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  منوذج الغاز املثالي - 6

 (الة الغازية يف احل طريقة تعيني كمية املادة) 

 بطاقة التلميذ

 6ع م  

 

  : مقدمة  - 1

 

يخيتلف الضغط املناس  اآلخر،  أل علتا  السيااا  ااوهوا  ييراب  غغهاا اني احلني يمت        

يهل  هل توجد عتابة اني كمية مادة الغاز يالضغط ؟. للعلتا  من فصل الشتا  اىل فصل الصيف

 ي يف هذه احلالة العتابة اني هذه املقادير الفيزيائية املؤثرة يف الغاز؟ لداجة احلرااة تأثريعلياا ؟  ما ه

 

 :الوسائل واملواد املستعملة   - 2

 (.أفوقادرو) برنامج محاكاة  ، حبر ، ( 2)كأسان  -

 

 : خطوات العمل  - 3

 

 .العالقة بين درجة الحرارة وحركة جزيئات المادة وسرعتها: 1نشاط
 

 .د وآخر بماء ساخنمأل كأسا بماء بارا -

قم بقياس درجة حرارة الماء في كل  -

من الكأسين  بواسطة محرار موضحا 

 .وحدة القياس

من الكأسين قطرة  كأسضع في كل  -

 .حبر

 .صف ما تشاهد في كل كأس، فسر ما يحدث -    

 

 .(استعن ببرنامج اإلعالم اآللي ) دراسة العوامل المؤثرة في غاز :2نشاط
 

 .(ماريوت  -قانون بويل ) هانفسمن أجل كمية المادة   Vلغاز متوازن بحجمه  P عالقة الضغط - أ
 

وسجل القيم في الجدول  Pواقرأ قيمة الضغط V وغيّر في قيمة الحجم  θ = 20 °cثبت درجة الحرارة     

 :التالي

 

 V mL  10 20 30 40 

 P bar      

 -11
mL

V
     

 .PV mL bar      

 

 ماذا تالحظ؟  -1

 بداللة مقلوب الحجم Pأرسم البيان  -2
1

V
 . 

و Pر في بضعة أسطر عن العالقة  الرياضية  بين عب   -3
1

V
 .، صغ العالقة رياضيا 
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  .(قانون شارل) هانفسمن أجل كمية المادة  θلغاز متوازن بدرجة حرارته  Pعالقة الضغط  -ب
 .Pاقرأ قيمة الضغط  ثم ،θوغيّر قيمة درجة الحرارة  V = 30 mLت حجم الغاز على  ثب  

 :التاليم في الجدول القي   لسج   -

 

 θ °C  25 30 35 60 

 P bar      

 
 
 

P bar)

T K
     

 

 ماذا تالحظ ؟   -1

 . θ (°c) بداللة درجة الحرارة P  أرسم المنحنى البياني الممثل للضغط  -2

 :أكمل الجدول التالي علما أن  -3

                                              T K  = θ °C  + 273  

Pلضغطلتغير اأرسم المنحنى البياني الممثل   -4 )بداللة درجة الحرارة   )T K. 

)و  Pر في بضعة أسطر عن العالقة  الرياضية  بين عب   -5 )T K ةرياضيبارة ال، صغ الع. 

 

 .(قانون غاي لوساك)من أجل نفس كمية المادة   Tلغاز متوازن بدرجة حرارته  Vعالقة الحجم  - جـ

1P  ت ضغط الغاز ثب   bar وغيّر في قيمة درجة الحرارةθ،  واقرأ قيمة الحجمV،   ل القيم فيوسج 

 :التالي الجدول

 

θ (°C) 25 30 35 60 

T(K)     

V( mL)     

V/T(mL/K)     

 

 ماذا تالحظ؟  -1

 . θ (°C) بداللة درجة الحرارةV أرسم المنحنى البياني الممثل للحجم -2

 .T(K)بداللة درجة الحرارة Vللحجم   أرسم المنحنى البياني الممثل - 3

)و    Vر في بضعة أسطر عن العالقة بينعب   -4 )T K ،رياضيا ثم عب ر عن هذه العالقة. 

 

 . في ثبوت درجة الحرارة nلغاز متوازن بكمية مادته  Pعالقة الضغط  -د

واقرأ  nوغيّر في كمية مادته  θ = 20°C عند ودرجة الحرارة V=30mL عند ت حجم الغازثب    -

 :وسجل القيم في الجدول التالي Pقيمة الضغط 
 

n (10
-3

mol) 1 ,0 1,5 2,0 2,5 

P(bar)     

P/n(bar/mol)     

 

 ماذا تالحظ ؟  -1

 .   nبداللة كمية مادة الغاز  Pالبياني الممثل للضغطالمنحنى  أرسم -2

 .ةرياضيالالعالقة  اعط ثم  nو   Pر في بضعة أسطر عن العالقة بين عب    -3

 : أكمل الجدول التالي  :خالصة
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-1 -1P.V
( J.mol .K )

n.T
 T(°K) n(mol) V(m

3
) P (Pa) 

     

     

     

 

 ماذا تستنتج ؟  -1

 .المميزة للغاز المثالي(  P ; V ; T ; n) صغ عالقة رياضية بالمقادير العيانية -2

 .اعط بعض فوائد تطبيقات هذه العالقة -3

 

 

 

 

 


