
 

  أهمية القياسات الكيميائية

  

I- أهمية القياس في الكيمياء 

  
، الصناعة .......)وذلك من أجل ا��خبار والمراقبة إن القياسات ��ورية ومفيدة في عدة مجا��ت (الزراعة ، الطب ، البيئة 

 والت��ف .

  

 القياس من أجل ا��خبار -1

  
يسجل الصانع التركيبة الغدائية للمنتوج على العلبة ��خبار المستهلك بنوع و كتلة (أو تركيز ) العنا�� المكونة لهذا 

  المنتوج .

  .ملحوظة : غالبا ما تكون النقادير المسجلة على اللصيقات عباة عن تراكيز كتلية 

��التركيز الكتلي  بالع��قة :   ��يعبر عن  =
�

�
   

 (�): كتلة المذاب ب  �

 (�): حجم المحلول ب  �

.�	): التركيز الكتلي ب  �� ���	) 
 

 القياس من أجل المراقبة والحماية -2

  
،  ��تتطلب س��مة البيئة وحمايتها ، ومراقبة جودة جودة المواد الغدائية والزراعية ، قياسات عديدة ومتنوعة (التركيز ، 

  الكثافة .....)  

  مثال :

  6,7و  6,5الحليب الطري بين  ��ماقبة جودة الحليب : يتراوح . 

 تلي ��يونات النترات مراقبة الماء الصالح لل��ب : يجب أن �� يتجاوز التركيز الك���
.��	50القيمة    � وتركيز  ���

.��	0,5المبيدات القيمة  ��� . 
  

 القياس من أجل الت��ف -2
  

  تمكن القياسات المنجزة أثناء تحليل مادة معينة من اختيار المعالجة ال��زمة لتصحيح الوضع المختل .

  لشخص . مثال : الوثيقة جانبه تمثل نتائج التحلي��ت الطبية

  

  القيم المرجعية  النتائج  المادة

�)تحلون الدم عند الصيام ب  �⁄ ) �, �� �, �� − �, � 

��)حمض البوليك ب  �⁄ ) ��, � ��, � − ��, � 
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II- أنواع القياسات في الكيمياء 

  

 قياسات تقريبية وقياسات دقيقة -1
  

  متطورة ، مثل جهاز دقيقة و  تتطلب القياسات الدقيقة أدوات�� . 

 ورق بسيطة ��نجاز قياسات تقريبية ، مثل  تستعمل أدوات�� . 
  

 قياسات متواصلة وقياسات بأخذ عينات -2

  
  تمكن القياسات المتواصلة من تتبع تطور مقدا معين مستمر ، مثل مراقبة جودة الماء .

 القياسات بأخذ عينات من تتبع مقدار معين بشكل متقطع مثل التحلي��ت الطبية .بينما تمكن 

  

 قياسات مدمرة وقياسات غير مدمرة -3

  
عندما تكون المادة المدروسة قليلة أوغالية الثمن ، يتم استعمال تقنيات قياس تستهلك كميات ضئيلة ، وتسمى تقنيات 

  جودة في الدم نستعمل جهاز يسمى باليونومتر .غير مدمرة مث�� لقياس تركيز ا��يونات المو

، يمكن استعمال تقنيات تستهلك بعض منها ، وتسمى تقنيات مدمرة في حالة دراسة مادة موجودة بوفرة ، وغير مكلفة 

  كاستعمال المعايرة .
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  المقادير الفيزيائية المرتبطة بكميات المادة
  

I- المادة الصلبة والسائلة  

 ������é	��	��	�������éكمية المادة : –1

في  اوحدته  المكونة للمادة ( ذرات ، أيونات ، جزيئات ....) �مقدار يتناسب اطرادا مع عدد الدقائق  �كمية المادة    

  . (���)  يرمز لها ب المولالنظام العالمي للوحدات 

 كمية المادة : �تعبير 

 

 

 

 

��: تسمى ثابتة أفوكادرو قيمتها :   �� = 6,02.10��	����� 

  

  :الع��قة بين الكتلة وكمية المادة -2

  كمية المادة في هذه العينة بالع��قة التالية : �من جسم صلب أو سائل (أو غاز ) من تحديد  �يمكن قياس الكتلة    

  

 

 

  

  :1تطبيق           

  من الماء . �	100أحسب كمية مادة جزيئات الماء الموجودة في 

  من فلز الحديد . 	�	100أحسب كمية مادة ذرات الحديد الموجودة في 

(��)�نعطي :  = 56	�.�����       ،�(�) = 16	�.�����         ،�(�) = 1	�.�����  

 

  :الع��قة بين الحجم وكمية المادة -3

من تحديد كمية المادة في هذه العينة بالع��قة  �لعينة من جسم صلب أو سائل كتلته الجحمية  �يمكن قياس حجم     

  التالية :

 

 

�نذكر أن :  =
�

�
	⟹ � = �. � 

  

  :2تطبيق           

�وهو سائل ذي كتلة حجمية  (�����)للهكسان  �ما الحجم      = ، الذي يجب استعماله للحصول على  �����.�	0,66

�كمية هكسان  = 0,15	���  .  

�نكتب :    =
�.�

�
�ت.ع :      = 19,5	�� 

 

  للماء :  ����الى الكتلة الحجمية   �، خارج كتلته الحجمية  جسم صلب أو سائل بالنسبة للماءل �كثافة التساوي     

� =
�

����
�أي :    = �. ����مقدار بدون وحدة و  �حيث   ���� = 1�.����  .  
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  الع��قة السابقة تصبح :  

  

  

  
  

II- حالة المادة الغازية  
 	�������	������الحجم المولي : -1

يرمز الحجم المولي هو الحجم الذي يشغله مول واحد من جزيئات الغاز  ، في ظروف معينة لدرجة الحرارة و الضغط     

  .��له ب 

��)في ال��وط النظامية لدرجة الحراة والضغط      = 0°�	;	�� = ��الحجم المولي النظامي :  (	���	1 =

22,4	�.�����  .  

  :كمية المادة والحجم المولي الع��قة بين -2

الحجم المولي تعطى بالع��قة التالية   ��في ��وط معينة لدرجة الحرارة والضغط حيث  �لغاز حجمه  �كمية المادة     

:  

 

  

  

  

  

 ��������	�����	��	����ماريوط : -قانون بويل -3

.�عند درجة حرارة ثابتة ، يكون جداء حجم كمية غاز في ضغطها ثابتا :       � = � .  

�مع كمية مادة الغاز حيث :  �تتناسب الثابتة       = �.   ثابتة تتعلق بدرجة الحرارة . �مع  �

  درجة الحرارة المطلقة :-4

 تربطها بدرجة الحرارة المئوية الع��قة :  �ووحدتها الكافين  �درجة الحرارة المطلقة لغاز ، نرمز لها ب      

 
�(�) = �(°�) + 273,15 

  معادلة الحالة للغازات الكاملة :-5

  تت��ف جميع الغازات ، تحت ضغط منخفض ، كغاز مثالي يسمى الغاز الكامل .     

  ماريوط .-الغاز الكامل هو الذي يخضع لقانون بويل      

 الكاملة هي :معادلة الحالة للغازات      

  حيث :

 (��): ضغط الغاز ب  �

 (��): حجم الغاز ب  �

  (���): كمية مادة الغاز ب  �

  (�): درجة الحرارة ب  �

�: ثابتة الغازات الكاملة قيمتها في النظام العالمي للوحدات   � = 8,314		�. ���.�����  

  

  كثافة غاز بالنسبة لغاز :-6

�كثافة غاز بالنسبة للهواء تعطى بالع��قة التالية :       =
�

��
    

  : الكتلة الحجمية للهواء . ��: الكتلة الحجمية للغاز و  �حيث     

�نكتب :   ��ار  حجم الهواء  يساوي حجم الغاز يساوي الحجم المولي باعتب     =
�

��.��
=

�

��
  

  : الكتلة المولية للغاز .  �

  هذه الع��قة صحيحة أيا كانت درجة الحرارة و الضغط . تبقى    
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  : 3تطبيق           

 ثنائي أوكسيد الكربون واستنتج . ���أحسب كثافة غاز      

�: الكتلة المولية       = �(�) + 2�(�) = 12 + 16 × 2 = 44	�.����� 

� =
��

��
=	>   أثقل من الهواء . ���نستنتج أن غاز    1
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