
 

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
  :صفجس ثلغجص ثلمغجلي

 يفوش  ثلنموٌرػ موذج ًؽوٌد .ثلغجصيوز فوي ثلاجلوز ثلموجدر لضصوش  يعشمٌدينوجمي  فيضيوجةي ىوٌ مموٌرػ

 كغجفووز طيووزل لووزث فئمووو منجعووخ لٌصووت  ووجصثس رثسثلغووجص ً ج ؽضيتووجس ثلغووجص م  ؽضيتووجس صفجمووب دووي 

ثلضووووي    ثألس ووووٌج ً ثلنيووووٌج ً ثليي يووووٌج مغووووب ثلغووووجصثس ثلنذي ووووز منخفضووووز ل كمووووج ينطذوووو  م وووو 

ج ٌّ  .91ثل شج  ًص ٌج رسثصيج منفشدر . ىز ثلنمٌرػ ثكضشت في ؽضيتجس ص 

 :مٌثصفجس ثلغجص ثلمغجلي

 . ًيخضع  يضج ل جمٌج  فٌكجدسًج دٌيبع خضٌمج مط  ج ل جمٌىزث ثلنمٌرػ يخض

 :ل غجص ثلمغجلي ششًط ًىي م   ثلناٌ ثلضجلي

 حؾم ؽضيتجس ثلغجص ميم ز دجلنغذز ل ٌمجء ثلزي ياضٌيو  ي صاش ضغظ منخفض. 

  يم    ج يٌؽذ  جص مذسعو إ  ًؽذ في ًمجء ًإرث قمنوج داغوجح حؾوم ؽضيتوجس ثلغوجص ًقجسمجىوج 

ثلضغظ ثلؾوٌي  ً ثقوب ًمنوذ  ذث يضا   منذمج ي ٌج ضغظ ثلغجص منداؾم ثلٌمجء مؾذه ميمال ًىز

دسؽز حشثسر ثلغشفز.  مج إرث ًؽذ في ظشً  م  ثلضغظ ثلعجلي مغب  جص فوي ؽوشر غكغوجص ثلفوشج 

 .ثلمغضخذج ل طيي( فيٌ ل  يضصش  كغجص مغجلي ً  يم    ج ميمب حؾم ثلغجص دجلنغذز ل ؾشر

 

 جس مشمزثلضصجدمجس دي  ؽضيتجس ثلغجص صصجدم. 

 .ىزث يفضش  ثج ثلؾضةيجس   صف ذ  ي م  طجقضيج منذمج صضصجدج مع دعضيج ثلذعض

 حشكز ؽضيتجس ثلغجص حشكز مشٌثةيز دًج مؤعشثس خجسؽيز. 

ثلاشكز ثلعشٌثةيز ىوي ص وا ثلاشكوز ثلضوي   صخضوع ألي قوجمٌج فيضيوجةي يم و  ثج يضنذوه ديوج ًىوزه 

ج معش  مغجس  ي ؽضا ًكيت عوي ٌج لوزلا مفضوش  ثلؾضةيجس صضاشك ديزه ثلطشي ز ً  يم   ث

 .ثج حشكز ثلؾضةيجس حشكز مشٌثةيز

فجلغجص ثلمغجلي ىٌ  جص ثفضشثضي لضغييب ثلضعجمب مع ثل غيش م  ثلمضغيشثس في ثلمٌثضيع ثلضي صضنجًليوج 

 ثلذينجمي ج ثلاشثسيز. ًثلفشضيجس  ً ثلششًط ثلغالعوز ىوي ثلضوي صؾعوب ثلغوجص ثلا ي وي إرث ًؽوذ فوي ىوزه

 .ثلظشً  يضصش  كغجص مغجلي

طذعووج ىووزه ثلفشضوويجس صضا وو  فووي ظووشً  ماووذدر ًرلووا لالقضووشثح قووذس ثمم ووجج لٌضووع قووجمٌج يا ووم 

 (. مضغيشثس ثلغجص غثلضغظ ًثلاؾم ًدسؽز ثلاشثسر

ًيم وو  صذغووويظ دسثعوووضو مووو  خوووال  فوووش  ثج ثلغوووجص ثلمغوووجلي مذوووجسر مووو  م وووجط   صنؾوووزح لذعضووويج 

ثج ثلٌمووجء ثلووزي ياٌييووج كمووج فووي م عووخ مع ووٌج ث دعووجد ًص ووٌج ًثصووطذثميج مووشج مووع دعضوويج ًؽووذس

حشكضيج مشٌثةيز ًدؾميع ث صؾجىجس ًؽميعيج صغ ظ قٌر م   ًؽو ثلم عخ دونفظ ثل يفيوز ًث حضمجليوز 

 ًدجلضجلي دنفظ ثل ٌر ثي ؽميعيج صغ ظ ضغطج م   ؽميع ثًؽو ثلم عخ دنفظ ثل يمز

 

 

 صمغيب ثفضشثضي لغجص مغجلي في م عخ 

 

Face A 

L L 

L 
u1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86_(%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86_(%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A)
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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_19


 

2 
 

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
 قانون بويل:

قجمٌج صم م  خاللو دسثعز ثلعالقز دي  حؾم ثلغجص ًضغطو منذ دسؽز حشثسر عجدضز ًكض ز ماذًدر مو  

منذ دسؽز حشثسر ًكميز مو  ثلغوجص ثلغجص ًينص ثل جمٌج م   : يضنجعخ حؾم ثلغجص م غيجً مع ضغطو 

 عجدضضي .

V α 1/P 

 PVعجدش = 

P1V1=P2V2 

 ًثلغجدش صعضمذ قيمضو م   كميز ثلغجص ًدسؽز ثلاشثسر    ىٌ حؾم ثلغجص Vىٌ ضغظ ثلغجص ً  Pحيظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثلضمغيب ثلذيجمي ل جمٌج دٌيب

 

 قانون شارل:
 م و  ألج ثليوٌثء يضموذد دمؾوشد ثلضغوخي ل في وٌج ثليوٌثء ثلذجلٌمجس ثلماضٌيز م   ىٌثء عجخ  صشصفع أل

ثلذثفب في ثلذجلٌج  قب كغجفز م  ثليٌثء ثلذجسد ثلمايظ دجلذجلٌج منذ مفوظ ثلضوغظل ًىوزث ث خوضال  فوي 

ثل غجفز ىٌ ثلزي يؾعب ثلذجلٌج يصعذ ألم و . ًم و  ثلن ويض مو  رلوا فوئج ثلذوجلٌج ياوذط لوو ثم موجػ 

 ىزث مجصؼ م  ثصديجد حؾم ثلذجلٌج ك مج صثدس دسؽز ثلاشثسرمنذمج ياذط صذشيذ ل غجص. ً

ًكجج ثلعجلم ثلفشمغي شجس  ىٌ ثلزي  ًؽذ ثلعالقز دي  حؾم ًدسؽز حشثسر ثلغجص حيظ  مو ثكضشوت  ج 

 حؾم كميز معينز م   جص منذ ضغظ عجدش يضدثد صيجدر خطيز مع دسؽز ثلاشثسر 

ر مو  ثلغوجص صنجعوذجً طشديوجً موع دسؽوز ثلاوشثسر ًم يو يصجغ قجمٌج شجس : يضنجعوخ حؾوم كميوز ماوذًد

 ثلمط  ز منذ ضغظ عجدش.

V  α  T 

             x T =Vعجدش 

 V/Tعجدش =   

V1/V2=T1/T2 
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 ثلضمغيب ثلذيجمي ل جمٌج شجس 

 

صٌصب ثلعجلم ك ف  إل   موو لوٌ ثعوضطعنج صخفويض دسؽوز حوشثسر ثلغوجصثس إلو  دسؽوز ثلصوفش ثلمط و  ً

 ًىي دسؽز مظشيز ل جج حؾم ثلغجص يغجًي صفش. (273.15)

 
 ثلش ب يذي  مالقز ك ف 

ثلوو  دسؽووز  92..54ًموو  ىنووج ؽووجء ثلضووذسيؼ ثلمط وو  حيووظ ص ووجط دسؽووز ثلاووشثسر ثلمط  ووز دجضووجفز 

 ثلزي ثكضشفيج: ثلاشثسر ثلغي يضيز ًًحذصيج ك ف  مغذز ل عجلم

T (K)= t (C
o
 )+ 273.15 

 فجج قيمضيج دجلضذسيؼ ثلمط   ىٌ كج صي: 52فعنذمج ص ٌج دسؽز حشثسر ثلغشفز صغجًي 

T (K)= t (C
o
 )+ 273.15= 25+ 273= 298 

 

 قانون غاي لوساك:

 ينص م    ج : ضغظ ثلغجص يضنجعخ صنجعذجً طشديجً مع دسؽز ثلاشثسر ثلمط  ز منذ عذجس ثلاؾم
P  α  T 
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 x T =Pعجدش 

 P/Tعجدش = 

P1/T1=P2/T2 

لٌ عجك إل  قجمٌج ثلاؾٌج ثلوزي يونص م و  : منوذ ضوغظ ًدسؽوز حوشثسر عوجدضضي  فوجج   جيصٌصب ً

 حؾٌج ثلغجصثس ثلضي صضفجمب مع دعضيج ثلذعض ص ٌج دنغذز مذديز دغيطز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثلذيجمي ل جمٌج  جي لٌعجك ثلضمغيب

 قانون افوكادرو:
 ينص م    ج : حؾم ثلغجص منذ دسؽز حشثسر ًضغظ عجدضي  يضنجعخ طشديجً مع مذد ثلمٌ س ل غجص.

 x n  =Vجدش ع

 مذد مٌ س ثلغجص nحيظ  

 ىزث يعني  ج مضجمفز مذد ثلمٌ س يضجمت حؾم ثلغجص منذ مفظ ثلظشً  م  ثلاشثسر ًثلضغظ.

"ثلاؾٌج ثلمضغوجًيز مو  ثلغوجصثس ثلمخض فوز منوذ مفوظ ثلظوشً  مو  ثلضوغظ ًدسؽوز ًمنيج ثعضنضؼ ثج 

لضوش مو   4..55 عذضش ثلضؾوجسح  ج  م   عذيب ثلمغج  ”ثلاشثسر صاضٌي م   مفظ ثلعذد م  ثلؾضيتجس

91ضغظ ؽٌ ياضٌي م    9ج ºً ي  جص منذ صفش 
5.

×3.15.
 

 ؽضيء م  ثلغجص.

 ًدجلضجلي فئج قجمٌج  فٌؽجدسً ينص م    ج:

 "حؾم ثي  جص مافٌظ منذ ضغظ ًدسؽز حشثسر عجدضي  يضنجعخ طشديج مع مذد مٌ س ىزث ثلغجص"

V= constant × n 
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