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 ايتعسٜـ املصطًح

 ايعًِ

بٓاء َٓعِ َٔ املعسؾة ٜتطٔ اؿكائل ٚ املؿاِٖٝ ٚ املبادئ ٚ ايكٛاْني ٚ 

 ايٓعسٜات ايعًُٝة ٚ طسٜكة َٓعة يًبشح ٚ ايتكصى .

 عًِ ايهُٝٝاء

ايعًِ ايرى ٜٗتِ بدزاضة تسنٝب املادة ٚ خصائصٗا ٚ ايتػريات ايتى 

 تطسا عًٝٗا ٚ تؿاعٌ املٛاد َع بعطٗا  .

 عًِ دزاضة ايهائٓات اؿٝة . عًِ ايبٝٛيٛدى

عًِ ايهُٝٝاء 

 اؿٜٝٛة 

عًِ ٜدزع ايرتنٝب ايهُٝٝائى ألدصاء اـًٝة َجٌ ايدٖٕٛ ٚ 

 ٚ االمحاض ايٜٓٛٚة  .ايطهسٜات ٚ ايربٚتٝٓات   

 عًِ ايؿٝصٜاء

ٖٛ عًِ ٜدزع نٌ َا ٜتعًل باملادة ٚ طاقتٗا ٚ سسنتٗا ٚ دزاضة 

 ايعٛاٖس ايطبٝعٝة ٚ ايعٛاٌَ املؤثسة عًٝٗا   . 

عًِ ايهُٝٝاء 

 ايؿٝصٜائٝة 

عًِ ٜدزع تسنٝب املادة ٚ اؾطُٝات ايتى تتهٕٛ َٓٗا مما ٜطاعد 

 ايؿٝصائني عًى دزاضتٗا  .

 االدٜٚة 

َٛاد نُٝٝائٝة اٚ َطتدًصة َٔ ايطبٝعة هلا اثاز عالدٝة ٜصؿٗا  

 االطباء يًُسضى  .

 ايكٝاع

َكازْة نُٝة فٗٛية باخسى َعًَٛة َٔ ْؿظ ْٛعٗا ملعسؾة عدد 

 َسات استٛاء االٚىل عًى ايجاْٝة .

 ٚسدة ايكٝاع
َكداز قدد َٔ نُٝة َعٝٓة ٚ َعسؾة ٚ َعتُدة مبٛدب ايكإْٛ ٚ 

 تطتددّ نُعٝاز  يكٝاع َكداز ؾعًى  هلرٙ ايهُٝة .

 رنتص مبعاؾة املٛاد عًى َكٝاع ايٓاْٛ إلْتاز َٛاد  ددٜدة ٚ ؾسٜدة ْاْٛتهٓٛيٛدى

 نُٝٝاء ايٓاْٛ

ؾسع َٔ ؾسٚع عًِ ايٓاْٛ ٜتعاٌَ َع ايتطبٝكات ايهُٝٝائٝة يًُٛاد 

 ايٓاْٜٛة

 ايطشاسة

تدزدنٗا َٔ اعًى اىل اضؿٌ ٚ اْبٛبة طًٜٛة َؿتٛسة  ايطسؾني ٚ 

 تدزدنٗا ٜبدأ َٔ اعًى اىل اضؿٌ  .

 عًِ رنتص بدزاضة ايرتنٝب ايهُٝٝائى يالدصاء اـًٝة . ايهُٝٝاء اؿٜٝٛة

 ْاَْٛرت ( 100 – 1َٛاد ترتاٚح ابعادٖا اٚ اسد ابعادٖا بني )  َٛاد ْاْٜٛة

 ايباب األٍٚ : ايهُُٝٝاء ٚ ايكٝاع
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 ( َٔ املرت  .

 ايٓاْٛتهٓٛيٛدى
تهٓٛيٛدٝا املٛاد َتٓاٖٝة ايصػس رنتص مبعاؾة  املٛاد عًى َكٝاع 

 ايٓاْٛ إلْتاز َٛاد ذات صؿات َؿٝدة ددٜدة  .

 عًِ ٜتعاٌَ َع ايتطبٝكات ايهُٝٝائٝة يًُٛاد ايٓاْٜٛة   نُٝٝاء ايٓاْٛ

 

 

 

 

 اإلضتدداّ األداة

 األدطاّ ايصًبة غري املٓتعُة . ٜطتددّ يتعني سذّٛ ايطٛائٌ ٚ املدباز املدزز

 ْكٌ سذِ قدد َٔ َادة  . املاصة

 إضاؾة اسذاّ دقٝكة  َٔ ايطٛائٌ أثٓاء املعاٜسة . ايطشاسة

 قٝاع  اؿذّٛ اثٓاء عًُٝة املعاٜسة  . ايدٚزم املدسٚطى

 ؼطري قايٌٝ َعًَٛة ايرتنٝص بدقة . ايدٚزم ايعٝازى

 عًُٝات ايتكطري ٚ ايتشطري  .ٜطتددّ ؾى  ايدٚزم املطتدٜس

 قٝاع نتٌ املٛاد . املٝصإ اؿطاع

 عًى دزدة نبرية َٔ  األُٖٝة ؾى ايتؿاعالت ايهُٝٝائٝة ٚ ايبٝٛيٛدٝة . األع اهلٝدزٚدٝٓى

 

 

 

 

  .أُٖٝة ايكٝاع ؾى ايهُٝٝاء ؟؟ 

  . ضسٚزى َٔ ادٌ اؿُاٜة ٚ املساقبة 

ايكسازت . ضسٚزى َٔ ادٌ تكدٜس املٛاقـ ٚ اؽاذ 

  . ضسٚزى َٔ ادٌ َعسؾة تسنٝص ايعٓاصس املهْٛة يًُٛاد ايتى ْتعاٌَ َعٗا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أُٖٝة األع اهلٝدزٚدٝٓى ؾى ايتؿاعالت ايهُٝٝائٝة  ؟؟ 

   ٌٝألْ٘ َكٝاع يدزدة اؿُٛضة اٚ ايكًٜٛة ٚ ٜعرب عٔ تسنٝص اٜٕٛ اهلٝدزٚدني ؾى احملاي

 املائٝة .
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 .ايهُٝٝاء َسنصا يًعًّٛ األخسى َجٌ ايبٝٛيٛدى ٚ ايؿٝصٜاء ٚ ايصزاعة ؟؟ 

  ٜتهاٌَ عًِ ايهُٝٝاء َع عًِ ايبٛيٛدى ٚ ٜٓتر عًِ ايهُٝٝاء اؿٜٝٛة ايرى رنتص

 ايهُٝٝائى ألدصاء اـًٝة . بدزاضة ايرتنٝب

 ـــــــــــــ

  ٜتهاٌَ عًِ ايهُٝٝاء َع عًِ ايؿٝصٜاء ٚ ٜٓتر عًِ ايهُٝٝاء ايؿٝصٜائٝة ايرى ٜؿطس

 خٛاص املٛاد ٚ تسنٝبٗا مما ٜطٌٗ عًى ايؿٝصٜائٝني  دزاضتٗا .

 ـــــــــــــ

 املٓاضبة يًُشاصٌٝ ٚ ٜتهاٌَ عًِ ايهُٝٝاء َع ايصزاعة ؾى ايتعسف عًى ْٛعٝة ايرتبة

نريو اْتاز املبٝدات اؿػسٜة ملكاَٚة األؾات ٚ نريو صٓاعة األمسدة ايصزاعٝة ايتى تعٌُ 

 عًى شٜادة خصٛبة ايرتبة  ٚ شٜادة اإلْتاز .

 ـــــــــــــ

  .ال ميهٔ اؿهِ عًى َسنب َٔ ايصٝػة االٚيٝة    ؟؟ 

  .  ألٕ ايصٝػة اؾصٜئٝة قد تطاٚى ايصٝػة االٚيٝة اٚ َطاعؿاتٗا 

 

 

 

 

 

 

 

  صالبة دطُٝات ايٓشاع ٚ صالبة دطُٝات ايٓشاع ايٓاْٜٛة 

 

 دطُٝات ايٓشاع ايٓاْٜٛة دطُٝات ايٓشاع ٚدة املكازْة

 انجس صالبة اقٌ صالبة ايصالبة

 

  : اـالٜا ايػُطٝة ايعادٜة ٚ اـالٜا ايػُطٝة ايٓاْٜٛة 

 

 اـالٜا ايػُطٝة ايٓاْٜٛة اـالٜا ايػُطٝة ايعادٜة ٚدة املكازْة

 ايكدزة عًى ؼٌٜٛ ايطاقة

تتُٝص بكدزة اقٌ عًى ؼٌٜٛ 

 ايطاقة

قدزتٗا عًى ؼٌٜٛ ايطاقة 

 اعًى

 ال تطسب ايطاقة تطسب ايطاقة تطسب ايطاقة اؿسازٜة
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  :  املٛاد ايٓاْٜٛة اسادٜة ايبعد ٚ ثٓائٝة ايبعد ٚ ثالثٝة ايبعد 

 

 ثالثٝة ايبعد ثٓائٝة ايبعد اسادٜة ايبعد املكازْة

َٛاد هلا ثالخ ابعاد  َٛاد هلا بعدٜٔ ْاْٜٛني َٛاد هلا بعد ْاْٛى ٚاسد ايتعسٜـ

 ْاْٜٛة

 األَجًة

  األغػٝة ايسقٝكة

ايتى تػًـ املٓتذات ٚ 

طالء األضطح ؿُاٜتٗا 

 َٔ ايتانٌ .

 

  األضالى ايٓاْٜٛة

املطتددَة ؾى ايدٚائس 

 االيهرتْٚٝة

  ٕٛاْابٝب ايهسب

ايٓاْٜٛة اسادٜة اؾداز ٚ 

عدٜدة اؾداز املطتددَة 

 ؾى :

 

  صٓاعة ادٗصة

الْٗا اإلضتػعاز ايبٝٛيٛدٝة 

دصٜئات تستبط بطٗٛية َع 

 ايربٚتني  .

 

 ّصٓاعة اضالى تطتدد

 ؾى عٌُ َصاعد ايؿطاء .

 . نسات ايبٛنى 

 

 .  ْٛصدؾة ايٓا 

 

 

 

 

 :  أُٖٝة ايعالقة بني َطاسة ايططح ٚ اؿذِ  ؾى املٛاد ايٓاْٜٛة 

  نًُا ذادت ايٓطبة بني َطاسة ايططح ٚ اؿذِ شاد عدد ايرزات ايداخًة ؾى ايتؿاعٌ مبكازْة

 باؿذِ األنرب ؾى املادة .

 

    نًُا شادت ايٓطبة تهتطب املٛاد ايٓاْٜٛة خٛاص نُٝٝائٝة ٚ ؾٝصٜائٝة  ٚ َٝهاْٝهٝة

 ددٜدة ٚ ؾسٜدة .

 : ٕٛاـٛاص املُٝصة ألْابٝب ايهسب 

  . انجس صالبة َٔ ايصًب 

 . انجس قدزة عًى تٛصٌٝ ايتٝاز ايهٗسبى َٔ ايٓشاع 

 . انجس قدزة عًى تٛصٌٝ اؿسازة َٔ املاع 

  .  تستبط بطٗٛية َع دصٜئات ايربٚتني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .ايتأثريات ايصشٝة اإلدنابٝة ٚ ايطًبٝة يتهٓٛيٛدٝا ايٓاْٛ  ؟؟ 

 : أٚال : ايتاثريات اإلدنابٝة 

 . اْتاز ادٗصة غطٌٝ نًٛى َتٓاٖٝة ايصػس 

 . اْتاز زٜبٛت ْاْٛى الشاية اؾًطات 

 .  ايتػدٝص املبهس يألَساض ٚ تصٜٛس األعطاء ٚ األْطذة 

 . تٛصٌٝ ايدٚاء بدقة اىل األْطذة املصابة 

 

 :  ثاْٝا : ايتاثريات ايطًبٝة 

  اخرتام اؾطُٝات ايٓاْٜٛة الغػٝة اؾًد ٚ ايسئة ٚ اضتكسازٖا داخٌ اؾطِ مما ٜؤدى اىل

 سدٚخ نٛازخ صشٝة .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ايتعسٜـ املصطًح

ايصٝػة 

 اؾصٜئٝة

صٝػة تعرب عٔ ايعدد ايؿعًى يًرزات اٚ االْٜٛات املهْٛة يًذصئ اٚ 

 ٚسدة ايصٝػة  

بني ذزات ايعٓاصس املهْٛة   صٝػة تعرب عٔ ابطط ْطبة عددٜة  ايصٝػة األٚيٝة

 يًُسنب  .

 نُٝة املادة احملطٛبة اعتُادا عًى َعادية ايتؿاعٌ  . ايٓاتر ايٓعسى

 نُٝة املادة ايتى ايتى حنصٌ عًٝٗا عًُٝا َٔ ايتؿاعٌ ايٓاتر ايؿعًى

قإْٛ بكاء 

 ايهتًة

 نتٌ املتؿاعالت تطاٚى نتٌ ايٓٛاتر 

املعادية 

 ايهُٝٝائٝة

عٔ زَٛش ٚ صٝؼ ٚ نُٝات املٛاد املتؿاعًة ٚ ايٓاػة ٚ طسٜكة يًتعبري 

 غسٚط ايتؿاعٌ  .

 َعادية تهتب ؾٝٗا نٌ املٛاد اٚ بعطٗا عًى ٖٝئة اْٜٛات  . املعادية االْٜٛٝة

ايهتًة 

 اؾصٜئٝة

 فُٛع نتٌ ايعٓاصس املهْٛة يًُسنب  .

 

 عدد اؾٛدادزٚ 

 

عدد اؾصٜئات اٚ ايرزات اٚ االْٜٛات املٛدٛدة ؾى ٍَٛ ٚاسد َٔ اى َادة = 

6.02  ×10 

23

 

 سذّٛ ايػاشات تتٓاضب طسدٜا َع عدد املٛالت عٓد ثبٛت دزدة اؿسازة   . قإْٛ اؾٛدادزٚا

اؿذّٛ املتطاٜٚة َٔ ايػاشات ؼت ْؿظ ايعسٚف َٔ ايطػط ٚ دزدة  ؾسض اؾٛدادزٚا

 عًى اعداد َتطاٜٚة َٔ اؾصٜئات .اؿسازة ؼتٛى 

 760نًؿٔ ٚ تعادٍ صؿس ضًصٜٛع ٚ ضػط ٜطاٚى  273دزدة سسازة  ايعسٚف ايكٝاضٝة

 ًًَُٝرت شئبل ٚ ٜعادٍ ٚاسد ضػط دٛى  .

املادة احملددة 

 يًتؿاعٌ

 املادة ايتى تطتًٗو متاَا اثٓاء ايتؿاعٌ .

ايعدد االقٌ َٔ َٛالت املادة ايتى  ٜٓتر عٔ تؿاعًٗا َع اسد املتؿاعالت 

 املادة ايٓاػة

 

 ايباب ايجاْى : املٍٛ ٚ اؿطاب ايهُٝٝائى
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  .اختالف ايهتًة املٛيٝة يًؿٛضؿٛز بإختالف اؿاية ايؿٝصٜائٝة  ؟؟ 

   َٔ ْٕٛتٝذة اختالف عدد ايرزات َٔ ساية َٔ اخسى   ٚ ايؿٛضؿٛز ؾى اؿاية ايصًبة ٜته

 ذزات  . 4ذزة ٚ اسدة ٚ ؾى اؿاية ايػاشٜة ٜتهٕٛ َٔ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اختالف ايهتًة املٛيٝة يًهربٜت  بإختالف اؿاية ايؿٝصٜائٝة  ؟؟ 

   َٔ ْٕٛتٝذة اختالف عدد ايرزات َٔ ساية َٔ اخسى   ٚ ايهربٜت  ؾى اؿاية ايصًبة ٜته

 ذزات  . 8ذزة ٚ اسدة ٚ ؾى اؿاية ايػاشٜة ٜتهٕٛ َٔ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ً٘2دِ َٔ األضٝتًٝني ؾى ايعسٚف ايكٝاضٝة ٜطاٚى اؿذِ ايرى ٜػػً٘  26 اؿذِ ايرى ٜػػ 

 دِ َٔ اهلٝدزٚدني ؼت ْؿظ ايعسٚف   ؟؟.

   ٕاملٍٛ  1دساّ  َٔ اهلٝدزٚدني ميجٌ  2ٍَٛ َٓ٘  ، ٚ  1دساّ َٔ األضٝتًٝني ميجٌ  26أل ٚ َ٘ٓ ٍَٛ

 يرتا    .  22.4َٔ اى غاش ٜػػٌ سذُا ثابت قدزٙ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ايًرت َٔ غاش األنطذني ذنتٛى عًى ْؿظ ايعدد َٔ اؾصٜئات ايتى ذنتٜٛٗا ايًرت َٔ غاش

 ؟؟  .  ايعسٚف ايكٝاضٝة ايهًٛز  ؾى 

  ؼت ْؿظ ايعسٚف َٔ ايطػط ٚ دزدة اؿسازة ؼتٛى عًى اؿذّٛ املتطاٜٚة َٔ ايػاشات

 اعداد َتطاٜٚة َٔ اؾصٜئات .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    دِ َٔ  2دِ َٔ االنطذني ؾى ايعسٚف ايكٝاضٝة ٜطاٚى عدد دصٜئات     32عدد دصٜئات

 اهلٝدزٚدني ؼت ْؿظ ايعسٚف   ؟؟.

   ٕ1دساّ  َٔ اهلٝدزٚدني ميجٌ  2ٍَٛ َٓ٘  ، ٚ  1دساّ َٔ االنطذني  ميجٌ  32أل  ٚ َ٘ٓ ٍَٛ

اٚ االْٜٛات ٚ ٜطاٚى عدد اؾاٚدادزٚ       املٍٛ َٔ اى َادة  ذنتٛى عًى عدد ثابت َٔ اؾصٜئات اٚ ايرزات

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 9 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 َٛالت عدد اسطب   g 36  َٔ ؟؟.   املاء  (  16 = O  ,  1 = H ) 

Hايهتًة اؾصٜئٝة 
2
O   =16  +2  ×1    =18  .   ِد 

 ٍَٛ  . 2=     18÷   36عدد املٛالت   =   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 128  دصٜئات عدد اسطبg  َٔ  SO2  .؟؟ (  16 = O , 32 = S  ) 

SOايهتًة اؾصٜئٝة 
2
 دِ  . 64=  32+  32=  32( +  16× 2= )   

 ٍَٛ   . 2=     64÷  128عدد املٛالت = 

 10×  6.02×  2عدد اؾصٜئات = 

23

 دصئ  .  

 ايهتًة اؾصٜئٝة  عدد املٛالت

 نتًة املادة بـ  دِ

 22.4 عدد املٛالت

 سذِ ايػاش بايًرت

 عدد اؾٛدادزٚ عدد املٛالت

 عدد اؾصٜئات اٚ ايرزات اٚ األْٜٛات



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 10 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

  ِدساّ َٔ اهلٝدزٚدني ؾى ايعسٚف ايكٝاضٝة ؟؟. 4اسطب سذ 

Hايهتًة اؾصٜئٝة يـ 
2

 دساّ  . 2=   1×  2=   

 ٍَٛ   2=     2÷      4عدد املٛالت  =   

 يرتا   .  44.8=    22.4×  2سذِ ايػاش = 

 

 َطأية تتشدخ عٔ َادتني اٚ انجس :

 

  املاء ؾى َادة تأٜ َعادية : أٚال  

 

 ؾى ٖرا ايٓٛع َٔ املطائٌ  :

 ٜطًب عدد األْٜٛات . .1

 عدد َٛالت األْٜٛات  .  .2

 عدد ايهاتْٝٛات   ) اْٜٛات َٛدبة  (  . .3

 عدد االْْٝٛات   ) اْٜٛات ضايبة  (  . .4
 

 خطٛات اؿٌ :

 ْهتب َعادية تأٜٔ املادة ؾى املاء  ؾُجاًل :

NaCl  + H2O                    Na +  + Cl - 
Na2SO4   +  H2O                    2 Na +   +   SO4 – 

 ايتشٌٜٛ   نألتى :

 ايهتًة اؾصٜئٝة×   عدد املٛالت     = ايهتًة باؾساّ

 

عدد اؾصٜئات اٚ ايرزات اٚ 

 االْٜٛات

 

= 

 

×  6002×  عدد املٛالت  

23

10 

 2204×  عدد املٛالت   = عدد ايًرتات ) اؿذِ بايًرت (

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 11 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

   دِ  َٔ نًٛزٜد ايصٛدّٜٛ  117إسطب عدد أْٜٛات ايهًٛزٜد ايتى تٓتر َٔ إذابة

 (       Na = 23        ٚCl  =  35,5عًًُا بإٔ )  .   ؾى املاء

                                             

                                          1  ٍَٛ                                                                              1   ٍَٛ 

–

 Cl+   
+

Na      O     
2

+  H     NaCl

 

                                 

عدد اْٜٛات                                                                                                                      

 دِ  117

 

                            

1  ×6.02 ×

23

10                                                                                                  1  ×58.5

 

× 6.02×  1×  117عدد االْٜٛات     =  )   

23

 =    ...............................   أٜٕٛ  .     58.5(   ÷    10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  دِ  َٔ نًٛزٜد ايصٛدّٜٛ ؾى املاء 29025ْٜٛات ايتى تٓتر َٔ إذابة األإسطب عدد    . 

 (       Na = 23        ٚCl  =  35,5عًًُا بإٔ )  

 

                                                              2                           ٍَٛ                              1   ٍَٛ 
 

NaCl  + H
2
O     Na 

+

  + Cl 
-

 
 دِ  29.25عدد األْٜٛات                                                                                                            

 

                                                             2  ×6.02  ×

23

 دساّ   58.5×    1                                  10

 

× 6.02× 2×  29.25ع   =  )   

23

 =    ...............................   أٜٕٛ  .     58.5(   ÷    10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  دِ  َٔ نربٜتات ايصٛدّٜٛ  701عدد َٛالت األْٜٛات ايتى تٓتر َٔ إذابة  إسطب

 (   Na = 23        ٚS= 32        ٚO = 16ؾى املاء   عًًُا بإٔ )  

                                                                                                         3                                                                                              ٍَٛ1    ٍَٛ 

Na
2
SO

4
   +  H

2
O       2 Na 

+

   +   SO
4
 
– 

 دِ   7.1عدد َٛالت                                                                                                                                              

 دِ    142×   1                                                             ٍَٛ                                  3                                                          

                                                                       

 ٍَٛ .   0.15=     142(   ÷     7.1×  3ع   =  )                                                                                 

 

 

 

 

 



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 12 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

 

 

 

 

   11.2إسطب سذِ  اهلٝدزٚدني ايالشّ الْتاز l  (.   غاز املاء َٔH  = 1   ,  O  =  16     ) 

 اؿٌ :

                                                                                         2   ٍَٛ                                                                      2    ٍَٛ 

2H
2
      +  O

2
       2H

2
O                                                                    

 

 سذِ اهلٝدزٚدني  يرت 11.2

 

2  ×22.4  

 

2   ×22.4 

 

 

 سذِ  اهلٝدزٚدني   =

11.2   ×2  ×22.4  

 22.4×  2 يرت .   11.2= 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    5.1اسطب نتًة نسبْٛات ايهايطّٝٛ ايالشَة يإلْتاز L   غاش ثاْى انطٝد َٔ

 ايهسبٕٛ بٓاء عًى ايتؿاعٌ األتى :

CaCO
3
  + 2HCl   CaCl

2
  +  CO

2
 +  H

2
O 

 (C  =  12   ,  Ca  =  40   ,  O = 16 ,  H = 1 ,  Cl = 35.5         ) 

 اؿٌ :

                                      1                                                                                                            ٍَٛ1 ٍَٛ 

CaCO
3
   +  2HCl     CaCl

2
   +   CO

2
   +   H

2
O 

 
 

 نسبْٛات ايهايطّٝٛنتًة      يرت  5.1                          

                        1  ×22.4     1    ×100 

 

 

نتًة نسبْٛات 

 ايهايطّٝٛ =

 

100    ×5.1  

 =  ...............  دِ

22.4 

 

 



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 13 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

سطاب ايٓطبة املئٜٛة يعٓصس ؾى َسنب مبعًَٛٝة ايهتًة ايرزٜة 

 يًعٓصس ٚ  ايهتًة اؾصٜئٝة  :

 

 = ايٓطبة املئٜٛة يًعٓصس

 100× ايعٓصس نتًة 

ايهتًة اؾصٜئٝة  

 املسنب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 َّْٛٝٛاسطب ايٓطبة املئٜٛة   يهٌ عٓصس ؾى َسنب ْرتات األ 

 (         H = 1   ,     N = 14    ,    O  =  16اذا  عًُت إٔ  ) 

 

 دِ  .   NH4NO3   ( =2  ×14  ( + )3  ×16  ( + )4  ×1  = )80اؿٌ :  ايهتًة املٛيٝة ) اؾصٜئٝة  ( يـ  

 

 = ايٓطبة املئٜٛة يًٓٝرتٚدني

2  ×14    ×100 

   =35 % 

80 

 = ايٓطبة املئٜٛة يًٗٝدزٚدني

4  ×1    ×100 

   =5 % 

80 

 = ايٓطبة املئٜٛة األنطذني

3  ×16    ×100 

   =60 % 

80 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

اسطب ايٓطبة املئٜٛة   يهٌ عٓصس ؾى َسنب محض ايهربٜتٝو 

 (         H = 1   ,     S = 32    ,    O  =  16اذا  عًُت إٔ  ) 

 

 دِ  .   H2SO4   ( =4  ×16  ( + )1  ×32 ( + )2  ×1    = )98اؿٌ :  ايهتًة املٛيٝة ) اؾصٜئٝة  ( يـ  

  

 = ايٓطبة املئٜٛة يًهربٜت

1  ×32    ×100 

   =32.7 % 

98 

 

 = ايٓطبة املئٜٛة يًٗٝدزٚدني

2  ×1    ×100 

   =2 % 

98 

 

 = ايٓطبة املئٜٛة األنطذني

4  ×16    ×100 

   =65.3 % 

98 

 

 



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 14 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

   اسطب ايٓطبة املئٜٛة   يهٌ عٓصس ؾى  خاّ اهلُٝاتٝتFe2O3 
 (         Fe = 56    ,    O  =  16  اذا  عًُت إٔ  )

 دِ  .   Fe2O3   ( =3  ×16  ( + )2  ×56    =   )160اؿٌ :ايهتًة املٛيٝة ) اؾصٜئٝة  ( يـ  

 = ايٓطبة املئٜٛة يًشدٜد

2  ×56    ×100 

   =70 % 

160 

 = ايٓطبة املئٜٛة األنطذني

3  ×16    ×100 

   =30 % 

160 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اسطب ايٓطبة املئٜٛة   يهٌ عٓصس ؾى َسنب محض ايهربٜتٝو 

 (         H = 1   ,     S = 32    ,    O  =  16اذا  عًُت إٔ  ) 

 H2SO4 اؿٌ :   ايصٝػة ايهُٝٝائٝة ؿُض ايهربٜتٝو ٖى  :

 دِ  .   H2SO4   ( =4  ×16  ( + )1  ×32 ( + )2  ×1    = )98ايهتًة املٛيٝة ) اؾصٜئٝة  ( يـ  

 = ايٓطبة املئٜٛة يًهربٜت

1  ×32    ×100 

   =32.7 % 

98 

 = ايٓطبة املئٜٛة يًٗٝدزٚدني

2  ×1    ×100 

   =2 % 

98 

 = ايٓطبة املئٜٛة األنطذني

4  ×16    ×100 

   =65.3 % 

98 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ايعالقة بني ايصٝػة األٚيٝة ٚ اؾصٜئٝة

 

 عدد ايٛسدات ايصٝػة األٚيٝة ايصٝػة اؾصٜئٝة

C
4
H

8
O

2
 C

2
H

4
O 

2 

C
6
H

8
O

6
 C

3
H

4
O

3
 

2 

MgO MgO 
1 

 

 عدد ايٛاسدات× ايصٝػة اؾصٜئٝة   =   ايصٝػة األٚيٝة  

 

 

 

 



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 15 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

 ؼطب عًى ثالخ خطٛات :     سطاب ايصٝػة األٚيٝة :

 أٚال : حندد ْٛع ايعٓصس  .

 نتًت٘ ايرزٜة (÷ ثاًْٝا : حنطب عدد املٛالت يهٌ عٓصس   =  )  نتًة ايعٓصس 

 ْطبة املٛالت بايكطُة عًى أصػس عدد َٛالت .ثايجا : حنطب 

 

 أَجًة عًى إدناد ايصٝػة األٚيٝة

  ٌ16دِ املاغٓطّٝٛ َع  24إٚدد ايصٝػة األٚيٝة ألنطٝد املاغٓطّٝٛ ايٓاتر َٔ تؿاع 

 (  Mg = 24  ,  O  =  16 )دساّ َٔ األنطذني اذا عًُت إٔ : ـ  

 اؿٌ :
 

 O Mg ْٛع ايعٓصس

 1=     24÷    24 1=      16  ÷   16 عدد املٛالت

 1=   1÷  1 1=   1÷  1 ْطبة املٛالت

 MgO ايصٝػة األٚيٝة

  َٔ ٕٛدِ ٖٝدزٚدني 0.02دِ  نسبٕٛ ٚ   0.12إٚدد ايصٝػة األٚيٝة ملسنب ٜته 

  (( C = 12   ,  H  =  1 

 اؿٌ :

 

 H C ْٛع ايعٓصس

 0.01=     12÷    0.12 0.02=      1÷     0.02 عدد املٛالت

 1=   0.01÷  0.01 2=   0.01÷  0.02 ْطبة املٛالت

 CH2 ايصٝػة األٚيٝة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  َٔ ٕٛأنطذني     .  74.1% ْٝرتٚدني ٚ  25.9اسطب ايصٝػة األٚيٝة ملسنب ٜته  % 

 (   .   N = 14   ,   O  = 16عًًُا  بإٔ ) 

 اؿٌ :

 O N ْٛع ايعٓصس

 1.85=     14÷    25.9 4.63=      16÷     74.1 عدد املٛالت

 1=   1.85÷  1.85 2.5=   1.85÷  4.63 ْطبة املٛالت

 يًتدًص َٔ ايهطٛز      2×  بايطسب

 2=    2×  1 5=    2.5×  2 ْطبة املٛالت

 N2O5 األٚيٝة ايصٝػة



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 16 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

 سطاب ايصٝػة اؾصٜئٝة :

 ؼطب باـطٛات األتٝة  :

 أٚال : حنطب ايصٝػة األٚيٝة   .

 ثاًْٝا : حنطب ايهتًة املٛيٝة يًصٝػة األٚيٝة .

 ايهتًة املٛيٝة يًصٝػة األٚيٝة÷  املٛيٝة يًُسنب   ثايجا : حنطب عدد ايٛاسدات =   ايهتًة 

 عدد ايٛاسدات   .× زابعًا : ايصٝػة اؾصٜئٝة = ايصٝػة األٚيٝة 

 

   َٔ ٕٛ6.67% نسبٕٛ ٚ 40اسطب ايصٝػة اؾصٜئٝة ؿُض األضتٝو ايرى ٜته   %

 دِ     60% أنطذني عًًُا بإٔ ايهتًة املٛيٝة اؾصٜئٝة ي٘  53.33ٖٝدزٚدني ٚ 

( C = 12   ,    H  =  1    ,  O  =  16  ) 

 اؿٌ :

 O H C ْٛع ايعٓصس

 3.33=  12÷  40 6.67=  1÷  6.67 3.33=  16÷  53.33 عدد املٛالت

 1=   3.33÷  3.33 2=  3.33÷  6.67 1=  3.33÷  3.33 ْطبة املٛالت

 CH2O ايصٝػة األٚيٝة

 دِ .   30(  =  16×  1( + )  1×  2( +  )  12×  1نتًة ايصٝػة  األٚيٝة  =  ) 

 2=      30÷   60عدد ايٛسدات  = 

 CH2O      =C2H4O2) ( × 2ايصٝػة اؾصٜئٝة = 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  اسطب ايصٝػة اؾصٜئٝة ملسنب عطٛى صٝػت٘ األٚيٝة ٖىCH4   اذا عًُت إ نتًة

 (   .      C = 12    ,    H  =   1عًًُا بإ )  64ٖى  املسنب املٛيٝة 

 اؿٌ :

 CH4ايصٝػة األٚيٝة ٖى =     

 دِ .   CH4  (  =1  ×12  (  + )4  ×1     =   )16نتًة املٛيٝة يًصٝػة  األٚيٝة  

 4=     16÷   64عدد ايٛسدات  = 

 CH4      =C4H16×  4ايصٝػة اؾصٜئٝة = 

 
 
 
 
 
 



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 17 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

 يًٓاتر ايؿعًىسطاب ايٓطبة املئٜٛة 

 

 = ايٓطبة املئٜٛة يًٓاتر ايؿعًى

 100× ايٓاتر ايؿعًى 

 ايٓاتر ايٓعسى

 السغ   :

 ايٓاتر ايؿعًى ٜهٕٛ َعطى  )  اٍٚ  زقِ ؾى املطاية  (   .
 ايهتًى ايٓعسٜة ؼطب َٔ املطاية  .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َٔ قًٍٛ نًٛزٜد    g 40عٓد تؿاعٌ  BaSO4َٔ نربٜتات ايبازّٜٛ ايصًب   g 39.4تسضب 

َع ٚؾسة َٔ قًٍٛ نربٜتات ايبٛتاضّٝٛ ، اسطب ايٓطبة املئٜٛة يًٓاتر  BaCl2ايبازّٜٛ 

 ايؿعًى

 

 اؿٌ :

 

 دساّ   .  39.4ايٓاتر ايؿعًى  
                                                                                    1                                              ٍَٛ1  ٍَٛ 

BaCl2 + K2SO4           BaSO4           +  2HCl    

 دساّ  40                       ايٓاتر ايٓعسى                                                        

                                                                                  1  ×233                                                       1  ×208                 

 

 دِ  .  44.8=     208(  ÷   233×    40نتًة نربٜتات ايبازّٜٛ ) ايٓاتر ايٓعسى (  = )  

 

 %    .   87.9=       44.8(   ÷    100×     39.4ٓطبة املئٜٛة  يًٓاتر ايؿعًى  =   ) اي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 18 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

 
 
 

 :  أوال : املصطلحات العلمية

 ايعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة املصــطـًــح

 احملًٍٛ ايرى ٜكبٌ إضاؾة نُٝة أخسى َٔ املراب عٓد دزدة سسازة َعٝٓة  املػبع احملًٍٛ غري

 احملًٍٛ ايرى ذنتٛى عًى أقصى نُٝة َٔ املراب عٓد دزدة سسازة َعٝٓة  احملًٍٛ املػبع

 احملًٍٛ ؾٛم املػبع
احملًٍٛ ايرى ٜكبٌ اضاؾة نُٝة أخسى َٔ املراب بعد ٚصٛي٘ اىل ساية 

 ايتػبع

 ايرٚباْٝة
دِ َٔ املرٜب يتهٜٛٔ قًٍٛ  100نتًة املراب باؾساّ ايتى ترٚب ؾى 

 َػبع عٓد ايعسٚف ايكٝاضٝة .

 االذابة

عًُٝة ؼدخ عٓدَا ٜتؿهو املراب اىل أْٜٛات َٛدبة ٚضايبة أٚ اىل 

 دصٜئات قطبٝة َٓؿصًة ٚذناط نٌ َٓٗا ظصٜئات املرٜب .

 ٍٛ . عدد املٛالت املراب ؾى يرت َٔ احملً املٛالزٜة

 عدد َٛالت املراب ؾى نًٝٛ دساّ َٔ املرٜب . املٛاليٝة

 ايطبٝعٝة دزدة ايػًٝإ

دزدة اؿسازة ايتى ٜتطاٚى عٓدٖا ايطػط ايبدازى يًطائٌ َع ايطػط 

 اؾٛى ايٛاقع عًٝ٘ .

 املكاضة  دزدة ايػًٝإ
َع ايطػط  ايٛاقع عًى ايطائٌدزدة اؿسازة ايتى ٜتطاٚى عٓدٖا ايطػط 

 اؾٛى ايٛاقع عًٝ٘ .

  ْاَْٛرت   1000كايٝط غري َتذاْطة قطس ايدقائل انرب َٔ  املعًل

 nm ( 1-1000)كايٝط غري َتذاْطة قطس ايدقائل ٜرتاٚح َا بني  ايػسٚى

 محض ازٖٝٓٝٛع

املادة ايتى ترٚب ؾى املاء ٚتعطى أْٜٛا أٚ أنجس َٔ أْٜٛات اهلٝدزٚدني 

Hاملٛدبة 
 + 

 

 قاعدة ازٖٝٓٝٛع

املادة ايتى ترٚب ؾى املاء ٚتعطى أْٜٛا أٚ أنجس َٔ أْٜٛات اهلٝدزٚنطٌٝ 

OHايطايبة 
 -

 

Hاملادة ايتى متٓح بسٚتْٛا  محض بسْٚػتد يٛزى
 + 

 ملادة اخسى . 

 Hاملادة ايتى تطتكبٌ بسٚتْٛا  قاعدة بسْٚػتد يٛزى
+

 َٔ َادة أخسى  

 Hعدَا ٜؿكد اؿُض بسٚتْٛا املادة ايٓاػة ب ايكاعدة املكرتْة
+ 

 أٚ أنجس  .  

 Hاملادة ايٓاػة عٔ انتطاب ايكاعدة بسٚتْٛا  اؿُض املكرتٕ
+

 ٚ أنجس    

 املادة ايتى تطتكبٌ شٚدا أٚ انجس َٔ اإليهرتْٚات اؿسة َٔ َادة اخسى . محض يٜٛظ

 

 ايباب ايجايح : احملايٌٝ ٚ األمحاض ٚ ايكٛاعد ٚ األَالح

 



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 19 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

 ملادة أخسىاملادة ايتى متٓح شٚدا أٚ أنجس َٔ اإليهرتْٚات اؿسة  قاعدة يٜٛظ

 امحاض أٚ قٛاعد ضعٝؿة ٜتػري يْٛٗا بتػري ْٛع احملًٍٛ . األدية ) ايهٛاغـ (

 OHقٛاعد ترٚب ؾى املاء ٚتعطى اْٜٛات اهلٝدزٚنطٝد ايطايبة  ايكًٜٛات
 

 

 أهم التعليالت

كًٛط ًَح ايطعاّ ٚاملاء ٜعترب قًٍٛ سكٝكٝا بُٝٓا كًٛط ًَح ايطعاّ ٚ ايهريٚضني َعًل ؟ 

 ألٕ كًٛط ًَح ايطعاّ ٚاملاء َتذاْظ ال ٜسى بايعني اٚ باجملٗس اَا املدًٛط ايجاْى غري َتذاْظ

 ميهٔ متٝص َهْٛات٘ بايعني اجملسدة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٜعترب ايدّ َٔ ايػسٜٚات ؟ 

. الْ٘ كًٛط غري َتذاْظ ميهٔ متٝص َهْٛات٘ باملٝهسٚضهٛب املسنب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٝة ؟دصٜئات املاء عًى دزدة عايٝة َٔ ايكطب 

 دزدة . 104.5ألٕ ايصٚاٜا بني ايسٚابط ؾى دصئ املاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ايسٚابط ؾى دصئ املاء تطاُٖٝة قطبٝة ؟ 

 ٔاهلٝدزٚدني يريو ذنٌُ األنطذني غشٓة ضايبة بطبب ازتؿاع ضايبٝة األنطذني ع

 .  +بُٝٓا ذنٌُ اهلٝدزٚدني غشٓة َٛدبة دصئٝة     - دصئٝة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   محض اهلٝدزٚنًٛزٜو ايهرتٚيٝت قٛى ؟ 

 . الْ٘ تاّ ايتأٜٔ ؾى املاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   َ ٓؿسدة ؟ال تٛدد بسٚتْٛات سسة ؾى احملايٌٝ املائٝة يألمحاض ؾى صٛزة 

    ّْٛٝٚالزتباطٗا ظصٜئات املاء َهْٛة اْٜٛات اهلٝدزH 3O + . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٜرٚب ايطهس ؾى املاء زغِ اْ٘ َٔ املٛاد غري قطبٝة ؟ 

  . الْؿصاٍ دصٜئات ايطهس ايكطبٝة ٚازتباطٗا َع املاء بسٚابط ٖٝدزٚدٝٓٝة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٜٛؾى ْؿظ ايرتنٝص؟ازتؿاع دزدة غًٝإ نسبْٛات ايصٛدّٜٛ عٔ نًٛزٜد ايصٛد ّ 

  ّٜٛالٕ عدد َٛالت االْٜٛات املرابة ؾى قًٍٛ نسبْٛات ايصٛدّٜٛ انرب َٔ نًٛزٜد ايصٛد

 ٚدزدة ايػًٝإ تعتُد عًى عدد َٛالت االْٜٛات املرابة ؾى احملًٍٛ . 

 



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 20 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

  اخنؿاض دزدة ػُد احملًٍٛ عٔ دزدة ػُد املرٜب ايٓكى املهٕٛ ي٘ ؟ 

 صٜئات املرٜب ٚاملراب ؾى احملًٍٛ تعٛم ؼٌٜٛ املرٜب َٔ اؿاية الٕ قٛى ايتذاذب بني د

ايطائًة اىل ايصًبة ؾًٝصّ ْكص دزدة سسازة احملًٍٛ اىل اقٌ َٔ دزدة ػُد املرٜب ايٓكى 

 يٝٓؿصٌ بًٛزات املراب عٔ املرٜب . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٜعترب ايٓػادز قاعدة زغِ عدّ استٛائ٘ عًى فُٛعة ٖٝدزٚنطٝد ؾى تسنٝب٘ ؟ 

    يٛزى ٜطتكبٌ بسٚتْٛا َٔ َادة اخسى . –الٕ طبكا يٓعسٜة بسْٚػتد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   تعترب نسبْٛات ايصٛدّٜٛ َٔ ايكٛاعد ؟ 

   ٚ الْٗا تتؿاعٌ َع االمحاض َهْٛ٘ ًَح َٚاء ) ٚتٓتر َٔ تؿاعٌ محض ضعٝـ ٚقًٛى قٛى

 .      7  أنرب  PHايـ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٜتؿل محض ايطرتٜو َع  محض ايؿٛضؿٛزٜو ؾى عدد ايكاعدٜة ٚرنتًـ عٓ٘ ؾى املٓػأ ؟ 

   . الٕ نالُٖا ثالثى ايكاعدٜة بُٝٓا محض ايطرتٜو محض عطٛى ٚاالخس َعدْى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٜعترب محض اهلٝدزٚنًٛزٜو محض قٛى بُٝٓا محض االضتٝو محض ضعٝـ ؟  

  . ٜٔالٕ محض اهلٝدزٚنًٛزٜو تاّ ايتأٜ ؾى املاء بُٝٓا محض االضتٝو غري تاّ ايتا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ال ٜطتددّ ديٌٝ ايؿٝٓٛيؿجايني ؾى ايتُٝص بني ايٛضط اؿُطى  ٚايٛضط املتعادٍ ؟ 

   . الْ٘ ٜهٕٛ عدِٜ ايًٕٛ ؾى ايٛضطني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محض ايهربتٝو ٜهٕٛ ْٛعإ َٔ االَالح ؟ 

  . الْ٘ محض ثٓائى ايكاعدٜة ذنتٛى عًى ذزتني َٔ اهلٝدزٚدني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادٍ ؟قًٍٛ ًَح نًٛزٜد ايصٛدّٜٛ َتع 

   ٚ الْ٘ ٜٓتر َٔ تؿاعٌ محض قٛى َع قاعدة قٜٛةPH   =7  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ؾى ًَح اضٝتات االَّْٛٝٛ ؟ 7ايسقِ اهلٝدزٚدٝٓى ٜطاٚى 

  . الْ٘ ٜٓتر َٔ قاعدة ضعٝؿة ٚمحض قٛى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   َٔ ٌ؟  7ايسقِ اهلٝدزٚدٝٓى حملًٍٛ ًَح نًٛزٜد االَّْٛٝٛ اق 

   . الْ٘ قًٍٛ محطى سٝح ٜٓتر عٔ تؿاعٌ محض قٛى ٚقاعدة ضعٝؿة 

 

 



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 21 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

  ال ْؿسم بني املجٌٝ ايربتكاىل ٚعباد ايػُظ بايٛضط اؿاَطى ؟ 

   . ألٕ نالُٖا ٜعطى ايًٕٛ االمحس ؾى ايٛضط اؿُطى 

 

-------------------------------------------------------------------------- 
 املواد  و استخدامتواأهم 

 
 

 االضتدــــداّ املادة

 اـٌ

قًٍٛ  محطى ٜطتددّ ؾى اعداد بعض االطعُة ٚعًُٝات 

 ايتٓعٝـ .

 االمحاض

االمسدة ٚاالدٜٚة ٚايبالضتٝو ٚبطازٜات ايطٝازات ٚاملتؿذسات 

 ) ذات طعِ الشع ٚؼُس ٚزقة عباد ايػُظ(

 ايكٛاعد

ايصٓاعٝة ٚتٓعٝـ  ايصابٕٛ ٚاالدٜٚة ٚاالصباؽ ٚاملٓعؿات

ايبًٛعات ملٓع اْطدادٖا ) ذات طعِ قابض ًَُٚظ صابْٛى ٚ 

 تصزم ٚزقة عباد ايػُظ (

 االدية ) ايهٛاغـ (

ايتعسف عًى ْٛع احملًٍٛ ٚؼدٜد ْكطة ايتعادٍ بني اؿُض 

 ٚايكًٛى .

 محض ايطٝرتٜو

 ٚمحض االضهٛزبٝو

ٍ تدخٌ ؾى تسنٝب ايٓباتات اؿاَطٝة ) ايًُٕٝٛ ٚايربتكا

 ٚايطُاطِ (

 تدخٌ ؾى تسنٝب َٓتذات االيبإ ) اؾزن ٚايصبادى ( محض ايالنتٝو

 محض ايهسبْٛٝو 

 ٚمحض ايؿٛضؿٛزٜو

 تدخٌ ؾى تسنٝب املػسٚبات ايػاشٜة

 صٓاعة ايصابٕٛ ٖٝدزٚنطٝد ايصٛدّٜٛ

 صٛدا اـبٝص بٝهسبْٛات ايصٛدّٜٛ

  صٛدا ايػطٌٝ نسبْٛات ايصٛدّٜٛ املتٗدزت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 22 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

 أهم املقارنات
  : اْٛاع احملايٌٝ اؿكٝكى ٚ ايػسٚى ٚ املعًل 

 

 املعًل ايػسٚى احملًٍٛ اؿكٝكى ٚدة املكازْة

 ايتذاْظ

كًٛط  كًٛط َتذاْظ

 غريَتذاْظ

 كًٛط غري َتذاْظ

 اَجًة

ايطهس اٚ املًح نًٛزٜد 

 ؾى املاء  IIايهٛبًت

ايًزن ٚايدّ ٚ 

األٜسٚضٛالت ٚدٌٝ 

 ايػعس ٚاملاْٜٛٝص

ايطهس اٚ املًح ؾى 

ايبٓصٜٔ ٚايطباغري 

 ؾى املاء

 ايتعسٜـ

 سذِ ايدقائل

كًٛط َتذاْظ َٔ 

َادتني اٚ انجس قطس 

 ْاَْٛرت 1ايدقائل اقٌ َٔ 

كايٝط غري 

َتذاْطة قطس 

ايدقائل ٜرتٚاح َا 

 nm(1000-1)بني 

كايٝط غري 

َتذاْطة قطس 

 ايدقائل انرب 

 ْاْٛ َرت  1000َٔ 

 ايسؤٜة

بايعني اجملسدة أٚ الٜسى 

 املٝهسٚضهٛب

ٜسى 

املٝهسٚضهٛب ب

 ؾكط

 ٜسى بايعني اجملسدة

ْؿاذٜة 

 ايطٛء

 ٜػتت ايطٛء ٜػتت ايطٛء ٜٓؿر ايطٛء ايطاقط عًٝ٘

 ٜرتضب ال ٜرتضب ال ٜرتضب ايرتضٝب

 ميهٔ ال ميهٔ ال ميهٔ ايرتغٝح

 

    :  طسٜكة ؼطري ايػسٜٚات باإلْتػاز ٚ ايتهاثـ 

 

 طسٜكة ايتهاثـ اإلْتػازطسٜكة 

تؿتت املادة اىل ادصاء صػرية ؾى سذِ 

ايػسٚى ثِ تطاف اىل ٚضط اإلْتػاز َع 

 ايتكًٝب َجٌ ايٓػا ؾى املاء

ٜتِ ؾٝٗا ػُٝع اؾصٜئات ايصػرية اىل 

دطُٝات انرب عٔ طسٜل بعض ايعًُٝات 

 َجٌ األنطدة اإلختصاٍ اٚ ايتشًٌ املائى

2H2S +SO 2    3S + 2H2o 

 
 
 
 



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 23 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

    امحاض َعدْٝة ٚ امحاض عطٜٛة 

 

 أمحاض عطٛى ) َصدزٖا ( أمحاض َعدْٝة غري عطٜٛة

ٖى األمحاض ايتى ٜدخٌ ؾى تسنٝبٗا 

عٓاصس الؾًصٜة غايبًا ٚيٝطت َٔ أصٌ 

 عطٛى

األمحاض ايتى هلا أصٌ ْباتى أٚ سٝٛاْى ٚ 

تطتدًص َٔ اعطاء ايهائٓات اؿٝة ٚ 

 مجٝعٗا امحاض ضعٝؿة .

 

    اْٛاع احملايٌٝ ايػاشٜة ٚ ايطائًة ٚ ايصًبة 

 

ْٛع 

 احملًٍٛ

ساية 

 املراب

ساية 

 املرٜب

 أَجًة

 غاش

 غاش

 غاش

 غاز املاء ؾى اهلٛاء –ايػاش ايطبٝعى  –اهلٛاء 

 خًٝط اؾاشٚيني َع اهلٛاء ضائٌ

 ايٓؿجايني ؾى اهلٛاء صًب

 ضائٌ

 غاش

 ضائٌ

 األنطذني ايرائب ؾى املاء –املػسٚبات ايػاشٜة 

 اإلٜجًني دًٝهٍٛ ) َطاد ايتذُد ( ؾى املاء –ايهشٍٛ ؾى املاء  ضائٌ

 ايطهس أٚ املًح ؾى املاء صًب

 صًب

 غاش

 صًب

 اهلٝدزٚدني ؾى ايبالتني أٚ ايبالدّٜٛ

 Ag ( s )  / Hg ( e )ممًػِ ايؿطة  ضائٌ

 ايطبائو َجٌ ضبٝهة ايٓٝهٌ نسّٚ صًب

 
 

    :  اإليهرتٚيٝتات ايكٜٛة ٚ اإليهرتٚيٝتات ايطعٝؿة 

 

 

 اإليهرتٚيٝتات ايطعٝؿة اإليهرتٚيٝتات ايكٜٛة

َٛاد تاَة ايتأٜٔ ٚ دٝدة ايتٛصٌٝ يًتٝاز 

ايهٗسبى ألٕ مجٝع دصٜئاتٗا تتؿهو اىل 

 أْٜٛات

َٛاد ضعٝؿة ايتأٜ  ٚ ضعٝؿة ايتٛصٌٝ 

يًتٝاز ايهٗسبى ألٕ  دصءا صػريًا َٔ 

 دصٜئاتٗا ٜتؿهو اىل أْٜٛات

: َجٌ نًٛزٜد ايصٛدّٜٛ َسنبات أْٜٛٝة 

َجٌ قًٍٛ املسنبات ايتطاُٖٝة ايكطبٝة  

 غاش نًٛزٜد اهلٝدزٚدني ؾى املاء

 / محض األضتٝو ) اـًٝو( َجٌ

CH3COOH ٖٝدزٚنطٝد األَْٛٝا / 

NH4OH ) قًٍٛ األَْٛٝا ( 

 



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 24 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

    االمحاض ايكٜٛة ٚ ايطعٝؿة 
 

 

 امحاض ضعٝؿة ) دزدة تأٜٓٗا ؾى احملًٍٛ( قٜٛةأمحاض 

أمحاض تاَة ايتأٜٔ سٝح تتؿهو نٌ 

دصٜئاتٗا اىل أْٜٛات ؾتصداد قدزتٗا عًى 

 Hإعطاء أٜٕٛ 
+

ٖٚى قايٌٝ دٝدة     

 ايتٛصٌ يًهٗسباء

أمحاض غري تاَة ايتأٜٔ ٚدصء صػري َٔ 

اؾصٜئات ٜتشٍٛ ألْٜٛات أى تكٌ قدزتٗا عًى 

Hإعطاء أٜٕٛ 
+

ٖٚى قايٌٝ زدٜئة ايتٛصٌٝ   

 يًهٗسباء

 HIمحض اهلٝدزٜٚٛدٜو 
 HCIO4محض ايبريٚنًٛزٜو 

 HCIمحض اهلٝدزٚنًٛزٜو 

 H2 SO4محض ايهربٜتٝو 

 HNO3محض ايٓٝرتٜو 

 H2CO3محض ايهسبْٛٝو 

 H3PO4محض ايؿٛضؿٛزٜو 

 HCOOHمحض ايؿٛزَٝو 
 CH3COOHمحض األضتٝو 

 ؾى ايًزن  C3H6O3محض ايالنتٝو 

 C2H2O4محض األنطايٝو 

 ؾى ايًُٕٝٛ   C6H8O7محض ايطرتٜو 

 
 
 

    االمحاض اسادٜة ٚ ثٓائٝة ٚ ثالثٝة ايكاعدٜة 

 
 

 أمحاض ثالثٝة ايكاعدٜة أمحاض ثٓائٝة ايكاعدٜة أمحاض أسادٜة ايكاعدٜة

محض ٜطتطٝع ؾٝ٘ اؾصئ 

إ ٜعطى أٜٕٛ ٖٝدزٚدني 

سس ) بسٚتٕٛ ( ٚاسد ؾى 

 احملايٌٝ املائٝة .

 

 ٚي٘ ْٛع ٚاسد َٔ األَالح

 

 HNO3محض ايٓٝرتٜو 

 CH3COOHاـًٝو 

  HC lاهلٝدزٚنًٛزٜو

محض ٜطتطٝع ؾٝ٘ اؾصئ 

أٜٕٛ ٖٝدزٚدني  2إٔ ميٓح 

 ؾى احملايٌٝ املائٝة 

 

 

 

 ي٘ ْٛاعإ َٔ األَالح   

 

 H2C2O2األٚنطايٝو

 محض ايهربٜتٝو 

 

محض ٜطتطٝع ؾٝ٘ اؾصئ 

إ ميٓح ثالخ أْٜٛات 

ؾى احملايٌٝ ٖٝدزٚدني 

 املائٝة .

 

 

 ي٘ ثالخ أْٛاع َٔ األَالح 

 

 H3PO4ايؿٛضؿٛزٜو

 C6H8O6محض ايطرتٜو 
  

 

 

 

 



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 25 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

     اْٛاع األدية 

 

 اضِ ايديٌٝ

 يٕٛ ايديٌٝ ؾى ايٛضط

 املتعادٍ ايكاعدى اؿُطى

 بستكاىل أصؿس أمحس َٝجٌٝ بستكاىل

 أخطس أشزم أصؿس بسَٚٛثٍُٝٛ األشزم

 عدِٜ ايًٕٛ أمحس ٚزدى ايًٕٛعدِٜ  ؾٝٓٛيؿجايني

 بٓؿطذى اشزم امحس عباد ايػُظ

 

     االمحاض ٚ ايكٛاعد 

 

 

 ايكٛاعد االمحاض

َسنب ذٚ طعِ الذع ٜػري يٕٛ صبػة عباد  – 1

 ايػُظ اىل ايًٕٛ األمحس .

تتؿاعٌ َع ايؿًصات ايٓػطة ٜٚتصاعد غاش  – 2

 اهلٝدزٚدني

تتؿاعٌ َع اَالح ايهسبْٛات  – 3

ٚايبٝهسبْٛات ٚذندخ ؾٛزإ ٚ ٜتصاعد غاش 

CO . ايرى ٜعهس َاء اؾري 

 َسنب ذٚ طعِ قابض ) َس ( – 1

 هلا ًَُظ صابْٛى ْاعِ . – 2

تػري يٕٛ صبػة عباد ايػُظ اىل  – 3

 األشزم

تتؿاعٌ َع األمحاض ٜٚتهٕٛ ًَح  – 4

 َٚاء

 

 

     اْٛاع ايػسٜٚات 
 

 

 ايٓعاّ

 اإلضتدداّ اؿٝاتى يًػسٜٚات

 ٚضط اإلْتػاز ايصٓـ املٓتػس

 بعض اْٛاع ايهسمية ٚ شالٍ ايبٝض املدؿٛم ضائٌ غاش

 بعض اؿًٛى املصٓٛعة َٔ ضهس ٚ ٖالّ صًب غاش

 ايًزن ٚاملاْٜٛٝص ضائٌ ضائٌ

 ضباب األٜسٚضٛالت غاش ضائٌ

 دٌٝ ايػعس صًب ضائٌ

 ؾى املاءايدٖاْات ٚايدّ ٚايٓػا  ضائٌ صًب



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 26 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

 
 
 
 

Mg +H2SO4     MgSO4 + H 2  

CuO  + 2HCI      CuCI 2 + H2O 

NaOH  + HNO3    NaNO3 + H2O 

Na2CO3  + 2HCI   2NaCI+ H2O + CO2 

NaHCO3  + HNO 3  NaNO 3 + H2O + CO 2         
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 27 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

     
 
 

 :  أوال : املصطلحات العلمية

 

 ايعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة املصــطـًــح

سسازة ايرٚبإ 

 ايكٝاضٝة

نُٝة اؿسازة املٓطًكة اٚ املُتصة عٓد اذابة ٍَٛ َٔ املراب ؾى قدز َعني َٔ 

 املرٜب يًشصٍٛ عًى قًٍٛ َػبع .

سسازة ايرٚبإ 

 املٛالزٜة

نُٝة اؿسازة املٓطًكة اٚ املُتصة عٓد اذابة ٍَٛ َٔ املراب يتهٜٛٔ يرت َٔ 

 احملًٍٛ .

 ازتباط األْٜٛات املؿههة باملاء . اإلَاٖة

سسازة ايتدؿٝـ 

 ايكٝاضٝة

نُٝة اؿسازة املٓطًكة اٚ املُتصة يهٌ ٍَٛ َٔ املراب عٓد ؽؿٝـ احملًٍٛ  َٔ 

 تسنٝص  اعًى اىل تهٝص اقٌ .

ايتهٜٛٔ سسازة 

 ايكٝاضٝة

نُٝة اؿسازة املٓطًكة اٚ املُتصة عٓد تهٜٛٔ ٍَٛ ٚاسد َٔ املادة َٔ 

 عٓاصسٖا األٚيٝة بػسط إ تهٕٛ ؾى سايتٗا ايكٝاضٝة .

سسازة اإلسرتام 

 ايكٝاضٝة

نُٝة اؿسازة املٓطًكة عٓد اسرتام ٍَٛ ٚاسد َٔ املادة اسرتاقا تاَا ؾى ٚؾسة َٔ 

 األنطذني  .

 ايٓٛعٝةاؿسازة 

نُٝة اؿسازة ايالشَة يسؾع دزدة سسازة دساّ ٚاسد َٔ املادة  دزدة ٚاسدة 

    J \ g.Cَئٜٛة  ٚ تكاع بٛسدة  

 سسازة ايتؿاعٌ َكداز ثابت ضٛاء مت ايتؿاعٌ عًى خطٛة ٚاسدة اٚ عدة خطٛات  . قإْٛ ٖظ

 املعادية اؿسازٜة
يًتؿاعٌ ايهُٝٝائى اٚ َعادية نُٝٝائٝة تتطُٔ ايتػري اؿسازى  املصاسب 

 ايتػري ايؿٝصٜائى  .

 ايطعس
نُٝة اؿسازة ايالشَة يسؾع دزدة سسازة  دساّ ٚاسد َٔ املاء مبكداز دزدة 

 ٚاسدة َئٜٛة .

 اؾٍٛ 

 نُٝة اؿسازة ايالشَة يسؾع دزدة سسازة  دساّ ٚاسد َٔ املاء مبكداز             

 َئٜٛة .                          

 اؿسازةدزدة 

َكٝاع ملتٛضط طاقة سسنة دصٜئات املادة  ٚتدٍ عًى ساية اؾطِ َٔ سٝح 

 ايطدْٛة اٚ ايربٚدة  .

ايكإْٛ األٍٚ 

يًدٜٓاَٝها 

 اؿسازٜة

اؿسازة ايهًٝة ألى ْعاّ َعصٍٚ تعٌ ثابتة ستى يٛ تػري ايٓعاّ َٔ صٛزة اىل 

 اخسى  .

 ٚاسد َٔ اى َادة . فُٛع  ايطاقات املدصْٚة ؾى ٍَٛ احملتٛى اؿسازى

 طاقة ايسابطة
َكداز ايطاقة ايالشَة يهطس ايسٚابط اٚ املٓطًكة عٓد تهٜٛٔ زٚابط ؾى ٍَٛ 

 ٚاسد َٔ املادة   .

 اؿسازٜةايباب ايسابع : ايهُٝٝاء 

 



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 28 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

 ايٓعاّ ايرى ٜطُح بتبادٍ نٌ َٔ ايطاقة ٚ املادة َع ايٛضط احملٝط . ايٓعاّ املؿتٛح

 اٚ املادة َع ايٛضط احملٝط . ايٓعاّ ايرى ال ٜطُح بتبادٍ نٌ َٔ ايطاقة ايٓعاّ املعصٍٚ

 ايٓعاّ ايرى ٜطُح بتبادٍ ايطاقة ؾكط َع  ايٛضط احملٝط   . ايٓعاّ  املػًل

 اؾصء احملٝط بايٓعاّ ٚ ٜتبادٍ َع٘ ايطاقة ؾى غهٌ سسازة اٚ غػٌ  ايٛضط احملٝط

 أهم التعليالت
 .ايرتََٛرت ايطبى ٜعترب ْعاّ َػًل ؟؟ 

 . ألْ٘ ٜطُح بتبادٍ ايطاقة ؾكط َع ايٛضط احملٝط ؾى صٛزة سسازة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٜتطبب املاء ؾى اعتداٍ املٓاخ ؾى املٓاطل ايطاسًٝة غتاءا ٚ صٝؿًا ؟؟ 

 يٓٛعٝة نبرية مما ٜطُح ي٘ بإَتصاص نُٝة نبرية َٔ اؿسازة صٝؿا ٚ ألٕ سسازتة ا

 ؾكدإ نُٝة نبرية َٔ اؿسازة غتاءا مما ٜؤدى اىل اعتداٍ دزدة اؿسازة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رنتًـ احملتٛى اؿسازى َٔ َادة اىل اخسى ؟؟ 

 . إلختالف ْٛع ٚعدد ايرزات ٚ ايسٚابط  ٚ اؿاية ايؿٝصٜائٝة َٔ َادة ألخسى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ْ ٛاتر ثابتة سسازٜا  ؟؟.ايتؿاعالت ايطازدة تعطى 

 .  ألٕ احملتٛى اؿسازى يًٓٛاتر اقٌ َٔ احملتٛى اؿسازى يًُتؿاعالت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟؟.اضتدداّ قإْٛ ٖظ ؾى سطاب سسازة تهٜٛٔ اٍٚ انطٝد ايهسب ٕٛ 

  ألٕ عًُٝة انطدة ايهسبٕٛ ال تتٛقـ عٔ عًُٝة تهٜٛٔ اٍٚ انطٝد ايهسبٕٛ بٌ متتد

 اىل تهٜٛٔ ثاْى انطٝد ايهسبٕٛ .

 .ٜصاسب عًُٝة ايرٚبإ تػري سسازى  ؟؟ 

 : ألْٗا تتِ عًى ثالخ َساسٌ ٖى 

                ايتػًب عًى قٛى ايتذاذب بني دصٜئات املرٜب ٚ بعطٗا∆H1 

              ايتػًب عًى قٛى ايتذاذب بني دصٜئات املراب ٚ بعطٗا∆ H 2 

  طاقة اإلَاٖة ايٓاػة َٔ ازتباط األْٜٛات املؿههة باملاء∆ H 3   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٜصاسب عًُٝة ايتدؿٝـ ؾى بداٜتٗا اْطالم طاقة ؟؟ 

  باملاء . ألٕ اضاؾة املاء ٜصٜد َٔ طاقة اإلَاٖة ْتٝذة شٜادة عدد األْٜٛات املؿههة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالقة نبرية بجبات املسنبات ؟؟.ؿسازة ايته ٜٔٛ 

 . ألٕ ايعالقة بني سسازة ايتهٜٛٔ ٚ ثبات ايسنب عالقة عهطٝة 

 



 

 

 ايهُٝٝاء ضًطًة ايسضاية

 29 ايصـ االٍٚ ايجاْٛى ضـــٝد  ايصٜٚدى

 .ذٚبإ ٜٛدٜد ايبٛتاضّٝٛ ؾى املاء َاص يًشسازة ؟؟ 

 . ألْ٘ َصشٛب بإخنؿاض ؾى دزدة اؿسازة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ذٚبإ ٖٝدزٚنطٝد ايصٛدّٜٛ طازد يًشسازة ؟؟ 

 .  ألْ٘ َصشٛب بإزتؿاع دزدة اؿسازة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٜعترب قإْٛ ٖظ اسد صٛز ايكإْٛ األٍٚ يًدٜٓاَٝها اؿسازٜة ؟؟ 

 .  ألٕ سسازة ايتؿاعٌ َكداز ثابت ضٛاء مت ايتؿاعٌ عًى خطٛة ٚاسدة اٚ عدة خطٛات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسرتام اؾًٛنٛش ؾى دطِ ايهائٓات اؿٝة ٜعترب َٔ تؿاعالت اإلسرتام اهلاَة ؟؟ 

 .  ألْ٘ ميد اؾطِ بايطاقة ايالشَة يًكٝاّ باألْػطة اؿٜٝٛة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ًٜذأ ايعًُاء ؾى نجري َٔ األسٝإ اىل اضتدداّ طسم غري َباغسة ؿطاب سسازة ايتؿاعٌ ؟؟ 

 : يعدة اضباب َٓٗا 

  اختالط املٛاد املتؿاعًة ٚ ايٓاػة َعا. 

 . ايبطء ايػدٜد ايرى ؼدخ ب٘ بعض ايتؿاعالت 

 .  خطٛزة ادساء بعض ايتؿاعالت 

   . نريو صعٛبة ادساء بعض ايتؿاعالت ؾى ايعسٚف ايعادٜة َٔ ايطػط ٚ دزدة اؿسازة 

 معلومات هامة جدا
 

 تتٛقـ عًى ْٛع املادة ٚ سايتٗا ايؿٝصٜائٝة  ٚ ال تتٛقـ عًى نتًة اؾطِ  . اؿسازة ايٓٛعٝة

 نًؿٔ 273 ٚ دزدة صؿس ضًصٜٛع اٚ    atm 1ٚاسد ضػط دٛى ايعسٚف ايكٝاضٝة

 انرب املٛاد َٔ سٝح اؿسازة  ايٓٛعٝة  .  املاء 

 أهم املقارنات
  ايتؿاعالت ايطازدة ٚ املاصة : 

 

 ايتؿاعٌ املاص ايتؿاعٌ ايطازد املكازْة

ٖى ايتؿاعالت ايتى ٜٓطًل َٓٗا سسازة  ايتعسٜـ

ايتؿاعٌ اىل ايٛضط احملٝط نأسد ْٛاتر 

 ؾرتتؿع دزدة سسازة ايٛضط   .

ٖى ايتؿاعالت ايتى ٜتِ ؾٝٗا إَتصاص 

سسازة َٔ ايٛضط احملٝط مما ٜؤدى اىل 

 اخنؿاض  دزدة سسازة ايٛضط    .

عالقة 

ايٓعاّ 

 بايٛضط

تٓتكٌ اؿسازة ؾٝ٘ َٔ ايٓعاّ اىل ايٛضط 

احملٝط  ؾرتتؿع دزدة سسازة ايٛضط 

 دزدة سسازة ايٓعاّ .احملٝط ٚ تكٌ 

تٓتكٌ اؿسازة ؾٝ٘ َٔ ايٛضط احملٝط  اىل 

ايٓعاّ ؾتٓدؿض دزدة سسازة ايٛضط 

 احملٝط ٚ تستؿع  دزدة سسازة ايٓعاّ .

∆H 
H  ∆  .   بإغازة  ضايبة H  ∆  .   بإغازة  َٛدبة 

H  ْٛاتر<  H .  َتؿاعالت H  ْٛاتر>  H .  َتؿاعالت 
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H2(g) + ½ O2(g) 

 

 

     H2O(l)  
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MgCO3(S) 
 

 

 

 ) َتؿاعالت ( 

       MgO + CO2 

 

 ) ْٛاتر (

 اػاٙ ايتؿاعٌ
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ت
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ا
H 
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∆H =  117.3 K.J 

 كطط ايتؿاعالت ايطازدة

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كطط تؿاعالت َاصة يًشسازة   :

 

   

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 
 
 

 مامعنى ان :
 
  = 1000 احلرارة النوعية للماء J \ g . C 
 :  ٚ اى إ نُٝة اؿسازة ايالشَة يسؾع دزدة سسازة ٚاسد دساّ َٔ املاء مبكداز دزدة َئٜٛة

 اسدة  .

   
                                                                                                        

 

 

 

∆H = - 285.8 K.J 
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 :  أوال : املصطلحات العلمية

 

 ايعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة املصــطـًــح

 ايربٚتْٛات ٚ ايٓٝٛتسْٚات داخٌ ايٓٛاٙ . ايٓٝٛنًْٝٛات

 ايٓعائس

ذزات ايعٓصس ايٛاسد تتؿل ؾى ايعدد ايرزى ٚ ؽتًـ ؾى ايعدد ايهتًى 

 إلختالف عدد ايٓٝٛتسْٚات .

ٚسدة ايهتٌ 

 ايرزٜة

ٚ تطاٚى       Cَٔ نتًة ذزة ٚاسدة َٔ ْعري ايهسبٕٛ                            ٖى

1.66  ×10

-27

 نذِ .   

طاقة ايرتابط 

 ايٓٛٚى

ايطاقة ايالشَة  يسبط َهْٛات ايٓٛاٙ ٚ ايتػًب عًى قٛة ايتٓاؾس بني 

 ايربٚتْٛات املٛدبة داخٌ ايٓٛاٙ  .

ايؿسم بني طاقة ٚضع ايٓٝٛنًْٝٛات اؿسة ) املتباعدة ( ٚ طاقة ٚضع 

 ايٓٝٛنًْٝٛات داخٌ ايٓٛاة .

 عُس ايٓصـ

عدد أْٜٛة ايعٓصس املػع اىل ْصـ عددٖا ٖٛ ايصَٔ ايرى ٜتٓاقص ؾٝ٘ 

 األصًى عٔ طسم اإلحنالٍ اإلغعاعى  .

 اإلغعاعات ايتى ؼدخ تػريات ؾى تسنٝب  األْطذة ايتى تتعسض هلا . اإلغعاعات املؤٜٓ٘

اإلغعاعات غري 

 املؤٜٓ٘ 

اإلغعاعات ايتى ال ؼدخ تػريات ؾى تسنٝب  األْطذة ايتى تتعسض 

 هلا .

عى ايٓػاط اإلغعا

 ايطبٝعى

ٖٛ تؿتت تًكائى ألْٜٛة ايعٓاصس املػعة ٚ خسٚز اغعاعات غري َسئٝة ٚ 

 ٖى أيؿا ٚ بٝتا ٚ داَا . 

 اإلْػطاز ايٓٛٚى

اْكطاّ ْٛاة ثكًٝة اىل ْٛاتني َتكازبتني ؾى ايهتًة ْتٝذة يتؿاعٌ 

 ْٛٚى .

 تؿاعٌ ْٛٚى ٜتِ ؾٝ٘ دَر ْٛاتني خؿٝؿتني يتهٜٛٔ ْٛاة أثكٌ  اإلْدَاز ايٓٛٚى

 

 

 

 

 

 ايٜٓٛٚة: ايهُٝٝاء  اـاَظايباب 

 

1 

12 
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 أهم التعليالت
  .ايرزة َتعادية نٗسبًٝا ؟؟ 

 .  ألٕ عدد ايربٚتْٛات املٛدبة = عدد االيهرتْٚات ايطايبة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تتػاب٘ ايٓعائس ؾى تؿاعالتٗا ايهُٝٝائٝةً  ؟؟ 

 . يتطاٚى عدد اإليهرتْٚات  ايتى تدٚز سٍٛ ايٓٛاة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متاضو َهْٛات ايٓٛاٙ زغِ ٚدٛد قٛى تٓاؾس بداخًٗا  ؟؟ 

  يٛدٛد ايكٛى ايٜٓٛٚة ٚ ٖى ايكٛى ايتى تعٌُ عًى تسابط ايٓٝٛنًْٝٛات داخٌ ايٓٛاة ٚ ٖى

 أنرب َٔ قٛى ايتٓاؾس   .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٜطُى ايتؿاعٌ اإلْػطازى بايتؿاعٌ املتطًطٌ ؟؟ 

 .ٌألٕ ايٓٝٛتسْٚات ايٓاػة تطتددّ نكرائـ ددٜدة مما ٜطُٔ اضتُساز ايتؿاع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دنب اال ٜهٕٛ سذِ ايٝٛزاّْٝٛ انرب نجريا َٔ اؿذِ اؿسز  ؟؟ 

  ٕٛاذا نإ اؿذِ أنرب بهجري َٔ اؿذِ اؿسز ٜهٕٛ َعدٍ ايتؿاعٌ ضسٜع ددًا ٚ ٜه

 عدٚخ اْؿذاز نُا ذندخ ؾى ايكٓبًة ايٜٓٛٚة  .َصشٛب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٜصعب ؼكٝل ايتؿاعٌ اإلْدَادى ؾى املدتربات   ؟؟ 

  دزدة َطًكة يبدء ايتؿاعٌ ٚ يريو ٜصعب ؼكٝك٘  10ايتؿاعٌ اإلْدَادى ذنتاز اىل ًَٕٛٝ

  ؾى املدتربات .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تطُى اإلغعاعات املؤٜٓة بٗرا اإلضِ  ؟؟ 

 .ألْٗا تؤدى اىل تأٜٔ املٛاد ايتى تتصادّ َعٗا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٔأَتاز ؟؟. 6: اتؿل ايعًُاء اْ٘ دنب اال تكٌ املطاؾة بني املطانٔ ٚ بسز اهلاتـ احملٍُٛ ع 

 املطاؾة أَٓ٘ ؿُاٜة ايطهإ َٔ َٔ أضساز اإلغعاعات ايصادزة َٔ تًو األبساز.ألٕ ٖر ٙ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ايهتًة ايؿعًٝة يًٓٛاٙ اقٌ َٔ فُٛع نتٌ َهْٛات ايٓٛاة ؟؟ 

 ايهتًة ٜتشٍٛ اىل طاقة يسبط َهْٛات  ايٓٛاة  . ألٕ دصء َٔ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ال ٜتػري ايعدد ايهتًى ٚ ال ايعدد ايرزى يًرزة عٓد خسٚز اغعة داَا َٓ٘ ؟؟ 

 َٚعٓاطٝطٝة  .ألٕ داَا اغعاعات نٗس 
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 .تطتددّ ايٓٝٛتسْٚات نكرائـ ْٜٛٚة ؾى ايتؿاعٌ االْػطازى  ؟؟ 

 .  الْ٘ غري َػشٕٛ ؾال ٜتٓاؾس َع َهْٛات ايٓٛاة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟؟.  4ٚ ٜكٌ ايعدد ايهتًى  2د ايرزى عٓد خسٚز دطِٝ ايؿا ٜكٌ ايعد 

 . ًّٛٝٝالْٗا تػب٘ ْٛاة اهل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عٓد خسٚز دطِٝ بٝتا ٜبكى ايعدد ايهتًى نُا ٖٛ ٜصٜد ايعدد ايرزى ٚاسد ؟؟ 

 .   ٕٛبطبب ؼٍٛ اسد ايٓٝٛتسْٚات اىل بسٚت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معلومات تومك
 

  : ٌٜاألثاز ايطازة إلغعاعات ايصادزة َٔ دٗاش املٛبا 

  اإلغعاعات ايصادزة َٔ أبساز اهلاتـ احملٍُٛ تؤدى اىل تػريات ؾطٝٛيٛدٝة ؾى اؾٗاش ايعصبى

 ٜٓتر عٓٗا إٔ ضهإ املٓاطل ايكسٜبة َٔ األبساز ٜعإْٛ َٔ :

 (  ) ايصداع ـ ؾكدإ ايرانسة ـ دٚخة ـ أعساض إعٝاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 املساسٌ األزبعة ؿدٚخ ايتًـ اإلغعاعى يًدًٝة : 

 

   : اىل ايكسٜب املدى عًى تؤدى

 

 . اتالف اـًٝة ٚ تهطري ايهسَٚٛضَٛات ٚ اسداخ بعض ايتػريات اؾٝٓٝة 

 

   : اىل ايبعٝد املدى عًى تؤدى بُٝٓا

 . َٛت اـًٝة 

 . َٓع أٚ تأخس اْكطاّ اـًٝة أٚ شٜادة َعدٍ اْكطاَٗا مما ٜؤدى اىل األٚزاّ ايطسطاْٝة 

  ٕٛسدٚخ تػريات َطتدمية ؾى اـًٝة تٓتكٌ ٚزاثًٝا اىل األدٝاٍ ايتايٝة ٚ ته 

 ايٓتٝذة ظٗٛز َٛايٝد ددٜدة كتًؿة عٔ األبٜٛٔ املٓتذني .               
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 أهم املقارنات
  دطُٝات ايؿا ٚ بٝتا ٚ داَا : 

 داَا بٝتا أيؿا املكازْة

 تػب٘ ْٛاة اهلًّٝٝٛ طبٝعتٗا

              4 

2He 

 تػب٘ اإليهرتٕٚ

0 

    e    

-1 

 

َٛدات نٗسَٚػٓاطٝطٝة 

 ضسعة ايطٛءضسعتٗا تطاٚى 

َسات نتًة  4 ايهتًة

 ايربٚتٕٛ

1
نتًة  1800/

ايربٚتٕٛ اى هلا 

 نتًة اإليهرتٕٚ

 يٝظ هلا نتًة

أقٌ قدزة عًى  ايٓؿاذ

 ايٓؿاذ

أنجس قدزة َٔ 

 ايؿا

 أنجسِٖ قدزٙ عًى ايٓؿاذ

اإلحنساف باجملاٍ 

ايهٗسبى ٚ 

 املػٓاطٝطى

 ال تٓشسف احنساف نبري احنساف صػري

 اقٌ اإلغعاعات قدزٙ أقٌ قدزٙ َٔ ايؿا هلا قدزة قٜٛة ايكدزة عًى تأٜٔ 

 

  ايتؿاعٌ ايٓٛٚى ٚ ايهُٝٝائى : 

 

 ايتؿاعالت ايٜٓٛٚة  ايتؿاعالت ايهُٝٝائٝة

 تتِ عٔ طسٜل َهْٛات أْٜٛة ايرزات تتِ عٔ طسٜل إيهرتْٚات املطتٛى اـازدى

ؼٍٛ ايعٓصس اىل عٓصس غايبًا َا ٜصاسبٗا  ال ٜٓتر عٓٗا ؼٍٛ ايعٓصس اىل عٓصس أخس

 أخس أٚ ْعري .

 ْعائس ايعٓصس ايٛاسد تعطى ْٛاتر كتًؿة ْعائس ايعٓصس ايٛاسد تعطى ْؿظ ايٓٛاتر

 ايطاقة ايٓاػة عٓ٘ ٖائًة ايطاقة ايٓاػة عٓ٘ صػرية
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  ٜٔاإلغعاع املؤٜٔ ٚ ايػري َؤ : 

 

 االغعاع ايػري َؤٜٔ االغعاع املؤٜٔ

تػريات ؾى تسنٝب اإلغعاع  ايرى ذندخ 

 األْطذة ايتى تتعسض ي٘

اإلغعاع  ايرى ال ذندخ تػريات ؾى تسنٝب 

 األْطذة ايتى تتعسض ي٘

 َٔ اَجًتٗا : َٔ اَجًتٗا  أغعة ايؿا ٚ بٝتا ٚ داَا

 . اهلاتـ احملٍُٛ ٚ املٝهسٜٚٚـ 

   . ايطٛء ٚ األغعة ؼت اؿُساء 

 .  األغعة ؾٛم ايبٓؿطذٝة 

  .  أغعة ايًٝصز 

 إ : َاَعٓى

  أٜاّ  ؟؟. 8ؾرتة عُس ايٓصـ يًٝٛد املػع ٜطاٚى 

  ٍأى إٔ ايصَٔ ايرى ٜتٓاقص ؾٝ٘ عدد اْٜٛة ايٝٛد اىل ْصـ عددٖا األصًى عٔ طسٜل اإلحنال

 أٜاّ . 8اإلغعاعى ٜطاٚى  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اِٖ املعادالت 

 ايتؿاعالت اإلْدَادٝة :
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+ 
 3 سسازة عايٝة 2

+ 
 1 
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 ايتؿاعٌ االْػطازى

235 

+ 
1  236 

 

141 

+ 
92 

+ 
    1 
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 اِٖ اإلضتددَات

قطبإ ايتشهِ ؾى 

 املؿاعٌ ايٓٛٚى

تصٓع َٔ ايهادَّٝٛ ألٕ يدٜٗا خاصٝة اَتصاص ايٓٝٛتسْٚات ؾٓتشهِ ؾى 

 َعدٍ ايتؿاعٌ .

 ؾى ايطب ؾى قتٌ اـالٜا ايطسطاْٝة .   ايٓعائس املػعة 

 . ؾى ايصٓاعة ؾى ايتشهِ ؾى صب ايصًب 

 ؾى األعاخ ايعًُٝة ثٌ تتبع َطازات بعض املٛاد ؾى ايٓبات 

 . ؾى فاٍ ايصزاعة َجٌ اْتاز ْباتات انجس اْتادٝة ٚ َكاَٛة ألؾات 
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