Concentration molaire
نشاط جترييب : 1تعرف مفهوم احمللول
تاخد ثالث كؤوس ) أ ( ) ب ( و ) ج ( من فئة . 250 mL
الكأس أ حيتوي على  200 mLمن املاء و  20 gمن الساكاروز )  ، ( C12H21O11الكاس ب جيتوي على  200 mLمن املاء و  1 gمن كلورور
الصوديوم ) NaCl (sثم الكاس ج حيتوي على  200 mLمن املاء و  1 gمن كربيتات النحاس الثاني ). CuSO4 (s
 إستثمار :
 .1ما اسم الظاهرة احملدثة يف كل كاس ؟
 .2ما الدور الذي يلعبه كل من الساكروز وكلورور الصوديوم وكبرييتات النحاس الثاني واملاء ؟
 .3ما هي األنواع الكيميائية املتواجدة يف احمللول ؟

نشاط جترييب  : 2حتضري حملول مائي برتكيز معني
لتحضري حملول مائي للساكاروز )  ( C12H21O11ذي تركيز  C0حنتاج اىل املعدات التالية :
ميزان إلكرتوني  ،حقة  ،ملوق  ،حوجلة معيارية من فئة  ، 250 mLخمبار مدرج من فئة  ، 200 mLكأس من فئة  ، 250 mLماصة  ،إجاصة
املص  ،ماء مقطر  ،مسحوق السكر .
 املراحل :
 نضع احلقة فارغة يف امليزان ونضغط على الصفر بواسطة زر العيار
 بواسطة ملوق نضع نضع كمية من الساكاروز يف احلقة  ،ثم نقيس  50 gمن الساكاروز
 ندخل بواسطة قمع كمية من الساكاروز املقاسة يف احلوجلة املعيارية النظيفة
 نغسل احلقة والقمع بواسطة املاء املقطر حيث يضاف ماء الغسيل اىل احلوجلة
 باستعمال خمبار مدرج منأل ثلثي احلوجلة باملاء املقطر
 نسد فوهة احلوجلة املعيارية وحنركها حتى يذووب الساكاروز
 نضيف املاء املقطر حرت يقرتب من خط املعيار للحوجلة
 نضبط بواسطة ماصة مستوى املاء املقطر حتى خط املعيار للحوجلة
 نسد من جديد فوهة احلوجلة املعيارية وحنركها  ،فنحصل على حملول مائي للسكاروز تركيزه C0
 إستثمار :
 .1ملاذا جيب غسل احلقة والقمع يف الرحلة الرابعة ؟
 .2ملاذا جيب حتريك احمللول مع سد فوهة احلوجلة خالل عملية التحريك ؟
 .3ملاذا يضبط مستوى املاء بواسطة ماصة عند خط املعيار ؟
 .4لتكن  C0تركيز جزيئلت الساكاروز يف احمللول  S0احملضر  .أعط تعبري هذا الرتكيز  ،ثم احسب قيمته
 مترين تطبيقي : 1
االيبوبروفني صيغته االمجالية  C13H18O2و هو دواء يعترب من املضادات احليوية لاللتهابات اضافة اىل كونه مسكنا لآلالم وخمفضا للحرارة .
تباع مستحضرات االيبوبروفني يف الصيدليات على شكل مسحوق قابل للذوبان يف املاء.
نذيب حمتوى كيس والذي حيتوي على كتلة  m0من االيبوبروفني يف كاس من املاء اخلالص  ،فنحصل على حملول مائي  S0تركيزه
C0=9,77.10-3mol/Lوحجمه .V0=100ml
 -1حدد اجلسم املذاب واجلسم املذيب ( .
 -2احسب  M0الكتلة املولية لاليبوبروفني ( .
 -3أحسب  n0كمية مادة االيبوبروفني يف احمللول ( . S0
 -4احسب  m0كتلة االيبوبروفني املتواجدة يف الكيس ( .
 -5نأخذ من احمللول  S0حجما  V1=50mLونضيف إليه حجما  Ve=450mLمن املاء املقطر فنحصل على حملول  S2تركيزه  C2و حجمه .V2
 -1-5ما أسم هذه العملية ؟ علل جوابك.
 -2-5أذكر املعدات التجريبية الالزمة للقيام بهذه العملية بكل دقة واشرح الطريقة املتبعة للحصول على احمللول ( .S2
 -3-5أحسب الرتكيز املولي  C2للمحلول ( . S2
 مترين تطبيقي :2
حيتوي دواء دولربان أساسا على مادة كيميائية حتمل اسم باراسيتامول صيغتها العامة  ،C8H9O2Nوحتتوي ورقة اإلرشادات هلذا الدواء على
املعلومات التالية :حيتوي قرص واحد من هذا الدواء على  500mgمن باراسيتامول.
-2
 جيب أن اليتعدى الشخص املريض  2,65.10 molمن باراسيتامول موزعة يف اليوم على أساس أن تكون املدة الزمنية الفاصلة بني كل كميةأربع ساعات.
 -1أحسب كمية مادة الباراسيتامول املوجودة يف قرص واحد ،واستنتج عدد اجلزيئات الباراسيتامول به؟(
 -2نذيب قرصا من هذا الدواء يف حجم  V=50mLمن املاء املقطر فنحصل على حملول . S
 -1-2أحسب الرتكيز املولي  C1هلذا احمللول.
 -2-2خنفف احمللول  Sوذلك بإضافة حجم  Veمن املاء املقطر فنحصل على حملول  S1ذو تركيز مولي C2=0,001mol/Lأوجد احلجم احمللول
 S1واستنتج حجم املاء املقطر . Ve
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