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الفيزياء                   الفصل الثالث         الصف التاسع المتقدم                  

 الطاقة الحرارية
 الحرارة:

 

 الطاقة المنتقلة بين األجسام نتيجة الختالف درجة حرارتها.

 تنتقل من األجسام ذات درجة الحرارة المرتفعة الى األجسام ذات درجة الحرارة
 المنخفضة. 

 درجة الحرارة:

 

 هي مقياس للطاقة الداخلية لألجسام )مقياس لمتوسط طاقة حركة جزيئات المادة( . -1
 ............... ............................................................ جهاز قياس درجة الحرارة:  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alm
an
ah
j.c
om
/ae



 الطاقة الداخلية: 

 

 هي الطاقة الناتجة من الحركة العشوائية لحركة الجزيئات.

 عندما ال يكون هناك فرق بين درجة حرارة جسم ومحيطه، ال يكون هناك طاقة متبادلة على شكل حرارة.

 

 درجة الحرارة هي مقياس لهذه الطاقة. -1
 الحرارة بين األجسامتعتمد على الفرق في درجة  -2

 كلما ازداد هذا الفرق ازدادت الطاقة المتبادلة على شكل حرارة -3

 مثـــال:

الى قطرة مطر باردة درجة  30Cتنتقل الطاقة كحرارة من سطح سيارة درجة حرارته  الشتاء:فصل 
  C 5حرارتها 

إلى قطرة مطر درجة حرارتها  C 45تنتقل الطاقة كحرارة من سطح سيارة درجة حرارتها  الصيف:فصل 
20 C  

 وبما أن الفرق بين درجتي الحرارة هو نفسه في كلتا الحالتين بالتالي تكون الطاقة المتبادلة هي نفسها.

 االتزان الحراري:

 

 لحرارة نفسها.الحالة التي يكون فيها للجسمين المتالصقين فيزيائياً درجة ا

 مثال: 

عند وضع ترمومتر في فم المريض ننتظر برهة من الوقت لتحقق االتزان الحراري يكون للجسم و الترمومتر 
 درجة الحرارة نفسها عند االتزان الحراري.
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 الترمومترات أنواع

 

 

 

 

 

 

  مقاييس درجة الحرارة:

 

 C   Tc °سيلزيــوس -

 Tkمطلق ) كلفن (    -

 Tfفهــرنـهيـــــت     -

 

 

 

 التحويل بين المقاييس                              

Tk=Tc + 273              
 

 األول السؤال
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 الثاني  السؤال 

 

  (  A  ( ، )Bفي الشكل المجاور: إذا تالمس الجسمان )  

 تنتقل الحرارة بين الجسمين من الجسم.............. إلى الجسم ...................... 1-    

 تنتقل الحرارة بين الجسمين حتى نصل إلى حالة ........................ عندئذ تكون درجة  2 -    

 ( . B( ...................... درجة حرارة الجسم )  Aالجسم )      

 : نستنتج أن

 الحرارة تنتقل بطريقة تلقائية من الجسم .................. إلى الجسم ...................  -1

 عند الوصول إلى حالة االتزان الحراري ال يتوقف انتقال الحرارة بين األجسام وتكون     -2

 الطاقة الكلية المتبادلة =  .............                    

 الثالث السؤال

 لصحيحة فيما يلي. اختر اإلجابة ا

 . عندما يتوقف انتقال الحرارة بين جسمين متالمسين يكون للجسمين المتالمسين نفس:1

 أ. الطاقة الحرارية             ب. درجة الحرارة                ج. الحرارة النوعية              د. الكتلة   

( ماء درجة حرارته 2L( ووعاء آخر يحوي )Co50( من الماء درجة حرارته )2L. وعاء يحوي )2
(Co30 وعند إضافة الماء في الوعاء الثاني إلى األول فإن درجة ):الحرارة تصبح 

   Co50د.                      Co30ج.                       Co40ب.                              Co80أ. 

 . ظاهرة يتم تفسيرها على أساس التبادل الحراري:3

 . نسيم البحرالحراري             د االحتباسأ. قوس قزح                      ب. الندى                   ج. 

 . في الشكل المجاور ثالث كرات نحاس متساوية الحجم، فإذا حدث تالمس بينهم فإن الحرارة تنتقل:4
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   Aإلى  B,Cد. من              Bإلى  Aج. من              B إلى C,Aب. من            Bإلى  Cأ. من 

 الرابع السؤال

 حدد اتجاه انتقال الحرارة في كٍل من الحاالت التالية: 

 اتجاه انتقال الحرارة  الحالة 

  ( تشعر بالحرارة عند وضع يديك مقابل مدفئة.1) 

  ( تشعر بالدفء عند النفخ في يديك في يوم بارد.2) 

( تشعر بالحرارة عندما تلمس كوبًا معدنيًا يحوي ماءًا 3) 
 ساخنًا.
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 (    Specific heat capacityالسعة الحرارية النوعية )
  1Cمن المادة بمقدار  1Kgهي كمية الطاقة الحرارية الالزمة لرفع درجة حرارة 

Cp    =      Q      

                 m ∆T 

Cp = J/Kg.C° 

∆T = ( Tf – Ti ) 

Q = Cp. m. ∆T 

 : أواًل(( 

أخذنا كتلتين متساويتين من الماء والزيت وقمنا بتسخينهما لفترة متساوية بنفس اللهب فإننا نالحظ بعد  إذا 
 .فترة أن درجة حرارة الماء تكون أقل بكثير من درجة حرارة الزيت

   .....: ...................................................................................وهذا يعنى أن 

   من الحرارة النوعية للزيت .............. ولذلك نقول أن الحرارة النوعية للماء  

 :ملحوظة هامة *

الماء يحتاج طاقة حرارية كبيرة لكي يسخن وبالتالي فإنه يقوم بتخزين كمية كبيرة من الطاقة عند تسخينه كما 
هو أفضل السوائل الذي يمكن أن تستخدم في أنظمة أنه يفقد كمية كبيرة من الطاقة عندما يبرد ولذلك الماء ) 

التسخين والتبريد وفي إطفاء الحرائق وأيضا وجود الماء في جسم الكائن الحي يجعله يقاوم التغيرات الحرارية 
  .للوسط المحيط به( 

 متى تطبق معادلة السعة الحرارية النوعية؟

 المحيط بها.على األجسام التي تمتص الحرارة من الوسط -1

 على األجسام التي تعطي الحرارة للوسط المحيط. -2

 موجبة عند ارتفاع درجة حرارة الجسم الذي يمثل انتقال الحرارة إلية( Qو  t∆)نعتبر إشارة كل من 

∆t  وQ .تكون سالبة عند انخفاض درجة حرارة الجسم وانتقال الحرارة منه الى وسطه المحيط 
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 بحر.علل: حدوث ظاهرة نسيم ال -1

 ...........................................................................................................................
 ......................................................................................................................... 

  
 يستخدم الماء في تبريد المحركات. علل: -2

 ............................................................................................................................. ........
........................................................................................................................... .......... 

 عند االتزان بين جسمين:

Q1  =  Q2 

 كمية الحرارة المكتسبة للجسم الثاني = كمية الحرارة المفقودة من الجسم األول  

Cp1  x  m1  x ( Ti – Tf ) = Cp2  x m2  x ( Tf – Ti ) 
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