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 :  أوال : املصطلحات العلمية

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة املصــطـلــح

حسازة الرّباٌ 

 الكٔاضٔة

املنتصة عيد اذابة مْل مً املراب فى قدز ننٔة اذتسازة امليطلكة اّ 

 معني مً املرٓب للحصْل على حملْل مػبع .

حسازة الرّباٌ 

 املْالزٓة

ننٔة اذتسازة امليطلكة اّ املنتصة عيد اذابة مْل مً املراب لتهًْٓ 

 لرت مً احمللْل .

 ازتباط األْٓىات املفههة باملاء . اإلماٍة

حسازة التدفٔف 

 الكٔاضٔة

اذتسازة امليطلكة اّ املنتصة لهل مْل مً املراب عيد ختفٔف ننٔة 

 احمللْل  مً تسنٔص  اعلى اىل تهٔص اقل .

حسازة 

التهًْٓ 

 الكٔاضٔة

ننٔة اذتسازة امليطلكة اّ املنتصة عيد تهًْٓ مْل ّاحد مً املادة 

 مً عياصسٍا األّلٔة بػسط اٌ تهٌْ فى حالتَا الكٔاضٔة .

حسازة اإلحرتام 

 ٔةالكٔاض

ننٔة اذتسازة امليطلكة عيد احرتام مْل ّاحد مً املادة احرتاقا تاما فى 

 ّفسة مً األنطذني  .

 اذتسازة اليْعٔة

ننٔة اذتسازة الالشمة لسفع دزدة حسازة دساو ّاحد مً املادة  دزدة 

    J \ g.Cّاحدة مئْٓة  ّ تكاع بْحدة  

 قاىٌْ ٍظ

التفاعل على خطْة ّاحدة اّ عدة حسازة التفاعل مكداز ثابت ضْاء مت 

 خطْات  .

املعادلة 

 اذتسازٓة

معادلة نٔنٔائٔة تتطنً التػري اذتسازى  املصاحب للتفاعل 

 الهٔنٔائى اّ التػري الفٔصٓائى  .

 الطعس

ننٔة اذتسازة الالشمة لسفع دزدة حسازة  دساو ّاحد مً املاء مبكداز 

 دزدة ّاحدة مئْٓة .

 ادتْل 

 ننٔة اذتسازة الالشمة لسفع دزدة حسازة  دساو ّاحد مً املاء مبكداز             

 مئْٓة .                          

 دزدة اذتسازة

مكٔاع ملتْضط طاقة حسنة دصٓئات املادة  ّتدل على حالة ادتطه 

 مً حٔح الطدْىة اّ الربّدة  .

 الباب السابع : الهٔنٔاء اذتسازٓة
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الكاىٌْ األّل 

للدٓيامٔها 

 اذتسازٓة

لهلٔة ألى ىظاو معصّل تظل ثابتة حتى لْ تػري اليظاو مً اذتسازة ا

 صْزة اىل اخسى  .

 جمنْع  الطاقات املدصّىة فى مْل ّاحد مً اى مادة . احملتْى اذتسازى

 طاقة السابطة

مكداز الطاقة الالشمة لهطس السّابط اّ امليطلكة عيد تهًْٓ زّابط 

 فى مْل ّاحد مً املادة   .

 اليظاو الرى ٓطنح بتبادل نل مً الطاقة ّ املادة مع الْضط احملٔط . اليظاو املفتْح

 اليظاو الرى ال ٓطنح بتبادل نل مً الطاقة اّ املادة مع الْضط احملٔط . اليظاو املعصّل

 اليظاو الرى ٓطنح بتبادل الطاقة فكط مع  الْضط احملٔط   . اليظاو  املػلل

 ٓتبادل معُ الطاقة فى غهل حسازة اّ غػل  ادتصء احملٔط باليظاو ّ الْضط احملٔط

 أهم التعليالت
 .الرتمْمرت الطبى ٓعترب ىظاو مػلل ؟؟ 

 . ألىُ ٓطنح بتبادل الطاقة فكط مع الْضط احملٔط فى صْزة حسازة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٓتطبب املاء فى اعتدال املياخ فى املياطل الطاحلٔة غتاءا ّ صٔفًا ؟؟ 

  ألٌ حسازتة اليْعٔة نبرية مما ٓطنح لُ بإمتصاص ننٔة نبرية مً اذتسازة

 فكداٌ ننٔة نبرية مً اذتسازة غتاءا مما ٓؤدى اىل اعتدال دزدة اذتسازة  صٔفا ّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .خيتلف احملتْى اذتسازى مً مادة اىل اخسى ؟؟ 

 . إلختالف ىْع ّعدد الرزات ّ السّابط  ّ اذتالة الفٔصٓائٔة مً مادة ألخسى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .التفاعالت الطازدة تعطى ىْاتر ثابتة حسازٓا  ؟؟ 

  لليْاتر اقل مً احملتْى اذتسازى للنتفاعالت  .ألٌ احملتْى اذتسازى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اضتدداو قاىٌْ ٍظ فى حطاب حسازة تهًْٓ اّل انطٔد الهسبٌْ ؟؟ 

  ًعنلٔة تهًْٓ اّل انطٔد ألٌ عنلٔة انطدة الهسبٌْ ال تتْقف ع

 الهسبٌْ بل متتد اىل تهًْٓ ثاىى انطٔد الهسبٌْ .
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 .ٓصاحب عنلٔة الرّباٌ تػري حسازى  ؟؟ 

 : ألىَا تته على ثالخ مساحل ٍى 

                التػلب على قْى التذاذب بني دصٓئات املرٓب ّ بعطَا∆H1 

              التػلب على قْى التذاذب بني دصٓئات املراب ّ بعطَا∆ H 2 

  طاقة اإلماٍة الياجتة مً ازتباط األْٓىات املفههة باملاء∆ H 3   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٓصاحب عنلٔة التدفٔف فى بدآتَا اىطالم طاقة ؟؟ 

  باملاء . ألٌ اضافة املاء ٓصٓد مً طاقة اإلماٍة ىتٔذة شٓادة عدد األْٓىات املفههة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالقة نبرية بجبات املسنبات ؟؟.ذتسازة الته ًْٓ 

 . ألٌ العالقة بني حسازة التهًْٓ ّ ثبات السنب عالقة عهطٔة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ذّباٌ ْٓدٓد البْتاضْٔو فى املاء ماص للحسازة ؟؟ 

 . ألىُ مصحْب بإخنفاض فى دزدة اذتسازة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ذّباٌ ٍٔدزّنطٔد الصْدْٓو طازد للحسازة ؟؟ 

 .  ألىُ مصحْب بإزتفاع دزدة اذتسازة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٓعترب قاىٌْ ٍظ احد صْز الكاىٌْ األّل للدٓيامٔها اذتسازٓة ؟؟ 

 .  ألٌ حسازة التفاعل مكداز ثابت ضْاء مت التفاعل على خطْة ّاحدة اّ عدة خطْات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احرتام ادتلْنْش فى دطه الهائيات اذتٔة ٓعترب مً تفاعالت اإلحرتام اهلامة ؟؟ 

 .  ألىُ ميد ادتطه بالطاقة الالشمة للكٔاو باألىػطة اذتْٔٓة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٓلذأ العلناء فى نجري مً األحٔاٌ اىل اضتدداو طسم غري مباغسة ذتطاب حسازة التفاعل ؟؟ 

 : لعدة اضباب ميَا 

  اختالط املْاد املتفاعلة ّ الياجتة معا. 

 . البطء الػدٓد الرى حتدخ بُ بعض التفاعالت 

   خطْزة ادساء بعض التفاعالت. 

   . نرلو صعْبة ادساء بعض التفاعالت فى الظسّف العادٓة مً الطػط ّ دزدة اذتسازة 
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 معلومات هامة جدا
 

 

 اذتسازة اليْعٔة

تتْقف على ىْع املادة ّ حالتَا الفٔصٓائٔة  ّ ال تتْقف على نتلة 

 ادتطه  .

 نلفً 273 ّ دزدة صفس ضلصْٓع اّ    atm 1ّاحد ضػط دْى الظسّف الكٔاضٔة

 انرب املْاد مً حٔح اذتسازة  اليْعٔة  .  املاء 

 

 أهم املقارنات
 

  التفاعالت الطازدة ّ املاصة : 

 

 

 التفاعل املاص التفاعل الطازد املكازىة

ٍى التفاعالت التى ٓيطلل ميَا  التعسٓف

ىْاتر التفاعل اىل حسازة نأحد 

الْضط احملٔط فرتتفع دزدة 

 حسازة الْضط   .

ٍى التفاعالت التى ٓته فَٔا 

إمتصاص حسازة مً الْضط 

احملٔط مما ٓؤدى اىل اخنفاض  

 دزدة حسازة الْضط    .

عالقة 

اليظاو 

 بالْضط

تيتكل اذتسازة فُٔ مً اليظاو اىل 

الْضط احملٔط  فرتتفع دزدة 

ّ تكل حسازة الْضط احملٔط 

 دزدة حسازة اليظاو .

تيتكل اذتسازة فُٔ مً الْضط 

احملٔط  اىل اليظاو فتيدفض 

دزدة حسازة الْضط احملٔط ّ 

 تستفع  دزدة حسازة اليظاو .

∆H 
H  ∆  .   بإغازة  ضالبة H  ∆  .   بإغازة  مْدبة 

H  ىْاتر<  H .  متفاعالت H  ىْاتر>  H .  متفاعالت 
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H2(g) + ½ O2(g) 
 

 ) متفاعالت (

     H2O(l)  
 

 ) ىْاتر (
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MgCO3(S) 
 

 

 ) متفاعالت (

       MgO + CO2 

 

 ) ىْاتر (
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∆H =  117.3 K.J 

 التفاعالت الطازدةخمطط 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خمطط تفاعالت ماصة للحسازة   :

 

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 مامعنى ان :
 
  = 1000 احلرارة النوعية للماء J \ g . C 
 :  اى اٌ ننٔة اذتسازة الالشمة لسفع دزدة حسازة ّاحد دساو مً املاء مبكداز

 دزدة مئْٓة ّ احدة  .

   
                                                                                                        

∆H = - 285.8 K.J 


