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 درجة الحرارة و الحرارة    
 

 االحزاٌ انحزاري:

 

 .                                                                    انذبنخ انزٙ ٚكٌٕ فٛٓب نهجـًٍٛ انًزالصمٍٛ فٛؼٚبئٛب  صعجخ انذغاعح َفـٓب

 

 يثال: 

ػُض ٔظغ رغيٕيزغ فٙ فى انًغٚط َُزظغ ثغْخ يٍ انٕلذ نزذمك االرؼاٌ انذغاع٘ ٚكٌٕ نهجـى ٔ انزغيٕيزغ صعجخ انذغاعح 

 اع٘.َفـٓب ػُض االرؼاٌ انذغ

 

 يقاٌٍش درجت انحزارة:

 

 C   Tc °ٕؽــؿٛهؼٚ -

 Tkيطهك ) كهفٍ (    -

 Tfذ    ـــــٓٛـغَــفٓ -

 

 انخحىٌم بٍٍ انًقاٌٍش انًخخهفت:

 

Tf = 9/5 Tc + 32.0 

                                                       Tk = Tc + 273.16 

 

 انحزارة:

 

 .َزٛجخ نالسزالف فٙ صعجخ دغاعرّانطبلخ انًُزمهخ ثٍٛ األجـبو 

 

     .رُزمم يٍ األجـبو طاد صعجخ انذغاعح انًغرفؼخ انٗ األجـبو طاد صعجخ انذغاعح انًُشفعخ  

 

  ػُض ٔظغ ػهجخ ؿبسُخ صاسم إَبء يٍ انًبء  -

 صعؿُب فٙ انـبثك أٌ صعجخ انذغاعح يمٛبؽ نهطبلخ انذغكٛخ

 

 .خ نهجـًٛبد ثبنًبء انًذٛػ ثبنؼهجخصاسم انؼهجخ أكجغ يٍ غبلخ انذغكفٛكٌٕ يزٕؿػ انطبلخ انذغكٛخ نهجؼٚئبد  -

 

انزٙ رزظثظة ثشكم أؿغع َزٛجخ ضو ثظعاد انًؼضٌ جخ ثٕاؿطخ جؼٚئبد انشغاة انزٙ رصطرُزمم انطبلخ يٍ انشغاة انٗ انؼه -

 انٗ جؼٚئبد انًبء انًذٛػ ثبنؼهجخ. غبلزٓب ٔ يُٓبالعرفبع 

 

ط غبلخ دغكخ انشغاة ٔ انؼهجخ ٔ رغرفغ غبلخ دغكخ جؼٚئبد انًبء انٗ أٌ ٚصجخ يزٕؿػ غبلخ فٙ انًذصهخ انُٓبئٛخ رُشف -

 ) االحزاٌ انحزاري (ْظِ ْٙ دبنخ   ←انذغكخ نجًٛغ انجؼٚئبد ٔادضح 
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 درجت انحزارة:

 

 .ْٙ يمٛبؽ نهطبلخ انضاسهٛخ نألجـبو

 

 انطاقت انذاخهٍت: 

 

 نذغكخ انؼشٕائٛخ نذغكخ انجؼٚئبد.ْٙ انطبلخ انُبرجخ يٍ ا

 ػُضيب ال ٚكٌٕ ُْبن فغق ثٍٛ صعجخ دغاعح جـى ٔيذٛطّ ، ال ٚكٌٕ ُْبن غبلخ يزجبصنخ ػهٗ شكم دغاعح.

 

 .صعجخ انذغاعح ْٙ يمٛبؽ نٓظِ انطبلخ -1

 رؼزًض ػهٗ انفغق فٙ صعجخ انذغاعح ثٍٛ األجـبو -2

 دغاعح كهًب اػصاص ْظا انفغق اػصاصد انطبلخ انًزجبصنخ ػهٗ شكم -3

 يثـــال :

  C 5لطغح يطغ ثبعصح صعجخ دغاعرٓب  انٗ 30Cفصم انشزبء: رُزمم انطبلخ كذغاعح يٍ ؿطخ ؿٛبعح صعجخ دغاعرّ 

  C 20إنٗ لطغح يطغ صعجخ دغاعرٓب  C 45فصم انصٛف: رُزمم انطبلخ كذغاعح يٍ ؿطخ ؿٛبعح صعجخ دغاعرٓب 

 .انذبنزٍٛ ثبنزبنٙ ركٌٕ انطبلخ انًزجبصنخ ْٙ َفـٓب ٔثًب أٌ انفغق ثٍٛ صعجزٙ انذغاعح ْٕ َفـّ فٙ كهزب

 

 

 حذاث قٍاس انحزارة:و

  SIت َظبو ـ( دـ Jٕل ) ـــــج -

  J  4.1.4( =  Calكبنٕع٘ )  -

- 2  cal  =   2  4.186   J 

 

 ))) الحظ (((
 .ػُض ثظل شغم ػهٗ جـى جؼء يٍ انطبلخ ٚزذٕل كطبلخ صاسهٛخ رؤص٘ انٗ اعرفبع صعجخ دغاعرّ

 

 يثال: 

 ػُض ؿذت ثـًبع يٍ نٕح سشجٙ ٚذضس ادزكبن ٚؤص٘ انٗ اعرفبع صعجخ دغاعح انًـًبع

 

 ػُض اؿزطبنخ شغٚػ يطبغٙ -

 خــــــــٛـضَـؼـخ يــٙ لطؼـــغ -

 

 خ    ـبلخ انذغكــغK.E 

 

 غ  ــبلخ انٕظـغ  P.E 

 

  انطبلخ انضاسهٛخ    U 

 

 غم     ــــــــــــانشW 

 

 غاعح     ـــــــــانذQ 

 

 حفظ انطاقت انكهٍت:

 ال ٚزذٕل كم انشغم انًجظٔل ػهٗ األجـبو انٗ غبلخ يٛكبَٛكٛخ جؼء يُّ ٚزذٕل انٗ غبلخ صاسهٛخ رؼٚض صعجخ انذغاعح.

 

∆K.E + ∆P.E + ∆U = 0 
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K.Ei + P.Ei + Ui = K.Ef + P.Ef + Uf 
 
 
 

 Cpانضعت انحزارٌت انُىعٍت 
 
 

 ػُض ظغػ صبثذ 1Cيٍ انًبصح ثًمضاع  1Kgخ نغفغ صعجخ دغاعح ْٙ كًٛخ انطبلخ انذغاعٚخ انالػي

 

Cp    =    Q                     

                 m ∆T 
 
 

Cp = J/Kg.C° 

 

∆T = ( Tf – Ti ) 

 

Q = Cp m ∆T 
 إذا لمست بٌدك قطعة من الحدٌد وقطعة من القماش بعد تعرضهما للمدة نفسها تحت أشعة الشمس 

  ثر سخونة؟؟؟أٌهما تجدي أك
 ماذا تستنتجٌن؟

 
 

 لجسم آخر؟لماذا تختلف السعة الحرارٌة لجسم ما عن السعة الحرارٌة 
 بسبب اختالف الحرارة النوعٌة من جسم آلخر

 إي القدرة على اكتساب وفقد الحرارة
  C Specific Heat الحرارة النوعٌة

هما لفترة متساوٌة بنفس اللهب فإننا نالحظ بعد فترة إن درجة إذا أخذنا كتلتٌن متساوٌتٌن من الماء والزٌت وقمنا بتسخٌن
 .حرارة الماء تكون أقل بكثٌر من درجة حرارة الزٌت

  للزٌت للماء سعة حرارٌة اكبر من السعة الحرارٌةوهذا ٌعنى أن 
  ولذلك نقول أن الحرارة النوعٌة للماء أكبر من الحرارة النوعٌة للزٌت

 :ملحوظة هامة *
تاج طاقة حرارٌة كبٌرة لكً ٌسخن وبالتالً فإنه ٌقوم بتخزٌن كمٌة كبٌرة من الطاقة عند تسخٌنه كما أنه ٌفقد كمٌة الماء ٌح

هو أفضل السوائل الذي ٌمكن أن تستخدم فً أنظمة التسخٌن والتبرٌد وفً إطفاء كبٌرة من الطاقة عندما ٌبرد ولذلك الماء 
  .بهللوسط المحٌط  الحً ٌجعله ٌقاوم التغٌرات الحرارٌة الحرائق وأٌضا وجود الماء فً جسم الكائن
 متى تطبق معادلة السعة الحرارٌة النوعٌة؟

 .بهاعلى األجسام التً تمتص الحرارة من والوسط المحٌط  -1
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 على األجسام التً تعطً الحرارة للوسط المحٌط.  -2
 الذي ٌمثل انتقال الحرارة إلٌة. موجبة عند ارتفاع درجة حرارة الجسم Qو  t∆نعتبر إشارة  كل من 

∆t  وQ  وسطه المحٌط. الىتكون سالبة عند انخفاض درجة حرارة الجسم وانتقال الحرارة منه 
  الصٌف. شهور فً الماء من أكثر الهواء حرارة درجة: ارتفاع عللً -1
الماء فأي منهما له سعة كمٌتان متساوٌتٌن من الهواء والماء إذا ارتفعت درجة حرارة الهواء أكثر من  إذا إضٌف -2

 حرارٌة نوعٌة أكبر؟
 عللً: ٌستخدم الماء فً تبرٌد المحركات. -3

 
 للماء،ألنه ٌمتص كمٌة طاقة أكبر لكل ارتفاع محدد فً درجة الحرارة 

 
 

 عند االتزان بٌن جسمٌن:

Q1 = Q2                                                       
 من الجسم األول فقودةجسم الثانً = كمٌة الحرارة المكمٌة الحرارة المكتسبة لل

Cp1 m1 ( Ti – Tf ) = Cp2 m2 ( Tf – Ti ) 
 عرفً قٌاس الحرارة

 عرفً المسعرات
 لماذا  ٌستخدم الماء فً المسعر الحراري؟

ٌد السعة الحراري قٌمة السعة الحرارٌة النوعٌة للماء معروفة بشكل جٌد، ولذلك ٌستخدم التغٌر فً درجة حرارة الماء لتحد
 النوعٌة ألي عٌنة بدخلة

 
 ارتفاع درجة حرارة الهواء أكثر من الماء فً شهور الصٌف علل:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………........................................... 

 
 

 الحرارة الكامنة:

 

 .هً الطاقة المتبادلة فً وحدة الكتل أثناء تغٌر حالة المادة
 

 مثال: 
الى الصفر   -  °6Cنالحظ عند تزوٌد ه بالحرارة ترتفع درجة حرارته من    -  6Cعند صهر قطعة من الثلج درجة حرارته 

ثم ٌبدأ  صفرٌتحول كل الثلج الى ماء عند درجة حرارة  مع تزوٌده بالطاقة الحرارٌة الى أن الصفرثم تثبت درجة الحرارة عند 
مع تزوٌد الماء بالطاقة الحرارٌة الى أن ٌتحول كل الماء السائل الى بخار عند درجة  °C 100االرتفاع مرة أخرى عن 

 ثم ٌبدأ االرتفاع مرة أخرى فً درجة الحرارة. °C 100حرارة 
 

 ؟ °C 0الى ماء سائل عند درجة حرارة  C 0لة صلبة عند أٌن ذهبت الحرارة عند تحوٌل الثلج من حا س:
 

واختزنت على شكل طاقة داخلٌة تسمى استنفذت لحرارة فً تكسٌر الروابط بٌن جزٌئات الثلج لتحوٌله الى حالة سائلة  ج:
 الحرارة الكامنة لالنصهار

 
 من هنا نستنتج نوعٌن من الحرارة الكامنة: -
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  و التجمد الحرارة الكامنة لالنصهار (Lf ) 
 

  الحرارة الكامنة للتبخٌر و التكثٌف  (Lv ) 
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 (: Lfالحرارة الكامنة لالنصهار ) 

 

هً كمٌة الطاقة المتبادلة فً وحدة الكتل لتحوٌل المادة من الحالة الصلبة الى السائلة أو العكس عند درجة حرارة و ضغط 
 ثابتٌن.

 
 (: Lvالحرارة الكامنة للغلٌان ) 

 

ٌة الطاقة المتبادلة فً وحدة الكتل لتحوٌل المادة من الحالة السائلة الى غازٌة أو العكس عند درجة حرارة و ضغط هً كم
 ثابتٌن.

 
 

Q = mL 
 الكتلة = الطاقة الحرارٌة المتبادلة خالل تغٌر الحالة× الحرارة الكامنة 

 

L = Q/m = J/Kg 
 وحدة القٌاس                                               

 

 الحرارة الكامنة هً خاصٌة ممٌزة للمادة عند ضغط ثابت فً وحدة الكتل 
 

 

 :عًهٍاث انذٌُايٍكا انحزارٌت

 

  Wٔ انشغم  Qٔ انطبلخ انذغاعٚخ  Uْٙ ػًهٛبد ٚزى انغثػ فٛٓب ثٍٛ انطبلخ انضاسهٛخ  -

 

 يثال:

 انضاسهٛخ نهغبػ ٔ ٚؼصاص دجًّ فٛجظل شغم ػهٗ ٚزى رجبصل انطبلخ انذغاعٚخ ثٍٛ انهٓت ٔ انغبػ فزؼصاص انطبلخ 

 انًكجؾ ٔ ٚغفؼّ ألػهٗ.

 

 

 ]  هُاك عًهٍاث ٌظهز فٍها كًٍخاٌ فقط حخخفً انكًٍت انثانثتزارٌت ٌظهز فٍها انكًٍاث انثالثتنٍضج كم عًهٍاث انذٌُايٍكا انح [
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 عًهٍاث انذٌُايٍكا انحزارٌت

 

 

 

 

                                       

 انعًهٍت عُذ حجى ثابج:

 

 .فٛٓب أ٘ رجبصل نهشغم يغ انُظبورزى ػُض دجى صبثذ ٔال ٚزى ْٙ ػًهٛخ صُٚبيٛكٛخ دغاعٚخ 

 

 األٌزوثزيٍت:انعًهٍت 

 

 ْٙ ػًهٛخ صُٚبيٛكٛخ دغاعٚخ رذصم ػُض صعجخ دغاعح صبثزخ ٔ رجمٗ سالنٓب انطبلخ انضاسهٛخ نهُظبو صبثزخ.

 

 انعًهٍت األدٌاباحٍت:

 

 ٔنٛؾ ػهٗ شكم دغاعح. فمػ ْٙ ػًهٛخ صُٚبيٛكٛخ دغاعٚخ ٚزى فٛٓب رجبصل انطبلخ ثٍٛ انُظبو ٔ انٕؿػ انًذٛػ ػهٗ شكم شغم

 

 باحٍتاانعًهٍت األدٌ انعًهٍت األٌزوثزيٍت جانعًهٍت عُذ حجى ثاب

 رجمٗ سالنٓب انطبلخ انضاسهٛخ نهُظبو صبثزخ ال ٚجظل فٛٓب شغم

 

 الٚزى فٛٓب رجبصل نهذغاعح

 

 إعرفبع صعجخ دغاعح انٕٓاء صاسم يثال:

 ٛبعح يغهمخ ثئدكبو دٛش رُزمم انطبلخـــؿ

 ٙ رغرفغ انطبلخـــــانذغاعٚخ إنٛٓب ٔ ثبنزبن

 نهٕٓاء صاسم انـٛبعح ػهٗ انذجىانضاسهٛخ 

 غم.ـــــــــــــــ                       َظغا  إلدكبيٓب فال ٚجظل ش

 غاعحـــبعجّ دــــــثبنٌٕ يُفٕر س يثال:

 غرفؼخ ٔظغػ يُشفط ٚزًضص انجبنٌٕـــي

ذ رُزمم ٕلــــؾ انـــغم ٔ فٙ َفـــ       ثبطال  ش

انجــبنٌٕ فزجمٗ انذغاعٚخ انٗ ْٕاء انطبلخ

دغاعرّ خ ٔصعجخ انضاسهٛخ صبثزطـــــــبلخان

 .بثزخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص

غــــبػ  ٍ أَجٕةــػُض َفز ثبنٌٕ ي يثال:

انُفز ؿـغٚـــغ  كٌٕـــغرفغ ٚـــظغػ يطٔ

بلخ انذغاعٚخ يغ ــانط بصلـجـزـًخ ثـــٚـال

ٌٕ االَشفبض فٙ ــانًذٛػ فٛك ػــــانٕؿ

صاسم األَجٕة ػ بلخ انضاسهٛخ نهغبــــــــانط

ٚزذٕل انٗ شغم يجظٔل ثٕاؿـطخ انجبنٌٕ 

 ػهٗ انـٓـــــــــــــٕاء انًـذـٛــــــــــــــػ.
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 ًقفهت ) انذورٌت (انعًهٍاث ان

 

  انضالجخ   

 

                                                                                                 انضالجخ ػجبعح ػٍ َظبو ٚجظل شغال  نُمم انطبلخ يٍ جـى صعجخ دغاعرّ يُشفعخ انٗ جـى صعجخ دغاعرّ يغرفؼخ.

 رـزشضو انضالجخ انًذغن انكٓغثٙ نجظل شغم نعغػ غبػ انزجغٚض.

 

 

 عًم انثالجت ٌُقضى انى أربعت يزاحم صطحٍت

 

 Q   W   ∆V   انخطىة

 

 +   O   +   أ   

 

 +   -   O   ب  

 

 -   O   -   جـ 

 

 -   +   O   ء 
 

 

 :انخطىة األونى 

 

ٚكٌٕ ؿبئم انزجغٚض ػهٗ ظغػ ٔ صعجخ دغاعح يُشفعٍٛ ثذٛش ٚكٌٕ أثغص يٍ انٕٓاء صاسم انضالجخ ًٚزص انًجغص انطبلخ يٍ  -

 م انزجغٚض انٗ أٌ ٚجضأ فٙ انغهٛبٌ.صاسم انضالجخ ٔ رُشفط صعجخ انذغاعح صاسهٓب. رغرفغ صعجخ دغاعح ؿبئ

 

 :انخطىة انثاٍَت 

 

ٚزبثغ انًجغص ؿذت انطبلخ ػُض صعجخ دغاعح انغهٛبٌ انٗ أٌ ٚزذٕل كبيم انـبئم انٗ غبػ نضٖ ٔصٕنّ انٗ انذبنخ انجشبعٚخ ٚضسم  -

 انغبػ فٙ ظبغػ ٚجظل شغم ػهٗ انغبػ فٛمهم دجًّ ثضٌٔ رجبصل دغاعح.

 ) عًهٍت أدٌاباحٍت (  ضاسهٛخ نهغبػ صٌٔ رجبصل دغاعح ٚغرفغ انعغػ ٔ انطبلخ ان

 

 :انخطىة انثانثت 

 

 ُٚزمم انغبػ انًجغص انٗ األجؼاء انشبعجٛخ يٍ انضالجخ دٛش ٚزى انزجبصل انذغاع٘ يغ انٕؿػ انًذٛػ طٔ صعجخ انذغاعح األصَٗ. -

 

 :انخطىة انزابعت 

 

 كضف ػهٗ صعجخ دغاعح صبثزخ.صى ٚزٚزكضف انًجغص انغبػ٘ ثؼضْب ػهٗ ظغػ يغرفغ  -

                                                                                                    ٚؼٕص انًجغص يغح أسغٖ انٗ انضالجخ ٔ ٚجظل ظغطب  نضٖ اَزمبنّ يٍ ظغػ يغرفغ انٗ ظغػ يُشفط دٛش ٚؼصاص دجًّ.

 

 :يالحظت هايت 

 

 ) ٌعىد انًبزد انى انثالجت بُفش انطاقت انذاخهٍت االبخذائٍت عُذ بذء انعًهٍت و حخكزر انذورة (

 

∆U  = O Qانًحصهت  =  W انًحصهت 
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 انعًهٍت انذورٌت:

 

 .ػًهٛخ صُٚبيٛكٛخ دغاعٚخ ٚؼٕص انُظبو فٛٓب انٗ انشغٔغ االثزضائٛخ َفـٓب دٍٛ ثضئٓب 

 انؼًهٛخ انزٙ رؼٛض َفـٓب صٌٔ رغٛغ فٙ انطبلخ انضاسهٛخ نهُظبو 

 

 

 

 انًحزكاث حضخخذو انحزارة نبذل شغم

 

 

Qh - Qc   =W انًحصهت 
 

 

نفغق ثٍٛ كًٛخ انطبلخ انًُزمهخ يٍ انًبصح طاد صعجخ انذغاعح األػهٗ انٗ انًذغن ٔثٍٛ كًٛخ انشغم انًجظٔل ٚـبٔ٘ ا -

 انطبلخ انًُزمهخ يٍ انًذغن انٗ انًبصح طاد صعجخ انذغاعح انًُشفعخ.
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