التفاعالت الكيميائية و حصيلة المادة
Les réactions chimiques et le bilan de la matière
 -1اٌتحىي اٌىُُّائٍ ٌّجّىػح
 أحٕاء تحىي وُُّائٍ تظهش أٔىاع وُُّائُح جذَذج فٍ حُٓ تختفٍ أٔىاع أخشي ,ورٌه وفك ظشوف ِؼُٕح .
حُج :
ٔىاتج
ِتفاػالخ
ِجّىػح وُُّائُح
ِجّىع األٔىاع اٌىُُّائُح ِٓ ِتفاػالخ
األٔىاع اٌىُُّائُح اٌتٍ تختفٍ وٍُا أو جضئُا األٔىاع اٌىُُّائُح اٌجذَذج اٌتٍ تظهش
ؤىاتج و األٔىاع األخشي اٌتٍ ال تشاسن
فٍ اٌتحىي
َّ ش اٌتحىي اٌىُُّائٍ ػّىِا وفك حالث ( حاالخ ) ِشاحً :
وهٍ ِشحٍح االٌتماء األوٌٍ تُٓ اٌّتفاػالخ فٍ ظشوف تسّح تأطالق اٌتحىي .
اٌحاٌح اٌثذئُح ٌٍّجّىػح اٌىُُّائُح:
وهٍ ِشحٍح ظهىس إٌىاتج و اختفاء اٌّتفاػالخ
اٌحاٌح اٌىسطُح ٌٍّجّىػح اٌىُُّائُح
وهٍ اٌّشحٍح اٌتٍ َتُ فُها استهالن أحذ اٌّتفاػالخ تشىً تاَ
اٌحاٌح إٌهائُح ٌٍّجّىػح اٌىُُّائُح

ّٔ -2زجح اٌتحىي اٌىُُّائٍ
ٌ ذساسح تحىي وُُّائٍٔ ،ستؼًّ ّٔىرجا َسًّ اٌتفاػً اٌىُُّائٍ و ٔؼثش ػٕها تىاسطح وتاتح سِضَح تسًّ ِؼادٌح وُُّائُح خِىٓ ِٓ
وصف هزا اٌتحىي .
 خالي اٌتفاػً اٌىُُّائٍ تٕحفع اٌؼٕاصش اٌىُُّائُح ٔىػا وػذدا (أحفاظ اٌىتٍح) و تٕحفع اٌشحٕح اٌىهشتائُح اإلجّاٌُح.
َؼثش ػٓ هزا االٔحفاظ تىتاتح ِؼادٌح وُُّائُح ِغ إضافح أػذاد صحُحح إًٌ سِىص أو صُغ األٔىاع اٌىُُّائُح تسًّ اٌّؼاِالخ اٌتٕاسثُح.
ٔمىي إْ اٌّؼادٌح اٌىُُّائُح ِتىاصٔح .

 -3تطىس ِجّىػح وُُّائُح
ِ -1فهىَ تمذَ اٌتفاػً
ٌتتثغ تطىس وُّاخ ِادج وً األٔىاع اٌىُُّائُح اٌّىىٔح ٌٍّجّىػح ٔستؼًّ ِفهىِا وُُّائُا َطٍك ػٍُه اسُ تمذَ اٌتفاػً ؛
و ٔشِض ٌه تاٌحشف x
 xوُّح اٌّادج اٌتٍ تختفٍ تها اٌّتفاػالخ و تضداد تها إٌىاتج
و ٔمىَ تأجاص جذوي وصفٍ خاص تاٌتفاػً َتُ فُه تحذَذ وُّح ِادج وً ٔىع وُُّائٍ تذالٌح اٌتمذَ . x
ِؼادٌح اٌتفاػً
.A +
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 .C
تمذَ اٌتفاػً حاٌح اٌّجّىػح
وُّاخ اٌّادج ( تاٌّىي )
اٌحاٌح اٌثذئُح
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خالي اٌتفاػً
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اٌحاٌح إٌهائُح
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ِ -2فهىَ تمذَ االلصً يٌتفاػً و اٌّتفاػً اٌّحذ
َ سًّ اٌّتفاػً اٌزٌ َختفٍ وٍُا فٍ اٌّجّىػح اٌىُُّائُح خالي تحىٌها  :اٌّتفاػً اٌحذٌ .
َ ىافك اٌتمذَ األلصً ٌٍ xmتفاػً أصغش لُّح تأخزها  xػٕذ اختفاء اٌّتفاػً ايَ حذ .
 تّىٓ لُّح اٌتمذَ األلصً ٌٍ xmتفاػً ِٓ حساب وُّاخ ِادج األٔىاع اٌىُُّائُح فٍ اٌحاٌح إٌهائُح ,وهزاِا َسًّ حصٍُح اٌّادج .

األستار ػضَض حاٌُة

