
1 
 

31123112

333

 

𝜃  خزانان موصوالن بصمام  موجدان يف نفس درجة احلرارة      . 

 .       وحجم            ( حيوي غاز مثالي حتت ضغط 1اخلزان ) -

 .     وحجم             ( به غاز مثالي عدد موالته 2اخلزان ) -

 ( ؟1ماهي كمية املادة يف اخلزان ) -1

 ( ؟2ماهي قيمة  الضغط يف اخلزان ) -2

 نفتح اخلزانني فيمتزج الغازين أحسب الضغط الكلي للخزانني ؟ -3

 

   𝜃ا الغاز حتى الدرجة  ذنسخن ه         𝜃 حيتوي على غاز مثالي يف درجة احلرارة         خزان حجمه 

 ضغط ثابت . حتت          حيث يصبح حجمه   

  .  𝜃/ احسب درجة احلرارة  1

 .        اليت حيتويها هدا احلجم إذا كان الضغط املطبق على الغاز هو   / احسب كمية املادة  2

  ونطبق عليه ضغطا مساويا لضعف الضغط السابق :    يث يكون حجم الغاز  حب  𝜃/ نثبت درجة احلرارة 3

 .هل يزداد أم  ينقص حجم الغاز ؟ برر جوابك –أ     

 ه احلالة ؟ذيف ه   أحسب حجم الغاز    –ب     

             يعطى الثابت العام للغازات :                                                     

 

 ضغطه  حيتوي الوعاء األول على غاز اهليدروجني       لدينا ثالث أوعية حجم كل منها 

, والثالث على غاز االكسجني             ضغطه     . والثاني علي غاز االزوت             

 .             ضغطه    

 . دون تغيري يف درجة احلرارة       الناشئ عن حصر الغازات الثالث يف وعاء حجمه ما هو الضغط -

 

 احسب املقادير التالية: الغازات مثالية باعتبار 

 احلجم املولي لغاز درجة حرارته  𝜃  .        حتت ضغط        

  يف الدرجة   من غاز اهليدروجني     كتلة  𝜃  والضغط النظامي .      

  عند الدرجة   من غاز االكسجني          يوجد به     اجلوي يف وعاء حجمه الضغط  

𝜃         
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والذي نعتربه غازا مثاليـا يف أسطوانة توجد يف وضع               ندخل كمية من غاز ثنائي األكسجني قدرها 

 .  األسطوانةقاعدة من   و يوجد على ارتفاع             و مساحته رأسي و مزّودة مبكبس متحرك كتلته مهمـلة

𝜃درجة حرارة الغاز    .         وضغطه        

  رارة غاز ثنائي األكسجني .درجة ح   أعـط  بالكلفـن  -1

 املطبقة من طرف الغاز على قاعدة االسطوانة ؟                              ماهي شدة القوة  -

 الذي يوجد داخل األسطوانة .     بتطبيق قانون الغاز املثالي أحسب حجم الغاز  -2

 بالسنتمرت.   أحسب االرتفاع  -3

     الغاز ببطء  فنالحظ أن االرتفاع تغّير و أصبح    األسطوانة نسخن -4

 للغاز .    أوجد درجة احلرارة          حيث :  

 SI)         تعطى :   )

 

 .          يف الشرطني النظاميني   يبلغ حجم كمية من غاز االكسجني 

 هلذا الغاز ثم استنتج كتلته.  احسب كمية املادة -1

, يوجد داخل الوعاء شريط من املغنزيوم كتلته      حنصر الكمية السابقة بداخل وعاء اسطواني حجمه -2

𝜃  , درجة حرارة اجلملة             . 

  . لغاز االكسجني داخل الوعاء   احسب الضغط اجلديد  -

 .             ستنتج شدة القوة الضاغطة على جدرانه علما أن مساحتها ا -

𝜃  حيت االمحرار عندها تصبح درجة حرارة اجلملة املغنيزيوميسخن شريط  -3 حيدث تفاعل شديد ينتج        

 .      املغنيزيومعنه جسم صلب هو اكسيد 

 لغاز االكسجني حلظة بداية التفاعل .   احسب الضغط اجلديد  -

 معادلة التفاعل احلادث .اكتب  -

 . تفاعل احملدامل و األعظميالتقدم ثم استنتج  ,ضع جدول لتقدم تفاعل اجلملة -

 .   اوجد كمية الغاز املتواجدة يف الوعاء بعد انتهاء التفاعل ثم احسب ضغطه الناتج  -

                                                                          

 




