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هٌمٌاء 3

ذالت ألمادة

ألفطو ألول

 ألغازأت
خواص الغازات:






ثجمدد بالررأرة
لها خاضٌجي ألهجشار و ألجدفق
ه ثافجها موخفغة ،غلو .لن خشٌماثها
مجباغدة
لابة لالهغغاط

 خشٌماثها ضغٌرة






ألغازأت دأئما في ذرهة مشجمرة  ،لذلم
ثؽبق هظرًة ألررهة ألحزًئٌة للغازأت
خشٌمات ألغاز ثرجوي غلى ؼالة هاموة ،
لهذأ ألشبب ثجررك  +هظرًة ألررهة
ألحزًئٌة.
ثوػدم لوة ألجحاذب و ألجوافر في ألغاز،
غلو .لن ألفرأغات بٌن ألحشٌمات هبٌرة
ألغازأت ثجطادم فٌما بٌوها ثطادم مرن أي
أن ألحشٌمات ل ثفكد ؼالجها ألررهٌة غن
ألجطادم

على ماذا تعتمد هظرية الحركة الجزيئية؟
 ذحم ألحشٌم.

 ذرهة ألحشٌم.

 ؼالة ألحشٌم.

لاهون ظالة الجسيم:
ألؽالة ألررهٌة = KE
ه جلة ألحشٌم = m

ألهجشار :ثدأخو ألغازأت مع بػغها ألبػظ
ألجدفق :خروج ألغاز من فجرة ضغٌرة ً
خدأ (ثكب) إلى
ألهوأء ألحوي ومن ثم ًوجشر

صرغة ألحشٌم = v

ًػجمد غلى صرغة و ه جلة ألحشٌم

لاهون جراهام للتدفق:

لاهون جراهام لالهتشار:

صرغة ألجدفق ثجواصب ًّ
غنشٌا مع ألحذر ألجربٌػي للن جلة
ألمولٌة للغاز

مػدل ألجدفق

غبدهللا أدًب هحار

∝

1

ألن جلةألمولٌة

𝐴 مػدل أهجشار
𝐵 مػدل أهجشار

𝐵 ألن جلة ألمولٌة
𝐴 ألن جلة ألمولٌة

ألطفرة 1

مثال  1-1ص 15
المععيات :
أ
Aالك تلة المولية لالموهيا 17g/mol = NH3
Bالك تلة المولية لكلوريد الهيدروجين 36 g/mol = HCL

Hydrogen

المعلوب :
هسبة معدل االهتشار = ??

1
H
1.008
Nitrogen

الحل:

معدل االهتشار 𝐵 ألن جلة ألمولٌة
=
𝐴 ألن جلة ألمولٌة

1.46

36
17

7
N
14.007

كيفية حساب الك تلة المولية :
مثال NH3:
أ

الك تلة المولية لالموهيا = 𝟕𝟏

ك تلة الويتروجين الذرية = 14.007
𝟑

𝟏 𝟏 +

𝟒𝟏

ك تلة الهيدروجين الذرية = 1.008

الضغط:
 من أثبت وخود ألغغػ؟

لاهون دالتون للضغوط الجزئية للغازات:

ألػالم أإلًؽالي ثورشلي
 ما هو ألغغػ وهٌف هشا؟

𝒏𝑷 ⋯ 𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 + 𝑷𝟑 +

𝒍𝒂𝒕𝒐𝒕 𝑷

هو ألكوة ألوألػة غلى وذدة ألمشاذة ،هشا هجٌحة
ثررك ألغاز في ألغالف ألحوي
 أخهزة لٌاس ألغغػ:
 )1بارو مجر  :لكٌاس ألغغػ ألحوي
 )2ماهومجر  :لكٌاس ألغاز ألمرطور
 )3باصنال :لٌاس ألكوة غلى ألمشاذة
مالذظة:

 1عغػ خوي ًكابله  760ملم من
غامود ألزئبق
غبدهللا أدًب هحار

مالذظة:

مالذظة:

ًػجمد ألغغػ ألحزئي للغاز غلى غدد
مولثه و ذحم ألوغاء و درخة ذرأرة
خلٌػ ألغاز  ،ولنوه ل ًػجمد غلى
هوع ألغاز

ًػجمد لاهون دألجون غلى ألغغوط
ألحزًئٌة  ،ل غلى ألغازأت ألمخجلفة

ألطفرة 2

مسائل تدريبية:
سؤال  / 1صفحة 15

الكاهون المستخدم  :لاهون معدل التدفق ص 14

ألمػؽٌات:

ألرو:

Ne
N2
ألمؽلوب :
ألن جلة ألمولٌة ل  N2و Ne
مػدل ألجدفق ل  N2و Ne

ه جلة  N2ألمولٌة =  / 28 = 14 x 2ه جلة  Neألمولٌة = 20 =20 x 1

مػدل ثدفق = Ne = N2
مػدل ثدفق

1
20

7

1

14

28
5
10

سؤال  / 2صفحة 15

الكاهون المستخدم  :لاهون معدل االهتشار

ألمػؽٌات:

ألرو:

 COأول أهشٌد ألنربون

ألن جلة ألمولٌة ل 28 = (16x1( + (12x1( =CO

ثاهي أهشٌد ألنربونCO2

ألن جلة ألمولٌة ل 44= (16x2( + (12x1( =CO2

ألمؽلوب:
ألن جلة ألمولٌة ل  COو CO2

مػدل ألهجشار =

44
28

1.3

مػدل أهجشار  COل CO2
سؤال  / 4صفحة 20
ألمػؽٌات:
ألغغػ ألنلي = 600= P total

ألرو:
𝒏𝑷 ⋯ 𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 + 𝑷𝟑 +

ألغغػ ألحزئي للهٌلٌوم =439 = P1

P total = P1 + P2

ألمؽلوب:

P2 = P total – P1

ألغغػ ألحزئي للهٌدروخٌن=  =P2؟

P2 = 600 – 439 = 161

غبدهللا أدًب هحار

𝒍𝒂𝒕𝒐𝒕 𝑷

ألطفرة 3

 لوة ألجحاذب 
مكدمة :ألخجالف في لوى ألجحاذب ًوجج غوه أخجالف في ذالت ألمادة صائو  -ضلب -غاز
غاز
ألحشٌمات مجباغدة
هواك لوثان في ألحزًائت :
 )1دأخلٌة :دأخو ألحزيء
صائو

أ .رأبؽة أًوهٌة ب .رأبؽة فلزًة ج .رأبؽة ثشاهمٌة

مجرأضة باهجظام

 )2خارخٌة :خارج ألحزيء
أ .ثشجت ب .لؽبٌة ثوائٌة ج .هٌدروخٌوٌة H

ضلب

 لوة عػٌفة  ،هجحت غن إزأذة
أإللن جروهات بشنو مؤلت .
 ثوشا بػد إزأذة أللن جروهات لوة
ثوائٌة ألكؽب
مجى ثزدأد لوة ألجشجت ؟

ي
ثزدأد بزًادة ألرحم ألذر (غدد
أللن جروهات في ألذرة)
أًهما أغلى في لوة ألجشجت ؟ ألٌود I53
أم ألبروم  ، Br 35غلو.
ألٌود ،لن ذحمه أهبر

غبدهللا أدًب هحار

-

 .1لوى ألجشجت:

ثردث غملٌة إزأذة لإللن جروهات

ً
غشوأئٌا
مجرأضة

ثوافر

-

ثحاذب

___

-

لوة ألجشجت

مالذظة:
لوة ألجشجت ثوشا في ألمرهبات غٌر ألكؽبٌة

ألطفرة 4

 .2ألكوة ثوائٌة ألكؽب:
 ألجػرًف :ثحاذب بٌن موؽكجٌن
مخجلفجي ألشروة – دون إزأذة
لإللن جروهات.-
 ألرأبؽة ألكؽبٌة ألوى من رأبؽة
ألجشجت
 ثوشا فكػ في ألمرهبات ألكؽبٌة
 ،مثو HCL :ذمظ ألنلور و
 HF،ذمظ ألفلور

ألكوة هوا أضلٌة هشات دون إزأذة لإللن جروهات
لوة ثحاذب

مالذظة :

ألحزًائت ألكؽبٌة ألطغٌرة ثرجوي غلى لوى ثوائٌة لؽبٌة غالٌة

 .3ألرأبؽة ألهٌدروخٌوٌة H
 ثوشا غودما ثكع ذرة هٌدروخٌن بٌن ذرثٌن ذأت ههروصالبٌة غالٌة و بها أزوأج إلن جروهات ذرة
 ألفلور  ،Fألنلور  ، Clأوهشحٌن  ، Oهٌجروخٌن  Nغواضر ذأت ههرو صالبٌة غالٌة
 غلو .ألرأبؽة أل  Hفي خزيء ألماء ألوى من ألرأبؽة أل  Hفي خزيء ألموهٌا .لن ألنهروصالبٌة لال هشحٌن أهبر من
ألنهروصالبٌة للوٌجروخٌن
مالذظة :
ألرأبؽة أل  Hألوى من لوى ألجشجت و ألكوى ألثوائٌة ألكؽبٌة

غبدهللا أدًب هحار

ألطفرة 5

 ألموأد ألشائلة

خوأضها:
 خشٌماثها مكٌدة ،غلو.
لوخود لوة ألجحاذب بٌن خشٌماثها

 ثػجبر غازأت ألشوأئو من ألموأئع ،
غلو،

لن لها خاضٌجي ألهشٌاب و ألهجشار

 ألشوأئو ل ًرطو لها أهغغاط ،غلو.

 أللزوخة :مكٌاس مكاومة ألشائو
للجدفق

لن خشٌمجها مجرأضة و مجرأبؽة وموجظمة و ل
ثوخد بٌوها فرأغات.

 ألجوثر ألشؽري  :ألماء

 ثؽبق ألوظرًة ألررهٌة ألحزًئٌة

ألؽالة ألالزمة لزًادة مشاذة صؽد
ألشائو  ،بمكدأر مػٌن

 ألجماصم وألجالضق:
ألجماصم :لوة ثرأبػ ألحشٌمات
ألمجماثلة .

ألجالضق :لوة ثرأبػ بٌن
ألحشٌمات ألغٌر ألمجماثلة
 ألخاضٌة ألشػرًة :
أهجكال ألماء من ألصفو إلى ألغلى غبر
أهابٌب أصؽوأهٌة رفٌػة
مثال :خذور ألوبات أو ألمودًو غود
أمجطاص ألماء
ألجوثر ألشؽري:

ألػوأمو ألمؤثرة غلى أللزوخة
لوة ثحاذب ألحشٌمات

ألررأرة

هلما زأدت لوة ألجحاذب بٌن ألحشٌمات  ،زأد
ألجوثر ألشؽري

هلما زأدت للت أللزوخة

ألجوثر ألشؽري للماء غالي ،غلو.

هلما هاهت لوة ألجحاذب
أغلى هاهت أللزوخة أغلى
ذحم وشنو ألحشٌمات

لوخود ألروأبػ ألهٌدروخٌوٌة ألمجػددة
ثشٌر ذشرة ألػونبوت غلى صؽد برهة ألماء،
غلو .لن ألجوثر ألشؽري للماء غالي.

ألشالصو ألؽوًلة و ألذحام
ألنبٌرة ثنون لزوخجها غالٌة

لوة ألجالضق
غود وعع ألماء في أهبوب هالذؾ أن ألماء ًاخذ شنو
ثكػر ألهبوب في ألغلى  ،غلو.

لن لوة ألجماصم ألو من لوة ألجالضق

غبدهللا أدًب هحار

لوة ألجماصم

ألطفرة 6

 ألموأد ألطلبة 
خوأضها:




ذرهة ثابجة  :أهجزأزًة
ل ثػد ألموأد ألطلبة من ألموأئع ،غلو .لن لٌس
لها خاضٌجي ألهجشار و ألهشٌاب.
ألن ثافة:
 .1ألماء :ألثلج ًؽفو غلى ألماء  ،لن ه ثافجه
ألو ألماء.
 .2ألبوزًن :ألبوزًن ألطلب ه ثافجه أغلى من
ألبوزًن ألشائو ،لذلم ًغرق في ألبوزًن
ألشائو





مكٌدة ألررهة ،بشبب ألجحاذب ألػالي بٌن خشٌماثها
ألموأد ألطلبة ألبلورًة (لها شنو هودصي موجظم)  ،وذدة
ألبواء أهي أصاس ألشنو ألبلوري ألهودصي.
ألموأد ألطلبة غٌر ألمجبلورة :
 .1موأد ل ًوخد بها ثوظٌم للحشٌمات بالجالي ل ًوخد
ثرثٌب هودصي
 .2درخة أهطهارها غالٌة  ،وًجم ثبرًدها بشنو غالي ،
مما ًحػلها ل ثنون ألشنو ألبلوري.

ثطوٌف ألموأد ألطلبة ألبلورًة:
 ألموأد ألطلبة ألحزًئٌة:
ثرثبػ ألحشٌمات بوأصؽة لوى ألجشجت أو ألكوى
ثوائٌة ألكؽب أو ألروأبػ ألهٌدروخٌوٌة H
أمثلة :ألشنر O2 ,NH3, H2O,
 ألموأد ألطلبة ألحزًئٌة ردًئة ألجوضٌو
ألنهربائي ،غلو .لهها ل ثرجوي غلى أًوهات
(شروات موخبة وصالبة)
 ألموأد ألطلبة ألذرًة:
ثحمد ألغازأت ألوبٌلة (ألخاملة ) محموغة 8أ أو 18
 ألموأد ألطلبة ألفلزًة:
هي غبارة غن فلزأت ضلبة مراؼة بإلن جروهات ذرة
ألررهة ثوكو ألشروة؛ ثوضو ألجٌار ألنهربائي

غبدهللا أدًب هحار

 ألموأد ألطلبة ألجشاهمٌة ألشبنٌة :
مثو ألنربون و ألنوأرثز ً SIO2شجؽٌػان ثنوًن روأبػ ثشاهمٌة
مجػددة.
ألجاضو :ألػوطر ًاخذ ثالث أشنال فٌزًائٌة :ضلب،صائو،غاز
مثو غوطر ألنربون :ألماس – خرأفٌت – بنمن صوجن
ردًئة ألجوضٌو ألنهربائي
 ألموأد ألطلبة ألًوهٌة:
موضلة خٌدة للنهرباء ؛لن ثرجوي غلى أًوهات موخبة وصالبة،
مثو :هلورًد ألطودًوم Nacl
هشة ألنشر؛ لن ألًوهات ألموخبة وألشالبة ثوزأح من مناهها
بالجالي ًرطو ألنشر

ألطفرة 7

 ثغٌرأت ألمادة ألفٌزًائٌة 

ثمجص ألؽالة (ثن جشب)





غاز
صائو
غاز

صائو
ضلب
ضلب

ؼاردة للؽالة (ثفكد)
(ثبخر)
(أهطهار)
(ثشامي)

 ألجبخر:
ثرول ألمادة ألشائلة إلى غاز.
 ألهطهار:
ألؽالة ألالزمة لنشر ألكوى ألجي ثربػ خشٌمات ألشبنة
ألبلورًة.
 ألجشامي:
ثرول من ألرالة ألطلبة إلى ألرالة ألغازًة دون ألمرور
بالرالة ألشائلة.






غاز
صائو
غاز

 ألجن ثف:
غودما ثفكد ألحشٌمات ألؽالة  ،ثكو صرغجها بالجالي ثجنون
ألروأبػ ألهٌدروخٌوٌة و غودها ثجرول من ألرالة ألغازًة إلى
ألشائلة.
 ألجحمد:
ألدرخة ألجي ثجرول فٌها ألمادة ألشائلة ألى ضلب بلوري.
 ألجرصٌب:
ثرول ألمادة من ألرالة ألغازًة إلى ألطلبة دون ألمرور
بالرالة ألشائلة.

ألهطهار:
 ثوطهر بػظ ألمرهبات غود درخات ذرأرة ثابجة مػروفة ؛
لن لها ثرهٌب ثابت وموجظم.

صائو
ضلب
ضلب

(ثن ثف)
(ثحمد)
(ثرصٌب)

ألجبخر ألشؽري:
ً جبخر ألماء ألموخود غلى ألشؽد ؛ لن ألجرأبػ ألدأخلي
ألوى من ألجرأبػ في ألشؽد.

 بػظ ألمرهبات غٌر مػروف لها درخات ذرأرة ثابجة ؛ لن
لها ثرهٌب غٌر موجظم (غشوأئي)
ثلج+ماء = ثوكو ألؽالة من ألغلى ذرأرة إلى أللو ؛ لذلم
ًرطو ألذوبان
صؽد ألشائو

دأخو ألماء

غبدهللا أدًب هحار

ألطفرة 8

ألفصل ألثاهي ألطالة
ثكرِف الؽالة ًُ :الكدرة قلَ بذل الشغو او إهجاج الررارة.
لاهٍن ذفؾ الؽالة :الؽالة ال ثفوَ و ال ثشجردث ـ ـ ـ بمشّئة هللا ـ ـ ـ
و إهما ثجرٍل من شنو إلَ اخر  ،وثبكَ ثابجة و مرفٍؿة.

الررارة ًُ :ؼالة ثوجكو من الحشم الشاخن إلَ البارد.
لٌاس ألحرأرة:
ُّ
الش ُك ر(  :) calهمّة الررارة الالزمة لرفف الررارة درخة مئٍِة

واذدة لحرام واذد من الماء.
 الحٍل(  ًُ :) Jوذدة قالمّة ثكدر ب ـ 0.239 calللحٍل
الٍاذد.
ُّ
الش ُك ر الغذائُ (  ًُ :) Calالؽالة المٍخٍدة فُ


من اهٍاع الؽالة:
 ؼالة الٍعف (الؽالة المخجزهة)  :الؽالة الجُ ثكجمد
قلَ ثرهّب المادة او مٍعف الحشم  ،وثلكب دو ًرا فُ
الجفاقالت النّمّائّة.
 الؽالة الررهّة :الؽالة الواثحة قن الررهة=
2 𝑚 𝑟2

المٍاد الغذائّة.

1

مثال ثٍعّرُ:
خٍل ُ = 4.184ص ُكر ُ = 1000 calص ُكر غذائُ 1 Cal

مثال ثٍعّرُ:
خٍل ُ = 4.184ص ُكر ُ = 1000 calص ُكر غذائُ 1 Cal
صغٌر →×→×→ كبٌر

للجحوًل من ُص ُػر غذأئي ألى ُص ًػر هضرب في 1000
للجحوًل من ُّص ُػر ألى ُص ُػر غذأئي هكشم غلى 1000

صغٌر ←÷←÷← كبٌر

 مثال  /2 -1ص 59-58

 صؤأل  1صفحة 59

للجحوًل من ُّص ُػر ألى جول هضرب في 4.148

ألمػطٌات:
الؽالة بٍذدة الشكر الغذائُ 230 = Cal

ألمػطٌات:
الؽالة بٍذدة الشكر الغذائُ 142 = Cal

ألمطلوب:
الؽالة بٍذدة الحٍل  = J؟؟

ألمطلوب:
مكدار الؽالة بٍذدة الشكر  = cal؟؟

ألحل:
هرٍل من صكر غذائُ إلَ صكر ثم إلَ خٍل

ألحل:
هرٍل من صكر غذائُ إلَ صكر

𝑙𝑎𝑐 230 𝐶𝑎𝑙 × 1000 = 230000 = 23 × 104
𝐽 23 × 104 𝑐𝑎𝑙 × 4.184 = 962320 = 9.6 × 104

𝑙𝑎𝑐 142 𝐶𝑎𝑙 × 1000 = 142000 = 142 × 103

 صؤال  2ضفرة 59

ألمػطٌات:
الؽالة بٍذدى النّلٍ خٍل 86.5 = KJ

غبدهللا أدًب هجار

ألمطلوب:
الؽالة بٍذدة الحٍل  = J؟؟

ألحل:
هرٍل من هّلٍ خٍل إلَ خٍل بالغرب فُ 1000
𝐽 86.5 𝐾𝐽 × 1000 = 86500 = 86.5 × 103

ألصفحة 9

ألحرأرة ألووغٌة:
 الجكرِف :همّة الررارة الالزمة لرفف الررارة درخة مئٍِة
واذدة لنو خرام واذد من المادة .
 ماًُ وذدة الررارة الوٍقّة؟
𝐶°ألوكطة ألجي ثشبق ألـ  Cثمثل ألظروف ألكٌاصٌة
𝐶𝑔 ∙ °


𝐽

 مثال  2-2ص 61
ألمػطٌات:
𝐶 q 𝑇𝑖=50.4 °𝐶 𝑇𝑓=25 °الؽالة الموؽلكة = 𝐽 114
 mهـجلة الردِد = 𝑒𝐹 10 g

ألمطلوب:
? ? = ألحرأرة

مكادلة ذشاب الررارة الممجطة:
ألحل:

𝑇∆× 𝑚×𝑐= 𝑞

ألطالة

ألممجصة ∶ 𝑞

ألكـجلة ∶ 𝑚

ألحرأرة

ألووغٌة ∶ 𝑐

ألفرق في درجة

ألحرأرة ∶ 𝑇∆

 س / 4صفحة 61

℃ ∆𝑇 = 𝑇𝑓 − 𝑇𝑖 = 25.4
𝑞
𝐽
℃ ∙ 𝑔 = 0.449
𝑇∆ × 𝑚

=c

 س / 5ضفرة 61

ألمػطٌات:
𝑚 = 34.4 g

ألووغٌة𝑐

𝐶𝑇𝑓=78.8°𝐶 𝑇𝑖=25 °

℃ ∆𝑇 = 𝑇𝑓 − 𝑇𝑖 = 53.8

ألمػطٌات:
𝑚 = 155 g

𝐶𝑇𝑓=40°𝐶 𝑇𝑖=25 °

℃ ∆𝑇 = 𝑇𝑓 − 𝑇𝑖 = 15

 𝑐 = 2.44ألحرأرة ألووغٌة ألللًثاهول
من جدول  2-2ص 60

ألطالة ألممجصة 5696 J= q

ألمطلوب:
اصم المادة
؟؟ = 𝑐 ألحرأرة ألووغٌة

ألمطلوب:
ألطالة ألممجصة q

= ؟؟

ألحل:
𝑞 = 𝑐 × 𝑚 × ∆ 𝑇=4515.75J

غبدهللا أدًب هجار

ألحل :بالرجوع لجدول  2-2ص  60ثجد أن ألمادة هي ألًثاهول
𝑞
𝐽
℃ ∙ 𝑔 = 2.45
𝑇∆ × 𝑚

=c

ألصفحة 10

 ألحرأرة 
لّاس الررارة:
ُ المشكر :خٌاز مكزول ِشجخدم لكّاس همّة الررارة
الممجطة ا و الموؽلكة.
ألمشػر هوغان:
ُ .1المشكر الغذائُِ :كّس الؽالة فُ المٍاد المغذِة.
 .2المشكر البٍلّشجرِوُ :ص 64

الؽالة النّمّائّة و النٍن:
النّمّاء الررارِة :الجغّرات المطاذبة للجفاقالت النّمّائّة.


النٍن ًٍ الوـام  +المرّػ.
 .1الوـام :خزء من النٍن ثجم فّي الجفاقالت النّمّائّة
 .2المرّػ :هو شُء ماقدا الوـام
 إذا هاهت  Hللمٍاد الواثحة اهبر من  Hللمٍاد
المجفاقلةِ :نٍن الجفاقو ماص للررارة و ثنٍن q+
 إذا هاهت  Hللمٍاد الواثحة الو من  Hالمٍاد
المجفاقلةِ :نٍن الجفاقو ؼارد للؽالة و ثنٍن .q-

المرجٍى الرراري:
ِ رمز إلَ الؽالة الموؽلكة او المجٍلدة من الجفاقالت الجُ ثردث قن عغػ
ثابت فُ بكظ االذّان بالرمز 𝑝𝑞.
لجشٌّو لّاس او دراصة ثغّرات الؽالة الجُ ثرافق ثلم الجفاقالت وعف
النّمّائٍّن خاضّة اصمًٍا المرجٍى الرراري و ِكرف باهي المرجٍى الرراري
للوـام ثحت ضغط ثابت.
الجغّر فُ المرجٍى الرراري ًُ :همّة الررارة الممجطة او الموؽلكة فُ
الجفاقو النّمّائُ وِشمَ المرجٍى الرراري(او ذرارة) الجفاقو 𝑛𝑥𝑟𝐻 ∆ فُ
الـروف الكّاصّة وًُ :
الغغػ = 1 atm

.1
 .2درخة الررارة =℃25
المٍاد

المجفاقلة 𝑙𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑖𝐻  −المٍاد الواثحة 𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝐻 =

𝑛𝑥𝑟𝐻∆

صؤال  13ص 65
ألمػطٌات وألمطلوب𝑪 = 𝟒. 𝟏𝟖𝟒 𝑱/𝒈 ∙ 𝒄 :
? ?= 𝑚

𝟔 ∆𝑻 = 𝟒𝟔. 𝟔 − 𝟐𝟎 = 𝟐𝟔.

𝐽 𝑞+= 5650

الرو:
𝑞
=𝑚
= 50.77
𝑇∆ × 𝑐

 ماذا لرات؟ ص 64

صؤأل  12ص 65

𝑇∆ × 𝑚 × 𝑐 = 𝑞
𝑗
𝑞𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 = 4.184 ∙ ℃ × 125𝑔 × 29.3 − 25.6 = 1940
𝑔

ألمػطٌات و ألمطلوب:
𝑔 𝑚 = 90

همّة الررارة الجُ اهـجشبٌا الماء ثشاوي همّة الررارة الجُ فكدًا
الردِد لذا

𝐽𝑞 = 25.6
℃∆𝑇 = 1.18

𝒓𝒆𝒕𝒂𝒘𝒒 =  −للفلز𝒒

؟؟ = 𝑐

ألحل:

𝑞
℃ ∙ 𝑔= 0.241𝐽/
𝑇∆ × 𝑚

غبدهللا أدًب هجار

اوخد الررارة الوٍقّة للفلز و ذدد اي الفلزات ًٍ ،بالمكارهة مف لّم
خدول .2-2
للفلز𝒒−
=𝑐

بمكارهة الكّم فُ الحدول 2-2
هالذؾ ان الفلز ًٍ الردِد

𝑻∆ × للفلز𝒎
℃ ∙ 𝒈= 𝟎. 𝟒𝟓𝟑 𝑱/

𝑱 𝟎𝟒𝟗𝟏−
℃𝟕𝟓𝟎 𝒈×−𝟖𝟓.

= للفلز𝒄
= للفلز𝒄

ألصفحة 11

ألمػادلة ألكٌمٌائٌة ألحرأرًة
 .4ذرارة الجنـثّف∆𝐻°𝑐𝑜𝑛𝑑 :
ًُ الررارة الموؽلكة لمٍل واذد من البخار.
 .5ذرارة الجحمّد∆𝐻 °𝑠𝑜𝑖𝑙𝑑 :
ًُ الررارة الالزمة لجحمّد واذد مٍل من الشائو.

ثكرِفٌا ًُ :قبارة قن مكادلة هّمّائٍّ مٍزوهة ثٍعد فٌّا الجغّرات
الررارِة𝑇∆
اهٍاع الجغّرات الررارِة:
 .1ذرارة االذجراق ∆𝐻°𝑐𝑜𝑚𝑏 : O2
قودما ثجفاقو المادة لمٍل واذد موٌا مف االوهشحّن
 ،ثوجج لوا ذرارة اذجراق.
 .2ذرارة الجبخر ∆𝐻°𝑣𝑝𝑟 :
الررارة الالزمة لجبخّر واذد مٍل من الشائو.
 .3ذرارة االهطٌار ∆𝐻°𝑓𝑢𝑠 :
الررارة الالزمة لطٌر واذد مٍل من المادة الطلبة.

𝑑𝑛𝑜𝑐−∆𝐻°

=

𝑝𝑎𝑣∆𝐻°

𝑑𝑖𝑙𝑜𝑠−∆𝐻°

=

𝑠𝑢𝑓∆𝐻°

 ثخرج الررارة
 ؼاردة للررارة

 ثدخو الررارة
 ثمجص الررارة

 الحزِائت مجكاربة

 الحزِائت مجباقدة

 س  25ص73

 س 23ص 73

ألمػطٌات و ألمطلوب:
كـجلة ألمٌثاهول = g 25.7

ألمػطٌات و ألمطلوب:
ألجركٌب ألكٌمٌائي للمٌثاهولCH3 OH

النـجلة المٍلّة لالمٍهّا= ( 17 = )14x1( + )3x1مٍل/خرام
قدد المٍالت=؟؟ الؽالة الموؽلكة قن ثنـثف  25.7خرام من االمٍهّا=؟؟

ألطالة أللزمة لصهر  1مول من ألًثاهول = 3.22
ألطالة أللزمة لصهر  g 23.7من ألمٌثاهول = ؟؟

ألحل:

ألحل:
)1هوجد ألكـجلة ألمولٌة للمٌثاهول =

𝑔−23.3 𝑚 = 275

= 𝑑𝑛𝑜𝑐∆𝐻°

12 × 1 + 1 × 3 + 16 × 1 +

غدد

275
ألمولت = 𝑙𝑜𝑚 ≈ 16.2
17

=

𝑙𝑜𝑚1 × 1 = 32𝑔/

)2هوجد غدد ألمولت= 𝑙𝑜𝑚 = 0.8

32

)3هوجد ألطالة أللزمة لصهر  0.8مول
1

0.8
𝑥

لاهٍن ًس:
محمٍع الجغّر فُ المرجٍى الرراري للجفاقالت الفردِة = الجغّر
فُ المرجٍى الرراري للجفاقو الوٌائُ.

باصجخدأم ألمػادلة ألجالٌة:
1
16.2 16.2 × −23.3
=
=
𝑙𝑜𝑚= 𝑥 = 377.36𝑘𝑗/
−23.3
𝑥
1

لماذأ ًرش ألمزأرغون ألماء غلى ألجربة في ألشجاء؟؟؟
حجى ثوطلق درجة حرأرة ألهصهار𝑠𝑢𝑓∆𝐻°
شرح لاهون هس موجود في ألٌوثٌوب
غووأن ألمكطع :أصجػمال لاهون هس  -كٌمٌاء 3

ألكواة:

غبدهللا أدًب هجار

ألكـجلة ألمولٌة

 أذأ كاهت  23.3-ثكـثف  1مول من ألموهٌا  ،ما لكمٌة أللزمة لجكـثٌف
 16.2مول؟؟؟

25.7

= 3.22 = 𝑥 = 0.8 × 3.22 =2.6kj

𝑚

Easy chemistry

ألصفحة 12

 الفصل الحالث سرعة التفاعل الكٌمٌائي
فُ ألجمثّو ألبّاهُ لشرغة ألجفاغو  ،مجَ ثزدأد ألمٍأد ألواثحة؟؟
إذأ للت ألمٍأد ألمجفاغلة.
سرعة التفاعل الكٌمٌائي هي:
غبارة غن ألجغّر فُ ثرهّز ألمٍأد ألمجفاغلة أو ألواثحة فُ وذدة ألزمن و
ِشار إلٌّا بٍذدة 𝐬 .𝐦𝐨𝐥/𝐥.
 مجٍصع صرغة ألجفاغو:

]ألمٍأد ألمجفاغلة أو

ألواثحة[∆

𝐭∆

=tألجغّر فُ ألزمن

 معادلة متوسط سرعة التفاعل−:

]ألمٍأد ألمجفاغلة[∆
∆t

ألجغّر فُ ثرهّز ألمٍأد ألمجفاغلة غلَ ألجغّر فُ ألزمن.

مالذظة:

ِشجخدم ألػلماء أالشارة ألشالبة غودما ِكٍمٍن برشاب صرغة ألجفاغو ً
بواء
غلَ مكدأر أصجٌالك ألمٍأد ألمجفاغلة.
نظرًة التصادم:
ثجصادم ألحشّمات (ألذرأت أو ألحزِائت أو أالٍِهات) بػظٌا ببػض،غلو؛
لنُ ِجم ألجفاغو ألنّمّائُ.

[ ] = ألكٍس ألنبّر ِمثو ألجرهّز بالمٍالرِة(مٍل غلَ لجر)

 انواع التصادم:



ثصادم مثمر ِ :ركق شروط ألجصادم .
ثصادم غّر مثمر  :ال ِركق شروط ألجصادم.

 شروط التصادم:
 أالثحاى ألمواصب و ألٍطع ألمواصب بالوشبة للحشّمات
ألمجصادمة.



 مالحظة:
فُ ألجفاغو ألػارد للررأرة ثنٍن 𝐻∆ صالبة  ،وألػنس فُ ألماص.
 عرف ماًلي:
 )3ألمػكد ألوشع :محمٍغة ذرأت ،فجرة بكاءًا ًمػا لصّرة ً
خدأ ،لد
ِوجج غوٌا هٍأثج أو لد ثػٍد إلَ صٍرة ألمٍأد ألمجفاغلة.
 )4غالة ألجوشّع : Eqألرد أالدهَ من ألػالة لدى ألحزِائت
ألمجفاغلة ؛لجنٍِن ألمػكد ألوشع وإذدأث ألجفاغو.
 )5ألمرهب ألوشع :مرهب غّر مشجكر ِ ،جنٍن ً
لرظّا ِ،مجلم غالة
غالّة  ،غّر ثابت (لي إذجمالّن إما أن ِصبد ً
مرهبا أو ِػٍد
لمرذلة ألمٍأد ألمجفاغلة ).

أن ثمجلم ألحشّمات ألمجصادمة غالة ألجوشّع Eq

غبدهللا أدِب هحار

ألصفرة 35

ألػٍأمو ألمؤثرة غلَ صرغة ألجفاغو
 ألػٍأمو ألمؤثرة غلَ صرغة ألجفاغو:
 )3غبّػة ألمٍأد ألمجفاغلة ،وثػجمد غلَ ألوشاط ألنّمّائُ.
غود ثفاغو ألوراس و ألخارصّن(ألزهم) مع مرلٍل هجرأت ألفظة
 ،هالذؼ أن رأصب ألفظة ألواثج من ألخارصّن أهبر من ألوراس ،و
ثفاغو ألخارصّن مع هجرأت ألفظة ِردث أصرع من ألوراس  ،غلو ؛
ً
هّمّائّا.
الن ألخارصّن أهشع
Zn

30

 ألػٍأمو ألمؤثرة غلَ صرغة ألجفاغو:
 )5ثرهّز ألمٍأد ألمجفاغلة :غاللة غردِة مع صرغة ألجفاغو.
بزِادة ألجرهّز(ألنمّة) ِ >---زِد غدد ألحشّمات ألمجصادمة  >---ثزِد فرص
ألجصادم ِ >---ؤدي إلَ زِادة صرغة ألجفاغو ألنّمّائُ.

29 Cu

غلو .ألوراس وألخارصّن مجشابٌان فُ ألخٍأص ألفّزِائّة؛
الهٌما مجحاورأن فُ ألحدول ألدوري وألجٍزِع أإللن جروهُ.
 مالذظة :ألػواصر أالهجكالّة ثشجكر غودما ِجملئ ألمشجٍى d
بالنامو أو للوصف.
 )4ألررأرة  :غاللة غردِة مع صرغة ألجفاغو.
بزِادة درخة ألررأرة  >---ثزِد ذرهة ألحشّمات  >---ثزِد فرص
ألجصادم ِ >---ؤدي إلَ زِادة صرغة ألجفاغو ألنّمّائُ.
مثال :ألثالخة ثبرد أالغػمة لجبػئ صرغة ألجفاغو بالجالُ ثخفف
صرغة ألجػفن مما ِرفؼ أالغػمة من ألجلف.

فرصجان

 8فرص

 5فرص

مشاذة ألشػد ثؤثر ً
غردِا غلَ صرغة ألجفاغو (هلما زأدت ألمشاذة زأدت
ألشرغة).
 غلو .ثرجرق هشارة ألخشب أصرع من لػػة ألخشب؛الن مشاذة ألشػد
لوشارة ألخشب أهبر من لػػة ألخشب.
 غلو .ثصدأ برأدة ألردِد أصرع من لػػة ألردِد؛ الن مشاذة ألشػد لبردأة
ألردِد أهبر من لػػة ألردِد.

مالذظة :للجبرِد غاللة غنشّة مع صرغة ألجفاغو.
 )6ألمرفزأت و ألمثبػات :
أ -ألمرفزأت ًُ :مٍأد ثزِد من صرغة ألجفاغو دون أن ثشجٌلم
همٍأد مجفاغلة وال ثظٌر همٍأد هاثحة.
هّف ِزِد ألمرفز من صرغة ألجفاغو؟؟
بالجكلّو من غالة ألجوشّعEq
مثال :أالهزِمات و ألٌرمٍهات فُ خشم أالهشان

غبدهللا أدِب هحار

ب -ألمثبػات ًُ :مٍأد ثبػئ صرغة ألجفاغو دون أن ثشجٌلم همٍأد مجفاغلة وال
ثظٌر همٍأد هاثحة.
هّف ِبػئ ألمثبع صرغة ألجفاغو؟؟
بزِادة غالة ألجوشّعEq
مثال :ألمٍأد ألرافظة و ألمٍأد ألمظادة لال هشدة.

ألصفرة 36

 لٍأهّن صرغة ألجفاغو
 لاهٍن صرغة ألجفاغو :ذاصو طرب همّة ثابجة فُ ثرهّز ألمادة ألمجفاغلة،
إذأ هان ألجفاغو من خػٍة وأذدة .A  B
ألكاهٍن ً
رِاطّا𝑘[𝐴] :

𝑅

]=[Aألجرهّز بالمٍالرِة للمٍأد ألمجفاغلة mol/L
 = Kثابت ألشرغة  ،لنو ثفاغو ثابت خاص بي وِكاس ب L/mol.s
 = Rصرغة ألجفاغو وثكاس ب mol/L.s

 / aA  bBأه جب لاهٍن صرغة ألجفاغو ألنّمّائُ𝑘 × [𝐴]𝑎 :

 ألكاهٍن ألػام لشرغة ألجفاغو:
aA+bB cC+dD
ألكاهٍن ً
رِاطّا× [𝐴]𝑚 × [𝐵]𝑛 :

𝑅

𝑘

لرشاب ألرثبة = m+n

 مكػع لشرح ألكٍأهّن:
𝑅

أصم ألكواة  :أ .معاذ الشالل

أصم ألمكػع :رتبة التفاعل

مشائو ألباب 

ص 59

ص 59

]

ص 59
محال 3-1

[
∆

]

ص 105- 101
[] [

]

ص 105
خدول 5-4

ص 101
[

ص 110
س 42

ألرصٍم ألبّاهّة لٌذأ ألباب 

ص  55شكل 9-3

ص  100شكل 3-9

تمحٌل بٌاني لتفاعل طارد للحرارة

تمحٌل بٌاني لتفاعل ماص للحرارة

ص  101شكل 3-10

ص  109شكل 3-11

اجر الحرارة على طاقة التنشٌط  /و سرعة التفاعل

اجر المادة المحفزة على سرعة التفاعل

صّغة ألشؤأل:
أرصم ألجفاغو ألنّمّائُ غودما ِ :نٍن غارد للررأرة  /ماص للررأرة مبّوا ألمرهب ألوشع  ،غالة ألجوشّع  ،ألوٍأثج و ألمجفاغالت.
أرصم ثفاغو هّمّائُ أثرها غلّي بالررأرة  /بمادة مرفزة.
غبدهللا أدِب هحار
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الفصل الرابع االثزان الدًوامٌكي

 ما هو الفرق بٌن الجفاعالت العكشٌة و الغٌر عكشٌة؟

 عرف االثزان الكٌمٌائي:
ًُ ألرالة ألجُ ثجشاوى فٌّا صرغة ألجفاغن ألالمامُ و ألخلفُ.

 ألجفاغالت ألػلشّة:
.6ثجم فُ أثحاًّن أمامُ و خلفُ .
 .2ال ثجرٍل خمّع ألمٍأد ألمجفاغلة إلَ مٍأد هاثحة.
فُ ألمػادلة أللّمّائّة.
أو
ِ.3رمز لٌا بـ
.4ثردث فُ أوأهُ مغلقة.
.5ثٌجم بالجرمّز [ ]Mمٍالرِة = مٍل غلَ لجر

 صفحة  123الشكل  ، 4-2علٌه صؤال مهم  ،مالفرق بٌن الجمثٌل
البٌاهي للشرعة و االثزان؟
 خٍأص أالثزأن:
 ثرأمّز ثابجة للمٍأد ألمجفاغلة و ألواثحة غود ثبٍت
درخة ألررأرة وألغغػ.
 ثجم فُ أوأهُ مغلقة.
 فُ ذرمة دأئمة و مشجمرة ومجغّرة ألرالة.
ِ حب أن ثلٍن درخة ألررأرة و ألغغػ ثابجة

 ألجفاغالت ألغّر غلشّة:
.6ثجم فُ أثحاى وأذد.
.2خمّع ألمٍأد ألمجفاغلة ثجرٍل إلَ هاثحة.
فُ ألمػادلة أللّمّائّة.
ِ.3رمز لٌا بالرمز
.4ثجم فُ أوأهُ مفجٍذة.
.5ثٌجم بشرغة ألجفاغن.

هص قاهون االثزان الكٌمٌائي:

قاهٍن أالثزأن أللّمّائُ
𝑫𝒅 𝒄𝑪 +
𝒅]𝑫[ 𝒄]𝑪[
𝒃]𝑩[ 𝒂]𝑨[

𝑩𝒃 𝒂𝑨 +

غود درخة ذرأرة مػّوة ِملن للجفاغن أن ِطن إلَ ذالة ثطبد فٌّا هشبة ألجرأمّز
ألمٍأد ألمجفاغلة و ألواثحة مجشاوِة

= 𝒒𝒆𝑲

قاهون ثابت االثزان ًّ Keq
هصٌا:

قاهٍن ثابت أالثزأن

هشبة ألجرأمّز ألمٍالرِة للوٍأثج إلَ ألجرأمّز ألمٍالرِة للمجفاغالت
خواص ثابت االثزان:







لي قّمة غددِة للن لّس لي وذدة.
ال ِجاثر بالجرمّز.
ِجاثر بدرخة ألررأرة.
ثلٍن  Keqأقن من ألٍأذد إذأ مان ثرمّز ألمٍأد
ألمجفاغلة أمبر من ألواثحة.
ثلٍن  Keqأمبر من ألٍأذد إذأ مان ثرمّز ألمٍأد
ألمجفاغلة أقن من ألواثحة.
ثلٍن  Keqثشاوي ألٍأذد إذأ ثشاوى ثرمّز ألمٍأد
ألمجفاغلة و ألواثحة.

 بمػوَ أخر  ،إذأ مان ألبشػ أمبر من ألمقام = Keqأمبر من ألٍأذد
 ،إذأ مان ألبشػ أقن من ألمقام  Keq،أقن من ألٍأذد  ،إذأ ثشاوى
ألمقام و ألبشػ  =Keq ،ألٍأذد.
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مرفٍع من موٌا الصي ألػددي.
ثعابٌر االثزان المججاهس:
𝑙
(ألجرمّز)
ألمٍالرِة
ألوٍأثجِمثن
ألقٍسو [ ]
أن 
ألفّزِائّة.
هفس ألرالة
ثلٍن فُ
ألمجفاغالت
𝑚
ثمثن ألرالة ألفّزِائّة
 =(g) = gasغاز

مثال ثٍعّرُ:
)𝑔(𝐼𝐻2

)𝑔(𝐻2(𝑔) + 𝐼2

ثعابٌر االثزان غٌر المججاهس:
أن ألمجفاغالت وألوٍأثج لّس لٌا هفس ألرالة ألفّزِائّة.

مالذظة:
ألرالجّن ألطلبة ( )Sو ألشائلة ( )Lال ِدخالن فُ ذشاب قاهٍن ثابت
أالثزأن  ،غلن.
أ
<<<الن ثراكٌزها ثابجة>>>
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 العوامل المؤثرة على االثزان الكٌمٌائي
 الكمٌة (الجركٌز)
أ
مبدا لوثشاثلٌه:
غود وقٍع قٍة خارخّة غلَ هظام مجزن ِقٍم ذلك ألوظام باالثحاى هرٍ ألؽرف
ألذي ِػمن غلَ أمجطاص ثاثّر ألقٍة.
العوامل المؤثرة على االثزان الكٌمٌائي:

أ
ما اثر زًادة ثركٌز المواد المجفاعلة على كل من :
أثحاى ألجفاغنِ :لٍن هرٍ ألمٍأد ألواثحة ؛
أللمّة :ثقن ألمٍأد ألمجفاغلة و ثزدأد ألمٍأد ألواثحة ذجَ ثطن إلَ أالثزأن
 :Keqثابت بثبٍت درخة ألررأرة



ألجرمّز = ألمٍالرِة [ = ]Mأللمّات

أ
ما اثر اهقاص ثركٌز المواد المجفاعلة على كل من :



ألغغػ و ألرحم

أثحاى ألجفاغنِ :لٍن هرٍ ألمٍأد ألمجفاغة



درخة ألررأرة ألواثحة غن ألجفاغن.



ألمادة ألرافزة

أللمّة :ثقن ألمٍأد ألواثحة و ثزدأد ألمٍأد ألمجفاغلة ذجَ ثطن إلَ أالثزأن
ألحدِد
 :Keqثابت بثبٍت درخة ألررأرة

الضغط والحجم (عالقة عكشٌة):
ألمجاثر بزِادة ألغغػ فُ ألجفاغن ألػلشُ ًٍ ضاذب غدد ألمٍالت أال مبر
من بّن ألمٍأد ألمجفاغلة و ألواثحة.
أ
ما اثر الزًادة في الضغط على المواد المجفاعلة لكل من :

أ
اذا كاهت موال ت المواد الواثجة اكبر من المواد المجفاعلة  ،فبزًادة الضغط على
المواد الواثجة ًحدث الجالي:
أثحاى ألجفاغنِ :لٍن هرٍ ألمٍأد ألمجفاغة
أللمّة :ثقن ألمٍأد ألواثحة و ثزدأد ألمٍأد ألمجفاغلة ذجَ ثطن إلَ أالثزأن

أثحاى ألجفاغنِ :لٍن هرٍ ألمٍأد ألواثحة
أللمّة :ثقن ألمٍأد ألمجفاغلة و ثزدأد ألمٍأد ألواثحة
 :Keqثابت بثبٍت درخة ألررأرة
أ
ما اثر اهقاص الضغط على المواد المجفاعلة لكل من :
أثحاى ألجفاغنِ :لٍن هرٍ ألمٍأد ألمجفاغة
أللمّة :ثقن ألمٍأد ألواثحة و ثزدأد ألمٍأد ألمجفاغلة ذجَ ثطن إلَ أالثزأن

 :Keqثابت بثبٍت درخة ألررأرة
المادة الحافزة:
 ثزِد من صرغة ألجفاغن ،مّف؟ بالجقلّن من ؼاقة ألجوشّػ Eq
 ال ثؤثر غلَ ذالة أالثزأن وال غلَ ثابت أالثزأن،غلن .الن ألجفاغن ألػلشُ لي
صرغجان أمامّة وخلفّة و ألمادة ألرافزة ثؤثر غلَ ألشرغجّن بوفس ألمقدأر

 :Keqثابت بثبٍت درخة ألررأرة
درجة الحرارة:
مالذظة :ذرأرة ألجفاغن𝐻∆ ثػد مادة

)6رفػوا ذرأرة ألجفاغن إلَ  20درخة  <---أضبد محمٍع ألررأرة هاذّة ألمٍأد
ألواثحة  30لـ 20هاذّة ألمٍأد ألمجفاغلة.

أ) ثفاغن ؼارد للررأرة𝐻∆−

 )2لٍزن ألررأرة هقشم ذرأرة ألمٍأد ألواثحة ( )60غلَ 5 = 2

𝐻∆ 𝐶 + 𝐷 +

ثٍزِع ألررأرة

10 + 10
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𝐵𝐴+
20

 )3هغّف  5غلَ ذرأرة ألجفاغن ألحدِدة ( )20و  5غلَ ذرأرة ألمٍأد ألمجفاغلة()20
20 + 5
أضبرت أالن= 20 + 5
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أ
ما اثر زًادة الحرارة في الجفاعل الطارد على كل من :

ب)

ألجفاغن ألماص للررأرة𝑯∆+

أثحاى ألجفاغنِ :لٍن هرٍ ألمٍأد ألمجفاغة
أللمّة :ثقن ألمٍأد ألواثحة و ثزدأد ألمٍأد ألمجفاغلة
 :Keqأقن من ألٍأذد غلن ،الن ثرمّز ألمٍأد ألواثحة أقن من ثرمّز ألمٍأد
ألمجفاغلة ،بمػوَ أخر الن ألبشػ أقن من ألمقام
أ
ما اثر اهقاص الحرارة (ثبرًد) في الجفاعل الطارد على كل من :

𝐷𝐶 +

𝐻∆ 𝐴 + 𝐵 +

20

10 + 10

)6رفػوا ذرأرة ألجفاغن إلَ  20درخة  <---أضبد محمٍع ألررأرة هاذّة ألمٍأد
ألمجفاغلة  30لـ 20هاذّة ألمٍأد ألواثحة.
 )2لٍزن ألررأرة هقشم ذرأرة ألمٍأد ألمجفاغلة ( )60غلَ 5 = 2

 )3هغّف  5غلَ ذرأرة ألجفاغن ألحدِدة ( )20و  5غلَ ذرأرة ألمٍأد ألواثحة ()20
20 + 5
أضبرت أالن= 20 + 5

أثحاى ألجفاغنِ :لٍن هرٍ ألمٍأد ألواثحة

أ
ما اثر زًادة الحرارة في الجفاعل الماص على كل من :

أللمّة :ثقن ألمٍأد ألمجفاغلة و ثزدأد ألمٍأد ألواثحة
 :Keqأمبر من ألٍأذد غلن ،الن ثرمّز ألمٍأد ألمجفاغلة أقن من ثرمّز ألمٍأد
ألواثحة ،بمػوَ أخر الن ألمقام أقن من ألبشػ

أثحاى ألجفاغنِ :لٍن هرٍ ألمٍأد ألواثحة
أللمّة :ثقن ألمٍأد ألمجفاغلة و ثزدأد ألمٍأد ألواثحة
 :Keqأمبر من ألٍأذد

 اصجعمال ثابت االثزان
ثابت حاصل الذوباهٌة:

 ثٍقع ألروأصب:
: Kspذاضن ألذوباهّة

 غلن .ثجٍأخد أالمالح بلـثرة فُ ألبرار وألمرّؽات وبػظ ألبرّرأت؛ بشبب
ألذوباهّة ألػالّة (لللٍرِد ألطٍدٍِم = ألملد = (NaCl

: Qspألراضن أالٍِهُ وًٍ قّمة ثحرِبّة للمقارهة مع Ksp

 مبرِجات ألبارٍِم B4So4

 أإلذجماالت:

𝐵4++
،فّم ثشجخدم؟ ِحب أن ِشربٌا ألمرعَ قبن غمن أالشػة ألشّوّة ألمشجخدمة
فُ فرص ألحٌاز ألٌغمُ.
 <---مادة صامة للوٌا أموة إذأ أخذت بجرمّز عػّف 1 × 10−5

 مالذظة :ثلٍن ثرأمّز أالٍِهات ضغّرة إلَ أقطَ ذد.
ثػرِف ذاضن ألذوباهّة:
ًٍ ذاضن عرب ثرأمّز أالٍِهات ألذأئبة من موٌا مرفٍع الس ِشاوي مػاملي فُ
ألمػادلة أللّمّائّة.
 مالذظات:
 ثػجمد قّمة ( Kspثابت ذاضن ألذوباهّة) غلَ ثرأمّز أالٍِهات فُ
ألمرلٍل ألمشبع.
 بػظ أالمالح ثلٍن شرّرة ألذوباهّة (قلّلة ألذوبان)
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 إذأ مان  Kspأمبر من Qsp
ِلٍن ألمرلٍل غّر مشبع ؛لذلك ال ثلٍن رأصب
 إذأ مان Qsp = Ksp
ال ِردث ثغّر  ،غلن ؛الهٌما مجشاوِان
 إذأ مان  Kspأضغر من Qsp
ِرطن ثرصب للمرلٍل ألمشبع

ثاثّر أالٍِن ألمشجرك:
 مالذظة  :أالٍِن ألمشجرك ِخفف ألذوباهّة.
أالٍِن ألمشجرك ًٍ :أٍِن مشجرك بّن أثوّن أو أمـثر من ألمرمبات أالٍِهّة.
ثاثّر أالٍِن ألمشجرك :أهخفاض ذوباهّة ألمادة بشبب وخٍد أٍِن مشجرك.
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ثابع ثاثّر أالٍِن ألمشجرك:

 = Aqمرلٍل مائُ
)𝑞𝑎(

−−

+ 𝐶𝑟𝑂4

)𝑞𝑎(

++

𝑏𝑃

)𝑠( 𝑃𝑏𝐶𝑟𝑂4

مّف أثخلص من أٍِهات ألرضاص  𝑃𝑏 ++ألواثحة غن ألجفاغن؟

غود إعافة ألزِادة من أللرومات ٍِخي ألجفاغن هاذّة ألمٍأد ألمجفاغلة (ثرصّب) ،غلن؛ الن أللرومات أٍِن مشجرك وبالجالُ ِػمن غلَ ثقلّن ألذوباهّة
زثٍخّي ألجفاغن هاذّة ألمٍأد ألمجفاغلة ،وبذلك ال ِجرلن ألرضاص إلَ مٍأد هاثحة.

غلَ ذشب مبدأ لٍثشاثلّي ِجحي ألجفاغن هاذّة ألمٍأد ألمجفاغلة وبالجالُ ِخفف ذوباهّة ألرضاص أو أٍِن ألرضاص Pb
مشائن ًذأ ألباب:
غلن.لماذأ ال ِؤثر أالثزأن غلَ ألجفاغن ألجالُ؟
A+B
2C

س 2ص 121

ص 142حشاب الجراكٌز
عن االثزان

ص 143س 11فقرة
a.b.c

ص  141مثال 4-7

ص 147س 22فقرة
a

الن غدد ألمٍالت مجشاوي

س4و 5ص 133
 إعاءة :ألمّثان و أإلِثان ٍِخدأن فُ ألرالة
ألغازِة ،غلن؛ الن وزهٌما ألحزِئُ ضغّر.

غبدهللا أدِب هحار
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ألفصو ألخامس مشجكات ألمرهبات ألهٌدروهربوهٌة وثفاغالثها 
ألمرموغة ألوظٌفٌة :هي غبارة غن ذرة وأشدة أو مرموغة ذرأت مرثبػة مع بػظها ألبػض بذرة
ألنربون أل لٌفاثٌة أو صلشلة هربوهٌة (شلكٌة) .
 هالٌدأت أل ِنٌوR-X :
 = Xغواصر ألمرموغة ( 17ألهالوزٌوات) ،مدو :ألٌود وألبروم وألنلور وهي أشادًة ألجنافؤ (ثصجاج

إلنػجرون وأشد لجصو إلى شالة ألصجكرأر)
 = Rألرذر ألنٌلي أصله هان(مٌدان-إًدان )....لنن أهجزع موه ذرة هٌدروزٌن.
ثػرًفها :ذرة هالرٌن ثصو مصو ذرة ألهٌدروزٌن في ألنان(مٌدان-إًدان)...
أمدلة غلى ألرذور ألنٌلٌةCH3 /C2H5/C3H7 :

ثشاؤل
ماذأ ثمدو ألدأئرة؟
ثمدو ألرأبػة ألمزدوزة

H

مٌدان

H

H
H

C

هلورو مٌدٌو

C

Cl

H

H

H

ثشمٌة هالٌدأت ألنٌوR-X :






ثابع ألمدلة:

هخجار أغول صلشلة مشجمرة؛لجصدًد أصم ألنان
هبدأ بالرب ثفرع ًوج به ألهالوزٌن من ألشلشلة ألهٌدروهربوهٌة.
غود ثشمٌة ألهالوزٌن هظٌف شرؼ ألوأو إلى ههاًجه  ،مدو :هلور  هلورو.
ًخجم ألمرهب باصم ألنان.
أمدلة:

C
1

Cl

(-)1،1،1خالخي
هلورو-إًدان

Cl

C

C
2

(-)1،1خوائي هلورو-
إًدان
1

C

Br

Cl

C

1

-1برومو – -0هلورو -بوزًن

3

5

4
Cl

C
2





Cl

ثزدأد غود
درزة ألغلٌان
غلو؛ لن غدد مشجوًات
ألهجكال إلى
ألنػدافة
أصفو ألمرموغة ألػالة ًزًد بالجالي ًزًد ألذرة
شرم
ألنهروصالبٌة ثكو غود ألوزول إلى أصفو ألمرموغة ،غلو؛لن شرم ألذرة ًزدأد.
I

غبدهللا أدًب هرار

C
1

ألخوأص ألفٌزًائٌة لهالٌدأت ألنٌو:


Br

Cl

-1برومو-0-هلورو-إًدان
بدأها ألجرلٌم من ألبروم
؛ لهوا أغجمدها غلى
ألجرثٌب ألبردي ،في
شالة ثػدد ألمرموغات

1
2

Cl

2

6

C
2

Cl

Cl

-1هلورو-إًدان

هالٌدأت ألرًو :هي ذرة هالوزٌن مرثبػة بصلكة بوزًواو
مرموغة أروماثٌة (غػرًة)
مدال:
لبو إطافة ألنلور :بوزًن
Cl
بػد إطافة ألبوزًن :هلورو بوزًن

Br

Cl

F

(-)1،1،1خالخي
هلورو-إًدان

Cl

C
1

C
2

Cl

مشجوًات ألػالة ألرئٌشة
ألصفصة 02

ًصظر هالٌد ألنٌو من ألنان ألمواصب.





شظر هلورًد ألمٌدٌو:

𝑙𝐶 𝐻𝐶𝑙 + 𝐶𝐻3


ًصظر هالٌد ألنٌو من ألنان ألمواصب.

Cl

𝑙𝐶 𝐶𝐻4 +

شظر برومٌد أإلًدٌو:

𝑙𝐶𝐻 +

𝑟𝐵𝐻 𝐶2 𝐻5 +

+𝐶𝑙2

𝐶2 𝐻6 + 𝐵𝑟2

ألجفاغالت:



شظر هلورو بوزًن:



شظر  -0،1هلورو –بوزًن:

هالٌد ألنٌو(OH+هٌدروهشٌد) هصول
هالٌد ألنٌو(NH3+ألوشادر)  ألمٌن
𝑋 𝑅 − 𝑂𝐻 +

𝑋𝐻 + 𝑅 − 𝑁𝐻2

Cl
2
𝐿𝐶𝐻 3 +

𝐻𝑂 𝑅 − 𝑋 +
3

Cl
1
4

6
5

+2𝐶𝑙2

𝐻𝑁 𝑅 − 𝑋 +

ًاخذ Xذرة  Hمن ألوشادر لجنوًن ألصمض ألمٌوي
 ماهي ألػرًكة ألجي ًشجخرج بها ألنصول من
هالٌد ألنٌو؟
بإطافة مرموغة ألهٌدروهشٌو OH
 ماهي ألػرًكة ألجي ًشجخرج بها ألمٌن من هالٌد
ألنٌو؟
بإطافة مرموغة باطافة ألوشادر NH3
أهػجب ألصٌغة ألبوائٌة لمرهب -0:برومو-0-هلورو –
( )1،1،1خالخي – فلورو – إًدان،ألذي ًشجخدم في ألجخدًر.
Cl

F
F

1

C

C
2

 هٌف ثصظر ألنصول من هالٌدأت ألنٌو؟
بإطافة OH
 ثنون هالٌدأت ألنٌو روأبع خوائٌة ألكػب مؤلجة ،غلو؛لن Rموزبة و X
صالبة.
ثػد هالٌدأت ألنٌو مذًبات غظوًة  ،غلو؛ لهها ثذًب ألشصوم و ألدهون.

ماهي ألهلروة؟
ثفاغو ثصو فٌه ذرة هالوزٌن مصو ذرة هٌدروزٌن.
ماهي أصجػمالت هالٌدأت ألنٌو؟

Br

-1موظفات للشصوم وألزًوت

 -0صوع ألبالصٌجم  -3صوع هماذج أل لػاب

F

غبدهللا أدًب هرار

ألصفصة 01

ألنصولت و ألًدرأت و ألمٌوات
ألنصولت R-OH :

رأبػة

ألمرموغة ألوظٌفٌة :مرموغة ألهٌدروهشٌو –OH
 من خوأصها أهها غالٌة ألشالبٌة ،غلو؛ لوزود ذرة أل هشرٌن
ألروأبع ألمجنوهة :روأبع ثشاهمٌة مجوصػة لػبٌة .روأبع ثشاهمٌة لوًة
𝑆𝑂𝐻 −

𝑅 +𝑠 −

C

OH

مٌداهول

C

أمدلة:
-1ألمٌداهول وهو أبشع ألنصولت ومظر .
 -0أإلًداهول غٌر طار وًوجذ من ثخمر ألشنرًات ً ،شجخدم في ألجػكبم ،
ًظاؼ إلى ألبوزًن لػملٌة ألجصشٌن ،وًػجبر مادة أولٌة لجصظٌر ألمرهبات
ألػظوًة .
خوأص ألنصولت:
.1زأوًة ألنصول مشابهة لزأوًة ألماء = ، 124.5غلو؛ لههما ًجشابهان في
ألجرهٌب ولوزود ألزوج أللنػجروهي ألصر.
.0درزة غلٌان ألنصول أغلى من درزات غلٌان أل لناهات ألمماخلة لها في ألنػجلة
ألمولٌة،غلو؛ لوزود مرموغة ألهٌدروهشٌو . OH
.3غملٌة ألمجزأج ً :صصو لها أمجزأج هامو مع ألماء ،غلو؛لن ألماء مرهب
لػبي وألنصول لػبي فٌصصو ألمجزأج ،غرًكة ألفصو ً:فصو غن غرًق
ألجكػٌر ،غلو؛لصصول أمجزأج ثام.
.4ثػجبر ألنصولت مذًبات لػبٌة ،غلو؛لهها مرهبات لػبٌة ،وألمذًبات ثذًب
أشباهها.

OH

C

OH

إًداهول

C

C

ثشمٌجها:
)1هخجار أغول صلشلة مشجمرة ثصدد ألنان
ً )0جم ألجرلٌم من ألػرؼ أللرب للجفرع
)3إذأ وزدت مرموغات مجنررة هصلق هلمة خوائي ،خالخي ...
ً)4ظاؼ شرفي ألوأو وألوون إلى ههاًة ألنان ألمواصب

OH
-1بروباهول
1

C

2

C

3

C

ًشجخدم ألرلٌشرول في موع ثرمد ولود ألػارة
OH
( )1،1خوائي  -بروباهول
OH

OH

1

C

3

OH

هنشاهول شلكي
مرهب صام ًشجخدم في
ألمبٌدأت ألصشرًة

2

C

C

( )0،0خوائي  -بروباهول
1

C

2

C

3

C

OH

غبدهللا أدًب هرار

ألصفصة 00

أإلًدرأت R-O-R :

ألمٌوات R-NH2 :

مالفرؽ بٌن أإلًدرأت و ألنصول؟
ذرة ألهٌدروزٌن في ألنصول أصجبدلت بمرموغة  Rفي ألخٌر.

أهوأع ألمٌوات:
)1أمٌن أولي )0أمٌن خاهوي )3أمٌن خالح

خوأص أإلًدرأت:
)1مذًبات غظوًة ،غلو؛لهها مرهبات لػبٌة.
)0صرًػة ألجػاًر،غلو؛لن ثرأبػها طػٌف.
)3درزة غلٌاهها ألو من ألنصولت ألمماخلة لها في ألنػجلة ألرزًئٌة،غلو؛لن
لػبٌجها طػٌفة.
)4مرهبات لػبٌة ألو من ألنصولت ،غلو؛لوزود مرموغة ألنٌو في ألخٌر
مصوHفي ألنصولت.

 خوأص ألمٌوات:
*لها ألصفة ألكاغدًة
*أصو ألمٌوات هشادر NH3
*ذرة ألوٌجروزٌن ًوزد بها زوج إلنػجرون شر ششب لاغدة لوًس،غلو؛لهها
لاغدًة.

ثشمٌة أإلًدرأت:
أصم ألرذور ألنٌلٌة +إًدر
مدال:
ألرذور
:
.1في شالة ثشابه
 : CH3-O-CH3خوائي – مٌدٌو – إًدر
.0في شالة أخجالؼ ألرذور :ثرثب ً
هرائٌا:

ألجشمٌة:
أمٌوو +ألرذر ألنٌلي أو ألرذر ألنٌلي  +أمٌن
مدال:
  CH3-NH3أمٌوو مٌدٌو أو مٌدٌو ألمٌن
  C2H5-NH3أمٌوو إًدٌو أو إًدٌو ألمٌن
في شالة ثػدد ألمٌن:

NH2 NH2

( )0،1إًدان خوائي ألمٌن

: CH3-O-C2H5إًدٌو – مٌدٌو  -إًدر

 ثػد رأئصة ألمٌوات غٌر مكبولة من لبو ألهشان  ،وألمٌوات هي
ألمشؤولة غن ألنػدٌر من ألروأئس ألممٌزة للنائوات ألمٌجة و ألمجصللة

NH2

هنشٌو شلكي أمٌن
صواغة ألمبٌدأت ألصشرًة

غبدهللا أدًب هرار

C
2

C
1

NH2

ألهٌلٌن (ألصباغ)

ألصفصة 03

 مرهبات ألنربوهٌو

O

ألصٌغة ألػامة
لمرهبات ألنربوهٌو

C

ثكشم مرهبات ألنربوهٌو إلى:

 )1ألدهٌدأت:

 )0ألنٌجوهات:

O

H

R

C

O

H

C

H

O
C

O
R

أل لدهٌدأت:
 ألجشمٌة :أصم ألنان  +أل
أمدلة:

H

مٌداهال ،ألصم
ألشائع له هو
ألفورمالدهٌد

C

إًداهال ،ألصم
ألشائع له هو
ألصجالدهٌد

أل لدهٌدأت:
 مجى ثجنون أل لدهٌدأت؟
غودما ثرثبع مرموغة ألنربوهٌو بذرة هٌدروزٌن وثنون مرموغة
ألنربوهٌو غرفٌة(ههاًة ألشلشلة ألنربوهٌة)

 )3ألشماض ألنربوهشٌلٌة:
R

C

C

H

C

R

C

أل لدهٌدأت:
 خوأص أل لدهٌدأت:
 )1مرهبات لػبٌة هشػة في ألجفاغو ،غلو؛ لوزود أل هشرٌن ألمجمدو
في مرموغة ألنربوهٌو.
)0ثذوب في ألماء ،غلو؛ لهها لػبٌة فجنون روأبع  Hمع ألماء.
)3أل لدهٌدأت ألو ذوباهٌة في ألماء من ألنصولت و ألمٌوات  ،غلو؛
لهها ألو لػبٌة من ألنصولت و ألمٌوات.
)4ل ًشجػٌع ثنوًن روأبع Hبٌن ززًائثه ،غلو؛ لن ذرة ألهٌدروزٌن ل
ثكع بٌن ذرثٌن ذأت ههرو صالبٌة غالٌة لجنوًن ألرأبػة H
 هون رأبػة  Hثربع ألماء بال لدهٌدأت:
O

O

H
H

H

O

C

OH

O

C

C

R

ألزابة هي رصم ألوكاط بهذأ ألشنو

غرفٌة
غلو .أ ً
شٌاها ثشجخدم ألصماء ألشاغة للمرهبات

O

لهها أصهو في ألجوأصو و ثنون مالوفة لدأرصي ألنٌمٌاء.
مالشظة  :أل لدهٌدأت أغلى لػبٌة من ألنان ،
غلو؛ لهه ًصجوي غلى ذرة هٌدروزٌن
ثشاؤل  :ما مػوى مشبع ؟؟
ل ًوكصه ذرة هٌدروزٌن

غبدهللا أدًب هرار

H

C

مالشظة :



لهربون ًصاط باربع إلنػجروهات.
أل هشرٌن ًصاط بإلنػجروهٌن.
بوزألدهٌد  ،له رأئصة أللوز
للوصول إلى شالة ألصجكرأر

ألصفصة 04

ألنٌجوهات:

ألشماض ألنربوهشٌلٌة:

ألخوأص:
)1ألو لػبٌة من أل لدهٌدأت ،غلو ؛ لصجبدأل ألهٌدروزٌن
بمرموغة ألنربوهٌو و ألرذر ألنٌلي.

ألخوأص:
)1لػبٌة ألشماض ألػظوًة غالٌة ،غلو؛ لوزود مروغجي
ألنربوهٌو و ألنربوهشٌد.

)0ألذوبان في ألماء ألو من أل لدهٌدأت ،غلو ؛لهها ألو لػبٌة

)1ثذوببشرغة في ألماء ،غلو؛ لهها ثنون روأبع Hو لػبٌجها غالٌة.

)3ل ًنون روأبع  Hبٌن ززًئجه ،غلو ؛لهه لًكع بٌن ذرثٌن غالٌة
ألنهرو صالبٌة.

ً )0نون روأبع  Hبٌن ززًئجه .

ً)4نون روأبع Hمع ألماء ،غلو ؛لهه ألماء ًصجوي غلى هٌدروزٌن
شمظي.
)5ثجشابه أل لدهٌدأت و ألنٌجوهات في ألخوأص ألفٌزًائٌة و
ألنٌمٌائٌة ،غلو ؛لههما مجشابهان في ألجرهٌب ألنٌمائي.
)6ثػد مذًبات شائػة للموأد ألكػبٌة ألمػجدلة.

 )3غرفٌة
ألجشمٌة:
هلمة (شمض)+أصم ألنان +وًم
O
OH

)7وصػٌة(وصع ألشلشلة ألنربوهٌة)

C

C

شمض -إًاخووًم /شمض ألخو

مالشظة
ألصٌجون ل ًذوب في ألماء أ ًبدأ  ،غلو؛ لهها مرهب غٌر لػبي.
ألجشمٌة:
ثصدًد مولع مرموغة ألنربوهٌو(بالجرلٌم)+أصم ألنان +ون

OH

O

Cl

C

C

1

2

C
3

O

 -0هلورو-1-بروباهوًم
C
1

C

C
3

2

O

 -0بروباهون
OH
O
C

1

Cl

C

2

C

C

3

C

شمض -ألمٌداهوًم

4

-3هلورو  -0-بٌاثاهون

غبدهللا أدًب هرار

ألصفصة 05

أرصم ألرأبػة ألهٌدروزٌوٌة بٌن ألماء و ززًائت ألشماض ألنربوهشٌلٌة:

H

O

O
OH

H

R

C

أرصم ألرأبػة ألهٌدروزٌوٌة بٌن ززًائت ألشماض ألنربوهشٌلٌة:

R

C

O

OH
OH

O

C

R

ثنون رأبػجٌن ، Hألزابة هي رصم ألوكاط بهذأ
ألشنو

مالشظة:ألشماض ثجاًن(ثوكشم إلى أًون موزب وصالب) غود وطػها في ألماء
مػادلة ثاًن ألصمض في ألماء:
O
𝐻3 𝑂+ + 𝑅 − 𝐶 − 𝑂−

غبدهللا أدًب هرار

O
𝑂 𝑅 − 𝐶 − 𝑂𝐻 + 𝐻2

ألصفصة 06

غبدهللا أدًب هرار

ألصفصة 07

