
  

 

السنة الثانية ثانوي إعدادي    األستاذ : محمد عماري
                                              

         

 

I - تركير  

 إنضغبطيت وتىسع الهىاء  -1

 انٕٓاء ككم انغبصاد , لبثم نالَعغبغ ٔانتٕعع  :

ظغطّ  دٌٔ تغٍش كًٍتّ َٔمٕل  ٔاَخفبض ٕاءٓان َالحظ تضاٌذ حدىنًحمٍ ثّ ْٕاء عُذ دفع انًكجظ  -

    .                      َعغػاإٌ انٕٓاء 

عُذ عحت انًكجظ َالحظ أٌ حدى انٕٓاء ٌتضاٌذ ثًٍُب ٌُخفط ظغطّ دٌٔ تغٍش كًٍتّ َٔمٕل إٌ  -

  .انٕٓاء تٕعع

 المبنىمتر نمٍبط ظغػ غبص يحدٕص َغتعًم خٓبص   ملحىظت  

    كتت الهىاء -2

اصدادد ثعذ َفخٓب َٔغتُتح أٌ انٕٓاء  نّ َمٕو ثمٍبط كتهخ كشح لجم ٔثعذ َفخٓب. َالحظ أٌ كتهخ  انكشح 

  g 29, 1  كتهخ  ككم    انغبصاد   ٔكتهخ نتش ٔاحذ يٍ انٕٓاء فً انظشٔف انُظبيٍخ تغبٔي تمشٌجب

َُكظ يخجبسا يذسخب عهى شًعخ يشتعهخ ٔيثجتخ فً حٕض ثّ يبء  َالحظ  اٌ   عُذيب  تركيب الهىاء -3

ٕخٕد فً انًخجبس انًذسج ٔ أٌ انًبء ٌصعذ فً خًظ انًخجبس ثغجت َفبد األٔكغدٍٍ انً تُطفئانشًعخ 

انًذسج نٍشغم يكبٌ األٔكغدٍٍ انًغتٓهك يٍ غشف انشًعخ.ٔ َغتُتح اٌ انٕٓاء خهٍػ ٌتكٌٕ يٍ عذح 

 غبصاد أًْٓب :

يٍ حدى  %20ًٌثم  غبص ظشٔسي نالحتشاق ٔ نهتُفظ ٔثُبئً األٔكغدٍٍ    -                         

 5اي أٌ حدى االٔكغدٍٍ  ٌغبٔي حدى انٕٓاء يمغٕو عهى   انٕٓاء

ًٌثم ٔ  ٔغٍش ظشٔسي نهتُفظ  ى االحتشاقهٌغبعذ ع غبص الثُبئً اَصٔد    -                        

   حدى انٕٓاء. يٍ 80%

ى إن ٍتحٕل انزي ٌتفبعم يع األٔكغدٍٍ ن ًٌكٍ اعتجذال انشًعخ ثمطعخ يٍ صٕف انحذٌذ انًجهم  ملحىظت

                                                                           صذأ 

مملىءة    5Lأحسب حجم االوكسجين وحجم اآلزوث المىجىدين في قنينت  سعتهب        تطبيق 

                                                                                                                                                ببلهىاء

II – تفسير خصبئص الهىاء ببعتمبد النمىذج الدقبئقي )الجسيئي( للهىاء 

انذلبئك يتشاصخ ٔ يشتجخ فً انحبنخ انصجخ تتكٌٕ كم يبدح يٍ دلبئك صغٍشح خذا . ٔ تكٌٕ ْزِ 

 ٔعشٌعخ انحشكخ فً انحبنخ انغبصٌخش يشتجخ فً انحبنخ انغبئهخ ثًٍُب تكٌٕ غٍش يتًبعكخ ٍٔيتشاصخ ٔ غ

انٕٓاء لبثم نالَعغبغ ٔانتٕعع ألٌ خضٌئبتّ ظعٍفخ انتًبعك يًب ٌدعهٓب تتمبسة عُذ االَعغبغ  -

 ٔتتجبعذ عُذ انتٕعع .

 ب  .انغبص ثعذد انذلبئك انًكَٕخ نٓ يٍتهخ كًٍخ تتعهك ك -

 %20ٌتكٌٕ انٕٓاء يٍ خضٌئبد يختهفخ  غٍش يتشاصخ أًْٓب خضٌئبد  ثُبئً األٔكغدٍٍ ثُغجخ  -

                                                                                                                                  كًب ٌجٍٍ انًُٕرج اندضٌئً انتبنً :                   %80ٔخضٌئبد ثُبئً اَصٔد ثُغجخ 

 

                                          

 كل جزيئة ثنائي أوكسجين تناسبها أربع جزيئات ثنائي آزوت   -   
تتكون جزيئة ثنائي األوكسجين من ذرتين أوكسجين  -  

 اآلزوت من ذرتين آزوت  وتتكون جزيئة  ثنائي  مرتبطتين
  مرتبطتين.                         

https://inscription.ma/

