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روألخذ اإلحتیاطات الالزمة قر.عديم اللونء قاروة تحتوي على غازالكیمیارفي مختبوجد تقني
النتائج عینة من ھذا الغاز و حصل علىأخذ بواسطة محقن ا الغاز ، فالكشف عن طبیعة ھذ

:التالیة 
.C°25: درجة الحرارة اإلعتیادية 

.P=1013hPa: الضغط الجوي 
.V=262mℓحجم الغاز

.68,6g: بالغاز ءامملوه لتوكت68,3g:  فارغا كتلة المحقن 
:باستثمار ھذه المعطیات 

كمیة مادة الغاز الموجود في المحقن ؟ماھي - 1
ما طبیعة الغاز الموجود في القارورة؟- 2

SO2NO2N2CO2طبیعة الغاز

g.moℓ)بالكتلة المولیة -1)64462844
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:المعلومات التالیة UP SA®500mg(C9H804)لألسبیرين نقرأ على الورقة الوصفیة
. توجد األسبیرين على شكل جرعات مختلفة تمكن من مالئمة العالج مع وزن الشخص المصاب «

.مرات 6الى 4في 60mg/kg/jourجرعة األسبیرين الموصي بھا في الیوم تقارب 
أحسب قیمة كمیة المادة القصوى لألسبیرين المسموح تناولھا في الیوم من طرف طفل كتلته 

35kg.
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من الھواء وتمثل القیم الموالیة التركیز الكتلي لثنائي أكسید 14kgنستنشق يومیا حوالي 
:في الھواء في مناطق مختلفة SO2الكبريت 

30: في البادية  m.m-3

65: في المدينة  m.m-3

140: في منطقة صناعیة  m.m-3

الث التي يستنشقھا يومیا شخص في كل من المناطق الثSO2أحسب كتلة - 1
.المقابلة في كل حالة SO2أستنتج كمیة مادة - 2

=نعطي  1,3 .
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حصل شخص على نتیجة تحلیل للدم وفیھا نسبة الكولسترول في C27H46Oصیغة الكولیتسترول 
.10,5mmoℓ.ℓ-1الدم 

، ھل ھذا الشخص 2,20g.ℓ-1علما أن قیمة الكولیسترول ال ينبغي أن تتجاوز 
مريض ؟
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كمیة قلیلة من حمض الالكتیك  الحلیب الطري قلیل الحموضة لكونه يحتوي على 
C3H6O3 خالل الزمن تزداد حمضیة الحلیب تلقائیا ويصبح أقل طراوة.

.حمض الالكتیك في لتر من الحلیب من 1,8gطريا إذا لم تتجاوز الكتلةيعتبر الحلیب
C=3.10-2moℓ.ℓ-1: التالیة التركیز الموليقیمةأعطت دراسة حلیب طري 

.حمض الالكتیك أحسب الكتلة المولیة ل-1
.أحسب كمیة مادة الحمض الموجود في لتر من الحلیب المدروس-2
.الحلیب المدروس لتر من كتلة حمض الالكتیك الموجود في استنتج -3

.بین ما إذا كان الحلیب طريا أم ال 
M(C)=12g/moℓ   ،M(H)=1g/moℓ      ،M(O)=16g/moℓ: نعطي 
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السكري بمرضىمنذ بضع سنوات ، أصبحت األسواق التجارية تتوفر على مشروب غازي خاص 
غیر أن ھذه المادة تعطي (Aspartame)وھي مشروب يتم تعويض مادة السكر بمادة األسبارتام 

جاوزأن يتمادة المیثانول التي تشكل خطرا على اإلنسان ، لذا يجب تناولھا بحذر ، حیث ال يجب 
.غرام واحد من كتلة جسم اإلنسان كیلوبالنسبة لكل 40mgاإلستھالك الیومي منھا 

.Cm=0,5g.ℓ-1تشیر لصیقة إحدى المشروبات الى أن التركیز الكتلي لمادة األسبارتام يساوي 
أن يتناوله دون أن يشكل 50kgأحسب الحجم األقصى للمشرب الغازي الذي يمكن لشخص يزن 

.ذلك خطراعلى صحته 

منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة


