
 
3 ع ت 2 : المستوى                                                                                                               النعامة لوالية  التربية مديرية  

سا1 : المدة                                                                                                                                اإلمام مالك ثانوية   

 

 ( وقاط06 ) :01تمريه 

 .أجة تىعم أو ال- 

 .كًزبنٍت ( ماريىط ، شارل ، غي نىساك–تىيم  )ًٌكٍ إعخببس كم انغبصاث انخً ححقق فٍٓب قٕاٍٍَ  -1

 .يعذٔو  (°T = 0 K )انغبص انًزبنً ضغطّ عُذ دسجت انحشاسة   -2

 .ٌُخج ضغط انغبص يٍ اصطذاو جضٌئبث انغبص يع بعضٓب بعضب -3

 .حضداد انقٕة انضبغطت انًطبقت يٍ طشف غبص عهى سطح انزي ٌاليسّ ، كهًب صادث يسبحت انسطح -4

غبصاٌ ٌشغالٌ َفس انحجى ٔ ٌحخٌٕبٌ عهى َفس كًٍت انًبدة ٌخضعبٌ نُفس انضغط ٔ دسجت حشاسحًٓب  -5

 .يخخهفخبٌ

PV = C ) ٌُص عهى أٌ غي نىساكقبٌَٕ  -6
et

 ).  

  ( وقطة07 ) :02تمريه 

 r =10 Cmا و، َصف قطش كم يُّ(ٌٍا يزبنًوَعخبشِ ) يجٕٓنت ٌٍ عهى غبصاٌ ححخٕيحٍٍ يخًبرمأسطٕاَخٍٍحٕجذ 

P= 1.981 x 10ا و، ٔ ضغط انغبص فً كم يُّ h= 20  Cmا ؤاسحفبعّ
5
 Pa  دسجت حشاسحًٓب ٔt = 25 C° 

  . m2= 16 g ٔ فً انزبٍَت m1= 29 g، حٕجذ يهصقت عهى كم اسطٕاَت بحٍذ كخب عهى األٔنى 

 :حدد وىع انغاز في كم أسطىاوة عهما أن - 

 CO2 NO2 CH4 C4H10 Cl2 O2 H2 األفشاد انكًٍٍبئٍت

انكخهت انًٕنٍت 

M(g/mol) 
44 46 16 58 71 32 2 

 

  ( وقطة07 ) :03تمريه 

  كًب فً انشكم R ، يٕصٕنت بقُٕاث ححخٕي كم ٔاحذة عهى صًبو V1  ،V2 ، V3نٍكٍ نذٌُب رالد غشف حجًٓب 

ححخٕي عهى غبص ححج دسجت  (1) انغشفت -أ

  V1= 30L ٔ حجًّ  °t = - 25 Cحشاسة 

يغهقٍٍ ٔ انغشفخٍٍ   (R1, R2)، انصًبيٍٍ

فبسغخٍٍ ، َعخبش أٌ انضغط رببج  (3)ٔ  (2)

 .خالل انخجشبت

درجة  ، أحسب R1 َفخح انصًبو -ب

 V2 = 15 L نهغبص عهًب أٌ انحرارة انجديدة

  ((°C) انسيهسىس ، رى (°K) تانكهفيه ) 

 ، رى (°K) تانكهفيه )، V3 = 5 L نهغبص عهًب أٌ درجة انحرارة انىهائية ، أحسب R2 َفخح انصًبو -جـ 

  (.(°C) انسيهسىس

انثاوي انفرض  

  

:  انًبدة األسخبرإعذاديٍ 

 بشاًًْ يحًذ


