
 

1 
 

السنة الدراسية الثانية -جامعة االنبار                                                                                      الكيمياء الفيزيائية  

سم الكيمياء                                                       ا.د حميد خالد علي , ا.م.د.خميس احمد ق-كلية التربية للعلوم الصرفة

 عبدالرزاق
اٌظشفخو١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ -لغُ اٌى١ّ١بء-ِفشداد ِٕٙظ اٌى١ّ١بء اٌف١ض٠بئ١خ)اٌذ٠ٕب١ِىب اٌحشاس٠خ(ٌٍغٕخ اٌضب١ٔخ  

 اٌفظً األٚي : اٌخٛاص اٌؼبِخ ٌٍغبصاد 

 طفبد اٌغبص اٌّضبٌٟ -

 لبْٔٛ ث٠ًٛ -

 لبْٔٛ شبسي -

 لبْٔٛ غبٞ ٌٛعبن -

 لبْٔٛ أفٛوبدسٚ -

 اٌمبْٔٛ اٌّٛحذ ٌٍغبصاد –

 لبْٔٛ داٌزْٛ  -

 لبْٔٛ وشا٘بَ –

 ِؼبدٌخ اٌغبص اٌّضبٌٟ  –

 ح١ٛد اٌغبصاد ػٓ اٌغبص اٌّضبٌٟ  –

 ضِؼبدٌخ فبٔذسفبٌ -

 اٌفظً اٌضبٟٔ : إٌظش٠خ اٌحشو١خ ٌٍغبصاد 

 أعبع١بد إٌظش٠خ اٌحشو١خ ٌٍغبصاد  -

 إعزٕزبط اٌمٛا١ٔٓ اٌخبطخ ثٙزح إٌظش٠خ  -

 حغبة ِؼذي اٌطبلخ اٌحشو١خ -

Thermodynamics   :اٌفظً اٌضبٌش: اٌذ٠ٕب١ِىب اٌحشاس٠خ 

 تعريف علم الديناميكا الحرارية: -

 -رارية:تطبيقات علم الديناميكا الح-

 المفاهيم األساسية في الديناميكا الحرارية: -

 أنواع األنظمة في الديناميكا الحرارية:

 ( Thermodynamic Equilibriumاالتزان الديناميكي الحراري ) -

 العمليات الثيرموديناميكية: -

 : Energy ) ( E)الطاقة ) -

 ( :  Heat Capacityالسعة الحرارية)-
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 عبدالرزاق
 : Work ( Wالشغل)-

 دوال الحالة, والتفاضالت التامة:-

  Mathematical Techniques for Thermodynamicsالصيغ الرياضية للديناميكا الحرارية:-

 :لکيميائيك ايناميودمرلثيا فيول ألون القانا-الفصل الرابع

 ΔV   ΔE = q- Pحاالت خاصة من المعادلة  -

 ( ΔH()Internal Energy and Enthalpy(واالنثالبي )ΔEالطاقة الداخلية)-

  ΔH = ΔE + PΔVالحاالت الخاصة للمعادلة -

 تطبيقات القانون األول في الديناميكا الحرارية: -

 Thermochemistry الكيمياء الحرارية :

 Laws of thermochemistryقوانين الكيمياء الحرارية :

 الحراريةالفصل الخامس: االنتروبي والقانون الثاني للديناميكا 

  Carnot Cycleدورة كارنوت

   Standard Entropyالفصل السادس:القانون الثالث للديناميكا الحرارية:االنتروبي القياسي 

Gibbs Free Energy  طاقة جبس الحرة 

 األرضاْ اٌى١ّ١بئٟ  -اٌفظً اٌغبثغ

  Irreversible and Reversible Reactionsالتفاعالت غير العكسية والتفاعالت العكسية 

 لبْٔٛ فؼً اٌىزٍخ  -
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  اٌغبصاد خٛاص:  األٚي اٌفظً

 ِمذِخ ػٓ اٌغبصاد

ٚال  ػٍٝ اٌغش٠بْمبث١ٍخ اٌأٞ أْ ٌٙب  ِٛائغ فإْ اٌغبصاد ٌغٛائًوب ٟٚ٘، حبالد اٌّبدح أحذ اٌغبص٠ؼذ  

ِب ٠حذس فٟ اٌغٛائً، فإْ اٌغبصاد حشح ال  ٚثخالف .ٌضٚعخ رمبَٚ رغ١١ش شىٍٙب، ثبٌشغُ ِٓ أْ ٌٙب

اٌغبصاد ٟ٘ صبٟٔ أُ٘ شٟء فٟ حبالد  ٚطبلخ حشوخ .ب رّأل أٞ فشاؽ ٠زبػ ٌٙبرشغً حغّبً صبثزبً ٌٚىٕٙ

اٌغبص ر١ًّ ألْ رشغً  ٚرساد عض٠ئبد ٚٔظشاً ٌض٠بدح طبلخ حشوخ اٌغبصاد فإْ ).اٌجالصِب ثؼذ)اٌّبدح 

 .طبلخ حشوزٙب وً حغُ ِزبػ ٌٙب ، ثً إٌفبر أ٠ضب خالي حبئً ِٓ ِبدح ِغب١ِخ ، ٠ٚضداد رٌه ثض٠بدح

اٌغبص، ٌٚىٓ  ضغظ ٠ٚٛعذ ِفَٙٛ خبطئ ٠زؼٍك ثأْ اططذاَ اٌغض٠ئبد ثجؼضٙب ضشٚسٞ ٌّؼشفخ

اٌحم١مخ أْ عشػبرٙب اٌؼشٛائ١خ وبف١خ ٌزحذ٠ذ ضغطٙب. االططذاِبد ث١ٓ اٌغض٠ئبد ِّٙخ 

حذٚس رفبػً ث١ٓ عض٠ئبد ِبدر١ٓ. وّب  ٔظش٠خ اٌزظبدَ ح١ش رفغش ٌٍزفبػالد اٌى١ّ١بئخ فمظ

دسعخ  رٛص٠غ عشػبد اٌغض٠ئبد فٟ اٌغبص ٚاػزّبد٘ب ػٍٝ ثٌٛزضِبْ-رٛص٠غ ِبوغ٠ًٛ ٠ظف

 .غجب٠ْٚأخز اٌحشوخ اٌحشاس٠خ ٌٍغبص فٟ اٌح اٌحشاسح

رخزٍف حشوخ عغ١ّبد اٌغبص ػٓ حشوخ عغ١ّبد اٌغٛائً اٌزٟ رزالِظ. فؼٕذ رٛاعذ عغ١ّبد ، ِضً 

، ٚٔشب٘ذ رٌه أح١بٔب فٟ شؼبع اٌشّظ حشوخ ثشا١ٔٚخ حج١جبد غجبس فٟ غبص ٔغذ أٔٙب رزحشن فٟ

 ال رٛعذ رم١ٕخ حب١ٌخ رّىٕٕب ِٓ ِالحظخ حشوخ عغ١ُ غبصٞٚحشوخ اٌغجبس فٟ اٌٙٛاء. ٚح١ش أٔٗ 

سا ػٓ و١ف١خ رحشوُٙ ، ٌٚىٓ حشوخ رساد ، فإْ اٌحغبثبد إٌظش٠خ فمظ رؼطٟ رظٛ(عض٠ئ أٚ رسح)

ح١ش ٠زىْٛ وً ِّٕٙب ِٓ رسر١ٓ  ا١ٌٕزشٚع١ٓ أٚ( األوغغ١ٓ) عض٠ئبد غبص أٚ غبص ِىْٛ ِٓ

فٟ ٘زا أْ اٌحشوخ اٌجشٚا١ٔخ رزضّٓ حشوخ  ِشرجطز١ٓ( فٟٙ رخزٍف ػٓ اٌحشوخ اٌجشٚا١ٔخ. ٚاٌغجت

عغ١ُ غجبس رحذ ربص١ش ِحظٍخ اططذاِبد رساد اٌغبص ثٙب. ٠ٚزىْٛ عغ١ُ اٌغجبس غبٌجبً ِٓ ١ٍِبساد 

 ٠ّٚىٓ رٍخ١ض اٌفشق ث١ٓ حبالد اٌّبدح وّب فٟ اٌغذٚي .اٌزساد. ٠ٚزحشن فٟ أشىبي حبدح ػشٛائ١ب

 

يةالحالة الغاز الحالة السائلة الحالة الصلبة  

 ١ٌظ ٌٙب شىً رأخز شىً االٔبء اٌزٞ رٛضغ ف١ٗ شىٍٙب صبثذ

 حغّٙب غ١ش صبثذ ٌٙب حغُ صبثذ حغّٙب صبثذ

 رضغظ ثغٌٙٛخ رضغظ ٌٚىٓ ثظؼٛثخ غ١ش لبثٍخ ٌٍضغظ

عض٠ئبرٙب ِزشاثطخ ِٚزمبسثخ ِٓ 

 ثؼضٙب ثشىً وج١ش

عض٠ئبرٙب ِزشاثطخ ثشىً ألً ِٓ 

 اٌّٛاد اٌظٍجخ ٚأوجش ِٓ اٌغبصاد

غبرة ث١ٓ عض٠ئبرٙب لٜٛ اٌز

 ضؼ١فخ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9_%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9_%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
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 ِٚٓ خٛاص اٌغبصاد أٙب :

ثبٌزغخ١ٓ رضداد طبلخ حشوخ اٌغض٠ئبد ٚرزغٍت طبلخ اٌحشوخ ػٍٝ لٜٛ اٌزغبرة ث١ٓ اٌغض٠ئبد  -

 ٌٚزٌه رزحٛي اٌّٛاد ثبٌزغخ١ٓ ِٓ اٌظالثخ إٌٝ اٌغ١ٌٛخ صُ إٌٝ اٌحبٌخ اٌغبص٠خ.

 ٛع.اٌغبصاد رّزضط رّبِبً ِغ ثؼضٙب اٌجؼض ثأٞ ٔغجخ ٚٔ -

 اٌغبصاد أ٠ضب رزأصش وض١شاً ثبٌضغظ ٚدسعخ اٌحشاسح ٚاٌحغُ. -

 الضغط

 .٘ٛ ِمذاس اٌمٛح اٌٛالؼخ ػٍٝ ٚحذح اٌّغبحخ 

P= F/A 

 ح١ش اٌضغظ = اٌمٛح / اٌّغبحخ

 اٚ ِمذاس اسرفبع عبئً ِحظٛس فٟ أجٛة ضذ اٌضغظ اٌغٛٞ ٚ٘ٛ ٠ّضً ضغظ ػّٛد اٌغبئً 

P=9.8*d*h 

 * اسرفبع اٌغبئً * وضبفخ اٌغبئ8.9ًاٌضغظ =

 ٚطفبرٗ: 

 .اٌضغظ اٌٛالغ ػٍٝ أٞ ٔمطخ فٟ ٚعظ ِب ٠ىْٛ ِزغب٠ٚبً فٟ ع١ّغ االرغب٘بد - 

٠ضداد اٌضغظ وٍّب اصداد ػّك اٌغّش فّضالً وٍّب اصداد ػّك ١ِبٖ اٌجحش اصداد اٌضغظ ٚػٍٝ  - 

 .اٌغٛاط١ٓ ارخبر االعشاءاد إٌّبعجخ حغت األػّبق

 اٌغٛٞ فٟ إٌّبطك إٌّخفضخ ػٓ إٌّبطك اٌّشرفؼخ.أ٠ضب ٔالحظ اسرفبع اٌضغظ  -

 وحدات الضغط:

ِزش /١ٔٛرٓ  1ٚرغبٚٞ     (pa)اٌٛحذح اٌؼب١ٌّخ ٌم١بط اٌضغظ ٟ٘ اٌجبعىبي 
2

 

 ٟٚ٘ رغبٚٞ : (torr)ٚوزٌه اٌزٛس  (atm)أِب ٚحذح ل١بط اٌضغظ اٌغٛٞ فٟٙ ضغظ عٛٞ 

1 atm = 101 x 10
3
 pa = 760 torr = 760 mmHg     

 

 Uط ضغظ غبص ِؼ١ٓ ِحجٛط ثبعزخذاَ عٙبص اٌّبِٔٛزش ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ أٔجٛثخ ػٍٝ شىً حشف ٠مب

رّأل ثبٌضئجك ٠زشن أحذ طشف١ٙب ِفزٛحبً ث١ّٕب ٠ٛطً اٌطشف ا٢خش ثبٌٛػبء اٌذزٞ ٠حذٛٞ اٌغذبص اٌّذشاد 

 ل١بعٗ.
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