
  قياس كميات املادة
 ؟؟؟؟لماذا القياس في الكيمياءلماذا القياس في الكيمياءلماذا القياس في الكيمياءلماذا القياس في الكيمياء ����

أخرى   ونظرا لتقاطعها مع علوم  مبني على القياس والتجربة ولدت الكيمياء كعلم في المختبرات

  ركيزتها األساسية  ، تهتم الكيمياء بجسم اإلنسان و ببيئته وبتغذيته القياس  أعطت علوم جديدة  يكون 

  جترى القياسات املخترب 

من الهواء الذي نستنشق إلى الماء الذي نشرب إلى أدق مكونات ابل للقياس قالكل 

  :تجرى القياسات . جسمنا 

  إلخبار المستهلك بطبيعة وتركيب وكتل مكونات منتوج ما على شكل لصيقة على المنتوج )  1

  

  

                                                                 

        

  

  

  : لمراقبة جودة مادة معينة قبل استهالكه وبعد في حالة ما وقع تسمم  ) 2        

هل تم إضافة ( لقمع الغش أو معرفة جودة الحليب يتم قياس كثافته : مادة الحليب �

 ) الحليب pHحساب ( ولمعرفة طراوته تقاس حموضته ) الماء أم ال ؟

  كتل المكونات المسموح بها لكي يكون وتحديد خواصه الفيزياكيميائية لنتعرف على: الماء  �

  )الجدول أسفله المعايير المعمول بها في أوروبا والواليات المتحدة يحدد (للشرب صالحا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  تحليل الدم :  واقتراح عالج في حالة وجود خلل ما (Diagnostic )لتقدير موقف ما )  3

)  Biochimie  :الكيمياء الحياتية(    

 هو قياس نسبة السكر في الدم وذلك لمعرفة مرض السكري : يقياس السكر 

 0,8g.l-1  -   1,2g.l -1ما بين : القيم المرجعية  في اللتر الواحد إلنسان عادي

القيم  : (lipoprotéines)هو قياس  الدهون المتحركة في الدم : قياس الكولستيرول  

ج المجال يكون الشخص معرض   بالنسبة لقم خار  1,8g.l-1 – 2,4 g.l-1: المرجعية 

 ألمراض القلب والشرايين 

   يتخلص اإلنسان العادي عن طريق البول  ما بين( Acide urique )قياس البولة  

.l-1 120µg.l -420µg تتكون الحصى في   من هذا الحمض وإذا تجاوز القيمة الحدية ،

  .الكلي وقد يتسبب ذلك في القصور الكلوي 

  

  كمية المادة ؟كمية المادة ؟كمية المادة ؟كمية المادة ؟ ����

    mol : المول والتي يرمز لها ب  في النظام العالمي للوحدات بيعبرعن كمية المادة 

  قياسها وتحديد قيمتها انطالقا من مقادير أخرى وهي مقدار غير قابل للقياس ويمكن 

  ....أو التركيز  الضغط  و أالحجم وأ كالكتلة

نستعمل  مكونات منتوج ما وإنما نع  للتعبير  المول نستعمل  القبما سم ظكما يالح عمليا 

  .مشتقاتها أو  gالكتلة ب
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