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يةوالكيميائالفيزيائيةالخواصمنبمجموعةالماءيتمتع❑

.المياهنوعيةعنمؤشراتتُعدوالتيوالمكروبيولوجية

ةوالناقليوالرائحةوالطعمواللونكالعكارة:الفيزيائيةالخواص✓

.الكهربائية

واألمالحالمعادنمنالماءمحتوىعنتعبر:الكيميائيةالخواص✓

.بالماءالمنحلةوالغازاتالكيميائيةالمركباتمنوغيرها

طوروالفالبكتريامنالماءمحتوىتحدد:الميكروبيولوجيةالخواص✓

.والفيروسات



هيءللما(الكيميائيةالمؤشرات)الكيميائيةبالخصائصالمقصود❑

صخصائتغيرعلىبهتؤثروماالماءفيالموجودةالمختلفةالمواد

المياه،

هذهوعيةنلتحديدكبيرةأهميةوذاتعديدةللمياهالكيميائيةوالخصائص❑

وإمكانيةالمعتمدةالقياسيةالمواصفاتمعالتطابقومدىالمياه

،الصناعيةاألغراضفيأوالشربفياستخدامها

المعالجةيقةطرلتحديدكبيرةأهميةذاتالكيميائيةالخصائصتعتبركما❑

المعالجةطريقةلتحديدأوللشربستستخدمالتيالمياهألنواعالمالئمة

لفة،المختالغذائيةالصناعاتعنالناتجةالمائيةللفضالتالمالئمة



:يليماللماءالكيميائيةالخصائصوأهم❑

.وأنواعهاالصلبةالمادة✓

Dissolved:المنحلاألكسجين✓ Oxygen ( DO )

Biochemical:(حيويا  )بيولوجيا  المستهلكاألكسجين✓

Oxygen Demand (BOD)

:يميائيا  كالمستهلكاألكسجينأولألكسجينالكيميائيالطلب✓

chemical Oxygen Demand (COD)



وأنواعهاالصلبة المادة 

TSالكليةالصلبةالمادة❖ Total solids:

TSSالمعلقةالصلبةالمواد❖ Total suspended
solids.

TDSTotalالمنحلةالصلبةالمواد❖ dissolved
solids.



الكليةالصلبة المادة 

TS  Total solids

لفرن بدرجة  هي كمية المواد المتبقية في الوعاء من العينة بعد تجفيفها با❖

103 - :وتتوزع على نوعين مئوية  لمدة ساعة ،  105

 TSSالصلبة المعلقة المواد ❑
TDSالمواد الصلبة المنحلة ❑

TS = TSS + TDS



الكليةالصلبة المادة 

TS  Total solids

فيحلةالمنأوالمعلقةالموادإلىالصلبةالموادمصطلحيشير❑

علىيرةكثبطرقتؤثرأنيمكنوالتيالطبيعيةالمياهمصادر

.الماءنوعية

المنحلةالصلبةالموادمنمرتفعةتراكيزعلىالحاويةفالمياه❑

اللذلكةإضافقبوال  يلقىالقدمستساغا  غيرطعما  تبدي

.الصناعاتمنكثيرفيلالستخدامالمياههذهتصلح



الكليةالصلبة المادة 

TS  Total solids

ليةالكالذائبةالصلبةالموادمنمحتواهاحسبالشربمياهتصنفو❖

TDSإلىالطعمناحيةمن:

،المليونفيجزء300منأقلالتيممتازة✓

المليون،فيجزء600-300بينالتيوجيدة✓

المليون،فيجزء900-600بينالتيومقبولة✓

،فأكثرالمليونفيجزء1200-900بينالتيورديئة✓

مقبولة،غيرفتعتبرالمليونفيجزء1200منأما✓

جدا  فضةمنخبهاالكليةالذائبةالصلبةالموادتكونالتيالشربمياهأنكما

إلىاإلنسانجسمولحاجةطعم،وجودعدمبسببمقبولةغيرتكونقد

.التعرقنتيجةيفقدهاالتيالمعدنيةاألمالحتعويض



TSSالصلبة المعلقة المواد 
Total suspended solids

لمواداوتركيزالماءعكارةقيمبينطرديوتناسبوثيقةعالقةهناك❑

Total)المعلقةالصلبة suspended solids)الماءفي،

يةالصافالشربمياهفيالمعلقةالصلبةالموادمجموعقيموتكون❑

،الشربمياهمواصفاتفيمعلقةموادبوجودواليسمحمعدومة

،ل/ملغ500–100بينفهيواألنهارالبحيراتمياهفيأما❑

التالفضأنواعبعضفيالمعلقةالصلبةالموادمجموعقيموتصل❑

.ل/ملغ3000حتىتصلقيمإلىالغذائيةللمصانعالمائية

فياتالمركبهذهنسبةتحديدقبلالتجانسبهدفالعينةخضويجب❑

.المائيةالفضالت



:  نوعين إلى TSSكما تقسم الـ ❖

❑FSS المواد الصلبة المعلقة الطائفة.

❑NFSS المواد الصلبة غير الطائفة.

TSSالصلبة المعلقة المواد 
Total suspended solids



Total)الصلبةالموادمجموعتحديديعتبر❑ Solide)وتحديد

Total)المعلقةالصلبةالموادمجموع Suspended Solide)في

مختلفعنالناتجةالمائيةللفضالتالهامةالخصائصمنالماء

،لمائيةاالفضالتمعالجةبعدالناتجةالمياهوكذلكالغذائيةالصناعات

،الشربلمياهبالنسبةأهميةذاتالخصائصهذهتعتبروال❑

قيمةمساوية(TS)الصلبةالموادمجموعقيمةتكونالشربمياهوفي❑

.(TDS)المنحلةاألمالحمجموع

منقريبةأومعدومةهي(TSS)المعلقةالصلبةالموادمجموعوقيمة❑

.الصفر

المياهفي (  TSS) و ( TS) تحديد 



للتجانسجيدبشكلالعينةمحتوياتتمزج❑

يتراوحوهوTSالـقيمةتحديدالمطلوبالماءعينةمنحجمويؤخذ❑

المتوقعةالصلبةالموادمجموعنسبحسبcm3100–300بين

.بدقةالوزنمحددنظيفبيشرفيوتوضع❑

hour24لمدةC°103–105بدرجةمجفففيالعينةوتوضع❑

الوزنثباتوحتى

،الراسبوزنويحسبالراسبمعالبيشروزنويحدد❑

(:TS) في المياه ( Total Solide) مجموع المواد الصلبة تحديد 



mgبواحدةمقدرا  الصلبةالموادمجموعقيمةتحديدويتم❑ / Lمن

:التاليةالعالقة

=:حيث  A مع الراسب البيشروزن (gr ).
=  B وهو فارغ البيشروزن (gr. )

=  Cحجم عينة الماء المستخدمcm3.

(:TS) في المياه ( Total Solide) مجموع المواد الصلبة تحديد 



:تحدد قيم مجموع المواد الصلبة المعلقة في المياه بطريقتين ❖

.الطريقة الوزنية  –* 

. طريقة األجهزة الكهربائية –* 

(:TSS) مجموع المواد الصلبة المعلقة تحديد 



.للتجانسجيدبشكلالعينةمحتوياتتمزج❑

200عنيقلالأنيفضلالماءعينةمنحجمويؤخذ❑ cm3بالنسبة

TSSالـقيممنالمرتفعةالنسبذيللماء

1000إلىيصلحجميؤخذوقد❑ cm3النسبذيالماءحالفي

TSSالـقيممنالمنخفضة

(Buchnerبوخنرقمع)جداالمسامناعمترشيحقمععبرويرشح❑

0.1بدقةحساسميزانفيالوزنومعلومجيدبشكلمجفف mgعلى

.األقل

(:TSS) مجموع المواد الصلبة المعلقة تحديد 

:  الوزنيةالطريقة 



يزيدالتيالجزيئاتجميعويلتقط❑

ويمكن).ميكرون0.1عنقطرها

امالمسناعمترشيحورقاستخدام

.(النتيجةلمقارنةجدا  

يةمخلباستخدامالترشيحويتم❑

.حالترشيعمليةفيللتسريع

.(1)الشكلفيمبينهوكما❑

(:TSS) مجموع المواد الصلبة المعلقة تحديد 

:  الوزنيةالطريقة 

جموع طريقة الترشيح لتحديد قيم م( 1)شكل 
 TSS.المواد الصلبة المعلقة 



حتىC°103–105الدرجةعندالقمعتجفيفيتمالترشيحانتهاءبعد❑

مجموعقيمةتحديدويتم،الجافةالمعلقةالموادوزنويحددالوزنثبات

mgبواحدةمقدرا  المعلقةالصلبةالمواد / Lالتاليةالعالقةمن:

 .( غ ) مع الراسب بوخنرقمع وزن A  =:حيث 
=   B ( .غ ) وهو فارغ بوخنروزن قمع

=   C 3عينة الماء المستخدم سمحجم.

(:TSS) مجموع المواد الصلبة المعلقة تحديد 

:  الوزنيةالطريقة 



،كهربائيةأجهزةاستخدامعلىتعتمدوهي❑

هازالجويقومالماءعينةفييوضعمحددمعدنمنمسباريوجدحيث❑

،TSSالـقيمةبتحديد

هازالجشاشةعلىالمعلقةالصلبةالموادمجموعتركيزقيمةوتقرأ❑

mgبـمقدرة / L.

(:TSS) مجموع المواد الصلبة المعلقة تحديد 

:طريقة األجهزة الكهربائية 



الـاختبارفيسابقاالمفلترالماءلترفيالصلبةالموادكميةهي❑

TSS.

ضمنTSSالـفلترخاللمنالمارالماءتجميعخاللمنحسابهاويتم❑

،(الوزنمعروف)وعاء

،مئوية180بدرجةوتبخيره❑

بةالصالموادكميةيحددالذيالفرقوحسابأخرىمرةالوعاءوزنثم❑

،TDSالمنحلة

،ppmبوحدةأيماءلترلكلبالمليغراماتوتقدر❑

.ساعتينحواليالعمليةتستغرق❑

 TDSالصلبة المنحلة  المواد 
Total dissolved solids



الموادلتحديدTDSالـتحديدمننستفيد❑

اوببالترسيإزالتهاممكنالغيرالصلبة

.التطويفاوالفلترة

المنحلةالصلبةالموادقياسويمكنهذا❑

،حسابيةغيرأخرىبطريقة

حساسالكتروديحويجهازطريقعن❑

غمسهعندالموادهذهكميةمؤشرهويعطي

.الماءضمن

 TDSالصلبة المنحلة  المواد 
Total dissolved solids



نوعيةلتحديدالهامةالخصائصأحد(DO)المنحلاألكسجينيعتبر❑

المياه،

،الماءحالةعلىدليلالماءفيالمنحلاألكسجينتركيزويعد❑

كسجيناألكميةمعرفةمنالمائيالموردطبيعةعنالكثيرمعرفةفيمكن❑

،فيهالمنحل

حياةالستمرارضروريا  كونهالماءفيالمنحلاالكسجينأهميةوتكمن❑

.الحيويةبالعملياتوقيامهاالمائيةالكائنات

( DO )األكسجين المنحل
Dissolved  Oxygen



تالملوثاتحللعلىيساعدالماءفيالمنحلاألكسجينوجودأنكما❑

،العضوية

داخلللملوثاتالهوائيتحللحدوثإلىيؤديالماءفيانعدامهوإن❑

نالهيدروجيكبريتوغازالميتانكغازضارةغازاتعنهينتجالماء

.وغيرها

عمقالفاختعلىبالماءالحيوياألكسجينبهاينفذالتيالسرعةتعتمد❑

.أكثرخلطإلىتؤديالتيواألمواجالسطحيةالماءحركةوعلىالماء

ألكسجينلمهما  مصدرا  المائيةللنباتاتالضوئيالتركيبعمليةتعد❑

الماء،حرارةدرجةعلىكبيرا  اعتمادا  وتعتمدالماءفيالمنحل

( DO )األكسجين المنحل
Dissolved  Oxygen



:تتعلقوهيجدا  قليلةالماءفياألكسجينانحالليةوتعتبر❑

،الماءحرارةبدرجة✓

،الماءفيالمنحلةاألمالحوتركيزالضغط✓

نحلةالماألمالحتركيزوزيادةالحرارةدرجةبزيادةاالنحاللوينخفض❑

.المطبقالضغطبزيادةاالنحاللويزداد❑

المنحلاألكسجينقياسعندعادةالماءحرارةدرجةقياسيجبولهذا❑

.فيه

( DO )األكسجين المنحل
Dissolved  Oxygen



لالمنحاألكسجينقياسجهازخاللمنالمنحلاألكسجينتحديديتم❑

،بالماء

،لألكسجينخاصبغشاءمزودالكترودمنيتألفالذي❑

،العينةضمنغمسهيتم❑

،آنيبشكلالقراءةوتؤخذ❑

.القطبغشاءخاللمناألكسجيننفوذمعدلعلىتعتمدوالتي❑

( DO )األكسجين المنحل
Dissolved  Oxygen



تالكائناتقومالتيالماءفيالمذاباألكسجينكميةعنBODيعبر❑

الهوائيةباألكسدةللقيامباستخدامهاالماءضمنالموجودةالحية

خاللC°20الدرجةعندمعينحجمفيالموجودةالعضويةللمركبات

.أيام5

.أكثرالدقيقةباألحياءالتلوثكانأكبرBODقيمةكانتوكلما❑

رةفتوفيخاصةظروفتحتالمستهلكةاألكسجينكميةقياسومن❑

.الماءفيالعضويةالموادتركيزمعرفةيمكنمعينةزمنية

(BOD)(حيويا  )المستهلك بيولوجيا  األكسجين 
Biochemical Oxygen Demand



مئويةدرجة20حرارةدرجةعندالعينةحضنخاللمنقياسهيمكن❑

.ايامخمسةلمدة

،التجربةبدءعندللعينةالمنحلاالكسجينكميةوقياس❑

،ايامخمسةمروروبعد❑

سجيناالككميةهيالمنحلاالكسجينكميةفياالنخفاضمقدارفيكون❑

حيوياالمستهلك

(BOD)(حيويا  )المستهلك بيولوجيا  األكسجين 
Biochemical Oxygen Demand



التيةمعينمؤكسدةموادقبلمنالمستهلكةاألكسجينكميةبأنهيعرف❑

لماءامنمعينةكميةفيالموجودةوالالعضويةالعضويةالموادتؤكسد

.(لتر/ملغ)بالعنهاويعبرمحددةشروطتحت

.O2لتر/ملغ10منأقلقيمتهتكونأنيجبالشربمياهوفي❑

،حراريأكسدةتفاعلهوCODالتفاعل❑

(Cr2O7)الديكروماتوشوارد❑
بسببالمفضلةالمؤكسدةالمادةهي2-

الفريدةخصائصها

(Cr2O7)الترجعحيث❑
تتأكسدحينفي(Cr+3)الكرومشاردةإلى2-

.للعينةالمكونةالعضويةوالغيرالعضويةالموادكال

يميائيا  الطلب الكيميائي لألكسجين أو األكسجين المستهلك ك

chemical Oxygen Demand (COD)



يةوالكيميائالفيزيائيةالخواصمنبمجموعةالماءيتمتع❑

.المياهنوعيةعنمؤشراتتُعدوالتيوالمكروبيولوجية

ةوالناقليوالرائحةوالطعمواللونكالعكارة:الفيزيائيةالخواص✓

.الكهربائية

واألمالحالمعادنمنالماءمحتوىعنتعبر:الكيميائيةالخواص✓

.بالماءالمنحلةوالغازاتالكيميائيةالمركباتمنوغيرها

طوروالفالبكتريامنالماءمحتوىتحدد:الميكروبيولوجيةالخواص✓

.والفيروسات



لمدةمئوية22-20الدرجةعلىمل/خلية100عنالخالياعدديزيدال❑

.ساعة72

لمدةمئوية22–20الدرجةعلىمل/خلية50عنالخالياعدديزيدال❑

ساعة12انقضاءقبلبكتريولوجياالعينةتحليليتمأنعلىساعة24

.مئوية4الدرجةعندالفترةهذهخاللحفظهامعأخذهامناألكثرعلى

عندذجيةالنموالقولونوبكترياالقولونبكتريامجموعةمنتماما  خالية❑

.التواليعلىمئوية44.5–37الحرارةدرجة

حوصلةوالمتوالالهوائيةوالمعويةالسبحيةالميكروباتمنخاليةتكون❑

.الممرضةوالميكروبات

حشراتوالوالفطرياتوالطحالباألوليةالكائناتمنتماما  خاليةتكون❑

.المختلفةوأطوارها



،تبرةالمخالعيناتسالمةعلىأساسا  المخبريةالنتائجقيمةتتوقف❑

اإلجراءاتإلتمامكافيا  حجمهايكونأنيجبالصحيحةوالعينة❑

المخبرية،

منه،المأخوذةالمائيالمصدركامال  تمثيال  تمثلوأن❑

الجمع،أثناءبحالتهاتحتفظوأن❑

اللخخصائصهاتغييرإلىتؤديمؤثراتأليةتعريضهاعدمويراعى❑

.عليهااالختباراتإجراءوحتىجمعهامنذالفترة

:جمع العينات وحفظها 



فياشرةمبجمعهابعدالعينةتوضعالميكروبيولوجيالتحليلحالةفي❑

.ثالجة

.ساعات6عنوتحليلهاالعينةأخذبينالوقتيزيدأالويراعى❑

مباشرةالتحليلىيجرأنفيجبوالفيزيائيةالكيميائيةللتحاليلبالنسبةأما❑

داخلالعينةحفظفيلزمساعاتثالثمنألكثروتأخرذلكتعذرإذاأما❑

.الثلجمنبطبقةالوعاءيحاطبحيثثالجةصندوق

:حفظ العينات 



العينةههذتحليلنتائجتعطيبحيثواحدةدفعةتؤخذ:المفردةالعينة❖

.العينةأخذوقتفيمصدرهاعنمعلومات

ةمتساويبأحجاممفردةعيناتلعدةمجموعتعتبر:المركبةالعينة❖

اوزيتجأالويجبمختلفةزمنيةأوقاتفيأومختلفةأماكنمنمأخوذة

أخذبشرطساعة24منأكثرالمركبةللعينةالمفردةالعيناتجمعزمن

.صحيحبشكلالمفردةالعينات

:أنواع العينات 



لوثاتمأليتعرضهاعدمضمانيجبللتحليلالمياهعيناتتجمععندما❑

.مضللةالتحليلنتائجتكونفقدصالحةالعيناتتكنلمفإذاخارجية

رالقواريولكنالعيناتألخذالقواريرأنواعمنالعديديستخدموقد❑

كليمتعقليتمزجاجيةأغطيةلهاتكونأنويجباألفضلهيالزجاجية

.والغطاءالزجاجةمن

فيهمنالمتبقييوجدأنيمكنالتطهيرفيالكلوراستخدمحالوفي❑

،فيهاالموجودةالبكترياعلىتأثيرهوسيواصلالعينةأخذبعدالمياه

،للعينةالصوديومكبريتاتثيوتضافلذلك❑

:طريقة أخذ العينات من أجل االختبار الجرثومي



الجراثيمعلىتؤثرالولكنهاالكلورمتبقيتعطلمادةوهي❑

التعقيمقبلالقواريرإلىإضافتهاويجب❑

المائيالصوديومكبريتاتثيومنقطراتخمسأوأربعيضافبحيث❑

،ل/غ100تركيزه

دخوللمنعاأللمنيومبورقالزجاجةعنقربطمعالسدادةإدخالويتم❑

،الغبار

لمدةم   160حرارتهدرجةالساخنالفرنفيبالهواءالزجاجةتعقمثم❑

.دقيقةعشرينلمدةم   121حرارةدرجةعلىالموصدةفيأوساعة

:طريقة أخذ العينات من أجل االختبار الجرثومي



جمعتقدالمختبرةالعيناتكانتإذاالقيمةعديمةالتحاليلهذهتعتبر❑

.صحيحغيربشكلوخزنت

عموقيتميزأنهيالعيناتأخذعندمراعاتهايجبالتيالمبادئوأهم❑

باتاتوالنوالرواسبالطافيةاألجسامتجنبمعالخلطبجودةالعينةأخذ

.الجدرانعلىالنامية

ماقصرأوتحليلهاالعينةأخذبينالفاصلالوقتيكونأنيجبوعموما  ❑

.يمكن

تنظيفهابويجتعقيمإلىتحتاجالنظيفةقواريرفيالعيناتجمعويتم❑

مقطرالبالماءآثارهإزالةثمصابونمحلولمعمناسبةفرشاةباستخدام

.ملئهاقبلمرارا  العينةبماءالوعاءغسليجبكما

:يميائي طريقة أخذ العينات للتحليل الفيزيائي ـ الك



أيزالةإلنظيفةقماشقطعةوتُستخدمالصنبورحولوصالتأيةتُزال❑

،الفوهةعندأوساخ

،دقيقتينلمدةتتدفقالمياهوتتركلتدفقهحدبأقصىالصنبوريُفتحثم❑

قطنقطعةأوغازشعلةبلهبالصنبورفوهةوتُعقمالصنبوريُغلقثم❑

،بالكحولمغموسة

باندفاعيندقيقتأودقيقةلمدةينسابالماءويُتركالصنبوريُفتحثم❑

.متوسط

،بعنايةالسدادةتسحبأوالحلزونيالغطاءيداروالقارورةتخرج❑

راغفيتركأنويجبالمتدفق،الماءتحتفورا  القارورةتوضعثم❑

.لغطاءاأوالسدادةتوضعثمالتحليلقبلالرجلتسهيلضئيلهوائي

:أخذ العينات من الصنبور أو من فوهة المضخة -1



،السفليطرفهامنوتمسكالقارورةتفتح❑

قليال  األعلىإلىتتجهالفوهةجاعال  سم20يقاربمابالماءوتغمر❑

.سبقكماتغطىثم❑

:العينات من مجرى مائي أخذ -2



،حبلمنقطعةباستخدامنظيفا  حجرا  بهاويربطالقارورةتجهز❑

بالحبلويربطعصاحولملفوفنظيفحبلمنمترا  20يؤخذثم❑

،بالقارورةالمتصل

بطءبالحبلانزالمعالبئرإلىالحجرمعوتنزلالقارورةتفتحثم❑

،البئرجوانبمالمسةوتجنيبها

ارورةالقأخرجالعصاحولالحبللفامتال تقدالقارورةأنترىعندما❑

ثمللهواءحيزا  يتركبحيثمنهابعضا  فاسكبتماما  ممتلئةكانتوإذا❑

.أغلقها

:أخذ العينات من اآلبار المحفورة يدويا  -3



تل ويح( ماء الشرب)الماء الداخل ضمن مكونات المادة الغذائية المصنعة ❖

.ات المرتبة األولى من حيث ضرورة التأكد من سالمته وخلوه من الملوث

المادة الغذائية المستخدم للعمليات التصنيعية ميكانيكيا    أي تحريكالماء ❖

.ضمن خط االنتاج 

.الحرارية والمبادالت ( الطاقة )المستخدم في مولدات البخار الماء ❖

.الغسيل والتنظيف ماء ❖



المسألة األولى

𝟎.𝟐𝟓𝟓كتلتهامجهولةمادةمنعينة❖ 𝐠تحويO, H, Cتفاعلت

𝟎.𝟓𝟔𝟏عنهافنتجتاما  تفاعال  األوكسجينمع 𝐠من𝑪𝑶𝟐و

𝟎.𝟑𝟎𝟔 𝒈من𝑯𝟐𝑶.

.للمادةاألوليةالصيغةما❖

𝑪:الذريةاألوزانأنعلما  ❑ = 𝑶و،𝟏𝟐 = 𝑯و،𝟏𝟔 = 𝟏.



الحل

:𝑪𝑶𝟐نحسب كتلة الكربون في -1

𝐶𝑂2 :12حيث أن الكتلة الجزيئية لـ  + 2 ∗ 16 = 44 𝑔

𝐶𝑂2
44 𝑔
0.561𝑔

تحوي 𝐶
12 𝑔
𝑥

𝑥 =
12 ∗ 0.561

44
= 0.153𝑔



الحل

:𝐻2𝑂كتلة الهيدروجين في نحسب -2

𝐻2𝑂2:حيث أن الكتلة الجزيئية لـ  1 + 16 = 18g

𝐻2𝑂
18𝑔

0.306𝑔

تحوي 𝐶
2𝑔
𝑌

𝑌 =
2 ∗ 0.306

18
= 0.034𝑔



الحل

:كتلة األوكسجين في العينةنحسب -3

0.255 − (0.153 + 0.034) = 0.068𝑔

:على األوزان الذرية لحساب عدد الموالت حيث أن  نقسم -4

الموالت عدد =
العنصر كتلة

العنصر من المول كتلة
𝐶 𝑂 𝐻

0.153

12

0.068

1

0.034

1

0.0127 0.00425 0.034



الحل

:المركبفيكون -6

𝐶3𝐻8𝑂

:األعدادأصغرعلىنقسم-5

0.0127

0.00425

0.00425

0.00425

0.034

0.00425
3 1 8



ةالثانيالمسألة 

ألـزوتاأوكسيدأوللينتجاألوكسجينمع(النشادر)األمونيايتفاعل❖

:الموزونةالمعادلةوفقوالماء

𝟒𝐍𝐇𝟑 + 𝟓𝑶𝟐 → 𝟒𝐍𝐎 + 𝟔𝑯𝟐𝑶

𝟑.𝟒لتفاعلالظروفأعدتإذا❖ 𝐠𝟒معالنشادرمن𝒈األوكسجينمن

ضةالفائوالمادةللتفاعلالمحددةالمادةوحددالناتجالماءكتلةاحسب❑

.تفاعلدونمنهايتبقىكمواحسب❑

𝑵:الذريةاألوزانأنعلما  ❑ = 𝑶و،𝟏𝟒 = 𝑯و،𝟏𝟔 = 𝟏.



الحل

ف المادة المتفاعلة المحددة للتفاعل بأنها المادة التي تتف❑ اعل كليا  تُعر 

.دون بقاء فائض

4:الجزيئية للنشادرالكتلة ❑ ∗ 14 + 3 ∗ 1 = 68𝑔
5:الكتلة الجزيئية لألوكسجين❑ ∗ (16 ∗ 2) = 160𝑔

4NH3 + 5𝑂2 → 4NO + 6𝐻2𝑂
68𝑔 160𝑔
3.4𝑔 𝑥

:كمية األوكسجين الالزم❑

𝑋 =
3.4 ∗ 160

68
= 8𝑔 > 4𝑔



الحل

المحددةالمادةأنأيفائضدونكلهتفاعل4gوهواألوكسجينإذا  ❑

.األوكسجينهيللتفاعل

2]6:الكتلة الجزيئية للماء❑ ∗ (1) + 16] = 108𝑔

4𝑁𝐻3 + 5𝑂2 → 4𝑁𝑂 + 6𝐻2𝑂
68𝑔 160𝑔 108𝑔
𝑧 4𝑔 𝑦



الحل

:كتلة الماء❑

𝑦 =
108 ∗ 4

160
= 2.7𝑔

:المادة الفائضة هي النشادر كتلتها❑

𝑧 =
68 ∗ 4

160
= 1.7𝑔

:  كتلة النشادر المتبقية❑

3.4 − 1.7 = 1.7g



ةالثالثالمسألة 

وفق𝑪𝑶𝟐و،𝑯𝟐𝑶وينتجالجويالهواءفياإليتيلينيحترق❖

:التاليةالموزونةالمعادلة

𝐂𝟐𝐇𝟒 + 𝟑𝑶𝟐 → 𝟐𝐂𝐎𝟐 + 𝟐𝑯𝟐𝑶

𝟏.𝟗𝟑يتفاعلعندماتتكونأنيمكنالتي𝑪𝑶𝟐كتلةاحسب-أوال   𝒈من

𝟓.𝟗𝟐معاإليتيلين 𝒈األوكسجينمن.

.للتفاعلالمحددةالمادةماهي-ثانيا  

.ما المادة الفائضة وكم تبقى منها دون تفاعل-ثالثا  

𝑵: علما  أن األوزان الذرية❑ = 𝑶، و𝟏𝟒 = 𝑯، و𝟏𝟔 = 𝟏.



الحل

2:لإليتيلينالكتلة الجزيئية ❑ ∗ (12) + 4 ∗ (1) = 28 g
3:الكتلة الجزيئية لألوكسجين❑ ∗ (16 ∗ 2) = 96 g

𝐶2𝐻4 + 3𝑂2 → 2𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂
28𝑔 96𝑔
1.93𝑔 𝑥

:كمية األوكسجين الالزم❑

𝑋 =
1.93 ∗ 96

28
= 6.617𝑔 > 5.92𝑔

.سجينإذا  األوكسجين تفاعل كله دون فائض أي أن المادة المحددة للتفاعل هي األوك❑



الحل

𝐶2𝐻4 + 3𝑂2 → 2𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂
28𝑔 96𝑔 88𝑔
𝑧 5.92𝑔 𝑦

𝐶𝑂2:2[12الجزيئية ل الكتلة ❑ + 2 ∗ (16)] = 88 g

:𝐶𝑂2كتلة ❑

𝑦 =
88 ∗ 5.92

96
= 5.43𝑔



الحل

:كتلتهاااليتلين الفائضة هي المادة ❑

𝑧 =
5.92 ∗ 28

96
= 1.72𝑔

:المتبقيةااليتيلين كتلة ❑

1.93 − 1.72 = 0.203 g



ةالرابعالمسألة 

:اآلتيةللتفاعالتاالتزانثابتتعبيراكتب❖

𝑪(𝑺) + 𝑪𝑶(𝒈) ⇄ 𝟐𝑪𝑶 𝒈

الحل

𝑘𝑐 =
[𝑐𝑜]2

[𝑐𝑜2]
=

ناتجة مواد

متفاعلة مواد

أو  (g)ال يوجد في تعبير ثابت االتزان إال المواد بشكلها الغازي:مالحظة

، أو الصلبة (l)المواد السائلة النقية أما .(aq)التي تكون ذائبة في المحلول 

(s) ال تُكتب تراكيزها ألنها تبقى ثابتة في درجة حرارة معينة.



ةالرابعالمسألة 

:اآلتيةللتفاعالتاالتزانثابتتعبيراكتب❖
𝟓𝒇𝒆+𝟐

(𝒂𝒒)
+𝑴𝒏𝑶𝟒−(𝒂𝒒) + 𝟖𝑯(𝒂𝒒)

+ ⇄ 𝟓𝒇𝒆+𝟑
(𝒂𝒒)

+𝑴𝒏(𝒂𝒒)
+𝟐 + 𝟒𝑯𝟐𝑶(𝒍)

الحل

𝑘𝑐 =
𝑀𝑛+2 [𝑓𝑒+3]5

[𝑓𝑒+2]5 [𝑀𝑁𝑜4
−]

.ال يدخل بالعبارة𝐻2𝑂(𝑙):مالحظة

.ألنه وسيط حمضي+𝐻وال يدخل 



الخامسةالمسألة 

:اكتب المعادلة الموزونة وتعبير ثابت االتزان للتفاعالت اآلتية❖

إلىالصلبةالحالةمنالمادةتحولهوالتسامي)الصلباليودتسامي❑

.(السائلةبالحالةالمروردونالغازيةالحالة

الحل

2𝐼(𝑆) ⇄ 𝐼2 𝑔

𝑘𝑐 = [𝐼2]



الخامسةالمسألة 

:اكتب المعادلة الموزونة وتعبير ثابت االتزان للتفاعالت اآلتية❖

يومالكالسأوكسيدإلىبالحرارةالصلبالكالسيومكربوناتتفكك❑

:الكربونأوكسيدثانيوغازالصلب

الحل

𝐶𝑎𝐶𝑜3(𝑠) ⇄ 𝐶𝑎𝑜(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔)
𝑘𝑐 = [𝑐𝑜2]



الخامسةالمسألة 

:اكتب المعادلة الموزونة وتعبير ثابت االتزان للتفاعالت اآلتية❖

غازمعاآلزوتغازتفاعلمناألزوتأوكسيدأولتكوين❑

:األوكسجين

الحل

𝑁2(𝑔) ⇄ 𝑂2(𝑔) + 2𝑁𝑂(𝑔)

𝑘𝑐 =
[𝑁𝑂]2

[𝑁2] [𝑂2]




