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 الكٌمٌاء

الكٌمٌاء الغٌر 
 عضوًة

الكٌمٌاء 
 العضوًة



 : الكٌمٌاء غٌر العضوًة

و
 
 ا

و ( من ضمنها الكربون) العناصرهي الكٌمٌاء التي تهتم بدراسة جمٌع 
 تحتوي على الكربون الالتي  المركبات

الكٌمٌاء التى تهتم بدراسة المركبات الال عضوٌة اى 

تحتوي على الكربون و الهٌدروجٌن معا  المركباتها 

 ودراسة خواصها الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة



 

هي دراسة الخواص، التغٌرات و العالقة بٌن الطاقة و  
 المادة

 : الكٌمٌاء الفٌزًائٌة



 الهدف من الدراسة

تعلم كيفية استخدام قوانين الغازات إليجاد العالقات •
مابين الضغط والحجم ودرجة الحرارة وكمية 

 .الغازات

تطبيق كميات الغازات في حسابات المعادالت •
 الكيميائية

استخدام النظرية الحركية الجزيئية في وضع نموذج •
 يوضح سلوك الغازات

 الغازات وقىانينها 

 



 

 

 حاالث المادة الثالث

 

 الصلبت   السائلت   الغازيت



 الغازٌة

 السائلة

 الصلبة



 خىاص الغازات

 تشكل الغازات مخاليط متجانسة مع الغازات األخرى •

 الغاز ليس له شكل معين وال حجم معين  •

 كثافة الغازات أقل من كثافة السوائل والمواد الصلبة•

أربع متغيرات فيزيائية توِصف حالة : خواص الغازات•

 :الغازوهي
   Vالحجم،     1.
 Pالضغط،    2.
 Tدرجة الحرارة،    3.
 (عدد الموالت) nكمية الغاز،    4.

 



 

 ماهو الضغط؟•

 :وحداته•

   Kg ms-2/m2 =  kgm-1s-2(Pascal) 
  1m2وزن عمود من الهواء مساحة مقطعه : تعرٌف الضغط الجوي 

 .ومقاسا بوحدة النٌوتن

الضغط الجوي عند سطح البحر وعند درجة : الضغط  القٌاسً
 الصفر المئوي

 1m2وزن عمود من الهواء مساحة مقطعه : atmتعرٌف الجو 
 عندما تكون درجة الحرارة صفر مئوي



 الىحذات المستخذمة
  K(SIU)الكالفن، : درجة الحرارة•

 C°الدرجة المئوية : الوحدة الشائعة                   

 T(K) = 273.15 + °C                     

   Pa(SIU)  (1Pa = 1kg.m/s²)الباسكال : الضغط•

 atm  ،torr (mmHg): الوحدات الشائعة      

    1atm = 101325 Pa = 760 torr (mmHg) 

  (1m³=1000L)لتر:الوحدات الشائعة  m³(SIU):الحجم•



 قواويه الغاز المثالي
 :   قوانين الغازات •

 

                                                                      n, T)عند ثبوت: )قانون بويل•

                               

 n, P)عند ثبوت : )قانون شارل •

  

 P, T) عند ثبوت: )قانون أڤوجادرو•

 

   (V, nعند ثبوت : )قانون جاي لوساك•
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 ىن بىيلقان

 الحجم -عالقة الضغط 
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 عند ثبوت درجة الحرارة وكتلة الغاز

 

 

 :ثابت التناسب، وبالتالي kحيث 



     7-2مثال 
مقدار   4Lٌبلغ ضغط كمٌة معٌنة من غاز فً اناء حجمه 

2 atm   عند صفر مئوٌة فكم ٌبلغ ضغط نفس الكمٌة عند

 ؟ 2Lنفس درجة الحرارة إذا وضعت فً إناء حجمه 



 قاوون بويل

يتناسب حجم كمية معينة من غاز ما تناسباً عكسياً مع •
 ضغط ذلك الغاز

kVP 



 قانىن شارل

 درجة الحرارة –عالقة الحجم 
 T)الغاز عند ثبوت الضغط وكتلة 

 (بالكالفن

 

 

 :وبالتالي

 

 

 

 إذن. ثابت التناسب kحيث 
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 قانىن شارل
يتناسب حجم كمية معينة من غاز ما عند ثبوت الضغط  •

 .تناسباً طردياً مع درجة الحرارة المطلقة
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 قاوون أمووتون

يتناسب ضغط كمية معينة من غاز ما تناسباً طردياً مع •
 درجة الحرارة المطلقة عند ثبوت الحجم
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 العالقة بٌن ضغط الغاز وكمٌته

 العالقة بٌن درجة حرارة الغاز وكمٌته
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 قانىن أڤىجادرو

 كمية الغاز –عالقة الحجم 

 :لوساك في اتحاد الغازات -قانون جاي •

عند ثبوت درجة الحرارة والضغط، فإن حجوم الغازات 
 المتفاعلة تتناسب مع معامالت الغازات في معادلة التفاعل

الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة : فرضية أڤوجادرو•
عند نفس الضغط ودرجة الحرارة تحوي نفس العدد من 

 .الجزيئات

يتناسب حجم غاز عند درجة حرارة : قانون أڤوجادرو•
 .وضغط معين تناسباً طردياً مع عدد موالت الغاز

 



 قاوون أفوجادرو



 قاوون أڤوجادرو
 :رياضياً •

 

 

 :إذن•
 

   x 10²³ 6.02 إّن حجم مول واحد أو: الحجم المولي•
جزيء من أي غاز في الشروط ( عدد أفوجادرو)

 22.4Lالنظامية من ضغط ودرجة حرارة يساوي 
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