
  

 

  الفيزياء و الكيمياء
 

محمدذعمتري:ذ األستاذذ ذذذذذذذذثتنويذإعد ديولى لسنةذ ا 
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 ذذذذذذذذذ

ذ لدرسذ لر بع– جزذ لمتددذذ  

 
I.  مفهوم الضغط Notion de pression  

  Compressibilité des gazإنضغاطية الغازات  -1
 

 
                                    بعد دفع المكبس

 
                               بعد سحب المكبس

     
 مالحظة واستنتاج

 عند دفع المكبس ٌتناقص حجم الهواء المحجوز داخل المحقنة ونقول إن الهواء قابل لالنضغاط    - 
 عند سحب المكبس ٌتزاٌد حجم الهواء المحجوز داخل المحقنة ونقول إن الهواء قابل للتوسع  - 
لقٌاس ضغط الهواء نستعمل جهازا ٌسمى المانومتر ونربطه بفوهة المحقنة فنالحظ ان ضغط الهواء ٌرتفع خالل االنضغاط وٌنخفض - 

 .خالل التوسع 
 خالصة      

 .كل الغازات قابلة لالنضغاط وللتوسع - 
   Paتضغط الغازات على األجسام المماسة لها وٌتم قٌاس ضغط غاز محجوز بجهاز المانومتر والوحدة العالمٌة للضغط هً الباسكال - 

 : كما تستعمل وحدات أخرى أهمها 
 1hPa = 100Pa بحٌث أن   hPaالهيكتوباسكال           - 

  1bar  =  100 000 Pa بحٌث أن     bar        البار -           

II.  الضغط الجويLa pression atmosphérique  
 .الضغط الجوي هو ضغط الهواء الجوي  على األجسام المحٌط بها - 
 .ٌقاس الضغط الجوي بجهاز ٌسمى  البارومتر- 

 .ٌتغٌر الضغط الجوي مع العلو بحٌث تتناقص قٌمته كلما ارتفعنا عن سطح البحر -  
 .من الزئبق  cm 76 وتساوي أٌضا hPa 1013القٌمة المتوسطة للضغط الجوي عند سطح البحر هً - 
 .ال ٌفرغ الكأس من الماء عند نكسه أي قلبه وذلك بسبب الضغط الجوي وهو السبب أٌضا فً التصاق المحجمة بسطح أملس - 

 تفسير التصاق المحجمة بسطح أملس
 .قبل إلصاق المحجمة بالسطح األملس ٌكون ضغط الهواء داخل المحجمة ٌساوي ضغط الهواء الجوي المحٌط بها- 
 .عند دفع المحجمة ٌخرج منها جزء من الهواء مما ٌؤدي إلى تناقص ضغط الهواء الداخلً فٌصبح أضعف من الضغط الجوي الخارجً-

 .   ٌؤدي تغلب الضغط الجوي على ضغط الهواء الداخلً إلى التصاق المحجمة بالسطح األملس 
 ملحوظة 

 .إذا كان السطح غٌر أملس ٌتمكن الهواء من التسرب إلى داخل المحجمة مما ٌؤدي إلى سقوطها وعدم التصاقها

III. النموذج الدقائقي للمادة  
تتكون المادة من أجزاء صغٌرة جدا ال ترى بالعٌن المجردة تسمى الدقائق التً نمثلها بشكل هندسً كالمكعب أو المثلث أو الكرٌة ونمثل 

 .المادة بنموذج مبسط باستعمال هذه األشكال ٌسمى النموذج الدقائقً 
 النموذج الدقائقي للحاالت الثالث للماء 

 
 
 
 
 
 

 استنتاج
 تكون الدقائق المكونة للمواد الصلبة متماسكة ومرتبة - 
 تكون الدقائق المكونة للمواد السائلة متماسكة وغٌر مرتبة- 
 تكون الدقائق المكونة للمواد الغازٌة غٌر متماسكة وغٌر مرتبة- 

 تفسير 
 .الغازات قابلة لالنضغاط والتوسع ألن دقائقها غٌر مرتبطة مما ٌؤدي إلى تقاربها عند االنضغاط وتباعدها خالل التوسع- 
 .ال ٌتغٌر عدد الدقائق لغاز محجوز رغم توسعه أو انضغاطه مما ٌدل على أن كتلته ال تتغٌر إال إذا تغٌرت كمٌته - 

  

  

    

 صلب غاز سائل

  

  

  

   
   

    

   
 

    
  

  

  

  
  

     
  

https://moutamadris.ma/

