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 : المادة ولطاقة الحرارية 1القسم 

 

 األسئلة الرئٌسٌة : 

 ما النظرٌة الحركٌة للمادة ؟ (1

 كٌف تتحرك الجسٌمات فً حاالت المادة المختلفة ؟  (2

 ما سلوكٌات الجسٌمات عند درجة الغلٌان واالنصهار ؟  (3

 

  ما حاالت المادة األربعة ؟

 البالزما  –الغازٌة  –السائلة  –الصلبة 

 .) مالحظة : ان اكثر حاالت المادة شٌوعا هً البالزما (

 قارنً بٌن المادة الصلبة والسائلة والغازٌة ::

 الغاز  السائل  الصلب حاالت المادة 

 متغٌر )غٌر مدد ( ثابت )محدد( ثابت )محدد( الحجم :

 متغٌر )غٌر محدد(  متغٌر )غٌر محدد( ثابت )محدد( الشكل :

 متباعدة جدا  متقاربة  متراصة ومترابطة المسافة بٌن الجزٌئات :

 كل جسم بعٌد عن االخر  تهتز بعضها فوق بعض  تهتز فً مكانها  كٌف تهتز الجزٌئات :

  التوتتر السطحً واللزوجه بلورٌة وال بلورٌة  خصائص ممٌزة :

  

 النظرٌة الحركٌة للمادة :

 هً نظرٌة تستخدم لتفسٌر سلوك الجسٌمات فً الغازات . 

 االفتراضٌات األساسٌة لنظرٌة الحركة :

 تتكون المادة من جسٌمات دقٌقة ) مثل الذرات والجزٌئات واالٌونات ( .  (1

 تتكون الجسٌمات فً حركة مستمرة . (2

 تكون الجسٌمات فً حركة عشوائٌة . (3

   اصطدامات طفٌفٌة .الطاقة التً تفقدها الجسٌمات نتٌجة  (4

 الخصائص الممٌزة للمادة الصلبة :

الحدٌد  –الماس  –بلورٌة : تتخذ الجسٌمات داخل االجسام البلورٌة ترتٌب ثالثً االبعاد ومنظمة .) مثل : الثلج  (1

 ) 

االبلورٌة : االجسام الصلبة االبلورٌة تتكون من جسٌمات لٌس لها ترتٌب بلوري ثالثً البعاد وال تتوزع وفق  (2

 الزجاج ( . –الشمع  –نمط منظم ) مثل : المطاط 

 الن قدرتها على التغلب على قوة الجذب كبٌرة  علل : الحاله الصلبة لها شكل وحجم ثابت ؟ (3

 السائلة :الخصائص الممٌزة للمادة 

 التوتر السطحً : القوة التً تؤثر فً سطح سائل والتً تعمل على انقاص مساحة هذه السطح لتبلغ حدها األدنى  (1

) كلما ازدادت قوة التجاذب بٌن جزٌئات السائل تزداد اللزوجة : مقاومة غاز او سائل الن ٌسٌل او ٌنساب  (2

  اللزوجة (

 الن قدرتها على التغلب على قوة الجذب قلٌلة  متغٌر ؟ علل : الحالة السائلة لها حجم ثابت وشكل (3
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 هو تغٌر المادة من شكل فٌزٌائً لشكل فٌزٌائً اخر  تغٌرات الحالة :

البخار = ٌتكون  –الماء  –مثل : الثلج ال تتغٌر فٌها هوٌة المادة ))مالحظة : جمٌع تغٌرات الحالة تغٌرات فٌزٌائٌة 

 من المادة نفسها وهً الماء (( .

 .تغٌر حالة المادة من حالة صلبة الى حالة سائلة مثل انصهار مكعب الثلج  االنصهار :

 فً التحول الى المادة السائلة .درجة الحرارة التً تبدأ عندها المادة الصلبة  درجة االنصهار :

 المادة تمتص الطاقة خالل تغٌرها الحالً . تغٌر ماص للحرارة = النه  بعد االنصهار :

 تغٌر الحالة من السائلة الً الصلبة مثل تجمد الماء السائل . التجمد :

 درجة التً تبدا عندها المادة السائلة فً التحول الً مادة صلبة . درجة التجمد :

 تغٌر طارد للحرارة = الن ٌفقد الجسم طاقة خالل تغٌر حالته .  بعد التجمد :

 

 ما الفرق بٌن التبخر والغلٌان ؟ 

 الغلٌان :  التبخر : 

 ٌحدث عن درجة حرارة معٌنة  ٌحدث عند أي درجة حرارة 

 ٌحدث فً كل أجزاء السائل  ٌحدث على سطح السائل فقط 

 

 من الصلب الً غاز  التسامً =

 تساوي السائل مع الضغط الغلٌان =

 من السائل الً غاز التبخر =

 درجة سٌلٌزٌة  111 الغلٌان =درجة 

 درجة سٌلٌزٌة  1 درجة االنصهار =

 هً مادة لها طاقة للتغلب على قوى الجذب داخل ذراتها .  البالزما :

 عندما تتصادم الجسٌمات مع بعضها البعض . متى تفقد البالزما االلكترون ؟

  الكثافة تزٌد ,ٌقل الحجم = عالقة عكسٌة (هو ازدٌاد حجم المادة عند ارتفاع درجة الحرارة )  التمدد الحراري :

 ما الفرق بٌن المادة المتبلورة والغٌر متبلورة ؟ 

 الغٌر متبلورة : المتبلورة : 

 درجة حرارتها غٌر محددة ) زمنها طوٌل (  درجة حرارتها محدده ) زمنها قصٌر ( 

 سهولة تغٌٌر شكلها  صعوبة تغٌٌر شكلها 

 

  ممٌزات شاشات البلورات السائلة ؟

 سهولة تاثٌر المجال الكهربائً فٌها  (1

 سهولة اختٌار كمٌتة الضوء الناتجة منها  (2

 ال تفقد ترتٌبها البلوري  (3

 تحتفظ فً ترتٌبها باتجاهات معٌنة  (4

 

 األسباب  فً أي درجة حرارة ٌحدث التعرٌف  االسم

تحول من السائل الى  التجمد:
 الصلب

 عند خفظ درجة الحرارة  درجة سٌلٌزٌة 1عند 
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 اكتساب المادة للحرارة درجة سٌلٌزٌة 111عند  تحول الصلب الى السائل   ااالنصهار :

 اكتساب المادة للحرارة عند أي درجة حرارة  تحول من السائل الى غاز التبخر :

 فقد المادة للحرارة   - تحول من الغاز الى السائل  التكاثف :

 

 

 

 

 خصائص الموائع .:  2م القس

 األسئلة الرئٌسٌة : 

 ماهو مبدأ ارخمٌدس ؟ (1

 ماهو مبدأ باسكال ؟  (2

 ماهو مبدأ برنولً ؟ (3

 ما بعض تطبٌقات مبادئ ارخمٌدس وباسكال وبنولً ؟ (4

 

 هو قدرة المائع ) سائل او غاز ( على التاثر بقوة دفع الى اعلى فً الجسم المغمور فٌه . الطفو :

 الوزن فً مقابل قوة الطفو ؟

 الغوص ) وزن الجسم اكر من قوة الدفع ( (1

 الطفو ) وزن الجسم ٌساوي قوةالطفو( (2

 الدفع الى اعلى ) قوة الطفو اكبر من وزن الجسم ( (3

 مبدأ ارخمٌدس :::

 ارخمٌدس هو ان قوة الطفو المؤثرة فً الجسم تساوي وزن المائع الذي إزاحة الجسم .وجد 

 س: وضح سبب غوص الصخر فً الماء وطفو الكرات المطاطٌة ؟؟

 ج: تغوص الصخر الن وزنها اكبر من قوة الطفو وتطفو الكرات المطاطٌة الن قوة الطفو الماء اكبر من وزن الكرة .

 ب من الفوالذ الصلب ؟؟س: علل عدم صنع المرك

 ج: الن كثافة الفوالذ الصلب اكبر من كثافة الماء , لذا لن تطفو سفٌنة مصنوعة من الفوالذ الصلب .

 ) مالحظة : وزن الجسم = قوة الجذب األرضٌة (

 ة المائع () مالحظة : ٌطفو الجسم اذا كانت الكثافة اقل من كثافة المائع وٌغوص االجسم اذا كنت كثافته اكبر من كاف

 مبدأ باسكال :::

  وجد باسكال ان الضغط المؤثر فً المائع ٌنتقل عبر المائع

 هو القوة لمؤثرة فً وحدة المساحة  الضغط :

 المساحة ( ÷ = ) الضغط = القوة  قانون الضغط

 1,2,3سوال  453مثال على قوانٌن الضغط صفحة 

  مبدا باسكال : الضغط الداخل = الضغط الخارج
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  مبدأ برنولً :::

  كلما زادت السرعه المتجهة للمائع قل الضغط

 كٌف ٌتغٌر الضغط مع ازدٌاد السرعة المتجهة للمائع ؟

 ٌنخفض الضغط مع ازدٌاد السرعة المتجهة للمائع .

 هً مقاومة المائع للتدفق . اللزوجة :

 ازدادت درجة الحرارة تزداد سرعة التدفق () كلما 

 فسري اللزوجة على أساس النظرٌة الحركٌة للجسٌمات ؟

 اذا كان السائل لزوجتة عالٌة فمقاومته على التدفق عالٌة والعكس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلوك الغازات .:  3م القس

 األسئلة الرئٌسٌة : 

 كٌف ٌنضغط الغاز على االناء الذي ٌوجد فٌه ؟ (1

 ٌتاثر الغاز عند تغٌٌر الضغط او درجة الحرارة والحجم ؟كٌف  (2

 

سوال  454مثال على قوانٌن الضغط صفحة 

1,2 
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 قانون بوٌل ::: 

  ٌنص على ان كلما قل الحجم ٌزداد الضغط

 

 

 

 

 

 

 

 معادلة للتعبٌر عن قانون بوٌل !!

 

  الحجم النهائً× الحجم االبتدائً = الضغط النهائً × الضغط االبتدائً 

 1,2سؤال  454لحل مسائل لقانون بوٌل الكتاب صفحة 

 

 قانون شارل ::: 

  ٌنص على ان كلما ارتفعت درجة الحرارة ٌزداد الحجم

 

 درجة الحرارة االنتهاٌئة÷ درجة الحرارة االبتدائٌة = الحجم النهائً ÷ الحجم االبتدائً 

 1,2سؤال  461لحل مسائل لقانون شارل الكتاب صفحة  
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