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  01: رقم المذكرة  . أولى علوم وتكنولوجيا: المستـوى 
   . إلى العيانيمن المجھري :  الوحـدة . المادة وتحو�تھا : المجـال


�	 �����ء��� :  
  التعرف على المول كوحدة لقياس كمية المادة •
 )صلب ، سائل ،غاز ( تعيين كمية المادة ألنواع كيميائية  •
 .وتمديده التركيز المولي مشبع معلوم غير تحضير محلول مائي  •
تحليل البطاقات التي تحملها بعض المحاليل المتداولة في  •

 .الحياة اليومية 
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 ؟ الموجودة في ملعقةهل يمكن عد حبيبات السكر  -1
كيف كان يتعامل الكيميائيون مع المادة قبل اكتشاف الذرة  -2

 والجزئ ؟
 كيف تمكن الكيميائيون انطالقا من تجارب في المستوي  -3

  العياني ، من استنتاج ما يجري في المستوي المجهري ؟
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  .مقاربة أولية لمفهوم المول  -1-1

  .مفهوم المول كوحدة لكمية المادة  -1-2
 .الكتلة المولية الذرية و الكتلة المولية الجزيئية  -1-3
 تعيين كمية المادة لعينة من نوع كيميائي -1-4
 كمية المادة لغاز  -الحجم المولي لغاز  -1-5
 آمبير-قانون آفوقادرو -1-6
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  كيف يمكن أخذ كمية من مادة معينة* 

   –كأس مدرج   –جفنة  -ميزان الكتروني
  -ملعقة   -) CuSO4(مسحوق كبريتات النحاس – Feالحديد 

  الكحول األثيلي         
  TP2تعيين الحجم المولي تجريبيا *

ماء  –أسالك توصيل  –قاطعة  –مولد  –اس آمبير مقي -وعاء تحليل
  .الصود الكاوي  -مقطر

  وضعية إشكالية  •
  وتمديده ؟ كيف يمكن تحضير محلول بتركيز معين-

كبريتات   –كؤوس بيشر   –حوجلة  –ماء مقطر  –كلور الصوديوم 
 . ملعقة –ميزان إلكتروني  –النحاس الالمائية 
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  سير الدرسمراحل 
   1-  ����� �� !� ������ 
������:  

  :مقاربة أولية لمفهوم المول  -1-1

   :النشاط ا�ول                 

  .؟و ماذا ت9حظ ) كروكي( أعط  الكيفية لتحضير  كعكة                                 

    معالق صغيرة  من الخميرة 2،كوب من الزيت ،كوب من السكر،) بيضات 4(كوب من البيض : نحتاج لذلك                                 

 .ملعقة صغيرة من فنيليا  ،الكيميائية                                

  . رت الكوب كمعيار للقياس كما اختارت الملعقة كمعيارللقياسن9حظ أن التلميذة اختا -                        

  ستنتاج �ا                       

  نحتاج إلى معيار نعتبره كوحدة للقياس                                

  ؟ماھو المعيار الذي أخذه الكيميائيون لتعامل مع ا�نواع الكيميائية                                

   :النشاط الثاني                  

  ما عدد حبات اللؤلؤ ؟، 5mmعلما أن حبة اللؤلؤ نصف قطرھا  20cmأريد تركيب عقد من اللؤلؤ طوله                                 

  ؟رات الھيدروجين كم عدد ذ، m  5×10-11وضعنا في مكان اللؤلؤ ذرة الھيدروجين نصف قطرھا إذا                               

  ماذا ت9حظ ؟و                                

    :الجواب                         

                         40
5.0

20 ==N      9 ، حبة    40ومنه عدد حبات اللؤلؤ
9

104
105

20 ×=
×

= −N     عدد ذرات الھيدروجين  

  .ن9حظ ان عدد ذرات الھيدروجين عدد كبير                                

   :استنتاج                     

  ن عدد حبيبات المادة يكون كبيرا و � نستطيع التعامل معھا مباشرة �نھا ميكروسكوبية لذا استعملا                          

  . (mol)تعرف    بالمول ن معيار كوحدة للقياس و  نالكيميائيو                          
  :مفهوم المول كوحدة لكمية المادة  -1-2

  مقدار من المكونات  ھو الوحدة المعتمدة في نظام الوحدات الدولية يعرف بأنه كمية المادة لجملة تحتوي: المول                       

    . 12Cمن الفحم  12gفي  المحتواة) ترونات، و جسيمات أخرىذرات ، جزيئات ، شوارد، إلك( العنصرية                                 

  :النشاط الثالث                    

C12علما أن نواته   12gاحسب عدد ذرات الفحم الموجودة في                             
kgmmو   6 np

271067.1 −×==  

    الجواب                              

                    :  لدينا عدد الذرات
c

m

m
N

12
6

= 

m( C12
6 ) = A.mp+Z.me = 12×1.67×10-24+6×9.1×10-31 

                             N=0.598×1024             و منهN = 6.0×1023  

               NA=6.023×1023حيث .  NAرو و نرمز له بـ  يعرف ھذا العدد بعدد افوقاد                             

 :النشاط الرابع                   

  .منه  4gاحسب عدد ذرات الحديد الموجودة في                                

  .من الحديد  4gالمحتوات في  nاحسب كمية المادة                                 
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 : لية الذرية و الكتلة المولية الجزيئيةالكتلة المو - 1-3

   :الكتلة المولية الذرية  -ا             

M، ونرمز لھا بالرمز  ةالطبيعيفي حالته  Xمن ذرات عنصر كيميائي 1molھي كتلة                   X  وتقاس بوحدةg/mol .  

       O=16g/mol  ,    H=1g/mol  ,   Cl=35.5g/mol    :  أمثلة                          

 حالة عنصر كيميائي ليس له نظائر طبيعية -               

F19رمز نواته      من ذرات العنصر الفلور  1molاحسب كتلة  1نشاط                          
9  

  :الجواب                                 

     mF=19×1.67.10-27kgحساب كتلة ذرة الفلور  -1                                     

  M=19.1 gو منه       M=NA×mFذرات الفلور  من 1molكتلة                                          

  M = ma . NA   :يمكن حساب الكتلة المولية الذرية لعنصر ليس له نظائر ببالع9قة التالية   :نتيجة                             

  .عدد آفوقادرو              g  (    ،    NA( كتلة الذرة                ma:  حيث                                       

  :حالة عنصر كيميائي له نظير -                

  لما أن للعنصر نظيرين ع Cl  احسب الكتلة المولية الذرية للعنصرالكلور 2نشاط                         

 Cl35
17 Cl37و   %75و يوجد بنسبة   

17  %25بنسبة    

 Clحساب كتلة ذرة واحدة لـ   - 1: الجواب                               

             %2537%7535 ×+×=Clm                                      

                                         ×10-27 kg = 58.93   = 35.5U  Clm   

  g   × NA = mCl MCl 35.49=و منه                                                               

  :المولية الذرية لعنصر له نظائر بالع9قة التالية   يمكن حساب الكتلة  :نتيجة                                   

                                                 ............
100

%

100

%
21 +×+×= M

Y
M

X
M X  

                                             

  :الكتلة المولية الجزيئية -ب            

  . كيميائي جزيئات نوعمن   1molھي كتلة                       

    3نشاط                     

  MO=16g/mol  MH=1g/molمن الماء ، علما ان   1molاحسب كتلة                          

  الجواب                               

                                              H2O            2H+O   

  m O  H  =2m mH2O  +: و منه  كتلة جزئ واحد ھو                                      

 H2Oمن جزئ  1molو منه كتلة                                    

              mH2O   =NA.  MH2O            ومنهNA.mH+NA.mO   2 =MH2O  

                                                    2MH+MO       =MH2O        

                                         18g/mol     =16+1×2       =MH2O                                              

  . لجزيءمكونة لكتل المولية الذرية للعناصر الالكتلة المولية الجزيئية ھي مجموع ال:  النتيجة                      

  
 :ادة لعينة من نوع كيميائي تعيين كمية الم - 1-4
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 nكمية المادة في عينة ھي عدد المو�ت الموجودة في ھذه العينة و نرمز لھا بـ                      

  :  نشاط ا�ول                        

  :حالة نوع كيميائي صلب                           

   MFe=56g/mol أنعلما   m=5.6gكتلتھا  Feكمية ما دة الحديد عين                                            
   

                                  

  1mol                    M                       : الحل                

                                   m                      n  

و منه        m=n.Mو منه                 
M

m
n molnومنه         = 1.0

56

6.5 ==  

  )صلب ، سائل ، غاز( ھذه الع9قة صالحة لكل حالة نوع كيميائي : م�حظة                  

  1تطبيق

  . m=3.4gكتلتھا   CaCO3ما ھي كمية مادة قطعة طباشير -1     

  .شيرمن الطبا  0.1molاحسب كتلة      -2     

           MC=12g/mol      MO=16g/mol        MCa=40g/mol 

لدينا     -1     :الحل     
M

m
n =                  m=3.4g    و               

  CaCO3 M   :            M CaCO3=MCa+MC+3MOحساب                    

                                                             =40+12+3.16  M CaCO3    

                                                                 =100g/mol  M CaCO3    

   n=0.034molو منه            n=3.4/100       ومنه                     

  :من الطباشير  0.1molحساب كتلة  -2

Mا  لدين                  

m
n =

     m=n.Mومنه   

   m=0.1× 100=10g     و منه                              

  : 2تطبيق 

  يضيف سائق السيارة عند بداية . عبارة عن سائل مضاد للجليد ، يستعمل في تبريد محرك السيارة   Glycol C2H6O2الغليكول         

  .منه   2Lفصل الشتاء          

  ،من الغليكول  2Lاحسب كتلة     -  

  ،من الغليكول 2Lاحسب كمية مادة    -            

   1.1kg/L ρ . O=16g/mol     C=12g/mol   H=1g/mol=علما ان الكتلة الحجمية للغليكول                     

 SI  (kg/m3)وحدتھا في  ρالكتلة الحجمية ھي النسبة بين كتلة الجسم و حجمه و نرمز لھا بـ : م�حظة            

 m/v ρ=    :حيث                           

  :الحل        

  . من الغليكول  2Lحساب كتلة  -1                   

                                       
V

m=ρ    ومنه.v ρ m= 

=1.1kg/L                           ρ   و منه m=1.1 ×2=2.2kg      
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  . من الغليكول   2Lحساب كمية مادة  -2                   

لدينا                         
M

m
n   MC2H6O2= 2MC+6MH+2MO       ×12+6×1+2×16               =2  MC2H6O2و    =

                             =62g/mol   MC2H6O2                    و منه
62

2200=n    n= 35.48molو منه   

  
 :كمية المادة لغاز  -الحجم المولي لغاز  - 1-5

   ) T ، درجة الحرارةP الضغط (  من نوع كيميائي غازي في شروط التجربة 1molھو حجم  :الحجم المولي لغاز  -أ                  

  . VMو نرمز له بـ                                                

   VM =22.4 l/mol   :يكون  )  T=0 °C , p=1atm(حيث في الشروط النظامية                                        

  :تعيين كمية مادة نوع كيميائي غازي  -ب                

  . VM=22.4l/molفي الشروط النظامية ، علما أن    CO2من غاز  10Lعين كمية مادة  :نشاط                             

                       VM   1mol            :لدينا     :        الحل                                    

                                                                        Vg                         n(mol)    

        و منه        VM  Vg=n ×و منه                                              
M

g

V

V
n moln       و منه    = 45.0

4.22

10 ==     

  :تطبيق                    

        O2و غاز ا�كسجين   L 1.12بحجم  H2من التحليل الكھربائي للماء تحصلنا على غاز الھيدروجين                           

  . VO2حجمه                            

  .استنتج حجم غاز ا�كسجين الناتج -                                    

  .من غازي الھيدروجين و ا�وكسجين  ية مادة كلاحسب كم -                                    

  :             الحل                             

  :حجم ا�كسجين  –                                   

LVV       : لدينا                                              HO 56.0
2

1
22

==                 22
2 OH VV =  

mol      :       حساب كمية مادة غاز الھيدروجين  -                                   
V

V
n

M

H
H 05.0

4.22

12.1
2

2
===     

mol         :       حساب كمية مادة ا�كسجين  -                                   
V

V
n

M

O
O 025.0

4.22

56.0
2

2
===  

  
 :آمبير -قانون آفوقادرو - 1-6

  :الوضعية اiشكالية  : 1-النشاط                       
  ، ا�ولى مملوءة بغار L 1.5قارورتان لھما نفس السعة                               

                            CO2  كتلتهm=2.6g ي، والثانية مملوءة بغار ثنائ  
  9 الغازين مأخوذينك.   m=1.9gكتلته  O2جين ا�كس                            

   .في نفس الشروط من حيث درجة الحرارة والضغط                             
                   

  
   CO2أحسب بالمول كمية المادة الموجودة في قارورة  -                              
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 نتج ؟ماھي كمية المادة في القارورة الثانية ؟ ماذا تست -                  

CO2 : molكمية المادة في قارورة :  الحل                  
M

m
n 06.0

44

6.21
1 ===                         

O2 : molكمية المادة في قارورة                            
M

m
n 06.0

32

9.12
2 ===                                    

  س كمية المادة في القارورتين أي توجد نفس عدد الجزيئاتنستنتج أنه توجد نف  :ا�ستنتاج          

                        CO2  وO2  في القارورتين.  

  : 2نشاط           

  في نفس  NH3و  O2و  H2قارورات متساوية الحجوم نضع في كل قارورة  غاز من الغازات التالية  3لدينا                     

  .لشروط النظاميةا                    

  ھل ھذه قارورات تحتوي على نفس عدد الجزيئات ؟ إذا كان نعم ؟ إذا كان � ما القارورة التي تحتوي على أكبر  -1           

  عدد و لماذا ؟               

    NH3 غاز النشادر أكبر من عدد الجزيئات في قارورة H2يمكن ا�عتقاد أن عدد الجزيئات في قارورة الھليوم  -2           

 لماذا  ؟                 

 .من أجل التأكد نحسب عدد جزيئات الغاز في كل قارورة  -3                 

  :الحل               

  .القارورات التي تحتوي نفس عل عدد الجزيئات �نھا تحتوي نفس الحجم أي نفس كمية المادة   -1
   �H2نه يبدو أن حجم    ذرات  NH3 أكبر من عدد جزيئات النشادر H2عدد جزيئات الھليوم يمكن اعتقاد أن  -2                

  .من حجم جزئ  NH3  أصغر                    

  من أجل التأكد نحسب عدد جزيئات الغازات في كل قارورة   -3                      

  :أكمل الجدول التالي . ت في كل قارورة حساب عدد الجزيئات الغازا -                           

  vM=22.4mol/L  حجم الغاز V (L)ھي عدد الجزيئات   N1: إكمال الجدول  -                           

  

NH3  H2  O2 الصيغة  

1.52  0.36  2.86  M(g)  

17  4  32  M(g/mol)  

0.09  0.09  0.09  n(mol)  

54.18×1021  54.18×1021  54.18×1021  N1  

2.016  2.016  2.016  V(L)  

  

   :م�حظة            

  .دة ھي نفسھا في القارورات الث9ثو حجوم الغازات كذلك متساوية كما أن عدد حبيبات المان9حظ أن كمية الغازات متساوية،              

  غادرو فرضية افو  :النتيجة              

  ت مختلفة مأخوذة في نفس الشروط من درجة الحرارة و الضغط ، تحتوي على نفس أن الحجوم المتساوية لغازا                        

  .عدد الحبيبات                         

  

  



 
 

7 

 2-  ���� ���	 �
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حيث   Cمن الماء و نرمز له بـ    1Lھو كمية المادة المنحلة في  : التركيز المولي  تعريف - 2-1    
V

n
C = 

n                      :   كمية المادة بـmol  

V                      : حجم المحلول المائي باللتر(L)  

ـ      Cومنه                             mol/Lب

   : طبيقت - 2-2    

  .من الماء المقطر cm3 200 منه في m=1.6gو ذلك باذابة  CuSO4ل مائي لكبريتات النحاس ال9مائِي  نحضر محلو             

  . ما ھو الجسم المحل و الجسم المنحل -1                    

 .ھل حجم المحلول الناتج يساوي حجم الماء ؟ علل -2                          

 .إلى ماذا يعود اللون ا�زرق الناتج  -3              

 .الناتج أحسب التركيز المولي  -4              

  : الحل          

  الجسم المنحل ھو كبريتات النحاس ال9مائية ، و الجسم المحل ھو الماء -1

 نعم الحجمين متساويين بالتقريب �ن كتلة المادة المنحلة صغيرة -2

  Cu 2 +يعود اللون ا�زرق للمحلول على وجود شوارد النحاس -3

 :التركيز المولي للمحلول  ناتج ھو  -4

ينا      لد             
v

n
c =        

                   MolgMMMM OSCuCuSO /5.1594
4

=++=  

                           V=200 cm3=0.2 L  

 

حيث             
M

m
n = و منه           

5.159

6.1=n          و منهn=0.01Mol  

و منه            
2.0

01.0=c    C=0.05Mol/Lو منه          

  tونرمز له بـ   من الماء   1Lالمادة المنحلة في  كتلةھو  : التركيز الكتلي  - 2-3

 :     و يعطى بالع9قة التالية
V

m
t   g/Lو وحدته     =

  :كمايلي كيز المولي الع9قة بين التركيز الكتلي و التريمكن إيجاد  -           : م9حظة ھامة     

لدينا                 
V

n
C حيث      =

M

m
n و منه       =

VM

m
C

×
=     

علما أن ٍ                           
V

m
t و منه          =

M

t
C =  
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     .يمكن حساب كثافة نوع كيميائي مھما كان صلبا أو سائ9 أو غازيا  - :  كثافة نوع كيميائي  - 2-4
  . الغازات  ة ، و الھواء كمرجع لتعريف كثافةالماء كمرجع لتحديد كثافة ا�جسام  الصلبة و السائل نعتبر -                                    

  :و تعرف الكثافة بالع9قة التالية  -        

 :  بالنسية للغازات -        
)(

)(

a

g

m

m
d   كتلة نفس الحجم من الھواء   maو ،      كتلة حجم من الغاز  m(g):    حيث      =

  :     و منه                
)(

(g)

a

d
ρ
ρ

  .  الكتلة الحجمية للھواء  ρ(a)و ،    كتلة الحجمية للغاز ال  ρ(g) :   حيث        =

:     الصلبة و السائلة لnجسامبالنسبة  -      
)(em

m
d   .أوسائل  كتلة حجم من جسم صلب                  m:   حيث    =

                                                                               m(e)                   كتلة نفس الحجم من الماء.  

و منه            
)(e

d
ρ
ρ

  الكتلة الحجمية للماء           ρ(e) ، الكتلة الحجمية للجسم الصلب أو السائل            ρ:  حيث      =

(%)100 : حيث   Pھي النسبة بين كتلة الجسم النقي و كتلة المحلول التجاري و نرمز لھا بـ   : درجة النقاوة  - 2-5
2

1 ×=
m

m
P  

  نوع الكيميائي النقي في العينةكتلة ال:  m1   :  علما أن                             
                                            2 m  : العينةكتلة         

C :                   dو   Pالع9قة بين 
M

P
C 10=  

 C   : ريلمحلول التجال المولي تركيزال.  
  
  نضيف إليه الماء  Vو حجمه  Cتركيزه المولي ) S(تمديد محلول يعني تخفيفه انط9قا من محلول   : تمديد محلول   - 2-6

Vليصل إلى الحجم  V1المقطر                                 من  1Lفي   C’< Cبحيث  ’Cتركيزه المولي ) ’S(، لنحصل على محلول جديد  ’
  .من المادة المنحلة CV  n=يوجد) S(المحلول ا�صلي                              

n = C’Vيوجد نفس عدد المو�ت ) ’S(في المحلول الجديد                  CV= C’V :  ومنه    . ’ ’   
  

  V1=V’-V: حجم الماء المضاف ھو                             
  و تركيز المحلول  Cالنسبة بين تركيز المحلول ا�م  عدد مرات التخفيف ، ويمثليعبر عن  Fمعامل التمديد     :معامل التمديد   

:   وتعطى عبارته بالع9قة    ،   ’Cالناتج                         
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