 )Iلاتهٛح انٕٓاء نالَضغاط ٔانتٕضع :
تـجـارب َ :ـحـجـس كـًـٛـح يـٍ انٕٓاء داخـم يحمٍ ثــى َطذ فْٕتّ تـٕاضطح األصثع نُمٕو
تانًُأنت ٍٛانتانٛت: ٍٛ
انًُأنح انتجرٚثٛح

يالحظح ٔ اضتُتاج
 تعذ دفع يكثص انًحمٍ َ ،الحع تُالص حجى انٕٓاء انًحجٕزَ،مٕل إرٌ
إٌ انٕٓاء لذ اَضغظ أٔ إٌ ضغظ انٕٓاء لذ ارتفع .

يُحٗ حركح انًكثص
 تعذ جـر يكثص انًحمٍ َ ،الحـع تساٚـذ حجى انـٓـٕاء انًحجٕزَ ،مٕل إرٌ
إٌ انٕٓاء لذ تٕضع أٔ إٌ ضغظ انٕٓاء لذ اَخفض .
يُحٗ حركح انًكثص

خـــالصـــح :
انٕٓاء لاتم نالَضغاط ٔانتٕضع .
 )IIانتحمك يٍ أٌ نهٕٓاء كتهح :
تجرتح َ :مٕو تمٛاش كتهح كرج يُفٕخح ،ثى َفرغ تعذ رنك جسءا يٍ انٕٓاء انًحجٕز داخهٓا
ف ٙلُُٛح ضعتٓا  ، 1.1 Lنُمٛص يٍ جذٚذ كتهتٓا تٕاضطح يٛساٌ انكترَٔ. ٙ

َتائج :
m1 = 101.5 g
● كتهح انكرج ف ٙانثذاٚح ْ: ٙ
● كتهح انكرج تعذ إفراغ  1.1 Lيٍ انٕٓاء انًحجٕز داخهٓا ْ: ٙ
m = m1 - m2
● ٔتانتان ٙفكتهح  1.1 Lيٍ انٕٓاء ْ: ٙ
m = 1.4 g
أ٘ :
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m2 = 944.8 g

خـــالصـــح :
♦ َطتُتج أٌ نهٕٓاء كتهح .
♦ كـتـهـح  1 Lيٍ انٓـٕاء فـ ٙانظرٔف االعتٛادٚح ْـ 0.24 g ٙتمرٚثا  ،أ٘ أٌ انكـتـهـح
انحجًٛح نهٕٓاء ْρ = 0.24 g/L ٙ
 )IIIيكَٕاخ انٕٓاء :
تجرتح :

يـالحـظـح :
تُطفٗء انشًعح تعذ َـفـار غـاز االٔكطج ٍٛانالزو نثمائٓا يشتعهح ،ثى ٚحم يحهّ انًاء
تُطثح انخًص تمرٚثا يٍ حجى انمُُٛح .
اضـتـُـتـاج :
انٕٓاء خهٛظ طثٛع ٙيتجاَص ٚتكٌٕ يٍ غاز ٍٚأضاضًْٔ ،ٍٛٛا :
 ثُائ ٙاالٔكطجْٔ : ٍٛـٕ غـاز شفاف عـذٚـى انهـٌٕ ضـرٔر٘ نالحتراقَ ،طثح ٔجـٕدِ
ف ٙانٕٓاء  ، 21 %أ٘ انخًص تمرٚثا.
 ثُائ ٙاٜزٔخ ْٔ :ـٕ غـاز شفاف عذٚـى انهٌٕ ال ٚطاْـى ف ٙاالحتراقَ،طثح ٔجـٕدِ
انٕٓاء  ، 58 %أ٘ أرتعح أخًاش تمرٚثا.
يـــهـــحـــٕظـــح :
ٚحتٕ٘ انٕٓاء،تاإلضافح إنٗ ثُائ ٙاالٔكطحٔ ٍٛثُائ ٙاٜزٔخ ،عهٗ يكَٕاخ أخرٖ تُطة
ضعٛفح جذأ ،يٍ تُٓٛا  :تخار انًاء ٔثُائ ٙأٔكطٛذ انكرتٌٕ ٔاألرغٌٕ ...
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