
.  الشامبو, ومعجون األسنان:منتجات العناية الشخصية مثل

والمبيدات الحشرية, والُمطّهرات, وبعض أنواع المنسوجات, 

واألواني البًلستيكية



صفر سيعمل السكر في البداية فقاعات ويتحول لونه إلى األ

ن ثم يتكون غاز أبيض  اللون  داخل األنبوب ثم يتحول لو

السكر إلى البني المحروق لتعمل الحرارة على كسر 

.الروابط











المواد المتفاعلة والنواتج وكميات كل مادة موجودة في التفاعل 

.تفاعلالكيميائي وخصائصها والحالة الفيزيائية لكل مادة وظروف ال

بإضافة الخل إلى المادة 

ل يتصاعد فقاعات غازية تد

على تكون مادة جديده 

تختلف خواصها عن المادة 

األصلية





.قد يظهر سلك المواعين مختلفاا 

.كًلهما متساوية

حتى التخرج أي مادة من 

.أو تدخلهاألنبوب







3Fe2O3 + CO  →   2Fe3O4 +CO2

2 Al + 3 I2 → 2 AlI3



.طاردة للحرارة

الماء والضوء 

.والحرارة



يوجد داخل هذه الكمادات ماء 

تنغمر في حافظة تحوي مادة 

ه نترات األمونيوم, وعند تهشم هذ

الحافظة تذوب نترات األمونيوم 

في الماء, مما يؤدي إلى 

امتصاص حرارة من البيئة 

الهواء أو جلد الشخص )المحيطة 

بعد وضع الكمادة على ( المصاب

.مكان اإلصابة



.الطاقة في هذا التفاعل من النواتج

هذه المعادلة موزونة؛ ألن عدد جزيئات 

.عدد جزيئات النواتج= المتفاعًلت 

هذه المعادلة غير موزونة؛ ألن عدد ذرات 

.دلةالفضة غير متساوية على طرفي المعا

تغير اللون وتكون الفقاعات وتكون 

ي الرواسب  والتغير في الطاقة والتغير ف

.طبيعة المادة



.يحسب الفرق في الكتلة في كمية الغاز المتصاعد

2Ag2O → 4Ag + O2





.طاقة التنشيط



.قياس سرعة استهًلك أحد المتفاعًلت أو قياس سرعة تكوين أحد النواتج





لمنع فساد األطعمة بسرعة وبالتالي

ن تقليل نسبة الهالك منها وللتقليل  م

ه المخاطر الصحية الناتجة عن فساد هذ

األطعمة



.يسرع التفاعل الكيميائي





بقياس سرعة استهًلك أحد المتفاعًلت أو سرعة 

.تكوين أحد النواتج

.تزيد من سرعة التفاعل

.تقلل من سرعة التفاعل

يط المحفزات تعمل على تقليل طاقة التنش

.وزيادة سرعة التفاعل

ألن البرطمان على الرف يكون محكم اإلغًلق وقد 

يكون البرطمان مفرغ من الهواء, أما عند فتح 

مع البرطمان فتتعرض محتويات البرطمان للتفاعل

أكسجين الهواء الجوي ومكونات األخرى للهواء  

جة مما يفسد محتويات البرطمان, أما حفظه في الثًل

فيبطيء من هذه التفاعًلت

25= 2(/45× 50= )الوقت المستغرق 

.دقيقة18.75= ث 1125= 45×





.حرارةنعم, الغاز المتصاعد وتتصاعد طاقة على شكل

.الكبد والبطاطس

.ثاني أكسيد الهيدروجين ودرجات الحرارة االبتدائية

ل نعم, فقد ارتفعت درجة الحرارة في كل مرة مما يعني أن التفاع

.طارد للحرارة

:التاليالكيميائيالتفاعلهوالطاقةمصدر

2H2O2 → 2H2O + O2





الحرارةالمثبطات
حجم 

الجسيمات
المحفزات

ماص 

للحرارة

تتحرر



التفاعل الطارد للحرارة يحرر الحرارة, أما 

.التفاعل الماص للحرارة يمتص الحرارة

هي كمية الطاقة الًلزمة لبدء :طاقة التنشيط

هو:معدل سرعة التفاعل. التفاعل الكيميائي

.مقياس لمدى سرعة التفاعل الكيميائي

هي المواد التي تتواجد في بداية :المواد المتفاعلة

.التفاعل الكيميائي

.هي المواد التي تتكون بعد انتهاء التفاعل:النواتج

.هي المواد التي تزيد من سرعة التفاعل: المحفزات

.هي المواد التي تبطيء من سرعة التفاعل: المثبطات

.هو كمية المادة في حجم معين:التركيز

.جهو الوقت الًلزم لتكوين النوات:سرعة التفاعل

توضح المواد :المعادلة الكيميائية

المتفاعلة والمواد الناتجة وخصائص كل 

هي المواد :المواد المتفاعلة.  مادة فيها

.ائيالتي تتواجد في بداية التفاعل الكيمي

هي المواد التي تبطيء من :المثبطات

:المواد الناتجة. معدل سرعة التفاعًلت

هي المواد التي تنتج من التفاعل 

.الكيميائي

هي مواد تزيد من معدل :المحفزات

المعادلة .الكيميائيسرعة التفاعل 

توضح المواد المتفاعلة :الكيميائية

والمواد الناتجة وخصائص كل مادة فيها

.هو الوقت الًلزم لتكوين النواتج:سرعة التفاعل

هي بروتينات تسرع من سرعة التفاعًلت داخل الخلية:األنزيمات



د ألن المواد المضافة لعملية التخليل تبطيء من إفسا

.الغذاء المخلل

.هذا ليس تفاعل كيميائي؛ ألن صفات الماء لم تتغير

ريتيد ال, حيث الصيغة الثانية هي صيغة مركب كب

ر الفضة أما الصيغة األولى فهي صيغ للعناص

.المنفردة وللفضة والكبريت



يعمل عصير الليمون كعامل مثبط يبطيء من تفاعل 

.التفاح مع الهواء

.المركب أ هو المادة المتفاعلة

.المركب ب مادة ناتجة

.عند الدقيقة األولى

مع لقد تفاعل الحديد الموحود في الصوف الفوالذي

.األكسجين وبخار الماء  لذا يجب أن تزداد الكتلة



.دقائق4

عدد ذرات األلومنيوم التي تنتج هي ثلث

.ذرات ألومنيوم10ذرات الصوديوم فينتج 

0.9= 0.30× ساعات 3= مقدار الزمن الذي يبطئه العامل المحفز 

ا الخارصين يبطيء التفاعل بمقدار . ساعة .ساعة0.9إذا

.ساعة3.9= 0.9+ 3= زمن التفاعل في وجود المحفز 

× ( جم 107.9/ جم 53.95= )عدد الذرات 

2310× 3.0115= ذرة 2310× 6.023

.ذرة

× 6.023× ( جم107.9/جم 323.7)
. ذرة2310×18.069= ذرة 2310

2310×6.023×( جم107.9/جم10.79) 

.ذرة2310×0.6=ذرة 







.هي الفراغ المحيط بالنواة والتي تتحرك فيه اإللكترونات

ية الخطأ أن ليست جميع الروابط التساهمية قطب

رات بل هناك روابط تساهمية غير قطبية بين الذ

ى المتشابهة لتساوي مقدرت كل من الذرتين عل

جذب إلكترونات الرابطة بنفس القدرة مثل 

.N2جزيء النيتروجين 

ألن الكلور يجذب إلكترونات الرابطة بشكل أكبر

من الهيدروجين

الهالوجينات

ها الكواكب ليس لها شحنات, أما النواة واإللكترونات فل

.شحنات

الكواكب تدور في مدارات يمكن التنبؤ بها بينما من 

.المستحيل تحديد موقع اإللكترونات

ا هي مجموعة الغازات النبيلة وتغير االسم عندم

اكتشف العلماء أن بعض هذه العناصر يمكن أن

.تتفاعل

لمادة هذا تغير فيزيائي؛ ألنه لم يغير من خواص ا

.والمواد المتافعلة هي نفسها النواتج

AgCl



.AgClالراسب هو كلوريد الفضة 

.ستقل حركة الجزيئات ولكنها لن تتوقف نهائياا عن الحركة

عند زيادة درجة الحرارة تزداد سرعة معظم التفاعًلت 

دم وكلما زادت سرعة الجزيئات كلما زادت الفرصة للتصا

.بين الجزيئات

يما نعم فالبرغم من أن التفاعًلت ستحرر طاقة ف

يبدأ بعد إال أنها تحتاج قدر بسيط من الطاقة لكي

.التفاعل



إلكترون في 8إلكترون منهم 18األرجون يمتلك 

مستوى الطاقة الخارجي فيكون ذرة مستقرة 

ا التتفاعل مع العناصر المحيطة لذلك يعد عنص را

ا لمثل هذه التجارب .  مًلئما

هي مجموعة الهالوجين 17المجموعة الـ 

إلكترونات 7ويحتوي مستوى الطاقة األخير على 

ناصر فيميل إلى اكتساب إلكترونات وتتفاعلمع ع

من المجموعة األولى والتي تميل إلى فقد إلكترون

.  مستوى الطاقة الخارجي

–الكلور –الفلور :هي17عناصر المجموعة ال

.األسيتين-اليود–البروم 

ب الرابطة األيونية هي قوى الجذب بين األيون الموج

فقد وفي مركب كلوريد الصوديوم ي. واأليون السالب

كتسب لصوديوم إلكترون فيصبح أيون موجب بينما ي

أ بينهم الكلور هذا اإللكترون فيصبح أيون سالب فتنش

.رابطة أيونية

ي تكون اإللكترونات في مستوى الطاقة الخارج

تتحرك في الفلزات غير مرتبطين بقوة في الذرة ف

بحرية خًلل األيونات في الفلز وتنشأ هذه 

رونات الرابطة بين الفلزات التي تمتلك هذه اإللكت

مما يسمح لطبقات من الذرات أن تنزلق فوق 

.حببعضها فتصبح الفلزات قابلة لطرق والس

نات ألن في الجزيئات تشارك ذرات الجزيء باإللكترو

ة, أما وتتكون رابطة تساههمية فتكونالجزيئات قطبي

ًل يمكن المركبات األيونية التتشارك في اإللكترونات ف

.أن تكون قطبية

تظهر الصورة سيل من الماء المنسكب من الصنبور 

ينحرف نحو البالون وألن جزيئات الماء قطبية فإن

الشحنات الموجبة لقطبي جزيء الماء تنجذب نحو 

قد البالون سالب الشحنة فإذا لمس البالون الماء سيف

.  الماء شحناته ولن ينحرف الماء نحوه



ات يتشارك األكسجين والهيدروجين إلكترون

كثر الرابطة ولكن  تقترب إلكترونات الرابطة أ

من ذرة األكسجين عنها من الهيدروجين مما 

تيجعل جزيء الماء قطبي فتنجذب الشحنا

.الموجبة نحو البالونة السالبة الشحنة

طاقة تتحد المواد في الغابة مع األكسجين وتنتج

حرارية وثاني أكسيد الكربون وماء وضوء 

حرر ويعتبر االحتراق تفاعل طارد للحرارة حيث ي

بب الطاقة الحرارية  التي تنتشر في الغابة تس

.اشتعال األشجار

لعدم وجود طاقة كافية لكسر الروابط وبدء 

إن التفاعل الكيميائي أما في حالة حدوث البرق ف

.بدأهالبرق يزود التفاعل بطاقة التنشيط الًلزمة ل

دد ألن المواد ذات مساحة األسطح الكبيرة تمتلك ع

أكبر من الجزيئات أوالذرات في مستوى الطاقة 

ة الخارجي تمكنها من التفاعل مع المواد المتفاعل

ن األخرى ومثال على ذلك الفرق في التفاعل بي

ن الصوف الفوالذي وقضبان حديد البناء سيكو

التفاعل في الصوف الصلب أكبر ألن الخيوط

الرفيعة من الحديد لها مساحة أكبر معرضة 

.للتفاعل مع األكسجين

طة تتكون كربونات الكالسيوم من ذرة كالسيوم مرتب

بذرة واحدة كربون وثًلث ذرات من األكسجين أما 

ن من السليكا فتتكون من ذرة سليكون ترتبط  بذرتي

الروابط األكسجين وأثناء التفاعل الكيميائي تنكسر هذه

ين وتتكون روابط جديدة حيث تتكون روابط جديدة ب

ليكات ذرة الكالسيوم والسليكون واألكسجين وتتكون س

الكاسيوم وتنفصل ذرة الكربون عن كربونات 

.الكالسيوم مكونة ثاني أكسيد الكربون


