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     نظریة الحركة الجزیئیة للمادة               1–  4القسم              
              

 وقد طور العلماء نظریة الحركة الجزیئیة لتوصیف ، للمادة حاالت ثالثة شائعة وھي الصلبة والسائلة والغازیة  -
 . سلوك ذرات المادة وجزیئاتھا   

وتستخدم ھذه النظریة لتفسیر ، ) إن جسیمات المادة في حركة دائمة ( ترتكز نظریة الحركة الجزیئیة على فكرة  -
  .  خصائص المواد الصلبة والسائلة والغازیة على أساس طاقة الجسیمات والقوى المؤثرة بینھا 

   

v نظریة الحركة الجزیئیة للغازات     
  وتقدم نموذجًا لما یسمى الغاز المثالي ، تساعد في فھم سلوك جزیئات الغازات وخصائصھا الفیزیائیة نظریة        

  . غاز افتراضي یحقق تمامًا فرضیات نظریة الحركة الجزیئیة كافة ھو :  الغاز المثالي -
  : الفرضیات الخمس لنظریة الحركة الجزیئیة للغازات  

 ،  أعداد كبیرة من الجسیمات المتناھیة في الصغر والبعیدة عن بعضھا مقارنة بحجمھاتتألف الغازات من  .1
 ؟سھولة انضغاط الغازات و، الصلبة  الكثافة المنخفضة للغازات بالمقارنة مع كثافة السوائل والمواد علل ۩

------------------------------------------------------------------------------- -------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

،             واصطدامھا بجدران الوعاء كل منھما تصادم من النوع المرن ، التصادم بین جسیمات الغاز  .2
                                .  ھو التصادم الذي ال یرافقھ فقدان للطاقة الحركیة الكلیة :  التصادم المرن

فیما یبقي مجموع طاقتھما ، تنتقل الطاقة الحركیة بین جسیمین خالل عملیة التصادم  التصادم المرن ومع
  . الحركیة الكلیة ثابتا ال یتغیر ما دامت درجة الحرارة ثابتة 

  ،مات الغاز في حالة حركة دائمة سریعة وعشوائیة في جمیع االتجاھاتتكون جسی .3
إال في حال اقتراب، وتتغلب الطاقة الحركیة للجسیمات على قوى التجاذب بینھا ، ولذلك تمتلك طاقة حركیة 

 . الغاز من درجة الحرارة التي یتكاثف عندھا لیصبح سائًال 
یمكن تصور جزیئات غاز مثالي تسلك سلوك كرات (  ،الغاز ال یوجد قوى تجاذب أو تنافر بین جسیمات  .4

  ) بلیاردو صغیرة تتصادم وال تتالصق بل ترتد مبتعدة بشكل تلقائي عند اصطدامھا 
ویعبر عن الطاقة الحركیة لألجسام    ،یعتمد ُمعدل الطاقة الحركیة لجزیئات الغاز على درجة حرارتھا  .5

:                                                                            بالمعادلة ) والغاز خصوصًا (المتحركة عمومًا 
 سرعتھ   vو تمثل كتلة الجزئ   mحیث  

  :  مالحظة 
  ویزداد    ، ألن جمیعھا لھا الكتلة نفسھا  ، الطاقات الحركیة لجسیمات غاز ما تعتمد على سرعاتھا فقط  -    

  . معدل السرعات والطاقات الحركیة لجسیمات غاز ما مع ارتفاع درجة الحرارة ویقل بانخفاضھا        
  ، غازات واحدًا عند درجة الحرارة نفسھا یكون معدل الطاقة الحركیة لجمیع ال -    

  معدل سرعات أعلى من معدل سرعات ) كجزیئات الھیدروجین ( لذلك یكون لجسیمات الغاز الخفیف       
  .  عند درجة الحرارة نفسھا ، ) كجزیئات األكسجین ( الجسیمات األثقل       

  

v نظریة الحركة الجزیئیة وطبیعة الغازات    
  ، ) وھي غازات غیر موجودة فعًال . ( زات المثالیة فقط  تنطبق نظریة الحركة الجزیئیة على الغا

  . أو درجة حرارتھا منخفضة جدًا ، ولكن العدید من الغازات تسلك سلوكًا مثالیًا تقریبًا إن لم یكن ضغطھا عالیًا جدًا 
  : تفسیر نظریة الحركة الجزیئیة للخصائص الفیزیائیة للغازات           

  التمدد   – 1   
  .لذا ھي تمأل الوعاء الذي توضع فیھ وتأخذ حجمھ . ال تمتلك الغازات شكًال أو حجمًا محددین  -       

  ؟ علل ذلك  .فالغاز الذي یشغل إناء بحجم لتر واحد یشغل أیضا إناء بحجم لترین إذا وضع فیھ            
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ) االنسیاب ( المیوعة  – 2   
  علل ذلك ؟، األمر الذي یجعل الغاز یسلك سلوكًا كأنھ سائل ، جسیمات الغاز تنساب مارة ببعضھا بسھولة  -       

 ----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------  
 fluids الموائعیطلق علیھما اسم ، ألن كًال من الغاز والسائل یمتلك صفة االنسیاب  -       

KE = mv2  1 
2 
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  انخفاض الكثافة  – 3   
  ؟ علل ذلك ، من كثافتھا في حالتھا السائلة أو الصلبة  1000/1تبلغ كثافة المادة في حالتھا الغازیة حوالي  -      

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  قابلیة االنضغاط  – 4   

  ) . 1الفرضیة ( ات الغاز المتباعدة في أثناء عملیة االنضغاط تتجمع جسیم -      
  ؟ علل ذلك غاز مضغوط في الصناعة بشكل واسع تستخدم أسطوانات فوالذیة تحتوي على          

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    االنتشار والتدفق – 5   

   .ظاھرة االمتزاج التلقائي بین جسیمات المواد بفعل حركتھا العشوائیة :   االنتشار -      
  : یعتمد معدل انتشار غاز معین بین غازات أخرى على ثالث خصائص لجسیمات الغاز ھي  -

  ) وقوى التجاذب بینھا  -وأقطارھا    -سرعتھا   ( 
 .الغازات ویمتزج بعضھا في بعض دون الحاجة إلي الرج والتحریك تنتشر جزیئات  -
  علل ذلك ؟ .عند إزالة غطاء وعاء األمونیا في غرفة یمتزج غاز األمونیا بالھواء بانتظام  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

   .عملیة یتم بمقتضاھا مرور جسیمات غاز من خالل فتحة صغیرة جدًا :  التدفق -      
  . تتناسب معدالت تدفق غازات مختلفة طردیًا مع سرعات جسیماتھا  -      

  ولذا یكون تدفق الجزیئات الصغیرة الكتلة أسرع من تدفق الجزیئات الكبیرة الكتلة            
 

v  انحراف الغازات الحقیقیة عن السلوك المثالي  
 .  الغاز الذي ال یتفق بشكل تام مع فرضیات نظریة الحركة الجزیئیةھو :  Real gas الغاز الحقیقي -

 

 . ویكون لدیھا ما یكفي من الطاقة الحركیة ، تسلك غالبیة الغازات سلوكًا مثالیًا عندما تكون جسیماتھا متباعدة  -
  . لكن الغازات الحقیقیة جمیعھا تنحرف إلي حد ما عن سلوك الغاز المثالي 

 ؟ سلوك الغاز المثالي عن الغازات الحقیقیة علل یوھان فاندرفالز انحرافكیف  -
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
 : مالحظات

 ،یوجد بین جسیماتھا قوى جذب ضعیفة تطبق نظریة الحركة الجزیئیة على الغازات التي  -
 سلوك الغاز المثالي ضمن مدى واسع من درجة الحرارة ،  Neوالنیون  Heكالھیلیوم ُتظھر الغازات النبیلة  -

 . لذلك ال تكون قطبیة ، وجسیمات ھذه الغازات أحادیة الذرة ، والضغط 
 ، جزیئات غیر قطبیة وثنائیة الذراتھي ،  H2والھیدروجین  N2كالنیتروجین جسیمات الغازات العادیة  -

 . فیكون سلوكھا مشابھًا تقریبًا لسلوك الغاز المثالي تحت ظروف معینة  
 ،      كلما ازدادت قطبیة جزیئات الغاز تزید قوى التجاذب بینھا ویزید انحراف الغاز عن السلوك المثالي  -

مثًال تنحرف عن السلوك المثالي بدرجة كبیرة مقارنة  ، H2Oوبخار الماء   NH3كاألمونیا فالغازات شدیدة القطبیة 
    .  بالغازات غیر القطبیة 
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  :  مثال
یؤثر   Kg 71شخص كتلتھ  

على سطح األرض بقوة مقدارھا 
 )71X 9.8   = (700 N    
  

ویعتمد الضغط الذي یؤثر بھ 
الشخص على األرض على 

  مساحة التماس بین
  جسم الشخص واألرض  
  
  كلما قلت مساحة التماس ف

 زاد الضغط

  والمثال التالي یوضح مفھوم ضغط       
 :الغاز على صفیحة فارغة كما بالشكل    

     الضغط              4 – 2القسم                            
   

 :      كمیات قابلة للقیاس ھي   لوصف غاز معین بشكٍل كامل یجب تحدید أربع -
  .  القسم  سندرس الضغط وطرق قیاسھ  وفي ھذا    -الضغط   ،   الجزیئات  عدد ،  درجة الحرارة  ،  الحجم  

   

v الضغط والقوة 
 . ------------- --------------------------------------------------------------------ھو :  P الضغط -

 والمعادلة التي ُتعرِّف الضغط ھي      

      Nوتختصر بـ   newtonالنیوتن   للقوة ھي SIإن الوحدة الدولیة      
 . ---------- ----------------------------------------------------------------------ھو :  Nالنیوتن   -

 . وذلك بسبب جاذبیة األرض   N 9.8على سطح األرض یؤثر كل كیلوجرام من الكتلة بقوة مقدارھا    -
  

  .غاز بضغط على أيِّ سطح تصطدم بھ تؤثر جزیئات ال -
 . والحرارة وعدد الجزیئات الموجودةالضغط الذي یؤثر بھ الغاز یعتمد على الحجم  -
 10.01N/cm2على السنتیمتر المربع من السطح أو   kg 1.03الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر یساوي كتلة  -
 . ویرجع الضغط الجوي إلي وزن الغازات التي یتألف منھا الغالف الجوي  -
 . على المتر المربع  kN 101.325ھو قوة )  atm 1( وتكون قوة ضغط جوي واحد  -
   

     
    

  
  
  
  
  
v  قیاس الضغط 

وھو أول نوع من أجھزة قیاس الضغط                                                                                              .  جھاز یستخدم لقیاس الضغط الجوّي :  البارومتر -
   إیفانجیلیستا تورشیلليوقدمھ 

ویوضع األنبوب في داخل إناء ملئ   ، مملوء بالزئبق  ویتركب بارومتر تورشیللي من أنبوب طویل من الزجاج -
وال یسمح بدخول أي كمیة من الھواء إلي داخلھ  ، بالزئبق بحیث یكون الطرف المفتوح من األنبوب تحت سطح الزئبق 

 ) . أي الفراغ الواقع فوق الزئبق خاٍل من الھواء تمامًا ( 

 القوة
 مساحة السطح  

 =الضغط 
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 تقریبًا  
  أن معدل الضغط عند سطح البحر 

760 mm    
  

   یرتفع الضغط الجوّي عن متوسطھ على سطح البحر

  ینخفض الضغط الجوّي عن متوسطھ على سطح البحر

   . في حیز محدد ھو جھاز یستخدم لقیاس الضغط في عینات الغاز المحصور 

  العالقة/ التعریف 
 في البارومتر 1mmالضغط الذي یعادل ضغط عمود من الزئبق ارتفاعھ 

  )تخلیدا للعالم تورشیللي الختراعھ البارومتر 

  الضغط الذي تؤثر بھ قوة مقدارھا نیوتن واحد 
  على مساحة مقدارھا متر مربع واحد

  وھي نسبة للعالم الفرنسي بالزا باسكال) وھي وحدة مشتقة 
  .ھي معدل الضغط الجوّي عند مستوى سطح البحر وعند الصفر المئوي 

  لمقارنة حجوم غازات مختلفة یجب معرفة درجة الحرارة والضغط وقد اتفق العلماء على شرَطین قیاسیین ھما        

 ) K 273(  أو   C˚0ودرجة حرارة ة  

:  
torr  kPa  

--------------------  --------------------  

570 torr  --------------------  

 دفُعلمجاور َیاا

             الرابع الفصل                      
الخصائص الفیزیائیة للغازات                  الحادي عشر علمي

تقریبًا  mm 760لزئبق توصل تورشیللي من تجاربھ إلي أن أرتفاع عمود ا
أن معدل الضغط عند سطح البحر  ومن تجارب تورشیللي ومثیالتھا بات معلومًا

mm  ضغط عمود من الزئبق ارتفاعھیساوي   C˚0وعند درجة الحرارة  
  وفي أي نقطة أخرى على سطح األرض تعتمد قیمة الضغط الجوّي 

  على االرتفاع وعوامل الطقس 
یرتفع الضغط الجوّي عن متوسطھ على سطح البحر عن سطح البحر

   .  mm 760ارتفاع عمود الزئبق في البارومتر أكثر من 
ینخفض الضغط الجوّي عن متوسطھ على سطح البحر وإذا ارتفعنا عن سطح البحر

    .  mm 760یصبح ارتفاع عمود الزئبق في البارومتر أقل من 

ھو جھاز یستخدم لقیاس الضغط في عینات الغاز المحصور 

  وفي الشكل المجاور یقاس ضغط غاز األكسجین 
  واالختالف في ارتفاع الزئبق في طرفي

  ھو  یكون)  Uالشبیھ بحرف 
     مقیاس لضغط غاز األكسجین في الدورق 

 : وحدات الضغط 

التعریف   الرمز
mm Hg  الضغط الذي یعادل ضغط عمود من الزئبق ارتفاعھ

torr 1 torr =  1 mm Hg                 ) تخلیدا للعالم تورشیللي الختراعھ البارومتر

Pa  

1 Pa =  1 N / m2         

الضغط الذي تؤثر بھ قوة مقدارھا نیوتن واحد :    Paالباسكال الواحد ویعرف  -
   )1 N (على مساحة مقدارھا متر مربع واحد
) وھي وحدة مشتقة ( الدولیة   SIوحدات  -

atm  
  
  
 

ھي معدل الضغط الجوّي عند مستوى سطح البحر وعند الصفر المئوي  
        1 atm  =  760 mm Hg   

=  760 torr                
 =  1.01325X105 Pa   
=  101.325 kPa         

 :  والضغط القیاسیان درجة الحرارة
لمقارنة حجوم غازات مختلفة یجب معرفة درجة الحرارة والضغط وقد اتفق العلماء على شرَطین قیاسیین ھما        

1 atm     0ودرجة حرارة ة˚C   
 : STP درجة درجة الحرارة والضغط القیاسیین

ودرجة حرارة ة     atm 1ضغط وھي تعني قیاس حجم الغاز عند 

:اكمل الجدول التالي بكتابة قیمة الضغط المقابل : تمارین تطبیقیة 
  kPa  torr

1.75  --------------------  --------------------

--------------------  --------------------   torr

الحادي عشر علمي الصف
 

توصل تورشیللي من تجاربھ إلي أن أرتفاع عمود ا -
ومن تجارب تورشیللي ومثیالتھا بات معلومًا 

وعند درجة الحرارة  
وفي أي نقطة أخرى على سطح األرض تعتمد قیمة الضغط الجوّي  -

على االرتفاع وعوامل الطقس 
عن سطح البحرفإذا انخفضنا 

ارتفاع عمود الزئبق في البارومتر أكثر من  یصبحو
وإذا ارتفعنا عن سطح البحر

یصبح ارتفاع عمود الزئبق في البارومتر أقل من و 
 

ھو جھاز یستخدم لقیاس الضغط في عینات الغاز المحصور :  المانومتر -

وفي الشكل المجاور یقاس ضغط غاز األكسجین         
واالختالف في ارتفاع الزئبق في طرفي        

الشبیھ بحرف ( االنبوب           
مقیاس لضغط غاز األكسجین في الدورق         

 

v  وحدات الضغط
    

الرمز  الوحدة
mm Hg  ملیمتر زئبق

  تور

  باسكال

  ضغط جوّي
  
  
  

   

v درجة الحرارة
لمقارنة حجوم غازات مختلفة یجب معرفة درجة الحرارة والضغط وقد اتفق العلماء على شرَطین قیاسیین ھما         §

atm ضغط   
درجة درجة الحرارة والضغط القیاسیین §

وھي تعني قیاس حجم الغاز عند                  

تمارین تطبیقیة    
atm  

1.75 atm

--------------------
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  قوانین الغاز                           3–  4القسم   
        

  .  ھي عالقات ریاضیة بسیطة بین حجم الغاز ودرجة حرارتھ وكمیتھ :  قوانین الغازات -
   

v   قانون بویلBoyle's law :العالقة بین الحجم والضغط 
  " وذلك عند ثبات درجة الحرارة ، یتناسب حجم كتلة من الغاز عكسیًا مع الضغط "                  

    PV = kأو         V = kویعبر عن القانون ریاضیًا                                       
   .ودرجة الحرارة وھي تعتمد فقط على كمیة الغاز ، ثابتة لعینة محددة من الغاز   kحیث قیمة       

فعند مضاعفة الضغط لغاز عند درجة حرارة ثابتة فإن حجمھ یقل للنصف وبزیادة الضغط ثالث مرات یقل الحجم إلي  -
 ......  وبالعكس إذا قل الضغط للنصف یزداد الحجم للضعف .... الثلث    

 بأن ،  تفسر نظریة الحركة الجزیئیة سبب العالقة بین حجم الغاز وضغطھ -
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------  
 : یظھر الجدول التالي بیانات الضغط والحجم لكتلة ثابتة من الغاز عند درجة حرارة ثابتة  وكذا الرسم البیاني  -

  
  
  
  
  
  

 : ولمقارنة الظروف المتغیرة للغاز باستخدام قانون بویل یعبر عن قیمتي الضغط والحجم  حسب المعادلتین  -
= P1V1الظروف في البدایة      k     والظروف الجدیدةP2V2 =  k    وألن قیمةk  ثابتة ینتج المعادلة :  
   

    
 :  تمارین تطبیقیة -
  km 6.5أطلق البالون ووصل إلي ارتفاع  .  atm 1تحت ضغط ،  mL 500بالون ملئ بغاز الھیلیوم حجمھ  .1

  . مفترضا ثبات درجة الحرارة ، ما الحجم الذي یأخذه الغاز على ھذا االرتفاع   atm 0.5حیث یصبح الضغط         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 فما ضغطھ،  L 2.93إذا أصبح حجم الغاز ،  L 7.40یشغل حجمًا یساوي  atm 1.26غاز ضغطھ  .2
 .بفرض ثبات درجة الحرارة  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 m 10.2  أي على عمق  m 10.2كلما ازداد العمق  kPa 100َیعلم الغواصون أن ضغط الماء یزداد حوالي  .3

  . ھكذا و kPa 301یصبح الضغط   m 20.4وعلى عمق ،   kPa 201تحت سطح الماء یصبح الضغط 
  . تحت سطح الماء  m 51فما حجمھ على عمق ، ودرجة حرارة الماء ثابتة   STPتحت شروط   L 3.5فإذا كان حجم بالون 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 
P 

  بیانات الضغط والحجم لكتلة ثابتة من الغاز عند درجة حرارة ثابتة
 mL 1200 600 300 200 150 120 100الحجم 

 atm 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0الضغط 
الضغط ×الحجم 

)atmXmL (  
600  600  600  600  600  600  600  
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 atmالضغط 

جم 
لح
ا

m
L

 

P1V1 =  P2V2 

 

     
         Teacher / Fahmy Sharaf

  



                      الرابع الفصل                    
   6       الخصائص الفیزیائیة للغازات                  الحادي عشر علمي الصف

 

  

v  قانون شارلCharles's law  : العالقة بین الحجم ودرجة الحرارة 
    "وذلك عند ثبات الضغط ، یتناسب حجم كتلة من الغاز طردیًا مع درجة الحرارة بالكلفن "                    

  

                                                  =  k         أوV = kT    
  

ووجد ، أظھرت تجربة جاك شارل أن الغازات جمیعًا تتمدد بمقدار واحد عند تسخینھا على فترات زمنیة متساویة  -
  .       تحت ضغط ثابت ، من الحجم األصلي للغاز لكل درجة مئویة واحدة  (         )شارل أن الحجم یتغیر بنسبة  

  C˚0عند درجة حرارة   mL 546لعینة من غاز حجمھا                    الحظ الجدول التالي    
  
  
  
  
  
  
 

أي یصبح الحجم صفرًا            انخفاض الحجم بنسبة    C˚273-إلي  C˚0نظریا یسبب انخفاض درجة الحرارة من  -
حیث قبل بلوغھا درجة الحرارة  ، C˚273-وفي الواقع ال یمكن تبرید الغازات الحقیقیة إلي ،وھو أمر ال یمكن حدوثھ 

. وتتكثف الغازات لتكون سوائل أو أجسامًا صلبة ، ھذه تتغلب القوى الجزیئیة البینیة على الطاقة الحركیة للجزیئات 
فعند زیادة درجة الحرارة إلى ) السیلیزیة ( لجدول أن الحجم ال یزداد طردیًا مع زیادة الدرجات المئویة یالحظ من ا -

 . ال یزداد الحجم عشرة أضعاف )  C˚100إلى  C˚10من ( عشرة أضعاف مثال 
حجم الغاز ودرجاتف، وُیعدُّ مقیاس كلفن لدرجات الحرارة أقرب إلى التعبیر عن معدل الطاقة الحركیة لجزیئات الغاز  -

 .....  فعند مضاعفة درجات كلفن أربع مرات یتضاعف حجم الغاز اربع مرات ، كلفن یتناسبان طردیًا 
وھي أصغر درجة حرارة یمكن الوصول،  C˚273.15-إن مقیاس كلفن لدرجة الحرارة ھو مقیاس یبدأ بدرجة تعادل  -

 .       في مقیاس كلفن " صفر " عطى قیمة وھكذا ُت،  absolute zeroالصفر المطلق  إلیھا وُتسّمى
 وتوضح المعادلة اآلتیة العالقة بین مقیاسي درجة الحرارة المئویة وكلفن                                         -
 ویمثل الرسم البیاني العالقة بین حجم الغاز ودرجة الحرارة بالكلفن  -
  
  
  
  
  
  

 
 وصیغة قانون شارل التي تستخدم لحل معظم المسائل ھي  -

 

 :  تمارین تطبیقیة -
   L 2.46فإذا نقص حجم البالون إلى ،  C˚20عند درجة حرارة     L 2.75بالون ملئ بغاز الھیلیوم حجمھ   -1

  ؟   C˚؟ وبالدرجة المئویة  Kعند وضعھ داخل مجمد الثالجة فكم تكون درجة الحرارة داخل المجمد بالكلفن     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
  ،     L 3.87عند أّي درجة حرارة مئویة یصبُح الحجم     L 4.22وحجمھ    C˚65غاز درجة حرارتھ  -2

  مفترضًا أن الضغط بقي ثابتًا  ؟        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1  
273 

273  
273 

 )الكتلة والضغط ثابتان ( بیانات الحجم ودرجة الحرارة لعینة غاز 
 oC( 273 100 10 1 0 -1 -73 -173 -223(درجة الحرارة

  mL( 1092  746  566  548  546  544  400  200  100(الحجم 
 

K = 273 + ˚C 

V  
T  

V1           V2 
T1           T2 

= 

 )الكتلة والضغط ثابتان ( بیانات الحجم ودرجة الحرارة لعینة غاز 
كلفن  درجة الحرارة

)K( 546  373 283 274 273 272 200  50 

  mL( 1092  746  566  548  546  544  400  100(الحجم 
V/T أو(mL/K) k  2 2 2  2 2 2 2 2 
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v  قانون جایلوساكLussac's law-Gay  : العالقة بین الضغط ودرجة الحرارة 
    "وذلك عند ثبات الحجم ، یتناسب ضغط كتلة من الغاز طردیًا مع درجة الحرارة بالكلفن "                    

  

                                                  =  k           أوP =  kT    
        C˚0من ضغطھ عند درجة حرارة  (         )توصل جایلوساك أن ضغط غاز محصور یتغیر بنسبة   -

 .لكل تغیر في درجة الكلفن 
 وتعتمد الطاقة وتردد االصطدامات        ، ینتج الضغط عن اصطدام جزیئات الغاز بجدران اإلناء الذي یحتویھ    -

 . على معدل الطاقة الحركیة للجزیئات وھي بدورھا تعتمد على درجة الحرارة  ) عددھا في وحدة الزمن ( 
         

    
  
  
  

  
  
  

 تستخدم لحل معظم المسائل ھيوصیغة قانون جایلوساك التي  -
   

 :  تمارین تطبیقیة -
  عند درجة   atm 1.8قبل القیام برحلة من مدینة القدس إلى مكة المكرمة كان ضغط الھواء في إطار سیارة   -1

  ما درجة الحرارة الجدیدة بالدرجة المئویة ،   atm 1.9وفي نھایة الرحلة أصبح الضغط   ،  C˚20حرارة       
  )افترض أن حجم اإلطار یبقى ثابتًا ( ، داخل اإلطار      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

       ما ضغطھا المتوقع عند درجة،  C˚120حرارة   عند درجة atm 1.07عینة من النیتروجین یبلغ ضغطھا    -2
  ) مفترضًا ثبات الحجم ( ؟    C˚205حرارة       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  التي یصل  الحرارة المئویة ما درجة،  C˚22حرارة   عند درجة atm 1.20عینة من غاز الھیلیوم یبلغ ضغطھا    -3
  ؟    atm 2.00عندھا الھیلیوم إلى ضغط       

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

P  
T  1  

273 

P1           P2 
T1           T2 

= 

  الشكل یمثل العالقة بین الضغط  ودرجة الحرارة لغاز ذي حجم ثابت
ویظھر الرسم أن ضغط الغاز یتناسب طردیًا مع درجات الحرارة بالكلفن 
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v  القانون العام للغازاتcombined gas law  
 " ُیعبُِّر القانوُن العام للغازات عن العالقة بین ضغط كمیة معینة من الغاز وحجمھا ودرجة حرارتھا "   

  حیث یجمع قوانین بویل وشارل وجایلوساك في صیغة واحدة ویعبر عنھ بالصیغة الریاضیة                 

  وعند تغیر الظروف یمكن كتابة القانون العام لغازات على الصورة  - 

  یالحظ أنھ یمكن الحصول على أىِّ من قوانین الغازات الثالثة  -
  : من القانون العام للغازات مع ثبات المتغیر المناسب كما یلي        
  عند ثبات درجة الحرارة           عند ثبات درجة الضغط                 عند ثبات درجة الحجم       
  نحصل على قانون بویل           نحصل على قانون شارل              نحصل على قانون جایلوساك      

  
  
 :  تمارین تطبیقیة   -
  عند درجة  ما حجمھ atm 0.974ضغط  وتحت ،  C˚22.0عند درجة حرارة    mL 27.5غاز حجمھ   -1

  ؟    atm 0.993وتحت ضغط   C˚15.0حرارة       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

  حیث       mL .200  ضغطھا إلى حجمتم   STPتحت الشروط القیاسیة    mL .700عینة من غاز حجمھا   -2
  ؟    Paما ضغط الغاز الجدید مقیسا بالـ     C˚30.0زیدت حرارة الغاز إلى       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

v ئیة قانون دالتون للضغوط الجزDalton's law of partial pressures 
  " الضغط الكلي لمزیج من غازات یساوي مجموع الضغوط الجزئیة للغازات التي یتكون منھا " 

فعند وضع ، وجد دالتون أن ضغط مزیج من الغازات غیر المتفاعلة یساوي مجموع ضغوط ھذه الغازات منفردة   -
  في وعاء لھ نفس الحجم وعند )  atm 0.12( ضغط كل منھما منفردًا ) نیتروجین وأكسجین ( غازین 

   atm 0.24نفس درجة الحرارة یكون الضغط الكلي ھو  
 

والقانون قابل للتطبیق بغض النظر عن أنواع الغازات ، ُیسمى ضغط كل غاز في مزیج من الغازات الضغط الجزئي  -
= PT   (:  الموجودة ویعبر عن القانون ریاضیا بالتالي   P1 +  P2 +  P3 +  ….  (  

 

المتحركة لكل غاز  غازات یفھم قانون دالتون من خالل مفھوم نظریة الحركة الجزیئیة الذي یشیر إلى أن الجسیمات  -
لذلك فإن كل غاز یمارس ضغطا مستقًال عما تمارسھ بقیة ، المزیج لھا فرص متساویة لالصطدام بجدران الوعاء 

ویكون الضغط الكلي ناتجا عن مجموع االصطدامات التي تمارسھا الغازات  على وحدة مساحة . الغازات من ضغوط 
 .من الجدار في وحدة الزمن 

 

 .   بیق القونین األخرى للغاز باإلضافة إلى قانون دالتون على مزیج الغازات غیر المتفاعلة یمكن تط -
  

PV  

T        
 k=  

P1V1  
T1       

=  
P2V2  
T2       

P1V1 =  P2V2 
 

P1           P2 
T1           T2 

= 
V1           V2 
T1           T2 

= 
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   عملیة تجمیع الغازات بإزاحة الماء -
 حیث الغاز الناتج عن التفاعل یزیح الماء في مخبار ، معظم الغازات المنتجة في المختبر یتم تجمیعھا فوق الماء  -

  ، ولحساب ضغط الغازات الناتجة بھذه الطریقة یمكن استعمال قانون دالتون حیث ال یكون الغاز نقیا ، جمع الغاز 
 . بل ممزوجًا ببخار الماء على الدوام والسبب تبخر جزیئات الماء من سطح السائل وامتزاجھا بجزیئات الغاز 

یتوجب رفع المخبار حتى یتساوى مستوى الماء داخل المخبار ، لمعرفة الضغط الكلي للغاز وبخار الماء داخل المخبار  -
وطبقًا لقانون دالتون ،   P atmوفي ھذه الحالة یصبح الضغط الكلي داخل المخبار مساویًا للضغط الجوي  ، وخارجھ 

+   P atm = P gas:    (للضغوط الجزیئیة یكون   P H2O      ( 
على جھاز   P atmعلینا قراءة الضغط الجوي  ، دون بخار الماء فقط ) الجاف ( لحساب الضغط الجزئي للغاز  -

 . ثم نطرح ضغط بخار الماء عند درجة الحرارة المحددة من الضغط الكلي ، البارومتر في المختبر 
  
 :  تمارین تطبیقیة   -
  وكان مستوى الماء داخل المخبار وخارجھ ، C˚20.0جمع غاز الھیدروجین فوق الماء عند درجة حرارة   -1

  ما الضغط الجوي وقت تجمیع الغاز ؟ torr 742.5ضغط الجزئي للھیدروجین  ھو نفسھ وكان ال    
   mm Hg 17.5ھو  ،  C˚20.0علما أن الضغط البخاري للماء عند درجة حرارة      

--------------------------------------------------------- ----------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  

  علما أن الضغط   -ضغط الجزئي للھیلیوم ما ال،  C˚25.0جمع غاز الھیلیوم فوق الماء عند درجة حرارة   -2
  ؟   mm Hg 23.8ھو ، وأن البخاري للماء   mm Hg 750.0ھو الجوي     

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------ -------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

       
             

  عند درجة  mL .720حجمھا ، لدى تفكك كلورات البوتاسیوم بالتسخین، ُجمعت كمیة من األكسجین فوق الماء  -3
  ؟   STPكم یكون حجم األكسجین تحت شروط    -  torr 755 وتحت ضغط جوي  ، C˚25.0حرارة       

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------- --------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------- ----------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  :تمارین إضافیة 
إذا كان ،   C˚ 500في محرقة للنفایات درجة حرارتھا   C˚ 20ألقیت صفیحة معطر جو عند درجة حرارة الغرفة   -1

فما الضغط داخل الصفیحة لدى وضعھا في ،  atm 1.0الضغط األولي للغاز في الصفیحة عند درجة حرارة الغرفة  
 )atm 2.6(الجواب                                       .المحرقة ؟ افترض ثبات الحجم داخل الصفیحة وأنھا لن تنفجر 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ما الحجم الذي سیشغلھ ، من أرض على مستوى سطح البحر   L 1.375ُأطلق بالون رصد جوي حجم الغاز بداخلھ   -2
 )L 13.9(؟                          الجواب   kPa 10.0الجوي  حینما یكون الضغط  km 20.0البالون على ارتفاع  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

مرة من الضغط   15في مكبس محرك احتراق داخلي فكان الضغط النھائي أعلى بــ   mL .450ضغط غاز حجمھ  -3
 )mL 30.0(ما الحجم النھائي للغاز بافتراض ثبات درجة الحرارة ؟                                  الجواب ، األولي 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
إذا تركت ،  C˚ 20.0وعند درجة حرارة    atm 4.50تحتوي صفیحة ملطف جو على غازات تحت ضغط   -4

ما درجة الحرارة المئویة على   atm 4.80الصفیحة في مكان حار كشاطئ رملي مثًال یرتفع ضغط الغازات إلى 
 )C˚39.5(الشاطئ                                                                                                الجواب 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

فإذا كان البارومتر في الغرفة  C˚ 27من غاز النیون فوق الماء في یوم بلغت درجة حرارتھ   100mLجمع طالب  -5
  ) mm Hg 716.6(الجواب                       فكم یكون ضغط غاز النیون في الوعاء ؟  mm Hg 743.3یسجل  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 لكل من الغازات األربعة الرئیسیة في الھواء   mm Hgاحسب الضغط الجزئي بــ   -6
علمًا بأن نسبة الوجود   mm Hg 760تحت ضغط  )  ثاني أكسید الكربون ، أرجون ، أكسجین ، نیتروجین ( 

   على التوالي    %78.08  ,  %20.95  ,  %0.934  ,  %0.035الحجمیة لھذه الغازات ھي   
  )  N2:593.4 mm Hg ,  O2: 159.2 mm Hg  ,  Ar:7.10 mm Hg  , CO2:0.27 mm Hg(الجواب    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ومعدل حجم الھواء لكل مرة یحصل فیھا التنفس ھو ، مرة في الدقیقة  15.0الي  معدل تنفس اإلنسان الطبیعي حو -7
505 cm3   20عند درجة حرارة˚C    104×9.95وتحت ضغط Pa   ، كم یبلغ حجم الھواء الذي یتنفسھ إنسان في

  ؟   STPیوم تحت شروط 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  4-1أسئلة مراجعة القسم 
  :اختر اإلجابة الصحیحة لكل مما یأتي : أوًال 

 تتكّثف الغازات إلى سوائل بسببوفقا لنظریة الحركة الجزییة ،   - 1  
 .التصادم المرن  -د                    .القوى بین الجزیئات   - ج.         الضغط الجوي  - ب                   .  الجاذبیة األرضیة  -أ         

 تفسر نظریة الحركة الجزیئیة سلوك -2   
 .المواد الصلبة والسائلة والغازیة  -د             .السواثل والغازات  - ج         .مواد الصلبة والسائلة ال - ب                    .الغازات نقط  -أ        

 أّي عملیة یمكن تفسیرھا من خالل نطریة الحركة الجزیئیة ؟ -3   
 .تفاعالت االستبدال  -د                           التكثُّف –ج                     األكسدة  - ب                   ).االحتراق (االشتعال  -أ        

  وفقا لنظریة الحركة الجزیئیة ، أّي المواذ التالیة مؤلفة من جسیمات ؟ -4   
 .عدا الصلبھ منھا، المو اد كافھ  -د                  .المواد كافھ  - ج          .    الغازات كافة  - ب                    .الغازات المثالیة فقط  -أ         

  من خالل طاقة الجسیمات و، تفسر نظریة الحركة الجزیئیة خصائص المواد الصلبة والسائلة والغازیة  -5   
  .كتلة الجسیمات   -د                        .االنتشار -ج     .     القو ى العاملة بین الجسیمات  - ب                .قوى الجاذبیة األرضیة  -أ       

 تكون جسیمات المادة في حالة حركة في، وفقا لنظریة الحركة الجزیئیة   -6   
  .المود الصلبة فقط  - د        .المواد الصلبة والسائلة والغازیة  -ج          .الغازات والسواثل  - ب                         .الغازات فقط  -أ         

 )تخیلي (ثالي ھو غاز افتراضي الغاز الم -7   
 .تنطبق علیھ فرضیات النظریة الحركیة كافة   - ب                                    .لیس مكّونًا من جمیمات   -أ         
  ).غیر متحركة (مكوٌن من جسیمات ساكنة   -د                            .لجسیماتھ كتٌل تساوي الصفر  - ج          

 على عكس الغاز المثالي ، یتكون الغاز الحقیقي من جسیمات -8  
  تؤثر بقوى جذب على بعضھا البعض -د     .ال تتمكن من االنتشار -ج     .لھا الطاقة الحركیة نفُسھا - ب      .تتحرك في االتجاه نفسھ  -أ         

 الغاز الحقیقي   -9  
 .مكون من جسیمات ال تشغل حیزًا من الفراغ  - ب             الجزیئیة الحركیةال یتبع كافة فرضیات النظریة  -آ        
 .ال یمكن إنتاجھ في المختبرات العلمیة  -د                                                   ال یمكن تكثیفھ - ج         

 وھذا مثال على. كما ھي قبلھ ، تبقى طاقتھما الكلیة بعد التصادم ، إذا تصادمت كرتا حدید   -10  
  قانون بویل وقانون شارل  -د                      .التصادم المرن  - ج                .قانون الجاذبیة  - ب                 .قانون بویل  -أ          

 ال ُیعد من فرضیات نظریة الحركة الجزیئیة ؟ أيُّ من اآلتي  -11  
  .    جسیمات المادة في حالة حركة دائمة  - ب                                          .المادة مكونة من جسیمات دقیقة  -أ        
.   الجسیمات المتصادمة جزءًا من طاقتھا عند التصادم  تفقد جمیع -د             .تبقى الطاقة الحركیة الكلیة للجسیمات المتصادمة ثابتة  - ج       

 ما الفرق بین الغازات والسوائل ؟، وفقا لنظریة الحركة الجزیئیة   -12  
  .نوع االصطدام الذي یحصل بین الجسیمات  -د         .المسافة بین الجسیمات  - ج .      كتلة كل جسیم   - ب            .شكل الجسیمات  -أ       

 فإن جسیمات الغاز، وفقًا لنظریة الحركة الجزیئیة   -13  
 .وال تتنافر، والتتصادم ، ال تتجاذب  - د      .ولكنھا تتصادم ، ال تتجاذب وال تتنافر - ج    .  تتنافر دون تصادم   - ب        .تتجاذب ولكن ال تتصادم   - أ       

 إذا ُأطلق غاز لھ رائحھ في غرفة ، فسرعان ما ُیَحسُّ بھ ي عموم الغرفة ، وذلك ألنھ -14  
  .یتكثف  -د                        .مضغوط  - ج                     .ذو كثافة عالیة  -ب                .ینتشر -أ         

  أيٌّ من المواد التالیة ذو الكثافة األقل ؟  -15  
  Hg(g)  -د                      Hg(l) - ج                   H2O(l)  - ب                          H2O(g) -أ         

 عندما تتحول من ، تخضع كثافة المادة لتغیرات كبیرة  - 16  
 صلب جزیئي إلى صلب أیوني -د                      صلب إلى سائل  - ج             سائل إلى صلب  - ب              .سائل إلى غاز  -أ           

 یتسارع االنتشار بین غازین إذا كانا  - 17  
 .عند درجة حرارة منخفضة وجزیئاتھما كبیرة  - ب                    .عند درجة حرارة مرتفعة وجزیئاتھما صغیرة  -أ         
 .عند درجة حرارة مرتفعة وجزیئاتھما كبیرة  -د                .ضة وجزیئاتھما صغیرة عند درجة حرارة منخف - ج          

 أيٌّ من التالي مثال على التدفق ؟  -18  
 .رائحة الفطیرة الساخنة المنتشرة في جو المطبخ - ب                                          .تسرب الھواء من إطار عجلة مثقوبة  -أ          
 ).الكاربورتیر(امتزاج األكسجین والجازولین في محرك السیارة  - د     .انتشار الھیلیوم في جو الغرفة بعد انفجار البالون الذي كان یحتوي علیھ  - ج          

  ما الذي یحصل لحجم غاز خالل عملیة ضغطھ ؟ -19  
  .الختالف الغازات أحدھا عن اآلخر، یصعب التوقع  -د    .         یبقى حجمھ ثابتًا - ج    .    ینقُص حجُمھ  -ب        .یزداُد حجمھ  -أ         

  تحت أي من الشروط التالیة تتشابھ الغازات الحقیقیة مع الغازات المثالیة ؟ -20  
  .ضغط منخفض ودرجة حرارة مرتفعة  - ب               .ضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة  -أ        

 .ضغط مرتفع ودرجة حرارة منخفضة  - د                  .ضغط مرتفع ودرجة حرارة مرتفعة  - ج       
  متى یسلك الغاز الحقیقي سلوك الغاز المثالي ؟  -21  

 .عندما تكون الطاقة الحركیة للجسیمات منخفضة  -ب                          .عندما تكون الجسیمات متباعدة  -أ       
  .عندما ُیسیَّل الغاز -د                             .عندما یكون الضغط مرتفعا - ج       
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  لماذا ال یسلك الغاز عند درجة الحرارة المنخفضة سلوك الغاز المثالي ؟ -22  
 ي ضعیفةألن قوى الجذب بین الجسیمات ف -ب                      لوجود مسافات كبیرة بین الجسیمات -أ        
 لدخول الجسیمات في تفاعالت كیمیائیة -د                  ألن الطاقة الحركیة للجسیمات ضعیفة - ج         

  آي الغازات التالیة یسلك سلوك الغاز المثالي ؟ -23  
 .جزیئات غیر قطبیة أحادیة الذرة الغازات المكوَّنة من  - ب                .الغازات المكوَّنة من جزیئات عالیة القطبیة  -أ        
  .الغازات القریبة من درجة حرارة تكثفھا -د            .الغازات المكوَّنة من جزیات قطبیة ثنائیة الذرة  - ج       

 ینحرف سلوك الغاز الحقیقي عن سلوك الغاز المثالي ألن جسیماتھ  -24  
 .واقعة تحت قوى جذب بینیة  -د                 .تتصادم بشدة  - ج                  كتسب طاقة حركیةت - ب                   .تتحرك متباعدة  -أ       

 من المتوقع أن یسلك غاز واقع تحت ضغط مرتفع سلوكًا  -25  
 .منحرفا عن سلوك الغاز المثالي   - ب                      .مطابقا لفرضیات نظریة الحركة الجزیئیة  -أ      
 .یكشف عن كونھ غیر قطبي -د                                     .مشابھا لسلوك الغاز المثالي  - ج      
  

  
  

  4-2أسئلة مراجعة القسم 
 وة المؤثرة على وحدالضغط ھو الق - 26 

 .عمق  -د                                   طول - ج                         .مساحة سطح  - ب                           .حجم  -أ     
 للضغط ؟ )SI( ما الوحدة الدولیة   -27 

) mm Hg( ملیمتر زئبق  –د                 ) atm( ضغط جوي  - ج            ) .Pa( باسكال  - ب                        ) torr( حجم  -أ      
  فإن الضغط ،عند ثبات القوة وتقلیل مساحة السطح  -28 

 .وفقأ لتغیُّر الحجم ، ینخفض أو یزداد  -د                یزداد - ج           .ینخفض  - ب               .یبقى ثابتا -أ     
 الدائم لجزیئات الغاز بالجدران الداخلیة للوعاء ؟ ما الذي ینتجھ االصطدام  -29 

  انتشار -د                                           ضغط - ج                                 كثافة - ب                      حرارة  -أ     
 أيُّ من العالقات التالیة تعبِّر عن الضغط ؟ -30 
  
  
    
  ما اسم الجھاز المستخدم في قیاس الضغط الجوي ؟ -31 

 التورومتر  -د                           المضخة الماصة - ج                        المانومتر –ب                        البارومتر -أ     
  قیاس ضغط الغاز المحصور ؟ما اسم الجھاز المستخدم في  -32 

  التورومتر -د                         المضخة الماصة  - ج                          المانومتر  - ب                    .البارومتر   -أ     
  یساوي   mm Hg 745ضغط     -33 

  pa 745 -د                                      pa 1 - ج                             torr 1 - ب                       torr 745 -أ     
   mm Hgإلى    atm 0.75حّول ضغط  -34 

   760 -د                                      570 - ج                                 430 - ب                         101.325 -أ     
     mm Hgإلى    atm 0.480حّول ضغط  -35 

   780 -د                                    638 - ج                                  437 - ب                                 365 -أ     
   mm Hgإلى    atm 0.600حّول ضغط  -36 

   708 -د                                    572 - ج                                  456 - ب                                  325 -أ     
   kPa إلى    atm 2.50حّول ضغط  -37 

   1000 -د                                    760 - ج                                  253 - ب                                       1 -أ     
   kPa إلى    atm 1.30حّول ضغط  -38 

   245 -د                                    132 - ج                                  115 - ب                                        2 -أ     
   درجة الحرارة القیاسیة تساوي بالضبط  -39 

   K 0 -د                                 oC 0 - ج                              3oC 27 - ب                                  oC 100-أ     
   الضغط القیاسي ھو الضغط الذي یؤثر بھ عموٌد من الزئبق طولھ -40 

   m 1.00 -د                            cm 760 - ج                      mm Hg 760 - ب                            mm Hg 723-أ     
  ھو بالضبط )  atm( الضغط القیاسي  -41  

  atm 101 -د                     atm 101.325 - ج                         atm 760 - ب                                         atm 1-أ     
  فإن الضغط المقیس ھو لمنطقة ،  mm Hg 760، أقل من  0oCإذا كان ارتفاع الزئبق في بارومتر عند درجة حرارة  -42 

  .ال یمكن تحدید ذلك  -د           .تحت مستوى سطح البحر -ج     .فى مستوى سطح البحر - ب         .أعلى من مستوى سطح البحر -أ     

 المساحة
 القوة

 المساحة ×القوة = الضغط  - ج = الضغط - ب
 القوة

 مربع المساحة
 القوة = الضغط  -د

 المساحة
 = الضغط  -أ

 

     
         Teacher / Fahmy Sharaf

  



                   الرابع الفصل                      
13       الخصائص الفیزیائیة للغازات                  الحادي عشر علمي الصف

 
  4-3أسئلة مراجعة القسم 

 فما الذي یتغیر أیضا ؟، إذا تغیرت درجة حرارة حجم معین من غاز -43
  صیغتھ  -د                   كتلتھ                - ج                   كثافتھ                  - ب                     ضغطھ              -أ    

  لعوامل الواجب تثبیتھا ھي درجة حرارة الغاز، وفإن ا، لكي تالحظ تأثیرات تغّیر الضغط على حجم غاز -44 
  .جمیع ما تقدم  -د                              .مرونتھ  - ج                كمیتھ                     - ب                    .              كثافتھ  -أ    

  أيٌّ من العوامل اآلتیة یتوجب تثبیتھا ؟لدراسة العالقة بین درجة حرارة وحجم كمیة معینة من غاز،  -45 
  .الضغط  -د                     .الطاقة الحركیة  - ج          .                     المیوعة  - ب                 .              المرونة  -أ    

  وبقي الضغط ثابتًا فإن، إذا انخفضت درجة حرارة كمیة محددة من غاز  -46 
 .كثافة الغاز تقل  -د                    .حجم الغاز یقل  - ج                   .حجم الغاز ال یتغیر. ب                      .حجم الغاز یزداد -أ    

 فما الذي سیتّغیر أیضًا ؟، ًا بتثا افترض أن درجة حرارة الھواء في منطاد ارتفعت وبقي ضغطھ -47 
 الكتلة المولیة -د                  الت        عدد المو - ج           .            عدد الجزیئات  - ب              .                   الحجم  -أ    

  عند حركتھا ؟، لماذا یزداد ضغط الھواء داخل إطارات السیارة  -48 
  .م بجدار اإلطار لدى حركة السیارةألن جسیمات الھواء تصطد - ب                                       .ألن بعض الھواء یتسرب من اإلطار -أ    
 .ألن ضغط الھواء یضغط اإلطار -د      .ألن سرعة جسیمات الھواء داخل اإلطار تزداد الرتفاع حرارتھا - ج    

  ز فیھ ؟كیف یزداد ضغط الغا، عندما تبقى درجة حرارة وعاء ثابتة  -49 
بزیادة عدد جزیئات الغاز في الوعاء -د    وعاء  بزیادة حجم ال -جبزیادة انتشار جزیئات الغاز      - ب   ات الغاز    بزیادة كتلة جزیئ -أ    

  ینخفض ضغط الغاز داخل الوعاء عندما  -50 
یزداد عدد الجزیئات وترتفع درجة الحرارة -د     لحرارة ترتفع درجة ا - یقل عدد جزیئات الغاز    ج - ب   یزداد عدد جزیئات الغاز   -أ    
  یمثِّالن   \P\ , Vیمثِّالن الحجم والضغط األولیین   P , Vوأن   ، افترض أن درجة الحرارة ثابتة  -51 

  فما الصیغة الریاضیة لقانون بویل ؟ ، الجدیدین    الحجم والضغط     
=  \VV - ب                 P\V  =  V\P  -أ       PP\                  ج - V\P\  =   VP                         د-    

  یحسب تغّیر الضغط والحجم عند ثبات درجة الحرارة بواسطة  -52 
  قانون دالتون -د               قانون جایلوساك         - ج       قانون شارل               - ب      قانون بویل                 -أ     

عند درجة الحرارة نفسھا  ؟  L 2.0لكي یصبح حجمھا )  atm (ما ضغطھا  -  atm 1.0عندما یكون ضغطھا   mL 400.0عّینة من غاز حجمھا  -53 
   800 -د                                   0.20 - ج                               5.0 - ب                                0.5 -أ     

  ،تغییر درجة الحرارة  دون  mL 10إذا ضغط الوعاء إلى ،  mL .200داخل وعاء حجمھ  atm 2.0عّینة من الھیلیوم ضغطھا  -54  
  ؟)    atm(فما الضغط الجدید           

  40 -د                                     100 - ج                             0.10 - ب                                200 -أ     
   ما الحجم الذي تشغلھ،  mm Hg 800.00عندما یكون الضغط  mL .560ًا قدره متشغل عینة أكسجین حج -55  

 ، عند ثبات درجة الحرارة ؟ mm Hg 700.0العّینة عندما یخفض الضغط إلى ھذه         
  640 -د                                    600 - ج                              490 - ب                                80.0 -أ     
  الذي تشغلھ ھذه العّینة ، ) mL (ما الحجم . تحت ضغط قیاسي  mL .1000تشغل عیة من األرجو حجمًا قدره  -56  

 عند ثبات درجة الحرارة ؟ mm Hg 800.00زیادة الضغط إلى  لدى       
  1053 -د                                   950 - ج                               760 - ب                               .500 -أ     
  ھذه العّینة ، تؤثر بھ الذي) mm Hg(ما الضغط . mL .250حجمًا قدره  mm Hg .750تشغل عّینة من غاز مجمع تحت ضغط  -57  

 عند ثبات درجة الحرارة ؟ mL .300إذا ازداد الحجم إلى         
   900 -د                                 625 - ج                                550 - ب                                  .50 -أ     
  ھذه العّینة ،  الذي تشغلھ)  mL(فما الحجم   . mL .625حجمًا قدره  mm Hg .710تشغل عّینة من غاز النیتروجین تحت ضغط  -58  

 ؟  mm Hg .760 عند ثبات درجة الحرارة وارتفاع الضغط إلى          
   669 -د                                 600 - ج                                584 - ب                               .135 -أ       
   درجة الحرارة عند ثبات )  mL( ما حجمھا الجدید،  mm Hg .780تحت ضغط  mL .425ا مھجمعت عینة من غاز حج -59  

  ؟ mm Hg .680خفاض الضغط إلى وان         
   525 -د                                488 - ج                                  370 - ب                                 325 -أ      
  الحرارة الجدیدةھي درجة  \Tھي درجة الحرارة األصلیة بالكلفن و  Tھو الحجم الجدید و  \Vھو الحجم األصلي و  Vإذا كان  -60  

  فكیف یعبَّر عن قانون شارل ریاضیًا ؟            
  

 
  ،الضغط  تغییر  دون  C°10.0  فإذا ارتفعت درجة الحرارة إلى  C°5.0عند درجة حرارة   L 5.0عینة من غاز حجمھا   -61  

  للعینة ؟) L(فما الحجم الجدید        
  10.0 -د                                   5.1 - ج                                  4.8 - ب                                  2.5 -أ      

  ؟)  C°(  فما درجة الحرارة، تحت الضغط نفسھ  mL 74ویصبح حجمھا    C°7.0عند درجة حرارة   mL 49عینة من غاز حجمھا   -62  
150-د120- ج16- ب3.0-أ
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  القیاسیة ؟  رجة الحرارةعند د)  mL(ما حجم ھذا الغاز . C°87.0من غاز عند درجة حرارة  mL 180.0قیس حجم  -63  
 410 -د                                136 - ج                                  0.5 - ب                                      0.0 -أ     
  ،الضغط  دون تغییر   C°0  رجة الحرارة إلىفإذا انخفضت د  C°91عندما تكون درجة حرارتھا   mL 93عینة من غاز حجمھا   -64  

  ؟) mL (فما حجم عینة الغاز           
   273 -د                                 120 - ج                                  100 - ب                                       70 -أ     
  ،الضغط  دون تغییر  C°50.0  رجة الحرارة إلىإذا ارتفعت د  C°30.0عند درجة حرارة   mL .400عینة من غاز حجمھا   -65  

  ؟) mL (فما الحجم الجدید لعینة الغاز         
   600 -د                                  424 - ج                                  400 - ب                                     375 -أ     
  ،  C°25.00 حرارةالذي ستشغلھ عند درجة ) mL (فما الحجم ، عند درجة حرارة قیاسیة  mL 950.0إذا شغلت عیة من غاز  -66  

  عند ثبات الضغط  ؟          
    1037 -د                             1000.0 - ج                                966.0 - ب                                   870.0 -أ    
  )  atm(فكم سیكون ضغطھ   ، atm 1.5فإذا كان ضغط إطار سیارة   C°13-في صبیحة أحد أیام الشتاء ، بلغت درجة الحرارة  -67  

  دون تغیُّر الحجم ؟،  C°15عند ارتفاع درجة الحرارة إلى        
  19.5 -د                                  3.0 - ج                                    1.5 - ب                                      1.5- -أ    
 ؟  C°.20عند درجة حرارة ) atm( ما ضغط ھذه العینة من الغاز C°.30عند درجة حرارة  atm 2.0عینة من غاز ذات حجم ثابت یبلغ ضغطھا  -68  
   20 -د                                  2.1 - ج                                      1.9 - ب                                      1.0 -أ    
فإذا بقي الحجم  mm Hg .900إلى   mm Hg .700من  C°10.0عنا درجة حرارة  mL .1000ارتفع ضغط عینة من غاز حجمما  -69  

 ؟) C°(فما درجة الحرارة الجدیدة ، ثابتا          
  91 -د                                    30 - ج                                       24 - ب                                          0 -أ    
 ؟  C°.20حرارة عند درجة ) atm(ما ضغطھا  C°70عند درجة حرارة  atm 8.0عینة من غاز ذات حجم ثابت یبلغ ضغطھا  -70  
   58 -د                                 9.4 - ج                                        6.8 - ب                                     0.16 -أ    
  الجدید فما الضغط ، فإذا بقي حجمھا ثابتًا   C°.30إلى   C°.15من  atm 4.0ارتفعت درجة حرارة عینة من غاز تحت ضغط  -71  

  ؟) atm(لعینة الغاز           
  19 -د                                        8 - ج                                           4.2 - ب                                       3.8 -أ    
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