
ولكن لن يتحول ماء البحيرة إلى  ،قد تتساقط الثلوج لتغطي اليابسة

 ألنه لم يصل إلى درجة الحرارة التي يتجمد عندها الماء. ،جليد

 









 نها.حركة جسيمات المادة وقوة التماسك بي

 

المادة السائلة في  –المادة الصلبة في الجليد 

البلزما  –الحالة الغازية في الهواء  –الماء 

 في الشمس.

 



هتزازية حيث تهتز الجسيمات إتتحرك جسيمات المادة الصلبة حركة 

 في مكانها.
 



المواد البلورية تترتب 

أما المواد غير البلورية فتترتب  ،جسيماتها في تنظيم معين

 جسيماتها بشكل عشوائي.

 



  المادة في حالة تكون جزيئات

 البلزما متأينة على عكس

الحالة الغازية التي تكون فيها  

 الجسيمات متعادلة.

  المادة في حالة البلزما تكون

موصلة للكهرباء عكس الحالة 

 الغازية.

  تستجيب حالة البلزما بقوة للمجال

 الكهرومغناطيسي.

 رارة العالية تتواجد في درجات الح

مثل الشمس والنجوم أو حاالت  جداً 

 التبريد بالتفريغ كما 

 في المصابيح النيون.
 

 



حركة الجسيمات وقوة التماسك بين 

 ت.الجسيما
 

تهتز الجسيمات في مكانها  في الحالة الصلبة:

 وتكون الجسيمات قريبة من بعضها.

 

تكون الجسيمات أبعد عن  :في الحالة السائلة

ستطيع التدفق واالنزالق فوق بعضها وت

 بعضها بعض.

 

ا تكون الجسيمات بعيدة جدً  في الحالة الغازية:

عن بعضها وتتحرك بسرعة كبيرة في 

 اتجاهات مختلفة.
 



أما المواد  ،المواد الصلبة والسائلة لها حجم ثابت

 الغازية والسائلة فتأخذ شكل اإلناء الذي توضع فيه.
 

شكل وحجم اإلناء الذي ألنها تأخذ  ؛المادة غازية

 توضع فيه.
 

ألن كلما ازدادت قوة  ؛لزوجته أكثر Aالسائل 

التماسك بين الجزيئات كلما ازدادت لزوجة 

 السائل.

 

 
 غاز سائل صلب

تتحرك جسيماتها 

 حركة اهتزازية.

قوة التماسك بين 

 جزيئاتها كبيرة.

قوة التماسك 

بين جزيئاتها 

 أقل.

حركة الجزيئات 

 أكبر.

قوة التماسك بين 

الجزيئات ضعيفة 

 جداً .

الجزيئات تتحرك 

بسرعة كبيرة وفي 

 جميع االتجاهات.

لها حجم 

 ثابت.

     

    

      

     

     

.     



ألن الطاقة الحرارية 

لجسيمات الماء الساخن 

في الينبوع أكثر من طاقة 

 الجسيمات المحيطة بها.
 



أسرع ك جسيماته تسب طاقة حرارية وتتحرعندما يسخن الجسم يك

 وتزداد درجة حرارته.
 

طاقة حركة جزيئات 

 الشاي الساخن أكبر

من طاقة حركة 

جزئيات الشاي 

.المثلج  







درجة تجمد الماء صفر  -

 درجة مئوية

درجة تجمد الزئبق هي  -

10.00 م تحت الصفر 

درجة تجمد الذهب  -

0.261 م 

درجة تجمد جليكول  -

 م. 01-اإلثيلين 

كثير من درجة تجمد يستفاد 

غراض عديدة أمن المواد في 

منها جليكول اإليثلين. 

جليكول اإلثيلين هو أحد 

السوائل الذي عادة ما يستخدم 

كمادة مضادة للتجمد في 

وعند خلط  محركات السيارات

كميات متساوية من جليكول 

اإلثيلين والماء فإن نقطة 

بهذا الخليط  التجمد الخاصة

° 42-مئوية )° 42- هي

، وهي أقل بكثير فهرنهايت(

الخاصة بكل  من نقطة التجمد

سائل من هذين السائلين 

 .النقيين على حدة
 

 يتحول من الحالة السائلة إلى الصلبة ويفقد الطاقة عند تجمده.
 

يتشكل الجليد عند درجة حرارة صفر مئوية ويشكل طبقة من الجليد تغطي 

الطاقة المنطلقة أثناء تكون  كما أن ،البرتقالة فتعزلها عن تأثير الهواء البارد

 .الجليد تكتسبها البرتقالة
 



 يتبخر الكحول.
 

شعرت بالبرودة في المكان 

الذي وضعت عليه الكحول 

وذلك ألن الكحول امتص حرارة 

ذلك  عدالجلد أثناء تبخره وب

 رتفعت درجة حرارة اليد ثانية.إ
 

لكي نشعر بالبرودة البد من 

تبخر العرق فعند تبخره 

الحرارة من الجسم  يمتص

 فيبرده.

 

 التبخر هو تحول السائل إلى غاز.



الموجود في  يتكاثف بخار الماء

الهواء إذا انخفضت درجة 

حرارته إلى ما دون نقطة الندى 

تقل مقدرته على  ففي هذه الحالة

حمل بخار الماء العالق به 

وتحدث ظاهرة التكاثف. وللتكاثف 

مظاهر عديدة منها الصقيع 

والضباب والسحاب  والندى

والبرد وكل منها يتوقف على 

 بالفعل ةكمية بخار الماء الموجود

 في الهواء الجوي.

 
يفقد الغاز الطاقة الحرارية وتثبت درجة حرارته أثناء عملية التكاثف وترتب 

 الجسيمات نفسها أثناء فقدانها للطاقة.
 



هي مجموع طاقتي الوضع والحركة الطاقة الحرارية 

أما درجة الحرارة فهي ، سيمات الجسملجميع ج

 متوسط الطاقة الحركية المكونة له.

 

بتغير الطاقة الحرارية تتغير طاقة حركة الجسيمات 

فإذا زادت الطاقة الحرارية تزداد طاقة حركة 

الجسيمات وتتغلب على قوى التماسك بين الجسيمات 

وإذا قلت الطاقة الحرارية قلت طاقة حركة الجسيمات 

 د قوى التماسك بينها.فتزدا

 مثال:

 يتصاعد البخار نظراً  :في حالة غليان الماء -أ

طاقة الحرارية التي زادت الكتساب الجسيمات لل

حركة الجسيمات فتتغلب على قوى  من طاقة

التماسك بينها فيتحول لماء من الحالة السائلة 

 إلى الحالة الغازية.

 الجسيمات طاقة دفقتعندما  تحول الماء إلى ثلج: -ب

حرارية فإن طاقة حركة الجسيمات تقل فتزداد 

قوى التماسك بين الجسيمات فتتحول من الحالة 

 السائلة إلى الحالة الصلبة.

 

الغليان ويحدث في السائل كله  النوع األول:

حيث تصعد الفقاقيع إلى السطح وتثبت درجة 

 .حرارة السائل ويتحول السائل كله إلى بخار

ما دون الحاجة إلى يحدث دائ :النوع الثاني

الوصول إلى درجة الغليان وتحدث على سطح 

السائل حيث تستطيع بعض الجزيئات سريعة 

الحركة التغلب على قوى التجاذب بينها وتتمكن 

من اإلفلت من سطح الماء بسبب طاقتها 

 الحركية.

 

نصهار والتبخر والتسامي.اال  
 

 



ن ألن الماء الموجود على الجلد يمتص الحرارة م

 الجسم ويتبخر.
 

ألن الطاقة الممتصة تستهلك في تحطيم قوى 

 التماسك بين الجزيئات.

 

 : المعطيات

 .كيلو جول / كجم 4.5/ كجم = جوال  4522= الحرارة النوعية 

 .س°02فرق درجات الحرارة = 

 كجم2الكتلة = 

  :المطلوب

 =؟ درجات سيلزية 02ا كجم من الماادة نفسه 2لرفع درجة حرارة كمية الحرارة اللزمة 

 طريقة الحل:

 .الفرق في درجات الحرارة× الكتلة × كمية الحرارة = الحرارة النوعية 

 كيلوجول. 502درجة سيلزية =  02× كجم  2× كجول / كجم 4.5=

 .الفرق في درجات الحرارة× الكتلة × كمية الحرارة = الحرارة النوعية 

 كيلوجول. 502زية = درجة سيل 02× كجم  2× كجول / كجم 4.5=
 

  





 يزداد الضغط بزيادة القوة المؤثرة والعكس صحيح. :القوة

 والعكس صحيح.قل المساحة المؤثرة عليها القوة يزداد الضغط عندما ت المساحة:

 

ألن في الحالة األولى 

يقف الولد على مساحة 

 أقل فيزداد الضغط حيث

أنه كلما قلت المساحة 

زداد الضغط اكلما 

كس صحيح.والع  
 



ألن السوائل داخل جسمه 

تضغطه للخارج بمقدار 

كافي يوازن الضغط 

الجوي خارج الجسم 

فيتوازن الضغط وال 

 يتحطم جسمه.

 





لو استمر تسخين اإلناء 

تزداد درجة حرارة الغاز 

داخل اإلناء فيزداد 

 .ضغطه فينفجر اإلناء
 

داخل اإلناء ألن عند تجميد اإلناء تنخفض درجة الحرارة فيقل الضغط 

 عنه خارج اإلناء مما يؤدي إلى انكماش اإلناء أو كسره.

 



وزن الماء المزاح هو قوة 

الدفع المؤثرة على الكرة 

داخل اإلناء. أما حجم الماء 

المزاح فهو يساوي حجم 

 الكرة.

 



 جم025كتلة الزئبق =  المعطيات:

 1جم/ سم0كثافة الماء   1سم0.42=   حجم الزئبق

 تطفو فوق الماء؟. هذه العينة هل المطلوب:

 بحساب كثافة الزئبق ثم مقارنتها بكثافة الماء. الحل:

 حجم الزئبق÷ كثافة الزئبق = كتلة الزئبق 

 1سم 0.42÷  جم 025=  

 1جم/ سم 01.00=  

 1جم / سم0.22كثافة الماء = 

 ق فوق الماء.بال يطفو الزئ اً كثافة الزئبق أعلى من كثافة الماء إذً 

 

 طيات:المع

 جم  01.2= سطوانة األكتلة   

  1سم 2.2الحجم = 

  1جم / سم 0.22كثافة الماء = 

 المطلوب:

 سطوانة تطفو فوق الماء؟هل األ 

 :طريقة الحل

  سطوانة بكثافة الماء : بمقارنة كثافة األأواًل 

  1جم / سم 5.0=  1سم 2.2/جم 01.2الكثافة = الكتلة / الحجم = 

 .ولن تطفو فوق الماءا ستغمر العينة ذً إكبر من كثافة الماء أنة سطوان كثافة األأبما 
 





رتفاع ضغط الدم أو ضغط الدم ا

المرتفع هو حالة يكون فيها الضغط 

، وهو اً جد اً الشرايين مرتفع داخل

خطار التي تهدد واحد من أكبر األ

الدول المتقدمة  الصحة العامة في

في العالم، وذلك بسبب أنه شائع 

فإنه  ألنه إذا لم يعالج اً وأيض اً جد

يؤدي إلى عدد من المضاعفات 

المهلكة، وتشمل النوبات القلبية 

 المخية. والسكتات
 



 يزداد الضغط.
 

 يقل الضغط الجوي كلما ارتفعنا ألعلى.

أنه إذا أثرت قوة خارجية على سائل محصور 

فإنها تسبب زيادة في الضغط على هذا السائل 

 جميع أجزاء السائل. وهذه الزيادة تنتقل إلى
 

 أن قوة الدفع لهذا الجسم تتساوى مع وزن الجسم.
 

ألن الضغط الجوي خارج العلبة أكبر من الضغط 

 داخلها فتسبب في تهشم العلبة.

 
 

 المعطيات:

 5م 5.2المساحة =                       نيوتن  2.2القوة = : أواًل 

 5م 5.2المساحة =         نيوتن                02ا: القوة = ثانيً 

 5م0نيوتن                         المساحة =  2ا: القوة = ثالثً 

 :المطلوب

 الضغط =؟الضغط في حالة أوالً وكيف يتغير الضغط في كلً من ثانياً وثالثاً.                      

 :طريقة الحل

 5م  \ نيوتن 5.2=  5م5 \نيوتن  2 الضغط = القوة / المساحة = 

 إذا زادت القوة بمقدار الضعف يزيد الضغط بمقدار الضعف.

 5نيوتن / م2=  5م5نيوتن /  02= الضغط 

 عندما تقل المساحة بمقدار النصف تزيد القوة بمقدار الضعف.

 5نيوتن / م 2=   5م0نيوتن /  2الضغط = 

 



 .كلما ازدادت كتلة حمولة السفينة يزداد حجم الماء الذي تزيحة السفينة
 



فتقل الكثافة فتطفو على  إذا غرقت السفينة سأخفف من أحمالها  لكي ينقص كتلة السفينة والحمولة معاً 

 الماء.

عندما ينغمر جزء صغير منها  ةأما إذا طفت السفينة أحسب وزن الماء التي يمكن أن تزيحه السفين

 إضافتها.ومنها أحدد كتلة السفينة واألحمال معا فيمكن حساب الكتل التي يجب 

 

مولة السفينة عند ثبات كتلة حمولة السفينة كلما زاد حجم ح

وعندم تقل كثافة الحمولة وكثافة السفينة تقل كثافة الحمولة 

 عن كثافة الماء تطفو السفينة والحمولة فوق سطح الماء.

 





 غازية صلبة

 

 بلزما

 

 الماء

 



 الغاز

 السائل

 .الحرارة

 درجة الحرارة

 .التكاثف  

 التبخر.

 الكثافة

 الضغط

 مبدأ باسكال



ألن البخار يحوى طاقة حرارية أكثرمن الطاقة 

 التي يحويها الماء الذي يغلي.

 

ا لتكاثف بخار الماء الساخن على سطح نظرً 

 المرآة األبرد من الهواء.

 

هي مواد قوى التماسك بين  المواد الصلبة:

تين وقد ا وتأخذ شكل وحجم ثابه كبيرة جدً جسيمات

تكون متبلورة مثل السكر أو غير متبلورة مثل 

 الزجاج.

مواد قوى التماسك بين جسيماتها أقل من السوائل: 

المواد الصلبة وقد تدفق جسيماتها بعضها فوق 

بعض وقوة التماسك تمنح السوائل لزوجة وتوتر 

سطحي كما تأخذ السوائل شكل اإلناء الذي توضع 

 فيه ولها حجم ثابت.

مواد قوى التماسك بين جسيماتها صغيرة : تالغازا

ا ا ولذلك فإن جسيماتها متباعدة عن بعضها كثيرً جدً 

ليس له حجم أو شكل ثابت وتأخذ شكل اإلناء الذي 

 توضع فيه.
 

 المعطيات:

  1سم 002هب = ذحجم قطعة ال 

 جرام  0022الكتلة = 

  1جم/سم 1..0كثافة الذهب= 

 ؟ لخالصهل القطعة من الذهب ا المطلوب:

 طريقة الحل:

 إيجاد كثافة قطعة الذهب ثم مقارنتها بكثافة أواًل  

 الذهب الخالص.

=  1سم 002\جم 0022كثافة قطعة الذهب = 

 .1سم \جم 06.16

وهي أقل من كثافة الذهب الخالص أي أن هذه 

 القطعة ليست من الذهب الخالص.
 



ألن بتعرض البالون للشمس تكتسب جسيمات 

لبالونة طاقة حرارية تزيد  من الهواء داخل ا

حركة الجسيمات بسرعة وتكثر التصادمات بين 

الجسيمات فيزداد الضغط داخل البالونة أكثر من 

 البالونة. تنفجرضغط الهواء الجوي ف

 

ستبقى كل من درجتي االنصهار والغليان 

نفسها لكن سيكون الزمن الذي يتطلبه 

ن ميل االنصهار والغليان سيزداد وبالتالي يكو

أقل خلل ازدياد درجة  لخطوط  المائلةا

كما سيزداد طل الخط المستقيم عند  الحرارة

الزدياد الزمن اللزم لتحول  ؛نقطة الغليان

 .الماء إلى بخار
 

كلما زاد عمق الماء كلما زاد ضغط 

 .الماء

 


