
(6-1 ) :  قانون الغاز المثالي

ن إلضغط   (.n) ( وعدد إلموإلت T) ( ودرجة إلحرإرةV)  ( وإلحجمp) أهميته: يدرس إلعالقة بي 

            إلصيغة إلرياضية :  

                                         حيث أن : 

 

 

 

 

 

 إثبات وإستنتاج إلصيغة إلرياضية:  

         حجم إلغاز يتناسب مع عدد موإلته:  -1

          قانون بويل  -2
 

 
 

           قانون شارل -3

             (  1،2،3يدمج إلعالقات ) -4
 

 
    

ي وجود إلثابت 
ن
        Rف

(         )     

 
 

ب إلتبادلي نحصل عىل 
             بالضن

 

 

 

 

 

 p= انضغظ 

 v= حجى انغبز 

 n= عدد يىالث انغبز

 R= ثببج انغبز انًثبنً 

 T= درجت انحرارة ببنكهفن 



 

 

 

           موضع إؤلستفهام  Rبوضع 

       نحصل عىل 
  

  
 

  STPيشغل مول وإحد من أي غاز عند  -)ملحوظة: 
 
 ( L 22.4وقدره   "إلظروف إلقياسية" حجما

 

 

 (  باستخدإم وحدإتatm: )- 

  
             

         (       )  
 

                        

  باستخدإم وحدإت إلكيلو باسكالkpa :- 

   
                   

                  
 

  باستخدإم وحدإتCmHg : 

   
               

                  
 

 ؟ mmHgبوحدإت إلـ  R: عًبر عن قيمة إلغاز نشـــاط**

ن إلحساب كل من:   إستخدإم قانون إلغاز إلمثالي ؤلستنتاج قوإني 

 dكثافة إلغاز  - أ

 mكتلة إلغاز  - ب

 Mrإلكتلة إلمولية للغاز  - ت

 :
ر
 dكثافة إلغاز   -أوال

        
 

 
                              

 

  
 

          قانون إلغاز إلمثالي 

 ”R“ثابت إلغاز إلمثالي 

 STPعند   Rحساب قيمة إلثابت 



    
 

  
     

  
     

     
 

   
     

  
                                   

     

    
 

 

 إلكتلة إلمولية للغاز : 
 
 Mrثانيا

 

          قانون إلغاز إلمثالي 

   
 

  
                                  

       

    
 

 

: إلكتلة بالجرإم : 
 
 ثالثا

          قانون إلغاز إلمثالي 

    
     

  
                                

        

  
  

 

 

  

𝑝𝑣  𝑛 𝑅𝑇 

 قانون الغاز المثالي

𝑚   
𝑝 𝑣 𝑀𝑟

𝑅 𝑇
 

 

𝑣       𝑛 

𝑑   
𝑝  𝑀𝑟

𝑅 𝑇
 

𝑀𝑟   
𝑑 𝑅 𝑇

𝑝
 

𝑀𝑟   
𝑚 𝑅 𝑇

𝑝 𝑣
 

H  الكتلة المولية 
H   حجم الغاز عندSTP 



ي كتاب الطالب : 
 
 أمثلة ف

ن عند درجة حرإرة           ما إلحجم بوحدة إللبر إلذي يشغله   وضغط       من غاز إألكسجي 

0.974 atm ؟ 

 إلمعطيات:  إؤلجابة : 

   
            

 

   
           

 

                      

                        

         إلمطلوب: 
   

  

 : ي قانون إلغاز إلمثالي
ن
 بالتعويض ف

       

   
   

 
                                                   

   
        

 

ي أنوبة حجمها  Neعينة من غاز إلنيون )
ن
     ، ودرجة حرإرة    kpa 90 ، عند ضغط   L 0.88 ( تم ضغطها ف

 ، أحسب كتلة إلغاز وكثافته؟

 إؤلجابة: 

         إلمعطيات: 

         

                 

                                   ?=d       إلمطلوب:   
   

 

 إؤلجابة: باستخدإم إلعالقة: 

   
      

  
 

                             



  
   
        

     ( كتلة إلنيون)
 

 
  
     

      
           

         )كثافة غاز إلنيون(

 مسائل إضافية محلولة: ***

ي وعاء حجمه   mg 10 ( كتلتها  xعينة من غاز ) -1
ن
     عند   atm 0.372 تحت ضغط  5L تم وضعها ف

؟ ي
 إحسب إلكتلة إلمولية للغاز ثم أكتب رمزه إلكيميائ 

 إلمعطيات  -إلحل: 

             

         

                 

      

                     

            إلمطلوب: 

      باستخدإم إلعالقة: 
     

    
 

 
                            

              
            

  غاز إلزينون×  نوع إلغاز 

 ؟ STPكم تبلغ كثافته عند     g/mol 2 غاز كتلته إلمولية   -2

                                                                                 إلحل: إلمعطيات:     

 ?=d     إلمطلوب 

        باستخدإم إلعالقة: 
    

   
 

 
                    

                       
 

               كثافة إلغاز

  



 -المثالي والغازات الحقيقية : لغاز ا

؟س: مـــــــا الغــــــــاز ا  لمثـــــــــــــــالي

ي ظروف معينة من  
ن
ن إلغازإت ف    p ,  T هو إلغاز إلذي تنطبق عليه جميع قوإني 

 إلغاز إلذي يتفق بشكل تام مع فرضيات نظية إلحركة إلجزيئية. هو  

هو إلغاز إلذي تكون فيه إلنسبة  
  

   
 = إلوإحد إلصحيح.    

 STPعند         n , T , R  , v ,  pويمكن ؤثبات ذلك بالتعويض إلمباشر عن قيم 

  

   
                      

             
     

     
               

 فنحصل عىل خط مستقيم 

 أو تكاد تكون منعدمة.  
 
ن جزيئاته ضعيفة جدإ  هو إلغاز إلذي تكون فيه قوى إلتجاذب بي 

 

 

 

 

 

ن هما:   يفرس إلعلماء حيود إلغازإت إلحقيقية عن سلوك إلغاز إلمثالي ؤل عاملي 

ن إلجزيئيات .  - أ  قوى إلتجاذب بي 

 حجم إلجزيئيات.  - ب

ن إلجزيئيات:   قانون إلتجاذب بي 
ر
 -أوال

منخفضة يمكن ؤسالتها ألن قوى إلتجاذب بينها نجد أن إلغازإت إلحقيقية عند إلضغط إلعالي ودرجة إلحرإرة إل

 تزدإد. فرس ذلك؟

 :  إلتفسب 

 *عند إلضغط إلعالي يقل حجم إلغاز " قانون بويل"

ن إلجزئيات  * وعند درجة إلحرإرة إلمنخفضة تقل طاقة حركة إلجزيئيات وكل هذإ يزيد من قوى إلتجاذب بي 

 فيؤدي إل ؤسالة إلغاز. 

ي سلوكها عن سلوك إلغاز إلمثالي هي إلغازإت : إلغازإت إلحقيقية 
ن
ي تحيد ف

 .إلتر



: حجم إلجزيئيات: 
 
 -ثانيا

إل يمكن ؤهمال حجم جزئيات إلغاز إل سيما عند إلضغوط إلعالية " حجم أقل من حجم إلغاز" ودرجات 

 إلحرإرة إلمنخفضة "طاقة حركة أقل للجزئيات" وكل هذإ يجعل منها جزيئات حقيقية لها حجم. 

 :  -سؤإل تقويمي

 ة إلجزيئية. ما هي إلظروف إلالزم توإفرها ؤلسالة إلغازإت؟ فرس ؤجابتك وفق نظرية إلحرك

 

ي تظهر سلوك مثالي هي 
 إلغازإت إلتر

 

 

 

 

 

 H2  , CH4 , C2O                                                            He , Ne , Arمثال : 

ي ينحرف سلوكها عن سلوك إلغاز إلمثالي هي إلغازإت إلقطبية مثال غاز إألمونيا 
  NH3 إلغازإت إلتر

 :  -سؤإل علمي

. فرس ذلك؟
 
 مثاليا

 
 تسلك إلغازإت إلنبيلة ضمن مدى وإسع من درجة إلحرإرة وإلضغط سلوكا

 :  إلتفسب 

ن هذه إلغازإت هي قوى لندن لتششتت وهي قوى ضعي  وهذإ يتفق مع بنود نظرية ألن قوى إلتجاذب بي 
 
فة جدإ

ن جزيئيات إلغاز.   أو معدومة بي 
 
ض وجود قوى ضعيفة جدإ ي تفبر

 إلحركة إلجزئيية ولتر

 :  -***سؤإل علمي

؟ -2  يشابه سلوك إلغاز إلمثالي
 
 مثاليا

 
 تسلك إلغازإت إلغب  قطبية سلوكا

ي نوع قوى لندن للتشتت وهي قوى ضعيف
ن
ن جزيئيتها ف إبط بي   ة. ألن قوى إلبر

 :  -***سؤإل علمي

؟ NH3 يسلك غاز إألمونيا -3  ينحرف عن سلوك إلغاز إلمثالي
 
 سلوكا

ن جزيئياته قطبية " روإبط هيدروجينية قوية" إبط بي   ألن قوى إلبر

  

 الغازات النبيلة "الخاملة"
الغير قطبيةالغازات   



  :قانون الغاز المثالي والقانون الموحد للغازات 
 -مقارنة بي  

 قانون إلغاز إلمثالي  إلقانون إلموحد للغازإت

 يمثل بالعالقة يمثل بالعالقة

     

  
  
     

  
 

         

ن كل من ن كل من يربط بي   يربط بي 

P    ،v    ،T P    ،v    ،T   ،n 

 

  

عن إلغازإت إلحقيقة : ينحرف سلوكها 

إلغاز إلمثالي عند درجات إلحرإرة 

 إلمنخفضة وإلضغوط إلعالية

 

 كثافة عالية للغاز

 

 NH3إلغازإت إلقطبية مثال 

ينحرف سلوكها عن سلوك إلغاز 

 إلمثالي بسبب روإبطها إلقوية

 

( H2إلغازإت إلغب  قطبية)

تسلك سلوك إلغاز إلمثالي 

 بسبب قوى لندن للتشتت

 

إلغازإت إلحقيقة يشابه 

سلوكها سلوك إلغاز إلمثالي 

عند إلضغط إلمنخفض 

 ودرجات إلحرإرة إلعالية 

 فض للغازإت""كثافة منخ

 انغبز انًثبنً

 



 -( قانون أفوجادروا: 6-3)

 : قانون جاي لوساك للحجوم إلمتفاعلة: 
ر
 -أوال

 : ي
 ينص عىل إألئر

ن حجوم إلغازإت إلمتفاعلة نسبة عددية بسيطة ؤذإ ما قيست هذه إلحجوم تحت ظروف ثابتة من  أن إلنسبة بي 

 إلضغط ودرجة إلحرإرة. 

ي تفاعل تفكك إلماء: 
ن
  -كما يتضح ذلك ف

                                                

                                                   

 : ي
ن حجوم إلغازإت كاألئر  نالحظ أن إلنسبة بي 

H : 0 

2 : 1 

 وهذه إلنسبة إلعددية بسيطة. 

 : ي
ض إلمبدأ إألئر : أكمل إلعالم أفوجادروإ ما بدأه جاي لوساك حيث إفبر

 
 ثانيا

ي إلغازإت إلمختلفة تحتوي عىل إلعدد نفسه من إلجزيئيات تحت نفس إلظروف من " 
ن
إلحجوم إلمتساوية ف

 إلضغط ودرجة إلحرإرة". 

-إلصيغة إلرياضية للقانون:   

     

      

-حيث نجد أن:   

                            Kثابت إلغاز : 
 

 
   

 Vحجم إلغاز :  

 nعدد موإلت إلغاز : 

ي حالة إلغازإت إلمثالية حيث نجد أن إلمول إلوإحد من أي غاز عند ثبات إلضغط ودرجة  *يطبق
ن
قانون أفوإدروإ ف

 مقدإره 
 
 ، أي أن :   L 22.4 إلحرإرة يشغل حجما

     عند          

          



  -*إلمول: 

ي تحتوي عىل عدد أفوجادروإ  )
 إأليونات أو إلذرإت أو إلجزيئيات. ( من 1023 × 6.022هو كمية إلمادة إلتر

 : ي
 -مما سبق نستنتج إآلئر

 عدد أفوجادروإ. ÷ عدد إلموإلت  = عدد إلجزيئيات  - أ

 عدد أفوجادروإ. × عدد إلجزيئيات = عدد إلموإلت  - ب

                   

 

 

 

 STP   ÷22.4عدد إلموإلت = حجم أي غاز عند   -3

n = v / 22.4 

 أمثلة محلولة : 

ن إلذي يشتغله  ي إلظروف إلقياسية  (         )ما حجم غاز إألكسجي 
ن
  STPمنه ف

 -إؤلجابة: 

                 

                

إت غاز                           عدد لبر

 حل آخر: 

                             

ي   -2
ن
ن ف  STPمنه عند إلظروف إلقياسية  (     )أحسب عدد جزيئيات غاز إلهيدروجي 

 نحصل عىل عدد إلموإلت           إؤلجابة: باستخدإم إلعالقة 

                    

                           باستخدإم إلعالقة 

              جزىء         

 :  -سؤإل تقويمي

ي إلظروف إلقياسية           حجم غاز إلكلور إلذي يشتغله  ما   -1
ن
 STPمنه ف

 عدد انجسٌئٍبث   رلى أفىجبدرو   عدد انًىالث



         ج(

ي   -2
ن
ي هذإ إلغاز عند    (     )ؤحسب عدد جزيئيات غاز إلنيون ف

ن
 STPف

  جزىء              ج(      

 -قواني   لحساب عدد الموالت بطرق مختلفة لحل مسائل الغازات: 

  وإلكتلة إلمولية. بمعلومية إلكتلة بالجرإم            
 

  
       

  بمعلومية حجم إلغازإت عندSTP       .     
 

    
 

  مية عدد إلجزيئيات وعدد أفوجادروبمعلو               
 

           
       

  بمعلوميةR,T,V,P,     عندSTP.             
  

  
        

 -الحجم المولي للغاز: 

 -أهميته:  

ي تكوين هذه إلغازإت. سهل 
ن
ن إلكتل إلذرية للعنارص إلدإخله ف ن إلكتل إلجزيئية للغازإت ومن ثم تعيي   تعيي 

  ي إلظروف إلعيارية ويساوي
ن
 L 22.4يقصد به إلحجم إلذي يشغله مول وإحد من أى غاز ف

 ي ضوء قانون أفوجادروإ "يشغل مول وإحد من أى غاز إلحجم نفسه إلذي يشغله مول وإحد من غا
ن
ز )وف

 آخر تحت نفس إلظروف من إلضغط ودرجة إلحرإرة برغم إختالف كتلتهما(. 

   STPعند                

  :  مثال توضيحي

 قدره  
 
وط         تشغل عينه من غاز إلهليوم حجما ، ما عدد موإلت إلهليوم إلذي تمثله هذه  STPتحت شر

 إلعينة؟

 إؤلجابة: 

          

   
   

    
        

               



            

 -قانون دإلتون للضغوط إلجزيئية: 

ي للغاز: 
 -إلضغط إلجزئ 

 هو ذلك إلضغط إلذي يمارسه إلغاز ؤذإ شغل إلحجم إلموجود بمفرده. 

ي إلهوإء.  -مثال: 
ن
ن ف  إلضغط إلجزيء لألكسجي 

 -نص قاون دإلتون: 

من إلغازإت إلغب  متفاعلة يساوي مجموع إلضغوط "عند ثبوت إلحجم ودرجة إلحرإرة فإن إلضغط إلكىلي لمزيــــج 

 إلجزيئية لهذه إلغازإت"

  -إلصيغة إلرياضية لقانون دإلتون: 

                   

PT    يمثل إلضغط إلكىلي للمزيــــج وكل منP1, P2, P3   .هي إلضغوط إلجزيئية لمكونات مزيــــج إلغازإت 

1, 2, 3  .  عىل إلتوإلي

 ز: حساب إلضغط إلجزيء للغا

Px        .إلغط إلجزيء للغاز =    
  

  
     

PT  .  = إلضغط إلكىلي

NX  .عدد موإلت إلغاز = 

nT  .  = عدد إلموإلت إلكىلي

 -نتيجة مهمة: 

 مع عدد موإلته.   Pxإلضغط إلجزيء للغاز  
 
 يتناسب طرديا

ي قانون دإلتون هي إلحجم ) 
ن
 . T( ودرجة إلحرإرة vإلثوإبت ف

ي قانون دإلتون هي إلضغط )( وعدد موإلته  
ن
إت ف  . nإلمتغب 

 من خالل إلعالقة إلتالية:    Pgasيحسب ضغط إلغاز إلجاف  

Pgas = patm – PH2O 

 -حيث نجد أن : 

(Pgas .يمثل إلضغط إلجوي ) 

(patm .يمثل ضغط إلغاز إلمتجمع باؤلزإحة إلسفلية للماء ) 

(PH2O يمثل ضغط بخار إلماء عند درجة ) .حرإرة معينة 



 :*تفسي  نظرية الحركة الجزيئية لقانون دالتون

ن هذه إلجزيئات وبعضها إلبعض طاقة تجاذب أو تنافر فتكون فرص  ي خليط إلغازإت إلغب  متفاعلة إل توجد بي 
ن
ف

ه وإلضغط إلكىلي يمثل  إؤلصدإم متساوية لهذه إلغازإت بجدرإن إلوعاء أي أن كل غاز يؤثر بضغط مستقل عن غب 

ي تمارسها هذه إلغازإت عىل وحدة إلزمن. 
 مجموع إؤلصطدإمات إلتر

 -*أمثلة محلولة من كتاب الطالب: 

 تحت ضغط   Ne من غاز    mol 0.5 و   O2من غاز   mol 1 و   Heمن غاز  mol 2وعاء يحتوي عىل    -1

4.0 atm  ي لغاز
ي هذإ إلوعاء.  Ne. أحسب إلضغط إلجزيت 

ن
 ف

 إؤلجابة:  إلمعطيات

           

           

             

            

        إلمطلوب:  

 إلحل : 

                  

     
   
  

      

  
   

   
                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 ***أمثلة متنوعة***

ن  mol 0.3وعاء يحتوي عىل ) -1مثال وجي  . فإذإ كان إلضغط  mol 0.6 و )( من غاز إلنيبر ن ( من غاز إألكسجي 

ي لكل غاز  atm 0.36 إلكىلي دإخل إلوعاء يساوي )
 ؟  O2 و    N2( من قيمة إلضغط إلجزئ 

 إؤلجابة: إلمعطيات

             

              

                    

              

                     إلمطلوب: 

 إلحل : 

     
   
  

      
   

   
                

     
   
  
      

   

   
                 

ن ومساوإتها  وجي  ن وإلنيبر ملحوظة للتأكد من صحة إؤلجابة يمكنك جمع إلضغوط إلجيئية لكل من غاز إألكسجي 

                         بالضغط إلكىلي . 

 ثم أجب عن إألسئلة إلتالية:  -2المث
 
 إدرس إلشكل جيدإ

 

 

 

 

                           

                      

 .N2     ،O2 إحسب عدد موإلت كل من غاز  -1

 إحسب إلضغط إلكىلي للغاز بعد فتح إلصمام.  -2

ي إلمزيــــج.  -3
ن
 إحسب إلضغط إلجزيء لكل غاز ف

 

 

N2 O2 



         إلحل: باستخدإم إلعالقة :        

     

           
                  

 >>--- atm إلي  torr تحويل قيمة إلضغط من 

     
      

   
          

     
         

(          )
                

                       

                 باستخدإم إلعالقة:  -2

 :  نحسب إلضغط إلكىلي

                         (      ) 

(          )  (        )           
 

           

3-  : ي
 باستخدإم قانون دإلتون للضغط إلجزئ 

    
  
  
      

     
         

     
               

     
         

     
               

كتلته )( وغاز إلبيوتان   كتلته )(         تحتوي عىل خليط من غاز إلًبوبان     ؤسطوإنة غاز حجمها   -3مثال

 -. ؤحسب :       عند درجة حرإة 

 عدد موإلت كل غاز.  -1

 عدد إلموإلت إلكلية.  -2

 إلضغط إلكىلي لخليط إلغازإت.  -3

ي لكل غاز.  -4
 إلضغط إلجزيت 

 إلمعطيات: إؤلجابة: 

        



          

                

 (: عدد موإلت كل غاز1إلمطلوب: )

         and               

   باستخدإم إلعالقة    
 

  
 

       
  

(      )     
           

        
    

(       )     
           

 إلموإلت إلكلية(: عدد 2إلمطلوب: )

                                        

 ( :  إلضغط إلكىلي لخليط إلغازإت3إلمطلوب )

        باستخدإم إلعالقة : 
     

  
 

    
                               

    
  

             

ء لكل غاز4إلمطلوب) ي  (: إلضغط إلجزئي

        
     

    
                  

        
     

    
                    

 

 

 

 

 

 



 -( تطبيقات الضغوط الجزيئية: 6-6)

ي إؤلرتفاعات إلشاهقة: 1)
ن
 (إإلحتياطات إلالزمة للتنفس ف

ن إل يقل عن  ي لغاز إألكسجي 
ولكن هه إلنسبة إل توفر عىل قمة جبل  kpa 10.67 يحتاج إؤلنسان ؤل ضغط جزئ 

 إيفرست. لماذإ؟

ألن إلضغط إلكىلي للغازإت عند قمة ؤفرست يتناقص ؤل 
 

 
 33.73 قيمته عند سطح إلبحر حيث يصل ؤل      

kpa   بالنسبة نفسها ليصل ؤل حوإلي 
ن ي لألكسجي 

وعندها   kpa 7.06 وعندها يتناقص إلضغط إلجزئ 

 ؤلختناق. يشعر إلشخص بالضيق و با

ي سلطنة ٌعمان وذلك ؤلرتفاعه إلشاهق(
ن
ي إلجبل إألخضن ف

 **معلومة تهمك:) تحدث هذه إلظاهرة لمتسلقر

 وللتغلب عىل ظروف إؤلرتفاعات إلعلية تستخدم

ن إؤلضافية.    إؤلحتياطات كإمدإدإت إألكسجي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -(عملية إلتبادل إلغازي: 2)

 :  ثم أجب عما يىلي
 
 إدرس إلشكل جيدإ

 تالحظ عىل إلضغوط إلجزيئيةماذإ  - أ

؟  لغازإت كل من هوإء إلشهيق وهوإء إلزفب 

 

 

 

 



 -إؤلجابة: 

               هوإء إلشهيق 

               هوإء إلزفب  

ي إلنسب بالجدول )
ن
 ف
 
: 2-6حيث غب  ذلك موضحا  ( كما يىلي

                               هوإء إلشهيق

                          هوإء إلزفب  

 ؤحسب إلظغط إلكىلي لهوإء إلشهيق وهوإء إلزفب  وسجل مالحظاتك؟ - ب

 -إؤلجابة: 

 هوإء إلشهيق

                         

                                

 هوإء إلزفب  

                          

                         

 ظة: إلمالح

ي لهوإء إلزفب   = إلضغط إلجوي. 
ي لهوإء إلشهيق  = إلضغط إلجزيت 

 إلضغط إلجزيت 

(للشهيق)           (للزفب  )       

 

 

 

 

 

 

 

 



 -( إؤلنتشار وإلتدفق: 6-7)

.  -مفهوم إؤلنتشار:   ن جزيئات غازين أو أكبر إج أو إؤلختالط بي  ن  يقصد به عملية إؤلمبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي ضوء نظرية إلحركة إلجزيئية: تفسب  عملية  
ن
 -إؤلنتشار ف

o   ي إلصغر تفصل بينها مسافات بينية
ن
إلبند إألول:تتكون جزيئات إلغاز من جزيئيات متناهية ف

ة.   كبب 

o  .تتحرك جزيئيات إلغاز حركة مستمرة وعشوإئية: ي
 إلبند إلثائن

 للوسط إلذي ينت 
 
ي للغاز متجاسا

 رسر فيه. تستمر عملية إؤلنتشار حتر يصبح إلضغط إلجزئ 

 معلومة علمية: تنتقل إلغازإت من منطقة ذإت ضغط عالي ؤلي منطقة ذإت ضغط منخفض. 

ي جدرإن  -مفهوم إلتدفق:  
ن
ة ف ي وعاء من خالل ثقوب صغب 

ن
يعرف بأنه عملية ؤنتقال جزيئات غاز محصور ف

 إلوعاء ؤل وعاء أخر أقل ضغط. 

 

 

 

 

 

 

 

 



: إستكشاف إؤلنتشار نتوصل ؤلي أن إؤلنتشار يعتمد عىل إلكتلة إلمولية للغاز   من خالل إلجانب إلعمىلي

ن  NH3حيث نجد أن غاز إألمونيا" إلنشادر "   HCLأشع من غاز كلوريد إلهيدروجي 

 بأن إلكتل إلذرية   NH3      ،HCL : إحسب إلكتلة إلمولية لكل من غاز نشاط
 
 . علما

[CL = 35.5]    ،    [ H = 1]  ،   [ N = 14 ] 

 -قانون جراهام: 

بيعي   مع إلجذر إلبر
 
 عكسيا

 
ي جدإر وعاء ما تناسبا

ن
ة ف نص إلقانون: يتناسب معدل تدفق إلغازإت من فتحة صغب 

 لهذه إلغازإت.  [Mr]للكتلة إلمولية 

      إلصيغة إلرياضية: 
 

√ 
   

 Vمعدل تدفق إلغاز =     حيث نجد أن : 

 Mإلكتلة إلمولية للغاز =  

 نجد أن :    a     ، b وعند مقارنة غازين 

  
  
  
√  

√  
   

ن نجد أن:   وعند تربيع إلطرفي 

(  )
 

(  )
 
  
  
  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : "كتاب إلطالب" 1مثال

ن تحت نفس إلظروف من   ن وإألكسجي   معدلي تدفق كل من غاز إلهيدروجي 
ن  . Tو    Pقارن بي 

 إؤلجابة : 

                    

                  

 باستخدإم قانون جرإهام

   
   

  
√   

√   
   

√  

√ 
     

ن يتدفق برسعة تساوي  .  4 أي أن غاز إلهيدروجي  ن  أضعاف شعة تدفق إألكسجي 

 :"كتاب إلطالب"2مثال

فإذإ تدفق غاز مجهول يتكون من إلًبوم                   عًب حاجز بمعدل       يتدفق غاز  

ن بمعدل   . ؤحسب إلكتلة إلمولية للغاز إلمجهول.                 وإلهيدروجي 

 إؤلجابة:   

  
  
  
√  

√  
   

انعىايم انخً حعخًد عهٍهب 

 سرعت حدفك انغبز

يسبحت انًمطع       

انعرضً  نهفخحت انخً 

 dكثبفت انغبز  ٌندفع ينهب انغبز

  يعدل انسرعت

 انجسٌئٍت نهغبز

𝒗   
𝟏

√𝒅
 

 

 

 

 عالقة طردية عالقة عكسية 

 

 عالقة طردية

 



          

          
   

√  

√     
  

        
√  

√   
  

ي إلمعادلة
ن
بيع طرف  ببر

      
  
   

  

            

ن 3مثال ن شعة تدفق كل من غاز كًبتيد إلهيدروجي  ي أكسيد إلكًبيت   H2S:قارن بي 
وما هي إلنسبة  SO2وغاز ثائن

ن شعة تدفقهما؟  بي 

 إؤلجابة: حساب إلكتلة إلمولية لكل منهما: 

                      

                      

 بتطبيق قانون جرإهام: 

  
  
  
√  

√  
   

  
  

    
  √

    
    

  
√  

√  
       

 

 أي أن إلنسبة بينهما 

  
  
               

 نالحظ أن 

            

      

 مع شعة تدفقه. 
 
ن إلكتلة إلمولية للغاز تتناسب عكسيا ي أن إلعالقة بي 

ر
 وهذإ يحقق قانون جرإهام ف

 



 الغازات:  مخطط يوضح التطبيقات التقانية عىل( 6-8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:الغازات المضغوطة -1

ن عند ضغط أعىل من إلضغط إلجوي.  ي حجم معي 
ن
ي يتم ضغطها ف

 تعرف بأنها إلغازإت إلتر

 -عىل إلغازإت إلمضغوطة: أهم إلتطبيقات إلتقانية 

ي ؤطارإت إلمركبات تسهل حركتها.  -1
ن
 إلهوإء إلمضغوط ف

 إسطوإنة غاز إلطهي " غاز إلبيوتان ، إلًبوبان " -2

ي إلمستشفيات.  -3
ن
 إسطوإنة غاز إلتنفس إؤلصطناعي ف

 عبوإت إلعطور "إلبخاخ" -4

ن  -5 ن وإإلستلي  ي تستخدم غاز إألكسجي 
 إسطوإنة إللحام وإلتر

ي صناعة رقائق إلحاسوب " غاز إآلرجون"إلغازإت إلنبيلة إلمستخد -6
ن
 مة ف

 جدول يوضح إلصيغ إلكيمائية للغازإت إعاله: 

 غاز إلًبوبان

C3H8 

 غاز إلبيوتان

C4H10 

 غاز إطفاء إلحريق

CO2 

" ن  إسطوإنة إللحام "إإلستلي 

C2H2 

 

 انخطبٍمبث انخمبنٍت 
 عهى انغبزاث

 

 األرصبد انجىٌت

 انًجبل انطبً

 انغبزاث انًضغىطت

 انغىص فً أعًبق انبحبر



بوسفب   -خلفية علمية:  :األرصاد الجوية-2
 طبقة إلبر

تركيب هذه إلغازإت وضغوطها إلجزيئية يساعد عىل إلتنبؤ بكثافة إلكتل تتكون من خليط متنوع من إلغازإت ، 

ي تعتمد عىل :تركيب
 إلهوإئية إلمتحركة وإلتر

ي  -1
  إلغاز وضغطه إلجزئ 

 ميل محور إألرض.  -2

 درجة حرإرة سطح إألرض.  -3

ي طبقة  
ن
إت إلمناخية ف . تستخدم مرإكز أبحاث إألرصاد إلجوية نماذج حاسوبية لمحاكاة إلتغب  بوسقب 

 إلبر

ي -3 ي :  :المجال الطب 
ن
 تستخدم إلغاز ف

1-  .  مجال إلتنفس إؤلصطناعي

 مجال إلتخدير.  -2

ي أدإء وظيفته إلحيوية حيث  
ن
: يلجأ ؤليه إألطباء عندما يفشل إلجهاز إلتنفسي ف أهمية إلتنفس إؤلصطناعي

ي أكسيد إلكربون. 
ن وإلتخلص من غاز ثائن  يقوم بدعم إلرئة بغاز إألكسجي 

 : "جهاز بويل للتخدير"مجال إلتخدير  

o  :أهميته 

- . ي عملية إلتنفس إؤلصطناعي
ن
 إلتحكم ف

ي ضبط كميات إلغاز إلمستخدمة-
ن
 إلتحكم ف

 NO2مثل  

 

 

 

 

 

 

ي أعماق البحار-4
 
 -:الغوص ف

عند إلضغوط إلعالية " أعماق إلبحار" يستخدم إلغوإصون إسطوإنات خاصة متصلة بجهاز منظم يعمل  

. عىل معادلة إلضغط دإخل  ن  وخارج إلرئتي 

 إل يستخدم إلغطاس إسطوإنات إلهوإء إلمضغوط إلعادي. فرس ذلك ؟ 

( ن وجي  ي إلدم مما N2ألنه عند إلضغوط إلعالية تذوب كمية من إلغازإت إلمكونة للهوإء مثال غاز إلنيبر
ن
( بكمية أكًب ف

ن هما:   ينتج عنه مشكلتي 



ي إألعماق" - أ
ن
"ف ن وجي   إلتخدير بالنيبر

ن إلذإئ - ب وجي  ي إلوفاة. تمدد إلنيبر
ن
ي إلدم عند عودة إلغطاس ؤل إلسطح "ضغط أقل" مما يتسبب ف

ن
 ب ف

 

 كيف يتغلب إلغطاس عىل مثل هذه إلمشاكل؟ 

 عن إلهوإء إلمضغوط مثل: 
ر
 إؤلجابة: يستخدم إسطوإنات هوإئية تحتوي عىل خليط من إلغازإت بدال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O2كسجٍن  األ

  N2و اننٍخروجٍن

 بنسبت ألم

 He  غبز انههٍىو

   O2واألكسجٍن 

 خهٍظ اننٍخروكس-أ

He  ،O2  ،N2 

 نٍخروجٍن

 نسبت لهٍهت

 خهٍظ انههٍىكس-ب

 خهٍظ انخراي يٍكس-ج



 المصطلحات العلمية وقواني   

ن إلغازإت عند  إلغاز إلمثالي -1 هو إلغاز إلذي تنطبق عليه جميع قوإني 

ظروف معينة من إلضغط ودرجة إلحرإرة ويعًب عنه 

  (pv = nRT)بالعالقة 

هي غازإت تحيد عن إلسلوك إلمثالي للغاز إلمثالي عند  إلغازإت إلحقيقية-2

 إلظروف إلمختلفة من إلضغط ودرجة إلحرإرة . 

ي عل  قانون إفوجادرو-3
إلحجوم إلمتساوية من إلغازإت إلمختلفة تحتر

إلعدد نفسه من إلجزيئات ، تحت نفس إلظروف من 

 v=kn إلضغط ودرجة إلحرإرة ويمثل بالعالقة   

 قانون إلحجوم إلمتساوية-4

 جاي لوساك

ن حجوم إلغازإت إلمتفاعلة دإئما نسبة  إلنسبة بي 

عددية بسيطة إذإ قيست هذه إلحجوم تحت ظروف 

 تة من إلضغط وإلحرإرةثاب

يشغل مول وإحد من أي غاز إلحجم نفسه إلذي  إلحجم إلمولي للغاز-5

وط  يشغله مول وإحد من أي غاز آخر ، تحت نف إلرسر

من إلضغط ودرجة إلحرإرة بالرغم من إختالف  

 VL =  22.4 ×  n  كتلتيهما ويمثل بالعالقة

ودرجة إلحرإرة فإن إلضغط إلكىلي عند ثبوت إلحجم  قانون دإلتون للضغوط إلجزيئية-6

لمزيــــج من إلغازإت إلغب  متفاعلة يساوي مجموع 

 إلضغوط إلجزيئية لهذه إلغازإت. 

PT = P1 + P2 + P3 +…….. 

ن جزيئيات غازين أو أكبر  إإلنتشار-7 إج أو إختالط بي  ن
عملية إمبر

 وتحدث نتيجة إلحركة إلعشوإئية لجزيئات إلغاز

ي وعاء خالل ثقوب إنتقال جزيئات  إلتدفق-8
ن
غاز محصور ف

ي جدرإن إلوعاء ؤل وعاء آخر أقل ضغط
ن
 صغية ف



ي  للتدفق قانون جرإهام-9
ن
ة ف يتناسب معدل تدفق إلغازإت من فتحة صغب 

بيعي للكتلة   عكسيا مع إلجذر إلبر
 
جدإر وعاء تناسبا

  Mإلمولية 
 
 لهذة إلغازإت ويمثل رياضيا

  
  
  √

  
  

 

ن عند  إلمضغوطةإلغازإت -11 ي حجم معي 
ن
ي يتم ضغطها ف

يقصد بها إلغازإت إلتر

 أعىل من إلضغط إلجويضغط 

وكس-11 ن وغاز  خليط إلنيبر خليط من إلغازإت يتكون من غاز إألكسجي 

ن بنسبة أقل.  وجي   إلنيبر

ن  خليط إلهليوكس-12  خليط مكون من غاز إلهليوم وغاز إألكسجي 

إي مكس-13 ن وغاز خليط مكون من  خليط إلبر غاز إلهليوم وإألكسجي 

ن بنسبة قليلة.  وجي   إلنيبر

 

 


