 - 6منوذج الغاز املثالي
( طريقة تعيني كمية املادة يف احلالة الغازية )

بطاقة التلميذ
عم 6

 - 1مقدمة :
مت  أل علتا السيااا ااوهوا ييراب غغهاا اني احلني ياآلخر ،يخيتلف الضغط املناس
للعلتا من فصل الشتا اىل فصل الصيف .هل توجد عتابة اني كمية مادة الغاز يالضغط ؟ يهل
لداجة احلرااة تأثريعلياا ؟ ما هي يف هذه احلالة العتابة اني هذه املقادير الفيزيائية املؤثرة يف الغاز؟
 - 2الوسائل واملواد املستعملة :
 كأسان ( ، )2حبر  ،برنامج محاكاة ( أفوقادرو). - 3خطوات العمل :
نشاط :1العالقة بين درجة الحرارة وحركة جزيئات المادة وسرعتها.
 امأل كأسا بماء بارد وآخر بماء ساخن. قم بقياس درجة حرارة الماء في كلمن الكأسين بواسطة محرار موضحا
وحدة القياس.
 ضع في كل كأس من الكأسين قطرةحبر.
 صف ما تشاهد في كل كأس ،فسر ما يحدث.نشاط :2دراسة العوامل المؤثرة في غاز ( استعن ببرنامج اإلعالم اآللي).
أ  -عالقة الضغط  Pلغاز متوازن بحجمه  Vمن أجل كمية المادة نفسها (قانون بويل  -ماريوت ).
ثبت درجة الحرارة  θ = 20 °cوغيّر في قيمة الحجم  Vواقرأ قيمة الضغط  Pوسجل القيم في الجدول
التالي:
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 - 1ماذا تالحظ؟
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 - 2أرسم البيان  Pبداللة مقلوب الحجم
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 - 3عبر في بضعة أسطر عن العالقة الرياضية بين  Pو
V
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ب -عالقة الضغط  Pلغاز متوازن بدرجة حرارته  θمن أجل كمية المادة نفسها (قانون شارل).
ثبت حجم الغاز على  V = 30 mLوغيّر قيمة درجة الحرارة  ،θثم اقرأ قيمة الضغط . P
 سجل القيم في الجدول التالي:60
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 ماذا تالحظ ؟ أرسم المنحنى البياني الممثل للضغط  Pبداللة درجة الحرارة ). θ (°c أكمل الجدول التالي علما أن:T  K  = θ  °C + 273
 أرسم المنحنى البياني الممثل لتغير الضغط  Pبداللة درجة الحرارة ) . T ( K -عبر في بضعة أسطر عن العالقة الرياضية بين  Pو )  ، T ( Kصغ العبارة الرياضية.

جـ  -عالقة الحجم  Vلغاز متوازن بدرجة حرارته  Tمن أجل نفس كمية المادة (قانون غاي لوساك).
ثبت ضغط الغاز  P  1barوغيّر في قيمة درجة الحرارة  ،θواقرأ قيمة الحجم  ،Vوسجل القيم في
الجدول التالي:
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 -1ماذا تالحظ؟
 -2أرسم المنحنى البياني الممثل للحجم Vبداللة درجة الحرارة ). θ (°C
 - 3أرسم المنحنى البياني الممثل للحجم  Vبداللة درجة الحرارة).T(K
 -4عبر في بضعة أسطر عن العالقة بين  Vو )  ، T ( Kثم عبر عن هذه العالقة رياضيا.
د -عالقة الضغط  Pلغاز متوازن بكمية مادته  nفي ثبوت درجة الحرارة .
 ثبت حجم الغاز عند  V=30mLودرجة الحرارة عند  θ = 20°Cوغيّر في كمية مادته  nواقرأقيمة الضغط  Pوسجل القيم في الجدول التالي:
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- 1ماذا تالحظ ؟
- 2أرسم المنحنى البياني الممثل للضغط  Pبداللة كمية مادة الغاز . n
 - 3عبر في بضعة أسطر عن العالقة بين  Pو  nثم اعط العالقة الرياضية.
خالصة :أكمل الجدول التالي:
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 -1ماذا تستنتج ؟
 -2صغ عالقة رياضية بالمقادير العيانية (  )P ; V ; T ; nالمميزة للغاز المثالي.
 -3اعط بعض فوائد تطبيقات هذه العالقة.
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