
 الوحدة الثانية
 داخل المحتوى:سئلة إجابات األ

 (33ص ) (1نشاط)
 صفرأ كون راسبت ،. تغير اللون1
2 .2(s)PbI+   )aq(32KNO →    )aq(+ 2kI) aq2()3Pb(NO 
 . تبقى كما هي 3
 عنه. الناتجة= مجموع كتل المواد في التفاعل الكيميائي  الداخلة. مجموع كتل المواد 4

 داخلة = مجموع كتل المواد الناتجةمجموع كتل المواد البما أن  (:33ص)سؤال 
 7.2س             =   +    6.4  

 غم 0.8=   6.4 -7.2س = 
بما أن السكر نفسه موجود في مصادره فيكون مجموع نسب العناصر في  :(34ص)سؤال 

 السكر ثابتة مهما اختلف المصدر، وبالتالي تكون: 
 %51.5( = %6.5+  %42 )- %100 نسبة األكسجين =

 وحدة كتلة ذرية 210= 12× 17.5 . 1  :(34ص)سؤال 
 ذرة الكربون من 2.58=  31/12.  2          

  (35ص ) (2نشاط )
.  تتبع األرقام على الشكل ) ادخال العينة      تبخير العينة       تأيين العينة      1   

 ك/ش( تسريع األيونات       فصل األيونات حسب
  2.   3  
  3 .Ne20 ›    Ne22    ›    Ne21 

) ذرات العنصر الواحد لها دالتون  البند الثاني من بنود النظريةيتعارض :  (35ص)  سؤال
 مع وجود النظائر. نفس الكتلة(

 (35ص ) (3نشاط )
1. 

 14-كربون 13-كربون 12-كربون نظائر الكربون
 6 6 6 عدد البروتونات

 8 7 6 النيوتروناتعدد 



 
 .، اختالف كتل الذراتالنيوترونات عدد وتختلف في. تتشابه في عدد البروتونات 2
3  .       

ذرات لنفس العنصر لها نفس العدد الذري وتختلف في  4 .
 العدد الكتلي بسبب اختالف عدد النيوترونات.

( ذرة أما عدد 21ذرة من أصل ) 16( = Cl 35عدد الذرات البيضاء )  :(37ص )سؤال 
ذرة لذلك يمكن حساب نسبة وجود  21ذرات من أصل  5( = Cl 37الذرات الصفراء ) 

  كل من النظيرين
 ( 16/21×35+ )  (5/21×37 )الذرية للكلور = الكتلة

                          =35.47 u 
 (:38ص) (4نشاط )

 سم  1021×6.023=   0.01×  1023×6.023أ.  
 كم 60230,000,000,000,000=                                 

 سمك الكتاب ب. 
  .وتحتاج لهذا العدد لنتمكن من قياسها جدا  جدا   صغيره جدا   ومثيالتها الذرةج. الن كتلة 
 :(38سؤال ص )

 ذرة  1023×1.5=  1023×6.023×  0.25أ.     
 موالت  6ب.   

 (:39ص ) (5نشاط )
 . الرصاص1   
 . الرصاص2  
 .كتلة مول واحد من العنصر مقدارا   . العدد الكتلي يساوي3  

 Rn=222        ،       V=51  :(39ص) سؤال
 :(40ص) سؤال

 غم  O  =16مول  1بينما كتلة  ،غم 2O  =32مول  1كتلة  -أ 
 Oيحوي ضعفي عدد ذرات  2O من جزئ مول 1 إن الفرق :

 غم/مول NaCl 35.5+23= 58.5= مك -ب



 غم/مول 3NaHCO =  )*163(= 23+1+12+84  م ك     
 غم/مول 4O8H9C   =) 9*12(+)8*1(+)4*16 (= 180 مك     

 (:40ص) (6نشاط )
 غم 40  ←مول    1.     1

 غم     10  ←س              
 مول  0.25=  10/40س=         

 غم 40  ←مول    1.  2
 غم     20  ←س              

 مول 0.5=  20/40س=         
 غم 40  ←مول      1.    3

 غم     3.6  ←س              
 مول 0.09 = 3.6/40س=         

 الكتلة المولية  /الكتلة عدد الموالت =. 4
 :(40) ص سؤال

 مول 0.1=   9.8/98   =ك/ك.م     =دد الموالت. ع1  
=  دد الموالت ع غم /مول، فإن  342بحساب الكتلة المولية لسكر المائدة = .   2 

 مول  0.29=  100/342
 غم/مول 60/ك.م      ك.م = غم  0.15= مول  0.0025. 3 

 (:42سؤال ص)
 مول 0.227=   10/44  ك.م  = =ك/ دد الموالت ع
 لتر 22.4  ←مول      1

 س  ←   مول 0.227   
 .لتر 5س=   

 (:43ص) (8)نشاط 
 كسجين .. كربون ، هيدروجين ، نحاس ، أ1  
 مول 3. 2  
 غم/مول 344.5.  3  



 غم 190.5. 4 
  5 .190.5/344.5   =0.553 
 6 .55.3% 

 :(44فّكر ص)
 %48.3=   %100× 56/116نسبة الحديد في المنجم االول =    

 كغم1000الطن =     
 كغم  483=  48.3%×1000   

 دينار 400   ←كغم  1000
 س  ←   483

 .دينار 193.2س=    
 %70=  %100× 112/160نسبة الحديد في المنجم الثاني =      

 كغم  700=  70%×1000   
 دينار 400   ←كغم  1000

 س  ←   700
 .دينار 280س=    

 .الثانيالخام في المنجم نصحه بأ    
 :44ص  (9نشاط)

 غم 18=  أما كتل المواد الناتجة غم 34=  كتل المواد المتفاعلة( 1
 ( ال2
 غم 36=  كتل المواد الناتجةغم و  36=  كتل المواد المتفاعلة( 3

 مع قانون حفظ الكتلة نعم يتفق     
 

 (:46سؤال ص) 
 مول 206.9=  12000/58ك.م     = ك/ دد الموالتع 
 كسجينالا مول من 13/2 ←البيوتان    مول 1كل  

 مول   س        ←   بيوتان مول 206.9
 مول اكسجين 1344.8س= 



 لتر 22.4   يشغل حيّزاً في الظروف المعيارية مقداره      مول 1كل 
 لتر  س     يشغل حيّزاً في الظروف المعيارية مقداره   مول 1344.8

 من أكسجين لتر 30123.5س=  
 (:46فّكر ص) 

 كونفت %20سبة األكسجين في الهواء ن
 لتر هواء 150617.5= 20(/ 30123.5×100=)كسجين في الغرف األنسبة  

 غرفة 1506=150617.5/100عدد الغرف = 
 -سئلة الوحدة :أ

 : السؤال األول
1 2 3 4 
 ج أ ب د

 
 :السؤال الثاني

التي  12-نهي النسبة بين كتلة ذرة العنصر إلى كتلة ذرة الكربو  :الذرية النسبية الكتلةأ. 
 .ذريةوحدة كتل  12تساوي 

تلي بسبب ب. النظائر: ذرات لنفس العنصر لها نفس العدد الذري لكنها تختلف في العدد الك
 .اختالف عدد النيوترونات

الدقائق)ذرات، فوجادرو من كمية فيزيائية تعبر عن كمية المادة وهو عدد أ ج. المول:
  1023×6.023ويساوي  جزيئات، أيونات(

   الدقائقكتلة مول واحد من  : الموليةد . الكتلة 
 المولية الكتلة/الكتلةعدد موالت الفسفور =  :السؤال الثالث

 ولم 0.084(  = 4×31/)10.45    
 مول كلور 6  ←مول من الفسفور  1

 س مول كلور    ←           0.084
 مول 0.5س=     

 عدد الموالت = ك/ك.م
 غم. 35.5ك=            71= ك/  0.5    



 : الرابع السؤال
 نسبة وجوده× كتلة النظير الثاني نسبة وجوده + ×تلة النظير االول معدل الكتلة الذرية = ك

 100/ (س-100 )× 36.966+   100س/×  34.969=    35.435        
 س 0.36966 - 36.966س +  0.34969=  35.435        

 س 0.01997=     1.531         
 %23.4 = %76.6-%100الثاني=  وجود االول أما نسبة وجود نسبة  %76.6= س 

 عدد الموالت = ك/ك.م :السؤال الخامس
 مول 1=  65/65                 

 مول نيتروجين 16 ←مول ازايد  10  
 س    ←مول   1    

 مول 1.6=   16/10س = 
 لتر 22.4 ←مول  1كل  

 س ←مول   1.6  
 لتر. 35.8س=   

 ك.م = ك/ التنجستن عدد الموالت : السؤال السادس
 مول 0.0054=  1/184                 

 %100×نسبة الكوبالت = كتلة العنصر الموليه /كتلة الخام الموليه  :السؤال السابع
                                 = (  59/1354 ) ×100%    =4.35% 
 غم  0.059=    4.35/100×  1.354        
 نظائر 3     .1   الثامن:السؤال 
       2 .   Mg24     79% 

               Mg25    10% 
               Mg26      11% 

× 26 )+(10/100×  25 )+(79/100× 24)للمغنيسيوم =  ة.  الكتلة الذري3  
11/100 )  =24.3 u 

  :السؤال التاسع   
 مول 0.01406=  0.225/16=     = ك/ك.م  Oعدد موالت  .1



 Oمول  X    ←  10مول  4من الصيغه :               
 0.01406  ←س                                         

 مول X   =4×0.01406/10     =0.005625عدد موالت   
 Oكتلة  -= كتلة الصيغه   Xكتلة   

 غم 0.175=   0.225 - 0.4=                 
 = ك/ك.م دد الموالتع   

 /ك.م0.175=   0.005625    
 غم/مول  31ك.م =       

 و بطريقة أخرى أ
نسبة األكسجين في العينة هي نفسها نسبة عنصر األكسجين في المركب =   

 (/الكتلة المولية للمركبO×10م =) ك 56.25%=  100%(×0.225/0.4)
 /الكتلة المولية للمركب160=                                       

 غم /مول 284.4وتكون الكتلة المولية لألكسيد= 
 284.4-160=124.4( = 4Xفتكون كتلة )

 غم/مول X =124.4/4  =31.1فتكون الكتلة المولية ل 
 (Pالفسفور ) . 2

 


