المقادير المرتبطة بكميات المادة
Les grandeurs lies à la quantité de la matière
 Iــ كمية المادة بالنسبة لألجسام الصلبة والسائلة
 1ــ كمية المادة
للتعبير بسھولة عن عدد الدقائق ) الذرات  ،الجزيئات  ،األيونات  ،الخ  ( ..المتواجدة في عينة من المادة نستعمل وحدة القياس :
المــول .
نعرف المول بكمية المادة لمجموعة تحتوي على عدد من المكونات األساسية ويساوي عدد الذرات المتواجدة في  0, 012kgمن
الكربون  . 12وھو  6, 02.10 23ذرة  .ويطلق على ھذا العدد بعدد أفوكادرو .
 2ــ كمية المادة والكتلة
كمية المادة  nالموجودة في عينة ذات كتلة  mمن مادة  Xكتلتھا المولية ) M(Xھي :
m
)M (X

=n

 : nبالمول mol
 mبالغرام g
) M(Xبالوحدة g / mol

تمرين تطبيقي  :نقيس بواسطة ميزان إلكتروني الكتلة  m1للماء والكتلة  m2لعينة من الحديد فنجد m1 = m 2 = 100g
أحسب كمية مادة جزيئات الماء الموجودة في  100gمن الماء
احسب كمية مادة ذرات الحديد الموجودة في  100gمن فلز الحديد .

نعطي M ( O ) = 16g / mol, M ( H ) = 1g / mol, M ( Fe ) = 56g / mol :
 3ــ كمية المادة والحجم
يتم تحديد كمية مادة عينة ذات حجم  Vانطالقا من الكتلة المولية  Mوالكتلة الحجمية . ρ
أ ــ الكتلة الحجمية والكثافة
* الكتلة الحجمية لمادة ما تساوي خارج قسمة كتلة عينة ما من ھذه المادة على الحجم الذي تحتله .
m
=ρ
V
 : mبالوحدة kg

 : Vبالوحدة m3
 : ρبالوحدة kg / m3
الوحدة االعتيادية للكتلة الحجمية ھي g / cm3 :
* الكثافة  :كثافة جسم ما ذي كتلة حجمية  ρبالنسبة لجسم مرجعي ذي كتلة حجمية  ρ0ھي :

ρ
ρ0

=d

 dبدون وحدة و  ρو  ρ0بنفس الوحدة

بالنسبة لألجسام الصلبة والسائلة يتم اختيار كجسم مرجعي الماء حيث ρeau = ρ0 = 1, 00g / cm3
ب ــ عالقة كمية المادة بالحجم
كمية المادة  nالموجودة في عينة ما من مادة  Xوذات حجم  Vوكتلة مولية ) M(Xوكتلة حجمية  ، ρھي :

m ρV dρ0 V
=
=
M M
M

=n

تمرين تطبيقي :
الھكسان  C6 H14جسم سائل عند درجة الحرارة  ، 20°Cكتلته الحجمية . ρ = 0, 66g / cm
3

أحسب الحجم  Vللھكسان الذي يجب قياسه بواسطة مخبار مدرج للحصول على  n = 0,1molمن ھذا السائل ؟
 IIــ كمية المادة بالنسبة لألجسام الغازية .
 1ــ الحجم المولي
الحجم المولي  Vmلغاز ھو الحجم الذي يحتله مول واحد من الغاز  ،في ظروف معينة لدرجة الحرارة والضغط .

وحدته في النظام العالمي للوحدات ھي ℓ.mol−1 :
في الشروط النظامية لدرجة الحرارة والضغط )  ( t 0 = 0°C, p0 = 1atmيسمى الحجم المولي  ،الحجم المولي النظامي :
. V0 = 22, 4ℓ.mol−1
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قانون أفوكادرو أمبير  :يكون الحجم المولي في نفس الشروط لدرجة الحرارة والضغط ثابتا  ،كيف ما كان الغاز .
2ــ عالقة كمية مادة غاز بحجم العينة والحجم المولي :
كمية مادة الغاز  Xالموجودة في عينة ما ذات حجم  Vوفي شروط معينة لدرجة الحرارة والضغط ھي :

V
Vm

=n

 nبالمول
 Vmبالوحدة

−1

ℓmol

 Vباللتر ℓ
 3ــ قانون بويل ــ ماريط Loi de Boyle – Mariotte
نشاط تجريبي
نسد محقنة بأصبع ونضغط على المكبس فينقص حجم الھواء في المحقنة  .أي أن ھناك عالقة بين ضغط غاز وحجمه  .فما ھي
ھذه العالقة ؟
مناولة  :نستعمل محقن يحتوي على كمية من الھواء ومانومتر لقياس الضغط .
نضغط بلطف على المكبس  ،فيتناقص الحجم  Vللھواء داخل المحقن ويشير المانومتر إللى تزايد الضغط .
نسجل قيمة الضغط  Pبالنسبة لكل حجم  ، Vفي جدول القياسات التالي :
)V(ml
15
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)P(hPa
100,0
75,0
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50,0
42,8
P.V
1500
1500
1500
1500
1498
امأل الجدول أعاله  .ماذا تستنتج ؟ عندما يتزايد الحجم  ،يتناقص الضغط للغاز عند درجة الحرارة ثابتة  .ويبق الجداء  P.Vثابتا أي
 P.V = Cteوھذا يترجم قانون بويل ــ ماريوط .
نص القانون :
عند درجة حرارة ثابتة يكون  ،بالنسبة لكمية غاز معينة  ،جداء الضغط  Pوالحجم  Vالذي يشغله ھذا الغاز  ،ثابتا ) ( P.V = Cte
 4ــ السلم المطلق لدرجة الحرارة
نشاط تجريبي 2

n

نقوم بحصر كمية معينة من الھواء داخل حوجلة )
خالل ھذه العملية  .فنحصل على الجدول التالي :
15
20
45
99800
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110200

و

V

ثابتان ( ونقم بتسخين الحوجلة تم نسجل قيم درجة الحرارة والضغط
8
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t°C
)P(Pa

نمثل تغيرات الضغط بداللة درجة الحرارة المئوية . t
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نحصل على منحنى ال يمر من أصل المعلم وأنه يقطع محور  tفي نقطة  −237°Cوھي درجة الحرارة التي ينعدم فيھا ضغط الغاز
وبما أن ضغط الغاز ال يمكن أن ينعدم  ،فإن درجة الحرارة ال يمكن لھا أن تنزل عن  −237°Cلھذا تسمى بالصفر المطلق .
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بإزاحة نقطة األصل في التدريج الحراري إلى  −237°Cنحصل على ما يسمى بالتدريح المطلق حيث نعوض محور الدرجات الحرارة
المئوية  t °Cبمحور درجات الحرارة المطلقة  Tالمعبر عنھا بالوحدة الكلفين

)(K

T = t + 273
 Tبالكلفين

)(K

 tبالسيلسيوس °C
 5ــ الغازات الكاملة
* الغاز الكامل ھو نموذج يخضع خضوعا تاما لقانون بويل ــ ماريوط .
* يقترب سلوك الغاز الحقيقي أكثر فأكثر من سلوك الغاز الكامل كلما كان ضغطه منخفضا ودرجة حرارته مرتفعة .
* متغيرات الحالة األربعة )  ( T, n, P, Vمرتبطة فيما بينھا بعالقة تسمى معادلة الحالة للغازات الكاملة :

PV = nRT
 Pبالوحدة الباسكال Pa

 Vبالوحدة m3
 nبالمول mol
 Rثابتة الغازات الكاملة R = 8,314J.mol−1 .K −1

 Tبوحدة الكلفين K
ملحوضة  :تمكن ھذه العالقة من تحديد كمية مادة غاز  ،انطالقا من معرفة ضغطه ودرجة حرارته والحجم الذي يشغله .
PV
=n
RT
كذلك تمكن من حساب الحجم المولي  Vmلغاز  .وھو الحجم الذي يشغله مول واحد من ھذا الغاز .
 6ــ كثافة غاز بالنسبة للھواء
كثافة غاز بالنسبة للھواء ھي خارج الكتلة  mلحجم  Vمن ھذا الغاز على الكتلة  m0للحجم نفسه من الھواء  .وذلك في نفس
الشروط لدرجة الحرارة والضغط .
m
=  dولدينا  m = nMمع  Mالكتلة المولية للغاز .
m0
لدينا كذلك  m0 = ρ0 V = ρ0 .n.Vm :ونعلم أنه أيا كانت درجة الحرارة والضغط يكون  ρ0 Vm = 29g / molوبالتالي :
M
29
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