
 وخصائصھ  الھواءمكونات

 

 مكونات الھواء

 %، وتكون الباقي من 21 % واألكسجین بنسبة 78الھواء ھو خلیط من الغازات المختلفة، أھم مكوناتھ النتروجین بنسبة 
بخار الماء ومن غازات عدیدة منھا ثاني أكسید الكربون وغاز األرغون وغاز النیون والھلیوم. غیر أن األكسجین ھو أھم 
شيء بالنسبة إلى حیاة الكائنات على األرض وھو جسم غازي ثنائي الذرة یتكون عندما یتفاعل مع تأثیرات الضوء خاصة 

 في المناطق االستوائیة، ثم توزعھ الریح على كامل مناطق الكرة األرضیة.

 إلى ضبط الوظائف األساسیة لھذا الجسم الغازي وھو أول من 1775وقد توصل العالم الفرنسي (أنطوان الفوازییھ) سنة 
أطلق علیھ اسم (أكسجین) وبین أنھ یوجد في الھواء وفي الماء وفي أغلب المواد العضویة النباتیة والحیوانیة، وھو 
  ضروري لتنفس الكائنات، كما بین أنھ ھو العامل األساسي لتأكسد المعادن (الصدأ) وأساسي في تركیبة الحوامض.

 خصائص الھواء

 - الھواء غاز ال لون لھ وال طعم لھ وال رائحة لھ.

 - الھواء لیس لھ شكل معین فھو یأخذ شكل الوعاء الذي یحویھ.

، نالحظ أن شكل الھواء في البالونة الدّائریّة یختلف عن شكل اسطوانیةعندما ننفخ بالونة دائریّة ثّم نفرغھا في بالونة 
 فنستنتج أنھ لیس للھواء شكل معین بل یأخذ شكل اإلناء الّذي یوضع فیھ. االسطوانیةالھواء في البالونة 

 الھواء قابل لالنضغاط والتوسع.

نقوم بحجز كمیة من الھواء داخل حقنة ونسد فوھتھا. 

 

عندما نقوم بدفع المكبس، یتقلص حجم الھواء ویرتفع ضغطھ. 

 

وعند سحب المكبس، یزداد حجم الھواء وینخفض ضغطھ. 

 

فنستنتج أن الھواء قابل لالنضغاط والتوسع. 

 



 - للھواء كتلة.

عندما نأخذ كرة منتفخة ونزنھا ثم نفرغھا من الھواء ونعید وزنھا نالحظ أن كتلتھا وھي 
منتفخة أكبر من كتلتھا وھي فارغة من الھواء فنستنتج أن الفارق بینھما ھو وزن كتلة 

الھواء. 

   غرام.1.3 لتر من الھواء في الظروف العادیة یساوي 1وكتلة 

 - الھواء قابل لالنتشار

إذا وضعنا فوھة بالونة غیر منفوخة في فوھة بالونة منفوخة، نالحظ انتقال كمیّة من الھواء من البالونة المنفوخة إلى 
  البالونة األخرى. فنستنتج أن الھواء قابل لالنتشار.

 - یتمدد الھواء بمفعول الحرارة ویتقلص بمفعول البرودة. 

عندما نغطي فوھة قارورة ببالونة ونضعھا في حوض مملوء بالماء ثم نسخنھ، نالحظ انتفاخ 
البالونة ألن تأثیر حرارة الماء الموجود في الحوض نتج عنھ صعود الھواء إلى فوق مّما ساعد 

على انتفاخ البالونة.  

فنستنتج أن الھواء یتمدد بمفعول الحرارة. 

وإذا أخذنا قارورة مملوءة بالھواء ونقوم بسدّ فوھتھا بسدّاد یمّر منھ 
أنبوب توصیل منغمر طرفھ في حوض مملوء بماء ملّون ثّم نضع 

القارورة في حوض آخر مملوء بالثّلج. نالحظ انتقال كمیّة من الماء 
الملّون من الحوض إلى القارورة. ألن الھواء الموجود في القارورة 

أصبح باردا تحت تأثیر الثّلج، فنزل إلى قعرھا وتقلص فتنقلت كمیّة من 
الماء الملّون معّوضة الھواء الّذي تقلّص. 

 .فنستنتج أن الھواء یتقلص بمفعول البرودة

 - الھواء البارد أثقل من الھواء الحار.

لماذا توضع خزانات التجمید في الجزء العلوي في الثالجات؟ 

توضع ھذه الخزانات في الجزء العلوي من الثالجات للحصول على الدورة 
المطلوبة للھواء داخل الثالجة، فالھواء البارد أثقل أو أكثف من الھواء الدافئ 

وببرودة الھواء بوساطة الثلج یسقط إلى قاع الثالجة، وھذا یدفع الھواء الدافئ األقل 
كثافة إلى أعلى حیث یأتي في مالمسة الثلج فیبرد، وبھذه الطریقة تتوافر دورة ثابتة 

للھواء تحاول حفظ كل الھواء المحبوس عند درجة حرارة واحدة. 

 

 - الھواء عازل للكھرباء.


