
I. تذكیر(كمیة المادة(

ھو كمیة المادة لمجموعة تحتوي على عدد من المكونات األساسیة یساوي عدد المول 

6وھو .12من الكربون 12gالذرات الموجودة في  ,02 عدد ویطلق علیھ اسم .ةرذ1023

.NAورمزه ھو .أفوكادرو

یة مادة ھذه العینة تكون كم,من المكونات األساسیةNبالنسبة لعینة تحتوي على عدد 

.nھي 

(mol):حیث

(mol-1)

II.كمیة المادة بالنسبة لألجسام الصلبة والسائلة

كمیة المادة والكتلة.1

M(X)كتلتھ المولیة Xمكونة من نوع كیمیائي mلعینة كتلتھا nكمیة المادة 

(g):ھي

(mol)

(g.mol-1)

:مرین تطبیقيت

m1یس كتلة قن = 100 g من الماء الخالص و أیضا كتلةm2 = 100 gمن الحدید.

.m1احسب كمیة مادة جزیئات الماء الموجودة في الكتلة .1

.m2احسب كمیة مادة ذرات الحدید الموجودة في الكتلة .2

كمیة المادة والحجم.2

a.الكتلة الحجمیة والكثافة(g)

الكتلة الحجمیة یعبر عنھا بالعالقة:(g.m-3)

(m-3)

بالنسبة لجسم مرجعي ذي كتلة ذي كتلة حجمیة ,كثافة جسم ما

.لیس لھا وحدة:ھيحجمیة 

.جسام الصلبة والسائلة یتم اختیار الماء كجسم مرجعيبالنسبة لأل:ملحوظة

.



b.عالقة كمیة المادة بالحجم

:تحسب بالعالقةوكتلتھا الحجمیة Vلعینة حجمھا nكمیة مادة 

:تمرین تطبیقي

ھ الحجمیةكتلت,C°20جسم سائل عند درجة حرارة C6H14كسان یالھ

.

كسان الذي یجب قیاسھ بواسطة مخبار مدرج للحصول علىیللھVاحسب الحجم

n = 0,1 molمن ھذا السائل.

III.ة لألجسام الغازیةبكمیة المادة بالنس

)تذكیر(عالقة كمیة مادة غاز بحجم العینة .1

 الحجم الموليVmفيالغاز لغاز ھو الحجم الذي یحتلھ مول واحد من

.L.mol-1:وحدتھ ھي.ظروف معینة لدرجة الحرارة والضغط

كمیة مادة عینة من غاز حجمھاVھي:(L)

(mol)

(L.mol-1)

t0)في الشروط النظامیة :ملحوظة = 0°C ; p0 = 1 atm)V0 = 22,4 L.mol-1

ماریوط-قانون بویل.2

وبالنسبة لكمیة معینة من غاز یبقى الجداء,عند درجة حرارة ثابتة:نص القانون

p.Vثابتا.

السلم المطلق لدرجة الحرارة.3

ة معینة من غاز حیث كمینأخذ

ضغط وندرس تغیر ال,تابیبقى حجمھ ثا

p بداللة الدرجة الحرارةt.

pمكنت النتائج التجریبیة من خط المنحنى  = f(t).

ند درجة یتقاطع المنحنى مع المحور األفقي ع

مطلق لدرجة أدنىوھي حد C°273,15-حرارة

.الحرارة ال یمكن وجود ما ھو أصغر منھ

273,15-النقطةإلىراتیب نزیح محور اال °C على ما یسمى بالتدریج المطلقفنحصل.

المعبر عنھا .T.نستعمل محور درجات الحرارة المطلقة(C°)فعوض محور درجات الحرارة المئویة

.K(Kelvin)بالوحدة 



(C°):ة الحرارة المئویة و المطلقة ھيإذن العالقة بین درج

T = t + 273,15(°K)

tدرجة الحرارة المئویة :ملحوظة = -273,15 °C توافقT = 0 °K الصفرو تسمى

.قالمطل

الغاز الكامل.4

a.نموذج الغاز الكامل

:كانإذایعتبر الغاز كامال 

 ناثرةمتجزیئاتھ عبارة عن كریات.

ثر جزیئاتھ على بعضھا البعض عن بعدؤال ت.

صادمات بین جزیئات الغاز كلھا مرنةالت.

:ملحوظة

ماریوط-یخضع الغاز الكامل خضوعا تاما لقانون بویل.

تحت ضغط ضعیف كغاز كامل,الغازات الحقیقیةتتصرف.

b.معادلة الحالة للغاز الكامل

ودرجة ,Vو الحجم ,pتتمیز حالة غاز بأربع متغیرات وھي الضغط 

.متغیرات الحالةھي تسمى و,nوكمیة المادة ,Tالحرارة 

:امل مرتبطة فیما بینھا بالعالقةمتغیرات الحالة لغاز كأنبینت التجارب 

p.V = n.R.Tمعادلة الحالة للغازات الكاملة.

:قیمتھا.ثابتة الغازات الكاملة:Rحیث

R=8,314Pa.m3.K-1.mol-1عندما یعبر عن:V(m3) ; T(°K) ; n(mol) ; p(Pa)

R = 0,082 atm.L.K-1.mol-1عندما یعبر عن:V(L) T(°K) ; n(mol) ; p(atm)

:تمرین تطبیقي

Vاحسب كمیة مادة الھواء داخل حوجلة حجمھا  = 0,5 L االعتیادیة في الظروف

p)لدرجة الحرارة والضغط = 1,013 105 Pa ; t = 20 °C).




