
 

        و املنول ونو       .  عرف الكيميائيون وحدة للقياس، تسمى املول، للتعبري بسهولة عن عدد الذرات أو اجلزيئات أو األيونات املتواجدة يف عينة منن املنادة

 .من الدقائق 6,02.1023كمية املادة جملموعة حتتوي على 

A كمية مادة جسم صلب أو سائل 

 تـعـريـف املول 1

 القياس يف الكيمياء:  Iاجلزء 

 املقادير الفيزيائية املرتبطة بكميات املادة:  2الدرس 

 كمية املادة و احلجم -كمية املادة و الكتلة  2

 

 كمية املادة  نعرفn(X) ذو كتلة  ،لعنصر كيميائيm(X)  و كتلة مولية جزيئية أو أيونيةM(X) بالعالقة التالية   : 

 

 

 

 

 

 

 الكتلة احلجمية  تساويρ  جلسمX  خارج قسمة كتلتهm(X)  على حجمهV(X)    : 
 

 

 كمية املادة  نعرفn(X) ذو حجم  ،لعنصر كيميائيV(X)  و كتلة حجميةρ(X) بالعالقة التالية   : 
 

 

 

 

 

  الكثافة  تساويd خارج قسمة الكتلة   بالنسبة للماء جلسم صلب أو سائلm  حلجمV  من وذا اجلسم على الكتلةme       لنفس احلجمV     منن

 :   املاء

 

 ρe=1g/ml: بالنسبة لألجسام الصلبة و السائلة يتم إختيار املاء كجسم مرجعي 

 

 يتم حتضري حملول مائي بإذابة أنواع كيميائية، تسمى املذابات، يف املاء . 

  نسمي الرتكيز املوليC(A)  ملذابA  يف حملول متجانس نسبة كمية املادةm(A)  للمذابA  على احلجمV للمحلول : 

  العالقة بني الرتكيز الكتليCm(A)   و الرتكيز املوليC(A)  : 

 

 
 

 

 :من احمللول وي Vيف احلجم  Aو منه كمية مادة املذاب 

 كمية املادة و الرتكيز املولي 3

 أنيس منصور “           أحلى ما يف املرأة حديثها، و أعظم ما يف الرجل أذن تعرف كيف تلتقط وذا احلديث و متيزه” 1/2
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B كمية مادة احلالة الغازية 

 ماريوط -قانون بويل  1

  ترتبط درجة احلرارة املطلقةT املعرب عنها ب ،K  و درجة احلرارةθ املعرب عنها ب ،C° بالعالقة التالية: 

 

 السلم املطلق لدرجة احلرارة 2

 أنيس منصور “           أحلى ما يف املرأة حديثها، و أعظم ما يف الرجل أذن تعرف كيف تلتقط وذا احلديث و متيزه” 2/2

   هنا  بعنضن  تتميز حالة غاز بأربع متغريات و وي الضغط و احلجم و درجة احلرارة و كمية املادة، و تسمى متغريات احلالة لغاز، و وي غري مستقلة عن

 .البعض

  عند درجة حرارة ثابتة يبقى الننجداء : نص قانون بويل مايوطpV  ثابتا بالنسبة لكمية معينة من غاز :pV=cte 

 و يتحقق وذا كلما كان الضغط املطبق على النغناز ينعنينفنا و درجنة حنرارتنه                    ,  الغاز الكامل وو منوذج خيضع خضوعا تاما لقانون بويل ماريوط

 .مرتفعة

  حيقق الغاز الكامل املعادلة التالية: معادلة احلالة للغازات الكاملة: 
 

 R=8,314 Pa.m3.K-1.mol-1=0,082 atm.L.K-1.mol-1: تسمى ثابتة الغازات الكاملة قيمتها  Rحيث 

 معادلة احلالة للغازات الكاملة 3

  كمية مادة غاز انطالقا من احلجم املولي : 

 

 

 

  كمية مادة غاز انطالقا من معادلة احلالة للغازات الكاملة : 
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