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 ع اطيب االمنيات بالتوفيق والسداد م    -   معلم الكيمياء االستاذ ابراهيم االشهاوي

ه   الت  ارات  الب  ه كل من  العب  ذل علت  ي  ب 
مي  الذ 

لح العل
المصط

و  ن  الأسم ا  ؤسي  ن  الق  ي  ب  ب  ول :ا كت  ال الأ   :     السؤ 

 
                              (   ية النسبة المئوية الكتل )                          جرام من المحلول .                   100( الموجودة في  gكمية المذاب ) 1
 الحجمية(   المئوية   النسبة )                                النسبة المئوية لحجمها في المحلول .        ة المذابة بتركيز الماد 2
                              (     تركيز المحلول   )          مقياس لكمية المذاب في كمية معينة من المذيب.                                           3
 (   المحلول المخفف    )         يحتوي على تركيز منخفض من المذاب .                                          ول محل 4
 (   المحلول المركز   )          محلول يحتوي على تركيز مرتفع من المذاب .                                               5
 (            الموالرية        )                                                           من المحلول.  1Lعدد موالت المذاب في  6
     (         المواللية        )                                                            من المذيب . 1kgد موالت المذاب في عد 7
د الموالت الكلي لكل  نسبة عدد موالت المذاب أو المذيب في المحلول إلى عد 8

     من المذيب والمذاب.

 (    الكسر المولي )  

 (   الكسر المولي للمذاب )                                  إلى عدد الموالت الكلي في المحلول.                  نسبة عدد موالت المذاب في المحلول   9
 ( يب الكسر المولي للمذ )      كلي في المحلول.                   نسبة عدد موالت المذيب في المحلول إلى عدد الموالت ال 10
 (     المحلول القياسي )                                                           محلول معلوم تركيزه بدقة .                 11
 (   الموالري   المحلول نصف )                             من المذاب .       mol (0.5)المحلول الذي يحوى اللتر منه على   12
من    mol (0.5)( كيلو جرام من المذيب منه على  1المحلول الذي يحوى )  13

            اب .المذ 

 ( لي الموال   المحلول نصف ) 

14 
 
 

 

                                      تغيير الخواص الفيزيائية عند إضافة مذاب إلى مذيب .   

غليان وانخفاض  الضغط البخاري وارتفاع درجة ال انخفاض  ر في التغي   أو هي

           درجة التجمد .  

           (                          الخواص المجمعة    ) 

ضغط البخار على السائل عند حدوث حالة اتزان بين السائل وبخاره عند درجة   15

       حرارة معينة. 

 (      الضغط البخاري    )  

 (   ثابت الغليان المواللي   )          ذاب جزيئي وغير متطاير.          جة غليان محلول تركيزه المواللي واحد لمفي در  التغير 16
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 : تعليال علميا صحيحا   السؤال الثاني : علل لما يلي 
 الملح . صفر إلى رش الطرق ات ب لحرارة إلى ما دون ال تضطر السلطات في الكثير من المناطق التي تنخفض فيها درجة ا -1

 لمنع تكون الجليد عليها والحد من حوادث انزالق السيارات . 

 الضغط البخاري للمحلول أق ل من الضغط البخاري للسائل النقي . -2
ألن بعض جسيمات المذاب تحل محل بعض جزيئات المذيب الموجودة على سطح المحلول وبالتالي يقل عدد جزيئات المذيب  

 إلى الحالة الغازية فيقل الضغط البخاري للمحلول . التي تتحول

 يزداد الضغط البخاري للسائل بزيادة درجة الحرارة . -3
 زداد الضغط البخاري . ألنه كلما زادت درجة الحرارة زادت كمية البخر الناتج من السائل وبالتالي ي

 تر . تق اس الموالرية بالموالت لكل لتر من المحلول بدالا من الجرامات لكل ل -4
 ية تكوين محلولين بأعداد متساوية من الجسيمات الممثلة لكل حجم معين . ألن استخدام عدد الموالت لكل لتر يسهل عمل

 

 يستخدم التركيز المواللي عند حساب االرتف اع في درجة الغليان واالنخف اض في درجة التجمد وال يستخدم التركيز الموالري.  -5
     سوف يتغير ويكون غير دقيق بينما التركيز المواللي المحلول ويزداد الحجم وبالتالي   ألنه بارتفاع درجة الحرارة يتمدد

 على كتلة المذيب والمذاب وهي ثابتة وال تتغير بتغير درجة الحرارة .  يعتمد

 

 :   امأل الفراغات في الجمل التالية بما يناسبها     :   لثالسؤال الثا 
  المذيبجسيمات المذاب إلى عدد جسيمات  اليل على تركيز نسبة عدد محلل.... ................. تعتمد الخواص  -1

       ي .............. يا تساو %( كتل 12من محلول تركيزه )  (g 500)الالزم للحصول على  HNO)3(كتلة حمض النيتريك  -2

حلول الحمض من الماء المقطر إلى م (100mL)وعند إضافة  (M 0.3)بتركيز  (200mL)حلول لحمض النيتريك حجمه م -3

 ........................    Mتركيزه يصبحالسابق فان 

ريد الصوديوم في المحلول من الماء فان النسبة المئوية الكتلية لكلو g  90 )من كلوريد الصوديوم في   ) g  10 )عند إذابة ) -4

 ..... ......................... تساوى  

 وكالا من االرتفاع في درجة الغليان واالنخفاض في درجة التجمد .  غط البخاري.. بين الض..............توجد عالقة ..... -5

 .......... .................... للمذيب والمذاب يساوي. مجموع الكسر المولي -6

   .CO100عن   ................ ودرجة الغليان ..............السكر إلى الماء فإن الضغط البخاري ... عند اضافة قليل من  -7

 m 0.1من درجة غليان نفس المحلول الذي تركيزه  ............... ...  m 0.4جة غليان محلول السكروز الذي تركيزه رد -8

  ماء. L½.. مول من كلوريد الصوديوم في  ..........يلزم إذابة .  0.8Mلتحضير محلول مائي من كلوريد الصوديوم تركيزه  -9

 gتساوي ... 0.5m( لتحضير محلول تركيزه NaOH = 40صوديوم )وكسيد المن هيدر 8gكتلة الماء المقطر الالزم إلذابة  -10

 هي .....  0.2وي وتركيز السكر فيه بالكسر المولي يسا 20molالالزم لتحضير محلول عدد موالته  (O=182Hكتلة الماء ) -11

 يساوي .......  bpKن فإ(   C )o100.52(  يغلي عند   mol / kg 0.1إذا علمت أن محلول اليوريا في الماء تركيزه )  -12

 0.1 )( فان درجة غليان محلول مائي لمادة مذابة غير متطايرة  تركيزه ºC /m 512 .0إذا كان ثابت الغليان المواللى الماء)  -13

mol/kg)  يساوى  .. . ...................   

 . (1m)يزه . الضغط البخاري لمحلول ترك .................... .. )5m) الضغط البخاري لمحلول تركيزه  -14

 .. جرام. ............ .. من كتلته جلوكوز فتكون كتلة الماء في هذا المحلول  20يحتوي علي %  g 150 محلول كتلته   -15

 . . درجة تجمد المحلول المركز................... المخفف درجة تجمد المحلول -16
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 ع اطيب االمنيات بالتوفيق والسداد م    -   معلم الكيمياء االستاذ ابراهيم االشهاوي

 :   التي تكمل كال من الجمل التالية في المربع المق ابل لإلجابة الصحيحة   (   ✓)  ضع عالمة    السؤال الرابع : 
( من المحلول تحتوي على عدد من الموالت g 100( ، فإن )mol/kg   0.1محلول هيدروكسيد صوديوم تركيزه ) -1

 يساوي: 
    )    (10                      )     ( 1                        )    (0.01            )     (0.1 

موالت   5لمذابة فيا فإن كتلة اإليثانول    0.2في الماء يساوي  OH )5H2( 46 = Cول  ر المولي لإليثانإذا علمت أن الكس-2

 من المحلول تساوي :

 )    (92                          )    (23                        )     (4.6                     )    (46 

( للحصول على محلول تركيزه  M 0.4( من محلول حمض الكبريتيك الذي تركيزه )mL 100حجم الماء الالزم إضافته إلى ) -3

(0.2 M)  : يساوي 

 (    )                  200mL  )    (100mL                 )     (               400mL (     )50mL 

 

  

 يب هي :د وحمض األسيتيك( على الترتاء واألسيتون و األسيتالدهيإذا علمت أن درجة غليان لكل من ) الم - 4

       (CO100  ،CO56  ،CO31  ،CO118 : فإن السائل الذي له أكبر ضغط بخاري عند نفس الظروف هو ، ) 

 حمض األسيتيك )    (     األسيتالدهيد              )    (  )   ( الماء                          )   ( األسيتون                  

 -: يساوي  C/m)0=0.512bp(Kعلما بان   (m 0.5)رجة غليان محلول مائي لليوريا تركيزه د-5

)    (  C0100.256-             )    (  100C-                   )     (  C0100                        )    ( C0100.256 

 

 أمام العبارة غير الصحيحة في كل مما يلي: (  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ضع عالمة ) :  خامس السؤال ال 
 (    )                              ذاب .اخلواص اجملمعة للمحاليل تتأثر بعدد جسيمات املذاب ابلنسبة لعدد جزيئات املذيب وال تتأثر بنوع جسيمات امل -1
 (     )                                                                                 الضغط البخاري للمحلول يقل بزايدة تركيز املذاب غري املتطاير فيه .  -2
   (   )                     .                                        0.1mأكرب من درجة جتمد نفس احملول تركيزه  0.2mدرجة جتمد حملول سكر تركيزه    -3
 (    )                                                                               من درجة غليانه ودرجة جتمده .بزايدة تركيز حملول السكر يف املاء ترتفع كل  -4
   (    )                                            ىل ضعف ما كان عليه يقل عدد موالت املذاب اىل النصف .         عند زايدة حجم احمللول ابملاء املقطر ا  -5
   (   )                                                                                                            .  C/moهي  fpKملقدار الثابت ة اوحد -6

                 
 :   أعد كتابة الجمل الخطأ التالية بصورة علمية صحيحة :     سادس السؤال ال 

   املذاب .ه يقل عدد موالت املقطر اىل ضعف ما كان علي عند زايدة حجم احمللول ابملاء -1
 ........ ................................................................................................................... ج/

 وحدة الرتكيز األكثر تداوالا وانتشاراا يف علم الكيمياء هي الكسر املويل . -2
 ............. ................................................................................................. .................ج/ ... 

 .    ( m)  0 175.من احمللول تساوي  ( (570mLيف   KClمن  ( 1mol) موالرية احمللول الناتج من إذابة  -3
 ................................................................................ .................................. ج/

 .   C/Mo على نوعية املذاب ووحدة قياسه هي   (bpK الثابت) تعتمد قيمة املقدار  -4
 .................. ................................................................................................. ج/
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 .   9.8g/molفإن الكتلة اجلزيئية هلذا احلمض تساوي من احمللول  500mLمنه يف   4.9gإبذابة   0.1mol/Lحضر حملول حلمض ما تركيزه  -5
 ............ .......... ............ ............................................................................................. ج/

 ن تركيز حملول صلب يف سائل ابلنسبة املئوية احلجمية . ميكن التعبري ع -6
 ........................... ................................................................................................... ج/    

 ملتطاير فيه.ذاب غري االلكرتولييت وغري االضغط البخاري للمحلول يزداد بزايدة تركيز امل -7
 ........................................................................................................................... ج/

 .  فإن عدد موالت املذاب يساوي مثلى عدد موالت املذيب 0.5عندما يكون الكسر املويل للمذاب يساوي   -8
   ............................................................................................................................ ج/

 
 

 : أكمل الجدول التالي: ع الساب السؤال  
 

 (40g/mol      ،c/mO 1.86=fbK     ،c/mO=0.512 bpKأكمل الجدول التالي: علًما) بأن الكتلة المولية للمذاب 
 bpΔT fpΔT المواللية عدد الموالت  كتلة المذيب تلة المذابك

2g 

 

100g  ...................  ...................  ...................  ................... 

… ............ 

 

200g 0.4  ...................  ...................  ................... 

90g …………… 0.1 
 

0.2 ...... .............  ................... 

 

 

 ( ثم أكمل مكان النقط  g/mol6O12H6C 180=ادرس الجدول التالي الذى يمثل محاليل مختلفة للجلوكوز )

 

 

 

ms n 
 

VL M 

18 

 

………….… 0.2  ............ ....... 

… ............ 

 

2  .......... ....... 1 

90 ………………. 
 

 .......... ... ........ 0.5 
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 أهم القوانين المستخدمة في حل المسائل 

 

 

 

 

 

 

 الصيغة  القانون 
 

 النسبة المئوية الكتلية 

 

 

 النسبة المئوية الكتلية  =    كتلة المذاب 
 كتلة المحلول                                 

 

 النسبة المئوية الحجمية

 

 
 ب مئوية الحجمية  =    حجم المذاالنسبة ال

 حجم المحلول                                 

 

 قانون الموالرية

 

L& M = ms/MWt ×V   LM = n / V 

 

   قانون المواللية

 

m = n / Kg   & m = ms/MWt ×Kg 
 

 

 قانون الكسر المولي 

 
 

                  = 1 B XA +  X   &T     /nB= n BX        &T          /nA= n AX

                                                                                                                   
 

 قانون التخفيف 

 

2X V 2= C 1X V 1C 
 

 

 لحساب عدد الموالت 

 

  

 

 

 قانون االرتفاع في درجة الغليان 

                           ×  n/Kg    bp= K pbTΔ     &      ×  m    bp= K bpTΔ 

 

×  ms/MWt x Kg                                                          bp= K bpTΔ 
 

  bpTΔدرجة غليان المحلول = درجة غليان المذيب +                     
 

 

 قانون االنخفاض في درجة التجمد

                          ×  n/Kg     fp= K fpTΔ          &  ×  m    fp= K fpTΔ 

 

×  ms/MWt x Kg                                                          fp= K fpTΔ 
 

  fpTΔ -درجة تجمد المحلول = درجة تجمد المذيب                     

  100 X 

  100 X 
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 : حل المسائل التالية:  ثامن الال  السؤ 

 

 ة الصودا الكاوية  احسب كتل .( كتلياا  % 10( يساوي )  NaOHديوم ) ول هيدروكسيد الصوإذا كان تركيز محل -1

 ( ماء .  g 25في ) 

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

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

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

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

 

 لمحلول  ما النسبة المئوية الحجمية لإليثانول في ا ، (  250ml( من اإليثانول بالماء ليعطي محلوالا حجمه ) ml 5خفف ) -2

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

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

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

 

 ( mL 500لتحضير محلول حجمه )  ( الالزمة 3NaHCOاحسب كتلة كربونات الصوديوم الهيدروجينية )  -3

 ( . g/mol 84لة المولية لكربونات الصوديوم الهيدروجينية تساوي ) ( علماا بأن الكت M 0.5وتركيزه )        

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

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

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

 

 . لياا منه( كت % 60في محلول يحتوي على )  ( بالموالل4SO2Hاحسب تركيز حمض الكبريتيك ) -4

                                                                                                             (H = 1 , S = 32 , O = 16   ) 

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

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

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

 

ا   0.06mموالليته تساوي  KIمن الماء لتحضير محلول  500gالذي يلزم لتذوب في   كم عدد جرامات يوديد البوتاسيوم -5 . علما

 166.1g/molبأن الكتلة المولية ليوديد البوتاسيوم هي 

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

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

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

 

 . المذاب احسب الكسر المولي للمذيب و( من الماء المقطر .  g 77في )  OH5H2C( من اإليثانول  g 6.4أذيب )  -6

                                                                                                                ( C = 12 , O = 16 , H = 1 ) 

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

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

 ..................................................................................... .................................................................. 
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        من المحلول .  mol 5في احسب كتلة الماء المذابة ،  0.2في الماء   COOH3CH األسيتيكإذا كان الكسر المولي لحمض  -7

 .( C = 12 , O = 16 , H = 1 )علماا بأن                                                                                            

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

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

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

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

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

 

، احسب  5m( تركيزه المواللي يستوي  O = 182Hمن الماء )  300gفي   COOH  = 603 (CHمحلول لحمض األسيتيك ) -8

 ؟ الكسر المولي للمذيب 

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

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

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

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

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

 

( أضيف إليه كمية من الماء المقطر بحيث أصبح  M 0.2( وتركيزه )  mL 200محلول لحمض الهيدروكلوريك حجمه )  -9

 لمحلول الناتج ؟ احسب موالرية ا( .  mL 500حجمه ) 

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

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

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

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

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

 

 فما هو الكسر المولي للمذاب  والمذيب في المحلول؟ 0.15mتركيزه  محلول كلوريد صوديوم -10

                                                                                                     (Na=23   ، H= 1 ، O=16   ،Cl 35.5) 

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

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

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

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

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

 

علما بان  (O =182H من الماء ) (g 180 )  في  عند ذوبانه (2O4H2C 60 = ) احسب الكسر المولى لحمض األسيتيك -11

  (6.17m المواللى للمحلول  ) التركيز 

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

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

............................................................................................................................... .................. ............
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 0212-2020  –الدراسي االول  الفصل    –    عشر   الحادي الكيمياء    –لثالث  ا   مراجعة القصير 

 

 ع اطيب االمنيات بالتوفيق والسداد م    -   معلم الكيمياء االستاذ ابراهيم االشهاوي

 

 ن أ( من الماء ؟ علما ب  ( g  1400في  4H2C(OH)2(  من (mol 1.25توى علىيح ماهي درجة غليان محلول -12

 bpK  = للماءC/m)0( 0. 512  

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

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

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

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

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

 

 : احسب(– C)0 0.39درجه تجمد الماء النقي الى  تنخفض درجة تجمد محلول مائي لمذاب جزيئي غير متطاير عن -13

 درجه غليان المحلول -ب                                 التركيز المواللي                                         -أ

 {(C/m00.512 )و ثابت غليان  الماء   (C/m01.86 )علما بان } ثابت تجمد الماء  

........................ ............................................................. .................................................................. 
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  ( وجد أن درجة غليان المحلول ارتفعت بمقدارg  50( من مادة في كمية من الماء كتلتها) g  5.76 )حضر محلول بإذابة  -14

   (ºC  0.32 .)احسب الكتلة ا(  لجزيئية للمادة المذابةC/mo =0.52 bpk  ) 

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

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

   (C = 12 , O = 16 , H = 1 )                 ، المطلوب:في نظام التبريد في السيارة  2O6H2Cيستخدم الجليكول ايثلين  -15

لما بأن ثابت التجمد ع - Co012من الماء لتكوين محلول يتجمد عند  2000gالى  إضافتهااحسب كتلة الجليكول ايثلين الالزم -1

  m /Co0.51 , 1.86والغليان للماء يساوي 

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

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

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

 

 احسب درجة غليان المحلول .  -2
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 للمذاب والمذيب .  احسب التركيز بالكسر المولي -3

 .............................................................................................. ......................................................... 
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 0212-2020  –الدراسي االول  الفصل    –    عشر   الحادي الكيمياء    –لثالث  ا   مراجعة القصير 

 

 ع اطيب االمنيات بالتوفيق والسداد م    -   معلم الكيمياء االستاذ ابراهيم االشهاوي

 

 ؟ كتليا %39في محلول مائي تركيزه يساوي    OH5H2Cاحسب الكسر المولي للكحول االيثيلى  -16

                                                                                                                        (C = 12  ، O = 16  ،H= 1) 
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ا بأن  عل احسب الكتلة المولية للمذاب Co79من اإليثانول عند  200gمادة مذابة في  من  9.2gيغلي محلول يحتوي على  -17  ما

 ( C.Kg /molo1.19وثابت غليان اإليثانول ) Co78.3درجة غليان اإليثانول النقي         

 ..................................................................................... .......... ........................................................ 
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رابع كلوريد  من g 53.9على لول يحتوي حالمولي في م را بالكسرمقدوالبنزين احسب تركيز كل من رابع كلوريد الكربون  -18

  ( C = 12 , Cl=35.5 , H = 1)بأن علماا 6H6C بنزين ال من  g 46.8وعلي 4CCl الكربون 
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