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.مع الضغطعكس يا  جحم مقدار حمدد من الغاز احملفوظ يف درجه حرارة اثبته يتناسب  :قانون بويل 

.الصفر عىل مقياس لكفن :الصفر املطلق 

مع درجه احلرارهطردي  جحم املقدار املعلوم من الغاز يتناسب  :قانون شارل 

.مقدار اثبت من الغاز جحمو درجه احلرارهو الضغطهو حيدد العالقه بني  :القانون العام للغازات

من عىل أ عداد متساويهحتتوي عند نفس درجه احلراره والضغطمن الغازات ال جحام الـمتساويهأ ن 

.اجلس اميت 

:مبدأ  أ فوجادرو 

. 1atm وضغط 0C عند درجه حراره 1mol احلجم اذلي يشغهل :احلجم املويل 

دهالغاز املوجو وعدد موالتودرجه احلرارهاحلجمو الضغطالسلوك الفزيييئ لغاز مثايل من حيث  :قانون الغاز املثايل 

. .الغازات : 3الوحده 

p1 x v1 = p2 x v2  قانون بويل:

𝑣1

𝑡1
= 
𝑣2

𝑡2

:قانون شارل 

𝑝1

𝑇1
=
𝑝2

𝑇2

:قانون جاي لوساك 

𝑃1 𝑥 𝑉1

𝑇1
=

𝑃2 𝑥 𝑉2

𝑇2
:القانون العام للغازات 

n = 
𝑚

𝑀
:ايل الكتهل املوليه وقانون الغاز املث

M = 
𝑚𝑅𝑇

𝑝𝑣

:الكثافه وقانون الغاز املثايل 

D = 
𝑚

𝑣 :الكثافه 
D = 

𝑀𝑃

𝑅𝑇

قوانني الغازات

القانون العام جاي لوساك شارل بويل القانون

𝑃1 𝑥 𝑉1

𝑇1
=

𝑃2 𝑥 𝑉2

𝑇2

𝑝1

𝑇1
=
𝑝2

𝑇2

𝑣1

𝑡1
= 
𝑣2

𝑡2

p1 x v1 = p2 x v2 الصيغه

مقدار الغاز مقدار الغاز واحلجم مقدار الغاز والضغط مقدار الغاز ودرجه احلرارة ما هو الثابت



. .قوانني الغازت : 1القسم 3الوحده 

:ـ العوامل املؤثره علو الغازات 

.عدد املوالت * درجه احلراره * احلجم * الضغط * 

: ..........................................................................................................قانون بويل 

ميثل قانون بويل عالقه عكس يه بني احلجم والضغط|  P= الضغط ,V= احلجم  | p1 x v1 = p2 x v2  قانون بويل:

.يكون منحىن يف الرمس البياين| . 78راجعي الرمسه يف صفحه * 

مفاذا س يكون جحمه اجلديد؟ 188kPa ىل أ ذا زاد الضغط ا  300mL هو 99kPa  جحم الغاز: سؤال عن قانون بويل

: ..........................................................................................................قانون شارل 

.  تقاس درجه احلراره ابللكفن +  T =  , درجة احلرارة V =  احلجم عند ثبات الضغط=  |
𝑣1

𝑡1
= 
𝑣2

𝑡2
: قانون شارل 

Tk = 273 + Tc : لتحويل درجة احلراره * 

.يكون خط مس تقمي مير يف نقطه الاصل يف الرمس البياين | .81راجعي الرمسه يف صفحه * 

فرسي حسب نظرية احلركة اجلزيئيه بأ رتفاع درجه احلراراه يزيد احلجم ويبقى الضغط اثبت ؟: 2من الشلك 

.........................................................................................................................................

: .....................................................................................................................الصفر املطلق 

: أ فرتض أ ن الضغط ومكيه الغاز اثبتان يف املس ئهل التاليه : سؤال عن قانون بويل 

ىل 1.12؟  جحام  مقداره0.67Lما درجه احلراره الس يلزييه اليت سزيداد عندها احلجم ا  89Cيشغل غاز عند درجه حراره

: ..............................................................................................................قانون جاي لوساك 

|عند ثبات الضغط = 
𝑝1

𝑇1
 =
𝑝2

𝑇2
: قانون جاي لوساك 

"عالقه طرديه " العالقه بني الضغط ودرجة احلراه | .83راجعي الرمسه يف صفحه * 

مك س يصبح الضغط أ ذا زادت درجه 25C 1.88عندatm طار س ياره : سؤال عن قانون جاي لوساك  الضغط داخل ا 

احلراره اىل 37C؟

P = الضغط , T =  ارةدرجه احلر + تقاس درجه احلراه ابللكفنن



: ...................................................................................................................القانون العام للغازات 
𝑃1 𝑥 𝑉1

𝑇1
=

𝑃2 𝑥 𝑉2

𝑇2
: القانون العام للغازات 

ودرجة حراره  1.30atm ممن الغاز احملصور عند ضغط 146mL ابلون حيتوي عىل : سؤال عن القانون العام للغازات 

فمك س يكون جحم الغاز يف البالون؟ 2C ىل ذا تضاعف الضغط واخنفضت درجه احلراره ا  فا  5C

. .قانون الغاز املثايل : 2القسم 3الوحده 

: ...........................................................................................................................مبدأ  أ فوجادرو 

..: ...........................................................................................................................احلجم املويل 

" حندد مكيه املواد ابملول "  1mol = 22.4 L | T = 0C | P = 1atm : STP يف الظروف القياس يه

ما جحم احلاويه اذلي حتتاجه حلفظ 0.0459molمن غاز 𝑁2عند درجه احلراره والضغط القياس يني  STP؟ 

: .....................................................................................................................قانون الغاز املثايل 
𝑣1𝑝1

𝑡1
=

𝑣2𝑝1

𝑡2
: القانون العام للغازات 

PV = nRT : قانون الغاز املثايل 

0.900atm و 265K 0.323من الغاز عندmol احسب جحم

:قانون الغاز املثايل 

n = 
𝑚

𝑀
:  الكتهل املوليه وقانون الغاز املثايل * 

M = 
𝑚𝑅𝑇

𝑝𝑣
: الكثافه وقانون الغاز املثايل * 

= الكثافه * 

D = 
𝑚

𝑣

D = 
𝑀𝑃

𝑅𝑇

, T =  ارةدرجه احلر + تقاس درجه احلراه ابللكفنن

V = احلجم , P = الضغط

, T =  ارةدرجه احلر + تقاس درجه احلراه ابللكفنن

V = احلجم , P = الضغط
P = الضغط (atm) | V = جحم (L) | n = عدد املوالت(mol) | R =  |اثبت الغاز املثايل T = (K) درجه احلراره

n =  عدد املوالت , m = الكتهل ,  M الكتهل املوليه =

R = اثبت الغاز املثايل , m = الكتهل ,  M =الكتهل املوليه

T = درجه احلراره(k) , p = الضغط , v =  احلجم

D =الكثافه

m= الكتهل

V= احلجم

M= الكتهل املوليه

P= الضغط

R= اثبت الغاز املثايل

T= درجه احلراه



فرسي ؟ رضوره معرفه كثافه الغاز ؟

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

صفات الغاز املثايل ؟

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

4.........................................................................................................................................

5.........................................................................................................................................

6.........................................................................................................................................

فرسي ؟ احنراف الغازات احلقيقيه عن سلوك الغاز املثايل ؟

...........................................................................................................................................

العوامل املؤثره عىل احنراف الغازات احلقيقيه عن سلوك الغاز املثايل

. .احلساابت الكمييائيه للغازات : 3القسم 3الوحده 
من غاز الربوابن   : احلجم-مسائل احلجم 4L ما احلجم املطلوب من غاز ال كسجني ل حرتاق

؟ أ فرتض ثبات الضغط ودرجه احلراره ؟ (𝑐3 𝐻8) ابلاكمل

أ مثهل التفسري العامل

-

-

-

درجه احلراره

-

-

جحم اجلزيئات

-

-

القطبيه

𝐶3𝐻8 + 5𝑂2 > 3𝐶𝑂2 + 4𝐻2𝑂



:الكتهل-مسائل احلجم

يمت تصنيع ال مونيا من الهيدروجني والنيرتوجني

𝑁2 + 3𝐻2 > 2𝑁𝐻3
مفا هو مقدار ال مونيا .  298K 3ودرجه احلرارهatm من النيرتوجني يتفاعل ابلاكمل مع الهيدروجني عند ضغط مقداره 5L أ ذا اكن

الناجت ؟. ابجلرمات 

. .اخملاليط و احملاليل : 4الوحده 
ذا ما تركت اثبته  .خليط حيتوي عىل جس اميت ترسب ا  :املعلق 

.خليط غري متجانس من اجلس اميت  :الغروي 

.حتدث نتيجه اصطدام جس اميت التشتت مع اجلس اميت املتشتته  :احلركه الرباونية 

.معليه تشتت الضوء عرب جس اميت الغروي املتشتت  :ظاهره تندال 

.املاده اليت تذوب يف املذيب  :ذائبه 

.سائالن قابالن لذلوابن يف بعضهام البعض بأ ي نس به اكنت  :قابالن الامزتاج 

.املاده اليت ال تقبل اذلوابن يف مذيب بأ هنا غري قابهل لذلوابن يف ذكل املذيب  :ال تقبل اذلوابن 

لني غري قابالن سائالن ميكن خلطهام ببعض لكن ينفصالن عن بعضهام البعض يف فرته وجزيه بسائ

.لالمزتاج 

:قابالن لالمزتاج 

.احمللول مقياسا  يعرب عن مكيه املذاب اذلائبه يف مكيه حمدده من املذيب أ و احمللول  :تركزي 

.عدد موالت املذاب اذلائبه يف لرت من احمللول  :املوالريه 

.من املذيب  1kg وصف احملاليل بعدد موالت املذاب املوجوده يف :املوالليه 

.اب نس به عدد موالت املذاب أ و املذيب يف احمللول مقارنه بعدد املوالت ال جاميل للمذيب و املذ :الكرس املويل 

معليه أ حاطه جس اميت املذاب جبس اميت املذيب  :اذلوابن 

.التغري اللكي للطاقه اذلي حيدث خالل معليه تكون احمللول  :حراره احمللول 

.حيتوي عىل مكيه مذاب أ قل من احمللول املش بع عند درجه حرارة وضغط معينني  :احمللول غري املش بع 

.معينني حيتوى عىل أ كرب مكيه من املذاب ذائبه يف مكيه حمدده من املذيب يف درجه حرارة وضغط :احمللول املش بع 



ثص.حيتوي عىل مكيه أ كرب من املاده املذايه مقارنه مبحلول مش بع يف درجه احلراره نفسها  :احمللول فوق املش بع 

درجه ينص عىل أ ن ذائبيه الغاز يف سائل ما تتناسب طردي  مع ضغط الغاز فوق السائل عند

.حرارة معينه 

:قانون هرني 

.اخلصائص الفزييئيه للمحاليل اليت تتأ ثر بعدد جس اميت املذاب وليس بطبيعهتا :اخلصائص التجميعيه 

. الفرق بني درجه غليان احمللول ودرجه غليان املذيب النقي  :ان ال رتفاع يف درجه الغلي

.هو الفرق بني درجه جتمد احمللول ودرجه جتمد املذيب النقي املوجود يف احمللول  ال خنفاض يف درجه 

:التجمد يف احمللول 

.انتشار املذيب خالل غشاء ش به منفذ 

.مكيه الضغط اال ضايف الناجت عن انتقال جزيئات املاء اىل حملول مركز 

:اخلاصيه ال مسوزي 

:الضغط ال مسوزي 

املذاب كتةل
احمللول كتهل x 100 =النس به املئويه ابلكتهل  :هل النس به املئويه ابلكت

املذاب جحم
احمللول هجحم x 100 =النس به املئويه ابحلجم  :م النس به املئويه ابحلج

املذاب موالت عدد
ابللرت احمللول جحم =املوالريه  :املوالريه 

𝑀1 𝑥 𝑉1 = 𝑀2 𝑥 𝑉2 :معادهل التخفيف 

املذاب موالت عدد
املذيب كتهل =املوالليه  :املوالليه 

𝑋𝐴 =
𝑛𝐴

𝑛𝐴 + 𝑛𝐵

:الكرس املويل 

𝑆1
𝑃1

=
𝑆2
𝑃2

:قانون هرني 

∆𝑇𝐵 = 𝐾𝑏m :ان ال رتفاع يف درجه الغلي

∆𝑇𝐹 = 𝐾𝐹m : اخنفاض درجه التجمد 



. .أ نواع اخملاليط : 1القسم 4الوحده 

........: ...........................................................................................................................اخلليط * 

ـ وحضي الفرق بني اخملاليط املتجانسه والغري متجانسه ؟ 

.................................................................................................................................................

: اخملاليط الغري متجانسه * 

......: ...........................................................................................................................املعلقات 1

: ...................................................أ مثهل | .................................................................................. 

.....: ...........................................................................................................................الغرويت 1

: ...................................................أ مثهل | .................................................................................. 

ـ فرسي الميكن فصل مكوانت اخلليط الغروي ابلرتسيب أ و الرتش يح ؟ 

.................................................................................................................................................

: ...........................................................................................................................احلركه الرباونيه 

..: ...........................................................................................................................ظاهره تندال 

: اخملاليط املتجانسه * 

. .تركزي احمللول : 2القسم 4الوحده 

...........: ...........................................................................................................................الرتكزي 
املذاب كتةل
احمللول كتهل x 100 =  النس به املئويه ابلكتهل 

من املاء؟ 600g مذابه يفNaHCO3 يف حملول حيتوي عىل 20gمن  NaHCO3  ما يه النس به املئويه ابلكتهل لـ



املذاب جحم
احمللول هجحم x 100 =النس به املئويه ابحلجم 

من املاء ؟ 155mL يثانول املذاب يف يثانول يف حملول حيتوي عىل 35Lمن اال  ما النس به املئويه ابحلجم لال 

املذاب موالت عدد
ابللرت احمللول جحم =املوالريه 

Mol    

L

من احمللول ؟ 1.5Lيف𝐶6𝐻12𝑂6 ما يه موالريه حملول مايئ حيتوي عىل 40gمن اجللكوز 

:ختفيف احملاليل املوالريه 

𝑀1 𝑥 𝑉1 = 𝑀2 𝑥 𝑉2
؟ 𝐻2𝑆𝑂4 0.25M 100منmL حتتاج لتحضري𝐻2𝑆𝑂45M ما جحم احمللول القيايس

املذاب موالت عدد
املذيب كتهل =املوالليه 

Mol    

kg

من املاء ؟ 1000g ذائبيه𝑁𝑎2𝑆𝑂4  10منg ما يه موالليه حملول  حيتوي عىل



:الكرس املويل 

𝑋𝐴 =
𝑛𝐴

𝑛𝐴 + 𝑛𝐵
ابلكتهل؟ NaOH من % 22.8يف حملول حيتوى عىل  NaOH ما الكرس املويل

. .العوامل املؤثرة يف اذلوابن : 3القسم 4الوحده 

.........: ...........................................................................................................................اذلوابن 

..: ...........................................................................................................................حرارة احمللول 

: العوامل املؤثره يف ال ذابه 

...................................................... ـ 

......................................................ـ 

......................................................ـ 

:اذلائبيه 

احملاليل املائيه للمركبات اجلزيئيه احملاليل املائيه للمركبات الايونيه

حماليل فوق مش بعه حماليل مش بعه احملاليل غري مش بعه



:درجه احلرارة واحملاليل فوق املش بعة 

فرسي ؟ تتأ ثر اذلائبيه ابرتفاع درجه حرارة املذيب ؟ 

.................................................................................................................................................

ماذا حيدث ذلائبيه الغاز ابرتفاع درجه احلراه ؟

.................................................................................................................................................

فرسي؟

.................................................................................................................................................

: الضغط وقانون هرني * 

"عالقه طرديه" ـ بزيده الضغط تزيد ذائبيه الغاز 

=قانون هرني 
𝑆1

𝑃1
=

𝑆2

𝑃2
ماذا حيدث ذلائبيه الغاز ابرتفاع درجه احلراره ؟

.................................................................................................................................................

فرسي؟

.................................................................................................................................................

وحيتوي  1L  0.66ما مقدار الضغط الواقع عىل حملول جحمهg\L 10تساويatm ن ذائبيه غاز ما يف ضغط مقداره ا 

من الغاز ؟ 1.5L

S = هاذلائبي

P = الضغط

. .الطاقه والتغريات الكمييائيه : 5الوحده 
نتاج حراره  .يه القدره عىل القيام ابلعمل أ و ا  :الطاقه 

و معليه ولكن ال تفىن وال تس تحدث خالل اي تفاعل كمييايئ أ  , ميكن حتويل الطاقه من شلك اىل اخر

.فزييئيه 

:قانون حفظ الطاقه 

.الطاقه اخملزنه يف املاده بسبب تركيبهتا  :يه طاقه الوضع الكمييائ 

.يه الطاقه اليت تنتقل من جسم أ كرث خسونه اىل جسم اقل خسونه  :احلراره 

. مكيه الطاقه الالزمه لرفع درجه حراره جرام واحد من املاء النقي درجه س يلزييه واحده  :السعره الغذائيه 

.  مكيه احلراره الالزمه لرفع درجه حراره جرام واحد من املاده درجه س يلزييه واحده  :احلراره النوعيه 



الكمييائيه أ و هجاز معزول يس تخدم لقياس مكيه احلراره اليت مت امتصاصها أ و حتريرها ظاثناء العمليه

.الفزييئيه 

:املسعر 

.زييئيه دراسة التغريات احلراريه املصاحبه للتفاعالت الكمييائيه وللتغريات يف احلاهل الف :الكميياء احلراريه 

.اجلزء املعني من الكون اذلي يشمل التفاعل أ ول العمليه اليت ترغب يف دراس هتا  :النظام 

.يعترب لك يشء يف الكون خبالف النظام  :احمليط 

.يعرف بأ نه النظام مع احمليط  :الكون 

.هو احملتوى احلراري لنظام ما عند ضغط اثبت  :احملتوى احلراري 

التفري يف احملتوى احلراري للتفاعل  :عل احملتوى احلراري للتفا

والناجته وتغري عباره عن معادهل كمييائيه موزونه تتضمن احلاالت الفزييئيه مجليع املواد املتفاعهل

.واذلي يمت التعبري عنه عادة ابلتغري يف احملتوى احلراري , الطاقه

:راريه املعادهل الكمييائيه احل

.التغري يف احملتوى احلراري عند ال حرتاق الاكمل ملول واحد من املادة  :حراره الاحرتاق 

.احلرارة الالزمه لتبخري مول واحد من السائل  :احلراره املوليه للتبخر

.احلرارة الالزمه النصهار مول واحد من املاده الصلبة  :ر احلراره املوليه لالنصها

نتاج معادةل هنائيه للتفاعل فس يكون ينص عىل اذا اس تطعت مجع معادلتني حراريتني أ و أ كرث ال 

.ي للتفاعل الهنايئ مجموع التغري يف احملتوى احلراري للتفاعالت الفرديه هو التغري يف احملتوى احلرار 

:قانون هس 

ون يف التغري يف احملتو احلراري اذلي يصاحب تكوين مول واحد من املركب من عنارصه اليت تك

.حالهتا القياس يه 

:ه حراره التكوين القياس ي

معامالت التحويل 

1Cal = 100 cal

1Cal = 1 kcal

1J = 0.2390 cal

1cal = 4.184J

سعره غذائيه

سعره غذائيه

جول

سعره حراريه

سعره حراريه

كيلو سعره حراريه

سعره حراريه

جول

q = c x m x ∆T :قانون احلراره النوعيه 

∆H = H − H :ه احملتوى احلراري للطاق



: حتويل وحدات الطاقه * 

عربي عن هذه الطاقه ابجلول ؟  230 Cal فطار من حبوب وعصري برتقال واللنب حيتوى عىل يتكون ا 

حولهيا اىل سعرات ؟ 142 Cal حتتوى قطعه الشوفان والفاكهة عىل

؟ Kcal  86.5مك مقدار الطاقه الناجته بوحده KJ يطلق تفاعل طارد للحراره

....: ...........................................................................................................................احلراره النوعيه 

q = c x m x ∆T : القانون 

q = J احلراره املمتصه أ و املنطلقه تقاس بـ

c = J\g .L  احلراره النوعيه تقاس بـ

m = g الكتهل تقاس بـ

∆𝑇 = 𝑇𝑓 − 𝑇𝑖 ≪ ∆𝑇=  التغري يف درجه احلراره

. .الطاقه : 1القسم 5الوحده 

.........: ...........................................................................................................................الطاقه 

قارين ؟: أ شاكل الطاقه * 

: ....................................................................................................................قانون حفظ الطاقه 

........: ...........................................................................................................................احلراره 

: ........................................................................................................................السعره الغذائيه 

طاقه حركيه طاقه الوضع

: التعريف الفزيييئ 

:التعريف الكمييايئ 

:أ مثهل 



:حساب احلراره املمتصه 

مفا احلراره اليت امتصها ال يثانول ؟ 78.8Cاىل 25C 34.4منg اذا زادت درجه حراره كتهل من ال يثانول مقدارها

2.44 J\g.c علام بأ ن احلراره النوعيه لاليثانول

:حساب احلراره املنطلقه 

40C خالل يوم مشمس واخنفضت درجه حرارهتا اىل 74C وصلت اىل درجه حراره 5x103 كتةل خرسانة كتلهتا

؟ 0.84 J\g.C ليال  فمك مكيه احلراره اليت مت حتريرها علام بأ ن احلرارة النوعيه للخرسانه

. .احلرارة : 2القسم 5الوحده 

...........: ...........................................................................................................................املسعر 

عندما ترتفع درجه حرارهتا  256J 4.68مكيه من احلرارة مقدراهاKg اأ س تخدم احلراره النوعيه متتص قطعه فلزيه كتلهت

مفا يه احلراره النوعيه لهذا الفلز ؟ هل ميكن أ ن يكون هذا الفلز أ حد من الفلزات القلويه ال رضيه  182C مبقدار

؟2املدرجه يف جدول 

: ...........................................................................................................................الكميياء احلراريه 

:احمليط و حددي عالقهتم ابلكون –أ هيام ميثل النظام * 

...........: ...........................................................................................................................النظام 

...........: ...........................................................................................................................احمليط 

..........: ...........................................................................................................................الكون 

ند ثبات ويرمز للطاقه املنطلقه ع ثبات الضغطعند ................. ميكن قياس احلرارة املفقوده او املمتصه بـ : أ مكيل 

................. .  الضغط بـ 

( : ............................................................................................حرارة التفاعل)احملتوى احلراري للتفاعل 

.................................................................................................................................................

: احملتوى احلراري للطاقه 

∆H = H − H



. .املعادالت الكمييائيه احلراريه : 3القسم 5الوحده 

: ................................................................................................................املعادالت الكمييائيه احلراريه 

...: ...........................................................................................................................حراره ال حرتاق 

..........................................................................................................................؟  ∆𝐻ماذا تعىن ؟

فرسي ؟ كيف يس تفيد املزارعني من حرارة ال نصهار محلايه الفواكه واخلرضوات من التجمد ؟ 

...................................................................................................................................................

. .حساب التغري يف احملتوى احلراري : 4القسم 5الوحده 

......: ...........................................................................................................................قانون هس 

C(s ,ماس ) > C(s ,جرافيت فرسي ؟  (

التفاعل التايل ال ميكن حساب التغري يف احملتوى احلراري علميا  ؟ 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

كيف ميكن اس تخدام قانون هس حلساب التغري يف الطاقه للتفاعل اذلي ينتج عنهSO3؟

* 2S + 3𝑜2 > 2𝑠𝑜2∆𝐻 =?

S + 𝑜2 > 𝑠𝑜2∆𝐻 = −297𝐾𝐽

2𝑠𝑜3 > 2𝑠𝑜2 + 𝑜2∆𝐻 = 198𝐾𝐽

: ....................................................................................................................حرارة التكوين القياس يه 

..........................................................................العنارص الظاوليه القياس يه ؟ 

.........................................................................

:أ س تخديم حراره الكوين القياس يه 
𝐻2𝑆 + 4𝐹2 ≫ 2𝐻𝐹 + 𝑆𝐹6 ∆𝐻𝑟𝑛𝑥 = ?

0.5 𝐻2 + 0.5 𝐹2 ≫ 𝐻𝐹 ∆𝐻𝑓 = −273 KJ

𝑆 + 3𝐹2 ≫ 𝑆𝐹6 ∆𝐻𝑓 = −1220 KJ

𝐻2+𝑆 ≫ 𝐻2𝑆 ∆𝐻𝑓 = −21 KJ



. .رسعه التفاعالت الكمييائيه: 6الوحده 
Mol\L لتعبري عهنا التغري يف تركزي مادة متفاعهل أ و انجت معني يف وحده الزمن ويمت ا

بــ 

:معدل التفاعل 

.اذلرات وال يوانت واجلزيئات حيب أ ن تتصادم ليك حيدث تفاعل بيهنا  :نظريه التصادم 

شلك ترتيب مؤقت غري مس تقر لذلرات حيث تتكرس فيه الروابط القدميه وتت 

.روابط جديده 

:املعقد املنشط 

لك املعقداحلد ال دىن من الطاقه اذلي جيب أ ن حيتوى عليه اجلس اميت املتفاعهل لتش

.𝐸𝑎 املنشط واحلصول عىل تفاعل ويسمى طاقه التنش يط

:طاقه التنش يط 

. ماده تزيد من رسعة التفاعل الكمييايئ بدون اس هتالكها يف التفاعل  :احلفازات 

.عباره عن ماده تبطئ من رسعة التفاعل تثبط التفاعالت  :املثبط 

.ي يقوم بتحفزيهايوجد يف حاةل فزييئيه خمتلفه عن حاهل املواد املتفاعهل يف التفاعل اذل :احلفاز غري املتجانس 

ل اذلي يقوم حفاز يكون يف حاهل فزييئيه نفسها للمواد املتفاعهل يف نفس التفاع

.بتحفزيها

:احلفاز املتجانس 

.حمدده العالقه بني رسعة تفاعل كمييايئ وتركزي املواد املتفاعهل عند درجة حراره :قانون الرسعه 

درجه حراره قميه عدديه تقمي عالقه بني رسعه التفاعل وتراكزي املواد املتفاعهل عند

.حمدده

:اثبت الرسعه النوعيه 

ادة املتفاعهل عىل ملاده متفاعهل واليت ميكن حتديدها من خالل معرفة تأ ثري تغري تركزي امل

.رسعه التفاعل 

:رتبه التفاعل 

لامده املتفاعهل زرتبة التفاعل مبقارنة السـرعات ال بتدائيه للتفاعل برتاكزي خمتلفه ل :يه طريقه الرسعات ال بتدائ 

المكيه∆

الزمن∆
=الرسعه 

:متوسط الرسعه 

Rate = 
الرتكزي∆

∆𝑇

:التعبري عن رسعه التفاعالت

Rate = K [A]𝑚 [B]𝑛 :قانون رسعه التفاعل 



. .منوذج لرسعه التفاعالت : 1القسم 6الوحده 

= التعبري عن رسعه التفاعالت 

Rate = 
الرتكزي∆

∆𝑇
| المكيه∆

الزمن∆
= الرسعه 

.....: ...........................................................................................................................معدل التفاعل 

: من املعادالت التاليه حددي 

NO؟ قانون رسعة تكون 1-

CO؟ قانون رسعه اس هتالك -2

, بعد اثنيتني من بدء التفاعل 0.010Mو𝑇1 = 0𝑠  عند الزمن 0.000 M هو NO عىل سبيل املثال تركزي

الناجته للك لرت يف الثانيه؟  NO ن احلساب التايل يعطي متوسط رسعه التفاعل املعرب مبوالت فا 

:نظريه التصادم * 

......: ...........................................................................................................................املعقد املنشط 

.....: ...........................................................................................................................طاقه التنش يط 

. .201راجعي الرمسه صفحه * 



. .العوامل املؤثره يف رسعة التفاعل : 2القسم 6الوحده 

فرسي ؟ 

ـ اخلارصني أ رسع تفاعل من النحاس عىل الرمغ من تشاهبام يف اخلواص الفزييئيه ؟

.....................................................................................................................................................

ـ بزيده تركزي املاده املتفاعهل تزيد رسعه التفاعل ؟

.....................................................................................................................................................

ـ بزيده مساحه السطح تزيد رسعه التفاعل ؟

.....................................................................................................................................................

ـ بزيده درجه احلراره تزيد رسعه التفاعل ؟

.....................................................................................................................................................

. .206راجعي الرمسه صفحه 

: ..........................................................................................................................احلفازات املتجانسه 

: ....................................................................................................................احلفازات الغري متجانسه 

. .قوانني رسعه التفاعل : 3القسم 6الوحده 

: .........................................................................................................................قانون رسعه التفاعل 

: قانون رسعه التفاعل 

Rate = K [A]𝑚 [B]𝑛

: ..........................................................................................................................اثبت رسعه التفاعل 

.....................................................................................................................................................

........: ...........................................................................................................................رتبه التفاعل 

.....................................................................................................................................................

املثبطات احلفازات

التعريف

-

-

-

-

-

-

-

كيف 

تعامل 

احلفازات 

واملثبطات



:حتديد رتبه التفاعل * 

اكتيب قانون رسعه التفاعل موحضه رتبه التفاعل للك ماده متفاعهل: مترين 

الرسعات ال بتدائيه التجريبيه2اجلدول 

aA + bB≫ النواجت

الرسعه ال بتدائيه

( mol \ (L . S) )

ايئالرتكزي ال بتد

[B] (M)

ايئالرتكزي ال بتد

[A] (M)

ةجترب

2.00× 10−3 0.100 0.100 1

4.00 × 10−3 0.100 0.200 2

16.00× 10−3 0.200 0.200 3


