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  الطاقة الداخلية:  الوحـدة  الطاقة:  المجـال
  


�	 �����ء��� : 
ا يدرك مفھوم الطاقة الداخلية وإشكالھ -1

  .المجرية
معرفة بعض المصادر للطاقة الداخلية   -2

 .واستغ!لھا
 .يوظف حصيلة طاقوية كمية -3
يعرف بان طاقة رابطة اكبر تقريبا عشرة  -4

 .من طاقة التماسك أضعاف
   .اكتساب طريقة قياس المقادير الحرارية -5
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  ؟ وكيف تتغير؟Eiماھو مفھوم الطاقة الداخلية  -1
لتي يتعلق بھا التحويل ماھي العوامل ا -2

 الحراري الذي يطرأ علي الجملة
ھل يمكن للتحول الحراري أن ينتج عن فعل  -3

 جول ؟
بتغيرالحالة الفيزيائيةلجملة ھل  -4

 )T، Pبثبوت(؟Eiتتغير
 ھل يخزن البنزين المستعمل كوقود طاقة ؟ -5
قارن بين طاقة التماسك وطاقة الرابطة  -6

 .الكيميائية
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  .للطاقة الداخلية thEريةالمركبة الحرا -
 .فعل جول -
مركبة الطاقة الداخلية المنسوبة إلى الحالة   -

 .الكيميائية لجملة -الفيزيائية
  .التحوMت الناشرة والماصة للحرارة  -أ      
  ) .بين الجزيئات(طاقة رابطة كيميائية -ب      
  ) .داخل الجزيئات(طاقة التماسك -ج      
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 سخان أو بنزن موقد +محرار+ الكتاب المدرسي  -

 سلك + معدني سلك + حوض + بارد ماء +كھربائي
  200g .كتلته النحاس من

 +قطعة خشب + أو اRلمنيوم الحديد من قطعتين -
 .الجليد من قطعة

 وأمبير فولط + قاطعة + توصيل أس!ك + محرار -
 مسعر +كھربائي مولد + معدلة + رمت

  .حساس ميزان+حراري
وعاء +  ميقاتيه+ ميزان حساس+ قطعة جليد  -

  .محرار+معدني
 

#�$�%��� :  
والمتعلقة  اRفواجمناقشة مختلف اMقتراحات بين  -

  .بالمحتوى
اقتراح مجموعة من التمارين مع اختبار أسلوب  -

.علمي لتطبيق القوانين في وضعيات مختلفة  
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تحديد السعة :طريقة المزج(قياسات حرارية-/1 

  )الحرارية الكتلية
من مواد  أجسامالمدركة بلمس  اXحساساتتفسير -/2

  .مختلفة
قانون  التحقق من(تحديد القدرة الحرارية لمحروق -/3

  ).جول
المرفقة لتحوMت كيميائية ناشرة او  ∆Tقياس-/4

  .ماصة للطاقة
    ).L(كتلية لتغير الحالة قياس سعة-/5
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 92 ص نشاط 
  . -1-أنظر الشكل كافية لمدة خشن سطح على أحد أطرافه حك ثم معدني سلك من قطعة خذ -1
 ت)حظ؟ ماذا الحك، عملية وبعد قبل السلك طرف بيدك بحذر المس -2
 لماذا؟ ؟الحك عملية بعد للسلك الداخلية الطاقة تغيرت ھل -3
 .الحك ونھاية بداية بين للسلك الطاقوية الحصيلة مثل -4
  . للسلك  الداخلية الطاقة لتغير المستوى المجھري على تفسيرا أعط -5
  

  .......Ei∆ . ........تغير على الجملة حرارة درجة...... يدل : تقويم
  . الجملة لجسيمات المجھرية......... الطاقة........ عن ناتج للجملة.......... الطاقة ارتفاع 

 .  الخارجي الجملة والوسط بين Qالحرارة  .......بقيمة الداخلية.......... في التغير ھذا يقاس
  

  اXجابة
 .السلك حرارة درجة اعارتف ن)حظ -1
               .حرارته درجة ارتفاع بسبب للسلك الداخلية الطاقة تغيرت -2
      .الطاقوية الحصيلة -3
 جزيئات تكتسب )ميكانيكي تحويل(الحك عملية ممارسة عند -4

 لھا المجاورة لجزيئاتل الطاقة ھذه تنتقل حركية، طاقة السلك
    .حراري توازن على نحصل مدة وبعد

الجسيمات المكونة للسلك الموجودة  إن. على الحك ن!حظ تعادل درجة حرارة السلك  ثوانيبضع  بعد مرور -5
ئات تقدم جزاء من طاقتھا الحركية ھذه الجزي، عند طرفه اكتسبت طاقة حركية نتيجة اMحتكاك مع السطح الخشن 

التي تقربھا وھكذا يستمر التحويل  إلىتحول جزاء من طاقتھا  اMخـــيرةلجسيمات القريبة منھا وبدورھا ھذه ا إلى
نفس الطاقة الحركية وتصبح لكل نقطة من السلك نفس درجة الحرارة ، في المتوسط، تصبح لكل الجزيئات  أن إلى

                                             . في حالة اتزان حراري )سلك(الجملة  أننقول في ھذه الحالة .
  

  Ei∆ . الطاقة الداخلية تغير على الجملة حرارة درجةارتفاع يدل  : تقويم

  .الجملة  لجسيمات المھجرية لحركيةا الطاقة زيادة عن ناتج للجملة الداخلية الطاقة ارتفاع
   .الخارجي  الجملة والوسط بين Qالحرارة التحويل  بقيمة الداخليةالطاقة  في التغير ھذا يقاس 

  

1.1 /"����� ;�� ����$ �<= "$�>��� ?4�
7�:  
  
 .الحرارة درجة بتغير الحراري التحويل ع�قة -أ

  92 ص - 01 نشاط
 ماء من الكمية نفس له وعاء وأضف في θ1=20°c حرارته درجة مث) (200g) بارد ماء من كمية ضع - أ 

  θ2=60°c.   حرارته  درجة ساخن
 الوسط مع الذي يحدث الحراري التحويل نھمل أي حراريا معزولةشبه  الماء كميتي من المكونة الجملة اعتبر

  ).الوعاء + المحيط(الخارجي
  .النھائية والحالة اMبتدائية الحالتين بين البارد للماء الطاقوية الحصيلة مثل -1
  اخن؟الس الماء و البارد الماء بين Qالحراري  التحويل يمثل ماذا -2
 الحالة؟ ھذه في الحراري التوازن عند الجملة حرارة درجة تقدير يمكن ھل -3
 ت)حظ؟ ماذا .الحراري التوازن بعد الماء حرارة درجة قس -4



 
 

3 

 .النھائية والحالة اMبتدائية الحالة بين البارد الماء حرارة درجة في الفرق استنتج -5
 ساخن ماء من الكمية نفس أضف لھا ثم 200g، (θ1=20°c(السابقة  البارد الماء كمية نفس بأخذ التجربة أعد -ب

 .حراريا معزولة الماء كميتي من المكونة الجملة اعتبر θ2=80°c.حرارته  درجة
  السابقة؟ القيمة نفس لھا ھل الحالة، ھذه في الحراري التوازن عند الجملة حرارة درجة قس -1
 .النھائية والحالة اMبتدائية الحالة بين البارد الماء حرارة درجة في الفرق استنتج -2
 .والحالة النھائية اMبتدائية الحالة بين البارد للماء الطاقوية الحصيلة مثل -3
 السابقة؟ القيمة نفس ھي Qالحراري  التحويل قيمة ھل -4
 الحراري؟ التحويل قيمة تتعلق بماذا  -5

  
  أ ا5جابة

  :الطاقوية الحصيلة -1
  الساخن الماء و البارد الماء بين Q الحراري التحويل يمثل -2

  .الداخلية الطاقة في التغير     
  في ھذه الحالة الحراري التوازن عند الجملة حرارة درجة تقدير يمكن -3

 θ = 40°c ومنه  θ = ( θ1 +  θ2) 2/متساوية  المادة كمية Rن    
    θ = 40°c  الحراري التوازن بعد الماء حرارة درجة -4
    θ = 40 – 20 = 20 °c∆   النھائية اMبتدائية والحالة الحالة بين البارد الماء حرارة درجة في الفرق -5

  ا5جابة ب
   القيمة عن تختلف  c°50 ھذه الحالة في الحراري التوازن عند الجملة حرارة درجة -1

  . c°40 السابقة
   والحالة اMبتدائية الحالة بين البارد الماء حرارة درجة في الفرق -2

     θ = 50 – 20 = 30 °c∆   ةالنھائي
 النھائية والحالة اMبتدائية الحالة بين البارد لماءل الطاقوية الحصيلة -3
  .السابقة القيمة عن تختلفQ الحراري التحويل قيمة -4
  الماء البارد حرارة درجة في بالفرق الحراري التحويل قيمة تتعلق -5
  .النھائية و الحالة اMبتدائية الحالة بين 

 
   ).الكتلة(المادة  بكمية الحراري التحويل ع�قة -ب

   200g، (θ1 = 20 °c  (  الحرارة درجة نفس في البارد الماء كمية نفس وخذ التجربة اعد  93 :ص 02 نشاط
  θ2 = 60°c  حرارته درجة الساخن الماء من الكمية ضعف لھا وأضف

  ؟)أ جزءال (السابقة التوازن حرارة درجة نفس للجملة يكون ھل -1
  ت)حظ؟ ماذا .الحراري التوازن بعد الماء حرارة درجة قس -2
 .النھائية والحالة اMبتدائية الحالة بين البارد الماء حرارة درجة في الفرق استنتج -3
 .النھائية والحالة اMبتدائية الحالتين بين البارد للماء الطاقوية الحصيلة مثل -4
  .أ الجزء-1 - النشاط في وقيمته شاطالن لھذا Qالحراري التحويل قيمة بين قارن -5

 
  ا�جابة

  .)أ الجزء (السابقة التوازن حرارة درجة نفس للجملة يكون =-1
  .  θƒ =47°cالحراري  التوازن بعد الماء حرارة درجة -2
  والحالة اMبتدائية الحالة بين البارد الماء حرارة درجة في الفرق -3
  θ =47 – 20 = 27 °c∆   النھائية 
  .والحالة النھائية اMبتدائية الحالتين بين البارد للماء الطاقوية الحصيلة -4
  )أ الجزء(1النشاط في وقيمته النشاط لھذا Q الحراري التحويل قيمة -5
  .الحالتين في M ∆θخت!ف مختلفة    
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  .المادة  بنوع الحراري التحويل ع�قة -ج
  

  200g، (θ1=20°c( الحرارة درجة في البارد الماء كمية نفس وخذ التجربة اعد  03 :نشاط
  .θ2=60°cدرجة الحرارة  في mCu=200g النحاس من لسلك الكمية نفس لھا وأضف

  ).الدرجة ھذه في السلك تجعل أن من تمكنك عملية طريقة اقترح(
 نالتواز حرارة درجة للجملة نفس يكون ھل.الحالة ھذه في الحراري التوازن بعد الماء حرارة درجة قس -1

  ؟)أ الجزء ( السابقة
 .النھائية والحالة اMبتدائية الحالة بين البارد الماء حرارة درجة في الفرق استنتج -2
 الحراري؟ التحويل قيمة تتعلق بماذا -3
  

.......... بين............و مادة كل............و.........ـالمادة ب من كميتين بينQ  المحولة الطاقة قيمة تتعلق: تقويم
 التحويل ھذا.......... حيث Qحراري  بتحويل ..............تستقبل أو تفقد مادة لكل...........و.......... ...ارةالحر

 Q = ∆Ei.:مادة  لكل الداخلية الطاقة في .........
 

  اXجابة
 
  .θ2=60°c  درجة حرارته مائي حمام في النحاس سلك نضع : العملية الطريقة-
 . θ2=23°c الحالة ھي ھذه في الحراري التوازن عدب الماء حرارة درجة -1

  .أ الجزء التوازن السابقة حرارة درجة عن تختلف
 θ=23-20=3°c∆ النھائية والحالة اMبتدائية الحالة بين البارد الماء حرارة درجة في الفرق -2
 توازن على للحصولQتحويلال لھذا أو الفاقدة المستقبلة المادة ونوع بطبيعة الحراري التحويل قيمة تتعلق -3

  .الجملة
 

  تقويم
 ا�بتدائية لحرارةا درجة بين الفرق و مادة كل نوعو كتلةب المادة من كميتين بين Qالمحولة  الطاقة قيمة تتعلق

  ھذا يساوي حيث Q حراري بتحويل الطاقة تستقبل أو مادة تفقد لكل النھائيةو
 .= Ei Q∆ :مادة لكل الداخلية الطاقة في التغير التحويل
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  02 رقم مذكرة

 

1- �4�5A "$�>��� ?4�
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 الذي Qالحراري التحويل قيمة تكون السابق، التحليل على اعتمادا :الداخلية للطاقة الحرارية المركبة عبارة -أ

 في المركبة راتغي الذي يحدث )الحراري التحويل ( θ∆بمقدار تتغير mكتلته  الذي حرارة الجسم درجة يجعل
  :ھي  Ei∆بمقدار الداخلية للطاقة الحرارية

 ) θi - θƒ∆Ei = Q = mc(  
 

  : م�حظة
     Joule /c الدولية الوحدات جملة في ھاووحدت الحرارية السعة أساس علىC  = �m.c المقدار تعريف يمكن

   :لتاليالشكل ا على الداخلية للطاقة الحرارية المركبة في التغير عبارة وتصبح بذلك
 ) θi - θƒ∆Ei = Q = C(  

  

 2- �4�
7� ������� )�� �� �$4�
7� ������� ( :  
 : يلي كماو غاز  سائل أو صلب لجسم الكتلية الحرارة تعريف يمكن السابقة الدراسات على اعتمادا

منه بـ   Kg 1حرارة درجة لرفع له ال?زم تقديمھا الحرارة كمية ھي :لسائل أو صلب لجسم الكتلية الحرارة
1°C  .بـ لھا يرمز)c (ھي  الدولية الوحدات جملة في ووحدتھاJoule/ Kg. C.   
   .اRجسام لبعض( c )الكتلية  الحرارية السعة قيم التالي الجدول يمثل

  c ( Joule/ Kg.°C)  الجسم    c ( Joule/ Kg.°C)  الجسم
  2100  البترول    2100  الجليد

  4185  الماء    902  اRلمنيوم
  2424  اXيثانول    452  يدالحد

  2058  حمض اXيثانويك    385  النحاس
  14420  الھيدروجين ثنائي    236  الفضة

  1867  الماء بخار    129,5  الرصاص
  

  :م�حظة
1     /if θθ ∆=<0ومنه     < QEi  الجسم استقبل طاقة   

         if θθ ∆=>0ومنه     > QEi   طاقة فقدالجسم 
   Ciلlجسام   ھي مجموع السعات الحرارية الكتلية أجسامحتوي على عدة ملة تالسعة الحرارية لج /2

      C = ∑ mi ci    :أي            
   

  .اDجسام لمس عند المدركة ا5حساسات
  :94ص نشاط

 تصبح حتى لمدة كافية طاولة على وضعھا ....)ألمنيوم د،حدي( معدن من واRخرى خشب من واحدة قطعتين خذ 
    .الغرفة حرارة درجة لھا

  ت)حظ؟ ماذا .بيديك القطعتين المس -
  اRخرى؟ من أبرد أنھا أحسست التي القطعة ماھي -
والتي لھا نفس درجة  )الخشب أوالمعدن(لو وضعنا قطعة من الجليد فوق كل قطعة من القطع السابقة  "

  حسب رأيكم ھل تنصھر قطعة الجليد بنفس السرعة أو بسرعة مختلفة؟.  الحرارة
  .عند إجراء التجربة نجد أن سرعة انصھار الجليد فوق المعدن ھي اRكبر •
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  اXجابة
  .ن!حظ اخت!ف في درجة حرارة القطعتين -
 .قطعة المعدن ھي اMبرد -
  ف يعطون درجة حرارة اكبر للخشب بينما سو c°5و  c°0بين  توقع درجة حرارة منخفضة للمعدن ما 

  . c°37و  c°25 بين ما
  ماھي الطريقة للتأكد من النتائج؟

باستعمال محرار مناسب يجد الت!ميذ أن كل القطع لھا نفس درجة الحرارة  وھي درجة حرارة القاعة التي  
  .تمت فيھا الدراسة

  :اMستنتاج
ة طويلة نسبيا لھا نفس درجة الحرارة وھي درجة حرارة المتواجدة في نفس الحجرة لمد) الساكنة(كل اRشياء

  .الحجرة
تمنح ھذه الطاقة من المادة التي وضعنا . لكي تنصھر قطعة الجليد يجب أن تتلقى القطعة نفس كمية الطاقة - 

ھذا يعني أن المعدن .قطعة الجليد الموضوعة فوق المعدن تنصھر بسرعة اكبر  أن وبما.فوقھا قطعة الجليد 
  .ح الجليد الطاقة ال!زمة بسرعة اكبر من الخشب يمن

  :نتيجة
  .تختلف سرعة التحويل الحراري من مادة إلى أخرى 
  

  تقويم
  109ص 10 -9 -8تمرين 
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 03رقم مذكرة

1-  D�, "�E:   
  .فق بمرور تيار كھربائي في ناقلاھو التحويل الحراري الذي ير

  
   لالتحقق من قانون جو

  المكون من  -2- نحقق التركيب المبين في الشكل :95 ص  نشاط
  مسعر حراري ولواحقه -
  معدلة  كھربائية -
  امبير متر -
  فولط متر -
  .مقاومة لتسخين الماءسلك  -

 في المسعر الحراري  m = 300g  ضع كمية من ماء كتلته -1
  .وقس درجة الحرارة اMبتدائية

 لرفع درجة حرارة الماء  أغلق القاطعة وقس الزمن ال!زم -2
 ).c°10( داخل المسعر بعشر درجات مئوية

 قس في نفس الوقت شدة التيار المارة في المقاومة  -3
 .بين طرفيھا وفرق الكمون

 غير في شدة التيار وذلك بتغيير قيمة مقاومة المعدلة وقس  -4
 ).c°10( التيار وفرق الكمون والزمن ال!زم لرفع درجة حرارة الماء داخل المسعر بعشر درجات مئوية شدة

 :كرر العملية عدة مرات بتغيير شدة التيار ثم دون نتائجك في الجدول التالي -5
  
  
  
  

  
  .اكتب عبارة الطاقة المكتسبة من الماء  -ا   
  .عبارة الطاقة الكھربائية المحولة إلى المقاومةاكتب  -ب   
  ائية التي تستقبلھالمقاومة تحول كل طاقتھا الكھرباباعتبار المسعر معزول حراريا وان  -ج  

  .انحفاظ الطاقةاكتب معادلة . -      
  ھل نتائج الجدول تحقق قانون جول؟ -د

  تقويم
تدعى ......على شكل تحويل..........وتحولھا كاملة إلى....... ..ھذه اRخيرة طاقة......مقاومة.......عندما يعبر

  ........  .......... في ناقل أو مقاومة.......الظاھرة التي تصحب مرور
  اXجابة

    t = 0.5 minھو) c°10(الزمن ال!زم لرفع درجة حرارة الماء داخل المسعربعشر درجات مئوية -2
لكمون و الزمن ال!زم لرفع درجة حرارة الماء داخل المسعر بعشر شدة التيار المارة في المقاومة وفرق ا -3

           . R = 500 Ωالمقاومة ،   , c( :I = 0.025A  t = 0.5 min , U = 12 V°10( درجات مئوية
4-   

    
  
  
  
  

  
 

I2t(A2s) t(s)  I(A)  
      
      
      

I2t(A2s) t(s)  I(A)  
25  100  0.5  
25  25.0  1.0  
25  11.1  1.5  
25  6.25  2.0  
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  )θi  - θƒ∆Ei = Q = mc (   تسبة من الماءعبارة الطاقة المك -ا 
  We = R.I2.tعبارة الطاقة الكھربائية المحولة إلى المقاومة        -ب      
tIRcmأي ان        Q = We   معادلة انحفاظ الطاقة  -ج       if ..)(. 2=−θθ 

  :تحقق من قانون جولال -د      
    -  Jcm if 12555)10(185.4.300)(. ==− θθ  

    - JtIR 1255525.1.500. 22 ==  
  .نتائج التجربة تحقق قانون جولQ = We : اذا 
  

  تقويم
على شكل  الوسط الخارجيي وتحولھا كاملة إل كھربائية ھذه اRخيرة طاقةيكون ل ةكھربائي مقاومة تيار عندما يعبر

  .بفعل جولفي ناقل أو مقاومة  تيار تدعى الظاھرة التي تصحب مرور حراري تحويل
  ةم)حظ

  .مفيد مث! في أس!ك التوصيل يحدث في المسخن الحراري والمكواة وغير يعتبرفعل جول مفيدا وھذا ما
  

2 /�56
 ��8��� ����$F���� ���>�� �=� (!� ���9�0��- ���������  
  
  .محرار+وعاء معدني+ ميقاتية + ميزان حساس+ قطعة جليد  :المستعملة المواد و اRدوات  
ر في الحالة الفيزيائية لجملة يرافقه امتصاص او فقدان طاقة نتيجة تغير في التأثير المتبادل بين عندما يحدث تغي 

أثناء التحوMت الكيميائية يمكن للجملة أن تكون ماصة أو ناشرة للطاقة ، في الحالتين تعتبر الطاقة .جسيمات المادة
  . المحولة عبارة عن تغير في الطاقة الداخلية للمادة

  :حالة المادة بشدة التأثير المتبادل بين ھذه الجسيمات ،نميز نوعين من التأثيراتتتعلق 
  .تأثيرات بين الجزيئات ينتج عنه طاقة التماسك - 1       
  .تأثيرات بين الذرات المكونة للجزيئات ينتج عنه طاقة الرابطة الكيميائية  - 2       

  
  : )التحول الفيزيائي(طاقة التماسك -1

   96ص  1نشاط  
راقب لمدة كافية . c°0خذ قطعة من جليد وضعھا داخل وعاء معدني فيه كمية من ماء بارد درجة حرارته تقارب 

   ).كمية الماء قطعة الجليد والوعاء(باستعمال محرار درجة حرارة الجملة
  .ھل الجملة معزولة حراريا؟-1
  .قس باستعمال ميقاتيه مدة ذوبان الجليد-2
  .ة الجملة تغيرت مدة ذوبان الجليدھل درجة حرار -3
  .ھل الجملة اكتسبت طاقة من الوسط الخارجي مدة ذوبان الجليد -4
  إذا كان الجواب نعم، ماھو اثر الطاقة المكتسبة على الجملة؟  -5
  

  :نتيجة    
  من قطعة....... من الوسط الخارجي حتى .... ...... تمتص قطعة الجليد  
  .درجة الحرارة......  إلى ماء سائل عند ......  حرارة الجليد عند درجة 

  اXجابة
 .الجملة ليست معزولة حراريا=  -1
  .  t =.....Sمدة ذوبان الجليد  -2
 . c°0 درجة حرارة الجملة لم تغيرمدة ذوبان الجليد وبقيت ثابتة = -3
 .نعم الجملة اكتسبت طاقة من الوسط الخارجي مدة ذوبان الجليد -4
تسبة من طرف الجملة في التحول الفيزيائي للماء من حالة صلبة الحالة سائلة حيث يظھر اثر الطاقة المك -5

 .رية لھاھالمجتالي تزداد الطاقة الحركية التصبح الجزيئات ضعيفة اMرتباط وب
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  نتيجة

الى  c°0   حرارة من قطعة الجليد عند درجة تتحولمن الوسط الخارجي حتى  تحوي! حرارياتمتص قطعة الجليد 
  .درجة الحرارةنفس  سائل عند ماء

  
  ) .3cm3 , 2cm3 .…( اعد التجربة السابقة بأخذ كتل مختلفة للجليد السابقة:  96ص  2نشاط  

  قس مدة ذوبان الجليد -1
  .ماذا تستنتج؟ -1-قارن ھذه المدة مع مدة ذوبان الجليد في تجربة النشاط  -2
  لماذا؟ -1-في النشاط  قيمة التحويلبر من في النشاط اكھل قيمة التحويل الحراري في رأيك  -3
  

  اXجابة
  .تزداد مدة ذوبان الجليد بزيادة الكتلة -1
نستنتج ان الكتلة تتناسب طردا مع مدة . -1- المدة الزمنية لذوبان الجليد اكبر من المدة الزمنية في النشاط -2

 . التحويل الحراري وبتالي مع قيمة التحويل الحراري
Mن التحويل الحراري  -1-في ھذا النشاط اكبر من قيمة التحويل في النشاط  قيمة التحويل الحراري -3

 . كتلة المادة المستقبلة يتناسب طردا مع
  :نتيجة

متناسب  الخارجي الوسطبما ان التحويل الحراري المتبادل بين الجليد و. قطعة الجليد كتلةالذوبان مع  مدةتتناسب 
  .مع كتلتة  متناسب حراري ال!زم لذوبان قطعة الجليدمع الزمن نستنتج ان قيمة التحويل  ال

ال!زمة لت!شي الروابط التي كانت تتماسك بھا  الطاقة لذوبان قطعة الجليد المرافق يمثل التحويل الحراري
  .طــاقـة الـتماسكتـدعـى ھذه الطاقة . جزيئات الماء

  

?4�
7� "$�>��� �4�5A Q � ����$F���� ���7� 1G. ���2 H �I���:  
  Q  عند درجة حرارة ثابتة، تحوي! حراريا mيتطلب تغير الحالة الفيزيائية لجسم نقي كتلته 

  . Q = m L   :عبارته  
             Q:التحويل الحراري بالجول )J.(  
            m  :كتلة الجسم بالكيلوغرام kg .  
            L  :السعة الكتلية لتغير الحالة )J/kg (ق بنوع المادة وتغيرات الحالة الفيزيائيةيتعل ) انصھار أو تبخر(.  
 

 �I���� ����$F���� ���7� 1G�� �$4�
7� 	 J$�>���:  
       Qf  = m Lf .      )  اكتساب طاقة( للحرارة تحول ماص :)Fusion(اMنصھار - أ

    .   Qs= -Qf  = -m Lf    )فقد طاقة( تحول ناشر للحرارة :) Solidification(  التجمد -ب
 Qv = m Lv .         )اكتساب طاقة( تحول ماص للحرارة ) :Vaporisation(  التبخر -ج

   Ql = -Qv = -m Lv .    )فقد طاقة( .تحول ناشر للحرارة )  :Liquéfaction(التمييع  -د 

  

1 ���� ?
<K� 1G�� ���7� �$4�
7� �%E�
!� -��$F�E "$�>��:  
فالحرارة التي تقدم للغاز لجعل درجة حرارته ، زداد اضطراب الجزيئات مع تزايد درجة الحرارة في الغازات ي

. ترتفع تساھم في ازدياد سرعة الجزيئات التي تشكل الغاز وبالتالي ازدياد في الطاقة الحركية الميكروسكوبية
ي طاقة على شكل حرارة Mن يمد الوسط الخارج اRخيرعكس ھذا عندما تنخفض درجة حرارة الغاز فان ھذا 

تتحرك وتھيم في  أنھا إMالجزيئات تكون متراصة مع بعضھا البعض  أنفي السوائل رغم . سرعة جزيئاته تتناقص
المكونة لھذا الجسم  اXفرادالصلبة  اRجسامفي  أما. كل اMتجاھات وتتزايد ھذه الحركة مع تزايد درجة الحرارة

  ھذه اMھتزازات  حدةزادة  كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما.حول ھذه المواقع تشغل مواقع محددة ولكنھا تھتز
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  :نتيجة

  السائلة، الحرارة التي تقدم لجسم سواء كان في الحالة الغازية  -
  .الصلبة تسمح بزيادة في حدة حركة اRفراد المكونة له أو        

  .بين الجسيمات الحالة الفيزيائية ھي تغير شدة طاقة التماسك تغير -
  

2-2  / ��=�
�� �8�&��������� :  
  .)قداحة لوقود الكيميائية الربط طاقة تعيين(  97 ص 01 نشاط
  .اRلمنيوم من علبة في ماء من m = 50 g  كتلة ضع -1
 ) C4H10 البوتان مادة(وقود من كمية على تحتوي قداحة خذ -2

 .ل من الماء السابقة الكمية لتسخين القداحة ھذه ملاستع .داخلھا الموجود للوقود ni المستوى اMبتدائي وعلم
 بعد θƒ النھائية ودرجة الحرارة التسخين قبل للماء θi اMبتدائية الحرارة درجة لقياس محرار استعمل  -3

 .)دقيقة حوالي التسخين مدة( التسخين
 .للوقود  nƒالنھائي  المستوى القداحة على عين -4
 .)القداحة خزان معايرة نيمك( الماء لتسخين الوقود كمية قدر -5
 اRلمونيوم؟ من وعاء تستعمل لماذا -6
 .نھايته و التسخين بداية بين) ماء( للجملة الطاقوية الحصيلة مثل -7
 . c = 4.185 (j/g.k)تساوي للماء الكتلية السعة أن علما الماء من المكتسبة الطاقة احسب -8
  قودالو من m = 1g كتلة احتراق عن تحرر التي ELالطاقة استنتج -9

 .  ρ = 0.58 g.cm-3القداحة  لوقود الكتلة الحجمية أن علما
   الرابطة طاقة أن قيمة أي الوقود، احتراق من المحررة الطاقة من أقل الماء من المكتسبة الطاقة-  10    

  لماذا؟ .الحقيقية القيمة من أقل التجربة في وجدتھا التي ELالكيميائية         
  

  97 ص تقويم
 نتيجة الكيميائية، ......... ال!زمة لتغيير الطاقة) C4H10البوتان(الوقود Mحتراق ......... الحراري .......... يمثل

  .أخرى وتتكون روابط تقطع حيث ، ........ بين التفاعل
   ELالكيميائية  الرابطة طاقة عن التحويل ھذا يعتبر

  اXجابة
  .c°15  التغير في درجة الحرارة خ!ل مدة التسخين -4
  .  m = 150 mg الماء  لتسخين الوقود كمية -5
 نستعمل  وعاء من اRلمنيوم لتسھيل انتقال الحرارة -6

  .من القداحة إلى الماء وخفض الضياع  الطاقوي
  )        ماء(الحصيلة الطاقوية للجملة  -7
  الطاقة المكتسبة من الماء علما ان السعة الكتلية للماء  -8

   c = 4.185 j/g.k، m = 50 g ،   ∆θ = 15°c    تساوي     
    JcmQ if 75.313815.185.4.50)(. ==−= θθ 

  .  Lمن الوقود m =1g عن احتراق كتلة التي تحررEL الطاقة  -9
  ρ = 0.58g.cm-3الكتلة الحجمية لوقود القداحة     

  EL= Q = 2500 j اذا   `Q بإھمال الطاقة غير المفيدة  +Q`   :  EL= Qلدينا         
   3V = 0.26 cm د معايرة القداحة نجد ان الوقود المستھلك ھوعن 

     m= ρ×V=0.58×0.26 =0.15g :الوقود المستھلك ھي كتلة         
   EL = 2500 j :  والطاقة المحررة لھذا الكمية ھي

          m = 0.15g الوقود ←j  3138.75  
              m = 1g الوقود ← EL     

                   EL=(1×3138.75)/0.15=20925j      
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             EL ≈ 20925j/g : من الوقود 1g طاقة الرابطة المحررة Mحتراق
قيمة الطاقة الرابطة الكيميائية  أنأي ،الطاقة المكتسبة من الماء اقل من الطاقة المحررة من احتراق الوقود  -10
EL نه.يقيةالتي وجدتھا في التجربة اقل من القيمة الحقR  ھناك ضياع طاقوي ومنه EL > 20925 j/g .   
 

  تقويم
 نتيجة الكيميائية،الحالة ال!زمة لتغيير  الطاقة) C4H10البوتان(الوقود Mحتراق أل!زمالحراري   التحويل يمثل 

  .أخرى وتتكون روابط تقطع حيث ، .الذرات. بين التفاعل
   ELية الكيميائ الرابطة طاقة عن التحويل ھذا يعتبر

  

3/ 1 ���� ?
<K� 1G�� ���7� �$4�
7� �%E�
!� "$�>�� -�����6:  
  تقطع حيث الذرات بين التفاعل نتيجة الكيميائية، الروابط تتغير

   الطاقة مخزون في تغييرا يحث مما روابط أخرى وتتكون روابط 
   الرابطة طاقة–الطاقة  ھذه تدعى للجملة، الميكروسكوبية الكامنة

  .يحدث الذي الحراري التحويل قيمة قيمتھا وتساوي -يميائيةالك
  الشكل يمثل التغييرات الميكروسكوبية التي ترافق تحرير

  CH4الطاقة عند احتراق غاز الميثان  
  

L��. �8�& M������ �<�N4�%� + �8�& ��=�
�� ����������.  
  - 98 ص التطبيق

  وسخنھا اRلمنيوم مادة من علبة في g 20 كتلتھا الماء من كمية ضع
   أشعل مباشرة وبعدھا الكمية ھذه بوزن ثم الغليان حرارة درجة حتى 

   تتبخر حتى دقيقتين أو دقيقة انتظر 6الشكل العلبة تحت وضعھا القداحة
  .العلبة في المتبقي الماء وزن اعد .الماء كمية

  .المتبخر الماء كتلة حدد -1
 .القداحة من ترقالمح الوقود كتلة لقياس طريقة اقترح-2
 .الطاقوية الحصيلة أنجز -3
 .المتبخر الماء كمية اكتسبتھا التي الحرارية السابق الطاقة النشاط نتائج باستعمال تقدير، يمكن ھل-4
  :Lv(H2O) = 2261 j/g يتبخر لكي الماء من m = 1g  كتلة تكتسبھا التي الحرارية الطاقة استنتج-5
  تستنتج؟ ماذا EL. القداحة الكيميائية لوقود الرابطة طاقة وقيمة القيمة ھذه بين قارن- 6

 
  98 ص تقويم

 الجزيئات في....... من مجموعة ............ ال!زمة المادة في المخزنة الكامنة الطاقة أن النشاطات نتائج تبين
 .الجزيئات من مجموعة .......... الطاقة ال!زمة أضعاف ....... ـب تتفوق

 
  :م�حظة

  .ا تزايد مخزون الطاقة الكامنة الميكروسكوبية للجملة يكون التحويل الكيميائي ماص للحرارةإذ -
             .إذا تناقص مخزون الطاقة الكامنة الميكروسكوبية للجملة يكون التحويل الكيميائي ناشرللحرارة -
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L��. �8�& M������ �<�N4�%� + ��=�
�� �8�& ����������.  
  - 98 ص التطبيقحل 

  m=2g المتبخر  الماء كتلة  -1
  على فنحصل التسخين عملية وبعد قبل القداحة نزن -2

 .القداحة من الوقود المحترق كتلة
 :الطاقوية الحصيلة

  : )النشاط السابق( لدينا مما سبق -3
        
      1 g    ـ   E = 20925 jـــــــــــ
      0.2 g      ـ    Qـــــــــــ

  
  

  الوقود الموافقة  من M0.2gحتراق  Q الطاقة المتحررة
    ΄Qوذلك بإھمال من الماء  m = 2 gلتبخر

   Q = 0.2×20925/1 = 4185J  
 من الماء  m = 1g  التي تكتسبھا كتلة الطاقة الحرارية الكيميائية -4

  .ھي السعة الكتلية للتبخر   Lv(H2O) = 2261 j/g لكي يتبخر
  EL = 20925 j/gالقداحة   الكيميائية لوقود الرابطة طاقة -5

   EL ≈ 10 Q ≈ 10 Lv لنفس كمية الماءQ  التماسك طاقة وھيLv(H2O) = 2261 j/g  الكتلية للتبخر السعة
  

   :نتيجة
 في  الذرات من مجموعة لتماسك ال!زمة  المادة في المخزنة الكامنة الطاقة أن النشاطات نتائج تبين    

 الجزيئات من مجموعة لتماسك الطاقة ال!زمة أضعاف عشر قتفو الجزيئات
 . Q التماسك تعادل عشرة أضعاف طاقةEL الكيميائية الرابطة طاقة      اي

 
 


