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  أھمية القياس في الكمياء
تاريخيا كانت أعمال العالم الفيزيائي %فوارييه أثرا كبيرا على تطور الكيمياء الكمية حيث أن قانونه الشھير انحفاض كمية المادة 

نيات في الوقت الحالي أصبحت تق. خ5ل التحول الكيميائي أعطى دفعة مھمة في تطوير أدوات وأجھزة القياس في الكيمياء 
وأصبح اBنسان يعتمد عليھا في مختلف مجا%ت الحياة من . التحليل والقياس في الكيمياء أكثر تطورا من حيث الدقة والتنوع 

والتدابير بيئة وتغذية وصحة وذلك من أجل توفير المعلومات ال5زمة والمعطيات الكمية لكي يتمكن من اتخاذ اBجراءات ال5زمة 
   . المناسبة 
   )القياس من أجل ا�خبار (1النشاط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : باعتمادك على الوثيقتين أع5ه 
  . أكتب صيغھا الكيميائية ــ ما ھي مكونات الماء المعدني المسوق ؟  1

)أيونات الصوديوم  )Na+ ــ أيونات البوتاسيوم( )K )ــ أيونات المغنيزيوم + )2Mg )ــ أيونات الكالسيوم+ )2Ca ــ أيونات  +

)الكلورور )C −
ℓ ــ أيونات ثنائي كربونات( )2

3CO )ــ أيونات الكبريتات − )2
4SO )ــ أيونات النترات  − )3NO−  

  ــ إذا علمنا أن مستھلك يتبع حمية بدون ملح ، أي قنينة يمكنه اختيارھا ؟  2
   Aالقنينة التي تحتوي على أصغر كمية من ا[م5ح وھي القنينة 

  . اليوم  المستھلكة خ5لم وأحسب كتلة الصودي.  Bمن ماء معدني 1,5ℓــ استھلك شخص خ5ل يوم  3
 180mgستحتوي على  1,5ℓمن الصوديوم أي أن  120mgلتر واحد يحتوي على نعلم أن 

  ــ ما ھو دور اللصيقة بالنسبة للمستھلك ؟  4
قة من كمية ، من أجل وضع لصيقة على منتوجه ؛ حيث تمكن ھذه اللصي كيميائيةيلجأ الصانع إلى القيام بقياسات : خ5صة 

 . إخبار المستھلك بمكونات المنتوج وبنسب تواجدھا فيه 
  

  )القياس من أجل المراقبة والحماية ( 2النشاط 
أو المؤشر  ھناك شبكة مختصة في قياس المؤشر المتوسط.  التلوثتتغير نوعية الھواء حسب ا[ماكن التي تتعرض لظاھرة 

أساسية  ملوثاتاعتمادا على ث5ث  لنوعية الھواء ويحسب (sous – indice )التحتاني 
 ين والجدول.  O3وا[وزون  NO2وثنائي أوكسيد ا[زوت  SO2وھي ثنائي أوكسيد الكبريت 

وكذلك التراكيز الكتلية للغازات الملوثة المؤشر المتوسط لنوعية الھواء  انيحدد ينالتالي
  : ا[ساسية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
من أجل مراقبة جودة الھواء لحماية ( ھواء ؟ ــ ما ھو الھدف من عملية قياس جودة ال 1

  )البيئة 
،  250µg/m3<t(SO2)<299µg/m3(  7مختلف الملوثات الموافقة للمؤشر التحتاني  (les seuils )تباتعــ ما ھي  2

150µg/m3<t(O3)<179µg/m3  ،165µg/m3<t(NO2)<199µg/m3  (  
  : النتائج التالية   2005أبريل  12 ــ أعطت قياسات جودة الھواء بمدينة أوروبية في يوم 3

  القياس في الكيمياء 
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SO 140µg / m

NO 40µg / m

O 45µg / m

→

→

→

  

  .في ھذا اليوم واستنتج جودة ھواء ھذه المدينة  الثلوث ؤشرأحسب م
 .ا[كبر للملوثات ا[ربعة (sous – indice)نعرف المؤشر المتوسط لنوعية الھواء ھو المؤشر التحتاني 

 )SO2 :4 , NO2 : 2 , O3 : 2  وبالتالي sous – indice = 4  ھواء جيد ،(  
من أجل مراقبة وحماية البيئة والصحة ، يقوم اBنسان بإجراء العديد من القياسات والتحاليل التي تستھدف مختلف : خ5صة 

  . عناصر البيئة ، كالھواء والماء والتربة وكذا مختلف مواد ا%ستھ5ك 
   )القياس من أجل التدخل( 3النشاط 

  : تمثل الوثيقة جانبه نتائج تحلي5ت بيولوجية طبية خضع لھا شخص ما صباحا قبل اBفطار 
ـ لمعرفة ھل شخص ما مصاب بداء السكري يطلب منه إجراء تحليلة بيولوجية تحدد تحلون الدم بعد الصيام حيت يتم قياس  

  . ساعة من الصيام على ا[قل  12تركيز مادة الغليكوز في الدم بعد 
القيم المرجعية لتركيز ھذه المادة بالنسبة . مادة يفرزھا الكبد أو يتناولھا اBنسان عن طريق الغداء  (C5H4N4O3)ـ حمض البوليك ـ

  وبالنسبة Bمرأة سليمة   (420µmol/L- 210µmol/L ): لرجل سليم ھي 
(350µmol/L-150µmol/L)  .  

المرجعية القصوى ، فإن ذلك قد يؤدي إلى إذا كان تركيز ھذا الحمض في الدم أكبر من القيمة 
وإذا كان تركيز الحمض أصغر من القيمة . وھو داء مؤلم جدا  (Goutte)اBصابة بداء النقرس 

  . المرجعية الدنيا ، فإن ذلك يكون مؤشرا على إمكانية اBصابة بالتھاب الكبد أو سرطان الكبد 
لتحديد وضعية الشخص الذي  اعتماد عليھھي قيم يجب اBــ ماذا تعني القيم المرجعية ؟  1

  . أجريت له التحلي5ت ھل ھو سليم أم مريض 
ــ ماذا تستخلص من نتيجة تحلون الدم بالنسبة للشخص الذي أجريت له ھذه التحلي5ت ؟  2

   ھو سليم من ذاء السكري
المرجعية  تركيز الحمض في الدم أكبر من القيمةــ ماذا تستنتج من نتيجة حمص البوليك ؟  3

  فھو مصاب بداء النقرس  . القصوى 
ــ بين كيف يمكن التعرف على ھذا الشخص الذي أجريت له التحلي5ت رج5 أم امرأة ؟  4

  .  70,2mgحساب كمية المادة الموجودة في 
للتعرف على الوضع الصحي لھذا الشخص ــ ما ھو الھدف من القيام بھذه التحلي5ت ؟  5

  . لمناسب لتصحيح الوضع المختل والتدخل في الوقت ا
   كيف يتم القياس في الكيمياء ؟

  قياسات تقريبية وقياسات دقيقة   ــ  1
  .   6.5و  6.7يجب أن تكون قيمته محصورة بين  بحيثالحليب  pHلتأكد من جودة الحليب نقوم بقياس مقادير أساسة منھا 
  ب ؟ ما ھي ا[جھزة التي يمكن استعمالھا لمعرفة جودة الحلي

  .  pHفي الحالو المعاكسة نستعمل ورق . متر  pHللحصول على قيم دقيقة نستعمل جھاز 
عندما يتعلق ا=مر بقياسات تتوخى الدقة ، يتم استعمال أجھزة دقيقة ومتطورة ، بينما يتم ا3عتماد على أدوات 

  . البسيطة في الحالة المعاكسة 
  قياسات متواصلة وقياسات بأخذ عينات ــ  2

   .عينات من الماء وتحليل محتوياتھا في أوقات دورية محددة يتم أخذ كيف تتم مراقبة جودة الماء ؟ 
   يمكن جھاز مراقبة نسب الغازات في الھواء من تتبع تطور نسب تواجدھا بشكل مستمركيف تتم مراقبة جودة الھواء ؟ 

، بينما تمكن القياسات بأخذ عينات من تتبع تمكن القياسات المتواصلة من تتبع تطور مقدار معين بشكل مستمر 
  . ويتطلب كل نوع من القياسات استعمال أجھزة وأدوات مناسبة . تطور مقدار معين بشكل متقطع 

  قياسات مدمرة وقياسات غير مدمرة ــ  3
  . التقنية غير مدمرة  ھذه. ونستعمل جھاز يسمى باليونومتر لقياس تركيز ا[يونات الموجودة في الدم نأخذ عينة صغيرة جدا 

 .استعمال المعايرة ھي تقنية مدمرة 
عندما تكون المادة المدروسة قليلة ، أو غالية الثمن ، يتم استعمال تقنيات قياس تستھلك كميات ضئيلة أو % تستھلك شيئا 

تعمال تقنيات تستھلك بعضا في حالة دراسة مادة موجودة بوفرة ، وغير مكلفة ، يمكن اس. البتة ، وتسمى تقنيات غير مدمرة 
  منھا ، وتسمى تقنيات مدمرة 


