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الفيزيائية والذي يختص بدراسة التغيرات التي تحصل في فرع من فروع الكيمياء 

 للمادة عند تعرضها لمختلف الظروف الحرارة

Part of physical chemistry that deals with the change of heat that 

accrue for the materials during different circumstances 

 يتضمن هذا العلم فرعين رئيسيين 

 

 واالحصائي يمكن توضيحة باالتي :الثرموديناميك التقليدي االحتالف بين 

 



 

 

 ما يهمنا هنا كبداية تمهيدية لفهم مبادء الثرموديناميك هوا التفاعل الكيميائي 

Chemical reaction some change in the nature or types of phases 

in a system 

 

 



يحصل بسبب اعادة ترتيب للمستويات الطاقية بمعنى اخرى كل تفاعل كيميائي 

 للمواد المتفاعلة والناتجة . والمستويات الطاقية تقسم الى ثالث اقسام :

 

 كما مبين في المخطط التوضيحي 

 

لذلك تقسم الى انواع ثالث حسب  للمادة والن التفاعل يمكن ان يحصل بثالث حاالت

 الحالة الفيزيائية للمواد المتفاعلة :

 تفاعالت الحالة الصلبة-3        تفاعالت السوائل-2     تفاعالت الغازات-1

للمكون  systemمصطلح النظام  يستخدممن اجل تسهيل دراسة هذه التفاعالت فانة 

  surroundingالمطلوب دراستة اما ما يحيط بالنظام المدروس فيسمى 

System is region where we focus our attention 

Surrounding is the rest of the universe 

 Universeاما الذي يجمع النظام المطلوب دراستة ومحيطه فيدعى الكون  



Universe = System + Surrounding     

 

 انواع االنظمة المدروسة:

في كل تفاعل او مكون مطلوب دراستة يوجد عاملين يحددان نوع النظام وهما الطاقة 

energy  و المادةmatter : وبذلك تقسم االنظمة الى ثالث انواع 

 An open system is one to which you can add/remove 

matter (e.g. a open beaker to which we can add 

water). When you add matter- you also end up adding 

heat (which is contained in that matter). 

 A system to which you cannot add matter is called 

closed. Though you cannot add/remove matter to a 

closed system, you can still add/remove heat (you can 

cool a closed water bottle in fridge). 

 A system to which neither matter nor heat can be 

added / removed is called isolated. A closed vacuum 

‘thermos’ flask can be considered as isolated. 

 



 ان الفرق بين هذه االنظمة يكمن في االتي :

 

والمادة والشغل اما المغلق فال المفتوح يسمح بتبادل الطاقة وكما مبين فان النظام 

نالك هيسمح بانتقال المادة بينما المعزول فالثالث عناصر غير مسموح لهما بالتغير.

نوع اخر يسمى االديباتيكي او الترجمة العربية والتي تعني الكضيم وفية  يحصل 

 تغير بطيء وتدريجي للطاقة بحيث يبقى ثابت وكما مبين في المخطط:

 

 Diathermicاما النظام الذي يسمح بنفوذ الحرارة فانة يسمى  

 


