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:1تمرين 

ثم نضیف قلیال C12H22O11من الساكاروز m=5,9gكتلة نضع 250mℓفي حوجلة معیارية من فئة 
لى ـــحصل عـــفنالماء المقطر إلذابتھا و بعد ذلك نتمم مستوى الماء حتى الخط المعیار من 

.(S)المحلول 
.أحسب كمیة المادة المذابة من الساكاروز - 1
.استنتج التركیز المولي للمحلول - 2
ما كتلة الساكاروز المذابة فیه ؟.(S)المحلول من V’=20mℓنأخذ حجما - 3

:2تمرين 

.d=4,51كثافته .، يتحمل الضغوط الكبیرة ويستعمل في صناعة الطائرات التیتان فلز خفیف 
.عرف كثافة جسم صلب - 1
تیتان ؟ما ھي الكتلة الحجمیة لل- 2
.من التیتان v=1,32cm3أحسب كمیة المادة الموجودة في الحجم - 3

M(Ti)=48g.moℓ-1

:3تمرين 

.d=0,79مذيب كثیر اإلستعمال في الكیمیاء ، كیافته (C3H6O(ℓ))األسیتون 
.أحسب الكتلة المولیة الجزيئیة لألسیتون - 1
.استنتج الكتلة الحجمیة لألسیتون . عرف كثافة جسم سائل - 2
.من األسیتون 1ℓأحسب كمیة مادة - 3

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

:4تمرين 

تركیزه C2H6O(aq)من محلول مائي لإليثانول V=100mℓلدينا حجما 
C=2.10-2moℓ.ℓ-1.

.أحسب كمیة مادة اإليثانول في ھذه العینة - 1
. يثانولأحسب الكتلة المولیة الجزيئیة لإل- 2
.المذابة للحصول على ھذا المحلول لة ماھي كت- 3

M(C)=12g.moℓ.ℓ-1M(H)=1g.moℓ-1M(O)=16g.moℓ-1



:5تمرين 

، نعتبر ھذا الحجم 2,10barوتحت الضغط C°20عند درجة حرارة V=30ℓحجم إطار عجلة سیارة 
.ثابتا 
.اإلطار ل ما ھي كمیة مادة الھواء داخ- 1
ماھي إذن . 2,30barطار فوجد اإلبعد قطع السیارة مسافة معینة ، راجع السائق ضغط - 2

.C°أعط النتیجة بالوحدة درجة حرارة الھواء داخل اإلطار ؟ 
إطارات العجالت بالنسبة للھواء تبقى صالحة اذا ھل قیم الضغط المنصوح بعا من طرف صانع - 3

.احتوت اإلطاات على غاز األزوت 
R=8,314Pa.m3.K-1.moℓ: نعطي  -11bar=105Pa

:6تمرين 

وتحت الضغط C°1000األوكسیجین عند من غاز ثنائي V=416,0ℓلدينا عینة حجمھا 
1,013.105Pa.

.أحسب كمیة مادة ثنائي األوكسیجین في ھذه العینة - 1
.أحسب كتلة العینة - 2

:معطیات 
1,013.105Pa:Vm=104,0ℓ.moℓ-1وتحت الضغطC°1000غازات عند الحجم المولي لل

M(O)=16g.moℓ-1

:7تمرين 

تساوي النسبة °Xدرجة حمضیته . CH3CO2Hيعتبر الخل التجاري محلوال مائیا لحمض اإليثانويك 
).الخل(المئوية لحمض اإليثانويك في المحلول 

=حدد التركیز المولي لخل كتلته الحجمیة  1,02 . ℓ 6ودجة حمضیته°.

:8تمرين 

.HCℓيتوفر مختبر على قارورة محلول مركز لحمض الكلوريدريك 
:على لصیقة القاروة نقرأ المعطیات التالیة 

M=36,46
37%

d=1,15
ماذا تمثل ھذه المعطیات ؟- 1
.كیز المولي لھذا المحلول رأحسب الت- 2



من ھذا المحلول 1ℓما حجم غاز كلوور الھیدروجین المذاب في لتر من الماء للحصول على - 3
Vm=24,2ℓ.moℓلدرجة الحرارة والضغط حیث الحجم المولي للغازات يساوي في شروط 

:9تمرين 

ودرجة الحرارة P1أعطى قیاس الضغط .بغاز ثنائي األوكسیجین V=1,50ℓنمأل بالون حجمه 
.C°22,0=1و P1=1020hPaللغاز بداخل البالون القیمتین

األزوت دون أن يتسرب غاز ثنائي األوكسیجین أعطى ندخل من جديد في البالون غاز ثنائي 
θو P=1050hPaالقیاس الجديد للضغط ودرجة الحرارة القیمتین  = 22,0°

.ئي األوكسیجین داخلة البالون كمیة مادة ثناn1أحسب - 1
.كمیة مادة ثنائي اآلزوت المضاف الى البالون n2أحسب - 2
.الكتلة الكلیة للخلیط الغازي المتواجد في البالون mحدد - 3

M(O)=16g.moℓ-1    ,M(N)=14g.moℓ-1: نعطي 

:10تمرين 

=على الھواء في درجة حرارة V=1,5ℓتحتوي قنینة زجاجیة سعتھا  والضغط الجوي 20°
P=1,013.105Pa األوكسیجین ، كما نعتبره من %20و من األزوت%80نعتبر أن الھواء يتكون من

.كامال 
.أحسب الحجم المولي للغازات في ھذه الظروف - 1
.في القنینة nأحسب كمیة مادة الھواء - 2
ینة واستنتج الكتلة المقابلة لكل واألوكسیجین في القنأحسب كمیة مادة كل من اآلزوت - 3

.منھما 
=نسخن الغاز حتى - 4 ما ھو المقدار الذي سیتغیر في نفس . الھواء داخل القنینة 100°

.الوقت ؟ حدد قیمته الجديدة 
ولكن مع فتح القنینة   C°100=في تجربة أخرى نرفع درجة حرارة الغاز الى - 5

.أحسب كمیة مادة الغاز داخل القنینة - 1- 5
.وتحت الضغط الجوي C°100الحجم المولي للغازات عند استنتج - 2- 5

:نعطي  = 8,314 . ℓ( ) = 16 . ℓ ( ) = 14 . ℓ
منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة


