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                                                                                                                                                                                                                                      المخالٌط والتركٌز     2 ورلة         لثانً) أ(الفصل ا         21/6/1414 : خمٌسال  
 الصحٌحة فٌما ٌلً: اختر اإلجابة السؤال األول:

 من .............. حلٌبٌعتبر ال -1

 المحالٌل -د  المخالٌط الغروٌة -ج    المخالٌط المعلقة -ب المخالٌط المتجانسة -أ   

 ٌعتبر ماء الشرب النمً ............... -2

 مخلوط غٌر متجانس -د     مركب  -ج  مخلوط متجانس -ب  مادة نقٌة -أ   

 ال تترسب جسٌمات المذاب فً المحالٌل الغروٌة بسبب ............... -3

 ٌمكن فصلها بالتروٌق                                                 -وجود مجموعات ذرٌة أو قطبٌة مشحونة على سطحها      ب -أ   

 ألنها محالٌل -د            ترشٌحٌمكن فصلها بال -ج   

 .........من  والذٌعد الف -4

 محالٌلال -د الغروٌةالمخالٌط  -ج   ةالمعلقالمخالٌط  -ب   المتجانسةٌرغ المخالٌط-أ   

 ال تظهر المخالٌط...........ظاهرة تندال -5

 غٌر المتجانسة -المعلقة       د -الغروٌة                           ج -المتجانسة                   ب  -أ

 من المخالٌط............. الوحلٌعد  -6

 المحالٌل -الغروٌة                         د -المعلقة                  ج -المتجانسة               ب -أ

 تعد المشروبات الغازٌة من ............. -7

 المخالٌط الغروٌة  -د   المخالٌط المعلقة            -المحالٌل السائلة       ج -المحالٌل الغازٌة     ب -أ

 ممٌاس لكمٌة المذاب الذائبة فً كمٌة محددة من المذٌب............ -8

 المخلوط الغروي -التركٌز        د -الذوبانٌة                        ج -الذائبٌة                        ب -أ

 ماء ٌكون تركٌزه........ 1Kgفً  NaCl   كلورٌد صودٌوممن  g 58.45عند ذوبان -9

 1m -د  m 0.5 -ج         M 1 -ب   M 0.5 -أ  
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 المحالٌل فإن........... عند تخفٌف -40

 عدد موالت المذاب ال ٌتغٌر وٌقل التركٌز -عدد موالت المذاب ال ٌتغٌر وٌقل الحجم                  ب -أ

 ٌتغٌر وٌزداد التركٌزعدد موالت المذاب  -د       عدد موالت المذاب ٌتغٌر وٌزداد الحجم             -ج

 ٌكون ........... M1V1 = M2V2عند تخفٌف محلول و تطبٌك المانون  -11

 V2تساوي  V1 -د M2أقل من M1 -ج  V2أكبرمن V1 -ب  M2من كبرأ M1 -أ  

 عند تخفٌف محلول من تركٌز أعلى إلى تركٌز ألل فإن عدد موالت المذاب ......... -12

 قل للنصفت -د  ال تتغٌر -ج   للربع تقل -ب   تزداد -أ  

 منه تساوي.... M  2لالزمة لتحضٌر لتر من محلول مائًا  NaOHهٌدروكسٌد الصودٌوم كتلة  -13

 g 20 -د  g 60 -ج   2g -ب   g 80 -أ 

 ............NaClمن g 116.90 ٌذوب فٌه  صودٌوممن كلورٌد ال M 0.5ما حجم محلول  -14

 L 0.25 -د   L 0.5 -ج        L 4 -ب   L 2 -أ 

 عدد موالت المذاب فً لتر من المحلول ٌعرف ب................ -15

 الكسر المولً -النسبة المئوٌة بالكتلة         د -المواللٌة             ج -الموالرٌة               ب –أ 

 ب...............عدد موالت المذاب فً كجم من المذٌب تعرف  -16

 الكسر المولً -النسبة المئوٌة بالكتلة        د -المواللٌة              ج -الموالرٌة               ب –أ 

 نسبة عدد موالت المذاب أو المذٌب إلى عدد الموالت الكلٌة فً المحلول.............. -17

 الكسر المولً -النسبة المئوٌة بالكتلة        د -ج  المواللٌة             -الموالرٌة               ب –أ 

 mL 180من كربونات الصودٌوم مذابة فً  20gالمئوٌة بالكتلة لمحلول ٌحتوي على  النسبة -18
 من الماء = ...............

 % 9 -د                %11.11 -ج                   %10 -ب               %90 -أ
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 لسؤال الثانًا

 أ ( أكتب المصطلح العلمً للعبارات اآلتٌة : )

 إذا ترك فترة دون تحرٌك –بالتروٌق  –مخلوط ٌحتوي على جسٌمات ٌمكن أن تترسب  -4

 (   ) 

 (  )   مخلوط غٌر متجانس ال ٌمكن فصل مكوناته بالتروٌق أو الترشٌح -2

 (  )   الحركة العشوائٌة لجسٌمات المذاب فً المخالٌط الغروٌة السائلة -3

(   )      قدرة جسٌمات المخالٌط المعلقة على تشتٌت الضوء -4
 (  )            لمقٌاساً ٌعبر عن كمٌة المذاب الذائبة فً كمٌة محددة من المذٌب أو المحلو -5

 (          )               نسبة كتلة المذاب إلى كتلة المحلول -6

 ( )                         نسبة حجم المذاب إلى حجم المحلول -7

 )              (               عدد موالت المذاب فً لتر من المحلول -8

 (         )              عدد موالت المذاب فً كٌلوجرام من المذٌب -9

 (  )                 محلول معلوم تركٌزه -40

 (  الموالت الكلٌة للمحلول         )  النسبة بٌن عدد موالت المذاب)أو المذٌب( إلى عدد -44

 

 ) ب ( اعط مثاال واحداً لكل من المحالٌل اآلتٌة

 غاز فً غاز -4    محلول صلب فً صلب -3  فً سائل لبصمحلول  -2   محلول غاز فً سائل -1
 

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

 اذكر أمثلة على المخالٌط الغروٌة. )ج(
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 السؤال الثالث

 ) أ ( أكمل الجدول التالً :

 النسبة وصف التركٌز
 كتلة المذاب 

                                          X  100 
 كتلة المحلول

 حجم المذاب 
                                          X  100 

 حجم المحلول

 عدد موالت المذاب 
 حجم المحلول باللتر

 عدد موالت المذاب 
 Kgكتلة المذٌب 

 عدد موالت المذاب 
 عدد موالت المذاب+ عدد موالت المذٌب

 

 السؤال الرابع علل لما ٌلً :

 .عدم ترسب جسٌمات المخلوط الغروي -1

 

 عدد موالت المذاب لبل التخفٌف ٌساوي عدد موالت المذاب بعد التخفٌف. -2 

 

 ٌعد الهواء من المخالٌط المتجانسة. -3

 

 استخدام المواللٌة لحساب التركٌز بدال من الموالرٌة.ٌفضل  -4
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 السؤال الخامس : حل المسائل اآلتٌة مع كتابة المانون المستخدم ووحدات المٌاس : 

 ( Na=23 , Cl=35.5 , H=1 , C=12 , O=16 , S=32الكتل المولٌة للعناصر )       

 ماء . ml 600ذائبة فً NaHCO3من بٌكربونات الصودٌوم  g 20محلول ٌحتوي على  -1

 إحسب النسبة المئوٌة الكتلٌة للمحلول  -أ   

 
 
 
 
 
 مواللٌة المحلول -ب

 

 

 

 

 ماء؟ 725mlإلى ٌنإٌثانومن حمض  ml 75 محلول ٌحضربإضافةالنسبة المئوٌة بالحجم ل احسب -2

 

 

 

 

 من المحلول ؟ L 0.5فً  C6H12O6من الجلوكوز  90.0gما موالرٌة محلول مائً ٌحتوي عل  -3
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 منه . 1.5Mالالزمة لتحضٌر لتر من محلول مائً  NaOHاحسب كتلة هٌدروكسٌد الصودٌوم  -4

 

 

 

 ماء ؟ 250.0gذائبة فً NaOHمن هٌدروكسٌد الصودٌوم10.0gما مواللٌة محلول ٌحتوي على  -5

 

 

 

 

 100mlالالزم لتحضٌر محلول مخفف منه حجمه  0.5M (H2SO4)ما حجم محلول لٌاسً  -6
 ؟ 0.25Mوتركٌزه 

 

 

 

 M 1من الحمض الذي تركٌزه  ml 225لتحضٌر  M 5كم تحتاج من حمض النٌترٌن الذي تركٌزه  -7

 

 

 

 .    M 10وتركٌزه   L 1.5الالزمة لتحضٌر محلول حجمه  BaSموالت  عددما  -7 

 


