(ر.اثشاٍْى انطبْشي)
 )Iيفٕٓو انزفبػم انكًٍٍبئً :
 )1رفبػم انحذٌذ ٔانكجشٌذ :
رغشثخ َ :غخٍ عـضءا يـٍ خهٍػ يكٌٕ يـٍ يغحـٕق انحذٌذ ( ٔ )7gيغحٕق انكجشٌذ
( )4gإنى أٌ ٌزْٕظ .

يالحظخ َ :الحع :
● اعزًشاس انزْٕظ ٔاَزشبسِ فً انخهٍػ .
● اخزفبء انخهٍػ ٔظٕٓس عغى صهت أعٕد ال ٌغزة يٍ غشف انًغُبغٍظٌ،غًى كجشٌزٕس
انحذٌذ ْٕٔ ،عغى خبنص يشكت صٍغخ عضٌئزّ . SeF
اعزُزبط :
إٌ اخزفبء انحذٌذ ٔانكجشٌذ ٔظٕٓس عغى عذٌذ (كجشٌزٕس انحذٌذ) دنٍم ػهى أٌ انحذٌذ قذ
رفبػم كًٍٍبئٍب يغ انكجشٌذَٔ ،ؼجش ػٍ ْزا انزفبػم كزبثخ ثًب ٌهً :
كجشٌزٕس انحذٌذ
كجشٌذ  +حذٌذ
 )2رفبػم انًغٍُضٌٕو ٔصُبئً أٔكغٍذ انكشثٌٕ :
رغشثخ َ :أخز قطؼخ يٍ ششٌػ انًغٍُضٌٕو َٔؼشض غشفـّ انغفهً نهٓت يـٕقذ ثُغٍ
حزى ٌزْٕظ ،صى َذخهّ فً قبسٔسح رحزٕي ػهى صُبئً أٔكغٍذ انكشثٌٕ .

ششٌػ انًغٍُضٌٕو
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يالحظخ :
أصُبء حذٔس انزفبػم َ ،الحع رْٕظ ششٌػ انًغٍُضٌٕو ثهٓت شذٌذ اإلظبءحٌ ،صبحجّ دخبٌ
أعٕد يكٌٕ يٍ يغحٕق أثٍط ْٔ،ـٕ أٔكغٍذ انًغٍُضٌٕو ،ثبإلظبفخ إنـى يغحـٕق أعـٕد
ْٕٔ انكشثٌٕ .
اعزُزبط :
رفبػم انًغٍُضٌٕو ٔصُبئً األٔكغغٍٍ رفبػم كًٍٍبئً ٌخزفً خالنّ كم يٍ انغغًٍٍ،
ٔرظٓش أعغبو عذٌذح ًْٔ ،أٔكغٍذ انًغٍُضٌٕو ٔانكشثٌٕ َٔ ،ؼجش ػـٍ ْزا انزفبػم كزبثـخ
ثًب ٌهً :
أٔكغٍذ انًغٍُضٌٕو  +كشثٌٕ
يغٍُضٌٕو  +صُبئً أٔكغٍذ انكشثٌٕ
خالصخ :
 انزفبػم انكًٍٍبئً ْٕ رحٕل كًٍٍبئً رخزفً خالنّ أعغبو رغًى انًزفبػالد،
ٔرظٓش أعغبو عذٌذح رغًى انُٕارظ .
يهحٕظبد :
 رؼزجش عًٍغ االحزشاقبد رفبػالد كًٍٍبئٍخ .
 نٍظ كـم رفبػم كًٍٍبئً احزشاقب ،ألٌ االحزشاق ٌغزهضو ٔعـٕد صُبئً األٔكغغٍٍ فً
انًزفبػالد .
ٌ غت انزًٍٍض ثٍٍ انزحٕل انكًٍٍبئً ٔانزحٕل انفٍضٌبئً ،فبنزحٕل انكًٍٍبئً ْـٕ رـحـٕل
رخزفً أصُبءِ أعغبو ٔرظٓش أعغبو عذٌذح ،ثًٍُب أصـُـبء انزحٕل انفٍضٌبئً ال رظٓش أعغبو
عذٌذحٔ ،إًَب رزغٍش انحبنخ انفٍضٌبئٍخ نهغغى فقػ .
 )IIقٕاٍٍَ انزفبػم انكًٍٍبئً :
 )1اَحفبظ انزساد أصُبء انزفبػم انكًٍٍبئً :
 احزشاق انكشثٌٕ فً صُبئً االٔكغغٍٍ :
إٌ احزشاق انكشثٌٕ فً صُبئً االٔكغغٍٍ رفبػم كًٍٍبئً ٌُزظ ػُّ غبص صُبئً االٔكغغٍٍ،
ْزا األخٍش ْـٕ عغى خبنص يشكت صٍغخ عضٌئزّ َٔ ، CO2ؼجش ػـٍ ْـزا انزفبػم كزبثخ ثـًـب
ٌهً :
صُبئً أٔكغٍذ انكشثٌٕ
كشثٌٕ  +صُبئً االٔكغغٍٍ

أعًبء األعغبو

انكشثٌٕ

صُبئً األٔكغغٍٍ

صُبئً أٔكغٍذ انكشثٌٕ

انصٍغ انكًٍٍبئٍخ

C

O2

CO2

انًُبرط انغضٌئٍخ
إَٔاع انزساد
ٔأػذادْب

رسح ٔاحذح يٍ انكشثٌٕ ٔرسرٍٍ يٍ
األٔكغغٍٍ

رسح ٔاحذح يٍ انكشثٌٕ
ٔرسرٍٍ يٍ األٔكغغٍٍ

ٌزعح إرٌ أٌ انزساد انًكَٕخ نهغغًٍٍ انًزفبػهٍٍ ًْ َفظ انزساد انًكَٕخ نهغغى
انُبرظ عٕاء يٍ حٍش انُٕع أٔ يٍ حٍش انؼذد ٔ ،ثٓزا َـقـٕل إٌ انـزساد قـذ اَحفظذ خالل
ْزا انزفبػم .
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 )2اَحفبظ انكزهخ أصُبء انزفبػم انكًٍٍبئً :
رغشثخ :
َ قٍظ ثٕاعطخ يٍضاٌ انكزشًَٔ كزهخ يغًٕػخ يكَٕخ يٍ قطغ يـٍ انكهظ ٔعذادح
ٔقبسٔسح رحزٕي ػهى كًٍخ يٍ يحهٕل حًط انكهٕسٌذسٌك .
َ ذخم قطغ انكهظ فً انقبسٔسح ٔ َحكـى إغالقٓب ثٕاعطخ انغذادح  ،صـى َقٍظ كزهخ
انًغًٕػخ ثؼذ حذٔس انزفبػم .

قٍبط انكزهخ قجم حذٔس
انزفبػم

حذٔس انزفبػم

قٍبط انكزهخ ثؼذ حذٔس
انزفبػم

يالحظبد :
َ الحع عٍشبٌ قطؼخ انكهظَ ،زٍغخ ركٌٕ غبص ،يًب ٌـذل ػهى أٌ رأصٍش يحهٕل حًط
انكهٕسٌذسٌك ػهى انكهظ رفبػم كًٍٍبئً .
 ثؼذ حذٔس انزفبػم َ ،الحع ػذو رغٍش انقًٍخ انًشبس إنٍٓب يٍ غشف انًٍضاٌ .
اعزُزبط :
أصُبء انزفبػم انكًٍٍبئً ،رُحفع انكزهخ ،أي أٌ يغًٕع كزم انًزفبػالد ٌغبٔي يغًٕع
كزم انُٕارظ .
يهحٕظخ  :ػُذ فزح انقبسٔسح ٔٔظغ عذادرٓب ػهى كـفـخ انًٍضاٌَ ،ـالحـع رـُـبقص انكزهخ،
ْٔزا دنٍم ػهى اَفالد انغبص انُبرظ ػٍ ْزا انزفبػم .
 )3قٕاٍٍَ انزفبػم انكًٍٍبئً ( قٕاٍٍَ الفٕاصًٌ : ) Lavoisier
 رخزهف األعغبو انًزفبػهخ ػٍ األعغبو انُبرغخ ثؼذ انزفبػم انكًٍٍبئً .
 رزكٌٕ انًزفبػالد ٔانُٕارظ يٍ َفظ انزساد َٕػب ٔػذدا ،إال أَٓب يشرجطخ ثكٍفٍـخ
يخزهفخ .
 رُحفع انكزهخ أصُبء انزفبػم انكًٍٍبئً ،حٍش أٌ يغًٕع كزم انًزفبػالد ٌغبٔي
يغًٕع كزم انُٕارظ .
 )IIIانًؼبدالد انكًٍٍبئٍخ : Les équations chimiques
َؼجش ػٍ انزفبػم انكًٍٍبئً ثًؼبدنخ كًٍٍبئٍخ رزعًٍ صـٍـغ األعغبو انًزفبػهخ انـزـً
ركزت ٌغبسأ ،صٍغ انُٕارظ انزً ركزت ًٌٍُب ،حٍش َفصم ثٍٍ غشفً انًؼبدنخ ثغٓى ًٌضم
يُحى انزفبػم انكًٍٍبئً .
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 أيضهخ :
 رفبػم انكشثٌٕ ٔصُبئً االٔكغغٍٍ :
صُبئً أٔكغٍذ انكشثٌٕ
كشثٌٕ  +صُبئً االٔكغغٍٍ
ثبعزؼًبل انصٍغ انكًٍٍبئٍخ نٓزِ األعغبوَ ،حصم ػهى انًؼبدنخ انكًٍٍبئٍخ انزبنٍخ :
C + O2
CO2
َالحع أٌ ْزِ انًؼبدنخ رخعغ نغًٍغ قٕاٍٍَ انزفبػم انكًٍٍبئًَ ،قٕل إرٌ اٌ انًؼبدنخ
انكًٍٍبئٍخ يزٕاصَخ .
 رفبػم صُبئً انٍٓذسٔعٍٍ يغ صُبئً االٔكغغٍٍ :
انًبء
صُبئً انٍٓذسٔعٍٍ  +صُبئً االٔكغغٍٍ
H2 + O2
H2O
َالحع أٌ انًؼبدنخ ال رخعغ نغًٍغ قـٕاَـٍـٍ انزفبػـم انكًٍٍبئـً ،حـٍـش أٌ ػـذد رساد
االٔكغغٍٍ فً انغغًٍٍ انًزفبػهٍٍ ٌـخـزـهـف ػٍ ػـذد رساد االٔكغغٍٍ فً انُٕارظ،
ٔنٓزا َقٕل اٌ انًؼبدنخ غٍش يزٕاصَخٔ .نكً رـؼـجـش ْـزِ انًؼبدنخ ػٍ انزفبػم انكًٍٍبئً،
ٌـغـت يٕاصَزٓب ثإظبفخ أػـذاد رـٕظـغ قجم صٍغ انًزفبػالد ٔانُٕارظٔ ،رغًى انًؼبيالد
انزُبعجٍخ .
2 H2 + O2
2 H2O
ْٔكزا أصجحذ انًؼبدنخ يزٕاصَخ ،حٍش رخعغ نغًٍغ قٕاٍٍَ انزفبػم انكًٍٍبئً .
 رفبػم انجشٔثبٌ ٔصُبئً االٔكغغٍٍ :
C3H8 + 5 O2
3 CO2 + 4 H2O
 رفبػم كجشٌزٕس انٍٓذسٔعٍٍ ٔصُبئً االٔكغغٍٍ :
2 H2S + O2
2 S + 2 H2O
 االحزشاق انكبيم نهجُزبٌ :
C5H12 + 8 O2
5 CO2 + 6 H2O
يهحٕظخ :
إٌ انًؼبيالد انزُبعجٍخ انزً رشد فً انًؼبدالد انكًٍٍبئٍخ ال رشٍش إنى ػذد انغضٌئبد
أٔ ػـذد انزساد انًزفبػهخ أٔ انُبرغخٔ ،إَـًـب رشٍش إنـى َـغـجـخ يشبسكـخ كـم عـغـى فً
انزفبػم انكًٍٍبئً .
● رفبػم انًٍضبٌ ٔصُبئً أٔكغٍذ انكشثٌٕ :
يؼبيالد رُبعجٍخ انزفبػم انكًٍٍبئً

1 C1O2 + 2 H2O1

1 C1H4 + 2 O2

أسقبو رحذد ػذد انزساد انذاخهخ فً رشكٍت انغضٌئخ

ٔاصٌ انًؼبدالد انكًٍٍبئٍخ انزبنٍخ :
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Fe + O2
H2S +O2
NO + O2
Cu2S + Cu2O

Fe2O3

Al + S

Al2S3

H2O + S

Fe + O2

Fe3O4

NO2

Cu + O2

Cu2O

Cu + SO2

H2 + N2

NH3
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