
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة كيمياء ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/12chemistry                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة كيمياء الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                 

   

                  https://almanahj.com/om/12chemistry2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 :(عددملخص الكيمياء )
 

 فروض نظرية الحركة الجزيئية:
. تتكون الغازات من عدد كبري من اجلزيئات املتناهية يف الصفر تفصلها مسافات أكرب 1

 بكثري من حجم اجلزيئات نفسها )احلجم مهمل(.
. جزيئات الغاز يف حركة مستمرة وعشوائية يف مجيع االجتاهات )احلركة مستقيمة, 2

 تلفة, التصادم مرن(.السرعات خم
. متتلك جزيئات الغاز طاقة حركية نتيجة حلركتها الدائمة والسريعة والعشوائية يف مجيع 3

 االجتاهات )الطاقة احلركية تتغلب على قوى التجاذب(.
 . يعتمد معدل الطاقة احلركية جلزيئات الغاز على درجة حرارهتا املطلقة.4
 

 ي:عوامل الحيود عن سلوك الغاز المثال
 . قوى التجاذب بني اجلزيئات )الضغط العايل ودرجة احلرارة املنخفضة, القطبية(.1
 . حجم اجلزيئات.2
 

 تطبيقات الضغوط الجزئية:
الضغط اجلوي جبل إفرست . االحتياطات الالزمة للتنفس يف االرتفاعات الشاهقة )1

اإلنسان حيتاج إىل , KPa 7.06الضغط اجلزئي لألكسجني , KPa 33.73الكلي 
 (.على األقل KPa 10.67ضغط جزئي لألكسجني قدره 

مقارنة  CO2أقل من نسبة  O2)يف هواء الزفري تكون نسبة  . عملية التبادل الغازي2
 .هبواء الشهيق وذلك حىت يتعادل الضغط الكلي هلواء الشهيق والزفري مع الضغط اجلوي
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 :ات المضغوطة()الغاز  التطبيقات التقانية على الغازات
 . اهلواء املضغوط يف إطارات املركبات.1
 . أسطوانات غاز الطهي )الربوبان, البيوتان(.2
 . عبوات العطور.3
 

 تطبيقات عملية على االتزان وأهميته في العمليات الكيميائية:
 . احملافظة على ثبات نسبة تركيز غاز ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي.1
 مونيا بطريقة هابر.. صناعة األ2
 . معاجلة التلوث يف اهلواء اجلوي.3
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