
األولىاألولى

حاالت المادةحاالت المادة
الحالة الصلبة و الحالة الحالة الصلبة و الحالة : : للمادة ثالث حاالت للمادة ثالث حاالت 

السائلة و الحالة الغازیة  ویمكن  التحول من السائلة و الحالة الغازیة  ویمكن  التحول من 
. . إحدى ھذه الحاالت إلى حالة أخرى إحدى ھذه الحاالت إلى حالة أخرى 

الباب الرابع



األولىاألولى

n انصهار ( إذا تغيرت المادة الصلبة إلى سائل تسمي العملية
بينما تسمي العملية العكسية أي التحول من سـائل إلـى   ) 

).تجمد ( صلب 
n   المواد الغير بلورية كالزجاج تتحول تدريجياً إلـى سـائل

بارتفاع  درجة حرارتها ويصعب تحديد درجة تحولها إلـى  
).إنصهارها(سائل 
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n    أما عملية تحول البخار إلى سـائل فتسـمي التكـاثف أو
و قد يتحول الجسم الصلب إلى الحالـة الغازيـة   .التكثيف 

مباشرة دون أن يمر بالحالة السائلة و تسمى هذه العمليـة  
بالتسامي و من أمثلة ذلك تسامي ثاني أكسـيد الكربـون   

.الصلب عند تعرضه للجو
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n و عند ارتفاع درجة حرارة السائل تزداد طاقة الجزيئات و
تزداد حركتها  وتتسع أمامها فرص ترك السطح و تسـمى  
هذه العملية بالتبخير وتحدث عملية التبخيـر فـي جميـع    
درجات الحرارة و تستمر حتى يختفـي أو حتـى يتشـبع   

.الفراغ الموجود فوق السائل ببخار السائل ذاته
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و (إذا تكون البخار في جمیع أجزاء السائل تسمى العملیة بالغلیان  
تسمى الدرجة التي یحدث عندھا الغلیان بدرجة الغلیان و ھي ثابتة 
لنفس السائل مالم یختلف الضغط فوق سطح السائل فتنخفض درجة 
.درجھ الغلیان بانخفاض الضغط و ترتفع بزیادتھ فوق سطح السائل  
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nتركيب المادة
n األجسام تتكون من عدد معين غير كبير من المواد البسيطة

هذه العناصـر مرتبـة تريبـاً     . تسمي بالعناصر الكيميائية 
دوريا في الجدول الدوري للعناصر و الـذرة هـي أصـغر     

كتل هذه الذرات صغيرة جداُ و لذا فمن . جسيم من العنصر 
األنسب قياسها بوحدات خاصة و قد كان من الطبيعـي أن  
تختار كتله أخف الذرات و هي ذره اإليـدروجين بمثابـة   

علي أنة قد أصـطلح فيمـا   . وحده قياس الذرات المختلفة 
بعد علي اختيار ذرة األكسجين بدال مـن ذرة اإليـدروجين   

. كمعيار دقيق لألوزان الذرية 
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n  و ذره نظير األوكسـجينO 16      وهـى أثقـل مـن ذرة
و علي هذا األساس . األيدروجين بحوالي ستة عشر ضعفاُ 

من كتلـة األوكسـجين كوحـدة     ١/١٦أصطلح علي جعل 
. لقياس األوزان الذرية 
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n    ــة ــحنة الكهربي ــامالت الش ــن ح ــان م ــد نوع ( يوج
ELECTRIC CHARGE (

n     حامالت الشحنة السالبة مثـل اإللكترونـات و األيونـات
السالبة  و حامالت الشحنة الموجبة مثـل البروتونـات و   

هذه الشحنات  تؤثر في بعضها البعض . األيونات الموجبة 
و هناك نوعان من هذه القوي . بقوى ذات طبيعة كهربية 

قوي تنافر بين الشحنات المتشابهة و قوي تجاذب بـين  : 
. الشحنات المختلفة 
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n  من ثـالث وحـدات   ) تركيب الذرة ( يتكون البناء الذري
وحــدة ذات شــحنة ســالبة و تســمي : بنــاء أساســية 

، وحــدة ذات شــحنة   (ELECTRONS)باإللكترونــات 
، وحـدة   ( PROTONS)موجبة و تسمي بالبروتونـات  

. (NEUTRONS)متعادلة الشحنة و تعرف بالنيوترونات 
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m ) و تشغل اإللكترونات الحیز الكروي حول النواة و بعیدًا . 
عنھا ، و عدد اإللكترونات في ھذا الحیز یساوي عدد 

البروتونات في نواة الذرة و تكون الذرة في ھذه الحالة متعادلة 
مجموع الشحنة السالبة یساوي مجموع الشحنة  ( كھربیا  
) .الموجبة 
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n   إذا فقدت الذرة إلكتروناً أو أكثر يطلق على هـذا التركيـب
، و علـي   ( POSITIVE ION)الجديد باأليون الموجب 

النقيض فإن الذرة التي يضاف إلي تركيبهـا إلكتـرون أو   
.  ( NEGATIVE ION)أكثر يطلق عليها أيون سـالب  

وتسمي العملية التي تفقد أو تكتسب فيها الذرة إلكترون أو 
. ( IONIZATION PROCESS)أكثر بعملية التأين 
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n   كتلة البروتون تساوي تقريبا كتلة النيترون و كتلـة كـل
ضعف كتلة اإللكترون و بذلك يمكـن   ١٨٣٧منهما تساوي 

. اعتبار أن كتلة الذرة مركزة في نواتها 
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n عـدد  ( كل عنصر تحتوي نواته علي عدد من البروتونات
مخالف للعدد الذي تحتويه نواة أى ) من الشحنات الموجبة 

في الجدول الدوري للعناصر يحتل رمز كـل  ، عنصر آخر 
عنصر مركز مربع فوق هذا الرمز عدد صحيح يدل علـي  
العدد الذري أى عدد بروتونات نواة الذرة و يساوي عـدد  

وأيفل الرمز )إلكترونات نفس الذرة في حالتها الغير المتأينة
عدد يدل على الوزن الذرى وهـو عبـارة عـن مجمـوع     

. البروتونات والنيترونات 
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n بعض المواد تسمح بمرور الشحنة الكهربية فيها و البعض
األخر ال يسمح بذلك و تسمي المـواد مـن النـوع األول    

بالموصالت الكهربية 
nELECTRIC CONDUCTORS   ــرى ــواد األخ والم

بالعوازل الكهربية
n ELECTRIC INSULATORS    والفلزات فـي العمـوم

تكون موصلة للكهربية بينما معظم المواد الغير فلزية تكون 
. عادة عازلة كهربيا 
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n وبذلك يمكن تخيل صورة للموصل الفلزي علي أن كل ذرة
من ذراتة تفقد نواتها االتصال ببعض إلكتروناتها الخارجية 

بين األيونـات  ( و تصبح األخيرة حرة الحركة داخل الفلز 
النـواة الموجبـة   ( أما األيونات الموجبة ،    ) الموجبة 

الشحنة و اإللكترونات المتبقية و التي ما تـزال مرتبطـة   
المكونة للفلـز تظـل ثابتـة فـى موضـع      ). بهذه النواة

و على النقـيض فإنـه ال   .   استقرارها داخل تشكيل الفلز
. يوجد الكترونات حرة في المواد العازلة
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nالحــرارة النوعيــة
n تعرف بأنها عدد السعرات الالزمة : الحرارة النوعية للمادة

لرفع درجة حرارة جرام واحد من المادة درجة واحدة مئوية 
.درجة مئوية/جم/ووحدتها هي سعر

n هو الوحدة التى يعبر بها عن  كميـة الحـرارة   : والسعر ،
وهو عبارة عن كمية الحرارة التي تلزم لرفع درجة حرارة 

 ١٥.٥إلى  ٥م ١٤.٥جرام واحد من الماء درجة واحدة من 
 .٥م
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n هي كمية الحرارة الالزمة لرفـع درجـة   : السعة الحرارية
حرارة الجسم ذاته درجة مئوية واحدة وهي تساوي حاصل 

/ جم/ ضرب كتلة الجسم في حرارته النوعية مقدرة بالسعر
٥م
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nالمكافئ المائي لجسم ما يساوي كتلة المـاء  : المكافئ المائي
التي تكافئ الجسم في امتصاص أو فقد الحرارة، و رقميـا  

. يساوي حاصل ضرب كتلة الجسم في حرارته النوعية
n   أي أن المكافئ المائي لجسم ما يساوي سـعته الحراريـة

ولكن الوحدات تختلف فبينما تكون وحدات السعة الحرارية  
. نجد أن وحدات المكافئ المائي هي الجرام ٥م/ سعر 
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n تقدير الحرارة النوعية لجسم صلب بطريقة الخلط
n   إذا تالمس جسمان في درجتي حرارة مختلفتـين فسـوف

تسرى الحرارة من الجسم األسخن إلى اآلخر حتى تتساوى 
طريقـة  (درجتي حرارة الجسمين وتستخدم هذه الظـاهرة  

: لتقدير الحرارة النوعية لجسم صلب كما يلي) الخلط
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یسخن الجسم المراد تعیین حرارتھ النوعیة في غالیة حتى تثبت  
ثم یسقط الجسم الصلب داخل   t1درجة حرارتھ عند حرارة  

وحرارتھ النوعیة    m1مسعر معلوم كتلتھ وھو فارغ ولیكن  
S1 وبھ كتلة من الماء مقدارھا   m2   ویقلب الجسم ویحسب
tالفرق بین درجة حرارة المسعر و الماء االبتدائیة   ودرجة   
یعاد وزن المسعر ومحتویاتھ .   t2الحرارة النھائیة للمخلوط 

. Mمرة أخرى ویحسب وزن الجسم الصلب ، ولیكن 
∴ كمیة الحرارة = كمیة الحرارة التي یكتسبھا الماء والمسعر   

 .المفقودة من الجسم الصلب
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n**    الحرارة النوعية ألي مادة تكون دائمـاً قيمتهـا للحالـة
السائلة أكبر منها للحالة الصلبة فمثالً الحرارة النوعية للماء 
عند درجة الصفر المئوي تكون واحد بينما تساوي نصـف  
للجليد عند نفس الدرجة كما أن الحرارة النوعيـة للسـوائل   
ترتفع عادة بارتفاع درجة الحرارة بينما تقل قيمتها ثم ترتفع 

. في حالة كل من الزئبق والماء
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n** ولقد الحظ العالمان الفرنسيان ديولنج ، ويتي أن حاصل
ضرب الحرارة النوعية للعنصر الصلب في وزنه الـذري  

ويسـمى   ٦.٣٨يساوي مقدار ثابت تقريباً يبلغ في المتوسط 
 ٥م ١٥بالحرارة الذرية عند 
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n  و من قانون أفوجادرو أن الوزن الذرى مقدراً بالجرامـات
عـدد  (ألي عنصر يحتوي على نفس العدد مـن الـذرات   

). ٢٣ ١٠×٦.٠١٣=أفوجادرو
n-     ومن ذلك يتبين  ان الحـرارة النوعيـة لـذرات جميـع

.العناصر لها نفس القيمة 


