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La mole et les grandeurs molaires 

 

 :1تمرين 

فً انقٕٓة ٔانشبي  C8H10N4O2ٌٕجذ انكبفٍٍٍ 

، ٔبعض انًششٔببث انغبصٌت ، ٔسغى دٔسْب  ٔانشكالط

انًُشظ ، إال أَٓب حشكم خطشا عهى صذت اإلَغبٌ إرا حجبٔص 

 فً انٍٕو انٕادذ . 600mgانًقذاس انًغخٓهك 

 نهكبفٍٍٍ.أدغب انكخهت انًٕنٍت  (1

أدغب كًٍت انًبدة انًٕجٕدة فً فُجبٌ قٕٓة ٔادذ  (2

 يٍ انكبفٍٍٍ . 80mgبّ 

 انفُجبٌ.أدغب عذد انجضٌئبث انًٕجٕدة فً ْزا  (3

كى عذد فُبجٍٍ انقٕٓة انخً ًٌكٍ أٌ ٌخُبٔنٓب شخص  (4

 ساشذ دٌٔ يخبفت حعشضّ نهخغًى ؟

 :2تمرين 

 أدغب كًٍبث انًبدة انًٕجٕدة فً انعٍُبث انخبنٍت :

 . m1=20gٌذ كخهخٓب عٍُت يٍ انذذ (1

كخهخٓب  CuSO4عٍُت يٍ كبشٌخبث انُذبط انثبًَ  (2

m2=100g . 

عبئم دجًٓب  CCl4عٍُت يٍ سببعً كهٕسٔيٍثبٌ  (3

V=20ml  : ٌانكخهت انذجًٍت نشببعً كهٕسٔيٍثب.

ρ=1,6g/cm
3

 . 

،  V=4Lعٍُت يٍ غبص ثُبئً انٍٓذسٔجٍٍ دجًّ  (4

. ٔاعخُخج  Vm=22,4L/molَعطً انذجى انًٕنً 

كثبفت انغبص ببنُغبت نهٕٓاء فً انششٔط انُظبيٍت 

 نذسجت انذشاسة .

 :3تمرين 

عهى كخهت  VA=0,8Lععخٓب  Aحذخٕي قبسٔسة 

mA=1,41g  ٌيٍ غبص انبشٔببC3H8 . 

 . Aنبشٔببٌ انًٕجٕدة فً انقبسٔسة اأدغب كًٍت  (1

أدغب انذجى انًٕنً نغبص انبشٔببٌ فً ششٔط  (2

 انخجشبت .

 ٔانضغظ،فً َفظ انششٔط انغببقت نذسجت انذشاسة  (3

عهى كخهت  VB=2VAععخٓب  Bحذخٕي قبسٔسة 

mB=3,71g أدغب انكخهت انًٕنٍت يٍ غبص يجٕٓل .

 نٓزا انغبص .

 nدٍث  ،CnH2n+2 ت اإلجًبنٍت نٓزا انغبصانصٍغ (4

عذد صذٍخ ٔيٕجب. أٔجذ انصٍغت اإلجًبنٍت 

 نجضٌئت ْزا انغبص .

 :4تمرين 

 %20انُغبت انًئٌٕت انًٕنٍت نًكَٕبث انٕٓاء ًْ :َعخبش أٌ  

يٍ غبص األصٔث  O2  ٔ80%ثُبئً األٔكغجٍٍ  يٍ غبص 

N2  

بٍٍ أٌ انكخهت انًٕنٍت نهٕٓاء حغبٔي حقشٌبب  (1

29g/mol  

قبعت طٕنٓب  انًٕجٕدة داخم يبدة انٕٓاءأدغب كًٍت  (2

L=5m  ٔعشضٓبl=4m  ٔاسحفبعٓبh=3m.  َعخبش

ٔضغظ  C°25دسجت انذشاسة فً انقبعت 

P=10
5
Pa  ًَعط .R=8,32(S.I)  

 بعت .أعخُخج كخهت انٕٓاء فً انق (3

 M(N)=14g/mol ;M(O)=16g/mol نعطي :

 :5تمرين 

 يبدة رٍُْت فً انذو. CxH2x-8O انكٕنٍغخشٔل

 1,40g/Lحخشأح انُغبت انعبدٌت نٓزِ انًبدة فً انذو بٍٍ 

ٔ2,2g/L . 

 M(CxH2x-8O)=386g/mol نعطي :

 .xحعبٍش انكخهت انًٕنٍت بذالنت  أعظ (1

 .نهكٕنٍغخشٔلٔ اعخُخج انصٍغت اإلجًبنٍت  xأدغب  (2

: انكٕنٍغخشٔل انُخٍجت شخص دو حذهٍم عًهٍت أعطج

6,5mmol  ٍانذو.فً نخش ي 

 ْزا انشخص. فً نخش يٍ دو انكٕنٍغخشٔل كخهت أعظ (3

 ْم ْزا انشخص عهٍى أو يشٌض؟  (4
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