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الكتلة، الحجم والضغط: مقادير المرتبطة بكميات المادة ال  

  Les grandeurs liées aux quantités de matière : la masse , le volume et la pression  
 

 إختيار واستعمال أدوات مخبرية مناسبة  : 1وثائقي  نشاط  

فمنها ما يستعمل إلنجاز قياسات دقيقة ومنها ما يستعمل إلنجاز . توجد في المختبر أدوات متعددة 

 . توضح الوثيقة اسفله بعض األدوات . قياسات تقريبية 

  إستثمار: 

 )إمأل الجدول التالي  (ما إسم كل اداة ؟ وما الغرض من إستعمالها ؟  .1

 ; V4 = 18,5 mL ; V3 = 2,4 mL ; V2 = 10 mL: نريد قياس أحجام مختلفة من الماء  .2

V1 = 100 mL حدد بالنسبة لكل حجم األدوات التي يمكن إستعمالها  معلال جوابك ، 

 : أي من الطريقتين التاليتين أكثر دقة  .3

  ml 20بأستعمال ماصة معيارية من فئة   ml 20قياس   . أ

 ml 100من فئة  باستعمال مخبار مدرج  ml 20قياس  . ب

 

 

 

  بعض مخاطر المواد الكيميائية وإجراءات السالمة : 2وثائقي نشاط 

 Sاو  Rحرف  (زا نشر المجلس األوروبي كتابا أصفر يتعلق بالبطاقات التي تحملها المواد الكيميائية الخطيرة والتي تتضمن عالمات تشير الى مخاطرها ورمو 1965منذ 

سات التعليمية قارورات نجد في مختبرات الكيمياء بالمؤس حاليا أصبح إحترام هذه األنظمة مفروضا ، حيث. واإلحتياطات الضرورية تشير الى المخاطر الخاصة  )متبوع برقم 

 . عليها عالمات تشير الى المخاطر الخاصة بكل مادة كيميائية تحمل بطاقات 

 ومدلولها وبعض الرموز الخاصة بالمخاطر واألحتياطات الضرورية العالمات الرئيسية  11يقدم الجدول الموجود في الكتاب المدرسي المسار ص 

  إستثمار: 

 حمض اإليثانويك ، اإليثانول: باستعمال الجدول السابق ، حدد بالنسبة لكل من المادتين الكيميائيتين  التاليتين  .1

 عند وقوع الحادث تباعهادي الحوادث ، السلوكات التي يجب إالمخاطر المحتملة ، اإلحتياطات الوقائية لتفا

 

  تغير/  ماريوط    -إبراز قانون بويل:  1 تجريبينشاط P   ضغط كمية معينة من غاز بداللة حجمهV 

 الموافقة لحجوم Pللهواء داخل المحقن ونسجل قيم الضغط  Vندفع ببطء مكبس ، فيتناقص الحجم .  Pمحقن يحتوي على كمية من الهواء ومانومتر لقياس الضغط نستعمل 

 :مختلفة كما يبين الجدول التالي 

15 20 25 30 V (ml ) 

100 75 60 50 P (hPa ) 

    P .V 

  إستثمار: 

 ما المقادير الماكروسكوبية التي تصف حالة غاز ؟ .1

 ما تالحظ عند دفع المكبس ؟ .2

 أتمم الجدول ، مذا تستنتج ؟ .3

 

  تغير  :   2تجريبي نشاطP ضغط كمية مادة معينة من غاز بداللة درجة حرارة T 

 :اليكمية معينة من الهواء داخل حودلة ونقوم بتسخين الحوجلة ثم نسجل قيم درجة الحرارة والضغط من خالل هذه العملية فنحصل على الجدول التنقوم بحصر 

45 20 15 8 0 - 10 T(°C) 

110200 100900 99800 97400 94600 91200 P (Pa ) 

  إستثمار: 

 ما المقادير الماكروسكوبية التي تبقى ثابتة خالل هذه التجربة ؟ .1

   ثم قم بتمديد هذا الخط  Tبداللة درجة الحرارة  Pمثل بسلم مناسب تغيرات الضغط  .2

 Pالتي ينعدم فيها ضغط الغاز T(°C)حلل المنحى وحدد نظريا درجة الحرارة    .3

بحور  T°Cنحصل على ما يسمى بالتدريج المطلق حيث نعوض محور الدرجات الحرارية المئوية   C° 15, 273 –  بإزاحة نقطة األصل في التدريج الحراري الى  .4

 ماذا تستنتج ؟T (°K ) = T( °C ) + 273,15:  بحيث   Kالمعير عنه بالوحدة الكلفين  T (°K)درجات الحرارة المطلقة  

 

  تغير:  3نشاط تجريبي P  ضغط حجم معين من غاز بداللة كمية المادةn لهذا الغاز 

من المغنيزيوم ونعلقه بالسدادة  m = 1,2 mgنزن      . الكبريتيك في الحوجلة من حمض  ml 50   نصب مع اخد اإلحتياطات الالزمة ،

 اإللكتروني ونحرك الحوجلة ليسقط المغنيزيوم ثم نسجل الضغط بعد ختفاء المغنيويوم  بواسطة سلك نحاسي ثم نغلق الحوجلة ونصلها بالمانومتر

 : فنحصل على الجدول الموجدود أسفله mg 5نعيد نفس التجربة ثالث مرات مع اخد ، كل مرة ، كتلة مختلفة من المغنيزيوم التتعدى   

  إستثمار: 

 حمض الكبريتيك ثم اتمم الجدول  أكتب معادلة التفاعل الكيميائي بين المغنيزيوم .1

 ما المقادير الماكروسكوبية التي تبقى ثابتة خالل هذه التجربة ؟ .2

 ، ماذ تستنتج ؟ n ( H2 )   لثنائي الهيدروجين بداللة كمية المادة  P ( H2 )مثل بسلم مناسب تغيرات الضغط    .3

4,8 3,6 2,4 1,2 m ( Mg) ( mg ) 

    n ( H2  ) = n (Mg )  ( mmol ) 

153,0 114,7 76,5 38,2 P ( H2 ) ( hPa ) 

 


