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La mole – Quantité de matière
نشاط  : 1إبراز ضرورة ادراج مفهوم املول
.
نتوفر على مسمار من احلديد كتلته m = 112 gيتكون من نظري احلديد
 ،إذا علمت ان كتلة نوية ) أي برتون أو نوترون ( تساوي تقريبا mp = mn = 1,67.10-27 Kg :
 .1أحسب الكتلة التقريبية لذرة احلديد
وكتلة اإللكرتون . me = 9,1.10-31 Kg
 .2أحسب  Nعدد الذرات املوجودة يف هذا املسمار  ،ماذا تالحظ هل عدد الذرات وحدة مالئمة ملعرفة كمية املادة ؟
 .3ملعرفة كمية املادة جلسم ما يصع التعامل مع الذرات أو اجلزيئات بصغرها املتناهي  ،حيث حيتوي جلسم على عدد كبري من لذرات أو اجلزيئات .
لذلك قرر علماء الكيمياء التعامل مع كمية عيانية قابلة للقياس واتفقوا على اختيار عينة مكونة من عدد ال يتغري من الدقائق ) الدقائق او
اجلزيئات ( كوحدة كمية املادة أطلقوا عليها اسم املول  . la moleومت تعريف وحدة كمية املادة  :املول على الشكل التالي  :املول هو كمية املادة
 .ويساوي هذا العدد  6,02.1023ويسمى هذا
التـــي حتتوي على عدد من الدقائق يساوي عدد الذرات املوجودة يف  12gمن الكربون ، 12
العدد  ،بعدد أفوكادرو ونرمز له NA
 1.3حتقق من ان عدد الذرات املوجودة يف  12 gمن ذرة الكربون  12هي  6,02.1023إذا علمت ان كتلة ذرة من الكربون هي
m ( C) = 1,9993 .10-23 g
 2.3أحسب كمية مادة احلديد املوجودة يف املسمار باملول

نشاط  : 2الكتلة املولية والكتلة اجلزيئية

 .1إستخرج من اجلدول الدوري للناصر الكيميائية  ،الكتل املولية الذرية للعناصر الكيميائية التالية  :اهليدروجني  ، Hالكربون  ، Cاألكسجني O
 ،النحاس  ، Cuالصوديوم Na
 .2أحسب الكتلة املولية اجلزيئية للجزيئات التالية  :ثنائي األزوت  ، N2ثنائي األكسجني  ، O2جزيئة املاء  ، H2Oكلورور الصوديوم ، NaCl
الساكروز  ، C12H22O11هيدروكسيد النحاس الثاني  ، Cu(OH)2أوكسيد األلومينوم AL2O3
 مترين تطبيقي : 1
يضم قرص واحد من الفيتامني  500mg , cمن محض االسكوربيك C6H806
-1احسب كمية مادة محض االسكوربيك املتواجدة يف قرص واحد.
-2احسب عدد اجلزيئات C6H806املتواجدة يف القرص.

-3اوجد النسب املئؤية الكتلية ملختلف العناصر الكيميائية املكونة حلمض االسكوربيك.
 مترين تطبيقي : 2
الكافيني  C 8 H 10 N 4O 2مادة منبهة توجد يف البُن و الشكالط و بعض املشروبات الغازية و غريها  ،و رغم دورها املنشط املفيد لإلنسان إال أنها
تشكل خطرا على الصحة إذا تعدى املقدار املستهلك منها  600mgيف اليوم الواحد .
 -1أحسب الكتلة املولية للكافيني.
 -2ما كمية مادة الكافيني املوجودة يف كسس قهوة واحد به  80mgمن الكافيني ؟
 -3كم عدد جزيئات الكافيني املوجودة يف هذا الكسس ؟
 -4ما عدد كئوس القهوة اليت ال ينبغي لشخص راشد سليم جتاوزه لتفادي التعرض خلطر التسمم بالكافيني ؟
 مترين تطبيقي :3

1

نتوفر على قارورة حجمها  1, 2lبداخلها غار األمونياك  NH 3يف شروط لدرجة احلرارة و الضغط حيث احلجم املوليV m  24l .mol :

 -1حدد ) n (NH 3

كمية مادة غاز األمونياك املوجودة يف القارورة.

 -2استنتج  Nعدد جزيئات األمونياك املوجودة يف القارورة.
 -3تسرب من القارورة الكتلة  m '  0,34 gمن األمونياك.
 :3-1أحسب '  nكمية مادة غاز األمونياك املتسربة.
 :3-2استنتج ''  mكتلة الغاز املتبقية يف القارورة.
 مترين تطبيقي 4

عند درجة حرارة    25 Cو حتت ضغط  ، P  1.5barحتتوي زجاجة حمكمة الغلق سعتها  V  2lعلى غاز ( )Xنعتربه
كامال .بتطبيق معادلة احلالة للغازات الكاملة :
0

 -1حدد كمية مادة الغاز ) (Xاملتواجد يف الزجاجة .نعطيR  8,31Pa.m 3.K 1.mol 1 :
 -2أوجد قيمة احلجم املولي  V mيف الظروف اليت يوجد عليها الغاز) (Xيف الزجاجة.
 -3استنتج قيمة احلجم املولي  V mباستغالل معادلة احلالة للغازات الكاملة.
 -4نرفع درجة حرارة الغاز ) (Xحتى  .  '  600Cحدد قيم متغريات احلالة األربعة اليت متيز الغاز ).(X
 -5أحسب قيمة احلجم املولي يف هذه الظروف .استنتج.
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