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 السابعة عشرة: المذكرة الدراسية للمحاضرة

ية(، الفصول تنتروب)اإل 7.8و  7.2)التغير التلقائي(، والفصالن  7.1الفصل : لهذه المحاضرةللقراءة 

 )الطاقة الحرة(. 7.15و  7.13و  7.12

ول )تغيرات الطاقة الحرة في األتنظمة الحيوية(، )الفص 7.16الفصل للقراءة للمحاضرة الثامنة عشرة: 

 (.الثالث والرابعالمطلوبة في الفصل السابع هي ذاتها في اإلصدارين 

 التيرموديناميك المواضيع: 

  I .موضوع المحاضرة السادسة عشرة(.)إتمام ل ية التفاعالت: حساب إتنتالب 

  II ..التفاعل التلقائي والطاقة الحرة 

  III .ية.تنتروباإل 

  IV .يل.الطاقة الحرة للتشك 

 سؤال سريع: مراجعة التهجين

 

 

 

 

 

 

 

I .هس"( باستخدام قانون موضوع المحاضرة السادسة عشرةتمام لية التفاعالت الكيميائية )إإنتالب" 

 لحساب 

 

  ية تابع "حالة"، بمعنى أن تنتالباإل

 .لمسارا_________ 

 

ةنتالبيإ  

 تحليل الغلوكوز إلى مكوناته

  من  6 تشكيل 

  من  6تشكيل 

 التهجين في الجزيئات المعقدة، مثال: دور المورفين

:وظيفتهصفات تدل على  4 في والجزيئات المرتبطة - لأللم مسكن -قوي  يتشارك المورفين، وهو مسكن إدماني  

 تشابه هذه الجزيئات عمل اإلندورفينات )وهناك تشابهات بنيوية بينها(

 مورفين ديميرول
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تان أو أكثر لتعطي معادلة كيميائية أخرى، فيجب إضافة إذا جمعت معادلتان كيميائي: "هس"قانون 

 ________ المطابقة.

 (:kJألكسدة الغلوكوز )كل القيم بوحدة  

 

  

  

  

 
____________________________________________ 

 

 :ثالث طرق )حتى اآلن( لحساب  تعرفنا على

 (:أو  _____ )_______إنتالبيات ( 1

  

 

 يات المعيارية للتشكيل )_____(:نتالب( اإل2

  

 

 "هس"( قانون 3

 *** إلى هنا تنهاية المعلومات المطلوبة لالمتحان الثاتني ***

 

II:التفاعل التلقائي والطاقة الحرة . 

 ي؛ إن أعطيت الوقت الكافي.عملية تحدث من دون حاجة إلى تدخل خارجهو  التفاعل التلقائي

 مثالً؛ التفاعالت اآلتية تفاعالت تلقائية تحت ضغط ثابت:
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 :ATPتحلل الـ 

 

 ولكن أيضاً ...

  

  

 هو المفتاح للتلقائية؟ ______! HΔهل 

 .GΔالحرة،  "جيبس"طاقة ثابتين ب P + Tيتعلق حدوث التفاعل تلقائياً تحت ضغط وحرارة 

  

 مقياس لالضطراب. ،يةتنتروبعلى تغير اإل ΔSعلى درجة الحرارة و  Tحيث تدل 

  

  

 

 

وليس بالضرورة أن تكون  تحت ضغط وحرارة ثابتين، تكون العملية تلقائية عندما تكون  

 لماذا؟ 

 اكتشاف ذلك كان واحداً من اإلتنجازات العظيمة للميكاتنيك الحراري!!

 مثالً:

  

 مل مفيدع
 طاقة الحرةأو ال

كمية طاقة التفاعل التي 
 «عالقة»تصبح 
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 فإن  T=298 Kعندما تكون الحرارة 

 

 

 تلقائي.موجبة. هذا التفاعل   مع أن  لبة، اس 

 واآلن لنأخذ بالحسبان أكسدة الغلوكوز في حرارة الغرفة:

 
 

 

  

 ند درجات الحرارة ______.، وهذا التفاعل تلقائي عأكثر سلبية من  

 

IIIيةنتروب. اإل 

 ، مقياس _________ جملة.Sية، تنتروباإل

SΔ ية، و تنتروبهي التغير في اإلSΔ .تابع حالة 

 اضطراب ________ 

  

 اضطراب الغاز ____ السائل ____ الصلب.

 التحرك بحرية، فهي محتجزة في أماكن منظمة. في األجسام الصلبة، ال تستطيع الجزيئات

مثل: بنية الجزيئات المتعددة، وكثير من الحاالت الكمومية  –تسهم الدرجات الداخلية للحرية في الحركة 

 ية.تنتروبالتي يمكن أن تُشغل أيضاً في اإل

 للكثير من التفاعالت من دون حسابات. مثالً، SΔيمكننا توقع إشارة 
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 ____________ SΔلديه 

 :ية التفاعالت، إنتروب

 للنواتج والمواد المتفاعلة. المطلقةيات تنتروبيمكن حسابها من اإل

  

 ية المعيارية المطلقة.تنتروبهي اإل حيث 

البلورة المثالية في درجة الحرارة  –لديها صفر مطلق  S، حيث يمكن اختيار الصفر، فإن Hأو  Eبعكس 

T = 0 K .)منتظمة مثالياً، وليس هناك اضطراب على اإلطالق 

 مثالً، لنأخذ تحلل الماء األوكسجيني:

 

  

  

  

  

 

ل السائل إلى سائل وغاز.موجبة؟  لماذا   التفاعل يحو 

  

  

 
 

 )فالتفاعل ______________(

 كلفن: 298.15لنأخذ بالحسبان ذوبان الجليد عند درجة الحرارة  

  

 
 

 حيث 

 ؟ _______________لماذا 
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 موجبة. فذوبان الجليد تفاعل تلقائي في درجة حرارة الغرفة ولو كاتنت 

 

IV ،طاقة التشكيل الحرة . 

 مشابهة لـ 

 معيارية للتشكيل.الحرة ال "جيبس"طاقة   

لتشكيل مول واحد من المركب بدءاً من عناصره في شكلها األكثر استقراراً في الظروف   

 كلفن. T  =298.15قدرها بار وحرارة  P  =1المعيارية، أي تحت ضغط 

 حسابها من القاتنون: ، ولكن يمكنتمت جدولة قيمها لكثير من المركبات كما هي الحال بالنسبة إلى 

 

 مثالً:

 
 

 فتكون 

 

 مهمة ألتنها مقياس الستقرار المركب بالنسبة إلى عناصره. إن 

ً تيرموديناميكي فإن المركب ____________ إن كاتنت   بالنسبة إلى عناصره. ا

ً موديناميكيتير ____________  فإن المركب إن كاتنت   بالنسبة إلى عناصره. ا

  

  

 إن التفاعل المعاكس تلقائي ولكنه بطيء جداً!

تخبرتنا الطاقة الحرة عما إذا كان التفاعل سيحدث تلقائياً أم ال، ولكنها أيضاً تخبرتنا __________ عن 

 معدل التفاعل )لمعلومات المعدل التي تنحتاجها في الحركية الكيميائية(.

 من أجل تفاعل: لحساب 
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 أو  

 

 


