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 حتضري حملول مائي  - 7

 ميذبطاقة التل

 7م   ع 

 

  : مقدمة  -1

 بعض ، حيث نقرأ على ملصقات حيزا مهما يف حياتنا اليوميةواحملاليل املائية  املاءحيتل          

فراد الكيميائية املوجودة فيها، األز يمعلومات عن تركللمياه املعدنية واملشروبات االخرى القارورات 

والطبيب يطلب بيانات التحليل للدم والبول  ، حملاليل الصيدالنيةونفس الشيئ على ملصقات ا

 . ليتمكن من تشخيص املرض

 ؟  هي دالالته كتب على امللصقات ؟ ماُييطلبه الطبيب و الرتكيز مهم حتى  هل     

لعالقة بني تركيز حملول وتركيز بعض اما  ؟  كيف ميكن حتضري حملول برتكيز معني     

 ؟ ذلك  ؟ كيف اليل؟ هل ميكن تغيري تركيز احمل فراداأل

 

 : الوسائل واملواد املستعملة  -  2

 

) كبريتات النحاس المميهة  -
4 2.5CuSO H O  ) ماء ،Dakin  1تركيزه 1

0 1,00 10 .C mol L   

 .حمض كلور الماء تجاري ببطاقية معطيات،  KMnO4ببرمنغنات البوتاسيوم 

 .، جفنة ، قمع ، ماء مقطرميزان حساس  -

 .10mLماصة ،  50mL، 100 mL  ،250 mL  :تهااعيارية سع تحوجال -

 

 : خطوات العمل  - 3

 

 

 .نقية تحضير محلول مائي إنطالقا من مادة صلبة: 1 نشاط

100Vلكبريتات النحاس حجمه  نحضر محلوال :تعليمات     mL  لمولياو تركيزه 
1 11,00 10 .C mol L    الثنائي المميهة الصلبةإنطالقا من كبريتات النحاس (

4 2.5CuSO H O . ) 

 .لعملية التحضير السابقةاقترح بروتوكوال تجريبيا  :المطلوب 

 

 .ر محلول مخفف انطالقا من محلول مركزتحضي: 2 نشاط 
 
 

يستعمل عادة  لتنظيف الجروح، وهو عبارة عن محلول مائي يحتوي على  ،مطهر Dakinمحلول الـ     

)aq 4) (برمنغنات البوتاسيوم  , )K MnO   للماء البنفسجيوهو المسؤول عن اللون. 

للتنظيف الخارجي  بتركيز  Dakinمحلول الداكان " كتب عليها  ةيدلي وصفة طبيسلم الزبون للص     
2 12,00 10 .C mol L     50عبوة بحجم .)لمدة  أسبوعV mL.) 

وب المحضر حديثا تحمل بطاقة مكت Dakinتفحص الصيدلي مخزونه  فوجد  قارورة محلول الـ       

)aq 4) (عليها تركيز  , ) K MnO   1هو 11,00 10 .  mol L. 

 .  اقترح البروتوكول التجريبي المناسب المتبع من طرف الصيدلي لتلبية طلب الزبون -  
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 : تقويم

 .تحضير محلول مخفف انطالقا من محلول تجاري مركز: 3 نشاط

من حمض كلور الماء تركيزه   250mLاج لتحضير حجمبغرض إجراء تجارب كمية  نحت     
1 12 10 .  mol L   1,19انطالقا من محلول لحمض كلور الماء كثافتهd  ودرجة نقاوته P  = 35%  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اشرح طريقة وخطوات التحضير -

  :مالحظة

 .المشوبة غرام من المادة التجارية011النقية الموجودة في لمادة كتلة ا :درجة النقاوة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


