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 قو فينا ءغكز ت 88

 التاريخ   اال�سم  

الغازات
1 - 7  قوانين الغازات

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

قكفونابويل

قكفوناشكرلا

 ءصفرا ءمطلقا

قكفوناجكيا-اءوسكك

 ءقكفونا ءىكماءلغكز تا

ح ا ءقسإا1امناهذ ا ءفصل،امستفيًد امنا ررشكد تا ءتكءية: ت�شفَّ

اقرأ عناوين هذا القسم كّلها�   •

 بارز� • اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍّ

اقرأ الجداول والرسوم البيانّية كلها� •

انظر إلى الصور جميعها، ُثّم اقرأ التعليقات الخاّصة بها� •

تذّكر ما تعرفه عن هذا الموضوع� •

اكتب اثالثاحقكئقا كتشفتهكاحولاقو فينا ءغكز�

11 اقبل الإجابات المعقولة جميعها..

21 .

31 .

 ستىناباتكبكا ءمدرسياءتىريفامكايلي:

ا مع ال�شغط الواقع عليه عند د من الغاز يتنا�شب تنا�شًبا عك�شيًّ ين�صُّ على اأن "مقدار حجم محدَّ

ثبوث درجة حرارته".

ا مع درجة حرارته المطلقة د من الغاز يتنا�شب تنا�شًبا طرديًّ ين�صُّ على اأن "حجم اأّي مقدار محدَّ

عند ثبوت ال�شغط".

ل اأقّل قيمة ممكنة لدرجة الحرارة التي تكون عندها طاقة ال�شفر على تدريج كلفن؛ وُيمثِّ

 الذرات اأقّل ما يمكن. 

ا مع درجة الحرارة المطلقة له د من الغاز يتنا�شب تنا�شًبا طرديًّ ين�صُّ على اأن"�شغط مقدار محدَّ

اإذا بقي الحجم ثابًتا".

دة من الغاز.  د العالقة بين كلٍّ من ال�شغط، والحجم، ودرجة الحرارة لكمية محدَّ يحدِّ

المفردات الجديدة
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89   ءغكز ت

 التاريخ   اال�سم  

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

)تابع( 1 - 7 قوانين الغازات

قانون بويل
ُتستعَمل مع المثال المحلول 
1-7، صفحة 95

حّل ا قرأا ءمثكلا ءمحلولا1-7امناكتكبكا ءمدرسي�

ب ما يلي: جرِّ

الم�شاألة

إذا ُأضيف�ت كّمي�ة م�ن غ�از الهيلي�وم، حجمه�ا L 4�00، وضغطه�ا kPa 210، بحيث أصبح 
حجمها L 2�50 عند درجة حرارة ثابتة، فاحسب ضغط الغاز عند هذا الحجم� 

تحليلا ءمسأءة11.

المطلوب:     الُمعطيات: 

P
2
 = ? kPa      P

1
 = 2.1 kPa

V
2
 = L 5�2

V
1
 = 4.0 L

 �P
2
استعِمل معادلة قانون بويل والقيم الُمعطاة أعاله إليجاد قيمة 

حسكبا ءمطلوب21.
P

1
V

1
= P

2
V

2   اكتب معادلة قانون بويل: 

:V
2
P، بقسمة طرفي المعادلة على 

2
جد قيمة 

P
2
 =   P1

V
1 ____ 

V
2

  

:P
2
ض قيم الُمعطيات في المعادلة، إليجاد قيمة  عوِّ

P
2
 =   )210 kPa( )4.0 L(  _____________ 

)2.5 L(
  

P
2
 = 340 kPa

تقويإا رجكبة31.

عندم�ا يقــّل الحج�م، ف�إّن الضغط يــزداد� أّما َوح�دة الناتج، فه�ي kPa؛ وهي َوح�دة لقياس 
الضغط� 
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 قو فينا ءغكز ت 90

 التاريخ   اال�سم  

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

)تابع( 1 - 7 قوانين الغازات

قانون �شارل
ُتس�تعَمل مع المثال المحلول 
2-7، صفح�ة 98

�ص ا مألا ءفر غكتا ءتكءيةاءمس�كعدتكاعلعاتدوينا ءمالحظكت،ابىداقر لةا ءمثكلا ءمحلولا لخِّ
2-�7ا

الم�شاألة

إذا كان حجم عّينة من الغاز عند درجة حرارة C° 40�0 يس�اوي L 2�32، فما حجم هذه العّينة 
إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى C° 75�0، مع بقاء الضغط ثابًتا؟ 

تحليلا ءمسأءة11.
المطلوب:     الُمعطيات: 

     T
1
 = 40.0 °C

V
2
 = ? L      V

2
 =   2.32 L

T
2
 = 75.0 °C

 �V
2
استعِمل قانون شارل والقيم الُمعطاة أعاله إليجاد قيمة 

حسكبا ءمطلوب21.
:K السيليزية إلى درجة حرارة مطلقة بوحدة الكلفن T

2
T و 

1
ل قيمتي  حوِّ

T
1
 = 273 + 40�0°C = 313 K

T
2
 = 273 + 75.0°C = 348 K

V1
 __ 

 T1
  =  

V2
 

__  T2
       اكتب معادلة قانون شارل:  

:T
2
V، بضرب طرفي المعادلة في 

2
جد قيمة 

V
2
  =   V1T2 ____ T1

  

:V
2
ض قيم الُمعطيات في المعادلة؛ إليجاد قيمة  عوِّ

V
2
 =   )2.32 L( )348 K(  _____________ 

)313 K(
   = 2.58 L

تقويإا رجكبة31.
إذا ازدادت درج�ة الح�رارة – على تدريج كلف�ن - ازدياًدا طفيًفا، فإّن الحج�م �شيزداد بمقدار 

بسيط أيًضا� أّما َوحدة اإلجابة، فهي اللتر L؛ وهي وحدة لقياس الحجم�
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91   ءغكز ت

 التاريخ   اال�سم  

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

)تابع( 1 - 7 قوانين الغازات

قانون جاي- لو�شاك
ُتستعَمل مع المثال المحلول 
3-7، صفحة 101

حّل   قرأا ءمثكلا ءمحلولا3-7امناكتكبكا ءمدرسي�ا

ب ما يلي: جرِّ

الم�شاألة

إذا كان ضغ�ط عّين�ة من غ�از التبريد عند درجة حرارة C° 22.0 يس�اوي atm 4�0، فما ضغط 
الغاز إذا انخفضت درجة الحرارة إلى C° 0�0؟ 

تحليلا ءمسأءة11.
المطلوب:     الُمعطيات: 

P
2
 = ? atm      P

1
 =  4.0 atm 

     T
1
 =      22.0 °C

T
2
 =     0.0 °C 

 �P
2
استعمل قانون جاي- لوساك والقيم الُمعطاة أعاله إليجاد قيمة 

حسكبا ءمطلوب21.
:K السيليزية إلى درجة حرارة مطلقة بوحدة الكلفن T

2
T و 

1
ل قيمتي  حوِّ

T
1
 = 273 + 22�0°C = 295 K

T
2
 = 273 + 00.0°C = 273 K

اكتب معادلة قانون جاي- لوساك: 
P1 ___ 
 T

1

   =   
P2

 
___ 
 T

2

     

:T
2
P، بضرب طرفي المعادلة في 

2
جد قيمة 

P
2
  =   P1

)T
2
(
 _____ 

(T
1
(
   

:P
2
ض قيم الُمعطيات في المعادلة، إليجاد قيمة  عوِّ

P
2
 =   )4.0 atm( )273 K(  ____________ 

)295 K(
   = 3.7 atm 

تقويإا رجكبة31.
قّلت درجة الحرارة، فقّل الضغط� 
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  ءغكز ت 92

 التاريخ   اال�سم  

الغازات
1 - 7  قوانين الغازات

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

القانون العام للغازات 
ُتس�تعَمل مع الصفحة 102  

ُتس�تعَمل مع المثال المحلول 
4-7، صفح�ة 103

ِف ا ءقكفونا ءىكماءلغكز ت� �شِ
ر في �شلوك الغازات جميعها؛ ال�شغط، والحجم، ن المتغّيرات التي ُتوؤثِّ قانون واحد جامع يت�شمَّ

  ودرجة الحرارة.

اكتب امىكدءةا ءقكفونا ءىكماءلغكز ت�
P1V1

 ____ T
1
  

 
=   

P2V2
 

____ T
2
    

ا م�ع درجة الحرارة� أّما الحجم فيتناس�ب  يتناس�ب الضغط تناس�ًبا عكس�يًّا مع الحجم، وطرديًّ
ا مع درجة الحرارة�  تناسًبا طرديًّ

حّل ا قرأا ءمثكلا ءمحلولا4-7امناكتكبكا ءمدرسي�ا

ب ما يلي: جرِّ

الم�شاألة
إذا كان حج�م عّين�ة من الغاز يس�اوي L 1�0 تحت ضغ�ط مق�داره kPa 100، ودرجة حرارة 

 �0�5 L 200، والحجم kPa 30، فاحسب درجة الحرارة إذا أصبح الضغط°C

تحليلا ءمسأءة11.
المطلوب:     الُمعطيات: 

T
2
 = ? °C

   P
1
 = 100 KPa

   P
2
 = 200 KPa

   T
1
 =         30 °C

V
1
 =          1.0 L

V
2
 =          0.5 L

تذّكر أّن الحجم يزداد بازدياد درجة الحرارة، ويقّل بازدياد الضغط� 
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93   ءغكز ت

 التاريخ   اال�سم  

الغازات
1 - 7  قوانين الغازات

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

حسكبا ءمطلوب21.
:K إلى درجة حرارة مطلقة بوحدة الكلفن T

1
ل قيمة  حوِّ

T
1
 = 273 + 30.0 °C = 303 K

اكتب معادلة القانون العام للغازات:

P
1
V

1 ____ 
T

1

  
 
=   

P
2
V

2 ____ 
T

2

    

:T
2
T، اضرب طرفي المعادلة في 

2
إليجاد قيمة 

T
2
P

1
V

1 _____ 
T

1

   = P
2
V

2
  

:T
1
ُثّم اضرب طرفي المعادلة في 

T
2
P

1
V

1
= P2

V
2
T

1

:P
1
V

1
ومن َثّم اقسم طرفي المعادلة على 

 T
2
 =   P2

V
2
T

1 _____ 
P

1
V

1

  

:K بوحدة الكلفن T
2
ض قيم الُمعطيات في المعادلة إليجاد قيمة  عوِّ

  T
2 =   200.0 KPa × 0.50 L × 303 K  _____________________  

100.0KPa × 1.00 L
   = 303 K

:°C بوحدة درجة الحرارة السليزية T
2
جد قيمة 

T
2
 = 303 K - 273 K = 30.0 °C

تقويإا رجكبة31.

عندما ازداد الضغط، وقّل الحجم بكميات متناسبة، بقيت درجة الحرارة ثابتة� 
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 قكفونا ءغكزا ءمثكءي 94

 التاريخ   اال�سم  

الغازات
2 - 7 قانون الغاز المثالي

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

مبدأاأفوجكدروا

 ءحجإا ءموالريا

ثكبتا ءغكزا ءمثكءيا)R(ا

قكفونا ءغكزا ءمثكءيا

ح   ءقس�إا2امناهذ ا ءفصل،اُثّإا كتباثالثةاأس�ئلةاقداتخطرافياذهنكابىداقر لةا ءىنكوينا ت�شفَّ
 ءرئيسةاو ءتىليقكت�ا

11 اقبل الإجابات المعقولة جميعها..

21 .

31 .

 ستىناباتكبكا ءمدرسياءتىريفامكايلي:

الحجوم المت�شاوية من الغازات المختلفة تحتوي العدد نف�شه من الج�شيمات عند درجة الحرارة 
وال�شغط نف�شيهما. 

 .1 atm 0.0، و�شغط جوي°C 1 من الغاز عند درجة حرارة mol الحجم الذي ي�شغله

قيمة ثابتة ُتح�َشب عن طريق التجربة، وَتعتِمد َوحدته على الَوحدات الم�شتعَملة لل�شغط. 

قانون ي�شف ال�شلوك الفيزيائي للغاز المثالي من حيث: ال�شغط، والحجم، ودرجة الحرارة، وعدد

 مولت الغاز المتوافرة. 

المفردات الجديدة
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95   ءغكز ت

 التاريخ   اال�سم  

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

)تابع( 2 - 7 قانون الغاز المثالي

مبداأ اأفوجادرو
ُتستعَمل مع الصفحتين 
 106-105

ر امبدأاأفوجكدرو،ابإكمكلا ءفقرةا ءتكءية:ا ف�شِّ
 مبدأ أفوجادرو على أّن "الأحجام المت�شاوية مــن الغازات المختلفة تحتوي العدد نف�شه  ين�صُّ
مــن الج�شيمات عنــد درجة الحرارة وال�شغــط نف�شيهما"� الحجم المــولري ألّي غاز هو الحجم 

 �1 atm 0.0، وضغط جوي°C 1 من الغاز عند درجة حرارة mol الذي يشغله

ل اأحجكما ءغكزا ءتكءيةا-اعندا ءظروفا ءمىيكريةاSTPا-امءعاموالت،ابكستىمكلاmol/Lا22�4ا حوِّ
كُمىكِملاتحويل�

2.50 L ×  1 mol ______ 
22.4 L

   = 0.112 mol

7.34 L ×  1 mol _____ 
22.4 L

   = 0.328 mol

4.7 L ×  1 mol _____ 
22.4 L

   = 0.21 molwww.almanahj.com



 قكفونا ءغكزا ءمثكءي 96

 التاريخ   اال�سم  

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

)تابع( 2 - 7 قانون الغاز المثالي

قانون الغاز المثالي
ُتس�تعَمل مع الصفحتين
108-107 

حلِّل اقكفونا ءغكزا ءمثكءي�ا
PV = nRT ُتكَتب المعادلة على صورة

حيث إّن:

P: ُيمثِّل ال�شغط

V: ُيمثِّل الحجم

n: ُيمثِّل عدد مولت الغاز الموجودة

R: ُيمثِّل ثابت الغاز المثالي

T: ُتمثِّل درجة الحرارة

ا مع عدد مولت الغاز ين�صُّ قانون الغاز المثالي على اأّن "حجم الغاز يتنا�شب تنا�شًبا طرديًّ

ا مع �شغطه. وَتعتِمد قيمة الموجودة. كما اأّن درجة حرارته بوحدة الكلفن تتنا�شب تنا�شًبا عك�شيًّ

)R( على الَوحدات الم�شتعَملة لل�شغط". 

ْف اخو صا ءغكزا ءمثكءي�ا �شِ
غاز لي�ص له حجم لج�شيماته، ول توجد اأّي قوى تجاذب بين جزيئاته. 

ْف اخو صا ءغكزا ءحقيقي�ا �شِ
غاز لج�شيماته حجم، ويوجد فيه قوى تجاذب بين الجزيئات.
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97   ءغكز ت

 التاريخ   اال�سم  

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

)تابع( 2 - 7 قانون الغاز المثالي

قانون الغاز المثالي
ُتستعَمل مع المثال المحلول 
6-7، صفحة 108

�ص ا مألا ءفر غكتا ءتكءيةاءمس�كعدتكاعلعاتدوينا ءمالحظكت،ابىداقر لةا ءمثكلا ءمحلولا لخِّ
6-7امناكتكبكا ءمدرسي�ا

الم�شاألة
احس�ب عدد موالت عّينة من الغاز، حجمها L 3�0، عند درجة حرارة  K 102×3�0، وضغط 

 �1�5 atm جوي مقداره

تحليلا ءمسأءة11.
المطلوب:     الُمعطيات: 

n = ? mol      V =  3.0L

     T = 3.0×102 K

P = 1.5 atm

R = 0.0821   
L.atm

 _____ 
mol.K

  

 �n استعِمل قانون الغاز المثالي والقيم الُمعطاة أعاله إليجاد قيمة

حسكبا ءمطلوب21.
اكتب معادلة قانون الغاز المثالي:

PV = nRT

 �RT بقسمة طرفي المعادلة على ،n جد قيمة

  n =   PV ___ 
RT

 

: n ض قيم الُمعطيات في المعادلة، إليجاد قيمة عوِّ

n =   
)1.50 atm()3.0 L(

  _____________________  
)0.0821   L.atm _____ 

mol.K
  ( )3.00×102 K(

   = 0.18 mol

n = 0.18 mol

تقويإا رجكبة31.

يجب أن ُتماثل اإلجابُة التوّقعاِت التي ُتش�ير إلى أّن عدد الموالت سيكون اأقّل من مول واحد� 
�mol أّما َوحدة اإلجابة، فهي المول
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  ءحسكبكتا ءمتىّلقةابكءغكز ت 98

 التاريخ   اال�سم  

الغازات
3 - 7 الح�شابات المتعلقة بالغازات

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

النسبة 

ح ا ءقسإا3امناهذ ا ءفصل،امستفيًد امنا ررشكد تا ءتكءية: ت�شفَّ

اقرأ عناوين هذا القسم كّلها�   •

 بارز� • اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍّ

اقرأ الجداول والرسوم البيانّية كلها� •

انظر إلى الصور جميعها، ُثّم اقرأ التعليقات الخاّصة بها� •

تذّكر ما تعرفه عن هذا الموضوع� •

اكتب اثالثاحقكئقا كتشفتهكاحولا ءحسكبكتا ءمتىلِّقةابكءغكز ت�ا

11 اقبل الإجابات المعقولة جميعها..

21 .

31 .

فا ءمصطلحا ءتكءي:ا عرِّ

العالقة الكمية بين �شيئين. 

المفردات الأكاديمية
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99   ءغكز ت

 التاريخ   اال�سم  

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

)تابع( 3 - 7 الح�شابات المتعّلقة بالغازات

الح�شابات الكيميائية: 
ح�شاب الحجم
ُتستعَمل مع الصفحتين 
 114-113

م�شائل ح�شاب الحجم
ُتستعَمل مع المثال المحلول  
7-7، صفحة 114

ِجْد اعددا ءموالتاو ألحجكماءلتفكعلا ءتكءي،امستىينًكابكءشالا10-7ابصفتهامرجًىكاءذءك�ا

2C
4
H

10)g(
 + 13O

2)g(
  8CO

2)g(
 + 10H

2
O

)g(

2 mol  13 mol    8 mol       10 mol

2 vol        13 vol    8 vol        10 vol 

ُتمثِّل ُمعاِمالت الحدود في المعادلة الموزونة الكميات المولرية، والحجوم النسبية� 

�ص ا مألا ءفر غكتا ءتكءيةاءمس�كعدتكاعلعاتدوينا ءمالحظكت،ابىداقر لةا ءمثكلا ءمحلولا لخِّ
�7-7

الم�شاألة
C( على نحٍو كامل� 

3
H

8
جد حجم غاز األكسجين الالزم لحرق L 4�00 من غاز البروبان )

تحليلا ءمسأءة11.
المطلوب:         الُمعطيات: 

O
2
L?= حجم       C

3
H

8
L 4.00 = حجم غاز البروبان 

استعِمل حجم المادة الُمعطاة وقيمته L 4�00 إليجاد الحجم المطلوب لالحتراق� 

حسكبا ءمطلوب21.
:C

3
H

8
اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة الحتراق غاز البروبان 

C
3
H

8)g(
 + 5O

2)g(
 → 3CO

2)g(
 + 4H

2
O

)g(

اكتب النسبة الحجمية:
5 vol O

2 ________ 
1 vol C

3
H

8

  

C الُمعطى في النسبة الحجمية:
3
H

8
  اضرب حجم غاز البروبان 

CاLا4�00
3
H

8
اا ×ا Oاvolا5ا

 ________ا2
Cاvolا1

3
H

8

OاLا20�0ا=ااا
2

تقويإا رجكبة31.

ُتبيِّن ُمعاِمالت المواد المتفاعلة أّن كميةغاز الأك�شجين المس�تهَلكة أكبر من كمية غاز البروبان� 
أّما َوحدة اإلجابة، فهي اللتر؛ وهي َوحدة قياس الحجم� 
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 ملّخلا ءفصل 100

 التاريخ   اال�سم  

ملّخ�ص الف�شل الغازات 

بىداقر لتكاهذ ا ءفصل،اءّخلامكاقرأت،اُثّإاقكبلاقو فينا ءغكز تابمىكدالتهكافيمكايلي:

  
V

1 __ 
T

1

   =   
V

2 __ 
T

2

   .1 قانون الغاز المثالي 4

P
1
V

1
=P

2
V

2
 .2 قانون جاي- لوساك 3

  
P

1 __ 
T

1

   =   
P

2 __ 
T

2

   .3 قانون شارل 1

PV=nRT .4 القانون العام للغازات 5

  
P

1
V

1 ____ 
T

1

   =   
P

2
V

2 ____ 
T

2

   .5 قانون بويل 2

 ستىنابمكايلياءمسكعدتكاعلعا ءمر جىة:

 اقرأ هذا الفصل من كتاب الكيمياء الذي يخّصك� 

 ادرس المفردات، والتعريفات العلمية�  

 راجع الواجبات المنزلية اليومية� 

 راجع الجداول، والرسوم البيانّية، ووسائل اإليضاح� 

 راجع أسئلة التقويم الموجودة في نهاية كّل قسم من الفصل� 

 ألِق نظرة على دليل مراجعة الفصل الموجود في نهاية الفصل� 

 راجع أسئلة تقويم الفصل الموجودة في نهاية الفصل�

مراجعة

راءمكذ ايزد داحجإابكءوناعنداففخه،اوالاينفجرابصورةامبكشرةاعندازيكدةاأّياضغطاعليه؟ فسِّ

عندما تزداد كمية الغاز، يزداد الحجم. وكّلما ازداد الحجم، يبقى ال�شغط ثابًتا. 

الربط مع واقع الحياة
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 التاريخ   اال�سم  

المخاليط والمحاليل
قبل اأن تقراأ

1  ايمخليكط:ءايمحليكل

مراجعة المفردات

ايسبكية:
ايمحلول:

الف�شل 2

ال�شف االأول الثانوي

الف�شل 4
ال�شف الثاني الثانوي

الف�شل 5
ال�شف االأول الثانوي

ف:ايمصطلحلت:ايمليكة : عال

لبة.     مخلوط من عّدة عنا�شر لها خ�شائ�ض فلزية ُت�شهر مًعا، وُتترك حتى تبرد لت�شبح �شُ

 مخلوط متجان�ض اأو منتظم، يحتوي على مواد �شلبة، اأو �شائلة، اأو غازية. 

قارن بكن:ايمخلوط:ايممجلنس،:ءايمخلوط:غكا:ايممجلنس�:
 تمتزج مكّونات المخلوط المتجان�ض مًعا بانتظام وب�شورة متجان�شة، وال يمكن تمييزها 

بالنظر، في حين ال تمتزج مكّونات المخلوط غير المتجان�ض مًعا، بل يمكن روؤية 

اأجزائه وتمييزها. 

ل:يجزيو:ايملو�: ل:توضكحكًّ نًل:إجلبمك:رسمًّ :جزيو:ايملو:قطبكًّل،:ُمضمِّ  ا�شرح يملذا:ُيعدل
 اإن الروابط الت�شاهمية )H-O( الموجودة في الماء لي�شت متماثلة، مّما يعطي جزيء الماء

 طرفين؛ اأحدهما موجب واالآخر �شالب، على النحو الظاهر في الر�شم اأدناه، وهذا ما يجعل جزيء

 الماء قطبًي. 

ِف ايعالقة:بكن:ايمول:ءاييملة:ايمويكة�: �شِ
ُيعّد المول اإحدى َوحدات القيا�ض في النظام الدولي للوحدات، الذي ُي�شتعمل لقيا�ض كّمية المادة،

 ويحتوي المول الواحد من اأّي مادة نقية على 1023 × 6.02  من الج�شيمات، بينما الكتلة بالجرامات

ى الكتلة المولية.   لمول واحد من اأي مادة نقية ُت�شمَّ

H
H

O
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 التاريخ   اال�سم  

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

المخاليط والمحاليل
1 - 1 اأنواع المخاليط

 ايمخليكط:ءايمحليكل 2

المفردات الجديدة

ايمخلوط:ايمعللق

ايمخلوط:ايياءي

ايحاكة:ايبااءنكة

تأثكا:تندال

ايملا :ايذائبة
ايملا :غكا:ايذائبة

ح ايقسم:1:من:هذا:ايفصل،:مسمفكًدا:من:اإلرشلاات:اآلتكة : ت�شفَّ

اقرأ عناوين هذا القسم كّلها� •

 غامق أسود، المظللة باألصفر� • اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍّ

اقرأ الجداول والرسوم البيانّية كّلها� •

انظر إلى الصور جميعها، ُثّم اقرأ التعليقات الخاّصة بها� •

تذّكر ما تعرفه حول أنواع المخاليط�  •

اكتب ايفيا :ايائكسة:في:هذا:ايفصل�:
 يمكن ت�شنيف المخاليط وفًقا للعديد من الخوا�ض.  

 اسمعن:بيملبك:ايمدرسي:يمعايف:مل:يلي 

 محلول يحتوي على ج�شيمات يمكن اأن تتر�ّشب –بالترويق- اإذا ُترك فترة من دون تحريك.  

 محـــلول غـيـــر متجـــان�ض يتكـــّون من ج�شيــمات متو�شطــة الحجـــم، تتـــراوح اأقطــارها مـــا بيـــن

 nm 1 وnm 1000، وال تتر�ّشب.  

 الحركة الع�شوائية لج�شيمات المذاب في المخاليط الغروية، الناتجة عن ا�شطدام ج�شيمات

 الو�شط المذيب بالج�شيمات المعّلقة.  

 ت�شّتت ال�شوء بو�شاطة ج�شيمات المخاليط الغروية.  

 المادة التي تذوب في المذيب. 

 المادة التي ال تذوب في المذيب. 

قارن بكن:ايمواا:ايذائبة،:ءايمواا:غكا:ايذائبة�:
 ُيق�شد بالذائبة اأن جزيئات المذاب تذوب في جزيئات المذيب. اأّما غير الذائبة، فتعني اأن

ّ جزيئات المذاب ال تذوب في جزيئات المذيب.  

قارن بكن:ايسوائل:ايمممزجة،:ءايسوائل:غكا:ايمممزجة�:
 تذوب ال�شوائل الممتزجة بع�شها في بع�ض، اأما ال�شوائل غير الممتزجة فال يذوب بع�شها في بع�ض. 
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 التاريخ   اال�سم  

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

)تلبع(:1: - 1 اأنواع المخاليط

3  أنواع:ايمخليكط

المخلوط المعّلق
ُتستعَمل مع الصفحة 12

المخاليط الغروية
ُتستعَمل مع الصفحة 13

اكتب ثالث:خصلئص:يلمخلوط:ايمعللق�

11 تنف�شل ج�شيمات المذاب عن المذيب عند تركها دون تحريك. .

21 يمكن ف�شل ج�شيمات المذاب بالتر�شيح. .

31 تكّون بع�ض هذه المخاليط طبقتين منف�شلتين.  .

اذكر ثالثة:أمثلة:على:ايمخليكط:ايمعللقة�:

11 اقبل االإجابات المعقولة جميعها. اإجابات محتملة: المياه الموحلة. .

21 الدهان.  .

31  ع�شير البرتقال واللب. .

اكتب أربع:خصلئص:يلمخليكط:ايياءية�:

11 ُيعّد المذيب اأكثر المواد وجوًدا في المخلوط. .

21 ال تنف�شل الج�شيمات بالتر�شيب اأو بالتر�شيح..

31 ُتظِهر الج�شيمات الحركة البراونية. .

41 ُتظِهر الج�شيمات تاأثير تندال..
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 التاريخ   اال�سم  

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

 ايمخليكط:ءايمحليكل 4

)تلبع(:1: - 1 اأنواع المخاليط

ك:حاكة:بااءنكة؟: ب:ايجسكملت:ايمي:تمحال ر يملذا:ال:تماسل ف�شِّ
 ال تتر�ّشب الجزيئات التي تمتلك حركة براونية؛ ب�شبب وجود جزيئات قطبية، اأو مجموعات

 م�شحونة على �شطحها؛ مما يجعلها في حالة تنافر م�شتمر مع جزيئات المذيب، االأمر الذي ُي�شّكل

 طبقات كهرو�شالبية حول الجزيئات، فتتنافر عند ا�شطدامها مًعا. ولهذا، تبقى

 الجزيئات معّلقة في المحلول.  

�ز،:اعمملًاا::على:ايخصلئص: :مخفلف،:غاءي:ماكل د أنواع:ايمخليكط:ايمليك�ة :معللق،:غاءيل حــدِّ
ايمدرجة:في:ايجدءل:ايمليي 

نوع المخلوط الخا�شية

غروي مرّكزمخلوط ضبابي يحتوي على جسيمات تتحّرك بصورة عشوائية� 

معّلقجزيئات كبيرة لها سلوك غير متوّقع�

غروّي مخّففمحلول صاٍف يحتوي على جزيئات ُتشّتت الضوء� 

ِصْف:خصلئص:ايضبلب:بوصفه:مخلوًطل،:مبكلنًل:خطاه:ايشديد:على:قكلا :ايسكلرات،:ءأثاه:فكهل�:

ا من ال�شائل المنت�شر في الغاز. وتماثل حجم دقائقه حجم دقائق ُيعّد ال�شباب مخلوًطا غير متجان�ض، يتكّون من ج�شيمات �شغيرة جدًّ

 المخلوط الغروي؛ لذا، ُيظِهر هذا المخلوط تاأثير تندال، وي�شِتّت �شوء ال�شيارة، ومن غير ت�شليط ال�شوء ب�شورة مبا�شرة، ت�شبح

ا عن ُبْعد.  الروؤية �شعبة جدًّ

الربط مع الحياة
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 التاريخ   اال�سم  

5  تاككز:ايمحلول

ايماككز

ايموالرية:

ايمواليكة:

اييسا:ايمويي:

ز ايماكل

ح ايقسم:2:من:هذا:ايفصل،:مسمفكًدا:من:اإلرشلاات:ايمليكة : ت�شفَّ
اقرأ عناوين هذا القسم كّلها� •

 أسود، المظللة باألصفر� • اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍّ

اقرأ الجداول والرسوم البيانّية كّلها� •

انظر إلى الصور جميعها، ُثّم اقرأ التعليقات الخاّصة بها� •

تذّكر ما تعرفه حول تركيز المحلول�  •

اكتب ثالث:حقلئق:اكمشفمهل:حول:ايمحليكل�:

11  اقبــل االإجابات المعقولــة جميعها. اإجابــات محتملة: تو�شف ن�شبة تركيــز المحلول بخم�ض .
طرائق كّمية.

21 يمكن التعبير عن تركيز المحاليل بن�شبة مئوية اأو ك�شر. .

31 ُتعّد الموالرية اإحدى الَوحدات ال�شائعة للتعبير الكمي عن تركيز المحلول. .

اسمعن:بيملبك:ايمدرسي:يمعايف:مل:يلي 

 مقيا�ض يعّبر عن كّمية المذاب الذائبة في كّمية ُمحّددة من المذيب اأو المحلول.  

 عدد موالت المذاب الذائبة في L 1 من المحلول.  

 ن�شبة عدد موالت المذاب الذائبة في kg 1 من المذيب.  

 ن�شبة عدد موالت المذاب اأو المذيب في المحلول اإلى عدد الموالت الكلية للمذاب والمذيب.  

ف:مل:يلي : عاِّ

 تكون ن�شبة المذاب اإلى المذيب فيه كبيرة. 

المفردات الجديدة

المفردات االأكاديمية

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

المخاليط والمحاليل
2 - 1 تركيز المحلول
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 التاريخ   اال�سم  

 ايمخليكط:ءايمحليكل 6

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

)تلبع(::2: - 1 تركيز المحلول

التعبير عن التركيز
ُتستعَمل مع الصفحتين
17 -18

ح�شاب الن�شبة المئوية 
بالكتلة
ُتستعَمل مع المثال المحلول 
1-1، صفحة 18

حّلــل ايمش�لبه:بكن:نس�ب:ايماككز:جمكعه�ل:ايمبكلنة:في:ايج�دءل:3 –:1:ايموج�وا:في:كملبك:
ايمدرسي�:

 بغ�ّض النظر عن طريقة التعبير عن التركيز، فاإّن الن�شب جميعها تت�شّمن ق�شمة كمية المذاب

 على كمية المحلول، ثّم ال�شرب في 100.  

اكتب معلاية:حسلب:اينسبة:ايمئوية:بلييملة�:

100 ×  كتلة المحلول
كتلة المذاب النسبة المئوية بالكتلة = 

�ــض بع�د:ق�ااو :ايمث�لل:ايمحل�ول:1-1:ف�ي:كملبك:ايمدرس�ي،:ام�أ:ايفااغ�لت:اآلتكة: لخِّ
يمسلعدتك:على:تدءين:ايمالحظلت�

الم�شاألة

 �H 
2
 O  100 من g في NaCl 3�6 منg �احسب النسبة المئوية بالكتلة ل

تحلكل:ايمسأية11.
المطلوب:          المعطيات: 

     النسبة المئوية بالكتلة = ؟       3.6 gNaCl   = كتلة المذاب

 100 g H 
2
 O  = كتلة المذيب

حسلب:ايمطلوب21.
احسب كتلة المحلول� 

كتلة المذاب + كتلة المذيب = كتلة المحلول  

=100g+3.6g=103.6g

عّوض قيم المعطيات في معادلة النسبة المئوية بالكتلة� 

:::= النسبة المئوية للكتلة 3�6g
:——— 103�6g :×:100 = 3�5%    

تقويم:اإلجلبة31.
ينبغي أن تكون النسبة المئوية بالكتلة قليلة؛ كي تتماثل مع الكّمية الصغيرة من  المذاب � 
وبم�ا أّن كتل�ة الصوديوم تحتوي على  رقمين  معنويين، فينبغي أن تحوي اإلجابة العدد 

نفسه من األرقام المعنوية�  
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 التاريخ   اال�سم  

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

7  تاككز:ايمحلول

)تلبع(::2: - 1 تركيز المحلول

الموالرية
ُتستعَمل مع الصفحات 
9 - 23

 

ْف ككف:يمين:حسلب:موالرية:محلول،:بإكملل:ايجملة:اآلتكة : �شِ

لحس�اب  موالرية  المحلول؛ ينبغي معرفة كمية  المذاب ، وحجم  المحلول � ويمكن استعمال 
المعادلة اآلتية:  

الموالرية )M( = عدد  موالت  المذاب/ حجم  المحلول  باللتر

�1:L:من:يما:ءاحد:من:ايملو:يمحضكا:محلول:موالري:حجمه: ا�شرح يملذا:قد:تسمعمل:كمكة:أقلل
 الأن كمية المذاب الم�شافة اإلى المحلول �شت�شغل حجًما معيًنا فيه. 

اكتب ايمعبكا:ايايلضي:ايذي:يصف:ايعالقة:بكن:ايمحلويكن؛:ايقكلسي:ءايمخفلف�
    M 

1
 × V 

1
 = M 

2
 × V 

2
 

 حيث اإّن:   

M =  موالرية المحلول القيا�شي 
1
 

 V =  حجم المحلول القيا�شي
1
 

M  =  موالرية المحلول المخّفف
2

V =  حجم المحلول المخّفف
2
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 التاريخ   اال�سم  

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

 ايمخليكط:ءايمحليكل 8

المواللية والك�شر 
المولي
ُتس�تعَمل مع الصفحتين
24 - 25

:من:حجم:ايمحلول:ءكملمه:بميكلا:ارجة:ايحاار �: ا�شرح ككف:يميكلا:كلٌّ

يمك�ن أن  يتمــّدد  حجم المحل�ول في أثناء تس�خينه، و يتقّل�ض  في أثناء تبري�ده، لكّن كتلته ال 
تتغّير� 

:�:X:
B
:X:،:ءايمذاب::

A
:من:ايمذيب:: اكتب معلاية:اييسا:ايمويي:ييلٍّ

 X 
A
 =  

 n 
A
 
 ————  n 

A
 + n 

B
        X

B
 =   

 n 
B
 
 ————  n 

A
 + n 

B
  

م احس�ب:اييس�ا:ايمويي:يلقك�م:ايمعطل :ف�ي:ايمثلل:ايمحل�ول:1-4:في:كملبك:ايمدرس�ي: قــوِّ
::n:(:عدا:موالت:ايمذاب�:

B
::n:(:عدا:موالت:ايمذيب،:في:حكن:تمثلل:):

A
صفحة:20،:حكث:تمثلل:):

H معطاة� 
2
O 100 منg ملحوظة: عدد موالت

 n 
B
  = 0�077 mol NaCl       n 

A
  = 5�55 mol  H 

2
 O

X  H 
2
 O  =        

5�55 mol  H 
2
 O
  ——————————————   )5�55 mol  H 

2
 O + 0�077 mol NaCl(     =  0�987 

  X:
NaCl

::=:::::::: 0�077:mol:NaCl::—————————————)5�55:mol::H:
2
:O:+:0�077:mol:NaCl(:::=:0�013

 X  H 
2
 O  +  X 

NaCl
  = 1�000

0�987 + 0�013 = 1�000

)تلبع(::2: - 1 تركيز المحلول

صف:ءجه:ايشبه:بكن:اييسا:ايمويي:يلمحلول:ءقطعة:من:كعية�:

 ُيعــّد كّل ك�شــر مولــي ن�شبــة مئوية مــن المحلول باأكملــه، �شاأنه في ذلك �شــاأن كّل قطعة من الكعكــة؛ التي ُتعّد ن�شبة مئويــة من الكعكة

 باأكملها. 

  

الربط مع الحياة
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 التاريخ   اال�سم  

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

9  ايعوامل:ايمؤثا :في:ايذءبلن

المخاليط والمحاليل
3 - 1 العوامل الموؤثرة في الذوبان

ايذءبلن:

حاار :ايذءبلن
ايمحلول:غكا:ايمشبع

ايمحلول:ايمشبع:

ايمحلول:فوق:ايمشبع:

قلنون:هناي:

:اكمب:ثالث:أفيلر:رئكسة:حويه�: ح ايقسم:3:من:هذا:ايفصل،:ُثمل  ت�شَفَّ

11 اقبل االإجابات المعقولة جميعها..

21 .

31 .

اسمعن:بيملبك:ايمدرسي:يمعايف:مل:يلي :

 عملية اإحاطة ج�شيمات المذاب بج�شيمات المذيب في المحلول.    

 التغّير الكلي للطاقة الذي يحدث خالل عملية تكّون المحلول.    

 المحلول الذي يحتوي على كمية مذاب اأقل مما في المحلول الم�شبع عند درجة حرارة و�شغط 

معّينين. 

 المحلول الذي يحتوي على اأكبر كمية من المذاب ذائبة في كمية محّددة من المذيب عند درجة

 حرارة و�شغط معّينين.   

 المحلول الذي يحوي كّمية اأكبر من المذاب مقارنة بمحلول م�شبع عند درجة الحرارة نف�شها.    

)P( الغاز في �شائل عند درجة حرارة معينة تنا�شًبا طرديًّا مع �شغط )S( ين�ّض على اأّن "ذائبية 

 الغاز الموجود فوق ال�شائل".    

قارن بكن:ايمحليكل:ايمشبعة،:ءغكا:ايمشبعة�:
 تحتوي المحاليل الم�شبعة على اأكبر كمية من المذاب، عند درجة حرارة و�شغط معّينين، في

 حين تحوي المحاليل غير الم�شبعة كمية اأقّل من المذاب، عند درجة حرارة و�شغط معّينين.    

المفردات الجديدة
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 التاريخ   اال�سم  

 ايمخليكط:ءايمحليكل 10

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

)تلبع(:3 - 1 العوامل الموؤثرة في الذوبان

عملية الذوبان
ُتس�تعَمل مع الصفحات
27 - 30

ِف ايمحليكل،:بإكملل:ايفقا :اآلتكة : �شِ

لبة، أو السائلة، اعتماًدا على حالة   المذيب.    يمكن أن يوجد المحلول في الحالة الغازية، أو الصُّ
كما تختلط بعض مجموعات المواد بسهولة لتكوين   المحاليل  ، في حين ال يستطيع بعضها 

اآلخر ذلك، أّما المادة التي   ال تذوب   في المذيب، فُتسّمى   غير ذائبة.   

ة:ايمي:ُتس�معمل:يمحديد:مل:إذا:كلنت:عملكة:ايذءبلن:تحدث:في:مذيب:معكلن: اكتب ايقلعد :ايعلمل
أم:ال�:

  المذيب يذيب �شبيهه.   

نلت:ايمحلول:يمممي�ن:من:معافة:مل:إذا: اكتــب ثالث�ة:عوامل:ينبيي:أن:تيون:معلومة:ح�ول:ميول
كلنت:عملكة:ايذءبلن:تحدث:في:مذيب:معكلن:أم:ال�

11   قطبية الجزيئات.   .

21   اأنواع الروابط.   .

31   قوى الجذب بين الج�شيمات المختلفة.   .

ب ايخطوات:ايالزمة:ممل:يلي:إلذابة:بلورات:كلوريد:ايصوايوم:في:ايملو : رتِّ

 تجذب أطراف الماء المشحونة أيونات الصوديوم الموجبة، وأيونات الكلور السالبة�   3 

 تنفصل األيونات عن سطح البلورة، وتبتعد عنها�   5 

 تصطدم جسيمات الماء بسطح البلورة�   2 

 توضع بلورات NaCl في الماء�   1 

 تستمر عملية الذوبان حتى تذوب البلورة بصورة كاملة�   6 

 إن التجاذب بين قطبي الماء واأليونات، أقوى مما هو عليه بين األيونات في البلورة نفسها�   4 
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 التاريخ   اال�سم  

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

11  ايعوامل:ايمؤثا :في:ايذءبلن

)تلبع(3: - 1 العوامل الموؤثرة في الذوبان

العوامل الموؤّثرة في 
الذوبان
ُتس�تعَمل مع الصفحة 
30

الذائبية
ُتس�تعَمل مع الصفحات 
31-34

ن:ايطاائق:ايمي:قد:تزيد:من:ساعة:ايذءبلن:يزيلا :عدا:ايمصلاملت: م ايجدءل:ايمليي:ايذي:يمضمل نظِّ
بكن:جسكملت:ايمذاب:ءايمذيب

تزداد عدد الت�شادمات بوا�شطةالطريقة

التما�ض تحريك المخلوط �شطوح  عن  بعيًدا  املــذاب  ج�شيمات  اإبعاد 
ب�شرعة اأكرب. 

ــــذي حتـــدث عــنــده تكسير جسيمات المذاب إلى قطع أصغر  زيـــــادة مــ�ــشــاحــة الــ�ــشــطــح ال
الت�شادمات. 

زيادة الطاقة احلركية للج�شيمات. زيادة درجة حرارة المذيب 

ح ككف:ُيعبَّا:عن:ايذائبكة:بَوحدات:ايقكلس�: و�شّ
  كتلة المذاب/ g 100 من المحلول.   

بلت: ا�شتعــن بليج�دءل:1-4:ايموجوا:في:كملبك:ايمدرس�ي:صفح�ة:28؛:إليجلا:ذائبك�ة:ايماكل
اآلتكة:في:ايملو�:

0�173:g/100:g::H:
2
:O               :20°C عند درجة حرارة Ca(OH)

2

45�8:g/100g:H
2
O                                :60°C عند درجة حرارة KCl

:من:حلالت:ايذائبكة:اآلتكة  ْف كالًّ �شِ

الو�شف الحالة 

تكون �شرعة الذوبان اأكرب من �شرعة تر�ّشب البلورات استمرارية الذوبان

تكون �شرعة الذوبان م�شاوية ل�شرعة تر�ّشب البلورات االتزان الديناميكي

تبقى كّمية املذاب يف املحلول ثابتة المحلول المشبع

ميكن اإذابة كمية اأخرى من املذاب يف املحلول المحلول غير المشبع

www.almanahj.com



 التاريخ   اال�سم  

 ايمخليكط:ءايمحليكل 12

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

)تلبع(:3 - 1 العوامل الموؤثرة في الذوبان

قانون هنري
ُتس�تعَمل مع المثال المحلول 
5-1، صفح�ة 35

ْف ككف:تميكلا:ذائبكة:معظم:ايمواا:بميكلا:ارجة:ايحاار �: �شِ
 تزداد الذائبية بارتفاع درجة الحرارة. 

:ذائبكة:اييلزات:بلرتفلع:ارجة:ايحاار ؟ ر يملذا:تقلل ف�شِّ
 تت�شّرب ج�شيمات الغازات من المحلول ب�شرعة اأكبر عند ارتفاع درجة الحرارة. 

ِف ايعالقة:بكن:ايذائبكة:ءايضيط�: �شِ
 تزداد ذائبية الغازات بازدياد ال�شغط الخارجي. 

اكتب معلاية:قلنون:هناي�

:::::
S:

1
::—:P:

1
:::::=:::::S:

2
::—:P:

2

:::

�ض بعد:قااو :ايمثلل:ايمحلول:1-5:في:كملبك:ايمدرسي،:امأ:ايفااغلت:اآلتكة:يمسلعدتك:  لخِّ
على:تدءين:ايمالحظلت�

الم�شاألة
أوج�د مق�دار الغ�از الذائ�ب في L 1�0 م�ن الماء عن�د ضغ�ط ق�دره atm 1�0، إذا علمت أّن 
g 0�85 من الغاز تذوب في L 1�0 من الماء، عند ضغط قدره atm 4�0 ودرجة الحرارة نفسها�  

تحلكل:ايمسأية11.
المطلوب:           المعطيات:  

S 
1
  = 0.85g/1L   

  S 
2
 = ?g/L      P 

1
 = 4.0atm      

 P 
2
 =  1.0atm      

حسلب:ايمطلوب21.
� S 

2
 أعد ترتيب قانون هنري إليجاد  

  S:
2
::=::S:

1
::):::::P:

2
::—:P:

1
:::::(:  عّوض قيم المعطيات في المعادلة:

S
2
:=:0.85g/1.0L:×: )   1�0 atm ———— 4�0:atm  ( :::::=0.21g/L

تقويم:اإلجلبة31.
 لقد  قلت  الذائبية كما هو متوّقع بسبب  انخفا�ض  الضغط�
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 التاريخ   اال�سم  

13  ايخواص:ايجلمعة:يلمحليكل

المخاليط والمحاليل
4 - 1 الخوا�ض الجامعة للمحاليل

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

ايخواص:ايجلمعة:

االنخفلض:في:ايضيط:ايبخلري

االرتفلع:في:ارجة:اييلكلن

د: االنخفلض:في:ارجة:ايمجمل

ايخلصكة:األسموزية
:

ايضيط:األسموزي::

ح ايقسم:4:من:هذا:ايفصل،:مسمفكًدا:من:اإلرشلاات:ايمليكة : ت�شفَّ

اقرأ عناوين هذا القسم كّلها� •

 غامق والمظللة باألصفر� • اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍّ

اقرأ الجداول والرسوم البيانّية كّلها� •

انظر إلى الصور جميعها، ُثّم اقرأ التعليقات الخاّصة بها� •

تذّكر ما تعرفه حول هذا الموضوع� •

اكتب سؤايكن:تاغب:في:معافة:إجلبمكهمل:بعد:قااوتك:هذا:ايموضوع�:

11 اقبل االإجابات المعقولة جميعها..

21 .

اسمعن:بيملبك:ايمدرسي:يمعايف:مل:يلي 

  الخوا�ض الفيزيائية للمحاليل التي تتاأّثر بعدد ج�شيمات المذاب، ولي�ض بطبيعتها؛ وتعني

 الجامعة "االعتماد على المجموع".   

 ال�شغط الذي تحدثه جزيئات ال�شائل في وعاء مغلق، حيث تتطاير من �شطح ال�شائل متحولة اإلى  

الحالة الغازية

 الفرق بين درجة حرارة غليان المحلول ودرجة غليان المذيب النقي.   

 الفرق بين درجة تجّمد المحلول ودرجة تجّمد المذيب النقي الموجود في المحلول.   

  انت�شار ج�شيمات المذيب خالل غ�شاء �شبه منِفذ، من منطقة يكون تركيز المذيب فيها مرتفًعا، اإلى

ا.     منطقة يكون تركيز المذيب فيها منخف�شً

 كمية ال�شغط االإ�شافي الناتج عن انتقال جزيئات الماء خالل الغ�شاء اإلى المحلول المرّكز.   

المفردات الجديدة
www.almanahj.com



 التاريخ   اال�سم  

 ايمخليكط:ءايمحليكل 14

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

)تلبع(:4 - 1: الخوا�ض الجامعة للمحاليل 

المواد المتاأينة 
والخوا�ض الجامعة 
 ُتس�تعَمل مع الصفحتين  
36 - 37

االنخفا�ض في ال�شغط 
البخاري 
ُتس�تعَمل مع الصفحة 37

االرتفاع في درجة 
الغليان
 ُتس�تعَمل مع الصفحتين  
 38 - 39

قارن بكن:ايمواا:ايممأينة:ءغكا:ايممأينة�:

 الم�واد الت�ي ت�ذوب في الم�اء، مثل كلوري�د الصوديوم، الت�ي  تتاأيــن  فيه، وتوص�ل محاليلها
  التيــار الكهربائــي ، ُيطَلق عليها المواد  المتاأينة ، في حين أن المواد التي تذوب في الماء، مثل 
السكر، وال  تتاأّين  فيه، وال توصل محاليلها التيار الكهربائي، يطلق عليها المواد  غير المتاأينة.  

ن:إجلبمك:تفسكًاا: :االنخفلض:في:ايضيط:ايبخلري:من:ايخواص:ايجلمعة؟:ضمل �ض يملذا:ُيعدل لخِّ
يملهكة:ايضيط:ايبخلري�

 ال�شغط البخاري هو ال�شغط الذي ُتحدثه جزيئات ال�شائل على جدران وعاء مغلق، حيث

 تت�شاعد من �شطح ال�شائل متحّولة اإلى الحالة الغازية. فعندنا يذوب مذاب غير متطاير في محلول

 ما، ت�شبح م�شاحة ال�شطح ممتلئة بمخلوط مكّون من جزيئات المذاب والمذيب مًعا، تاركة م�شاحة 

ا في ال�شغط البخاري. وبما اأّن االنخفا�ض في اأقّل لجزيئات المذيب للهروب، مما ُي�شّبب انخفا�شً

 ال�شغط البخاري ناتج عن ج�شيمات المذاب في المحلول، لذلك ُيعّد من الخوا�ض الجامعة. 

ح مفهوم:االرتفلع:في:ارجة:اييلكلن،:بإكملل:ايفقا :اآلتكة : و�شِّ

يغلي س�ائل عندم�ا يصبح  �شغط بخاره  مس�اوًيا  لل�شغط الجوي � وتتس�ّبب إضاف�ة مذاب غير 
متطاي�ر في خف�ض  �شغط  بخار المذيب� ل�ذا، ينبغي إضافة طاقة حركي�ة للوصول إلى  درجة 
غليان  المحلول� وكّلما ازداد عدد جس�يمات  المــذاب  في المحلول، ازداد  االرتفاع في درجة 

الغليان  �
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 التاريخ   اال�سم  

15  ايخواص:ايجلمعة:يلمحليكل

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

االنخفا�ض في درجة 
التجّمد
 ُتس�تعَمل مع الصفحتين   
39 - 40

ال�شغط االأ�شموزي
ُتس�تعَمل مع الصفحة 42

د:عند:إضلفة:مذاب:إيى:ايمحلول؟ ْف يملذا:تميكلا:ارجة:ايمجمل �شِ
 عند درجة تجّمد المذيب تفقد الج�شيمات الطاقة الحركية الالزمة للتغلب على قوى الجذب 

الموجودة بينها، لذا، تترّتب في بنية ت�شبح فيها اأكثر انتظاًما في الحالة ال�شلبة، وعند  ا�شافة

المذاب، تتداخل ج�شيماته مع قوى التجاذب بين جزيئات المذيب، وتمنع المذيب من التجمد

 عند درجة تجّمده العادية.  

ذ،:يفصل:محلويكن:على:جلنبكه،:بحكث:يوجد:محلول:من: م يبكلن:اياس�م:أانله:غشلًو:ش�به:منفل قوِّ
:عند:جلنبه:اآلخا�:ارسم:سهًمل:يبكلن:اتجله:حاكة:ايملو،: ايسيا:ءايملو:عند:أحد:جلنبكه،:ءملو:نقيٌّ

:أكبا� :ضع:اائا :حول:ايجلنب:ايذي:يه:ضيط:أسموزيل ثمل

 







)تلبع(:4 - 1: الخوا�ض الجامعة للمحاليل 
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 التاريخ   اال�سم  

 ايمخليكط:ءايمحليكل 16

ملّخ�ض الف�شل المخاليط والمحاليل 

مراجعة

:اكمب:ايمعلاالت:ءايعالقلت:ايائكسة�: بعد:قااوتك:هذا:ايفصل،:راجع:مل:تعلممه،:ُثمل

 اقبل االإجابات المعقولة جميعها.  

اسمعن:بمل:يلي:يمسلعدتك:على:ايمااجعة 

 اقرأ هذا الفصل من كتاب الكيمياء� 

 ادرس المفردات، والتعريفات العلمية�  

 راجع الواجبات المنزلية اليومية� 

 أعد قراءة الفصل وراجع الجداول، والرسوم البيانّية، والصور واألشكال� 

 راجع أسئلة التقويم الموجودة في نهاية كّل قسم من هذا الفصل� 

 ألِق نظرة على دليل مراجعة الفصل الموجود في نهاية هذا الفصل� 

ن:توظك�ف:خواص:ايمحليكل،:ءايمخليكط:غكا:ايممجلنس�ة:ايمي:يمين:تطبكقهل:بص�ور :عملكة:في:حكلتك: اكم�ب:أرب�ع:طاائق:تمضمل
ايكومكة�:اقبل:اإلجلبلت:ايمعقوية:جمكعهل�:إجلبلت:محمملة 

11 خلط الدهانات..

21 تخفيف �شائل التنظيف..

31 اإعداد كوب من ال�شوكوالتة ال�شاخنة..

41 االعتناء باأحوا�ض ال�شمك..

الربط مع الحياة
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==Ô‹ à’ª^=Ô’‹ =Ô—� ·¥=m_·gŸ ÿ =fiÎŸ ≈ kÿ^Ë=ÔÎf3Ÿ ÿ=Ô‹ _≈ÿ^=Óá^Éˇ^_=Ô‹ à’ª^=Ô’‹ =æ ã Èf=fiÎŸ ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hk’‹ 

Ω=Ô› Ÿ≈ ª^=Ñè à‹=€Ë˚^=⁄î Õÿ^= =Ì È‡_oÿ^= =pÿ_oÿ^=Œî ÿ^=Ú_Î› Î‘ =iá_°== ۱ 

=Ôfà°N==ÔÎgÛ ^Üÿ^=·w ·‹ = =W  
W=ÔÎó àÕÿ^=

=∆gê ª^=€ÈŸw › Ÿ ÿ=Óá^à• ^=Ôr áÉ=«_Õjá_f=ÔÎgÛ ^Üÿ^=É^ÉäjK=
Wm_¡v ˙ª^Ë=m_‡_Îgÿ^=

     
 الملح درجة الحرارة 

NaCL KCL NH4CL Li2SO4 
 كمية الملح المضافة  للحصول على المحلول المشبع (غرام )

0 35 30 30 35 
20 35 35 40 35 
50 35 45 50 35 
80 40 50 65 35 

 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Wu_k·kã ˘^Ë=⁄ÎŸw kÿ^=
NJ =flÈÎoÎŸ ÿ^=m_kÍ2 ‘ =^Ñƒ= =}˙‹ ˚^= =ÔÎgÛ ^Ö=É^Éäj 
OJ K=flÈÎ‡È‹ ˚^=m_kÍ2 ‘ 
PJ =Ô� Îå f=Ôr áÑf=É^ÉäÍ=W=flÈÍÉÈî ÿ^=ÑÍáÈŸ‘ 

=Ô� ã Èk‹ =Ôr áÑf=É^Éäj=W=flÈÎå ÿ_’ÿ^=ÑÍáÈŸ‘=
=K=Ó4g‘ =Ôr áÑf=É^Éäj=W=flÈÎ‡È‹ ˚^=ÑÍáÈŸ‘=

K=á_gk~ ˘^=œ Ëà¿=håv =Êkf_n=⁄¡ jË^=⁄—j=W=flÈÎoÎŸ ÿ^=m_kÍ2 ‘=
QJ =Ÿƒ= àn¯Í= fin= ‚‹ Ë= = ÊkÎ› ‘ Ë= Ú_ª^= fis v = ‚‹ = ÑÍäÍ_º = = Óá^à• ^= Ôr áÉ= ∆Ãá= Ñ·ƒ= iËÜÍ= ÑÎŸ§ ^

=K=ÔÎgÛ ^Üÿ^ 

ةرارحلا ةجرد
0 20 40 60 80 100

ذلا
ئا

يب
ة

20

30

40

50

60

70

Na CL 
KCL 
NH4CL 
Li2SO4
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==Ô‹ à’ª^=Ô’‹ =Ô—� ·¥=m_·gŸ ÿ =fiÎŸ ≈ kÿ^Ë=ÔÎf3Ÿ ÿ=Ô‹ _≈ÿ^=Óá^Éˇ^_=Ô‹ à’ª^=Ô’‹ =æ ã Èf=fiÎŸ ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hk’‹ 

Ω=Ô› Ÿ≈ ª^=Ñè à‹=€Ë˚^=⁄î Õÿ^= =Ì È‡_oÿ^= =pÿ_oÿ^=Œî ÿ^=Ú_Î› Î‘ =iá_°== ۲ 

RJ =_Õ Ÿk© = _‘ ÈŸã = màÂ¿^= Ôfàs kÿ^Ë= Óá^à• ^= Ôr áÉ= É_ÍÉâ_f= ÔÎgÛ ^Üÿ^= É_ÍÉâ^= l› › ƒ= ÔÎó àÕÿ^
=W=a�¶ ^=áÉ_î ‹ =„È’j=Ñ–Ë= =flÈÎoÎŸ ÿ^=m_kÍ2 ’ÿ 

= = = = = = = = = = = ==}˙‹ ˚^=∆Î∏ =Ÿƒ=ÔÎó àÕÿ^=”_g� ‡`=flÑƒ=
= = = = = = = = = = = = ==Ô— Î–Ñÿ^=4»=m_¡v ˙ª^=
= = = = = = = = = = = ==m_‡_Îgÿ^Ë=m_ã _Î— ÿ^=Ôw ì =flÑƒ=

= =WÓ_Î• ^=∆–^Ë=Ω=Ú_Î› Î’ÿ^=
NJ == =K=ÔÎ·‰Ñÿ^=É^Èª^Ë=Ç_ã Ë˘^=Ôf^Öd=Ÿƒ=2 ‘ ^=ÓáÑ–=ÊÍÑÿ=‚~ _å ÿ^=Ú_ª^ 
OJ Ë= â_…ÿ^=ÔÎgÛ ^Ö=⁄ÎŸ—j=≥ ^=Ì É¯Í=≤Ä åkÿ^=Ñ–= ÓáÈî f=ÔÎ‡Ñ≈ª^=ÔgŸ≈ ÿ^=⁄~ ^É=æ …ó =q^Ñv ^=Ïÿ_kÿ_f

K= =á_s Õ ‡^=≥ d=Ì É¯j=
 

  
==
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==Ô‹ à’ª^=Ô’‹ =Ô—� ·¥=m_·gŸ ÿ =fiÎŸ ≈ kÿ^Ë=ÔÎf3Ÿ ÿ=Ô‹ _≈ÿ^=Óá^Éˇ^_=Ô‹ à’ª^=Ô’‹ =æ ã Èf=fiÎŸ ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hk’‹ 

Ω=Ô› Ÿ≈ ª^=Ñè à‹=€Ë˚^=⁄î Õÿ^= =Ì È‡_oÿ^= =pÿ_oÿ^=Œî ÿ^=Ú_Î› Î‘ =iá_°== ۳ 

=Ôfà°O=Wˇ^Ñ› s kÿ^=Ôr áÉ=Ω=ú _Õ¨=
=

W=m_¡ v ˙ª^Ë=m_‡_Îgÿ^=
=m_·Îgÿ^=€ËÑrN=

== Úä§ ^A = = Úä§ ^B 
F=á_gk~ ˘^=iÈg‡^=ÔŸk‘g=E==ÔÎŸ› ≈ ª^=m_ã _Î— ÿ^=håv=

=á_gk~ ˘^=iÈg‡^=ÔŸk‘
F=≤ÿ_oÕ·ÿ^Ëg =E=

=ÔŸk‘F=≤ÿ_oÕ·ÿ^g E=
= á_gk~ ˘^=iÈg‡^=ÔŸk‘

Ë=≤ÿ_oÕ·ÿ^ËN=IQJ==ÏÛ_·n
F=‚Íä·gÿ^=ËáÈŸ‘g = =E=

 
 
 
 
 
 
 
=
=
=
=
=
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 
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==Ô‹ à’ª^=Ô’‹ =Ô—� ·¥=m_·gŸ ÿ =fiÎŸ ≈ kÿ^Ë=ÔÎf3Ÿ ÿ=Ô‹ _≈ÿ^=Óá^Éˇ^_=Ô‹ à’ª^=Ô’‹ =æ ã Èf=fiÎŸ ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hk’‹ 

Ω=Ô› Ÿ≈ ª^=Ñè à‹=€Ë˚^=⁄î Õÿ^= =Ì È‡_oÿ^= =pÿ_oÿ^=Œî ÿ^=Ú_Î› Î‘ =iá_°== ٤ 

 
 

=Ï—·ÿ^=≤ÿ_oÕ·ÿ^=ÑÍ2 j=w ·‹ 

 
=
=
 
 
 
=
=
=
=
 

OJ=≤ÿ_oÕ·ÿ^=Ñ› ° =Ôr áÉUM{R˚=é 
PJ=·w ·‹ Ë=Ÿƒ˘^È‰ Ë=Ï—·ÿ^=≤ÿ_oÕ·ÿ^=ÑÍ2 j=·w ·‹ =yó ÈÍ=Ïÿ_kÿ^=Ï‡_Îgÿ^=fiã àÿ^=⁄Õã ˘^=È‰ Ë=€ÈŸ- ^=ÑÍ2 j

=ÓÉ_‹ =„^=pÎvN{QJ==≤ÿ_oÕ·ÿ^=Ñ› ° =Ôr áÉ=ö Õ~ =Ÿƒ=⁄› ≈j=‚Íä·fËáÈŸ‘ =ÏÛ_·nQ{S==Ñ› ° =Ôr áÉ=ygî j=fin=‚‹ Ë=é
= = = =€ÈŸ- ^UM{R==J= = =Q{S= = == =ZTR{V˚==é=

 
= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=

W=u_k·kã ˘^Ë=⁄ÎŸw kÿ^=
NJ= _Â‹ ^ÑÄ kã ^Ë=fl_–á˘^=é_Î– 
aJ NML=fi»NMM= =Z=fi»M{MNM M==fis ‘ 

bJ = FNO==CS==F=H=EN==CQ=F=H=EPR{R==CO==Z=ENQS{U=fir 

cJ N=LNQS{U=LM{MNM M=ZSU=IM== fis ‘ L=€È‹ 

dJ UM{R=J=TR{V=LSU=IM= ==ZS{U==€È‹ =L=fis ‘ 

O_== a� ¶ ^=áÉ_î ‹==W 

= Óá^à• ^=Ôr áÉ=Ë^=ÔŸk’ÿ^=àÍÑ—j=Ï‡_Îgÿ^=fiã àÿ^=Ô–É=flÑƒ=I 
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==Ô‹ à’ª^=Ô’‹ =Ô—� ·¥=m_·gŸ ÿ =fiÎŸ ≈ kÿ^Ë=ÔÎf3Ÿ ÿ=Ô‹ _≈ÿ^=Óá^Éˇ^_=Ô‹ à’ª^=Ô’‹ =æ ã Èf=fiÎŸ ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hk’‹ 

Ω=Ô› Ÿ≈ ª^=Ñè à‹=€Ë˚^=⁄î Õÿ^= =Ì È‡_oÿ^= =pÿ_oÿ^=Œî ÿ^=Ú_Î› Î‘ =iá_°== ٥ 

=
W= Ó_Î• ^=∆–^Ë=Ω=Ú_Î› Î’ÿ^=

NJ =◊à- ^=ÑÍ2 j=fl_¡ ‡=Ω=Ú_ª^=Ñ› ° =Ôr áÉ=ö Õ¶ 

OJ = ÑÎŸ§ ^=„È’kÍ=˙Ã =Ú_ª^=Ñ› ° =Ôr áÉ=ö ÕØ =yŸª^ 

=
==
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 التاريخ   اال�سم  

 ساعة:ايمفلعالت:اييكمكلئكة 32

قلنون:بويل:

قلنون:شلرل:

قلنون:جلي-:يوسلك:

ايموالرية

الف�شل 4 
ال�شف االأول الثانوي 

ف:ايمصطلحلت:ايمليكة  عاِّ

ا مع ال�شغط الواقع عليه عند  ين�ضُّ على اأّن "مقدار حجم محّدد من الغاز يتنا�شب تنا�شًبا عك�شيًّ

 ثبوت درجة حرارته".  

ا مع درجة حرارته المطلقة   ين�ضُّ على اأّن "حجم اأي مقدار محّدد من الغاز يتنا�شب تنا�شًبا طرديًّ

عند ثبوت ال�شغط".  

ا مع درجة الحرارة المطلقة له  ين�ضُّ على اأّن "�شغط مقدار محّدد من الغاز يتنا�شب تنا�شًبا طرديًّ

 اإذا بقي الحجم ثابًتا".  

 عدد موالت المذاب الذائبة في L 1 من المحلول، وُتعرف بالتركيز المولي للمحلول.  

ِزِن ايمعلاية:اآلتكة :

  2   C 
8
  H 

18)l(  + 25   O 
2)g(   →  16  C O 

2)g(  +  18   H 
2
  O )l(  

مراجعة المفردات

�شرعة التفاعالت الكيميائية
قبل اأن تقراأ
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 التاريخ   اال�سم  

33  نظاية:ايمصلام:ءساعة:ايمفلعل:اييكمكلئي

�شرعة التفاعالت الكيميائية
1 - 3 نظرية الت�شادم و�شرعة التفاعل الكيميائي

المفردات الجديدة

ساعة:ايمفلعل:اييكمكلئي:

نظاية:ايمصلام:

ايمعقد:ايُمنشط:

طلقة:ايمنشكط::

يسمقصي

�ًزا:عل�ى:ايعنلءي�ن:ايائكس�ة،:ءايص�ور،:ءايمعلكقلت،: ــح ايقس�م:1:م�ن:ه�ذا:ايفص�ل،:ماكل ت�شفَّ
:اكمب:ثالثة:أسئلة:قد:تخطا:بذهنك:بعد:قااوتك:هذا:ايجزو� ءايمسلئل،:ءاياسوم،:ثمل

11 اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

21 .

31 . 

اسمعن:بيملبك:ايمدرسي:يمعايف:مل:يلي 

 التغّير في تركيز المواد المتفاعلة اأو الناتجة في َوحدة الزمن، وُيعّبر عنها بعدد الموالت

 .mol/)L.s( لكّل لتر في الثانية

 تن�ّض على حتمية ا�شطدام الذرات واالأيونات والجزيئات بع�شها ببع�ض لكي يتّم التفاعل.  

 حالة غير م�شتقرة من تجّمع الذرات، يحدث خالله تك�شير للروابط، وتكوين روابط جديدة.  

 الحّد االأدنى من الطاقة التي تمتلكها الجزيئات المتفاعلة، الالزم لتكوين المعقد الُمن�شط 

واإحداث التفاعل.  

ف:مل:يلي : عال

 يالحظ، من خالل الدرا�شة اأو اإجراء التجارب.  

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

المفردات االأكاديمية
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 ساعة:ايمفلعالت:اييكمكلئكة 34

 التاريخ   اال�سم  

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

)تلبع(:1: - 3 نظرية الت�شادم و�شرعة التفاعل الكيميائي

:رمز:أء:شبه:جملة:في:ايمعلاية:اآلتكة  ف كلل عرِّ

quantity ∆  ،  حيث :
————— 

 ∆ t
  متوسط السرعة =      

متوسط السرعة = يستعمل المتوسط هنا؛ ألّن السرعة تتغّير بتغير الزمن�

= ∆  التغّير في الكّمية. 

= t  الزمن المحدد.  

�ض بعد:قااو :ايمثلل:ايمحلول:3-1:في:كملبك:ايمدرسي،:امأ:ايفااغلت:اآلتكة:يمسلعدتك: لخِّ
على:تدءين:ايمالحظلت�

الم�شاألة
احس�ب متوس�ط س�رعة التفاعل، مس�تخدًما  التغّير في تركيز  كلوريد البيوتان ف�ي مدة زمنية 

 � 4 s  مقدارها

تحلكل:ايمسأية11.
المطلوب:         المعطيات: 

 mol/(L.s) متو�شط ال�شرعة = ؟                : t:
1
::=:1�00:s  

t:
2
=4.00s  

    [ C 
4
  H 

9
 Cl] t 

1
 = 0�220 M 

[C
4
H

9
Cl]t

2
=0.100M

حسلب:ايمطلوب21.
:C:] اكتب المعادلة:

4
::H:

9
:C1:]:

t2
::-:[:C:

4
::H:

9
:C1 ]:

t1
 
  ——————————  :t:

2::-::t:
1
    متوسط سرعة التفاعل =     
 عّوض قيم المعطيات في المعادلة� 

- 0�100M-0�220M      ::—————————   4�00s - 0�00s   متوسط سرعة التفاعل =       

  -:-0�120mol::L:—————— 4�00s:          =     

 0�0300:mol/)L�s(      =       
:تقويم:اإلجلبة31.

 ُكتبت اإلجابة في صورة  ثالثة  أرقام معنوية�

 

  

التعبير عن �شرعة 
التفاعل
ُتس�تعمل م�ع الصفح�ات

94-92

ح�شاب متو�شط �شرعة 
التفاعل
ُتس�تعَمل مع المثال المحلول 
3-1، صفح�ة 94 
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35  نظاية:ايمصلام:ءساعة:ايمفلعل:اييكمكلئي

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

نظرية الت�شادم
ُتس�تعمل م�ع الصفحتي�ن

96-95

ُتس�تعمل م�ع الصفح�ات

98-96

:من:ايعوامل:ايمليكة:في:تفلعل:مل�: ْف ككف:يؤثلا:كلل �شِ

نظاية:ايمصلام:

 ينبغي اأن تت�شادم الذرات واالأيونات والجزيئات كي يحدث التفاعل.  

اتجله:ايمصلام:ءتيوين:ايمعقد:ايُمنشط:

 ينبغي اأن تت�شادم الذرات واالأيونات والجزيئات في االتجاه ال�شحيح كي تتفاعل، وتكّون المعقد

 المن�شط.    

طلقة:ايمنشكط:ءايمفلعل:

 اإذا كانت طاقة التن�شيط مرتفعة، �شيوؤدي عدد قليل من الت�شادمات اإلى حدوث التفاعل. اأّما اإذا

 كانت منخف�شة ف�شيوؤدي عدد كبير من الت�شادمات اإلى حدوث التفاعل.  

حلِّل اسمعمل:أقالًمل:ملونة:ياسم:جزيئلت:مشلبهة:يلمصلاملت:ايمدرجة:في:ايشيل:3-4:صفحة:
:تحقلق:من:اتجله:ايمص�لام:ايصحكح:ءغكا:ايصحكح:مع:ءجوا:طلقة: 95:من:كملبك:ايمدرس�ي،:ثمل

غكا:كلفكة،:ءَضْع:مفملًحل:ياسمك�:::::

 ير�شم الطالب اأ�شكااًل م�شابهة لل�شكل 3-4. 

ا�شرح طلقة:ايمنشكط،:بإكملل:ايفقا :اآلتكة :

لبع�ض التفاعالت  طاقــة  كافية للتغّلب على  طاقة تن�شيــط  التفاعل؛ للحصول على النتائج، 
وُتس�ّمى ه�ذه التفاع�الت  تفاعــالت طــاردة للحــرارة   أّم�ا  الطاقــة  فُتطل�ق إلى الخ�ارج بعد 
تكّون المعقــد الُمن�شــط � وفي تفاع�الت أخرى، يجب عل�ى المواد المتفاعلة اكتس�اب الطاقة 

ة للحرارة �  للتغّلب على  طاقة تن�شيط  التفاعل، وُتسّمى هذه التفاعالت  تفاعالت ما�شّ

اشاح:ككف:يمين:اسمعملل:نظاية:ايمصلام:في:سبلقلت:تحطكم:ايسكلرات�:

 كّلما كان عدد ال�شيارات الم�شتركة اأكبر، كانت فر�ض الت�شادم اأكبر. وكّلما ازدادت �شرعة ال�شيارات، كان حجم الدمار اأكبر.   

الربط مع الحياة

)تلبع(:1: - 3 نظرية الت�شادم و�شرعة التفاعل الكيميائي
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 ساعة:ايمفلعالت:اييكمكلئكة 36

 التاريخ   اال�سم  

ح ايقسم:2:من:هذا:ايفصل،:مسمفكًدا:من:اإلرشلاات:ايمليكة : ت�شفَّ

اقرأ عناوين هذا القسم كّلها� •

 غامق والمظللة باألصفر� • اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍّ

اقرأ الجداول والرسوم البيانّية كّلها� •

انظر إلى الصور جميعها، ُثّم اقرأ التعليقات الخاّصة بها� •

تذّكر ما تعرفه حول هذا الموضوع�  •

اكتب ثالث:حقلئق:اكمشفمهل:حول:ساعة:ايمفلعل�:

11 اقبل االإجابات المعقولة جميعها . .

21 . 

31 . 

اسمعن:بيملبك:ايمدرسي:يمعايف:مل:يلي :

 مواد تزيد من �شرعة التفاعل الكيميائي دون اأن ُت�شتهلك في اأثناء حدوثه.  

 مواد ُتبِطئ من �شرعة التفاعل، اأو تُحول دون حدوثه. 

ر ككف:تؤثلا:ايمواا:ايممفلعلة:في:ساعة:حدءث:ايمفلعل:اييكمكلئي،:بإكملل:ايجملة:اآلتكة : ف�شِّ
كّلما ازدادت المواد المتفاعلة، ازدادت  �شرعة التفاعل. 

�شرعة التفاعالت الكيميائية
2 - 3 العوامل الموؤثرة في �شرعة التفاعل الكيميائي

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

زات ايمحفِّ

ايمثبلطلت:

طبيعة المواد 
المتفاعلة
ُتس�تعمل م�ع الصفح�ة 100

المفردات الجديدة
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 التاريخ   اال�سم  

37  ايعوامل:ايمؤثا :في:ساعة:ايمفلعل:اييكمكلئي

ُتس�تعمل م�ع الصفح�ات

100  - 104

:من:ايعوامل:اآلتكة:في:ساعة:ايمفلعل : ر تأثكا:كلل ف�شِّ

اينشلط:اييكمكلئي:يلمواا:ايممفلعلة

 عندما يزداد الن�شاط الكيميائي للمواد المتفاعلة، تزداد �شرعة التفاعل.  

ايماككز:

 عندما يزداد تركيز المواد المتفاعلة، تزداد �شرعة التفاعل.  

مسلحة:ايسطح:

 عندما تزداد م�شاحة ال�شطح، تزداد �شرعة التفاعل.  

ارجة:ايحاار :

 عندما تزداد درجة الحرارة، تزداد �شرعة التفاعل.  

زات ايمحفل

 تزيد من �شرعة التفاعل الكيميائي.  

ايمثبلطلت:

 ُتبطئ من �شرعة التفاعل الكيميائي. 

)تلبع(:2: - 3 العوامل الموؤثرة في �شرعة التفاعل الكيميائي

التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

�ا:ككف:تؤثلا: قلرن:بكن:مموس�ط:ايس�اعة:ايمي:يذءب:فكهل:ميعب:من:ايس�يا:في:ملو:بلرا،:ءحبكبلت:من:ايس�يا:في:ملو:اافئ،:ءفسِّ
ن:جملة:تبكلن:فكهل:أيهمل:سكذءب:بصور :أساع�: :كول مسلحة:ايسطح:ءارجة:حاار :ايملو:في:ساعة:ايذءبلن،:ُثمل

 �شيكون ذوبان حبيبات ال�شكر في الماء الدافئ اأ�شرع من ذوبان مكعب ال�شكر في الماء البارد؛ الأن زيادة كلٍّ من م�شاحة ال�شطح

 ودرجة الحرارة، يزيد �شرعة الذوبان.  

الربط مع الحياة
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 ساعة:ايمفلعالت:اييكمكلئكة 38

 التاريخ   اال�سم  

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

�شرعة التفاعالت الكيميائية
3 - 3 قوانين �شرعة التفاعل الكيميائي

:اكمب:سؤااًل:يسمند:إيى:مل:تااه: ح ايقسم:3:من:هذا:ايفصل،:ءاخما:صور :من:هذا:ايجزو،:ُثمل ت�شفَّ
ءتقاأه�

 اقبل االإجابات المعقولة جميعها. اإجابة محتملة:  كيف يقي�ض المانوميتر التغّيرات في ال�شغط؟  

:اسمعن:بيملبك:ايمدرسي:يمعايف:مل:يلي  :

ا عن العالقة بين �شرعة التفاعل الكيميائية وتركيز المواد المتفاعلة.    معادلة ُتعّبر ريا�شيًّ

 قيمة عددية تربط �شرعة التفاعل بتركيز المواد المتفاعلة عند درجة حرارة معينة.  

 رقم علوي يمكن تحديده من خالل معرفة تاأثير التغّير في تركيز المواد المتفاعلة في �شرعة

 التفاعل. 

قلنون:ساعة:ايمفلعل:

ثلبت:ساعة:ايمفلعل:

رتبة:ايمفلعل

المفردات الجديدة     
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 التاريخ   اال�سم  

التفا�شيلالفكرة الرئي�شة

39  قوانكن:ساعة:ايمفلعل:اييكمكلئي

)تلبع(:3: - 3 قوانين �شرعة التفاعل الكيميائي

كتابة قوانين �شرعة 
التفاعالت 
ُتس�تعمل مع الصفحات
107 - 105

:رمز:من:اياموز:ايموجوا :في:ايمعلاية:اآلتكة  ح مل:ايذي:ُيمثلله:كلل و�شِّ

Rate = k [A]

k =  ثابــت �شرعــة التفاعــل، اأو القيمة العدديــة التي تربــط �شرعة التفاعــل بتركيز المواد 
المتفاعلة، عند درجة حرارة معينة.   

[A] =  تركيز المادة المتفاعلة.   

:�H2O2::حلِّل قلنون:ساعة:ايمفلعل:يمحللل:ماكلب:فوق:أكسكد:ايهكدرءجكن

 2 H 
2
  O 

2
  → 2 H 

2
 O +  O 

2

 Rate=k [A] قانون سرعة التفاعل: 

  ] H 
2
  O 

2
حيث تمّثل [A] =  تركيز المادة المتفاعلة] 

عّوض قيمة تركيز المادة المتفاعلة، تصبح معادلة قانون السرعة على النحو اآلتي:

 Rate = k] H 
2
  O 

2
 [

اكتب قلنون:ساعة:ايمفلعل:يلمفلعل:اييكمكلئي:اآلتي 

 2N O )g(  + 2 H 
2)g(  →  N 

2)g(  + 2 H 
2
  O )g(  التفاعل الكيميائي: 

 Rate = k[A ] m [B ] n      قانون سرعة التفاعل: 

حي�ث يمث�ل [A] تركي�ز الم�ادة المتفاعل�ة  2NO ، ف�ي حي�ن يمّث�ل [B] تركي�ز الم���ادة 
�  2 H 

2
المتفاع��لة  

وبتعويض قيم تراكيز المواد المتفاعلة في المعادلة، تصبح معادلة قانون الس�رعة على النحو 
اآلتي:

Rate =  k[NO ] 2 [ H 
2
  ] 2  

ولك�ن، عند إج�راء التجربة بص�ورة عملية، ُوج�د أن التفاعل يوص�ف بأنه من الرتب�ة الثانية 
 H ، ل�ذا، تصبح معادلة قانون الس�رعة على 

2
بالنس�بة ل�� NO، وم�ن الرتبة األولى بالنس�بة ل�  

النحو اآلتي:

Rate =k[NO ] 2 [ H 
2
 ]
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التفا�شيل الفكرة الرئي�شة

 ساعة:ايمفلعالت:اييكمكلئكة 40

تحديد رتبة التفاعل
ُتس�تعمل مع الصفحة 107

أيلهمل:أفضل:يمحديد:ايعالمة:اينهلئكة:يطليب:مل:في:مبحث:اييكمكلو :مموسط:ايعالملت:في:اخمبلرات:اييكمكلو:كللهل،:أم:عالمة:اخمبلر:
ءاحد:فقط؟:ءيملذا؟

 قد تكون عالمة اختبار واحد اأعلى اأو اأقّل من التح�شيل المعتاد للطالب. اأّما المتو�شط، فيعك�ض تح�شيل الطالب الكلي في المو�شوع 

ب�شورة اأف�شل. لذا، ُيعّد متو�شط العالمات اأف�شل.  

الربط مع الحياة

:من : ح ككف:تميكلا:ساعة:ايمفلعل:مع:كلٍّ و�شِّ

ايماككز

ا مع التركيز المولي للمواد المتفاعلة.    تتنا�شب �شرعة التفاعل تنا�شًبا طرديًّ

رتبة:ايمفلعل:اييلكة

ا مع رتبة التفاعل الكلية، اأو مجموع الرتب الفردية للمواد   تتنا�شب �شرعة التفاعل تنا�شًبا طرديًّ

المتفاعلة. 

ح ايمقصوا:باتبة:ايمفلعل،:بإكملل:ايفقا :اآلتكة  و�شِّ

تعتمد إحدى الطرائق المستعملة لتحديد رتبة التفاعل على مقارنة السرعات االبتدائية للتفاعل 
بعضه�ا ببعض عند تغّير تركيز  المواد المتفاعلة � وُتس�ّمى هذه الطريقة  ال�شرعات االبتدائية � 
إذ تتطّل�ب ه�ذه الطريق�ة إج�راء التج�ارب باس�تعمال  كّميــات  مختلفة م�ن الم�واد المتفاعلة، 
ومقارنة  ال�شرعة االبتدائية  للتفاعل عند كّل كّمية� كما يس�تطيع قانون سرعة التفاعل لتفاعل 
ما أن يخبرنا عن سرعة التفاعل، وثابت التفاعل،  وتركيز المواد المتفاعلة ، إضافة إلى  القانون 

الفعلي ، إالّ أّنه ال يمكن معرفة  رتبة التفاعل  لتفاعل ما إاّل في أثناء إجراء التجربة� 

)تلبع(:3: - 3 قوانين �شرعة التفاعل الكيميائي
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 التاريخ   اال�سم  

41  ص:ايفصل ملخل

ملّخ�ض الف�شل �شرعة التفاعالت الكيميائية 

:اكمب:ثالثة:أسئلة:مفملحكة،:أء:ثالث:عالقلت�: ص:مل:قاأت،:ُثمل بعد::قااوتك:هذا:ايفصل،:يخل

11 اقبل االإجابات المعقولة جميعها. .

21 . 

31 . 

اسمعن:بمل:يلي:يمسلعدتك:على:ايمااجعة 

 اقرأ هذا الفصل من كتاب الكيمياء الذي يخّصك� 

 ادرس المفردات، والتعريفات العلمية�  

 راجع الواجبات المنزلية اليومية� 

 أعد قراءة الفصل، وراجع الجداول، والرسوم البيانّية، والصور واألشكال� 

 راجع أسئلة التقويم الموجودة في نهاية كّل قسم من هذا الفصل� 

 ألِق نظرة على دليل مراجعة الفصل الموجود في نهاية هذا الفصل� 

مراجعة

افماض:أنلك:حصلت:على:ءظكفة:بدءام:جزئي:يلعمل:في:ش�اكة:ُتعنى:بليمس�طلحلت:ايخضااو�:ءياغب:رئكس�ك:أن:تس�لعده:على:
اخمكلر:أفضل:س�ملا:ككمكلئي:ألغلب:ايمس�طلحلت:ايمي:سُمش�اف:علكهل�:ءظِّف:مصطلحلت:هذا:ايفصل:في:تحديد:ايس�ملا:ايذي:

ينبيي:شااؤه،:ءككفكة:اسمعمليه�:

 ينبغي ا�شتعمال ال�شماد فوق اأكبر م�شاحة ممكنة لزيادة ذائبيته، مراعًيا التركيز المنا�شب لال�شتعمال، و�شالحيته، �شمن درجات 

الحرارة ال�شائدة في تلك المناطق.  

الربط مع الحياة
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OJ K=⁄ƒ_Õkÿ^=Ôƒàã =lî —‡=÷ ÍáÈŸ‘ ËáÑÎ7^=ö π =äÎ‘ àj=ï —‡=_› Ÿ‘=

=
W=m_¡ v ˙ª^Ë=m_‡_Îgÿ^==

m_‡_Îgÿ^=ç’≈j=„^=h≠==„^=‚‹ =⁄Ÿ— Í=äÎ‘ 3ÿ^=ÁÉ_Íâ=Ë^= Áá^à• ^=Ôr áÉ= = ÓÉ_Íâ==‚‹ â=ƒàã =‚‹ =ÑÍäÍË= =⁄ƒ_Õkÿ^kKÔ  
NJ=K=„Ñ≈› Ÿÿ =Ïr á_¶ ^=y� åÿ^=Ÿƒ=lŸ’êj=;ÿ^=ÑÎå‘ ˘^=Ê—gù=Êÿ^â˘  
OJ=K=Óá^à• ^=Ôr áÉ=àn^=Ôã ^áÑÿ=⁄‹ ^È≈ ÿ^=÷ Ÿj=lÎgoj=‚‹ =Ñf˘=Ê‡˘  
PJK⁄ƒ_Õkÿ^=Ôƒàã =ÓÉ_Íâ=≥ ^=Ì É¯j=Óá^à• ^=Ôr áÉ=ÓÉ_Íâ  
QJ==⁄ƒ_Õkÿ^= Óá^àv =Ôr áÉ=m_gn=Ÿƒ=¿_Õw Ÿÿ  
RJ⁄ƒ_Õkÿ^=Ôƒàã =ÓÉ_Íâ=≥ ^=Ì É¯Í=äÎ‘ 3ÿ^=ÓÉ_Íâ=K=
=

ÿ^W=u_k·kã ˘^Ë=⁄ÎŸw k=
NJ== Óá^àv =ï k∑Ë^=Óá^àv =Ñ—Õ Í= =Ñ–=˙o‹ =Ú_ª_Ã =⁄ƒ_Õkÿ^=€˙~ =4…kj=Óá^à• ^=Ôr áÉ=„˘=Óá^à• ^=Ôr áÉ=æ ã Èk‹ =fl^ÑÄ kã ^=#

K=Óá^àw Ÿÿ=Éá_ù=„È’Í=Ñ–=⁄ƒ_Õkÿ^=„^=˘^=ÔÃ_ó ˘_f=ÔÃà… ÿ^=Èr =‚‹  
OJ==ú _Õ¨ _f=⁄ƒ_Õkÿ^=Ôƒàã =⁄—jË=Óá^à• ^=Ôr áÉ=ÓÉ_Íäf=⁄ƒ_Õkÿ^=Ôƒàã =É^Éäj=hã _·kj=⁄ƒ_Õkÿ^=Ôƒàã =„Ö^KKÓá^à• ^=Ôr áÉ

K=Óá^à• ^=Ôr áÉ=∆‹ =_ÍÉàù 
PJ=jË=m_‡_Îgÿ^=ç’≈j=„`=h≠ =ÊÎ‡_Îgÿ^=flÈã àÿ^= =fi≈ ‡Ñ==ÔÎó àÕÿ^=fiƒ  
QJ=⁄ƒ_Õkÿ^=Ôƒàã =‚‹ =ÑÍäÍ=äÎ‘ 3ÿ^=ÁÉ_Íâ=„˘=fi≈ ‡=
RJ= =·‹ â=⁄ƒ_Õkÿ^=”à…kåÎã_=K=⁄’êÿ^=çÕ‡=_7=„È’Îã =ÊÎ‡_Îgÿ^=flÈã àÿ^=‚’ÿË=€Èù^=
SJ==fl^ÑÄ kã ^K= =Ô—Î–É= =m_ã _Î–=Ï� ≈j= =Ô–É=ào‘ `=m^ËÉ^=
=

W= Ó_Î• ^=∆–^Ë=Ω=Ú_Î› Î’ÿ^=
=

NJ==€˙~ =‚‹ =⁄‘ _kÿ^=Ôƒàã =æ gó =fin=‚‹ Ë=ö › • ^=äÎ‘ àj=Ω=fi’w kÿ^=‚’∑Ë= =⁄‘ _kÿ^=€Ñ≈‹ =‚‹ =ÑÍäj=ÊÎò › • ^=á_� ‹ ˘^
= =ÔÎò › • ^=á_� ‹ ˘^=„È’j=Ω=ÏåÎÛàÿ^=hgåÿ^=2 k≈ Í=Ì Üÿ^ËÚ^È7^=qÈŸj=‚‹ =⁄ÎŸ—kÿ^ 

OJ=É_åÃ==Ô› ≈ù˘^==Ñ≈ Í== = = Óá^à• ^=Ôr áÉ=ú _Õ¨ _f=⁄—j=ÏÛ_Î› Î’ÿ^=⁄ƒ_Õkÿ^= =Ôƒàã =„˘=ÏÛ_Î› Î‘ =⁄ƒ_Õj  
PJÉ^Èª^=äÎ‘ àj=«_Õjá^=hgåf==„ËâË˚^=4‹ Ñkÿ=Ôggåª^==Ì È§ ^=œ ˙…ÿ^=ΩK=
=

=
=
=
=
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==Ô‹ à’ª^=Ô’‹ =Ô—� ·¥=m_·gŸ ÿ =fiÎŸ ≈ kÿ^Ë=ÔÎf3Ÿ ÿ=Ô‹ _≈ÿ^=Óá^Éˇ^_=Ô‹ à’ª^=Ô’‹ =æ ã Èf=fiÎŸ ≈kÿ^Ë=ÔÎf3ÿ^=hk’‹ 

Ω=Ô› Ÿ≈ ª^=Ñè à‹=€Ë˚^=⁄î Õÿ^= =Ì È‡_oÿ^= =pÿ_oÿ^=Œî ÿ^=Ú_Î› Î‘ =iá_°== ۱۰ 

=Ôfàs kÿ^S==W⁄ƒ_Õkÿ^=Ôƒàã Ë=y�åÿ^=Ôv _å‹==
=

Îó àÕÿ^=m_==W=
N= |=ÑÍäÍ=÷ ÿÖ=„_Ã =ÔŸƒ_Õkª^=É^È› Ÿÿ =y� åÿ^=Ôv _å‹ =mÉ^â= ^Ö^⁄ƒ_Õkÿ^=Ôƒàã =‚‹== K=
Oÿ^=Ôƒàã =ÔÃà≈ ‹ = |K= =ÔÕ Ÿk© = =y� ã ^=m_v _å ‹ =Ÿƒ= =Ÿƒ=Êkƒàã =∆–Èj=‚‹ =‚’µ=ào‘ ^=Ë^=y� ã =Ÿƒ=⁄ƒ_Õk=

W=m_¡ v ˙ª^Ë=m_‡_Îgÿ^=
Ë=y� åÿ^=Ôv _å‹ =mÉ^â=_‹ =⁄‘==⁄ƒ_Õkÿ^=‚‹ â=⁄–=Óá^à• ^=Ôr áÉ=mÉ^âmÉ^â=Ë=ƒàãÊk=

W=u_k·kã ˘^Ë=⁄ÎŸw kÿ^=
NJ =m_‡_Îgÿ^=€ËÑr =≥ ^=«Èr àÿ^ 
OJ =qËÑv„^áÈÃ 
PJ =Ôƒàã =⁄—j=flâ˙ÿ^=‚‹ äÿ^=É^â=_› Ÿ‘ Ë=⁄ƒ_Õkÿ^=Ôƒàã =É^Éäj=⁄ƒ_Õkÿ^=qËÑ• = =flâ˙ÿ^=‚‹ äÿ^=⁄–=_› Ÿ‘ =L=ÔÎå’ƒ

=⁄ƒ_Õkÿ^ 
QJ =Ôƒàã =ÑÍäj=Ïÿ_kÿ_fË=⁄ƒ_Õkÿ^=qËÑ• =flâ˙ÿ^=‚‹ äÿ^=⁄–Ë= =y� åÿ^=Ôv _å‹ =mÉ^â= =m_› Îå§ ^=fis v =ï —‡=_› Ÿ‘

=⁄ƒ_Õkÿ^ 
RJ v=h≠ =Ô—Î–É=m^¯g·kÿ^=„È’j=k=◊_·‰ =„È’Í=„^=4…k‹—Ã =Ñv ^Ë=æ=h≈î Í=⁄‹ _ƒ=‚‹ =ào‘ `=àn¯Í=_‹ Ñ·ƒ= =Ê‡˚

=4nakÿ^=ÑÍÑ¢ 
SJ =y� åÿ^=Ôv _å‹ =ÓÉ_Íâ=ÎÃ =m_‹ É_î kÿ^=qËÑ• =2 ‘ ^=Ôv _å‹ =àÃÈj=ÑÍä==Ôƒàã =É^Éäj=fin=‚‹ Ë=m_‹ É_î kÿ^=ÉÑƒ

⁄ƒ_Õkÿ^=K 
TJ KKKK=l≈ó Ë=;ÿ^=ÔÎó àÕÿ^=håv =m_f_r ˘^=ŒŸk£= =Ë= =⁄Îÿ_w › Ÿÿ =fl_kÿ^=uäª^=⁄’êf=Ôó È› • ^=É_ò ‹ =ñ ^à–^=fiÎå—j

=⁄ƒ_Õkÿ^=‚‹ â=i_åv =Ω=Ô–Ñÿ^=_ò Í^Ë= =Ô–É=ào‘ ^ 
W=Ó_Î• ^=∆–^Ë=Ω=Ú_Î› Î’ÿ^=

NJ =⁄ƒ_Õj=Ôƒàã =‚‹ =⁄Ÿ— Í=_º =≤s å‘ ˙ÿ=ú à≈ª^=ÑÍÑ• ^=y� ã =Ôv _å‹ =‚‹ =⁄ÎŸ—kÿ^=≥ ^=Ú˙� ÿ^=Ì É¯f

`Ñî ÿ^=„È’j=K 

OJ =Ê‡af=€È— ÿ_fû =â_k∑=tk·‹Á4»=‚‹ =2 ‘ ^=y� ã =Ôv _å‹ =m^Ö=m_› Îå=2 ‘ ^=ÔÎŸƒ_ÃË=Ôƒàåf=⁄› ≈Îã = ^Üÿ= 

=

= 
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