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 :أجب بصخيد أو ذطأ وصخد الذطأ :1

  للػازات الخقيقيٌ التً الػاز المثالً هو نموذج نظري
 .تربطوا مقادير فيزيائيٌ من ضػط و خرارة وخجم

 الوخدة الدوليٌ لقياس الضػط هً البار. 
 درجٌ خرارة الػازات تبدأ من الصفر 
  ٌكلفن معدوم 0الػاز المثالً ضػطى عند درج. 
  نيوتن علٍ مساخٌ 1الباسكال هو ضػط قوة شدتوا

 .m2 1 سطخوا 
  ينص قانون بويلPV= Cst 
 
 :أكمل الفراغات : 2

  ٍينص قانون بويل ماريوط عل...... 
  ٍيتص قانون شارل عل............ 
  ٍينص قانون غب لوساك عل....... 
  يساوي ....................الضػط الجوي هو

..................Pa  يساوي.........mmHg 
 

غاز نعتبره مثالً تخت   m3 5وضعنا فً ذزان خجمى : 3

 .و درجٌ خرارة ثابثٌ bar 0.75ضػط 
 nاخسب كميٌ المادة   T=20°Cاذا كانت  -1
 .الػاز هو ثانً األوكسجين اخسب كتلتى -2
 V2=1.5m3افرغنا الػاز فً ذزان اذر خجمى  -3

 P2هل يتػير الضػط ؟ علل ؟ استنتح 
 

 (رياضيات   Iالجزء :)4

 - I  لدينا اسطوانٌ نصف قطرها . مطبقٌنريد خساب قيمٌ قوة
20Cm  24و ارتفاعوا Cm 5ضػط قوة قدرها  تختbar  

 ؟ اخسب شدة القوة المطبقٌ
II –  30خجم االسطوانٌ هو L  مطبقٌ تخت نفس قوة الضػط

 .تخت تاثير درجٌ خرارة المخيط .السابقٌ
ما هو العامل   P2=2 barذفضنا الضػط إلٍ أن أصبد 

 أخسبى.المسؤول عن هذا التػير كيف نسمً التخول الفيزيائً
8°C 1.25 ×10

-3 
mol  

 
 

 l 3بالون ال يمكنى ان يتمزق اال اذا تجاوز خجمى قدرا   :5

ملؤنا .ضػط جوي  1تاثير تخت   C° 20فً درجٌ خرارة  
 .بػاز الوليوم

 .اخسب كميٌ مادة غاز الوليوم ثم اسنتح كتلتوا – 1
ندذل البالون داذل غرفٌ مفرغٌ تماما من الوواء ما هو  -2

 سلوكى علل ؟
5 g 0.628 ×10

5
 N 

خجم عجلٌ السيارة ثابث لما تكون درجٌ الخرارة   :6

 . bar 1.8يذضع لضػط مقداره   C° 0تساوي 

درجٌ  يالسير ارتفعت درجٌ خرارة العجالت ا إثناء
  (C° 25)خرارة المخيط 

 .باذتيارك القانون المناسب اخسب مقدار الضػط الجديد

1.96 bar 

بجمع كميٌ من غاز مجوول عند درجٌ خرارة  قمنا :7
25°C   250فً وعاء خجمى ml   فكان ضػط الػاز

74291.4 pa  0.118و كتلتى g. 

 ما هً كميٌ مادة هذا الػاز ؟ – 1

 استنتح صيػتى ؟ – 2

H2 0.074 mol  

 :وضعيٌ إدماجيٌ :8

 إلٍع ت  2مع ابنى الذي يدرس فً سنٌ  األبذهب  
من  األبطلب .العجالت المطاطيٌ  إصالحورشٌ 

أذد العون جواز قياس . عون الورشٌ مراقبٌ العجالت 
موصول بمضذٌ هواء و بدأ بمراقبٌ  أنبوببيده و 

  .العجالت

ال داعً  4.2راقب العون كل العجالت و هو يقول 
نخن (هو الضػط المناسب لعجلٌ  4.5)  4.5لجعلوا 

 إلٍيرفعوا  أنطلب منى  األبلكن . فً فصل الصيف
هذا هو الضػط المناسب فً  أنالن معلوماتى  4.5

 .ألبيىقال ال وشرح خين االبن 

 .بصفتك درست نموذج الػاز المثالً

ما هو شرح االبن معرفا المقدار الفيزيائً الذي قاسى 
عون الورشٌ و ما هو جواز القياس المستذدم ووخدتى 

 .الفيزيائيٌ

عون الورشٌ لجعل ما هو المقدار الذي غير فيى   
    العجالت مناسبٌ للسير
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 :الػازات و التركيز المولً ( 2)سلسٌ 

توضع فً خجرة  l 627كميٌ من األوكسجين خجموا :9
فً الشرطين النظاميين نت الضػط  1000lصػيرة سعتوا 

 .ودرجٌ الخرارة

 

 ما هً قيمٌ ضػط الػاز فً هذه الػرفٌ ؟ -1
 الػرفٌ ؟ ما هو التركيز المولً لوذا الػاز فً -2
وضػط الػاز عندما ما هً قيمٌ التركيز المولً  -3

 500lنضػطى داذل الخجرة ختٍ يصبد خجمى 
 C° 0و تكون درجٌ خرارتى 

0.03 mol/l 0.672 atm  
1.344 atm 0.06 mol/l 

 

فً درجٌ خرارة  األوكسجين  يختوي علٍ غاز إناء :10
  l 40  سعتى atm 150عاديٌ و تخت ضػط 

الػاز الذي نخصل عليى عند نفس درجٌ الخرارة ما هو خجم 
 . وضػط جوي نضامً

6000 l 

نخلل   mmHg 760هو  النظامًالضػط الجوي  إن :11
 .الماءمن  500lكوربائيا 

كانت درجٌ  إذاالناتح عن ذلك  األكسجينما هو خجم  -1
 .C° 0الخرارة 

 الناتح ؟ األوكسجينما هً كميٌ المادة من غاز  -2

 :المنخلٌ تعطٍ بالعالقٌ كتلٌ الماء 

meau=ρeau×veau 

 ρeau =1Kg/lو 

24.32 l/mol 5×10
5
 g 

13890 mol 337.5 m
3

 

 

جمعنا كميٌ من األكسجين الناتح من التفاعل الكيميائً :12

  C°0فً قارورتين خيث كانت درجٌ الخرارة 

من غاز األوكسجين تخت   2.5lيوجد بوا ( 1)القارورة 
 .2atmضػط 

من غاز األوكسجين تخت ضػط  1lيوجد بوا ( 2)القارورة 
5atm. 

 قارن بين كميتً المادة الموجودة فً القارورتين -1
فً نفس درجٌ الخرارة نصل بين القارورتين بواسطٌ   -2

 .ما هً قيمٌ الضػط فً القارورتين. أنبوب 

n2=0.22 mol n1=0.22ml 
 285.2 atm 

 

فً غرفٌ اإلنعاش بالمستشفٍ توجد قارورة من الفوالذ :13

تخت ضػط  20lتختوي علٍ غاز األوكسجين خجمى 
1.8.107 pa . 

باعتبار  pa 105ما هو خجم الػاز عندما يصبد الضػط  -1
 درجٌ الخرارة ثابتٌ؟

فما هً كميٌ المادة من  C°0إذا كانت درجٌ الخرارة هً  -2
 غاز األوكسجين فً هذا الخجم ؟

160.7 mol 3600 l 
 

تختوي علٍ غاز مركب من ذرات   100lقارورة خجموا :14

و خجمى المولً  g 1.28االزوت و االكسجين كتلٌ الػاز هً 
 .فً شروط التجربٌ  l 22.4هو 

 ما هً الكتلٌ الموليٌ لوذا الػاز ؟ -1
 xخدد قمٌ  NOXنفرض ان صيػٌ الػاز من الشكل  -2

 O=16 , N=14: تعطٍ 

30.7 g 4.17.10
-2

 mol 
NO X=1 

 


