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 -مدخل لدراسة الطاقة :
س /1ماذا نعني بعبارة انسان يملك طاقة ؟
ج /1االنسان فائق النشاط والحيوية .
س /2ماذا نقصد بالطاقة في المجال االقتصادي ؟
ج /2نقصد بھا الثروات الطبيعية كالغاز والبترول ........
س /3مالمقصود بالطاقات المتجددة ؟
ج /3نقصد بھا الطاقة الشمسية  ،طاقة الرياح  ،الطاقة المائية .....
س /4من األمثلة السابقة ھل يمكن اعطاء مفھوم للطاقة فيزيائيا ؟
ج /4الطاقة في الفيزياء مقدار كمي تقاس به شدة تفاعالت الظواھر الفيزيائية  ،ويختلف التعبير عن ھذه التفاعالت حسب
التحويالت .
 -نشاطات أولية حول مفھوم الطاقة :
 -1-2نشاط ): (01
من أجل تحريك عربة صغيرة نقوم باألنشطة الثالثة التالية :
نشاط ) 02تحريك عربة (

نشاط  ) 01تحريك عربة (

 الجملة مكونة من عدة عناصرھي  :العمود لتغذية المحرك ،
المحرك يدور ويعمل على تحريك العربة  ،العربة تتحرك .
نتيجة  :نستنتج أننا قمنا بفعل غير مباشر ) تحريك العربة (

 الجملة مكونة من ثالثة عناصر ھي :اليد لجر العربة  ،الخيط لسحب العربة ،العربة تتحرك .
نتيجة  :نستنتج أننا قمنا بفعل مباشر ) تحريك العربة (

• نتيجة عامة  :يمكن تحقيق نفس الوظيفة ) الفعل ( بوسائل مختلفة وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
 -2-2نشاط ): (02
نشاط ) 02إشعال مصباح (
نشاط  ) 01تسخين الماء (
 نسقط أشعة الشمس على لوح مزود بخاليا شمسيةموصولة بمصباح في غرفة .
ماذا تالحظ ؟ وماذا تستنتج ؟
نالحظ توھج المصباح وإضاءة الغرفة .
نتيجة  :نستنتج أن أشعة الشمس قامت بوظيفة إشعال
المصباح وتوھجه .

 ضع كمية من الماء في وعاء وعرضھا ألشعة الشمس .ماذا تالحظ ؟ وماذا تستنتج ؟
نالحظ وبعد لمس الماء أنه يسخن .
نتيجة  :نستنتج أن أشعة الشمس قامت بوظيفة تسخين
الماء .

نتيجة عامة  :يمكن تحقيق عدة وظائف ) أفعال ( بنفس الوسيلة وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
•
 -السالسل الوظيفية :
 -1-3تعريف  :وھي تمثيالت رمزية تعبر عن الحصول على الفعل النھائي في تركيب ما  ،وھذه التمثيالت تكون مرفوقة
بألفاظ معينة وبيانات محددة لتقريب الفھم وتسھيل الدراسة .
 -2-3تمثيل سلسلة وظيفية  :يمكن تمثيل سلسلة وظيفية كمايلي :
 تمثيل أجسام الجملة بفقاعات يكتب بداخلھا اسم الجسم . يكون تمثيل األجسام متسلسال . يرفق كل جسم بفعل حالة يعبر عن حالته ودوره في التركيب . يرفق كل سھم يربط بين جسمين بفعل أداء يعبر عن ما يقدمه جسم لجسم أخر .نعبر عن السلسلة الوظيفية بالمخطط التالـي :
فعل أداء
فعل أداء
فعل أداء .......
جملة ابتدائية
جملة 2
جملة نھائية
فعل الحالة

فعل الحالة
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فعل الحالة

 -3-3أمثلـة  - :توھج مصباح بواسطة عمود كھربائي .
 سحب عربة باليد . -السالسل الطاقوية :
في كل االنشطة السابقة وعند تحليلھا فھي تعبر عن تحول للطاقة من جسم الخر وبطرق مختلفة تدعى نمط التحويل ،
وبالتالي تظھر الطاقة في أشكال مختلفة  ،وعلى ھذا األساس يمثل ھذا التحول للطاقة بسلسلة تسمى السلسلة الطاقوية .
• تمثل السلسلة الطاقوية كمايلي :
 نعوض في السلسلة الوظيفية أفعال األداء بأنماط التحويل . نعوض أفعال الحالة بأشكال الطاقة .* أنماط التحويل  :تقسم أنماط التحويل الى أربعة :
 نمط تحويل ميكانيكي ) . ( Wm نمط تحويل كھربائي ) . ( We).( Q
 نمط تحويل حراري) . ( Er
 نمط تحويل اشعاعي* أشكال الطاقة  :ھناك ثالثة أنواع للطاقة :
 طاقة حركيـة ) . ( Ec طاقة كامنـة ) . ( Ep طاقة داخلية ) . ( Eiنعبر عن السلسلة الطاقوية بالمخطط التالـي :
جملة نھائية
شكل الطاقة
المخزنة

نمط

نمط

جملة 2

.....
التحويل

التحويل

شكل الطاقة المخزنة

نمط
التحويل

جملة ابتدائية
شكل الطاقة المخزنة

مالحظة :
نرمز للتحويل الطاقوي المفيد بين جملتين بسھم مستمر  ،ونرمز للتحويل الطاقوي غير المفيد بسھم متقطع بين الجملتين .
* أمثلـة  :مثل السالسل الوظيفية و الطاقوية للجمل التالية :
 -الجملة ) : ( 01
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 -الجملة ) :( 02

 -الجملة ) :( 03

 -أشكال الطاقة وأنماط تحويلھا :
 -1-5مفھوم الجملة  :الجملـة ھي عبارة عن جسم أو مجموعة من األجسام تحدّد قصد دراستھا  ،كل األجسام األخرى
التي لم تأخذ بعين االعتبار مع األجسام التي حـدّدت لتشكيل الجملـة المدروسة تعتبـر وسط خارجي .
 -2-5أشكال الطاقة :
األشكـال الثالثـة للطاقـة المخزنـة في جملـة :
على المستوى
العيانـي

طاقة حركية
Ec
طاقة كامنـة

أ شكال الطاقـة

Ep
على المستوى
المجھـري

طاقة داخلية
Ei
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 - 1-2-5الطاقة الحركية :
* نشاط )  ) ( 01الكتاب المدرسي ص : ( 16
االستنتاج  :الطاقة الحركية ھي الطاقة التي تكتسبھا األجسام نتيجة حركتھا .
* نشاط )  ) ( 02الكتاب المدرسي ص : ( 16
االستنتاج  :الطاقة الحركية لجسم تتعلق بسرعته ) . ( v
* نشاط )  ) ( 03الكتاب المدرسي ص : ( 16
االستنتاج  :الطاقة الحركية لجسم تتعلق بكتلته ) . ( m
* نتيجة عامة  :إذا تحرك جسم في مرجع معين فانه يملك طاقة نسميھا طاقة حركية ونرمز لھا بالرمز )  ، ( Ecوتتعلق
بسرعة وكتلة الجسم المتحرك  ،وكلما زادت سرعته أو كتلته زادت الطاقة الحركية .
 - 2-2 -5الطاقة الكامنة :
* نقـول عن جملـة أنھا تملك طاقـة كامنة إذا كان بإمكانھا القيام بحركة مھما كان نوعھا وھذا
عند تركھـا حرة لحالھـا  ،وبالتالي تتغير األوضاع النسبية الموجودة بين مختلف العناصر
التي تشكل ھذه الجملـة.
* نقـول إذن لكي تظھر الطاقـة الكامنـة التي تكون مخزنة في جملـة  ،ينبغي أن تكون ھذه األخيرة
قابلـة للتشـوه.
* أنواع الطاقة الكامنة :
0
أ( الطاقة الكامنة الثقالية :
 نشاط )  : ( 01عندما نسقط كرة كتلتھا )  ( mمن ارتفاع )  ( hعن سطح األرضدون سرعة ابتدائية فإنھا لحظة االصطدام باألرض تمتلك سرعة ) ( v
h
وبالتالي تكتسب طاقة حركية )  ( ECوتترك أثر معين في مكان السقوط ،
ومنه نستنتج أن الكرية في الوضع االبتدائي كانت تمتلك طاقة تسمى
طاقة كامنة ثقالية ونرمز لھا بالرمز ) . ( Epp
* نسقط نفس الكرة السابقة من ارتفاع أكبر من االرتفاع األول  ،فنالحظ أنھا تصل
الى األرض بسرعة أكبر وتترك أثر أكبر من األول وعليه الكرية كان لھا طاقة كامنة
ثقالية أكبر في الوضع االبتدائي والتي تحولت كليا الى طاقة حركية لحظة االصطدام
باالرض  ،ومنه نستنتج أن الطاقة الكامنة الثقالية تتعلق بارتفاع الكرية عن سطح االرض .
 نشاط )  : ( 02نعيد نفس التجربة السابقة وذلك بإسقاط كرتين مختلفتين في الكتلة من نفس االرتفاعفنالحظ أن الكرية ذات الكتلة األكبر تحدث تشوھا أكبر في مكان السقوط .
ومنه نستنتج أن الجملة ) الكرية األكبر  +األرض ( تمتلك في الوضع االبتدائي طاقة كامنة ثقالية
أكبر أي أنھا تتعلق بكتلة الجسم الساقط .
 نتيجة عامة :عندما يكون جسم ذو كتلة )  ( mعلى ارتفاع )  ( hمن سطح األرض فان الجملة ) جسم  +ارض (
يخزن طاقة كامنة ثقالية وھي تتعلق بكتلة الجسم وارتفاعه عن سطح االرض ونرمز لھا بالرمز . Epp
ب( الطاقة الكامنة المرونية :
 نشاط :نشكـل التركيـب المبين على الشكـل – – 1
حيث النابض منضغط تحت تاثير الجسم .
 عندمـا نحرر الجسم مـاذا يحـدث للنابض ؟ش-1-
 يعـود إلى طبيعتـه األصليـة دافعـا معـهالجسم المستنـد عليـه فيكتسـب ھذا األخيـر
طاقـة حركيـة ) الشكل . ( -2-
سـر ذلـك ؟
ف ّ
ش-2-
 التفسير :ھـذه الطاقـة ال يمكن استحداثھا من العدم  ،وبالتالي التزايـد في الطاقة الحركية للجسم مرتبط حتمـا مع تناقص
في شكل آخر من الطاقة  ،ھذه الطاقة التي تناقصت  ،كانت مخزنـة في النابض لما كان في حالـة تقلص ،
يدعى ھذا النوع من الطاقـة  :الطاقة الكامنة المرونية.
 نتيجــة :توجـد في النابض المشوه  ،سواء كان في حالـة استطالـة أو تقلـص طاقـة مخزنـة تدعـى :
الطاقـة الكامنـة المرونيـة يرمز لھا بـ . Epe :
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الطاقـة الكامنـة المرونيـة ھي نوع من الطاقـة تخزن في نابض مرن أثنـاء تشويھـه .
تظھـر ھـذه الطاقـة لمـا يعـود النابض إلى وضعـه الطبيعـي .
جـ( الطاقة الكامنة الفتلية  ) :خاص بالرياضي والتقني رياضي (
 نشــاط :نحقق التركيب المبيّـن على الشكـل المقابل .

سلك قابل للفتل

نديـر القرص بزاويـة  αفي مستوي أفقـي .
 -مـاذا تـالحظ ؟  -السلـك ينفـتل .

α

حـرا بدون سرعة ابتدائيـة  ،مـاذا يحدث لكل من القرص والسلك ؟
 عنـد ترك القرص ً القرص يبدأ في الحركة ويكتسب تدريجيـًا طاقة حركية أ ّما السلك يعود لطبيعتهاألصلية دون فتل .
سـر ذلـك ؟
ف ّ بمـا أنّ الطاقة الحركيـة التي اكتسبھا القرص ال يمكن استحداثھـا من العدم  ،إذن حتمـًا يكون ھذا التزايـدفي الطاقة الحركيـة للقرص متعلقـًا بتناقص في شكل آخر من الطاقـة كانت مخزنة في السلك لمـا كان في حالـة فتـل .
يدعى ھـذا النوع من الطاقـة بـ الطاقـة الكامنـة الفتلية ونسمي الجملة نواس الفتـل .
 تعـريف الطاقـة الكامنـة الفتلية :الطاقـة الكامنـة الفتلية للجملة ) نواس الفتـل ( ھي نوع من الطاقـة يخزن في سلك الفتل لمـا نقـوم بفتلـه وتظھر
ھذه الطاقـة لما يعود السلك إلى وضعـه الطبيعي  ،ويرمـز لھـا بـ  Epe : :وتقـاس في ج.و.د بـ joule :
 - 3-2-5الطاقة الداخلية :
 نشــاط :1نستعمل عمـود ) (Pileلتغذيـة محرك )لسيـارة لعبة أطفال( بعـد غلق القاطعـة نرى أنّ المحرك يبـدأ
في الدوران  ،علمـًا أنّ الطاقة الحركية التي اكتسبھا المحرك ال يمكن استحداثھـا من العدم فإنّ
ھـذه الطاقة قـد أخذت من جسم آخر  ،ھذا الجسم ھو العمود والطاقة التي فقـدھا ھي طاقة توجد
بداخله على شكل تفاعل مواد كيميـائيـة  ،تدعى ھذه الطاقـة  :الطاقـة الداخليـة .
ونقول أنه حدث تحويل كھربائي للطاقة بين العمود والمحرك ونرمز له بالرمز ) . ( We
 نشــاط :2نستعمل مقاومة كھربائية لتسخين كمية من الماء  ،فعندما ترتفع درجة حرارته تزداد طاقته الداخلية ،
ونفسر ارتفاع الطاقة الداخلية للماء بزيادة الحركة لجزيئات الماء ) طاقة حركية ميكروسكوبية ( ،
ونقول أنه حدث تحويل حراري للطاقة بين المقاومة والماء ونرمز لھذا التحويل بالرمز ) . ( Q
 نشــاط :3نقوم بتسخين كمية من الماء البارد بتعريضھا ألشعة الشمس  ،فنقول أن الماء اكتسب طاقة داخلية
من أشعة الشمس الساقطة عليه  ،وانه حدث تحويل للطاقة باالشعاع من الشمس الى الماء  ،ويدعى
ھذا النمط من التحويل باالشعاع ونرمز له بالرمز ) . ( Er
تعريف الطاقة الداخلية  :الطاقة الداخلية ھو مفھوم طاقوي يخصص للحالة الميكروسكوبية للجملة المدروسة ،
وھي تمثل مجموعة الطاقات التي لھا عالقة بسرعة العناصر الميكروسكوبية التي
تشكل الجملة والطاقات التي لھا عالقة بموضعھا النسبي بالنسبة لبعضھا البعض .
يرمز لھا بـ  Ei :وحدتھا في ج .و .د ھي . Joule :

6

 -3-5أنماط التحويل :
 -نشــاط  :توھج مصباح بفعل سقوط جسم .

 في البداية الجسم موجود على ارتفاع معين من سطح األرض  ،نتركه يسقط  ،حينھا يحدث تحويل الطاقة الكامنةالمخزنة في الجملة )كتلة  +ارض ( إلى طاقة حركية للمنوب  ،حيث أن المنوب تتزايد سرعته )يدور(  ،مقابل ھذا
فإن الجسم يفقد ارتفاعا بالنسبة لسطح األرض .
 الطاقة كانت مخزنة على شكل طاقة كامنة ثقالية  ،وأصبحت مخزنة على شكل طاقة حركية وھذا بفضل التحويلالميكانيكي )سقوط الجسم( يرمز لھذا النوع من التحويل بـ . Wm
 نالحـظ بعد ذلك أن المصباح يلمع نتيجة دوران المنوب ،فنقول انه حدث تحويل في الطاقة  ،من الطاقة الحركية إلىطاقة داخلية لسلك المصباح  ،وبالتالي حدث تحويل في تخزين الطاقة من طاقة حركية إلى طاقة داخلية بفضل تحويل
كھربائي قام به التيار الكھربائـي  ،و يرمز لھذا النوع من التحويل بـ .We
 نالحظ بعد فترة زمنية معينة أن الحجرة تسخن  ،السبب يعود إلى الطاقة التي تلقتھا جزيئات الھواء المتواجد بداخلالقاعة بفضل الحرارة واالشتعال المنبعثين من السلك  ،إذن حدث تغير في الطاقة الداخلية لھواء القاعة بفضل
تحويل حراري يرمز له بـ  Qوتحويل إشعاعي يرمز له بـ . Er
خالصة :

تحويل ميكانيكي
Wm

تحويل حراري
Q

أنماط تحويل
الطاقة

تحويل كھربائي
We
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تحويل إشعاعي
Er

 -استطاعة تحويل الطاقة :
إن الطاقة التي يفقدھا جسم ما أو التي يكتسبھا ال تكفي لوحدھا لوصف الجملة من الجانب الطاقوي كيف ھذا ؟
مثال  :إن الطاقة الكھربائية التي يستھلكھا قطار سريع  TGVتقدر بـ  8000 Jouleوھي نفس الطاقة التي تستھلكھا
آلة غسيل منزلية  ،يبدو وكأن اآللتين متشابھتان  ،ولكن الفرق بينھما ھو أن القطار السريع يستھلك ھذه الطاقة
خالل مدة زمنية تقدر بـ  1msبينما آلة الغسيل تستھلك ھذه الطاقة خالل . 3,5H
تعريف استطاعة التحويل :
تعرف استطاعة التحويل على أنھا السرعة التي يحدث بھا ھذاالتحويل ) غزارة التحويل (
وحدتھا الواط )  (wattيرمز لھا بـ  P :و تعطى بالعالقة :
Joule

E

Seconde

t

=P

Watt

مالحظة  :تستعمل وحدة أخرى للطاقة تسمى الواط ساعي )  ( W hحيث :
1Wh = 3600 joul
في المثال السابق تكون استطاعة التحويل بالنسبة للقاطرة :
8000
= 8 . 106 W

==P
-3

أما بالنسبة آللة الغسيل المنزلية :

E
=P

1.10

t

8000

E

==P
= 0,63 W
3,5 . 3600

=P
t

 -مبدأ انحفاظ الطاقة :
 -1-7نص المبدأ  " :الطاقة ال تستحدث وال تزول  ،فإذا اكتسبت جملة ما طاقة أو فقدتھا فإن ھذه الطاقة
تكون بالضرورة قد أخذتھا من جملة )أو جمل( أخرى أو قدمتھا لھا " .
 -2-7معادلة انحفاظ الطاقة :
اعتمادا على مبدأ انحفاظ الطاقة تكتب معادلة اإلنتحفاظ على النحو التالي :

الطاقة االبتدائية للجملة  +الطاقة المستقبلة – الطاقة المقدمة = الطاقة النھائية للجملة
مالحظة :
* الطاقة المستقبلة ھي التي تستقبلھا الجملة خالل التحويل والطاقة المقدمة ھي الطاقة التي تفقدھا الجملة خالل التحويل .
* إذا كانت الجملة ال تتبادل الطاقة مع الوسط الخارجي نقول عنھا أنھا جملة معزولة طاقويـا .
معادلة انحفـاظ الطاقة لھـا :

الطاقة االبتدائية للجملة = الطاقة النھائية للجملة
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 -3-7الحصيلة الطاقوية :
وھي تمثيل رمزي لتغير الطاقة في جملة بين الحالة االبتدائية والحالة النھائية كما في النموذج التالي :

طبيعة الطاقة
المتغيرة

القيمة النھائية
للطاقة

Ec2

جھة تغير
الطاقة المخزنة

القيمة االبتدائية
للطاقة
Ec1

مالحظة :
 عـدد األعمـدة داخل الفقاعـة الواحدة )الجملة( متعلق بعدد أشكال الطاقـة المتغيرة ) (Ec, Ep, Eiبين الحالة االبتدائيةوالحالة النھائية للجملة.
 إذا حولت الجملة كل الطاقة التي تلقتھا بين الحالتين االبتدائية  1والنھائية  2تترك الفقاعة فارغة بدون عمـود .* تطبيق  :يمكن اشعال مصباح كھربائي باالعتماد على التركيب التجريبي المبين بالشكل التالي :

السلسة الوظيفية لھذه الجملة ھي :
حجرة

Er

We
مصباح

Wm
منوب

جسم

يسخن
Ei
-

Ei

Ec

عبر باستعمال الكتابة الرمزية على إنحفاظ الطاقة الخاصة بالجمل التالية :
 -جسم  - ،منوب  - ،مصباح  - ،حجرة .
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Ec

اإلجابــة :
 -الجملة جسم  :إذا اعتبرنا أن حركة سقوط الجسم تتم بدون أية مقاومة فإن مبدأ إنحفاظ الطاقة يكون كما يلي :

Ec2
Wm

Ec1

جسم

Ec1+Wm - 0 = Ec2
⇒ Ec2 = Ec1 + Wm
 -الجملة منوب يدور دون احتكـاك :

Ec2
We

Wm

 Ec1المنوب
Ec1+Wm – We = Ec2
⇒ Ec2 +We = Ec1 + Wm
 الجملة مصباح :Ei2
Er

We

 Ei1المنوب
Q

Ei1 + We – Er - Q = Ei2
⇒ Ei2 +Q + Er = Ei1 + We
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 التفسير المجھري لدرجة الحرارة :الحرارة ھي عبارة حركة الجزيئات التي تشكل المادة  .ما معنى ھذا ؟
نشاط  :ضع يدك اليمنى في إناء يحتوي على كمية من الماء به محرار يشير إلى القيمة T1 =20°C
واليد اليسرى في إناء آخر يحتوي على كمية من الماء به محرار يشير إلى القيمة T2 =40°C
 ما ھو إحساسك ؟T2

 -اإلناء  1بارد بالنسبة لإلناء . 2

T1

 ھل من الممكن التعبير بطريقة أخرى عن ھذا اإلحساس ؟ . نعم يمكن إستعمال التعبير اآلتـي :جزيئات الماء الذي درجة حرارته  T2تتحرك بسرعة أكبر
من جزيئات الماء الذي درجة حرارته .T1

-2-

-1-

ھـذه السرعة نتحسس لھا بحواسنا على شكل حرارة .
أمـا درجة الحرارة فھي الوسيلة التي نقيس بھا حـدّة الحركة .
نتيجـة  - :الحرارة ھي عبارة عن حركة األفراد الكيميائية التي تشكل المادّة .
 كلمـا كانت الحرارة كبيرة كلما كنت حدّة الحركة في المادّة كبيـرة . درجـة الحرارة ھي الوسيلـة المستعملة لقياس حـدّة الحركة داخل المـادة . التفسير المجھري للمركبة الحرارية للطاقة الداخلية :المركبـة الحرارية للطاقة الداخلية ھي الحرارة المخزنة في جملة مـا والمرتبطة بالطاقة الحركية المجھرية الناتجة
عن الحركة غيـر المنتظمة للدقائق المكونة لھـذه الجملـة.
 التفسير المجھري للتحويل الحراري والتوازن الحراري :يحـدث تحويل حراري بين جملتين إذا كانت ھاتان الجملتان متالمستين وتحت درجتين مختلفتين من الحرارة حيث
تتحول الحرارة من الجملة الساخنة نحو الجملة الباردة .
تفقـد الجملة الساخنة الحرارة وتنخفض درجة حرارتھـا  ،و تكتسـب الجملة الباردة الحرارة وترتفع درجة حرارتـھا .
عنـدما تصبح الجملتـان في نفس الدرجة من الحرارة  ،يتوقف التحويل الحراري  :نقـول أن الجملتين عنـدئـذ في حالة
تـوازن حـراري.
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