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 : 1تمرين 

𝐶بينت نتائج تحليل دم شخص أن نسبة الكولسترول ) تركيز الكولسترول( لديه  =

7,9.10−3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1  الصيغة الإجمالية للكولسترول ،𝐶22𝐻46𝑂 . 

 المعطيات :

𝑀(𝐻) = 1𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1    ;  𝑀(𝐶) = 12 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1   ;      𝑀(𝑂) = 16𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1 

𝜌0الكتلة الحجمية للماء   = 1 𝑔 𝑐𝑚3⁄  

ثم استنتج كتلة الكولتسترول في لتر  𝑀(𝐶22𝐻46𝑂)أحسب الكتلة المولية للكولسترول  -1

 من دم هذا الشخص.

في اللتر الواحد من الدم ،   𝑔 2,2علما أن نسبة الكولسترول تبقى مقبولة في حدود  -2

 ذا الشخص ؟ علل جوابك .هل نسبة الكولسترول عادية عند ه

 

 : 2تمرين 

و هو مذيب عضوي يحضر انطلاقا من مشتقات  𝐶6𝐻6الصيغة الإجمالية للبنزن هي 

 البترول.

يوجد البنزن خاصا في الحالة السائلة،   ℎ𝑃𝑎 1013و تحت الضغط  𝐶°20عند درجة الحرارة 

𝑑كثافته  = 0,88 . 

𝑉نتوفر على عينة من البنزن في الحالة السائلة حجمها  = 2,16 𝐿  في نفس الظروف ،

 لدرجة الحرارة والضغط .

𝑘𝑔أوجد الكتلة الحجمية للبنزن بالوحدة  -1 𝐿⁄ . 

 أحسب كتلة العينة السابقة من البنزن . -2

 أحسب كمية مادة البنزن الموجودة في هذه العينة. -3

𝑀(𝐻)نعطي :     = 1𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1          و𝑀(𝐶) = 12 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1            و𝜌𝑒𝑎𝑢 =
1 𝑔 𝑐𝑚3⁄ 
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 : 3تمرين 

𝑉حجمه  𝑆أحسب التركيز الكتلي للمحلول  -1 = 500 𝑚𝐿    يحتوي على كتلة𝑚 = 2 𝑔  

 . 𝐶6𝐻12𝑂6من الغليكوز صيغته الإجمالية 

 . 𝑆استنتج التركيز المولي للمحلول  -2

𝐶′𝑚ما حجم  الماء الذي يجب إضافته للمحلول السابق لكي يصبح تركيزه الكتلي  -3 =

1 𝑔 𝐿⁄ . 

𝑀(𝐻) نعطي : = 1𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1    ;  𝑀(𝐶) = 12 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1   ;      𝑀(𝑂) = 16𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1 

 

 : 4تمرين 

 أحسب كمية المادة في :

𝑚كتلة  -1 = 317,5 𝑚𝑔 .من فلز النحاس 

𝑉حجم  -2 = 20,0 𝑚𝐿  من الإيثانول𝐶2𝐻6𝑂  كتلة الحجمية𝜌 = 0,79 𝑔. 𝑚𝐿−1 . 

𝑉حجم  -3 = 55,0 𝑚𝐿  من غاز ثنائي الهيدرةجين تحت الضغط𝑃 = 1010 ℎ𝑃𝑎    وعند

𝜃درجة الحرارة  = 22,0 °𝐶 . 

 

 : 5تمرين 

𝑑تحتوي قنينة أسطوانية الشكل قطرها  = 5,5 𝑐𝑚  و ارتفاعهاℎ = 41 𝑐𝑚 على غاز ،

 . 𝐶°25و عند درجة الحرارة  1𝑏𝑎𝑟ثنائي الأوكسيجين تحت الضغط 

 أحسب الحجم المولى لثنائي الاوكسيجين في شروط التجربة. -1

 أحسب حجم غاز ثنائي الأوكسيجين الموجود في القنينة . -2

 أوجد كمية مادة غاز ثنائي الأوكسيجين في القنينة. -3

 ي الأوكسيجين الموجود في القنينة.استنتج كتلة غاز ثنائ -4

 نعطي :

𝑅 = 8,314 𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1      ،1𝑏𝑎𝑟 = 105 𝑏𝑎𝑟          ،𝑀(𝑂) = 16 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1  

 

 : 6تمرين 

𝑚1يضم قرص واحد  = 500 𝑚𝑔  من الباراسيتامول صيغته𝐶8𝐻9𝑂2𝑁  و𝑚2 = 50 𝑚𝑔 

 . 𝐶8𝐻10𝑁4𝑂2من الكافيين 

 الباراسيتامول و الكافيين الموجودة في القرص.أحسب كمية مادة  -1

 𝐶1من الماء . أحسب التركيز المولي  𝑚𝐿 100نذيب قرصا في كأس ماء به  -2

 للكافيين في المحلول الموجود في الكأس. 𝐶2للباراسيتامول و التركيز المولي 



 

 

يؤدي ذوبان قرص واحد في الماء إلى تكون غاز ثنائي أوكسيد الكربون وهو غاز قليل  -3

𝑉الذوبان في الماء . حجم الغاز المتكون هو  = 90 𝑚𝐿   و دررجة حرارته𝜃 = 25 °𝐶  

𝑃و ضغطه  = 105 𝑃𝑎 . 

 الناتج . 𝐶𝑂2أحسب كمية مادة غاز 

 نعطي :

𝑅ثابتة الغازات الكاملة :   = 8,314 𝑃𝑎. 𝑚3. 𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1 

𝑀(𝐻) = 1𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1 ;  𝑀(𝐶) = 12 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1   ; 𝑀(𝑂) = 16𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1 ; 𝑀(𝑁) =
14 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1           

 

 : 7تمرين 

 يهدف هذا التمرين  إلى تحديد التركيز المولي لحمض الإيثانويك في الخل.  

 𝐶2𝐻4𝑂2يحتوي أساسا على حمض الإيثانويك، صيغته الإجمالية    °12نتوفر على خل ذو 

 من الحمض. 𝑚𝐿 12حتوي على حجم يمن المحلول  𝑚𝐿 100أي  أن كل حجم 

 أحسب الكتلة المولية لحمض الإيثانويك. -1

من الخل، علما ان الكتلة الحجمية للحمض هي  1𝐿أحسب كتلة الحمض الموجودة في  -2

𝜌 = 1,05 𝑔 𝑐𝑚3⁄   

 حدد كمية مادة الخل في لتر من الخل . -3

انطلاقا من الخل السابق ، مبينا  °6من خل  𝑚𝐿 200اقترح طريقة تجريبية لتحضير  -4

 الأدوات المخبرية المستعملة .

 

 : 8تمرين 

𝑉تحتوي قارورة على حجم  = 1,2 𝐿 من غاز ثنائي الاوكسيجين تحت ضغط 

    𝑃 = 1033 ℎ𝑃𝑎  عند الحرارة𝜃 = 25°𝐶  . 

 أحسب كمية مادة غاز ثنائي الأوكسيجين الموجودة في القارورة . -1

 أحسب الحجم المولي للغاز في ظروف التجربة. -2

 أحسب كتلة غاز ثنائي الأوكسيجين الموجودة في القارورة. -3

 ما حجم ثنائي الأوكسيجين الذي يمكن الحصول عليه عند الشروط التالية : -4

    𝑃 = 1218 ℎ𝑃𝑎    و درجة الحرارة𝜃 = 20°𝐶  . 

𝑀(𝑂)نعطي :  = 16𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1 
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 : 9تمرين 

𝑉𝐴حجمهما على التوالي  𝐵و  𝐴نعتبر قارورتين  = 1 𝐿    و𝑉𝐵 = 4 𝐿  متصلين بأنبوب

على غاز من  𝐴فارغة بينما تحتوي القارورة  𝐵حجمه مهمل . في البداية تكون القارورة 

𝑃وتحت ضغط   𝐶°0ثنائي الأزوت عند درجة الحرارة  = 2.105 𝑃𝑎    نحتفظ بدرجة الحرارة

 ثابتة ونفتح الصنبور .

 ذكر بقانون بةيل ماريوط. -1

 أحسب في الحالة النهائية للضغط في القارورتين . -2

 أحسب كمية مادة ثنائي الأزوت المتواجدة في كل قارورة    -3

𝑅           نعطي :   = 8,314 𝑃𝑎. 𝑚3. 𝐾−1. 𝑚𝑜𝑙−1  
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