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حیث  .الحمل   أو االشعاعأو   التوصیل ، یتم انتقالھا عن طریقالطاقة شكل معھود من أشكال  
ویتسبب انتقال الحرارة من جسم إلى  .الباردیتم انتقال الحرارة دائما من الجسم الساخن إلى 

.جسم ارتفاع درجة حرارتھ

الطاقة الحراریة

حركة لجزء 
.بروتین جزیئمن 

 .الغازوالجزیئات في  الذراتحركة 

 لذرات الحقیقیةخفضت السرعات :   ملحوظة
) ملیون ملیون(نحو الغاز في ھذه الصورة 

مرة
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تتكون كل 
مادة من 
جسیمات 
. مجھریة

 ودورانیةالموجودة في غاز طاقة حركیة خطیة  للجسیمات
وطاقة كامنة بسبب الروابط الداخلیة وتفاعالتھا مع بعضھا 

.البعض
تتوزع تلك الطاقة على الجسیمات بشكل عشوائي بسبب

  .الوعاء تصادم جسیمات الغاز مع بعضھا ومع جدران 

.للجسم مجموع طاقة الجسیمات ھو الطاقة الحراریة 

الطاقة الحراریة

سنناقش الطاقة 
الكلیة للجسیمات 
ومتوسط الطاقة 

للجسم الواحد في 
.الغاز 
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األجسام الساخنة واألجسام الباردة 

ساخناً ؟ما الذي یجعل جسما ما 

لماذا یحتفظ البالون المملوء 
بانتفاخھ ؟ ھیلیوم

 الھیلیوم ذراتبفعل ضربات 
المتكررة على جدران البالون 

یتأثر كل من حجم البالون ودرجة یتأثر كل من حجم البالون ودرجة 
حرارتھ بمتوسط الطاقة الحركیة 

في  الھیلیومبالون . الھیلیوم لذرات
الثالجة 

في  الھیلیومبالون 
الشمس  

ترتبط درجة الحرارة : نتیجة 
الخاصة بجسم ما 

  .لجسیماتھ بمتوسط الطاقة الحركیة 
متوسط الطاقة الحركیة للجسیمات التي تكون ساخنة 

أكبر من متوسط الطاقة الحركیة للجسیمات التي تكون 
..باردة 
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على متوسط درجة الحرارة تعتمد 
.الجسم للجسیمات في الطاقة الحركیة 

درجة لجسم على كل من الطاقة الحراریة تعتمد 
.الجسم التي یتكون منھا الحرارة وعدد الجسیمات 

الطاقة الحراریة ودرجة الحرارة 
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 )االتزان الحراري

مع آخر بارد  ساخنعندما یتصل جسم 
یحدث انتقال للطاقة الحراریة من الجسم 

بالتصادم بین .البارد الساخن إلى الجسم 
الجزیئات 

ویكون معدل انتقال الطاقة بین الجسمین 
.الحرارة متساویاً ولھما نفس درجة 

طاقة مكتسبة = مفقودة طاقة 
alm
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الوصول إلى درجة الحرارة نفسھا ) االتزان الحراري( 

درجة عندما یتالمس جسمان لھما 
ال تتغیر الطاقة  الحرارة نفسھا

انتقال الطاقة الحراریة بین جسمین تعتمد 
على وجود فرق في درجات الحرارة بین 

صفر=المفقودة كمیة الحرارة + المكتسبة كمیة الحرارة 

أكبر  أكبر،ومساحة التالمس  الجسمینفي درجة الحرارة بین  الفرقوكلما كان 
. سرعأبینھما كان انتقال الحرارة 

 )اتزان حراري( .الحرارة ویستمر انتقال الحرارة بین الجسمین إلى أن یتساویا في درجة 

ال تتغیر الطاقة  الحرارة نفسھا
  .منھما الحراریة لكل 

على وجود فرق في درجات الحرارة بین 
.الجسمین 

mL75

025

أ

mL150

025

یملك طاقة 
حراریة 
أكبر 

لك طاقة

یملك طاقة 
حراریة أقل 

لك طاقة

ب
80170601
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) الثیرمومتر( الحرارة مقاییس 
یحتوي : منزلي مقیاس حرارة 

 الزئبقعلى الكحول الملون أو 
.بالحرارة الذي یتمدد 

یحتوي على : السائل مقیاس الحرارة البلوري 
مجموعة متنوعة من الجسیمات  التي تعید 
ترتیبھا وُتحدث تغیرا في اللون تحت تأثیر 

.معینة درجات حرارة 

مقاییس الحرارة الطبیة ومقاییس الحرارة 
اآلخرى التي تراقب محركات السیارات 

یحتوي على دوائر الكترونیة صغیرة جداً 
حساسة للحرارة وذلك إلجراء قیاسات 

.سریعة 
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مقاییس درجة الحرارة 
  .الحرارة درجة  الحراري ھي األساس في قیاس االتزانفكرة 

تتمدد المواد عند التسخین وتنكمش عند التبرید 

80170601

غلیان الماء

انصھار الجلید
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مقاییس درجة  الحرارة
.كلفن ومقیاس  السیلیزيیستخدم العلماء المقیاس 

حیث درجة  .الماء على خواص  السیلیزيیعتمد المقیاس 
تجمد الماء النقي في مستوى سطح البحر ھي  صفر 

.المكان في نفس  سیلیزیة 1000ودرجة غلیانھ  سیلیزي

.الیومیة یفید في قیاس درجة الحرارة  180100100

أما درجة K 273درجة تجمد الماء تساوي مقیاس كلفن في 
 373Kغلیان الماء فھي 

. 10Cكل تدریج على مقیاس كلفن یسمى كلفن والتي تعادل 

273 CK TT 328.1  CF TT

على مقیاس 1.8تعادل    سیلیزيكل تدریج على مقیاس 
.  فھرنھیت
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وتعني الحالة التي  .المثاليالغاز   التي ینعدم عندھا ضغط  درجة الحرارة  ھي  الصفر المطلق
.تكون درجة حرارة المادة فیھا أقل ما یمكن أن تصل إلیھ إطالقا

.في تلك الحالة  طاقة  أقل المادة تكون لھا جزیئات  أو  ذرات  وتقضي بأن جمیع 

تحت   سیلزیوس  درجة273.15اكتشف العلماء ان أقل درجة حرارة یمكن الوصول إلیھا ھي 
.الصفر

بین درجة حرارة غاز ما  الطردیةالعالقة   تم الوصول إلى معرفة ھذا القیاس باالعتماد على 
درجة   273.15وبالتجربة تبین أن ضغط الغاز یساوي صفرا عند درجة حرارة.وضغطھ  273.15 
.تحت الصفر سیلزیوس

 .مطلقبمقیاس حرارة   یسمى مقیاس الحرارة الذي لھ قیمة صفر عند درجة الصفر المطلق
الرقم صفر على ھذا المقیاس  .كلفنمقیاس   وھناك مقیاس واحد یطابق ھذا الوصف وھو

.بھللقیاس   درجة  وال تستعمل كلمة) كلفن  0(أو یساوي الصفر المطلق 

، كلفن  تساوي واحد سیلزیوسحیث أن كل واحد درجة  سیلزیوسمرتبط بمقیاس   كلفن  مقیاس
فیبدأ من صفر سیلزیوسأما 273.15ولكن الفرق أن كلفن یبدأ عند درجات الحرارة من 
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وتستند جمیع المقاییس  الثالثة على 1.
  .الماءنقطة تجمید وغلیان 

 سیلسیوسالدرجات على المقیاس 2.
  .الحجموكلفن ھي نفس 

ھي  فھرنھایتالتدریج على مقیاس  -3

ما ھي أوجھ التشابھ في المقاییس  .1
و ما ھي أوجھ  الحرارة ؟الثالثة لدرجات 

االختالف ؟

ھي  فھرنھایتالتدریج على مقیاس  -3
أصغر من التدریج على مقیاس 

  .وكلفن سیلسیوس
لھا قیم  وفھرنھایتالمقاییس المئویة  -4

 .الحرارةسلبیة لبعض درجات 
alm.مقیاس كلفن ال
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كلفن؟ما ھو  .2

مقیاس؟ما ھي نقاط تجمید وغلیان الماء على كل  .3

كلفن ھي وحدة تمثل زیادة في درجة  .2
درجة على مقیاس  1الحرارة تعادل 

.سیلسیوس

نقطة التجمد ونقطة غلیان الماء على كل  .3
؛ 373 ،273:؛ كلفن°100 ،°0 :مئویة: مقیاس ؛ 373 ،273:؛ كلفن°100 ،°0 :مئویة: مقیاس

° 212 ،° 32 :فھرنھایت
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درجة الحرارة العادیة للجسم البشري ھو  .4
ما ھي درجة الحرارة  .فھرنھایتدرجة  98.6

وعلى نطاق  مئویة؟ھذه على مقیاس درجة 
كلفن؟

328.1  CF TT

CT 8.1326.98

0326.98



 CTC

037
8.1
326.98






273 CK TT

KTK 31017337 
alm
an
ah
j.c
om
/ae



العلمي؟ما ھي میزة مقیاس كلفن للقیاس  .5

ال توجد قیم سلبیة على مقیاس كلفن، لذلك  .5
العملیات الریاضیة ال تؤدي إلى قیم سلبیة 

.للوحدات األخرى

لماذا یعتبر الصفر قیمة نسبیة على مقیاس  .6
كلفن؟وقیمة مطلقة على مقیاس  سیلسیوس

ھو نسبة إلى  سیلسیوسالصفر على مقیاس  .6
  .الماء نقطة تجمد 

وھو ال یدل مباشرة على حركة الجزیئات في 
.ھذه المسألة

وعلى مقیاس كلفن، الصفر المطلق ھو النقطة 
  .الجزیئیةالتي ستتوقف فیھا جمیع الحركة 

.بسبب انخفاض درجة الحرارة
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بالتقریب  ما درجة الحرارة التي تكون في  -7
القراءة؟تسجیل نفس  وفھرنھایت السیلیزي

328.1  CF TT

328.1  TT

CF TT 

328.1  CF TT

328.0  T

40
8.0

32
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ESSAFEBRAHEMقناة 
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الحرارة النوعیة 

منھج دولة االمارات العربیة المتحدة 
الدرس الثاني 2017-2016للعام 

الحرارة النوعیة 
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essafebrahemقناة 

essafebrahim

في ایدك 
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انتقال الحرارة والطاقة الحراریة 

 ببعضھماعندما یتصل جسمان 
فإنھما یعیدان توزیع طاقتیھما 

)االتزان الحراري( .الحراریة 

انتقال الطاقة الحراریة
.من جسم أكثر سخونة إلى جسم أكثر برودةیحدث تلقائیاً  

.الجسیمات بسبب تصادمات 

نقل الطاقة الحراریة من  الیمكن
جسم أكثر برودة إلى جسم أكثر 

.شغل سخونة دون بذل 

ومثل الشغل والطاقة تقاس 
 الجولالطاقة الحراریة بوحدة 

.شغل سخونة دون بذل 

جسم للطاقة  كتسبفي حال ا
(Q)الحرارة الحراریة فإن 

  .موجبة تكون  

جسم للطاقة  فقدفي حال 
 (Q)الحراریة فإن الحرارة 

alm  .سالبة  تكون 
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طرائق انتقال الحرارة 
التسخین الناتج عن حركة السوائل أو الغازات 

بالحمل بسبب اختالف درجات الحرارة یسمى 
.الحراري 

تحدث االضطرابات الجویة بفعل الحمل 
.الجوي في الغالف  للذراتالحراري 

تمثل العواصف الرعدیة واألعاصیر أمثلة 
للحمل الحراري في الغالف الجوي على للحمل الحراري في الغالف الجوي على 

.واسع  نطاق 

یشارك الحمل الحراري في تیارات 
المحیطات التي ُتحرك المیاه والمواد 

..كبیرة لمسافات  ھو انتقال الطاقة الحراریة عن : االشعاع 
  .الكھرومغناطیسیة طریق الموجات 

تحمل ھذه الموجات الطاقة من الشمس عبر 
.برودة الفضاء إلى األرض األكثر 
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الحرارة النوعیة 
تتمیز بعض األجسام 

)  تسخینھا ( بسھولة تدفئتھ
عن بعض األجسام 

.األخرى 

ترسل الشمس طاقتھا 
الحراریة على الرمال 

وعلى  الشواطيءعلى 
.المیاه 

تصبح الرمال دافئة إلى 
 باردهحد ما وتبقى المیاه 

نسبیاً 

عندما یتم تسخین جسم ما فإن 
طاقتھ الحراریة ترتفع ویمكن أن 

.أیضاً ترتفع درجة الحرارة 

یعتمد مقدار  الزیادة في درجة 
الحرارة على حجم الجسم ونوعھ  

لمادة ما ھي مقدار الطاقة  (Specific Heat) :باإلنجلیزیة( النوعیةالحرارة 
من ھذه المادة لكي تزید درجة وحدة الكتل الحراریة التي یجب إضافتھا إلى 

في النظام ووحداتھا C)(بالرمز لھا ویرمز .واحدة درجة حرارة حرارتھا بمقدار 
) (J/kg.Kالدولي ھي 

.J/kgأو        J/kg.0c :  ھيوحدة قیاسھا  K

.أیضاً ترتفع درجة الحرارة 
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قیاس كمیة الحرارة 
عند تسخین مادة ما فإن درجة 

.تتغیر حرارة تلك المادة یمكن أن 
یعتمد التغیر في درجة حرارة جسم ما  

∆T : على الحرارة(Q)   وكتلة المادةm 
 Cوالحرارة النوعیة للمادة 

)(.. if TTmCTCmQ 

التدریج الواحد على مقیاس كلفن یعادل تدریجاً واحداً على المقیاس :  تذكر
على مقیاس كلفن والمقیاس  (T∆)ولھذا السبب یمكنك حساب  . السیلیزي على مقیاس كلفن والمقیاس  (T∆)ولھذا السبب یمكنك حساب  . السیلیزي
. السیلیزي

Ckg
J
0. Kkg

J
.Cm

QT
.


Tm

QC



.
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إذا  .األولیةكلھا في نفس درجة الحرارة  .المدرجةلدیك كتل متساویة من أربعة من المواد  .-
أكبر؟وضعت في غرفة أكثر دفئا، أي من المواد  سوف تزید درجة حرارتھ  بسرعة 

   . الخارصین -د     .الرصاص  -ج   .المنیوم  -ب   .حدید  - أ

Cm
QT
.
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قیاس الحرارة النوعیة 
جھاز : ) المسعر(  الكالوریمیتر 

.الحراریة لقیاس التغیرات في الطاقة 

على الحفاظ على  الكالوریمیترتعتمد عملیة 
الطاقة في نظام مغلق ومعزول

. المقاسةیتكون من الماء والمادة  

إذا تغیرت الطاقة الحراریة للمادة المختبرة 
فإن التغیر في الطاقة الحراریة للماء  EA∆بمقدار 

∆EB  التالیة یجب ان ترتبط بالمعادلة:
0.0 BA EE BA EE 

.سالب  المختبریةبینما التغیر في طاقة المادة .موجب التغیر في طاقة الماء البارد 
فقداكتسب 
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الحفاظ على الطاقة 

یشیر التغیر الموجب  في الطاقة إلى ارتفاع في 
بینما یشیر التغیر السالب في  .الحرارة درجة 

.الحرارة الطاقة إلى انخفاض في درجة 

BA EE 

ال یوجد جھد مبذول في نظام الطاقة المعزول 
والمغلق ولذلك فإن التغیر في الطاقة الحراریة 
لكل مادة یكون مساویاً للحرارة ویمكن التعبیر لكل مادة یكون مساویاً للحرارة ویمكن التعبیر 

:.التالیة عنھ بالمعادلة 

)( if TTmCTmCQE 
)()( BfBBAfAA TTCmTTCm 

)(
)(

AfA

BfBB
A TTm

TTCm
C






alm
an
ah
j.c
om
/ae



alm
an
ah
j.c
om
/ae



الحیوانات والطاقة الحراریة 

تقسم الحیوانات إلى مجموعتین على حسب كیفیة تحكمھا في 
.أجسامھا درجة حرارة 

دافىءحیوانات ذات دم حیوانات ذات دم بارد 
تعتمد درجة حرارة أجسامھا 

  بھاعلى البیئة المحیطة 
تتحكم في درجة حرارتھا 

لذلك تظل درجة  .داخلیاً 
بغض النظر  حرارتھا مستقرة 

عن درجة حرارة البیئة عن درجة حرارة البیئة 
.بھم المحیطة 

ینظم الحیوان انتقال الطاقة 
الحراریة عن طریق تصرفھ 

مثل االختباء تحت  .وسلوكھ 
 .برودتھ صخرة للحفاظ على 

أو البقاء تحت ضوء الشمس 
.بالدفىء لإلحتفاظ

 . الدافىءالبشر من ذوات الدم 
فھو یعتمد على االستجابات 

الجسدیة التي ینتجھا المخ مثل 
وذلك  والتعرقاالرتعاش 

لمواجھة أي ارتفاع أو انخفاض 
.الجسم في درجة حرارة 

درجة حرارة العنكبوت 
ھي نفسھا درجة حرارة 

بینما  .المحیط الھواء 
ید اإلنسان أكثر دفء 

. بھمن الھواء المحیط 
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