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 )ر.اثشاْٛى انطبْش٘(

 
انعغػ :يفٕٓو (  I  

ٕاعطخ األصجغ نُمٕو ـى َغذ فْٕزّ ثــم يسمٍ ثـٍ انٕٓاء داخـخ يـٛـًـض كـدـسـَ رـدـبسة :  
  ثبنًُبٔنزٍٛ انزبنٛزٍٛ :

  

 اعزُزبجيالزظخ ٔ  خٛجٚانزدشانًُبٔنخ 

 

 
   

 يُسٗ زشكخ انًكجظ  

   

  ذ دفغ يكجظ انًسمٍ ، َالزظ رُبلص زدى انٕٓاء انًسدٕص،َمٕل إرٌثؼ 
 . ظغػ انٕٓاء لذ اسرفغأٔ إٌ  اَعغػانٕٓاء لذ ٌ إ 

 

 
 

 يُسٗ زشكخ انًكجظ  

  

   ٌثؼذ خـش يكجظ انًسمٍ ، َالزـظ رضاٚـذ زدى انـٓـٕاء انًسدٕص، َمٕل إر 
 . اَخفطظغػ انٕٓاء لذ أٔ إٌ  رٕعغانٕٓاء لذ ٌ إ 

  
 خـــالصـــخ :

رطجك خًٛغ انغبصاد ظغطب ػهٗ األخغبو انصهجخ ٔانغبئهخ انًًبعخ نٓب .    
 II: ٙرفغٛش رغٛش ظغػ غبص اػزًبدا ػهٗ انًُٕرج اندضٚئ )  

  ى انٕٓاء انًسدٕص، يًب أدٖ إنٗ ـدـص زـثبنُغجخ نهًُبٔنخ األٔنٗ ) دفغ انًكجظ ( ، رُبل 
خ زشكزٓب، ٔثبنزبنٙ اسرفبع ظغػ انٕٓاء انًسدٕص ـبد عشػيغ اصدٚبسة اندضٚئبد فًٛب ثُٛٓب ـمـر

 داخم انًسمٍ .

                   
 

  ، يـًـب أدٖ إنـٗ  ى انٕٓاء انًسدٕصـدـَٛخ ) خـــش انًكجظ ( ، رضاٚـذ زثبنُغجخ نهًُبٔنخ انثب
ٕاء ـشػـخ زشكزٓب، ٔثبنـزـبنـٙ اَخفبض ظـغـػ انٓـغ اَخفبض عـرجبػـذ اندضٚئبد فًٛب ثُٛٓـب ي

 انًسدٕص داخم انًسمٍ .
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III: لٛبط ظغػ غبص يسدٕص )  
َغزؼًم م نهمٛبط،ٔنمٛبط ظغػ غبص يسدٕص،انعغػ يمذاس فٛضٚبئٙ لبث    

  .( يمٛبط انعغػ ) أٔ  انًبَٕيزشخٓبصا ٚغًٗ 
.   aPانزٙ َشيض نٓب ثـ  انجبعكبلنًٛخ نهعغػ ْٙ انٕزذح انؼب          

ٔخصٕصب :كٕزذاد نهعغػ يعبػفبد انجبعكبل، غبنجب يب رغزؼًم    
    aP 011 = aPh 0 ، زٛث :       ( aPhانٓٛكزٕثبعكبل ) 
    aPh 0111 = aP 011111 = rPB 0  ( ، زٛث :   rPBانــــجــــبس )  
انعغػ اندٕ٘ :  ( IV 
اص ٔخٕد انعغػ اندٕ٘ :( إثش0   

 رـــدـــشثـــخ :
   

 
  بعد إخراج كمية من الهواء من داخل القنينة                                        

 
 
 

رشِٕ شكم انمُُٛخ لُُٛخ ثالعزٛكٛخ                                                                                            

 يـــالزـــظـــخ :
م انمُُٛخ ثٕاعطخ انفى ) أٔ ثٕاعطخ انُفٛش انًبئٙ (، ـٍ داخـٍ انٕٓاء يـكًٛخ ي شاجـػُذ إخ   

 َالزظ رشِٕ شكم انمُُٛخ.
 اعزُزبج :

إٌ رشِٕ شكم انمُُٛخ َبرح ػٍ ظؼف ظغػ انٕٓاء انًسدٕص يمبسَخ يغ ظغػ انٕٓاء اندٕ٘    
بنعغػ شف انٕٓاء اندٕ٘ ثـٍ غـَٔغًٙ انعغػ انًغهػ ي انذاخهٛخ.جٓب ٗ خٕاَـانًغهػ ػه

.اندٕ٘   
  خــــالصــــخ : 
ٗ خًٛغ ـبألسض ػهـٕ٘ انًسٛػ ثـدـشف انٕٓاء انـٍ غـٕ انعغػ انًغهػ يـانعغػ اندٕ٘ ْ  

 األخغبو .
اندٕ٘ :( لٛبط انعغػ 2   

   يمٛبط) أٔ  انجبسٔيزشٗ ـبصا ٚغًـنمٛبط انعغػ اندٕ٘، َغزؼًم خٓ 
. ( انز٘ ًٚكٍ أٌ َدذِ ػهٗ أشكبل يخزهفخانعغػ اندٕ٘  

،aPh  0101 انمًٛخ انًزٕعطخ نهعغػ اندٕ٘ ػُذ عطر انجسش ْٙ :    
. rPB 0أ٘ يبٚؼبدل رمشٚجب   

mc 67رغزؼًم أٚعب كـٕزذح نهعغػ اندٕ٘ انغُزًزش صئجمـٙ، زٛث    
. aPh  0101رٕافك يٍ انضئجك   

االسرفبع ػٍ عطر انجسش، زٛث كهًب  غػ اندٕ٘ زغترزغٛش لًٛخ انع   
ٔاَخفعذ لًٛخ انعغػ اندٕ٘.كهًب اثزؼذَب ػٍ يغزٕٖ عطر انجسش إال   

         

 

 

Baromètre 

Manomètre 
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إظبفٛخ:يؼهٕيبد   
  رــدــشثخ رٕسشهٙ Torricelli بو ـشع انجبسٔيزش انضئجمٙ ، لػـبنـى إٚطبنٙ، اخزٙ ـرٕسشه:  

ٗ ْزِ ـٍ انضئجك ، ٔرزدهـانًؼجش ػُّ ثبنغُزًزش ي رسذٚذ انعغػ اندٕ٘ ثزدشثخ يكُزّ يٍ
م زٕض ٚسزٕ٘ ـانزدشثخ فًٛب ٚهٙ : أخز أَجٕثب دلٛمب يًهٕءا ثبنضئجك ثى ٔظؼّ يُكغب داخ

، ٔلبو ثمٛبط  األَجٕةػهٗ كًٛخ يٍ انضئجك ، ٔثؼذ يذح الزظ َضٔل يغزٕٖ انضئجك داخم 
ذْب ـٕخـم األَجٕة فـغزٕاِ داخٕض ٔيـسـم انـانًغبفخ انفبصهخ ثٍٛ يغزٕٖ انضئجك داخ

.  mc 67أ٘    mm 671 رغبٔ٘  

                            
ردشثخ انكأط انًمهٕثخ:    

                                     
  ٕسق،ـزِ انزدشثخ، َعغ عبئال يهَٕب داخم كأط ثى َغطّٛ ثـْفٙ                                         

، ـٕسق نُمٕو ثُكظ انـكـأط ثسزسٔثؼذ رنـك َعغ كـف انٛذ فـٕق ان                                         
فُالزظ أٌ انٕسلخ رجمٗ يهزصمخ ثبنكأط ثغجت خعٕػٓب نهعغػ                                          
        اء اندٕ٘ انًسٛػ ثٓب.انٕٓغشف غهػ ػهٛٓب يٍ اندٕ٘ انً                                       

 
 

 : ) Otto van guerick ردشثخ َصفٙ كشح يبغذثٕسؽ : ) ردشثخ  
خ ـذ ثًذُٚـٔنم عٛبعخ،ـٔسخ ٔيخزشعى ـبنـٕ ػـْٔ ،أٔغٕ فبٌ خشٚكب ـٓـبو ثـزِ انزدشثخ لـْ  

 ٔانزٙ رؼشف ثزدشثخ َصفٙاشزٓشد ثبنزدشثخ انزٙ لبو ثٓب، األخٛشحْزِ ،األنًبَٛخيبغذثٕسؽ 
 ٚهٙ :  ًذ خالنٓب ػهٗ يبزٔ أيشائّ ، ٔلذ اػ اإليجشاغٕسكشح يبغذثٕسؽ ، ٔانزٙ أَدضْب ثسعٕس 

بو ثإنصبلًٓب ، نٛسصم ـى لـعُزًٛزشا ، ث 11م يًُٓب ٚغبٔ٘ رمشٚجب ـخز َصفٙ كشح لطش كأ  
زصبَب رسبٔل ٔثكم لٕح فصم َصفٙ  07ثى لبو ثإزعبس هٗ كشح أفشغٓب ثؼذ رنك يٍ انٕٓاء،ػ

ك ـ( ، نكٍ رن األخشٖأزصُخ يٍ اندٓخ  8أزصُخ يٍ خٓخ ٔ  8)  ثجؼعًٓبانًهزصمزٍٛ  انكشح
، زٛث اٌ  األخغبوٕذ رأثٛش انعغػ اندٕ٘ ػهٗ ـزِ انزدشثخ رجشص ثٕظـكبٌ ثذٌٔ خذٖٔ . ْٔ

، ؼذو ، َٔظشا نخعٕػٓب نهعغػ اندٕ٘انكشح فبسغخ يٍ انٕٓاء، ٔثبنزبنٙ فبنعغػ انذاخهٙ يُ
فغٛكٌٕ انكشح، إنٗٔغجؼب إرا رى إدخبل انٕٓاء ًًكٍ فصم َصفٙ انكشح.بٌ يٍ غٛش انفمذ ك

. ثؼذ رنك يٍ انغٓم فصم َصفٙ انكشح   

 ابرا ي  ال   ر  
 


