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 المسائل  -الجزء االول :
 لتراً من الغاز مقاساً عند م.ض.د 09فى حجم  NH3احسب عدد الموالت من غاز األمونيا  [8]
 مول عند م. ض. د >.7احسب حجم غاز ثانى أكسيد الكربون فى  [9] 
منن  جنم =.9;غاز األكسجين تحت الظروف القياسية يمكنن أن تننتم منن تحلنل  كم عدد اللترات من [:]

 إلى كلوريد صوديوم وأكسجين NaClO3كلورات الصوديوم 
[Na = 23, Cl = 35.5] 

عنند التااعنل منم حمنض  CO2لتنر منن غناز  88.9احسب كتلة كربونات الكالسيوم الالزمنة ننتنا  [ ;]
 [Ca = 40, O = 16, C = 12]الهيدروكلوريك علماً بأن 

لتنر منن غناز النيتنروجين منم كمينة كافينة منن  88.9احسب حجم غناز األمونينا النناتم عنندما يتحند [ >]
 الهيدروجين تحت ظروف مناسبة من الضغط ودرجة الحرارة.

 (Cl = 35.5)عند معدل الضغط ودرجة الحرارة  Cl2احسب كثافة الكلور [ =] 
 >8.9عننند معنندل الضننغط ودرجننة الحننرارة  إذا كانننت كثافننة الغنناز  مننااحسننب الكتلننة الجزيليننة لغنناز [ 0] 

 جرام / لتر.
 (O = 16)احسب كثافة األكسجين عند الظروف القياسية  [1] 
 H2O                  (O = 16, H = 1)مول من الماء  >.7احسب كتلة  [2] 
 CO2مول من  7.9احسب عدد جزيلات  [87]
             (S = 32, O =16)من ثانى أكسيد الكبريت  جرام =8احسب عدد جزيلات  [88] 
 87×:احسب كتلة  [89] 

97
                                      (Na = 23)ذرة من الصوديوم  

 .جم من كلوريد صوديوم >92.9احسب كتلة الصوديوم الالزمة لتكوين  [:8] 
[Na = 23, Cl = 35.5] 

                 النننناتم منننن التحلنننل الحنننرارب لمنننول منننن كربوننننات الكالسنننيوم احسنننب كتلنننة أكسنننيد الكالسنننيوم [;8]
[Ca = 40, C = 12, O = 16] 

جم هيندروجين منم وفنرة منن األكسنجين.  7.8احسب عدد جزيلات بخار الماء الناتجة من تااعل  [>8] 
[H = 1, O = 16]                                                                            

جة الناتثم احسب كتلة أكسيد النيتريك   جرام أمونيا 1=لحرق  الالزم احسب عدد موالت األكسجين [=8]

[N = 14, H = 1]    4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O       
 الى:وتنتم من التااعل الت السنارة [ كربيد السيليكون مادة تستخدم فى تحضير80] 

SiO2 + 3C   SiC + 2CO 

                [C = 12, Si = 28]جم كربون  >8التى تنتم من تااعل  SiCاحسب كتلة 
   طبقاً للمعادلة التاليةجم من ثانى أكسيد الكربون  97احسب كتلة الماء التى تلزم للتااعل مم [ 81]

6CO2 + 6H2O   C6H12O6 + 6O2 

 مول أول أكسيد الكربون 8=.9لموجودة فى [ احسب الكتلة بالجرام ا82] 
[C = 12, O =16] 

يسننتخدم فننى عننال  حنناالت االكتلنناب احسننب كتلننة عنصننر  (Li2CO3)[ مركننب كربونننات الليثيننوم 97] 
 [Li = 7, C = 12, O = 16]جم من كربونات الليثيوم  8الليثيوم فى 

 السادسمراجعة الباب 
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جزيلنات الايتنامين الموجنودة فنى احسنب عندد  (C6H8O6)هنى  (C)الصيغة الكيميالية لايتنامين [ 98] 
 [C = 12, H = 1, O = 16]جم  >7.9قرص من الايتامين كتلته 

جننم جلوكننوز إذا كانننت معادلننة احتننراق الجلوكننوز  9.;8[ احسننب كتلننة المنناء الناتجننة مننن احتننراق 99]
                               [C = 12, O = 16] كاآلتى:

C6H12O6 + 6O2   6CO2 + 6H2O 
 طبقاً للمعادلة التالية: CO2جم من غاز  >.:احسب كتلة األكسجين الالزمة النتا  [ :9]

CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O 

[C = 12, H = 1, O = 16] 
صننيغته الكيمياليننة إذا علمننت أن األدرينننالين  نجننم منن 7.8[ احسننب كتلننة األكسننجين الموجننودة فننى ;9] 

(C9H13NO3)     [C = 12, H = 1, N = 14, O = 16] 

 :طبقاً للمعادلة (N2H4)جم من الهيدرازين  97[ احسب كتلة النيتروجين الناتجة من أكسدة >9]
N2H4 + O2  N2 + 2H2O 

[N = 14, H = 1, O =16] 

 جم من كلوريد الصوديوم 977[ أوجد كتلة الكلور التى تنتم بالتحليل الكهربى لـ =9] 
[Na = 23, Cl = 35.5]                2NaCl  2Na + Cl2  

  فنذذا كنان III[ للحصول على الحديد فى الارن العالى يختزل غاز أول أكسيد الكربون أكسنيد حديند 90]
. كم كيلو جرام منن خنام الهيماتينت تلنزم ننتنا  III% من أكسيد الحديد >;خام الهيماتيت يحتوب على 

 ديد؟كيلو جرام )طن واحد( من الح 8777
[Fe = 56, O = 16] 

جنم  88;.7ننتم  IIIليتحول إلى أكسيد حديند  Fe3O4جرام من خام الماجنيتيت  >.7عند أكسدة [ 91]
 فى الخام. Fe3O4احسب النسبة الملوية لألكسيد األسود  Fe2O3من 

[Fe = 56, O = 16] 
صلب  NaOHجم  87بة احسب التركيز )مول/لتر( لمحلول هيدروكسيد الصوديوم الناتم من إذا [92] 

                   [Na = 23, O = 16, H = 1]ملليلتر من الماء  7>9فى 

 9ملليلتننر مننن محلننول  77>الالزمننة لتحضننير  (KOH)احسننب كتلننة هيدروكسننيد البوتاسننيوم  [7:] 
 [K = 39, O = 16, H = 1]                                 مول/لتر

                                                       جننم مننن كلورينند صننوديوم فننى المنناء 2:ورينند التننى تنننتم مننن إذابننة احسننب عنندد أيونننات الكل [8:] 
[Na = 23, Cl = 35.5] 

م من كبريتات الصوديوم فنى المناء ج 0.8احسب عدد الموالت من األيونات التى تنتم من ذوبان  [9:] 
[Na = 23, S = 32, O = 16]                                               

منوالرب  7.8ملليلتر( منم حمنض الكبريتينك  >9[ أجريت معايرة لمحلول هيدروكسـيد الصوديوم )::] 
ملليلتنر( احسنب تركينز محلنول هيدروكسنيد  1فكان حجم الحمنض المسنتهلك عنــــنـد نقطنة التكناف) هنو )

 الصوديوم:
ملليلتر من محلول كربوننات  97موالرب الالزم لمعايرة  7.8[ احسب حجم حمض الهيدروكلوريك ;:] 

 موالرب حتى تمام التااعل >.7الصوديوم 
 HClباستخدام حمض  Ca(OH)2ملليلتر من محلول هيدروكسيد الكالسيوم  97أجريت معايرة [ >:] 

 Ca(OH)2ملليلتر من الحمض احسب تركيز  >9موالرب وعند تمام التااعل استهلك  >.7
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ملليتر من  >8ملليتر والتى تستهلك عند معايرة  >9أوجد كتلة هيدروكسيد الصوديوم المذابة فى  [=:]
 موالرب علماً بأن  7.8حمض الهيدروكلوريك 

[Na = 23, O = 16, H = 1] 

 7.8مخلوط من مادة صلبة يحتوب على هيدروكسيد الصوديوم وكلوريد الصوديوم. لزم لمعنايرة [ 0:] 
منننوالرب حمنننض هيننندروكلوريك. احسنننب نسنننبة  7.8ملليلتنننر منننن  87ام التااعنننل جنننرام مننننه حتنننى تمننن

 هيدروكسيد الصوديوم فى المخلوط.
[Na = 23, O = 16, H = 1] 

جنم وسنخنت :27=.9هنى  (BaCl2.xH2O)إذا كانت كتلة عينة من كلوريد الباريوم المتهدرت  [1:] 
ب النسبة الملوية لمناء التبلنر منن الكلوريند جم احس :9.929تسخيناً شديداً إلى أن ثبتت كتلتها فوجدت 

                  المتهدرت ثم أوجد عدد جزيلات ماء التبلر وصيغته الجزيلية.
  [O = 16, H = 1, Cl = 35.5, Ba = 137] 

أضننيف محلننول كبريتننات الصننوديوم إلننى محلننول كلورينند البنناريوم حتننى تمننام ترسننيب كبريتننات  [2:] 
جم احسب كتلة كلوريد البناريوم فنى  9اسب بالترشيح والتجايف فوجد أن كتلته = الباريوم وتم فصل الر

  [O = 16, S = 32, Cl = 35.5, Ba = 137]      المحلول.
جرام من كلوريد الصوديوم غينر النقنى فنى المناء وأضنيف إلينه وفنرة منن نتنرات الاضنة  9[ أذيب 7;] 

 لكلور فى العينة. جرام من كلوريد الاضة احسب نسبة ا 91=.;فترسب 
[Ag = 108, Cl = 35.5, Na = 23] 

 
;8) 
 
 
 
 
 
(;9) 
 
 
 
 
(;:) 
 
 
 
 
 
 

كم طناً من الخام يلنزم ننتنا  طنن واحند  III (Fe2O3)% من أكسيد الحديد 7:يحتوب خام أكسيد الحديد على  (;;)

  [Fe = 56, O = 16]من الحديد 
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 يميائى والتحليل الكمىالحساب الك   -: الباب السادس             
   -[ عدد أفوجادرو:1] 

 هو عدد الجزيئات أو الذرات او األيونات التى توجد فى المول الواحد
87×  79.=عدد أفوجادرو = 

 9:
 

   -[ المول )الكتلة الجزيئية(:2]
 هو الكتلة الجزيئية مقدرة بالجرامات 

 العالقة بين حجوم الغازات  والكتلة الجزيلية )المول(
 )م.ض.د(لتر فى  ;.99ول من أب غاز يشمل حجماً قدره الم

   مول من غاز(O2)  لتر  ;.99جم من األكسجين يشغل حيز حجمه  9:أب 
 قانون جاى لوساك

 حجوم الغازات الداخلة فى التفاعل والناتجة من التفاعل تكون بنسب محددة
 قانون أفوجادرو

ازات تحووت نفووظ ال وورول موون الةووغح ودرجووة الحوورارة تحتوووى علووى أعووداد متسوواوية موون الحجوووم المتسوواوية موون الغوو
 الجزيئات

اللتور موون  واز الكلوور أو  وواز األكسوجين يحتووى علووى نفوظ عودد الجزيئووات فوى معودل الةووغح ودرجوة الحوورارة عللل: 

 )م.ض.د(

 داد متساوية من الجزيلات.ألن الحجوم المتساوية من الغازات تحت ناس الظروف فى )م.ض.د( تحتوب على أع ج:

جوم مون  واز النيتوروجين عنود  22جم من  از الهيدروجين هو نفوظ الحجوم الوذى يشوغله  2الحجم الذى يشغله علل: 

لتننر فننى الظننروف القياسننية مننن  ;.99ألن المننول الواحنند مننن أب غنناز يشننغل حجمنناً قنندره  ج:] )م.ض.د(
 ناس العدد من الجزيلات. الضغط ودرجة الحرارة؛ والحجوم المتساوية تحتوب على

 بعض العالقات المستخدمة فى الحساب الكيميائى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b

22

a

11

M

VM

M

VM
 :حيث- 

M1 )تركيز الحمض المستخدم )مول/لتر M2 تركيز القلوب المستخدم 

V1 )حجم الحمض المستخدم )ملليلتر V2 حجم القلوب المستخدم 

Ma عل التااعلعدد موالت الحمض فى تاا Mb عدد موالت القلوب فى المعادلة 

كتلة المادة 

 بالجرام

 كتلة المول عدد الموالت

 عدد 

 الجزيلات

 عدد

 الموالت

 عدد 

 أفوجادرو

 حجم 
 الغاز

 عدد 
 ;.99 موالت الغاز

 المول()

الكتلة الجزيلية 
 للغاز

 ;.99الحجم كثافة الغاز

 عدد 

 الموالت

 التركيز

 )مول / لتر(
 الحجم
 رباللت
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عدد االيونات الناتجة  ×عدد موالت المذاب =  ينا تاماأينة تألناتجة فى محلول مادة متااليونات ادد ع

87×  79.= ×عن تاين مول واحد من المذاب 
 9:

 
جم فى 178,لترتساوب  8ان كتلة الهيليوم الموجودة فى حجم  جم/ لتر 178,ما معنى كثافة الهيليوم 

 )م.ض.د(

 تعليالت هامة

 

 

 
 

 
 
  
 

 أهمية الكيمياء التحليلية  
 تحديد ومعرفة تركيب التربة والصخور وتحديد صالحيتها للزراعة  [ فى الزراعة:1]
كمينة غنازب أول  تحديلدو ؛ مدب احتنواء المناء واالغذينة علنى الملوثنات  تحديد -لية :الملوثات البي (9  

 وثانى أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين فى الجو
 تحديد المكونات الاعالة فى الدواء – تحديد تركيز السكر فى الدم :لصناعات الدوائية ا[ فى 3]
 معرفة تركيز العديد من مكونات المنتجات الصناعية. :المنتجات الصناعيةفى [ 4]

 تحليل كمى تحليل كيفى

 هو تقدير كميات هذه المواد والتركيز  يتم التعرف على مكونات  المادة 
 

 كتلة المول× الحجم باللتر × = التركيز )مول/لتر(  بالجرام  كتلة المادة :

 ثانياً: التحليل الكيميائى
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 -يعبر عن طرق التركيز بالطرق اآلتية:
   -[ النسبة المئوية )%( الوزنية:1]

جننم مننن  >جننرام مننن المنناء تحتننوب  877%: يعنننى أب أن كننل >محلننول هيدروكسننيد الصننوديوم  مثووال:
NaOH 

 7.8مننوالرب( يعنننى أن كننل لتننر مننن المحلننول يحتننوب  7.8) HClحمننض   -[ الموالريللة )مللول(لتر(:2]
 جم. >=.:مول من الحمض أب 

يعننى ذلنك جنزء فنى الملينون  >يحتوب علنى  3CO2(Na(خليط من   -: (p.p.m)[ جزء من المليون 3]
 (Na2CO3)جزء من  >)مليون( جزء من المخلوط يحتوب  8.777.777أن كل 

 ملليجرام  8777777الكيلو جرام = 
 ملليجرام من كربونات الصوديوم >وعليه فذن هذا المخلوط يحتوب الكيلو جرام منه على 

 التحليل الكمى 
 
 
 

 جوم المواد المراد تقديرهاوتعتمد على قياس ح -:أوالً: التحليل الحجمى

 عملية يتم فيها إضافة حجم معلوم من مادة معلومة التركيز إلى محلول مادة أخرب مجهولة التركيز. المعايرة

 محلول معلوم التركيزوالحجم  :المحلول القياسى

   -:الختيار المحلول القياسى
 -سم هذه التفاعالت إلى:وتنقيجب معرفة التااعل المناسب الذب يتم بين محلولى المادتين  
 [ تااعالت تعادل وتستخدم لتقدير األحماض والقواعد.8]
 [ تااعالت أكسدة واختزال وتستخدم فى تقدير المواد والم)كسدة والمختزلة.9]
 [ تااعالت الترسيب وتستخدم فى تقدير المواد التى تعطى نواتم شحيحة الذوبان فى الماء.:]

 دم أدلة لمعرفة النقطة التى يتم عندها تمام التااعل.تستخ  -: فى تفاعالت التعادل

 مواد كيميالية يتغير لونها بتغير وسط التااعل.  -:   األدلة

 النقطة التى يكون عندها كمية الحمض مكافلة تماما لكمية القاعدة التااعلة معها  -: التعادلنقطة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ((HCl, NaOH))تعادل  اشرح تجربة لتقدير تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم بطريقة المعايرة ؟

  يوضم حجم معلوم من محلولNaOH  نقطتين من دليل مناسب.فى الدورق ويضاف إليها 

 ( من حمض  7.8يوضم محلول معلوم التركيز )موالربHCl فى السحاحة 

  نضنيف الحمننض نقطننة نقطننة إلننى محلننول هيدروكسننيد الصننوديوم حتننى يتغيننر لننون النندليل إلننى اللننون
 المناسب الذب يدل على نهاية التااعل )نقطة التعادل(

NaOH + HCl   NaCl + H2O 

 [ تحليل باستخدام األجهزة3] [ تحليل وزنى2] [ تحليل حجمى1]
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تى يستخدم القانون اآل
b

22

a

11

M

VM

M

VM
 :حيث- 

M1 )تركيز الحمض المستخدم )مول/لتر M2 تركيز القلوب المستخدم 

V1 )حجم الحمض المستخدم )ملليلتر V2 حجم القلوب المستخدم 

Ma عدد موالت الحمض فى تااعل التااعل Mb عدد موالت القلوب فى المعادلة 

 

 على فصل المكون المراد تقديره ثم تعيين كتلته  يعتمد  -:التحليل الكمى الوزنىثانياً: 

 -طريقتين:ال بحدذويتم الاصل ب
 -[ طريقة التطاير:1]

 ويتم ذلك بجمم المادة المتطايرة وتعين كتلتها أو بتعين النقص فى كتلة المادة األصلية.
 -[ طريقة الترسيب:9] 

نقنى غينر قابنل للنذوبان ياصنل  وتعتمد على ترسيب العنصر أو المكنون المنراد تقنديره علنى هيلنة مركنب
 على ورق ترشيح عديم الرماد ]يحترق احتراقاً تاماً[

   -:التعرياات بعض 
 المحلول الذب يحتوب اللتر منه على مول واحد من المادة المذابة  -الموالرب:المحلول 
 عدد الموالت من المذاب الموجودة فى لتر من المحلول  -:الموالرية 

مترزلبق ودرجنة الحنرارة مللي7=0هى الحالة التى يكون عندها الضغط  -الضغط ودرجة الحرارة :معدل 
 لتر 99,; تلة الجزيلية مقدرة بالجرام حجما مقدارةكلان وتشغل عندها الك:90
 

   -تميز بين :كيف 
 تباع الشمس ومحلول الاينولاثالين محلول  -8

 الميثيل البرتقالى ومحلول االزرق بروموثيمول محلول  -9

 الهيدروكلوريك  هيدروكسيد الصوديوم ومحلول حمضمحلول  -:

 (  محلول الاينولاثالينقوية وحمض ضعيف )قاعدة  -;

 (الميثيل البرتقالىمحلول قوب وقاعدة ضعياة )حمض  ->

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


