿ“<àÈ“Üi<gäu]<ÎÁj¨<ŸÁ◊¶<ª 

<<<<<<<<<Ó◊¬ 53.9g  ·ÁeÜ”÷]<ÇËÖÁ◊“<ƒe]Ö<‡⁄   4CCl <<Ó◊¬Êg 46.8<‡⁄<<‡Ëàflf÷]6H6C< 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(Cl=35.5 – H=1 – C=12 ) 

<<<<<<<<<<<_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<
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<<<<<<<<<<<<<<<<V<‡⁄<t^qà÷]<ÃÈøfli<ÿÒ^â<·Á”jË  

<<<<<<<<<<<<<<<<50<^⁄<›]ÜqO2H<<) g/molO=18 2H(< 

<<<<<<<<<<<<<<<<24<â_<ò∑<›]Üq<‘jÈCOOH3CH<)     g/mol 60COOH=3CH( 

       <<<<<<<<<24<›]Üq<<ŸÁfi^nËcOH2CH3CH<<<<<) g/mol<OH=462CH3CH( 

<<<<<<<<<<<<<<<<<2<<^ÈfiÁ⁄_<›]Üq 3NH<<<<<<) g/mol7 = 13NH(  

<<<<<<<<<<<<<<<Í÷Áπ]<Üä”÷^e<]ÖÇœ⁄<Ìœe^ä÷]<l^fiÁ”π]<‡⁄<·Á”⁄<ÿ“<àÈ“Üi<gäuc<E( C=12 , H=1, O=16, N=14 

<<<<<<<<<_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

 
<<<<<<<<<<V<ÿÈ÷^-]<ÃÈÀ°  

<<<<<<<<<<<<<<<<Ìje^m<Óœfi<h]Ñπ]<l˜Á⁄<ÅÇ¬<·d <ŸÁ◊-]<ÃÈÀ°<Çfl¬<·˜<4«ji<%<h]Ñπ]<l^ÚËàq<ÅÇ¬<ÿŒ<ÿe<<<

]<ª<^‚àÈ“Üi<ŸÁ◊-^ËàegËÑπ]<l^ÚËàq<ÅÇ¬<ÏÅ   

 
 
 
 
 

M
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<<<<<<<<VÍâ^Èœ÷]<ŸÁ◊-]  معروف تركیزه بدقة لالمحلو ھو 

            <<<<ŸÁ◊¶<‡⁄<l]3◊È◊π]<ÅÇ¬<‹“4MgSO<<<‰jËÖ˜Á⁄2M<<4ñvj÷100mL<<‡⁄4MgSO< 

 <<‰jËÖ˜Á⁄0.4M  
 

<<<<<<<<<<_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<
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               <<‰jËÖ˜Á⁄<›ÁËÅÁí÷]<ÇËÖÁ◊“<‡⁄<à“Ü⁄<ŸÁ◊¶<‘ËÇ÷2 M<‰ÀÈÀ°<›à◊Ë<ÎÑ÷]<‹r£]<gäu] 

<<<<<<<<<<4ñvj÷500 mL<<ÂàÈ“Üi<‰fl⁄0.5 M 

<<<<<<<<<<<_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

@@             <Ì€ru<‘ËÖÁ◊“ÊÖÇÈ7]<ò€£<ŸÁ◊¶<<200ml<<ÂàÈ“ÜiÊ<0.1M<<<xfë_<Óju<Ü�œπ]<^π^e<ÃÀ} 

<<<<<<<<<<<<<<<àÈ“3÷]<M 0.05<<HJÕ^ñπ]<^π]<‹ru<gäu]@
<<<<<<<<<<_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

<<<<<<<<<<<< ‰€ru<‘ËÖÁ◊“ÊÖÇÈ7]<ò€£<ŸÁ◊¶<<200 mL<<<ÂàÈ“ÜiÊ<0.2 M<<^π]<‡⁄<ÌÈ€“<‰È÷c<ÃÈï_ 

<<<<<<<<<<<<<‰€ru<xfë_<oÈù<Ü�œπ]<<500 mL<<<<Jsi^fl÷]<ŸÁ◊-]<ÌËÖ˜Á⁄<gäu]  

<<<<<<<<<<_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

 

 

<<<<<<<<<<<Á§]<î]Ì√€.]<ÿÈ÷^v€◊÷<<V<h]Ñ⁄<Ì ^ïc<ÌrÈjfi<ÿÒ^ä÷<ÌÈÒ^ËàÈÀ÷]<î]Á§]<ª<4«j÷] 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ê<:È÷Ê3”÷c<4∆<ÜË^�j⁄<4∆<h]Ñπ]<l^ÚËàq<ÅÇ√e<Üm`ji<Í‚Ê 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<gËÑπ]<l^ÚËàq<ÅÇ√÷<Ìfäfl÷^e 

<<<<<< 
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<<<<<<<<<<<<<<<<‡⁄<ÿÈ◊Œ<Ì ^ïc<Çfl¬⁄<ÏÜË^�j⁄<4∆Ê<ÌÈjÈ÷Ê3”÷c<4∆<ÏÅ^<^π]<±c< 

- ÎÖ^~f÷]<º«ñ÷]<òÀ~flË 

- <‡¬<·^È◊«÷]<ÌqÖÅ<ƒÀiÜiC o100 

- <‡¬<Ç€rj÷]<ÌqÖÅ<òÀ~fliCo 0 

<<

<ÅÁíœπ]<^⁄ÎÖ^~f÷]<º«ñ÷^e<[<

ÎÖ^~f÷]<º«ñ÷]<<∞e<·]àic<Ì÷^u<pÊÇu<Çfl¬<ÿÒ^ä÷]<Ó◊¬<Ö^~f÷]<º«ï<V<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÌflÈ√⁄<ÏÖ]Üu<ÌqÖÅ<Çfl¬<ÂÖ^ûÊ<ÿÒ^ä÷]<

<Ìøu¯⁄<ÌflÈ√⁄<ÏÖ]Üu<ÌqÖÅ<Çfl¬<ÎÖ^û<º«ï<ÿÒ^â<ÿ”÷<V<

<ŸÁ◊v€◊÷<ÎÖ^~f÷]<º«ñ÷]<ÿœË<Íœfl÷]<ÿÒ^ä◊÷<ÎÖ^~f÷]<º«ñ÷]<‡¬Ìe]Éde<

<ÌÈjÈ÷Ê3”÷c<4∆Ê<ÏÜË^�j⁄<4∆<ÏÅ^⁄^„äÀfi<ÏÖ]Ü£]<ÌqÖÅ<Çfl¬<<
                          

 

 

      Ìøu¯⁄  :<ÎÖ^~f÷]<º«ñ÷]<<gâ^jflË·^È◊«÷]<ÌqÖÅ<ª<≈^ÀiÖ˜]<‡⁄<ÿ“<ƒ⁄<^ËÅÜõ<

<<<<<<<<<<<<<<<J<Ç€rj÷]<ÌqÖÅ<ª<ö^À™˜]Ê 
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( الیوریا أو الس��كر  متطایرةغیر إذا كان المذاب مادة  •
یغلي المحلول عند درجة حرارة أعلى من في الماء) 

 درجة غلیان المذیب النقي
االرتفاع في درجة غلیان المحلول یتناسب طردیا مع  •

 ) m تركیز المحلول بالمول / كیلو جرام  ( بالموالل 
 [كمیة المادة المذابة في مقدار ثابت من المذیب ]. 
 

Δ Tb  =  Kb . m 
 bTΔ=درجة غلیان المحلول   -درجة غلیان المذیب النقي  

 

( الیوریا أو السكر  غیر متطایرةإذا كان المذاب مادة  •
في الماء) ، یتجمد المحلول عند درجة حرارة أقل من 

 درجة تجمد السائل المذیب النقي .
االنخفاض في درجة تجمد المحلول یتناسب طردیا مع  •

  mتركیز المحلول بالمول / كیلو جرام    (  بالموالل 
. ( 

 [كمیة المادة المذابة في مقدار ثابت من المذیب ]. 
ΔTf  =  Kf . m 

 fTΔ = درجة تجمد المذیب النقي  -درجة تجمد المحلول 
 

  <ÍÚËà¢]<Ê]<Í÷Áπ]<·^È◊«÷]<ke^m<bpK 
ھو التغییر في درجة غلیان محلول تركیزه المواللي واحد 

             لمذاب جزیئي وغیر متطایر
 

   ÷]<ke^mÇ€rj<<ÍÚËà¢]<Ê]<Í÷Áπ]fpK 
ھو التغییر في درجة تجمد محلول تركیزه المواللي واحد 

 لمذاب جزیئي وغیر متطایر
 

  Íœfl÷]<ÿÒ^ä◊÷<·^È◊∆<ÌqÖÅ<‡¬<DÜË^�j⁄<4∆Ê<:È÷Ê3”÷˝]<4∆<h]Ñπ]E<ŸÁ◊v€◊÷<·^È◊∆<ÌqÖÅ<Å]Åài:علل      

                  

 

 

 @@@@@   <áÁ“Á◊¢]<ÍÒ^⁄<ŸÁ◊¶<·^È◊∆<ÌqÖÅ<gäu]6O12H6C<<ÂàÈ“Üi m 1.5 <<·^È◊«÷]<ke^m<·`e<^€◊¬<<< 

  <ÎÊ^äË<^€◊÷0.512°C/m   

<<<<<<<<<<<_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<
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@@@@@@@@@@@@<‡⁄<ÌÈ€“<gËÉ_<áÁ“Á◊¢]<Ö]Çœ≤<ŸÁ◊-]<·^È◊∆<ÌqÖÅ<k√ÀiÖ^ <^π]<ª0.3°C<<àÈ“3÷]<gäu] 

<<<<<<<<<<<<<<<<€◊÷<<·^È◊«÷]<ke^m<·`e<^€◊¬<Í÷˜Áπ]<ÎÊ^äË<^0.512°C/m 

<<<<<<<<<_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

@@@@@@@@@@@@@<Ìe]Éc<‡⁄<si^fl÷]<ŸÁ◊-]<·^È◊∆<ÌqÖÅ<gäu]1.25mol<<‡⁄2(OH)4H2C<<ª g 1400<<^π] 

<<<<<<<<<<<<<<<<<·^È◊«÷]<ke^m<·`e<^€◊¬<<ÎÊ^äË<^€◊÷0.512°C/m 

<<<<<<<<<<_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

               <áÁ“Á◊¢]<Ì◊j“<gäu]6O12H6C<<ª<·^eÊÑ◊÷<Ì⁄á¯÷]1200g<·^È◊«÷]<ÌqÖÅ<ƒ Ü÷<^π]<‡⁄ 

<<<<<<<<<<<<<<<<Ö]Çœ≤0.3°C<<<<ÎÊ^äË<^€◊÷<<·^È◊«÷]<ke^m<·`e<^€◊¬0.512°C/m< 

  IC=12  ,  H=1  ,  O=16H 
<<<<<<<<<<_______________________________________<<<<<<<<<<<ÿ£]_____________________________<

________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<

@@@@@@@@@@@ ±c<^π]<Ç€ü<ÌqÖÅ<òÀ~fli<-0.39°C<h]ÑË<^⁄Çfl¬3.9g <ÜË^�j⁄<4∆Ê<ÍÚËàq<h]Ñ⁄<‡⁄ 

<<<<<<<<<<<<<ª475g <<h]Ñ€◊÷<ÌÈ÷Áπ]<Ì◊j”÷]<gäu]<<^π]<‡⁄z<<·`e<^€◊¬<ÎÊ^äË<^€◊÷<<Ç€rj÷]<ke^m1.86°C/m 

         ____________________________<<<<<<<<ÿ£]__________________________<<
________________________________________________________________________________<

________________________________________________________________________________<
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             <gËÉ_49.63g <<<ª<:È÷Ê3”÷]<4∆<g“Ü⁄<‡⁄1 kg <<<<<<<<<<<<<<<Í‚<ŸÁ◊-]<]Ñ‚<Ç€ü<ÌqÖÅ<·_<^€◊¬<^π]<‡⁄ 

<<<<<<<<<<<<<<-0.27°C<<<ke^m<·`e<^€◊¬<g“Üπ]<]Ñ7<ÌÈ÷Áπ]<Ì◊j”÷]<gäu_^€◊÷<Ç€rj÷]<<ÎÊ^äË1.86°C/m 

 @@@@@@@@  <<Ìe]É]<Çfl¬<ŸÁ◊¶<Ç€ü<ÌqÖÅ<gäu]( 12 g ) <<E<ª<·ÁeÜ”÷]<ÇËÖÁ◊“<ƒe]Ö<‡⁄ 750 gD 

<<<<<<<<<<<<<<ÎÜ�¬<‡Ëàfle  <ÂÇ€ü<ÌqÖÅ<E5.48°C<<Í‚<ÌÈ÷Áπ]<Ì◊j”÷]<·`e<^€◊¬<D  154g/mol<Ê <kfp=5.12°C/m 

@@@@@@@@@@  <Ìe]É]<Çfl¬<ŸÁ◊¶<Ç€ü<ÌqÖÅ<gäu]1.4mol <<‡⁄O10H4C<<ª1750g<<^π]<‡⁄ 

<<<<<<<<<<<<<<<ÎÊ^äË<^€◊÷<<Ç€rj÷]<ke^m<·`e<^€◊¬1.86°C/m 

  @@@@@@@@@  4«j÷]<gäu]<<ÎÁj¨<ŸÁ◊-<·^È◊«÷]<ÌqÖÅ<ª<4«j÷]Ê<Ç€rj÷]<ÌqÖÅ<ª12g<<∞÷^jÀfl÷]<‡⁄8H12C< 

<<<<<<<<<<<<<<ª50g<<^€◊¬<‡Ëàflf÷]<‡⁄<ÎÊ^äË<‡Ëàflf◊÷<<Ç€rj÷]<ke^m<·`e5.12°C/m<<‡Ëàflf◊÷<<·^È◊«÷]<ke^m<Ê 

<<<<<<<<<<<<<ÎÊ^äË2.53°C/m<C=12  ,  H=1 )             , D 

 

 

<<<<<<<<<<<< Í◊¬<ÔÁj¨<ŸÁ◊¶ <33.8 g<<ª<ÜË^�j⁄<Ü∆Ê<ÍÚËàq<g“Ü⁄<‡⁄<500 g<Â<Ç€ü<ÌqÖÅ<^π]<‡⁄ 

<<<<<<<<<<<<  0C 0.744 –<<<<<<<^€◊÷<Ç€rj÷]<ke^m<<<·`e<^€◊¬C/m01.86<<<<<h]Ñ€◊÷<ÌÈ÷Áπ]<Ì◊j”÷]<h^äu<hÁ◊�π]Ê 

            <<<<±]<Íœfl÷]<^π]<Ç€ü<‰qÖÅ<‡¬<ÜË^�j⁄<4∆<ÍÚËàq<h]Ñπ<ÍÒ^⁄<ŸÁ◊¶<Ç€ü<ÌqÖÅ<òÀ~fli 
<<<<<<<<<<<<<<<<<– 0.39 0C<<<<<<<<<< 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<gäuc<<<<<<<<<<<<<<<<<<V<<<1<<<<<<<<<<<<<<<<<<Í÷˜Áπ]<àÈ“3÷]<J2ŸÁ◊-]<·^È◊∆<‰qÖÅJ< 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<·^e<^€◊¬}<^m<E<<^π]<Ç€ü<keC/m01.86<E<<^π]<<·^È◊∆<ke^m<Ê<DC/m00.512D{ 

<<<<<<<<<<<<<<<<<∞◊ÈnË˝]<ŸÁ”È◊q<›Ç~jäË  2O6H2C<<<gËÉ_<]Éd <H<D<ÖÁjËÅ]Ü÷]<E<l]Ö^Èä÷]<l]Å2⁄<ª<·^È◊«÷]Ê<Ç€rj◊÷<ƒfi^€“

50 g                 <<ª<‰fl⁄55g <ŸÁ◊-]<·^È◊∆<ÌqÖÅ<gäu]<H<^π]<‡⁄<<<<<<<<<<<<<   

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<E<<^π]<<·^È◊∆<ke^mC/m00.512<<Y<∞◊ÈnË˝]<ŸÁ”È◊¢<ÌÈ÷Áπ]<Ì◊j”÷]<Ê62 
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@@@@@@@@@@ıbÓ‡Óÿ€a@ø@ÚflbÁ@pbz‹�ñfl@Z@ÚÌâaäßa 

@@@@@@@ 
 
 

  
  
 
 
 

@@@@@@@@@ aÏ„c@@p˝«b–n€a@
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@@@@@@@@@@›‹«  @ÚÓˆbÓ‡Óÿ€a@p˝«b–n€a@øÒÖâb�€a@Òâaäz‹€@@Ú‡Ó”  H@∆@_@Új€bç@Òâbëbi 

 __________________________________________________________ 

            @@›‹«  €a@p˝«b–n€a@ø@ÚÓˆbÓ‡ÓÿÚïbΩa@Òâaäz‹€@@Ú‡Ó”H  @∆@@ÒâbëbiÚjuÏfl@_ 
 __________________________________________________________ 
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‹bn‹a@flÏáßa@fi·ÿc@

 

 

 

 

 

 

@@@@@@@@@@âaäßa@Ïn0a@ø@7Ãn€a@fibÿëc@7ÓÃn€aIø@=€br„�a@I Hr@∆@H@ 
 

= 

 

                                                                  
 

 

 
==========lf_n=Ω»ñ=l°=Ÿ√_Ãk◊^=ÌÜ^áv ====ZÔg◊_ofl˛^=º=4Í»k◊^∆𝑯𝑯=E=ÏÜ^á§^=ÏËk-^=º=4Í»k◊^=F 

=======WŸ√_Ãk◊^=ÌÜ^áv اد المتفاعلة بعضھا مع بعض كمیة الحرارة التي تنطلق أو تمتص عندما یتفاعل عدد من الموالت للمو ھي   

 أو   محصلة تغیرات الطاقة الناتجة عن تحطم الروابط الكیمائیة     خالل تفاعل كیمیائي لتتكون مواد ناتجة                   

 المتفاعلة وتكوین روابط جدیدة في المواد الناتجة . في المواد 

§^=∆^Ëfl`ÌÜ^á  
 

ÌÜ^áv Ÿ√_Ãk◊^  ÌÜ^áv “^3v¯^ ÓÍä_Í–◊^  ÌÜ^áv ·ÈË‘k◊^ ÓÍä_Í–◊^  
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==i_ãv=É‡√=ÓÍä_Í–◊^=Ÿ√_Ãk◊^=ÌÜ^áv‚`=2kƒfl=Ó‹Íœ=====
f0H=======_€=áì‡ƒ◊º==Ìá§^=Âk◊_v=F=ÓƒÍg�◊^=E

=É‡√Co25==Ω»ñÁkPa  101.3   ==E=ÓÍä_Íœ=ŒÁáø=F=ÏÁ_ãj�̂ áÃí 

=_‡j_f_ãv=Ò^árd=Ò_‡n`=Óœ_�ÿ◊=áÃì◊^=Ó�–fl=Ü_k´=_‰ãÃfl=Ó–Èá�◊_f=áí_‡ƒÿ◊=ÌÉÚ_ƒ◊^=’ÿj=_‰fl`=ç_ä`=Ôÿ√º==

=F=Ìá§^=_‰k◊_v=4«=áÃì◊^=Ó�–‡◊=Î–Í–§^=≈œË∫^hãwÀ=Óœ_�◊^=ÔÀ=m^4»k◊^=·√=›ÿ‘kfl=_‡fl˙=›‰€=K=E 

 

=========�̆ o‹À=ÏÁ_ãflfoH=∆==�̂ áÃí=ÌÜÖ◊^=ÓÍÚ_‡n=m_ÛÈâsÿ◊=ÓÍ◊_k◊^(g)2, H (g)2, N (g)2, F (g)2, Cl (s)2, I (i)2Br 

==ÏÁ_ãjÁ=Ó‹ÍœfoH=∆==�_óÈ`=�̂ áÃí=lÍÀ^ásÿ◊=‚ËÈá‘◊^=·€==(graphiteC==Kℓ),  Hg(    (s),  Na  (s),  Cu (s)Fe,  KKKKKKKK 
 

 

 =  

===============ÓÍä_Í–◊^=·ÈË‘k◊^=ÌÜ^áv˚fHΔ 

              

 

  ÓÍä_Í–◊^=ŒÁá¿◊^  ھي عادة عند درجة حرارةC =298K0T = 25     وضغطP= 1atm =101.3kPa  

===================Èkè|æá===ÓÍä_Í–◊^=·ÈË‘k◊^=ÌÜ^á§==FW˚fHΔ=W=‚^=E 
 حالتھ القیاسیة . فياتحاد عناصره األولیة مركب الناتج من من المول تحتسب لكل  -

 .الظروف القیاسیة  فيللمركب للمحتوي الحراري تعتبر مساویة  -

 العنصریة الحالة  فيلصفر تعتبر مساویة  -

m_||¿v˘€ 
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@@@@@@ÚÓ€bn€a@p˝«b–n€a@ø@Òâaäßa@›r∑@›ÁÚÓçbÓ”@ÂÌÏÿm@Òâaäy@@‚a@_aábΩÎ@_@¸@
570 kJ-H= ,   ∆     )g(O2→ 2H (g)2O +   (g)2H 2 

_________________________________________________________________ 
 

283.0 kJ-,     ∆H=        (g) 2→ CO (g)2O  𝟏𝟏
𝟐𝟐

+    (g)CO          

_________________________________________________________________ 
 

           H(g)  + Cl(g)   →   HCl(g) 

_________________________________________________________________ 
 

ZÚÓ€bn€a@pbj◊ä‡‹€@ÚÓçbÓ‘€a@ÂÌÏÿn€a@Òâaäy@Â«@5»m@>€a@ÚÌâaäßa@ÚÓˆbÓ‡Óÿ€a@p¸Öb»Ωa@kn◊c@

•   2CO     ثاني أكسید الكربون   mol/Kj 393.5-= HΔ 
  _____________________________________________ 

 ). kJ/mol-H= Δ 1669.8 (    علما بان 3O2Al اكسید االلمنیوم     
 ______________________________________________ 

        O2H       mol/Kj 5.393-= HΔ               
______________________________________________ 

          4CH   mol/Kj 5.393-= HΔ   
______________________________________________ 

          2H2C       mol/Kj 5.393-= HΔ 
 

 

@@ 
 

   اكسید الحدید III  3O2Feعلما بان )    kJ/mol 822-H= Δ .( 
 
....................................................................................................................                     
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===============ÓÍä_Í–◊^=“^3v¯^=ÌÜ^áv 

 
 
 

======================ÈÁæ3è==ÓÍä_Í–◊^=“^3v¯^=ÌÜ^á§  
  سالبةوتأخذ إشارة  منطلقةتعتبر  - 

) عنصریة أو مركبة من المادة المحترقة ( لكل مول واحد القیاسیة  االحتراقتحتسب حرارة  -
 حالتھا القیاسیة في 

في كمیة وافرة من األكسجین أو وجود الھواء الجوي في االحتراق احتراقاً تاماً یكون  -
 الظروف القیاسیة

 

@@@@@@@_aábΩÎ@_@¸@‚a@ÚÓçbÓ”@÷a6ya@Òâaäy@ÚÓ€bn€a@p˝«b–n€a@ø@Òâaäßa@›r∑@›Á@
570 kJ-H= ,       ∆    ) g(O22H   → 2(g)O +   2(g)H 2            

________________________________________________________ 
 

  110.0 kJ-H= ,     ∆      ) g( CO→  2(g)O  1
2

+    (g) C             

________________________________________________________ 
 

   H= +9.6 Kj,    ∆         ) g(4O2→ N 2(g)2O +   2(g)N 
________________________________________________________ 

 
283.0 kJ-H= ∆   ,        ) g( 2CO→  2(g)O  1

2
+    (g) CO 

________________________________________________________ 
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=======FŸÿ√1_Í–◊^=·ÈË‘k◊^=ÌÜ^áv=_‰ãÃfl=Î„=‚Ëfá‘ÿ◊=ÓÍä_Í–◊^=“^3v¯^=ÌÜ^áv=WE======‚Ëfá‘◊^=ÉÍã”`=Îfl_n=à_»◊=ÓÍä 

 عند احتراق مول من الكربون احتراقا تاما في وفرة من األكسجین یتكون مول من غاز ثاني أكسید الكربون              
   2CO                     2(g)O+       (s) C(g)       من اتحاد عناصره األولیة في حالتھ القیاسیة

=======FŸÿ√2=WE=Ò_‹ÿ◊=ÓÍä_Í–◊^=·ÈË‘k◊^=ÌÜ^áv=_‰ãÃfl=Î„=±rÁÜÉÍ‰ÿ◊=ÓÍä_Í–◊^=“^3v¯^=ÌÜ^áv 

 عند احتراق مول من الھیدروجین احتراقا تاما في وفرة من األكسجین یتكون مول من الماء من اتحاد عناصره             
 O2H                     2+  ½O  2H                                    األولیة في حالتھا القیاسیة 

===========€^¯ã               3340  kJ -=    º HΔ,     3(s)O2ℓ2A                  2(g)3O+      s)(ℓ4A   

 kJمن التفاعل السابق یكون حرارة التكوین القیاسیة ألكسید األلمنیوم تساوي ................   (أ)     
 kJالقیاسیة لأللمنیوم تساوي .................... االحتراقق یكون حرارة من التفاعل الساب  (ب)    

^=hk”∫^¯Ç_ƒ§^=mÜ^áÈÓ=ÌÜ^áv=·√=2ƒj=;◊^=“^3v¯^=ÓÍ◊_k◊^=Ç^Ë‹ÿ◊=ÓÍä_Í–◊W 

 
    ( ΔH= - 393.5  kJ/mol ).علما بأن C الكربون    

________________________________________________________ 
 
   ).kJ 727(الحرارة مقدارھا من كمیة یعطي )OH3CHالمیثانول( من1molاحتراق        

________________________________________________________ 
 

  ). kJ/mol -H= Δ .890 ( علما بان  4CH  المیثان القیاسیة لغاز حتراقحرارة اال     
 

   ________________________________________________________ 
 

ً  )2CS(الكربون كبریتید ثاني احتراق  الحرارة من كمیة انطالق مع الكبریت وثاني أكسید الكربون أكسید ثاني معطیا
  ).-kJ/mol 1075.2 ( مقدارھا

       ________________________________________________________________________                          
 

   ( ΔH= - 283. kJ/mol ).علما بان  COمول واحد من غاز اول اكسید الكربون  احتراق     
 

 _________________________________________________________ 
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=ÓÍ◊_k◊^=ŸÚ_ã∫^=Ÿv=W=
   )-Kj/mol 110(  وألول أكسید الكربون   )-kj/mol 286  ( إذا كانت حرارة التكوین القیاسیة للماء السائل  @@@

 احسب حرارة التكوین القیاسیة لحمض الفورمیك .    )        ،،   mol /-33  kJ  =ΔHوحرارة التفاعل التالي (

HCOOH (l)                         CO(g)      +      H2O(l) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 لتفاعل غاز أول أكسید الكربون مع األكسجین    ∆ oHحرارة التفاعل القیاسیة  ھيما         
 لتكوین غاز ثاني أكسید الكربون ؟ 
) 393.5 kJ/mol -) =  2(g)(CO foH∆,           110.5 kJ/mol -) =  (g)( CO foH∆,        kJ/mol ) = 02(g)(Of 

oH∆(   
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
 ) (1207Kj/mol-اذا علمت ان حرارة التكوین القیاسیة لكل من كربونات الكالسیوم یساوي          

 ) (393.5Kj/mol-) ولثاني أكسید الكربون تساوي (635Kj/mol-وأكسید الكالسیوم تساوي
 ) للتفاعل التالي  oH∆أ) احسب حرارة التفاعل القیاسیة  (          

                                         2(g)+ CO (s)CaO        3(s)       CaCO 
 )100g/mol3CaCO=(من كربونات الكالسیوم  50gب) احسب الحرارة الناتجة من تفاعل         

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Z  (أ) احسب حرارة التفاعلoH    : باعتبار أن حرارة التكوین القیاسیة للمواد التالیة 

) kJ/mol 393.5 - ) =2(CO foH   ,       kJ/mol285.8  -O) = 2( H foH  ,          kJ/mol 1268-) =  6O21H6(C foH 

                                      C6H12O6 + 6O 2(g)             6CO2 + 6H2O(l)          ∆H = ?                        
 ) O=16 ,  C=12  ,  H=1( :علماً أن  من الحرارة، 94KJالالزمة إلنتاج  6O12H6Cاحسب كتلة الجلوكوز ب)     

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 المیثان ھو مركب كیمیائي عضوي یعد من أبسط الھیدروكربونات ( األلكانات ) ولھ الصیغة          

 تخدم بشكلویشكل أحد غازات االنحباس الحراري یعتبر المیثان أحد أنواع الوقود المھمة یس 4CHالكیمیائیة  
 أساسي في عملیات االحتراق للحصول على الطاقة . 
 من المیثان یحترق كلیاً بوجود غاز األكسجین mol 1اكتب المعادلة الكیمیائیة الحراریة لھذا التفاعل علماً أن أ)

 الظروف القیاسیة . في kJ/mok 890ینطلق كمیة من الحرارة قدرھا  
 من المیثان . g 48ند احتراق تنطلق ع التيب) احسب كمیة الحرارة 
 من المیثان . mol 2.5تنطلق عند احتراق  التيج) احسب كمیة الحرارة 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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 : ي)  احسب ما یل - 4CH)  lkJ/mo 890میثان لل اذا علمت ان حرارة االحتراق القیاسیة@@@@@@@@@@@@@

 من المیثان  mol 1.5 الطاقة المنطلقة من احتراق -1
 )-445Kjز المیثان الناتج عن احتراقھا (  احسب عدد موالت غا -2
 )-1780kjاحسب كتلة غاز المیثان التي ینتج عن احتراقھا (  -3
 ) من المیثان4gاحسب الحرارة الناتجة من احتراق ( -4

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

=‚Ëfl_œä‚=
 
 
 
 

@@@@@@ @b‰Ó»néflp¸Öb»Ωbi@ZÚÓ€bn€a@ÚÌâaäßa@@

   ℓkJ / mo  286 -   =   

fΔH    ,             ℓ)(O2H                                    (g)2+   ½O       (g)2H         

ℓmo /kJ   393.5 -   =      

fΔH ,              (g)2CO                                         (g)2+    O       (s)C         

kJ / moℓ     487 -  = fΔH ,    (ℓ)COOH3CH                              (g)2+  2H    (g)2+  O (s) 2C      

 التغیر في األنثالبي للتفاعل التالي: احسب

kJ / moℓ  =…… 

fΔH     

 
 
 
 

  ,    )g(22CO+   )ℓ(O22H                    (g)22O+      )ℓ(COOH3CH 
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@@@@@@@@@@@I@ÊbiÎ5€a@ãbÃ€@ÚÓçbÓ‘€a@ÂÌÏÿn€a@Òâaäy@Â«@5»m@ÚÓ€bn€a@ÚÌâaäßa@Ú€Öb»Ωa 8H3C@Z@H 

                    H   =          kJ∆,           (g)8H3C                          (g)2+    4 H    (s)C 3 

 

 والمطلوب حساب حرارة التكوین القیاسیة لغاز البروبان مستعینا بالمعادالت التالیة :

1 -          2200  kJ -H   =  ∆ ,      (l)O2+   4 H   (g)23 CO                   (g)  2+   5 O   (g)8H3C 

2 -           394   kJ -H   =  ∆,                             (g)2CO                           (g)2+   O    (s)C 

3 -          286   kJ -H   =   ∆,                            (l)  O2H                        (g)2+   ½ O    (g)2H 

 
          @Z@Êc@o‡‹«@aág 

1 -            393.4   kJ -H  =  ∆,                           2CO                            2C    +    O 

2 -               285.8  kJ -H  =  ∆O                       ,   2H                         2+    ½ O    2H 

3 -            3271   kJ -H  =  ∆O  ,   2+   3 H 2    6 CO 2                           O½  +   7   6H6C 

   6H6Cاحسب حرارة التكوین القیاسیة البنزین 

  
 :  6H6Cاستخدم المعلومات التالیة لحساب حرارة االحتراق القیاسیة للبنزین           

H   =  + 49  kJ∆,                  6H6C                         2C    +    3 H 
394  kJ -H   =  ∆,                       2CO                             2C    +    O 
286  kJ -H   =  ∆O                ,   2H                         2+    ½ O    2H 

 
@@@@@@@@@@Z@�bÌâaäy@�bÓˆbÓ‡Ó◊@�̋ «b–m@ÚÓ€bn€a@Ú€Öb»Ωa@|ôÏm@

CO(g) + 3H2(g)                CH4(g) + H2O(g) + X kJ 
 باالعتماد على المعادالت التالیة : Xاحسب 

            2CO(g) + O2(g)               2CO2(g) + 566 kJ 
            2H2(g) + O2(g)               2H2O(g) + 483.6 kJ 

            CH4(g) + 2O2(g)                CO2(g) + 2H2O(g) + 802.5 kJ 
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