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I. انكزهخ ٔانحدى ٔانضغظ ٔكًٍخ انًبدح: 

 :كًٍخ انًبدح -1

خضٌئبد أٔ رساد،)ٍخنؼٍُخ يٍ يبدح رحزٕي ػهى ػذد يٍ انًكَٕبد األعبع nكًٍخ انًبدح     

=n                 : ًْ(إٌَٔبد
 

  
     

 ػذد انًكَٕبد األعبعٍخ N:  حٍذ    

               NA   ّػذد أفٕكبدسٔ ٔقًٍزNA=6.02.1023mol-1  

II. كًٍخ انًبدح نألخغبو انصهجخ ٔانغبئهخ: 

 :رحذٌذ كًٍخ يبدح ػٍُخ إَطالقب يٍ كزهزٓب -1

كًٍخ انًبدح انًٕخٕدح فً ْزِ انؼٍُخ َؼجش ػٍ ،mكزهزٓب  X يٍ يبدح كًٍٍبئٍخنذٌُب ػٍُخ   

 :ثبنؼالقخ انزبنٍخ

                                             n(X)=
    

    
 

 :حٍذ

        n(X)  كًٍخ انًبدح انًٕخٕدح فً انكزهخm(X)  نهؼٍُخ 

        M(X)  ًانكزهخ انًٕنٍخ نهُٕع انكًٍٍبئX ٌٔؼجش ػُٓب 

       m(X)  كزهخ انؼٍُخ ٌٔؼجش ػُٓب ةKg 

 :رحذٌذ كًٍخ يبدح ػٍُخ إَطالقب يٍ حدًٓب -2

 :كثبفخاننحدًٍخ ٔاانكزهخ  – 1-2  

    نُٕع كًٍٍبئً َؼجش ػٍ انكزهخ انحدًٍخX ثبنؼالقخ: 

                                                       =
    

 
 φ 

  Kgو انؼبنًى ٔحذرٓب فً انُظب xانُٕع   كزهخ m(x): حٍذ

         V  انحدى انزي رحزهّ انكزهخm(x)  ًًٔحذرّ فً انُظبو انؼبنm3  

          φ  انكزهخ انحدًٍخ ٌٔؼجش ػُٓب ثبنٕحذحKg/m3  

 نهزؼجٍش ػٍ انكزهخ انحدًٍخ g/cm3ػًهٍب َغزؼًم انٕحذح  

 ثبنؼالقخ خغى يؼٍٍ ثبنُغجخ ندغى آخش أخزٍش كًشخغ َؼجش ػٍ كثبفخ:انكثبفخ: 

 المقادير الفيزيائيت المرتبطت بكميت المادة
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                                                         d=
 

  
 

 :حٍذ

  φ انكزهخ انحدًٍخ نهدغى 

 انكزهخ انحدًٍخ نهدغى انًشخؼً       

    d انكثبفخ ًْٔ يقذاس ثذٌٔ ٔحذح( ٌٍدت أٌ َؼجش ػφ ٔ  ثُفظ انٕحذح) 

انكزهخ انحدًٍخ نهًبء )هجخ ٔانغبئهخ،َؼزجش انًبء كدغى يشخؼً خغبو انصثبنُغجخ نأل 

 (        1g/cm3=يبء 

 :انؼالقخ ثٍٍ كًٍخ انًبدح ٔانحدى: 2-2

 :ًْ V(X)ٔرحزم انحدى  φكزهزٓب انحدًٍخ Xنؼٍُخ  n(X)كًٍخ انًبدح   

                                                     n(X)=
    

    
 

      

    
 

 :ػٍَؼجش  

 φ  ثبنٕحذحg/cm3  

 V(x)  ثبنٕحذحcm3  

M(x)  ثبنٕحذحg/mol 

 molثبنًٕل  n(x) فُدذ

III. خغبو انغبصٌخاأل بنخح: 

 :يبدح األخغبو انغبصٌخكًٍخ  -1

 :كًب ٌهً بَؼجش ػُٓ  )n غبص)رحزٕي ػهى كًٍخ يبدح Vػٍُخ يٍ غبص حدًٓب  

                                                    =
 غبص  

  
 )n غبص) 

 :حٍذ

  molكًٍخ يبدح انغبص َٔؼجش ػُٓب ثبنًٕل  )n غبص)    

  Lحدى ػٍُخ انغبص َؼجش ػُٓب ثبنهزش  )V غبص)     

       Vm  انحدى انًٕنً َؼجش ػُّ ثبنهزش ػهى انًٕلL/mol  

 :انًٕنً انُظبيً انقًٍخفً انششٔط انُظبيٍخ نذسخخ انحشاسح ٔانضغظ ٌغبٔي انحدى  

                                                  V0=22.4L/mol  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://saidphysique.jimdo.com Page 3 
 

     :قبٌَٕ ثٌٕم يبسٌٕط-2 

 :   َشبط ردشٌجً*

 ٔيبَٕيزشنقٍبط حدى كًٍخ يؼٍُخ يٍ انٕٓاء  يحقٍ اندٓبص انزدشٌجً انًزكٌٕ يٍَغزؼًم 

 .حقٍنقٍبط ضغظ انٕٓاء انًحصٕس داخم انً

انًحصٕس داخم انًحقٍ Vَغٍش حدى انٕٓاء  دسخخ حشاسح ثبثزخػُذ 

 Pَٔقٍظ فً كم يشح ضغطّ 

 (انزشكٍت خبَجّ)انًبَٕيزش ثٕاعطخ 

 :انُزبئح فً اندذٔل انزبنًَذٌٔ 

  

  

                                     

 ٌجقى ثبثزب ػُذ دسخخ حشاسح ثبثزخ PV ٌ اندذاءأ غزُزحَ

  :َص قبٌَٕ ثٌٕم يبسٌٕط*

 =PV ثبثذ :ثبثزب ثبنُغجخ نكًٍخ يؼٍُخ يٍ غبص PVدسخخ حشاسح ثبثزخ ٌجقى اندذاء ػُذ 

 :انحشاسح انًطهقخدسخخ -3

نكًٍخ يؼٍُخ يٍ انٕٓاء،َحصم ػهى انًُحُى  Pػهى انضغظ  tدساعخ رأثٍش دسخخ انحشاسح ػُذ   

خالل انذساعخ ٌجقى . C°ة  t  ٌٕخئثذالنخ دسخخ انحشاسح انً Pأعفهّ ٔانزي ًٌثم رغٍشاد انضغظ 

 .حدى انغبص ثبثذ

 

 

 

 

 

 

 

،فُالحع اٌ سح انًئٌٕخانًغزقٍى انًحصم ػهٍّ إنى أٌ ٌزقبطغ يغ يحٕس دسخبد انحشاًَذد 

 .دسخخ انحشاسح ْبرّ ثبنصفش انًطهق رغًى t=273,15°Cػُذ دسخخ انحشاسح  P=0انضغظ 

 يبضغظ غبص أٌ ٌُؼذو رًبدسخخ حشاسح َظشٌخ حٍذ ال ًٌكٍ نًْٔ 

P(Pa) 1,1.10-5 1,2.10-5 1,3.10-5 

V(m3) 4,4.10-6 40.10-6 37.10-6 

PV(Pam
3) 4,8 4,8 4,8 

P(Pa) 

t°C 

-273 ,15 
0 



 

http://saidphysique.jimdo.com Page 4 
 

  انًطهق ْٕ أصم يحٕس دسخبد  ػهى انغهى انًطهق نذسخخ انحشاسح ثإػزجبس انصفشَحصم

  Kسيضْب  Kelvinٔٔحذرٓب ًْ انكهفٍ  Tانحشاسح انًطهقخ ٔانزً َؼجش ػُٓب ة 

  Kدسخخ انحشاسح فً انُظبو انؼبنًً نهٕحذاد ًْ انكهفٍ ٔحذح 

  ٌخ ٕيٍ دسخخ انحشاسح انًئنهًشٔس(°C t(إنى انذسخخ انًطهقخ(K ) T َغزؼًم انؼالقخ: 

                           T(K)=273,15+t(°C) 

 

 :انكبيهخانغبصاد  -3

 :يفٕٓو انغبص انكبيم -1-3 

  =PVثبثذ:انكبيم ْٕ ًَٕدج ٌخضغ خضٕػب ربيب نقبٌَٕ ثٌٕم يبسٌٕطانغبص  

 :ص ًْبيزغٍشاد انحبنخ نغ:يهحٕظخ

  nانًبدحكًٍخ  -

  Pانضغظ  -

  Vانحدى  -

  Tانحشاسحدسخخ  -

 :يؼبدنخ انحبنخ نهغبصاد انكبيهخ-2-3

 PV=nRT:              نهغبص انكبيم ثبنؼالقخيزغٍشاد انحبنخ رشرجظ 

 :حٍذ

R ثبنقًٍخ،ٌؼجش ػُٓب فً انُظبو انؼبنًً نهٕحذاد ثبثزخ رغًى ثبثزخ انغبصاد انكبيهخ               

Pa.m
3.K-1.mol-1 R=8,314 

 R=0,082 L.atm.mol-1.K-1َغزؼًم انقًٍخ   atmٔانضغظ ة  lكبٌ انحدى ةإرا 

P ُذاد ة ً نهٕحًنؼبنو اظبضغظ انغبص ٌٔؼجش ػُّ فً انPa  

V  ًًحدى انغبص ٔحذرّ فً انُظبو انؼبنm3  

T  ٍدسخخ انحشاسح انًطهقخ ة انكهفK  

N  كًٍخ يبدح انغبص ةmol   

 

 

 


