
Thermodynamics 

 تصنيف االنظمة حسب العوامل المؤثرة:

  االتية:متغيرات الالعوامل المؤثرة على اي تفاعل تتضمن 

و الحجم   Pressure (P)والضغط   Temperature (T)درجة الحرار

Volume (V)   وكمية الحرارةHeat (Q).  وعلى هذا االساس عند ثبوت اي من

 هذه العوامل ينسب التفاعل اوالمنظومة الى العامل الثابت وعلية 

 Isochoricاذا كان الحجم ثابت يسمى ايزو كوري 

 Isothermicدرجة الحرارة ثابتة يسمى 

 isobaricالضغط ثابت يسمى 

   adiabaticثابت الحرارة

 تصنيف الخصائص الفيزيائية

فهي التي  P , V , n ,  T , Qعلم الثرموديناميك يعتمد في دراسته على كل من 

تحدد طبيعة التفاعل او العوامل المحفزة لزيادتة او ازالته . قبل التوجه لدراسة هذه 

الخواص سنلجاء الى دراسة اربع مصطلحات مهمة تزيد من فهم الخصائص 

 الفيزيائية وهي على نوعين:

 حالة الخاصية وهو يقسم الى االول يعتمد على 

  state functionدوال الحالة  -1

A state function is a property that has a unique value that 

depends only the present state of a system, and does not 

depend on how the state was reached (does not depend on 

the history of the system). 

Or 

Depend only on the initial and final states of a system.  

They are independent of how the system gets from one state 

to another such as pressure, volume, temperature and 

Enthalpy. 

  not state functionليست دوال حالة -1



Depend on the steps that done by system to reach for the 

final steps.  They are dependent of how the system gets 

from one state to another. 

 

 الثاني يعتمد على الطبيعة الفيزيائية للخاصية:

 وهو يقسم الى قسمين 

  Intensive propertiesالخواص المركزة -1

Its   numerical  value  depends  on   its   own  character  of  

the  system, it  has  nothing  to  do  with  the  quantity of 

system.  T, P. All the molar quantities are classify as 

intensive properties.  

 extensive propertiesالخواص اللممتدة -2

Any properties that change with change the quantities we 

call it extensive such as volume and mass.  

 
 

من اجل الخوض في تفاصيل الخواص المذكورة سلفا سنبداء اوال بدراسة 

الحالة الغازية ومن ثم السائلة واخيرا الصلبة, وعلى هذا سنبداء باهم العالقات 

 الرياضية التي وضعت لدراسة الغازات

 

 الغاز المثاليقوانين 

كل قوانين الغازالمثالي تعتمد على الضغط ودرجة الحرارة والحجم وكمية المادة 

المتمثل بعدد الموالت ولهذا يجب التطرق الى اهم المعلومات التي تخص هذه 

 الخصائص الفيزيائية قبل التطرق الى قوانين الغاز المثالي 

 temperature   درجة الحرارة

  ك المادة من الطاقة  مقياس لمقدار امتال

A measure of the internal energy of an object 



 

 

 

 

 

 

 

 

    volumeالحجم 

 كما مبين في الجدول  لقياس الحجمالوحدات المستخدمة 

 

 اما بالنسبة للوحدات المستخدمة لقياس الضغط

فه وهو المستخدم لتعري التعبيرالوحدات المستخدمة للتعبير عن الضغط تعتمد على 

 force per unit areaالقوة المسلطة على وحدة المساحة 

 

 

When newton (N):  Unit of force 

 



pascal (Pa):  Unit of pressure     

 

 

 

 

 

 

 

 


