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Concentration molaire des espèces chimiques en solution

. مفهوم الجسم المذاب والجسم المذيب و المحلول1

نسمي محلول كل خليط متجانس سائل يتكون من جسم مذيب وجسم مذاب.

إذا كان المذيب هو الماء ، نسمي المحلول المحصل عليه : محلول مائيا.

ملحوظة :
يمكن لمحلول أن يحتوي على جزيئات أو أيونات.

  . التركيز المولي لمحلول  2

.mol.L−1. يعبر عنه بــــ V على حجم المحلول n لمحلول هو ناتج قسمة كمية مادة المذاب Cالتركيز المولي 

ملحوظة :
.ل يمكن أن نتحدث عن التركيز إل إذا كان المحلول متجانسا 

ساوي جم المحلول ي تبر بأن ح جم ، وبالتالي نع ر في الح ي صاحبه تغ ذيب ل ي تبر بأن ذوبان الم كن أن نع   يم

تقريبا حجم المذيب.

 في بعض الحالت ) التحاليل الطبية مثل ( ، يستعمل التركيز الكتلي المعبر عنه بـــ g/L.

   :  1  تطبيق 
.C فنحصل على محلول مائي للفيتامين 200mL في كأس من الماء حجمه Cنذيب قرصا من الفيتامين 

.C من الفيتامين m = 60,0mg يحتوي على Cعلما أن قرصا واحدا من الفيتامين 

 – عين المذيب و المذاب.1

.C – احسب التركيز المولي لمحلول الفيتامين 2

ملحوظة :
نه، نقول إن نة م ية معي افة كم عد إض نه ليذوب ب حظ أ ية من مذاب في الماء نل ضيف كميات متتال دما ن   عن

المحلول مشبع بالمذاب ونسمي تركيز المذاب في المحلول المائي المشبع بالذوبانية.

 ية جسم رمز لذوبان في مذيب بالحرف X ن  S Solubilitéاتج قسمة كمية المادة للجسم اللزمة للحصول ، وهي ن   

 ونكتب :VSعلى محلول مشبع على حجم المحلول 
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. تحضير محلول مائي3
يتميز الماء بقدرته العالية على ذوبان عدة أجسام صلبة أو سائلة أو غازية وذلك راجع إلى قطبية جزيئته.

مثال : الطريقة العملية لتحضير محلول مائي لكلورور الصوديوم :

 نستعمل العدة التجريبية الثالية :Cلتحضير محلول تركيزه 

الخـــــطـــــوة الثالتـــــــــــةالخـــــطـــــوة الثانيــــــــةالخـــــطـــــوة الولــــــــى

 بواسطة ميزان إلكتروني نأخذ

 من المذابmعينة كتلتها 

 نضع المذاب في حوجلة معيارية ذات

V = 250mLحجم 

 نضيف الماء المقطر حتى ¾ حجم

الحوجلة المعيارية

الخـــــطـــــوة السادســـــــــةالخـــــطـــــوة الخامســـــــــةالخـــــطـــــوة الرابعــــــــــة

 نحرك لذابة المذاب ويصبح الخليط

متجانس

 نمل بواسطة قطارة الماء المقطر

حثى الخط المعياري للحوجلة

 نحرك جيدا ليصبح الخليط متجانس :

المحلول جاهز

حساب تركيز المحلول المائي لكلورور الصوديوم :

. تخفيف محلول4

  . تعريف :  1     .4
التخفيف هي عملية تؤدي إلى انخفاض تركيز المحلول وذلك بإضافة كمية من المذيب.

    :التركيز المولي للنواع الكيميائية في محلول  9  الوحدة 
www.fizikchimie-nadir.com     Prof : Saïd NADIR

http://www.fizikchimie-nadir.com/
http://www.fizikchimie-nadir.com/


  . مبدأ التخفيف :  2  . 4
نعتبر أثناء عملية التخفيف أن كمية مادة الجسم المذاب ل تتغير.

بما أن كمية المادة المذابة البدئية تساوي كمية المادة المذابة النهائية أي :

  . الطريقة العملية للتخفيف :  3  . 4

 = C2      للحصول على محلول تركيزهC1 = 0,5mol/lنريد تخفيف محلول هيدروكسيد الصوديوم المحضر سابقا 

10-2mol/l.

 ما هو حجم المحلول البدئي الذي يجب أخذه.V2 = 500cm3إذا اخترنا حجم المحلول النهائي هو 

C1 × V1 = C2 × V2نعلم أن :

    
V1 = C2 . V2 / C1 = 10mL

  . تعريف بمعامل التخفيف  4  . 4

 معامل التخفيف.Ci / Cfيمثل المقدار 

في النشاط السابق معامل التخفيف هو :

نقول نقول أنه تم تخفيف المحلول خمسون مرة
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