
طرق التعبير عن تراكيز المحاليل في التحليل والحسابات الكيميائية 

     المتعلقة بالتحليل الحجمي 

وتعرف بانها عدد المكافئات الغرامية من  N(:ويرمز لها بالحرف Normalityالعيارية ) -1

 المذاب في لتر من المحلول.

عدد المكافئات الغرامية=
وزن المذاب بالغرامات

الوزن المكافئ
        

= N  
عدد المكافئات الغرامية

حجم المحلول باللتر
      =

وزن المذاب باللتر

الوزن المكافئ
        

 الوزن المكافئ× وزن المذاب/لتر =  العيارية

N= 
𝑾𝒕

𝐞𝐪.𝐖𝐭
 \VL    = 

𝑾𝒕

𝐞𝐪.𝐖𝐭
\Vml\1000 = 

𝑾𝒕

𝐞𝐪.𝐖𝐭
 X1000\Vml         

الذي  Na2CO3من محلول كاربونات الصوديوم  250mlمثال: ما عدد الغرامات المذابة في 

 عياري؟ 0.2عياريته 

                                                              
𝑾𝒕

𝐞𝐪.𝐖𝐭
 𝑋1000\𝑉𝑚𝑙 N=    

0.2=  
𝑾𝒕

𝟓𝟑
 𝑋1000\250𝑚𝑙 ⟶Wt=2.65 gm                                        

 ؟ HCLمن غاز  gm 37.413الذي يحتوي اللترالواحد من محلوله على  HCLما عيارية:مثال 

N =
وزن المادة المذابة في لتر

الوزن المكافئ
    =

 𝟑𝟕.𝟒𝟏𝟑

𝟑𝟔.𝟓
 عياري  1.025  =    

بان اي حجم من اي محلول يكافئ كيميائيا نفس الحجم من اي  العيارية نستنتج تعريفومن 

محلول يتفاعل معه ما دامت قوتا المحلول العياريتين متساويتين وذلك الن االوزان المكافئة 

مللتر من  V2مع  N1مللتر من محلول ما عياريته  V1للمواد المتكافئة كيميائيا فعندما يتعادل 

المكافئات الغرامية او الملغرامية المذابة في كل من فان عدد  N2محلول اخر عياريته 

   N1 V1 = N2 V2الحجمين متساوي وتكون   

موالري المتفاعل  0.25مثال : ما عدد المللترات من محلول حامض الكبريتيك الذي تركيزه 

 موالري؟ 0.25مللتر من محلول هيدروكسيد الصوديوم الذي تركيزه  10مع 

N H2SO4 = 2X0.25=0.5 normal 



NNaOH = 0.25 normal 

N H2SO4 . V H2SO4 = NNaOH . VNaOH 

0.5 XV  = 0.25  X  10 

V H2SO4 = 5 ml 

وتعرف موالرية المحلول بانها عدد  M(: ويرمز لها بالحرف Molarityالموالرية) -2

 المحلول.من المادة المذابة في لتر واحد من  ( molesاالوزان الجزيئية الغرامية )

M=  
𝐧𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐦𝐨𝐥𝐞𝐬

𝐕 𝐋
       number of moles = 

 𝒘𝒕

𝐌.𝐰𝐭
                   

M = 
 𝒘𝒕

𝐌.𝐰𝐭
 \VL =

 𝒘𝒕

𝐌.𝐰𝐭
 \VL\1000 ⟶ M =

 𝒘𝒕

𝐌.𝐰𝐭
 X 

 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝐕𝐋
   

 

من محلولها الذي  500mlالالزمة لتحضير  AgNO3الفضة  مثال:ما عدد غرامات تترات

 ؟ 169.9اذا علمت ان الوزن الجزيئي لنترات الفضة    موالري 0.125درجة تركيزه 

M =
 𝑤𝑡

M. wt
 X 

 1000

Vml
⟶ 𝑊𝑡 =

 𝑀𝑋𝑚. 𝑤𝑡𝑋𝑉𝑚𝑙

1000
= 10.62𝑔𝑚 

:يعرف المحلول الفورمالتي لمادة بانه ذلك المحلول الذي يحتوي F((Formalityالفورمالية -3

 من تلك المادة في لتر من المحلول. على وزن صيغة كيميائية

وغالبا ما تكون الموالرية والفورمالية متماثلة خصوصا عندما يكون المركب من النوع 

 التساهمي االصرة اذ انه يوجد في المحلول على شكل جزيئات.

F=
 𝒘𝒕

𝐅.𝐰
 X 

 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝐕𝐦𝐥
                                  

 = F.w  00000لمذابة وزن صيغة المادة اwt  وزن المذاب في الحجم = 

 0من المذيب 1000gm(:وهو عدد موالت المذاب في molality) mالتركيز المواللي  -4

منها في  4gmمثال:ما هو التركيز المواللي لمحلول هيدروكسيد الصوديوم الناتج من اذابة 

500gm من الماء؟ 



عدد الموالت=
الوزن   

الوزن الجزيئي
   =

 𝟒

𝟒𝟎
 مول  0.1=    

المواللية=
عدد موالت المذاب

𝟏𝟎𝟎𝟎 غرام من المذيب
   =

 𝟎.𝟏

𝟓𝟎𝟎/𝟏𝟎𝟎𝟎
    =0.1× = 

𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟎
 مول/كغم 0.2     

التركيز بالكسر المولي:وهو الكسر الذي يمثل نسبة موالت المذاب الى موالت  -5

 0المحلول)المذاب +المذيب(

 عدد موالت الذيب W2ذاب،يمثل عدد موالت الم W1فلو فرضنا ان 

 = 
 𝑾𝟏

𝑾𝟏+𝑾𝟐
 X1الكسر المولي للمذاب    

= 
 𝑾𝟐

𝑾𝟏+𝑾𝟐
 X2الكسر المولي للمذيب    

 الكسر المولي للمذاب والكسر المولي للمذيب يجب ان يساوي واحدا صحيحا ان مجموع**

 X1+X2 =1برهن العالقة التالية(  )

 التركيز المئوي: -6

*النسبة المئوية الوزنية الحجمية :    
 𝑾

𝑽
 % =

وزن المادة الذابة

حجم المحلول
 𝑋100        

 Xالنسبة المئوية الوزنية: هي نسبة وزن المذاب الى الوزن الكلي)المذاب +المذيب(  **

0بوحدات الغرامات
 𝑾

𝑾
 % =

𝐖 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞

 𝐖𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞+𝐖𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐭
 𝑋100     

 ***النسبة المئوية الحجمية:
 𝑽

𝑽
 % =

𝐕 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞

 𝐕𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞+𝐕𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐭
 𝑋100     

 غرام من المذاب لكل لتر من المحلولPPt)،  ) 1PPt =1جزء لكل الف جزء 

PPt=  
وزن المذاب

وزن المحلول
 𝑋1000 

 المحلولملغرام من المذاب لكل لتر من PPm)،  ) 1PPm =1جزء لكل مليون جزء 

PPm=  
وزن المذاب

وزن المحلول
 𝑋106 

 مايكروغرام من المذاب لكل لتر من المحلولPPb)،  ) 1PPb =1جزء لكل بليون جزء 



PPb=  
وزن المذاب

وزن المحلول
 𝑋109 

من  80.8gmمثال :اذا علمت ان كثافة محلول حامض الخليك الذي يحتوي اللتر منه على 

،عبر عن تركيز المحلول بالموالري  1.0097gm/cmدرجة مئوية هي 20الحامض في 

 والمواللي وبالتركيز المئوي الوزني ثم بالكسر المولي؟

Mالتركيز الموالري                                                       1- =
 𝒘𝒕

𝐌.𝐰𝐭
 X 

 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝐕𝐦𝐥
 

M =
 𝟖𝟎.𝟖

𝟔𝟎.𝟏
 X 

 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 1.34

 𝐦𝐨𝐥

𝐋
         

mالتركيز المواللي                                      -2 =
عدد موالت المذاب

وزن المذيب كغم أو الغرام
 X 𝟏𝟎𝟎𝟎     

        m =
وزن المذاب 

وزن صيغته الجزيئية
 𝐗 

 𝟏𝟎𝟎𝟎

وزن المذيب بالغرامات
 

 وزن المذاب -وزن المذيب=وزن المحلول

 الحجم×لوزن المحلول= كثافة المحلو

              =1000X 1.0097 

              =1009.7 gm 

    > m=1.45 molality------    m =
𝟖𝟎.𝟖

𝟔𝟎.𝟏
 X 

 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟖𝟎.𝟖−(𝟏.𝟎𝟎𝟗𝟕𝑿𝟏𝟎𝟎𝟎)
  

   X التركيزالمئوي:-3
وزن  المذاب

وزن المحلول 
=    𝟏𝟎𝟎 

   X  100  التركيز المئوي للحامض= 
𝟖𝟎.𝟖  

𝟏.𝟎𝟎𝟗𝟕𝐗𝟏𝟎𝟎𝟎
 حامض 8%=

   X  100 التركيز المئوي للماء=
(𝟖𝟎.𝟖−𝟏.𝟎𝟎𝟗𝟕𝑿𝟏𝟎𝟎𝟎) 

𝟏.𝟎𝟎𝟗𝟕𝐗𝟏𝟎𝟎𝟎
 ماء 92%=

 الكسر المولي للمذاب    -4

X1=
𝐖𝟏

𝐖𝟏+𝐖𝟐
 



=0.025X1= حامض الخليك
𝟖𝟎.𝟖/𝟔𝟎.𝟏  

𝟖𝟎.𝟖/𝟔𝟎.𝟏+(  
𝟏𝟎𝟎𝟗.𝟕𝐗𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟖
)

 

   المولي للمذيب = الكسر-5
  عدد موالت المذيب

عدد موالت المذاب+عدد موالت المذيب
 

0.975 ماء=                            =    

𝟖𝟎.𝟎−𝟏𝟎𝟎𝟗.𝟕

𝟏𝟖  
𝟖𝟎.𝟖−𝟏.𝟎𝟎𝟗𝟕

𝟏𝟖
+𝟖𝟎.𝟖/𝟔𝟎.𝟏  

       

من  500mlالذي يحتوي حجم قدره  NaCLمثال:ما عدد غرامات ملح كلوريد الصوديوم 

 ؟ %0.859محلول الذي نسبة الوزن الى الحجم فيه مساوية الى 

 الحجم × عدد الغرامات= النسبة المئوية الوزنية

 الوزن بالغرام = 
الوزن

𝟏𝟎𝟎𝒎𝒍
  %    X Vml  = 

𝟎.𝟖𝟓𝟗

𝟏𝟎𝟎
    X 500  =4.25 gm 

 

 

فما عدد غرامات  %5لمحلول الكلوكوز مساوية  W/vمثال: اذا كانت نسبة الوزن الى الحجم 

 الكلوكوز المذابة منه في لتر؟

 الوزن بالغرام= 
الوزن

𝟏𝟎𝟎𝒎𝒍
  %    X Vml  =

𝟓

𝟏𝟎𝟎
    X 1000  =50gm 

 10PPm( من محلول يحتوي على الكحول االثيلي بنسبة ml 3800مثال :اذا كان الغالون )

 فكم ملغراما يحتوي المحلول من هذا الكحول؟

الوزن بالملغرام=
نالوز  

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝒍
𝑃𝑃𝑚      X Vml  =

𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
    X 3800  =38mg 

من الكحول المثيلي الى  50mlمثال: احسب النسبة المئوية الحجمية لمحلول حضر باضافة 

200ml من الماء ،مع االفتراض ان هذه الحجوم قابلة لالضافة؟ 

 ml 250= 50+200 حجم المحلول الناتج = 

V/V% = 
𝟓𝟎

𝟐𝟓𝟎  
𝑋100 = 20%         



من نترات الفضة الى  5gmمثال: احسب النسبة المئوية الوزنية لمحلول حضر باضافة 

100ml  1من الماء مفترضا بان كثافة الماءgm/cm3
 ؟

  100gm=  1× 100الكثافة = ×وزن المذيب = الحجم 

  105gm=  5+ 100وزن المحلول = وزن المذيب + وزن المذاب =

W/W%= 
𝟓

𝟏𝟎𝟓  
𝑋100 = 4.76% 

ويعرف بانه  meqالوزن المليمكافئ :يعبر عن الوزن المليمكافئ بالغرامات لمادة بالمختصر

 . 1000الوزن المكافئ بالغرامات مقسوما  على 

Meq = N.Vml 

  gm/mlووحداته   Tويرمزله بالحرف  Titerاما المعامل التسحيحي 

T= 
𝐍.𝐞𝐪

𝟏𝟎𝟎𝟎  
                

 ويحسب المعامل التسحيحي للمحلول القياسي لتعيين مادة معينة بالصيغة التالية 

T= 
𝐍(المحلول القياسي ).𝐞𝐪(للمادة المعينة )

𝟏𝟎𝟎𝟎  
                

 

عياري بالنسبة  0.1بتركيز  AgNO3مثال :احسب المعامل التسحيحي لملول نترات الفضة 

 الى ملح كلوريد الصوديوم؟

T= 
𝑵(نترات الفضة )𝑿𝒆𝒒(كلوريد الصوديوم )

𝟏𝟎𝟎𝟎  
  =  

𝟎.𝟏𝐗𝟓𝟖.𝟒𝟓

𝟏𝟎𝟎𝟎  
=  0.005845 𝑔𝑚/𝑚𝑙              

من كلوريد  0.005845gmمن محلول نترات الفضة يتفاعل مع  1mlوهذا يعني ان 

 الصوديوم.

فما هو الحجم الذي تجب ان يخفف منه الى  0.09242مثال :اذاكانت عيارية محلول تساوي 

500ml  عياري؟ 0.05للحصول على محلول عياريته 

 N1 . V1 =N2 . V2  -بالتعويض بالمعادلة :

0.09242  X  V1 = 0.05 X  500                     



V1 =  
𝟎.𝟎𝟓𝐗𝟓𝟎𝟎

𝟎.𝟎𝟗𝟐𝟒𝟐  
= 270.4𝑚𝑙                    

 ية والعياريةالعالقة بين الموالر

 --------------Wg = M . V . Mwt (1)من تعريف الموالرية     

     Wg = N . V .  eqwt--------------(2)من تعريف العيارية    

  (2)تساوي المعادلة  (1)المعادلة 

M . V . Mwt  =  N . V . eqwt                                       

M  .  Mwt   =  N . eqwt                                           

M . Mwt = N .Mwt/n                                            

M = Nx1/n--------------> M = N/n                                    

nM = N                                                                            

 عياري؟ 0.3الذي عياريته  Al2(SO4)3ثال: احسب موالرية محلول كبريتات االلمنيومم

 الوزن الجزيئي الغرامي له 1/6بما ان المكافئ الغرامي للملح=

nM = N⟶ M= N/n = 0.3/6 = 0.05 mol/L  

 0.2الذي موالرية المحلول  Bi(NO3)3مثال :احسب عيارية محلول نترات البزموث 

 موالري؟

 الوزن الجزيئي الغرامي له 1/3المكافئ الغرامي للملح= بما ان

 nM = N ⟶ N = 3X0.2 = 0.6مكافئ غرامي /لتر 

 تحضير محاليل قياسية تقريبية

يمكن حساب حجم محتويات القناني المطلوبة لتحضير محلول من معرفة نسبة التراكيز المئوية 

 خطوات تحضير المحلول القياسي واالوزان النوعية لهذه المحاليل ،والمثال التالي يوضح

من محلول حامض  200mlمثال: احسب حجم حامض الكبريتيك المركز المطلوب لتحضير 

عياري؟اذا علمت ان الوزن النوعي لحامض الكبريتيك 0.3 الكبريتيك الذي عياريته 

 ؟ %98ونسبته المئوية  1.82المركز



النسبة × الوزن النوعي ×  1000*وزن حامض الكبريتيك في كل لتر من محلوله المركز= 

 المئوية

                                                                 =1000  ×1.82  × 0.98  

                                                                =1800  gm/L      

 **نقسم عدد الغرامات على الوزن المكافئ للحامض

 مكافئ غرامي 49=  98/2المكافئ لحامض الكبريتيك = الوزن 

العيارية = 
عدد االوزان الكافئة في لتر

 الوزن المكافئ للحامض
 عياري تقريبا 36.8=  1800/49= 

  N1.V1 = N2.V2*** نطبق المعادلة العامة للتخفيف 

200 X 0.3  = 36.8 V2                                     

V2 =   
𝟐𝟎𝟎𝐗𝟎.𝟑

𝟑𝟔.𝟖
= 1.63 𝑚𝑙                               

 200mlمن الحامض المركز بالماء المقطر الى  1.6ml" اذن يجب ان نخفف ما يقرب من 

 عياري" 0.3للحصول على محلول عياريته التقريبية 

 Analysis   vimetricGraالتحليل الوزني

معلومة التركيب الكيميائي بصورة نقية تامة هي طرق التحليل الكمي التي تعزل فيها مادة 

 وتوزن في ميزان تحليلي حساس.

 ويمكن تقسيم طرق التحليل الوزني الى ثالث مجاميع من الطرق

 طرق االنحالل والتطاير -1

  CaCO3 ⟶ CaO+CO2↑انحالل مواد صلبة في درجات حرارة عالية : -أ

ان ابسط طرق التحليل الوزني تعتمد على انحالل مادة صلبة بالحرارة لتعطي مادة صلبة 

بتسخينه بدرجات  CaCO3اخرى معلومة الصيغة الكيميائية يمكن وزنها بسهولة فمثال تنحل 

وغاز ثاني اوكسيد الكاربون المتطاير حيث يمكن اجراء  CaOالحرارة العالية الى اكاسيد 

ومن الفرق في الوزن  CO2لغاز وذلك بوزن المادة المتبقية بعد االزالة التامة التعيين المباشر 

 قبل وبعد التطاير يمكن حساب قيمة مكون معين من مكونات المركب المبحوث.



 امتصاص النواتج الغازية :-ب

تعتمد هذه الطريقة باالساس على امتصاص الغازات الناتجة عن تحلل مادة كيميائية بمادة 

امتصاصية نوعية ومن ثم وزنها بميزان حساس مثل امتصاص الماء بالمواد الممتصة له مثل 

CaCL2 وP2O6 . 

طريقة العزل :تعزل في هذه الحالة كميا مكونة معينة من المادة المحللة في حالة  -1

ونقية وتوزن في الميزان الحساس وتستعمل هذه الطريقة في تعيين الذهب حرة 

    .والنحاس كميا في سبائكها

الفصل الكمي للرواسب او الطرق الترسيبية الوزنية:يتطلب التحليل الوزني  -2

الترسيبي سلسلة كاملة من العمليات الكيميائية لغرض الحصول على الراسب 

يتطلب نقل الراسب بصورة تامة الى ورقة ترشيح كميا وبنقاوة عالية جدا وهذا 

خاصة ومن ثم غسله من الشوائب بمحاليل غسل خاصة ال تترك اثرا واخيرا 

 .يجب ان يجفف تحت ظروف ال يحدث فيها تفكك او تاكسد

 


