اجلزء  : Iالقياس يف الكيمياء
الدرس  : 2املقادير الفيزيائية املرتبطة بكميات املادة
الــســـلــــســـلـــــة 

الـمـعـطـيـات
M(H)=1 g.mol-1 , M(C)=12 g.mol-1 , M(N)=14 g.mol-1 , M(O)=16 g.mol-1 , M(Cu)=63,5 g.mol-1
الكتلة احلجمية للماء ρe=1 g.cm-3 :
ثابتة الغازات الكاملة R=8,314 Pa.m3.mol-1.K-1 :

التمريـن 10

α

إمأل اجلدول التالي:

اإلسم

حمض اإليثانويك

السيكلوهكسان

اإليثانول

الصيغة

C2H4O2

C6H12

C2H6O

0,78

0,79

الكتلة الحجمية
الكثافة  dبالنسبة للماء

1,05

الحجم  Vب ()ml

20

الكتلة )g( m
كمية المادة )mol( n

6,3
0,2

أعط حتليل دم شخص النتائج التالية:

 -0ميثل حتلون الدم الرتكيز الكتلي للغليكوز ( )C6H12O6يف الدم .أحسب كمية مادة الغليكوز يف دم هذا الشخص علما أنه يتوفر على وىو
 5Lمن الدم.
 -2أحسب الرتكيز املولي للبولة يف دم هذا الشخص .علما أن الكتلة املولية للبولة هي .M(urée)=60 g.mol-1 :
 -3مت أخذ حوالي  5,3cm3من الدم إلجناز هذا التحليل .ما كميات املادة املقاسة يف املخترب؟
محض البوليك ( )acide uriqueمادة يفرزها الكبد يف الدم صيغة جزيئتها  .C5H4N4O3ترتاوح النىسىبىة الىةىاديىة اىذ املىادة يف الىدم بى
 35mg/Lو  . 70mg/Lأعطت عملية حتليل دم شخص النتيجة التالية” :محض البوليك  358μmol :يف لرت من الدم“
 -0أحسب الكتلة املولية حلمض البوليك.
 -2أحسب الرتكيز الكتلي حلمض البوليك يف الدم .هل هذا املقدار من محض البوليك عادي؟
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 كتب عل علبة دواء ” “PANALGICاملةلومة التاليىة ” :يضىم قىرو واحىد  500mgمىن الىبىاراسىيىتىامىول ( )C8H9O2Nو  50mgمىن
الكافي (“)C8H10O2N4
 –0أحسب كمية مادة الباراسيتامول و الكافي املتواجدة يف القرو.
 -2نذيب قرصا يف كأس به  150mlمن املاء .أحسب  C1الرتكيز املولي للباراسيتامول ،و  C2الرتكيز املولي للكافي يف احملىلىول احملصىل يف
الكأس.
 نذيب قرصا فائرا لألسربين ( )C9H8O4كتلته  m=500mgيف كأس بها  V=100mlمن املاء.
 -0أحسب كمية مادة األسربين املوجودة يف القرو.
 -2أحسب الرتكيز املولي لألسربين يف احمللول احملصل عليه ،إذا افرتضنا أن األسربين ال يتفاعل مع املاء.
 -3يؤدي ذوبان األسربين يف املاء إىل تكون غاز ثنائي أوكسيد الكربون ،و هو غاز قليل الذوبان يف املاء .نقوم بتجميع  70mlمن الىغىاز يف اىبىار
مدرج ،عند درجة حرارة  t=25°Cو ضغط  .p=105 Paأحسب كمية مادة الغاز اجملمع.
إذا علمت أن كثافة احلديد هي  ،d=7,8و الكتلة املولية الذرية للحديد .M(Fe)=55,8 g/mol
 -0أحسب كتلة مكةب من احلديد حرفه .a=20cm
 -2أحسب كمية مادة ذرات احلديد املتواجدة يف هذا املكةب.
 -3أحسب كتلة كرة من احلديد شةاعها .r=20cm
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 يكون اإليثر ذو الصيغة اإلمجالية  ،C4H10Oعند درجة حىرارة  t=20°Cو ضىغىط  ، p=101,9 KPaجسىمىا سىائىال كىتىلىتىه احلىجىمىيىة
.ρ=0,71 g.cm-3
 –0أحسب احلجم املولي لإليثر السائل.
 -2اإلثري سائل متطاير ،درجة حرارة غليانه هي te=34°C :عند الضغط  .p=101,3 KPaأحسب احلجم املولي لإلثري يف هذ الشروط.
 –3إستنتج الكتلة احلجمية لإلثري السائل.
 حيتفظ خبليط غازي مكون من امليثان ( )CH4و اإليثل ( )C2H4يف قارورة سةتها  .5Lضغط اخلليط الغازي عند درجة حرارة  t=20°Cهىو
p=6,5.105 Pa
 –0أعط كمية املادة باملول للخليط الغازي.
 -2كتلة اخلليط الغازي هي  ،26gحدد تركيبه باملول.
 -3أعط الرتكيب املئوي للخليط بالكتلة.
 عند درجة احلرارة  t=20°Cو حتت ضغط  p=1,013.105 Paتساوي كثافة هيدروكربور غازي صيغته اإلمجالية .2 ،CnH2n+2
 –0أحسب احلجم املولي للغازات يف نفس شروط درجة احلرارة و الضغط.
 -2حدد الكتلة املولية للهيدروكربور.
 -3استنتج صيغته اإلمجالية.
الكتلة احلجمية للهواء يف نفس شروط درجة احلرارة و الضغطρa=1,21 g.dm-3 :
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