
   

                                         لوم وتكنولوجيا جذع مشترك عاملستوى:                                                      من املجهري الى العياني : 06الوحدة 

 0780.27.96.241                                                                         رقم الهاتف  ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

 

 من املجهري الى العياني :06الوحدة 

 السنة ألاولى ثانوي جذع مشترك علوم  املستوى:

 .املادة وتحوالتها املجال:

 من املجهري الى العياني :06 الوحدة

 .ملكي علي ألاستاذ:

 (عمل مخبري 4+  درس7سا )11 :للوحدة املدة الاجمالية

 الكفاءة: تمؤشرا

ية املادةالتعرف على املول كوحدة لقياس كم 

ويميزها  كيميائي عّينة لنوع في املادة املوجودة كمية يعين

 .كتلتها عن

في  املولي والضغط الحرارة والحجم من درجة كل قيم يعرف

 .النظاميين الشرطين
 تحضير محلول مائي غير مشبع معلوم التركيز املولي

 وتمديده.

 :تدرج تعلمات الوحدة

جزيئات ،ذرات (الكيميائية ألافراد عدد يحسب ( 

 كيميائي نوع من عينة في املتواجدة

من كيميائي لعنصر الذرية املولية الكتلة يحسب 

 لنظائره املئوي  التركيب

سائلة أو صلبة (كيميائية أنواع من عّينات أخذ ( 

 .املادة كمية تعيين ثم الحجم، قياس الكتلة، قياس

غازي  كيميائي لنوع مادة كمية تحديد كيفية 

 املثالي الغاز قانون         

الشرطين في لغاز املولي الحجم قياس ,P T 

املولي بتركيزه يتميز املحلول  أن تبين تجارب ينجز 

 ) الشوارد تركيز الكهربائي النقل تغير اللون، رتغي (

مع مرات عدة مائي محلول  تمديد في تجارب تحقيق 

 البروتوكول  خطوات ذكر

 املستعملة:واملحاليل ئل الوسا

الحديد ةقطع ،طباشيرقطعة  Fe،قفزات. ملعقة ،

ماصة مدرجة، سحاحة، حوجلة ميزان إلكتروني. 

كبريتات النحاس 4CuSO حقنة-مقطر، ماء 

املغنيزيوم ، جفنة، معدنالكترونيميزان  Mg-

بيشر، كؤوس -، دورق، حوجلةمقطرماء  ،ملعقة

تجاري لحمض كلور املاء محلول  HCl ، ماصة

 كبريتات-سكر-الطعام ملح-حوض مائي ،عيارية 

البوتاسيوم 2 4K SO، مقياس آمبير ، وعاء تحليل، 

 مقطر ماء ،أسالك توصيل  ،قاطعة  ،مولد 

 البوتاسيوم برمنغنات، 4KMnO ،كبريتات النحاس 

املميهة 4 2,5CuSO H O 

 املراجع:

توثائق ألانترن- الوثيقة املرافقة-الكتاب املدرس ي 

 

 مراحل سير الوحدة:

 أولية ملفهوم املول  مقاربة-1

 املادةمفهوم املول كوحدة قياس لكمية -2

 الجزيئية وليةوالكتلة املاملولية الذرية  الكتلة-3

 كيميائي صلب أو سائلتعيين كمية املادة لعينة من نوع -4

  عمل مخبري كيف نحضر كمية مادة لنوع كيميائي 

 لغازاملادة  كمية-الحجم املولي لغاز -5

قانون الغاز -الحرارةدرجة -الضغطمفهوم -الغاز تعريف

   املولي الحجم-املثالي

 ي املادة لنوع كيميائي غاز كمية  تعيين-

 آمبير-قانون آفوقادرو -6

 كيميائينوع  كثافة-7

 تعيين الحجم املولي تجريبيا عمل مخبري 

 مشبعالتركيز املولي ملحلول مائي غير -8

 (النقل الكهربائي للمحاليل )عمل مخبري -املحلول املائي

درجة -حاليلاملقانون تمديد -الكتلي التركيز -ملحلول  املولي التركيز 

 ةوالكتلة املولياملولي بداللة النقاوة  التركيز  عالقة-النقاوة

 تحضير محلول بتركيز معين عمل مخبري 

 



   

                                         لوم وتكنولوجيا جذع مشترك عاملستوى:                                                      من املجهري الى العياني : 06الوحدة 

 0780.27.96.242                                                                         رقم الهاتف  ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

 

 ة:مؤشرات الكفاء

 التعرف على املول كوحدة لقياس كمية املادة 

 كيميائي نوع من عينة في املتواجدة )جزيئات ،ذرات (الكيميائية ألافراد عدد حساب 

 لنظائره املئوي  من التركيب كيميائي لعنصر الذرية املولية الكتلة حساب 

 الجزيئية املولية الكتلة حساب  

 :والوثائق املستعملةالوسائل /ألادوات 

 هنهاج + الوثيقة املرفقةامل  

 

 التقويم ما يقوم به ألاستاذ به التلميذ مما يقو  عناصر الدرس املدة

 د 30

 أولية ملفهوم املول  مقاربة-1

مفهوم املول كوحدة قياس -2

 املادةلكمية 

 

 إلاجابة عن أسئلة النشاط

 ألافراد عدد يحسب

 ) جزيئات ،ذرات (الكيميائية

 نوع من عينة في املتواجدة

 ) املاءو الحديد  :مثال (كيميائي

 اتوجيه إلاجابات وتصحيحه

 

 

 

 د 30

ة والكتلاملولية الذرية  الكتلة-3

 الجزيئية املولية

 الذريةالكتلة املولية  3-1

   الجزيئيةالكتلة املولية  3-2

 

 الذرية املولية الكتلة يحسب

 التركيب من كيميائي لعنصر

 .لنظائره املئوي 

 ليةاملو  الكتلة يحسب -

 ألانواع لبعض الجزيئية

 الكيميائية

استنتاج املفاهيم وتسجيلها 

 في الكراسة

 اتوجيه إلاجابات وتصحيحه

 

 
 

 

 

 علي يملك ألاستاذ: ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي  وتكنولوجياجذع مشترك علوم  املستوى:

 نظري-1-لحصة ا بطاقة

 مفهوم املول  املوضوع: من املجهري الى العياني :06 الوحدة
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 أولية ملفهوم املول: مقاربة-1

 في رأيك كيف يتعامل الكيميائيون يوميا مع ألافراد الكيميائية رغم صغر حجمها  :الاشكالية

2mاملوجودة في مسمار من الحديد كتلتهNأحسب عدد ذرات :1شاط ن gعلما أنFe56

271,67و 26 10p nm kgm    

 إلاجابة:

 :حساب كتلة الذرة                                                      
27 24

. . . 

93,52 10 93,52 10

atome P P P

atome

m Z m N m A m

m kg g 

 

  
  

  دة فيحساب عدد الذرات املوجو 2m g :      

   

 

 
 

24

22

24

1 93,52.10

2

2
2.10

93,52.10

atome m atome g

N atome m g

m
N atome atome

m atome





  


 

  

 

 نتيجة: 2m g وحدة جديدة  اختيار العلماء على  اعتمدضخم جدا من الذرات وبالتالي من الحديد تحتوي على عدد

                        املول.هي و لقياس املادة 

 املادة:اس لكمية مفهوم املول كوحدة قي-2

ي تساو و ......( إلكترونات- شوارد- جزيئات-ئية )ذرات هي وحدة قياس كمية املادة لجملة تحتوي على عدد من ألافراد الكيميا

عدد الذرات املوجودة في  12gمن الفحم 12C  

عدد ذرات الفحم املوجودة في باحس شاط:ن 12gعلما أن نواته 12

6C و 271.67 10p nm m kg   

   الجواب

27حساب كتلة ذرة الفحم:-1 24. 12.1,67 10 20,04 10atome Pm A m kg g      

حساب عدد ذرات الفحم املوجودة في-2 12g منه  
 

23

24

12
5,9.10

20,04.10

m
N

m atome 
     

 N ونرمز له بالرمز أفوجادرو يسمى عدد 236,023.10AN   

                     الدين مالحظة:
 

 

1
.

A

A

mol N
N n N

n mol N


 


 

حيث: n  املوالت. عدد   236,023.10AN  أفوجادرو : عدد   . Nئية.ألافراد الكيميا : عدد   

 الجزيئية: والكتلة املوليةاملولية الذرية  الكتلة-3

هي كتلة الذرية:الكتلة املولية  3-1 1molمن ذرات عنصر كيميائيX ونرمز لها بالرمز ، XMوتقاس بوحدة /g mol  

 في حالة عنصر ليس له نظير:-أ

 شاط: ن

أحسب كتلة ذرة واحدة من الفلور -1 19

9 F 

 لهذا العنصر. الذرية أحسب الكتلة املولية-2

 إلاجابة:

حساب كتلة الذرة:-1  219

9

7 24. 19.1,67 10 31,73 10Pm AF m kg g      
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الذرية: حساب الكتلة املولية -2

   

   
 

 

23

19 24

9 19 23 24

9

1 6,023.10

1 31,73.10
. 6,023.10 .31,73.10 19,10 /

A

A

A

mol N atomes

atomes m F
M N m F g mol

N atomes M





 

  
   



 

أن ظنالح :حظةمل  19M A   

16:أمثلة     اذن الكتلة املولية توافق العدد الكتلي /  ,   1 /O HM g mol M g mol       

العالقة التالية:بيمكن حساب الكتلة املولية الذرية لعنصر ليس له نظائر  نتيجة: ( ). AM m atome N  

 في حالة عنصر له نظير:-ب

 أن للعنصر نظيرين علما الكلور  احسب الكتلة املولية الذرية للعنصر : شاطن 35

17Cl75ويوجد بنسبة% 

 و 37

17Cl25بنسبة% 

 ية:التاليمكن حساب الكتلة املولية الذرية لعنصر له نظائر بالعالقة  :الجواب

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

%

100

%
21  M

Y
M

X
M X

                     

    الجزيئية:الكتلة املولية  3-2

هي كتلة  1molية الذرية املشكلة للجزيء ورمزهائات النوع الكيميائي وهي مجموع الكتلة املولمن جزي M 

ـوتقدر ب /g mol 

كتلة حسبأ نشاط 1mol ن أعلما  املاء،من 16 /  ,   1 /O HM g mol M g mol  

الجواب      2 2. 2.1 16 18 /M H O M H M O g mol     

 تطبيق: 

التالية:ئات إليك الجزي     2 2 4 6 12 6 4 32 2
, , , , , ,O N CH C H O Cu OH Cu SO Ca NO  

 مهنهالكل  ئيةأحسب الكتل املولية الجزي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                         لوم وتكنولوجيا جذع مشترك عاملستوى:                                                      من املجهري الى العياني : 06الوحدة 
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 مؤشرات الكفاءة:

 ئي صلب أو سائل أو غازكيمياكمية املادة لعينة من نوع  يعين 

 :والوثائق املستعملةالوسائل /ألادوات 

  املهنهاج + الوثيقة املرفقة 

 التقويم ما يقوم به ألاستاذ به التلميذ مما يقو  عناصر الدرس املدة

 د 60

تعيين كمية املادة لعينة -4

كيميائي صلب أو من نوع 

 سائل

 

 إلاجابة عن أسئلة النشاطين

ادةاملكمية تعيين  n في عينة من

 الحديد

من  كتلةكمية املادة املوجودة في تعيين 

كمية املادة املوجودة في  تعيينو  املاء

 من غاز ألاوكسجينكتلة 

 

 أنواع من عّينات أخذ

 سائلة أو صلبة كيميائية

 قياس الكتلة، قياسو 

 كمية تعيين ثم الحجم،

 املوافقة املادة

توجيه إلاجابات 

 اتصحيحهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي يملك ألاستاذ: ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي  وتكنولوجياجذع مشترك علوم  املستوى:

 نظري-2-لحصة ا بطاقة

 كيميائينوع لتعيين كمية املادة  املوضوع: من املجهري الى العياني :06 الوحدة
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 كيميائي صلب أو سائل:تعيين كمية املادة لعينة من نوع -4

بـ ونرمز لهاكمية املادة في عينة هي عدد املوالت املوجودة في هذه العينة  تعريف: n 

ادةاملعين كمية  :الاول نشاط ال nديد في عينة من الح 56Feكتلتها ( ) 5,6m Fe gعلما أن 56 /  FeM g mol  

1 ( ) 56 / ( ) 5,6
( ) 0,1

( ) ( ) 5,6 ( ) 56

mol M Fe g mol m Fe
n mol mol

n mol m Fe g M Fe

 
   

 
 

ول املومنه كمية مادة الحديد )الصلب( وحدتها  mol:تعطى بالعالقة التاليةm
n

M

 
 

 
  

عين كمية املادة املوجودة في :الثانينشاط ال 9m g9(.سائلة من املاء )حالة املادة
0,5

18

m
n mol

M

 
   

 
  

عين كمية املادة املوجودة في :الثالثنشاط ال 8m g.)من غاز ألاوكسجين )حالة املادة غازية 
8

0,25
32

m
n mol

M

 
   

 
  

mغازية( نطبق العالقة التالية: سائلة، صلبة،ب كمية املادة لعينة ما )الحس :نتيجة
n

M

 
 

 
  

 :01 تطبيق

هي كمية مادة قطعة طباشير ما-1 3CaCOكتلتها 3,4m g 

كتلة احسب-2 0,1mol.تعطى    من الطباشير     16 / , 40 / , 12 /M O g mol M Ca g mol M C g mol   

 الحل:  

3,4          مادة قطعة طباشير  كمية-1
0,034

100

m
n mol

M
                

حساب كتلة-2 0,1mol لدينا الطباشير: من. 0,1.100 10
m

n m n M g
M

       

 :02 تطبيق

الغليكول  2 6 2C H O يضيف سائق السيارة عند بداية  السيارة.يستعمل في تبريد محرك  للجليد،عبارة عن سائل مضاد 

حجم فصل الشتاء 2V l.منه 

كتلة حسبأ-1 2V l من الغليكول 

كمية مادة حسبأ-2 2V l من الغليكول 

معطيات 1,1 /G kg l   و , 12 /M C g mol     , 1 /M H g mol     16 /M O g mol 

بـ  وحجمه ونرمز لهاالكتلة الحجمية هي النسبة بين كتلة الجسم  ملحظة: وحدتها  3/kg m:حيثm

V

 

 
 

      

 الحل:

كتلة حساب-1 2V l الغليكول: لدينامن. 1,1.2 2,2 2200
m

m V kg g
V

       

كمية مادة احسب-2 2V l لدينا      من الغليكول
2200

35,48
62

m
n mol

M
     

 

 

 



   

                                         لوم وتكنولوجيا جذع مشترك عاملستوى:                                                      من املجهري الى العياني : 06الوحدة 
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 مؤشرات الكفاءة:

  املخبركيف نحضر كمية مادة لنوع كيميائي في 

 :والوثائق املستعملةالوسائل /ألادوات 

 املهنهاج + الوثيقة املرفقة 

 ملعقة، قفزات. جفنة، ماصة مدرجة، سحاحة، حوجلة ميزان إلكتروني. كبريتات النحاس 4CuSO،  ماء

 مقطر

 التقويم ما يقوم به ألاستاذ به التلميذ مما يقو  عناصر الدرس ملدةا

 د 30

كيف نحضر كمية  الاشكالية:

- املخبر؟مادة لنوع كيميائي في 

 -عمل مخبري 

 املادة الصلبة حالة- 1

كيف يمكن تحضير  –ب 

  الكمية السابقة تجريبيا؟

من  ر كمية مادةتحضي

 الجافة؟ النحاس كبريتات

 جابة عن أسئلة النشاطينإلا 

 أنواع من عّينات أخذ

 ) سائلة أو صلبة (كيميائية

 قياس الكتلة، قياس

 كمية تعيين ثم الحجم،

 املوافقة املادة

مراقبة التلميذ والتدخل 

عندما يشعر بالخطر داخل 

 املخبر

 اتوجيه إلاجابات وتصحيحه

 

 

 

 د 30

 حالة املادة السائلة: – 2

ها سجيلاستنتاج املفاهيم وت 

 في الكراسة

كيف يمكن طرح التساؤل 

0,5nاخذ  mol من املاء

 وانتظار الاجابات املقطر 

 اتوجيه إلاجابات وتصحيحه

 

 

 

 

 

 

 

 علي يملك ألاستاذ: ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي  وتكنولوجياجذع مشترك علوم  املستوى:

 عملي-3-لحصة ا بطاقة

 كيميائينوع لكمية املادة  تحضير  املوضوع: من املجهري الى العياني :06 الوحدة
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 -عمل مخبري -املخبر؟ كيف نحضر كمية مادة لنوع كيميائي في 

 املادة الصلبة حالة- 1

 نشاط: 

كيف يمكن تحضير   0,02 n molمن كبريتات النحاس 4CuSO؟ 

  خطوات التحضير  – أ

 أحسب الكتلة املولية الجزيئية لكبريتات النحاس -1

احسب كتلة كبريتات النحاس املوافقة لكمية املادة-2  0,02 n mol 

 –بروتوكول تجريبي -كيف يمكن تحضير الكمية السابقة تجريبيا؟ -3

يات:املعط     16 / , 63,5 / , 32 /M O g mol M Cu g mol M S g mol    

 :الحل

 حساب الكتلة املولية الجزيئية لكبريتات النحاس:-1

       4 4 63,5 32 (4 16) 159,5 /M CuSO M Cu M S M O g mol        

احسب كتلة كبريتات النحاس املوافقة لكمية املادة-2  0,02 n mol 

gMnm
M

m
n 19,35,15902,0.  

 كيف يمكن تحضير الكمية السابقة تجريبيا؟  –ب 

 نوصل امليزان الالكتروني إلى التيار الكهربائي.-1

نضع جفنة فوق كفة امليزان فنقرأ-2 0m.وهي فارغة. اعد امليزان الى الصفر 

نضع بواسطة ملعقة كمية من كبريتات النحاس تدريجيا في الجفنة الى غاية قراءة -3 3,19m g 

 

 

 

 

 

 

 حالة املادة السائلة: – 2

كيف يمكن اخذ  نشاط: 0,5n molمن املاء املقطر؟ 

بالنسبة للسائل يمكن أخذ الحجم Vبدال من الكتلة، حيث يؤخذ الحجم V.بواسطة سحاحة مدرجة 

 احسب الكتلة املولية الجزيئية للماء:    -1     2 2 2 16 18 /M H O M H M O g mol     

احسب كتلة املاء املوافقة لـ-2 0,5n mol         gMnm
M

m
n 9185,0.  

ليكن Vحجم املاء الضروري املوافق لـ 0,5n mol :الكتلة الحجمية للماء:  حيث 31 .g cm  

ـاب حجم املاء املوافق لحس 0,5n mol :39الواجب أخذه
1

9
cm

m
V

V

m



 

 03,19 g 



   

                                         لوم وتكنولوجيا جذع مشترك عاملستوى:                                                      من املجهري الى العياني : 06الوحدة 

 0780.27.96.249                                                                         رقم الهاتف  ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

 

 مؤشرات الكفاءة:

 النظاميين في الشرطين املولي والضغط الحرارة والحجم من درجة كل قيم يعرف 

 املادة لنوع كيميائي غازي كمية  يعين 

  آمبير وكثافة نوع كيميائي-فوقادرو أقانون التعرف على 

 :والوثائق املستعملةالوسائل /ألادوات 

 ةاملهنهاج + الوثيقة املرفق 

 التقويم ما يقوم به ألاستاذ به التلميذ مما يقو  اصر الدرسعن املدة

 د 60

 ةاملاد كمية-الحجم املولي لغاز -5

  لغاز 

-الضغطمفهوم -الغاز تعريف)

-قانون الغاز املثالي-الحرارةدرجة 

   املولي الحجم

 املادة لنوع غازي كمية  تعيين-

انجاز تجربة بسيطة 

باستعمال حقنة يبين بها 

 مفهوم الضغط

 تعريف الغاز املثالي

يحدد كمية مادة لنوع 

 كيميائي غازي 

 درجة من كل قيم يعرف

 املولي والحجم الحرارة

 الشرطين في والضغط

 النظاميين

 إلاجابة عن أسئلة النشاط

 واملقادير الغاز تعريف

 الغازات في املستعملة

 املثالية

يعرف الضغط يعين درجة 

 الحرارة

التطرق الى قانون الغاز 

 لياملثا

 اتوجيه إلاجابات وتصحيحه

 

 

 د 30

 آمبير-فوقادرو أقانون -6

 

 

 كيميائينوع  كثافة-7

استنتاج املفاهيم وتسجيلها 

 في الكراسة

كثافة نوع كيميائي  يحسب

مهما كان صلبا أو سائال أو 

 غازيا

الحجوم املتساوية  اثبات أن

لغازات مختلفة تحتوي على 

 الحبيبات نفس عدد 

ة الكثاف التعرف على مفهوم

 لنوع كيميائي

 اتوجيه إلاجابات وتصحيحه

 

 

 

 علي يملك ألاستاذ: ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي  وتكنولوجياجذع مشترك علوم  املستوى:

 نظري-4-لحصة ا بطاقة

 ميائي غازي كمية املادة لنوع كي املوضوع: من املجهري الى العياني :06 الوحدة



   

                                         لوم وتكنولوجيا جذع مشترك عاملستوى:                                                      من املجهري الى العياني : 06الوحدة 

 0780.27.96.2410                                                                         رقم الهاتف  ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

  لغاز:املادة  كمية-الحجم املولي لغاز -5

 : وسريعة ومن خصائصه وغير متماسكةهو حالة من حاالت املادة الثالث تكون حبيباته متباعدة  الغاز: تعريف-5-1

 ودرجة الحرارةعوامل الضغط  وتؤثر فيه والانضغاطقابل للتمدد 

 : الضغطفهوم م-5-2

سطحها مساحة-فارغةنحضر حقنة  نشاط: Sلنحاول الضغط على فوهتها إلى سعتها العظمى ثم نسد  ونسحب مكبسها

بقوة املكبس F ل.ألاو  املكبس حرا يعود إلى وضعه وعند تركقاع الحقنة، إلى أنه ال يمكننا أن نصل باملكبس  فنالحظ 

 عند تطبيق قوة على املكبس يزداد الضغط في الحقنة  ملحظة:

يفسر ذلك كون الهواء يؤثر بقوة ضاغطة  يتناسب الضغط مع القوة املطبقة للجزيئات على جدران املحقنة :النتيجة

 ويعطى بالعالقةمعاكسة لألثر الخارجي. /P F Sووحدته الباسكال pa  واملساحة حيث القوة بالنيوتن 2m 

الجو أخرى:يمكن قياس الضغط بوحدات  :ملحظة Atmبار ، Barملم زئبق ، mmHg 

1حيث:  1,013 760Atm bar mmHg    

     5 51 100 , 1 10 , 1 1,013.10hpa pa bar pa Atm pa   

  ز بين جسم ساخن و آخر بارد بمقدار يسمى درجة الحرارة نقيسها باملحرار أو الترمومترنمي الحرارة:درجة -5-3

 قياس درجة حرارة الهواء في القسم نشاط:

الدرجة املئوية الحرارة:وحدات درجة  C  أو الدرجة املطلقة سلسيوس،سلم T وحدتها الكلفن K حيث: 

  273T t C                      مثال   20t C c   فإن 20 273 293T K    

بق عليه كل قوانين بخصائص مثالية و تنط يتميز -إلانسانمن وضع  –الغاز املثالي هو نموذج   قانون الغاز املثالي: 5-4

عبارتهالغازات و في كل الحاالت و  . . .PV n RT  

 P ضغط الغاز يقاس بالباسكال : pa          V حجم الغاز يقاس باملتر املكعب : 3m 

 T   درجة حرارة الغاز يقاس بالكالفن : K       n كمية مادة الغاز يقاس باملول : mol 

 R الثابت العام للغازات وتقدر قيمته بـ : 8,31 / .R j K mol 

50Vقارورة حجمها :1تطبيق lتحتوي غاز آلازوت الضغط داخلها يقدر بـ 41,25.10 pa درجة حرارته 30 C 

 احسب كمية مادة غاز آلازوت في القارورة.

.: لدينا :الحل . .PV n RTومنه.

.

PV
n

RT
 نجد

4 3. 1,25.10 .50.10
0,25

. 8,31.303

PV
n mol

RT



       

  (  T، درجة الحرارةPالتجربة )الضغط من نوع كيميائي غازي في شروط 1molحجم  هو املولي:  الحجم-5-5

بـ ويرمز له
MV 1نضع. يمكن استخراجه من العالقة السابقةn molنجد.

M

RT
V

P
    

50ط النظاميةالشرو  فياحسب الحجم املولي : تطبيق 273 , 1 1,013 10 ) (T C K p Atm pa        يكون
3 0,0224  22,4 /MV m l mol     

520الشروط النظامية 293 , 2 2,026 10 ) (T C K p Atm pa          12يكون /MV l mol 

  ودرجة الحرارةربة من الضغط الحجم املولي يتغير بتغير شروط التج املالحظة:
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 0780.27.96.2411                                                                         رقم الهاتف  ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

   :املادة لنوع كيميائي غازي كمية  تعيين-5-6

g يمكن أن نحسب كمية املادة أيضا بالعالقة

M

V
n

V

 
 

 
  أي بداللة حجم الغاز و حجمه املولي

  غاز حجمه عين كمية مادة :01مثال  10V l10 : نموجود في الشرطين النظاميي
0,44

22,4M

Vg
n mol

V
   

عين كمية مادة  :02مثال  0,5V l من غاز 2CO 22,4في الشروط النظامية ، علما أن /MV l mol 

0,5        حساب كمية املادة:
0,022

22,4
n mol  

في أحسب كمية املادة املحتواة  :03مثال  1,12V l كتلته استنتجشروط النظامية ثم المن غاز ألاوكسجين مقاسا في. 

1,12   حساب كمية املادة:
0,05

22,4M

Vg
n mol

V
       :إستنتاج الكتلة     . 0,05.32 1,6

m
n m n M g

M
     

 آمبير:-قانون آفوقادرو -6

من الغازات التالية  رة غاز قارو قارورات متساوية الحجوم نضع في كل  3لدينا  
2H و

2O و
3NH .في نفس الشروط النظامية

)هي عدد الجزيئاتN: حيثأكمل الجدول التالي  )V l 22,4 ونعلم أن حجم الغاز /MV mol l  

3NH 
2H 2O الصيغة 

1.52 0.18 2.86 ( )m g 

17 2 32 ( / )M g mol 

0.09 0.09 0.09 ( )n mol 
2154.18×10 2154.18×10 1254.18×10 N 

2.016 2.016 2.016 ( )V l 

 كذلك متساوية كما أن عدد حبيبات املادة هي نفسها في القارورات الثالث. وحجوم الغازات متساويةكمية الغازات  مالحظة:

تحتوي على نفس  والضغط،جة الحرارة الحجوم املتساوية لغازات مختلفة مأخوذة في نفس الشروط من در  ان النتيجة:

 افوغادرو  الحبيبات وتدعى بفرضيةعدد 

  كيميائي:نوع  كثافة-7

    غازيا.ن حساب كثافة نوع كيميائي مهما كان صلبا أو سائال أو يمك

  الغازات.لتعريف كثافة  والهواء كمرجع والسائلة، ألاجسام الصلبةنعتبر املاء كمرجع لتحديد كثافة  -

 التالية:بالعالقة  الكثافة وتعرف -

) للغازات:بالنسية  )

( )

g

a

m
d

m

 
  

 

)حيث: )gm و  كتلة حجم من الغاز( )am :كتلة نفس الحجم من الهواء حيث

.
m

m V
V

   : و منه(g)

( )a

d




 
  

 

)حيث :  )g  و الكتلة الحجمية للغاز( )a.  الكتلة الحجمية للهواء 

 والسائلة:بالنسبة لألجسام الصلبة 
( )e

m
d

m

 
  

 

)سائل كتلة حجم من جسم صلب أو  mحيث: )em كتلة نفس الحجم من

و منهاملاء.
( )e

d




 
  

 

)و  الكتلة الحجمية للجسم الصلب أو السائل حيث: )eالكتلة الحجمية للماء 

 



   

                                         لوم وتكنولوجيا جذع مشترك عاملستوى:                                                      من املجهري الى العياني : 06الوحدة 
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 مؤشرات الكفاءة:

 في املخبر تعيين الحجم املولي تجريبيا 

 :والوثائق املستعملةالوسائل /ألادوات 

 املهنهاج + الوثيقة املرفقة 

 معدن املغنيزيوم–جفنة -ميزان الكتروني Mg-محلول –كؤوس بيشر -دورق–حوجلة -ماء مقطر –ملعقة

تجاري لحمض كلور املاء HCl– جهاز البارومتر –محرار  – حوض مائي –ماصة عيارية 

 التقويم ما يقوم به ألاستاذ به التلميذ مما يقو  عناصر الدرس املدة

 د 30

تفاعل كيميائي بين معدن -1

ومحلول حمض  املغنيزيوم

 كلور املاء
 

 لتركيب التجريبيالقيام با

 

 في لغاز املولي الحجم قياس

 تفاعل من انطالقا الشرطين

 أو حمض مع نقي مع معدن

 كربونات هيدروجينو تفاعل

 الايثانويك حمض مع الصوديوم

البروتوكول التجريبي لجمع غاز 

 ثنائي الهيدروجين املنطلق

 توجيه التالميذ 

 

 

 

 د 30

مادة املغنيزيوم  حساب كمية تعيين الحجم املولي تجريبيا

 الابتدائية

حساب كمية مادة ثنائي 

استنتاج الحجم و  الهيدروجين

باستعمال شروط  املولي

التجربة وأيضا باستعمال 

 قانون الغاز املثالي

 

 اتوجيه إلاجابات وتصحيحه

 

 

 

 

 علي يملك ألاستاذ: ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي  وتكنولوجياجذع مشترك علوم  املستوى:

 عملي-5-لحصة ا بطاقة

 تعيين الحجم املولي تجريبيا املوضوع: جهري الى العيانيمن امل :06 الوحدة
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 ألاستاذ وثيقة

  :الوسائل املستعملة

معدن املغنيزيوم–جفنة -ميزان الكتروني Mg-محلول تجاري لحمض –كؤوس بيشر -دورق–حوجلة -ماء مقطر –ملعقة

كلور املاء HCl–جهاز البارومتر –محرار  –حوض مائي –صة عيارية ما 

 تجريبي النشاط ال 

 البروتوكول التجريبي لجمع غاز ثنائي الهيدروجين املنطلق

 الزجاجيات: دورق، انبوب مدرج، حوض، انبوب إطالق

 ألادوات: سدادة، ماسك

كلور املاء املحاليل واملواد: معدن املغنيزيوم، حمض HCl 

 خطوات التجربة

كتلةبواسطة ميزان الكتروني نأخذ  0,028m g املغنيزيوممن Mg  دورق به داخلونضعها 200ml من حمض كلور

املاء تركيزه املولي 1 /C mol l بينفيحدث تفاعل مدرج منكس فوق حوض مائي.  مخبار موصول بأنبوب إطالق نهايته في 

 حظ انطالق غاز ثنائي الهيدروجين والذي يزي  املاء داخل املخبار الى الحوضنال و معدن املغنيزيوم والحمض 

تحت درجة حرارة ثابتة املخبار املنطلق واملحجوز في  الهيدروجينثنائي  نقيس حجم غاز  23,2T c فنجده 28ml 

نقيس الضغط الجوي في املخبر بواسطة جهاز البارومتر أو باستعمال برنامج في الهاتف نجده 101700p pa 

 كمية مادة املغنيزيوم حساب -1

mباستعمال القانون 
n

M
نجد

3
328.10

1,152.10
24,3

n mol


  

 روجين املنطلق في نهاية التجربةحساب كمية مادة ثنائي الهيد-2

        من خالل معادلة التفاعل   2

2Mg H Cl Mg Cl H        

مول من غاز ثنائي الهيدروجين اذن كمية مادة  1مول من املغنيزيوم ينتج عنه  1املغنيزيوم يتفاعل كليا وعند تفاعل 

اتجةاملغنيزيوم املتفاعلة تساوي كمية مادة غاز ثنائي الهيدروجين الن    3

2 1,152.10n Mg n H mol  

 في شروط التجربة الحجم املولي حساب-3

 درجة الحرارةو  الضغط منالتجربة من نوع كيميائي غازي في شروط 1molهو حجم الحجم املولي  ,p T 

     

 

 2 2

3

3

28.10
24,3 /

1,152.101

H H

M

M

n mol V l V
V l mol

nmol V






   



 

 انون الغاز املثالي باستعمال ق الحجم املولي حساب-4

  3

.
. . . . 1. .

8,31. 23,2 273.
0,02420 / 24,2 /

101700

M M

M

RT
pV n RT pV RT V

p

RT
V m mol l mol

p

    


   

 

 

 ملكي علي ألاستاذ: ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي علومجذع مشترك  أولى املستوى:

 تعيين الحجم املولي تجريبيا املوضوع: من املجهري الى العياني ة:الوحد

 مدرج مخبار

 يالتفاعلاملزيج   حوض
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 التلميذ وثيقة

  :الوسائل املستعملة

ن املغنيزيوممعد–جفنة -ميزان الكتروني Mg-محلول تجاري لحمض –كؤوس بيشر -دورق–حوجلة -ماء مقطر –ملعقة

كلور املاء HCl– جهاز البارومتر –محرار  –حوض مائي –ماصة عيارية 

 تجريبي النشاط ال 

 البروتوكول التجريبي لجمع غاز ثنائي الهيدروجين املنطلق

 جاجيات: دورق، انبوب مدرج، حوض، انبوب إطالقالز 

 ألادوات: سدادة، ماسك

كلور املاء املحاليل واملواد: معدن املغنيزيوم، حمض HCl 

 خطوات التجربة

كتلةبواسطة ميزان الكتروني نأخذ  ..........m g املغنيزيوممن Mg دورق به داخلعها ونض .........ml من حمض كلور

املاء تركيزه املولي ....... /C mol l منكس فوق حوض مائي. فيحدث تفاعل مخبار مدرج موصول بأنبوب إطالق نهايته في

 خبار الى الحوضحظ انطالق غاز ثنائي الهيدروجين والذي يزي  املاء داخل املنال و بين معدن املغنيزيوم والحمض 

تحت درجة حرارة ثابتة املخبار املنطلق واملحجوز في  الهيدروجينثنائي  ونقيس حجم غاز  .......T c فنجده

 
2

........HV ml 

نقيس الضغط الجوي في املخبر بواسطة جهاز البارومتر أو باستعمال برنامج في الهاتف نجده ................p pa 

 كمية مادة املغنيزيوم حساب 

....................................................................................................................................................................................................... 

 هيدروجين املنطلق في نهاية التجربةحساب كمية مادة ثنائي ال

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 في شروط التجربة الحجم املولي حساب
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 باستعمال قانون الغاز املثالي  الحجم املولي حساب
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 ملكي علي ألاستاذ: ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي علومجذع مشترك  أولى املستوى:

 تعيين الحجم املولي تجريبيا املوضوع: من املجهري الى العياني الوحدة:

 مدرج مخبار

 املزيج التفاعلي  حوض



   

                                         لوم وتكنولوجيا جذع مشترك عاملستوى:                                                      من املجهري الى العياني : 06الوحدة 

 0780.27.96.2415                                                                         رقم الهاتف  ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

 

 مؤشرات الكفاءة:

 الشوارد تركيز الكهربائي النقل تغير اللون، تغير)املولي  بتركيزه يتميز املحلول  أن تبين تجارب ينجز ( 

 البروتوكول  خطوات مع ذكر مرات عدة مائي محلول  تمديد في تجارب تحقيق 

 :لوثائق املستعملةواالوسائل /ألادوات 

 املهنهاج + الوثيقة املرفقة 

 البوتاسيوم كبريتات-سكر-الطعام ملح-حوض مائي 2 4K SO- قاطعة   –مولد  –مقياس آمبير -وعاء تحليل

البوتاسيوم  برمنغنات -ماء مقطر –أسالك توصيل  4KMnO -املميهة كبريتات النحاس 4 2,5CuSO H O  

 التقويم ما يقوم به ألاستاذ به التلميذ مما يقو  عناصر الدرس املدة

 د 60

التركيز املولي ملحلول مائي غير -8

 مشبع

 املحلول املائي8-1

النقل الكهربائي للمحاليل -8-2

 (الشاردية )عمل مخبري 

 إلاجابة عن أسئلة النشاطين

املحلول الشاردي  :1 النشاط

 الجزيئيواملحلول 

 هجرة الشوارد :2 النشاط

 اتوجيه إلاجابات وتصحيحه

 أن تبين تجارب ينجز

 املولي بتركيزه يتميز املحلول 

 النقل تغير اللون، رتغي (

 )الشوارد تركيز الكهربائي

 

 د 60

 ملحلول  املولي التركيز -8-3

 الكتلي التركيز -8-4

 املحاليلقانون تمديد -8-5

 درجة النقاوة-8-6

التركيز املولي بداللة  عالقة-8-7

 والكتلة املوليةالنقاوة 

استنتاج املفاهيم وتسجيلها 

 في الكراسة

 تمديد في تجارب تحقيق

 مع مرات عدة مائي محلول 

 البروتوكول  خطوات ذكر

 .لذلك املناسب التجريبي

 اتوجيه إلاجابات وتصحيحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي يملك ألاستاذ: ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي  وتكنولوجياجذع مشترك علوم  املستوى:

 نظري-6-لحصة ا بطاقة

 التركيز املولي ملحلول مائي غير مشبع املوضوع: الى العيانيمن املجهري  :06 الوحدة



   

                                         لوم وتكنولوجيا جذع مشترك عاملستوى:                                                      من املجهري الى العياني : 06الوحدة 

 0780.27.96.2416                                                                         رقم الهاتف  ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

 مشبع:التركيز املولي ملحلول مائي غير -8

ي النوع الكيميائي أكبر. نسمناتج إذابة مادة صلبة أو سائلة غازية في املاء حيث كمية املاء تكون  و ه :ل املائياملحلو 8-1

 املذاب أو املنحل باملذيب. نسمي املاء باملذيب

 (:النقل الكهربائي للمحاليل الشاردية )عمل مخبري -8-2

 املحلول الشاردي واملحلول الجزيئي :1النشاط 

 الكهربائى واختبر التوصيلاسبة من ملح الطعام في وعاء به ماء وحركه ضع كمية من

  للمحلول بإنجاز دارة كهربائية 

   امللح وتوهج املصباحاختفاء جزئيات  :املالحظة

  الكهربائي واختبر التوصيلضع كمية مناسبة من السكر في وعاء به ماء وحركه 

 السابقة.للمحلول بإنجاز نفس الدارة 

 املصباح وعدم توهجاختفاء جزئيات السكر  حظة:املال 

ل الذي به ملح يسمى محلوال شارديا وهو ناقل للكهرباء أما املحلول الذي به سكر يسمى محلوال جزيئيا وهو املحلو  الاستنتاج:

 ناقل للكهرباء. غير

 هجرة الشوارد :2النشاط 

نبلل ورقة ترشي  بمحلول كبريتات البوتاسيوم 2 4K SO ،نضع الشفاف 

 الدارة.عليها قضيبين من الغرافيت ثم نغلق  

نفرغ بين القضيبين مزيجا من بلورات بيرمنغنات البوتاسيوم  4KMnO  

املميهة وكبريتات النحاسالبنفسجية  4 2,5CuSO H O .الزرقاء 

 املالحظة:

 امتزاج لوني املحلولين في املنطقة الكائنة بين اللبوسينو مبير متر انحراف مؤشر ألا 

الى املصعد 4MnOبعضهما مما يدل على هجرة الشوارد السالبة والبرتقالي عنبعد مدة قصيرة ينفصل اللونين ألازرق 

الشوارد املوجبةو  2Cu الى املهبط 

في ولشوارد املوجبة والسالبة( ا) حركة جماعية منظمة لحامالت الشحنةاملحاليل املائية راجع إلى  التيار في مرور  الاستنتاج:

 متعاكسين  اتجاهين

  :ملحلول  املولي التركيز -8-3

هو كمية املادة املنحلة في  1l بـ  ونرمز له بوحجم املذياملذاب  كمية مادةأي هي النسبة بين من املاء C 

nحيث 
C

V

 
 

 

وحدته  /mol l 

ة  محلول مائي لكبريتات النحاس الالمائي نحضر  :تطبيق 4CuSOوذلك بإذابة 1,6m gفي امهنه 3200cm اء املقطر.من امل 

 هو املاءواملذيب  الالمائية،هو كبريتات النحاس  املذاب-والجسم املنحل-املذيب-هو الجسم املحل ما-1

يعود اللون الازرق للمحلول على وجود شوارد النحاس الناتج.ماذا يعود اللون ألازرق  إلى-2 2Cu  

1,6      كمية املادة. أحسب-3
0,01

159,5

m
n mol

M
   

0,01الناتج.   التركيز املولي  أحسب-4
0,05 /

0,2

n
C mol l

V
   

 عازل 

 ناقل

 املحلول 

 قضيبين

 ورق الترشيح

E 

A 



   

                                         لوم وتكنولوجيا جذع مشترك عاملستوى:                                                      من املجهري الى العياني : 06الوحدة 

 0780.27.96.2417                                                                         رقم الهاتف  ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

  الكتلي: التركيز -8-4

هو كتلة املادة املنحلة في  1l من املاء ونرمز له بـ mCأو tالتاليةبالعالقة  وعبارته تعطى: 

.m

m
C C M

V

 
  

 
ووحدته /g l 

ملحلول  الكتليين املولي و ب التركيز احس تطبيق: NaClوذلك بإذابة 1gمنه في 100mlاملقطر.املاء  من 

n املولي:حساب التركيز 
C

V

 
 

 
 

1 املادة( )كميةحساب عدد املوالت أوال 
0,017

58,5

m
n mol

M
   

0,017 املولي:حساب التركيز 
0,17 /

0,1

n
C mol l

V
   

. الكتلي:حساب التركيز  0,17.58,5 10 /mC C M g l   

 املحاليل:قانون تمديد -8-5

 حيث أن كمية املادة إليه، طر املق وذلك بإضافة كمية من املاء املركز،من محلول ألام  انطالقايمدد محلول 

ويعطى قانون تمديد محلول تركيزه الابتدائيتبقى ثابتة أثناء تمديد املحلول  املوالت( )عدد  0C   بالعالقة
0 0 1 1. .C V C V 

 

 

 

 

 

 

 د:يمعامل التمد

ألاصليمحلول لهو النسبة بين تركيز املولي ل 0C الناتج لمحلول لتركيز املولي الو 1C الناتجحلول املأو النسبة بين حجم  1V

 ألاصلي وحجم املحلول  0V:0أي 1

1 0

C V
F

C V
   

تحضير  نريد تطبيق: 250ml كلور الصوديوم تركيزه املولي من محلول 1 0,02 /C mol lابتدائيمن محلول  انطالقا 

تركيزه  0 0,2 /C mol l 

0التمديد.ما هو معامل -1

1

0,2
10

0,02

C
F

C
    

1املاصة.الذي يجب أخذه بواسطة  الابتدائيما هو حجم املحلول -2 1
0

0

250
25

10

V V
F V ml

V F
      

بـ  ونرمز لهاالتجاري  وكتلة املحلول ي النسبة بين كتلة الجسم النقي ه ة النقاوة:درج-8-6 P:100 حيث(%)
2

1 
m

m
P 

أن:علما  1m كتلة النوع الكيميائي النقي في العينة 2m جاري أو املحلول الت: كتلة العينة                                            

.10 التالية:تعطى بالعالقة  والكتلة املولية:التركيز املولي بداللة النقاوة  علقة-8-7 .P d
C

M
 

 بحيث: C التجاري التركيز املولي للمحلول P وة،النقا: درجة  d ,  الكثافة : M . الكتلة املولية : 

 

 

 0 0,C V  1 1,C V 

 حجم من املاء املقطرنضيف 

 1 0 ajV V V  
 ajV 



   

                                         لوم وتكنولوجيا جذع مشترك عاملستوى:                                                      من املجهري الى العياني : 06الوحدة 

 0780.27.96.2418                                                                         رقم الهاتف  ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

 مؤشرات الكفاءة:

 معين مولي ممدد بتركيز محلول  تحضير  

 :والوثائق املستعملةالوسائل /ألادوات 

 املهنهاج + الوثيقة املرفقة 

 مسحوق كبريتات النحاس–جفنة -ميزان الكتروني 4CuSO-كؤوس بيشر  –حوجلة -ماء مقطر –ملعقة–

محلول تجاري لحمض كلور املاء HCl–ماصة عيارية 

 التقويم ما يقوم به ألاستاذ به التلميذ مما يقو  عناصر الدرس املدة

 د 60

ممدد  محلول  تحضير

انطالقا  معين مولي بتركيز

 تجاري معلوم محلول  من

  النقاوة الكثافة ودرجة

 

 القيام بالتحضير

 إلاجابة عن أسئلة النشاطين

تات محلول كبري تحضير -1

 معينبتركيز  النحاس

محلول مائي بتركيز  تحضير -2

 حلول املانطالقا من معين 

 التجاري 

 اتوجيه إلاجابات وتصحيحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي يملك ألاستاذ: ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي  وتكنولوجياجذع مشترك علوم  املستوى:

 عملي-7-لحصة ا بطاقة

 تركيز معينتحضير محلول ب املوضوع: من املجهري الى العياني :06 الوحدة



   

                                         لوم وتكنولوجيا جذع مشترك عاملستوى:                                                      من املجهري الى العياني : 06الوحدة 

 0780.27.96.2419                                                                         رقم الهاتف  ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

 ألاستاذ وثيقة

  :الوسائل املستعملة

مسحوق كبريتات النحاس–جفنة -ميزان الكتروني 4CuSO-محلول تجاري –كؤوس بيشر  –حوجلة -ماء مقطر –ملعقة

لحمض كلور املاء HCl–ماصة عيارية 

  ألاول: تجريبيالنشاط ال

ريتات النحاسنخضر محلول كب  4CuSO بتركيز 1 0,1 /C mol lوحجمه 1 100V ml 

  أحسب كتلة كبريتات النحاس الالزمة لذلك 

nدينا من القانون ل
C

V

 
 

 
mونعلم أن

n
M

 
 

 
اذن نجد

.

n m
C

V M V

 
  

 
تصب  . .m CV M وتساوي

 0,1.0,1.40 0,4m g  

  أذكر البروتوكول التجريبي لتحضير هذا املحلول 

واسطة ميزان الكتروني نزن ب 0,4gثم نضعها في حوجلة ونضيف املاء املقطر الى غاية خط  كبريتات النحاس من بلورات

العيار 100mlونرج املحلول جيدا. فنتحصل على محلول بتركيز 1 0,1 /C mol lوحجمه 1 100V ml 

 النشاط التجريبي الثاني:

كلور املاءقارورة من محلول تجاري لحمض -1 HCl :كتب عليها امللصق التالي 

املولية تعطى الكتلة   36,5 /
HCl

M g mol 

  احسب التركيز املولي للمحلول التجاري  

0 العالقةمن التجاري: لدينا لتركيز املولي للمحلول ا

10. .p d
C

M
    نجد

0

. 10.35.1,19
10. 11,41 /

36,5

p d
C mol l

M
     

ر محلول مائي بتركيز يحضنريد ت-2 1 0,57 /C mol lوحجمه 1 100V ml التجاري  حلول امل انطالقا من 

  أحسب حجم املحلول التجاري الالزم لذلك باستعمال معادلة التمديد 

حساب حجم املحلول الالزم أخذه نستعمل العالقةل 0 0 1 1. .C V C V  1نجد 1
0

0

. 0,57.100
5

11,41

C V
V ml

C
   

  أذكر البروتوكول التجريبي لذلك 

أخذ بواسطة ماصة عيارية حجمن 0 5V mlمن املحلول التجاري ألاصلي لحمض كلور املاء ونضعه في بيشر سعته

 100ml ونكمل باقي الحجم باملاء املقطر فنتحصل على محلول لحمض كلور املاء حجمه 100mlوتركيزه

 1 0,57 /C mol l 

 

 

 

 

 

 ملكي علي ألاستاذ: ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي علومجذع مشترك  أولى املستوى:

 بتركيز معين تحضير محلول  املوضوع: من املجهري الى العياني الوحدة:

محلول تجاري  HCl 

الكثافة:  1,19d  

نسبة النقاوة:  35%P  



   

                                         لوم وتكنولوجيا جذع مشترك عاملستوى:                                                      من املجهري الى العياني : 06الوحدة 

 0780.27.96.2420                                                                         رقم الهاتف  ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

 التلميذ وثيقة

  :الوسائل املستعملة

مسحوق كبريتات النحاس–جفنة -ميزان الكتروني 4CuSO-محلول تجاري –س بيشر كؤو  –حوجلة -ماء مقطر –ملعقة

لحمض كلور املاء HCl–ماصة عيارية 

  ألاول: تجريبيالنشاط ال

ريتات النحاسنخضر محلول كب  4CuSO بتركيز 1 0,1 /C mol lوحجمه 1 100V ml 

  أحسب كتلة كبريتات النحاس الالزمة لذلك 

............................................................................................................................... ....................................................

................................................................................................................................................................................... 

  أذكر البروتوكول التجريبي لتحضير هذا املحلول 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 النشاط التجريبي الثاني: 

كلور املاءقارورة من محلول تجاري لحمض -1 HCl :كتب عليها امللصق التالي 

املولية تعطى الكتلة   36,5 /
HCl

M g mol 

  احسب التركيز املولي للمحلول التجاري  

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

ر محلول مائي بتركيز يحضنريد ت-2 1 0,57 /C mol lوحجمه 1 100V ml التجاري  حلول امل انطالقا من 

  أحسب حجم املحلول التجاري الالزم لذلك باستعمال معادلة التمديد 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

  أذكر البروتوكول التجريبي لذلك 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
 

 

 ملكي علي ألاستاذ: ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي علومترك جذع مش أولى املستوى:

 تحضير محلول بتركيز معين املوضوع: من املجهري الى العياني الوحدة:

محلول تجاري  HCl 

الكثافة:  1,19d  

نسبة النقاوة:  35%P  


