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• ھي القدرة على إحداث التغییر . 

•  یحدث التغییر في لألجسام عندما تنتقل الطاقة من جسم آلخر  . 

 

 ))66 ص 1الشكل (( ة تغیرًا؟  وضح كیف ُیحدث كل من األجسام التالی: 1س •

 التغییر  األجسام 

  تزوید المستھلك بالطاقة  البیتزا

 یسخن أو یحرق األجسام  لھب الشمعة 

 تتحرك وتحرك من بداخلھا  السیارة 
 

 

•  

1( ھي الطاقة التي یمتلكھا الجسم بسبب حركتھ، وتعتمد على سرعتھ وكتلتھ  . 

  )). 67 ص2الشكل (( ف تعتمد الطاقة الحركیة على كل من السرعة و الكتلة ؟ كی : 2س •

 . تزداد الطاقة الحركیة بزیادة كل من السرعة و الكتلة  •

2( ھي طاقة مختزنة في الجسم نتیجة موضعھ )وتعتمد على وزن ). االرتفاع عن سطح األرض

 . الجسم وارتفاعھ عن األرض

  .68 ص 3الشكل ))  بزیادة وزن الجسم وارتفاعھ عن األرض تزداد طاقة الوضع((  •

3(  68 ص4الشكل .  طاقة تمتلكھا جمیع األجسام تزداد بازدیاد درجة حرارة الجسم  

  ما ھو مصدر الطاقة الحراریة في أجسامنا ؟  : 3س •

  التفاعالت الكیمیائیة  •

4( 69 ص 5مثل الطعام و الشمعة الشكل .  الكیمیائیة الطاقة المختزنة في الرابط.  

  متى یتم تحریر الطاقة الكیمیائیة ؟: 4س •

  .عندما تتفكك المواد الكیمیائیة وتتشكل مواد كیمیائیة جدیدة  •

5(  ث ویتحول الضوء إلى طاقة حراریة / كم 300000 تصل سرعة الضوء في الھواء إلى

 .بمالقتھ األجسام 

  ما الطاقة التي یحملھا الضوء ؟  : 5س •

   طاقة اإلشعاع  •

6( ھي الطاقة التي یحملھا التیار الكھربائي  . 

  .یتم إنتاج الطاقة الكھربائیة من خالل محطات تولید الكھرباء و محطات الطاقة النوویة  •

7( انقسام بالیین أنویة ذرات وھي طاقة ناتجة عن .  ھي الطاقة المختزنة في أنویة الذرات

 . 70 ص7الشكل . الیورانیوم بتفاعالت االنشطار النووي  
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  حتوالت الطاقة

  يف احلياة العملية ؟ حدد أهمية حتوالت الطاقة : 1س  •

 .الطاقة من شكل إلى آخر ھو ما یشّغل السیارات ویسخن األفران، ویجعل الھواتف تعملتحول  •

 

 ن شكل آلخر يف احلاالت التالية ؟وضح كيف تتحول الطاقة م: 2س •

 

 :محرك السیارة  )1

إلى طاقة حركیة و طاقة حراریة ، وكلما ) الوقود (تتحول الطاقة الكیمیائیة : المحرك العادي   . أ
 . كانت الطاقة الحركیة الناتجة أكبر ازدادت فعالیة المحرك 

إلى طاقة حركیة ثم ) وقود محرك الجازولین ( تتحول الطاقة الكیمائیة : المحرك الكھربائي   . ب
  . 70 ص8الشكل .  ) المحرك الكھربائي ( ثم إلى طاقة حركیة ) المولد ( إلى طاقة كھربائیة 

   استخدام المحرك الكھربائي یزید من فعالیة المحرك ، ألن المسافة التي یقطعھا أكبر من المحرك :مالحظة                   

  .كمیة وقود متساویة العادي باستخدام                   

   

إلى طاقة حركیة ثم ) عضالت الرجل (تتحول الطاقة الكیمیائیة  : بدراجتھ الھوائیة تًالصعود الشخص  )2
 و طاقة حراریة بسبب احتكاك أجزاء السي) االرتفاع ( ثم إلى طاقة وضع ) الدراجة (إلى طاقة حركیة 

  . قة التي تنتج خالل تحوالت الطاقةالحرارة إحدى أشكال الطا : مالحظة                  

  

 .  الطاقة ال تستحدث وال تفنى، وإنما تتحول من شكل إلى آخر:قانون حفظ الطاقة  •

 

 : حتويل الطاقة الكيميائية  •

 تتحول الطاقة الكیمیائیة إلى طاقة حركیة بفعل التفاعالت الكیمیائیة التي تحدث تغیرًا في شكل بعض :العضالت  )1
  .  العضلة فیتحرك الجسم الجزیئات فتنقبض

إلى طاقة ) الكتلة الحیویة (تتحول الطاقة الكیمیائیة :  ))تتكون من قطع العشب وأوراق الشجر (( كومة السماد )2
60حراریة تصل إلى 

 5
 . س بفعل تحلل كومة السماد بواسطة البكتیریا و الفطریات 

 

  : التحول بني الطاقة احلركية وطاقة الوضع  •

ألعلى ثم سقوطھ، تتحول الطاقة بین الطاقة الحركیة وطاقة الوضع دون تغیر الطاقة الكلیة عند قذف جسم ل •
  ). 72 ص10الشكل (

 

  :  أجب عن االسئلة التالیة 72 ص10مستعینًا بالشكل : س

  

 .شكل طاقة الكرة في الحاالت المختلفة حدد على الرسم  .1

 عند أي نقطة یكون للكرة أكبر طاقة حركیة ؟ .2

............................................................ 

 عند أي نقطة یكون للكرة أكبر طاقة وضع ؟ .3

...........................................................           

 عند أي نقطة تكون سرعة الكرة تساوي صفرًا ؟ .4

..................................                   .......................... 

 عند أي نقطة تكون السرعة أكبر مایمكن ؟ .5

............................................................                 

 

 : حتوالت الطاقة الكهربائية  •
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   وضح تحوالت الطاقة عن االستماع إلى المذیاع ؟: 3س

ثم إلى ) الھواء ( ثم إلى طاقة صوتیة ) مكبر الصوت ( إلى طاقة حركیة ) مذیاع تشغیل ال( تتحول الطاقة الكھربائیة 
 11الشكل . ثم إلى طاقة حراریة ) الخالیا العصبیة (  طاقة كیمیائیة و كھربائیة ى ثم إل)أجزاء األذن ( طاقة حركیة 

   . 73ص

  

 : حتول الطاقة احلرارية  •

 : أمثلة على التحول  •

 . ة الكیمیائیة إلى الطاقة الحراریة  تحول الطاق:اإلحتراق  )1

 .  تحول الطاقة الكھربائیة إلى الطاقة الحراریة :سریان التیار في االسالك  )2

 .تحول الطاقة الحراریة إلى طاقة إشعاعیة  : تسخین سلك فلزي حتى التوھج )3

   

المحركات لطاقة الحركیة في انتاج ا تدفئة المنازل ، المحافظة على حرارة الجسم ،:استخدامات الطاقة الحراریة  •
 .البخاریة ،تحول حالة المادة 

 

 . تتكیف المخلوقات الحیة لضبط كمیة الطاقة الحراریة في أجسامھا بواسطة الفرو و الجلد و الشعر :مالحظة  •

 

  :توليد الطاقة الكهربائية •

  . ت الكھربائیة یتم تولید الكھرباء في محطات تولید الطاقة التي تعمل بمدأ عمل المولدا       

 

 . الطاقة الحركیة إلى طاقة كھربائیةآلھ  تحّول :المولد الكھربائي •

  .التي یدورھا البخار لتدیر المولد في محطة الطاقة ) شفرات المراوح(العنفات مجموعة من : التوربین  •

 

  :خطوات تولید الكھرباء •

  .اء وإنتاج البخارنتج احتراق الوقود األحفوري طاقة حراریة تستخدم في غلي المی .1

 .یستخدم البخار في محطة الطاقة إلدارة التوربین الذي یعمل إدارة المولد الكھربائي .2

 . یدور ملف المولد بین قطبي مغناطیس منتجًا الطاقة الكھربائیة  .3

 

   حدد تحوالت الطاقة في محطة التولید ؟ 74 ص 12مستعینًا بالشكل  : 4س

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................  

  . 74ص  ) 13( الشكل : مصادر الطاقة التي تستخدم إلنتاج الطاقة الكھربائیة •

  ) الفحم الحجري ، الغاز الطبیعي، النفط ( الوقود االحفوري  .1

  طاقة الریاح . 2 

  ) المیاه الجاریة  ( الطاقة المائیة. 3

  الطاقة النوویة.4 
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2 83 إلى ص 76 من ص.  

  :األرض یحصل على الطاقة من مصدرین ھماسطح  •

 . الذرات المشعة الموجودة في باطن األرض-2.                              الشمس-1

  : یمكن تصنیف مصادر الطاقة إلي ثالثة أنواع •

  . مصادر بدیلة-3 مصادر متجددة                    -2 مصادر غیر متجددة                 -1

  :ادر غیر المتجددة للطاقةالمص: أوًال

 . مصادر غیر دائمة وتحتاج الى فترات زمنیة طویلة جدا لتجددھا وملوثة للبیئة : التعریف  •

  .الطاقة النوویة . 2الوقود االحفوري .1 :االقسام  •

  طریقة التشكل  االمثلة  مصادر غیر متجددة للطاقة

  النفط

  الغاز الطبیعي

 قبل مالیین السنین بفعل تحلل مخلوقات مجھریة في المحیطات

  الوقود االحفوري  .الضغط والحرارة

  تحلل بقایا النباتات التي عاشت على األرض قبل مالیین السنین  الفحم الحجري

  التفاعالت النوویة   عنصر الیورانیوم  الطاقة النوویة

   

  قارن بین مصادر الطاقة غیر المتجددة من حیث االستخدامات و االضرار ؟ : 1س

  الطاقة النوویة  الوقود االحفوري  جھ المقارنةو

  االستخدامات
  .تشغیل السیارات .1

  .تولید الطاقة الكھرباء .2

  .تولید الطاقة الكھربائیة . 1

  .المجاالت الطبیة والحروب . 2

  االضرار

  .یسبب أمراض الجھاز التنفسي.1

  .یسبب مشكلة االحترار العالمي. 2

  . ةیسبب مشكلة االمطار الحمصی.3

تسبب اشعاعات المخلفات النوویة رغم 

قلتھا خطرا على المخلوقات الحیة وتبقى 

  .نشطة آالف السنین 

  : الواجب المنزلي 

  اشرح كیفیة التخلص من المخلفات النوویة ؟  : 2س

1.............................................................................................................................  

2.............................................................................................................................  

3.............................................................................................................................  

  ما الشروط الواجب توافرھا في مكان دفن حاویات المخلفات النوویة ؟  : 3س

1.............................................................................................................................  

2.............................................................................................................................  
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 في الزمن المنظور وتقانات استخدامھا مصادر التي تتجدد باستمرارال ھي :المصادر المتجددة للطاقة: ثانیًا

  .معروفة وفعالة

 حتجز خلف السدود إلي طاقةھي الطاقة الناتجة عن تحول طاقة وضع الماء الم:  یةئالطاقة الكھروما: مثل 

  . ألنتاج الكھرباءحركیة تدیر المولدات الكھربائیة

  :ملحوظات ھامة

  .تقریبًا من الطاقة الكھربائیة في العالم% 20 تشكل الطاقة الكھرومائیة - 1         

  .وخاصة األسماك لمخلوقات المائیة بالرغم من أن الطاقة الكھرومائیة ال تسبب تلوثًا إطالقًا إال أنھا تلحق ضررًا با-2         

  

 في الزمن المنظور وتقانات استخدامھا ما مصادر التي تتجدد باستمرارال ھي :المصادر البدیلة للطاقة: ثالثًا

  . المصادر األكثر أمانًا واألقل إضراًرا بالبیئةزالت في مراحل البحث و التطویر وھي

  . ، وطاقة المد و الجزر الطاقة الجوفیةالطاقة الشمسیة ، وطاقة الریاح ، و:  وتتضمن

  

  الطاقة الشمسیة - 1

  "عــــلل؟"تعد الشمس أصل معظم الطاقات التي على األرض 

ألن الشمس لم تتوقف لبالیین السنین عن إنتاج ھذه الكمیات الھائلة من الطاقة لذا فھي تعد مصدرًا ال ینضب من / ج

   مصادر الطاقة

   الطاقة الشمسیة محدودًا؟ما زال استخدام  / عــــلل

  بسبب ارتفاع تكلفة الحصول على الطاقة الكھربائیة من الشمس مقارنة بالوقود االحفوري 

  ؟ یتم جمع أشعة الشمسكیف : س _  

  - :بطریقتین 

  .یستخدم للتدفئة و غیرھا من االستخدامات المنزلیة س ل70التي تسخن الماء إلى  السخانات الشمسیة - 1

 وھى أدوات تحول طاقة الشمس اإلشعاعیة مباشرة إلى طاقة كھربائیة و تستخدم عادة الكھروضوئیةالخالیا  - 2

  .في اآلالت الحاسبة و تشغیل األقمار االصطناعیة و المحطات الفضائیة

  . الناتجة من انحالل انویة الذرات المشعة الحرارة الموجودة في باطن األرض ھي:  الطاقة الجوفیة الحراریة- 2

   ماذا ینتج عن كل من ؟ :س

 .الطاقة الجوفیة الحراریة في أعماق كبیرة في باطن االرض .1

 .انصھار الصخور وتكون الماجما 

 .تبخر الماء المحصور في بعض جیوب باطن االرض  .2

 .خزانات الحرارة الجوفیة 

  . تكون المیاه الساخنة و البخار بالقرب من سطح االرض  .3

  . الینابیع الحارة  

  ھمیة الینابیع الحارة ؟ حدد أ: س

  . تولید الطاقة الكھربائیة. 2          االستشفاء  .1
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  .الطاقة المستمدة من حركة میاه المحیطات الناتجة من ظاھرة المد و الجزر : الطاقة من المحیطات  - 3

   .یاه المحیط مستوى المنخفاضا:  الجزر -  یاه المحیطارتفاع مستوى الم :المد  -

  

   طاقة المد و الجزر بشكل محدود رغم أنھا غیر ملوثة ؟ علل تستخدم: س

  . قلة األماكن التي یكون فیھا فرق االرتفاع بین المد والجزر كافیًابسبب 

  حدد أھمیة طاقة المد و الجزر ؟ : س

   .تولید الطاقة الكھربائیة 

  .طاقة كھربائیة  لطاقة الحركیة إلىاطواحین الھواء  حیث تحول . الطاقة الناتجة من حركة الریاح :  طاقة الریاح- 4

  :  طواحین الھواءت استخدام   سلبیا_

   قد تسبب قتل الطیور -3              .  تحتاج إلى مساحات كبیرة- 2     . تصدر اصواتا مزعجة - 1

  :  الطاقة ترشید استھالكطرائق  •

  .  إطفاء األضواء و األجھزة الكھربائیة حین ال تحتاج إلیھا- 1

  .   المحافظة على األبواب و النوافذ مقفلة جیدا سواء في الحر أو في البرد لمنع تسرب الحرارة إلى البیت أو منھ- 2

.                  استخدام تقنیات العزل الحراري في المباني وخصوصا حول نوافذ المباني تصنع بطریقة الزجاج المزدوج- 3

  .لیل استخدام السیارات وصیانتھا مما یجعلھا فعالة أكثر فال تستھلك الكثیر من الوقود یمكن خفض استھالك النفط بتق- 4

  . إعادة تدویر الكثیر من المخلفات ومنھا علب االلومنیوم و الزجاج و الكرتون والبالستیك وغیرھا- 5

 :أسئلة اختبارات نھائیة •

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 2س

 1س
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     :ثالثالسؤال ال
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90121 

 

 

194104 

 . كل ما لھ كتلة ویشغل حیزا املادة •

  حاالت املادة  •

ما الذي حيدد حالة املادة؟/ س • 

  . قوة التماسك بینھا-2   .       حركة جسیمات المادة -1:         عامالن

   البالزما  - الغازية  – السائلة  - الصلبة -: ھي  حاالت للمادةأربعهناك  •

   . حالة المادة التي تحدث عند درجات الحرارة العالیة جدًا:  ھيالبالزما •

    .األكثر شیوعًا في الكون ، ولكنھا ن إال أنھا لیست شائعة على األرضوتوجد ھذه الحالة في النجوم والصواعق وفى أضواء النی

أوال
ً

   الصلبة املواد: 

   مادة محددة الشكل والحجم املادة الصلبة •

  . توضع فیھالمادة الصلبة ال تأخذ شكل الوعاء الذي /  علل

  .، وقوي التماسك بینھا تكون كبیرة جدًاألن جسیماتھا تكون متراصة بعضھا بجانب بعض/ ج

  مرار جسيمات املواد املختلفة تتحرك باست

  . فجسیماتھا تھتز في مكانھا ولكنھا لیس لھا طاقة كافیة لتبتعد عن أماكنھاجسیمات المادة الصلبة متحركة أیضًا وعلیھ فإن 

  تنقسم املواد الصلبة إيل بلورية وغري بلورية

   .بلورةتترتب جسیمات بعض المواد الصلبة  بصورة متكررة ثالثیة األبعاد یطلق علیھا : املواد البلورية) أ(

   .السكر و الرمل و الثلجمنھا 

ال تترتب جسیماتھا  – وبخاصة التي تتكون من جسیمات كبیرة الحجم –بعض المواد الصلبة : املواد الصلبة غري البلورية) ب(

ترتيبا عشوائيابصورة متكررة ثالثیة األبعاد كالمواد البلوریة فقد وجد أنھا تأخذ 
ً

  ستیك و الزجاجالمطاط والبال: ومن ھذه المواد

ثانيا السوائل
ً

  ) ؟عـــلل(ألن جزیئاتھا حرة الحركة  / ج)؟عـــلل.(مادة لھا حجم ثابت وشكل متغیر : السائل: 

  .ألن قوى التماسك بین جزیئاتھا متوسطة/ ج

  .ولجزیئات السائل طاقة كافیة لتغیر من شكلھا ضمن اإلناء الحاوي لھا** 
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  .للجریان أو االنسیابھي خاصیة مقاومة السائل : اللزوجة

  . لزوجة العسل كبیرة  بینما  لزوجة الماء أقل •

 .كلما زادت لزوجة السائل قلت سرعة جریانھ •

 .وتنشأ اللزوجة عن قوي التماسك بین جزیئات السائل  •

 .وتزداد لزوجة كثیر من السوائل بانخفاض درجة حرارتھا •

  . الغشاءسطح السائل مشدودًا مثل  ھي ظاھرة تجعل:التوتر السطحي

  :يعــــلل لما یأت

  . تطفو إبرة حیاكة عند وضعھا برفق فوق سطح الماء-1

  . یمكن للعنكبوت أن یتحرك عل سطح الماء-2

  "قطرة" عند سقوط ماء من فوھة صنبور یأخذ شكل كرة -3

  .السبب فكل كل ما سبق ھو ظاھرة التوتر السطحي/ ج

ال تؤثر فیھا قوى من أعلي لعدم وجود جسیمات فوقھا لسطح بسبب أن جسیمات ا: تفسري ظاهرة التوتر السطحي

  .وهي تكون مشدود لألسفل و اجلانبني 

ا ثالث
ً

  الغازات 

  . مادة لیس لھا شكل ثابت محدد و لیس لھا حجم ثابت أیضًاالغاز

  .ھو الماء في حالتھ الغازیة:  البخار

•  

   الطاقة احلراريةما الفرق بني درجة احلرارة و:س

  .ھي متوسط الطاقة الحركیة لجسیمات الجسم -:درجة احلرارة 

  .ھي مجموع الطاقات لجزیئات الجسم - :الطاقة احلرارية

   - :ماذا حيدث  عندما يكتسب جسم طاقة حرارية :س

  تزداد درجة حرارتھ فتزداد سرعتھ فتزداد طاقتھ الحركیة والعكس عندما یبرد
  

  .من الجسم درجة حرارتھ اعلي من جسم درجة حرارتھ اقلالحرارة ل انتق اعملیة - :احلرارة 

  

  . انتقال الطاقة الحراریة من الكاكاو الساخن إلي ما ھو ابرد منة من الھواء المحیط-:مثال 
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  .نھافقدا وأھو التغیر التي تتغیر عنده المادة من حالة إلي أخري عند اكتسابھا طاقة حراریة  -  :تغري احلالة •

  :العمليات الفيزيائية التي ترافق تغري احلالة  •

  ھو تحول المادة من الحالة الصلبة إلي الحالة السائلة -: االنصهار -:أوال 

   ؟ ال تنصهر املركبات غري البلورية مثل املطاط والزجاج بنفس الطريقة التي تنصهر بها املركبات البلورية-:علل ملا يأتي 

  .یبا بلوریا لیتحطم وھذه المركبات تصبح أكثر لیونة عند تسخینھا ألنھا   ال تمتلك ترك

   ھو تحول المادة من الحالة السائلة إلي الحالة الصلبة -:التجمد : ثانيا  

  

   .ھي تحول المادة من الحالة السائلة إلي الحالة الغازیة - : عملية التبخر: ثالثا 

   -:أنواع التبخر 

  . حیث تتكون الفقاقیع وتصعد إلي السطحائل كلھ یحدث من أجزاء الس:الغلیان  - 1

  ھي درجة الحرارة التي یتحول عندھا السائل ممن الحالة السائلة إلي الحالة البخاریة - :درجة الغليان

 . سطح السائل باستمرار تبخر  2

   شعور اإلنسان بالربودة عند تبخر العرق من اجلسم ؟-:فسر كل مما يأتي 

 والجزیئات األبرد تبقي كما ھي إذن التبخر یبرد الجسم ةتبخر من السطح الجسم بسرعالن الجزیئات األسرع ت

  . بھوالحیز المحیط 

  ھو تحول البخار إلي سائل نتیجة  فقد جزء من طاقتھ الحراریة - :فرابعا التكاث

 اا باردتكون قطرات من املاء علي سطح ألكاس يف اخلارج عندما نصب يف يوم دافئ عصري( فسر ما يلي  :س
   ؟كأس وترتكه مدةهذا اليف 

  

  بسبب تكثف بخار الماء المحیط بالكأس من الخارج /ج

  ھو تحول بعض المواد من الحالة الصلبة إلي الحالة الغازیة مباشرة دون المرور بالحالة السائلة - : التسامي: خامسا 

  ة لتصبح غازاب اكتساب جسیمات سطح المادة الصلبة طاقة كافیب  بس- :تفسري العملية 

  .الجلید الجاف أي تحول ثاني أكسید الكربون الصلب الي غاز ثاني أكسید الكربون مباشرة -:مثال 

  

  

•  

  الحالة الغازیة  الحالة السائلة  الحالة الصلبة  أوجة المقارنة

        الشكل

        الحجم

        المسافة بین الجسیمات

        ین الجسیماتقوة التماسك ب

        حركة الجسیمات

        مثال
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  السؤال االول 

 

 

 

 

 

 

  

  : السؤال الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  السؤال الثالث 
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  : السؤال الرابع 

  : السؤال الخامس 

  : أكمل الجدول أدناه بما یناسب : س 
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                      .............   

   ـــــــــــــــــ    =غط      الض

                   ..............    

                      .............   

   ـــــــــــــــــ    =     الضغط 

                   ..............    

2105112 

  . القوة المؤثرة في وحدة المساحات  :ضغطال: أوال  •

    

   :الضغط حساب قانون •

   : الضغط قیاس وحدة •

  . ، وتستخدم الكیلو باسكال في الضغط الجوي     2م/ نیوتن  = باسكال

 نیوتن وھو واقف على رؤوس أصابع قدمیھ 530 إحسب  الضغط الذي یسببھ وزن فتى مقداره :1س

 ؟ ثم حدد أي الضغطین أكبر؟ ولماذا؟ 2سم335دمیھ كاملة بمساحة  ، وھو وافق على ق2سم37بمساحة 

   . 106 ص14الشكل 

                  الضغط في حالة الوقوف على األصابع                                           -

...........................................................                            ....................................................  

...........................................................................................................................................  

 :الضغط في حالة الوقوف على القدمین  -

                           ...............................................................................................................   

...........................................................................................................................................  

 .....................................................................................الضغطي أكبر؟ أي  -

  .....................................................................................................................:  ولماذا؟    -

  : لضغط  العوامل التي یعتمد علیھا ا •

  المساحة  . 2القوة                    . 1 •

  " تناسب طردي.                " یزداد الضغط بزیادة القوة*  

 "تناسب عكسي.         " یزداد الضغط  بنقصان المساحة*  

  .  ) 2سم1(أو  ) 2م1( ھو وزن عمود الھواء الذي مساحة قاعدتھ وحدة واحدة :الضغط الجوي : ثانیا         

  :مالحظات •

  . یشكل الھواء غالفا یحیط باألرض .1

 .نیوتن 101300أي أن القوة تساوي . كیلو باسكال عند مستوى سطح البحر 101.3قیمة الضغط الجوي  .2

  ؟ یساعد الضغط الجوي على استخدام الماصة لشرب العصیر؟علل •

 .ألنھ یدفع سطح العصیر إلى األسفل 

 -  :ص بالضغط الجوي وال یتحطم جسمھ  عدم شعور الشخ- :علل لما  یأتي  .3

  الن السوائل داخل أجسامنا تضغط إلي الخارج بحیث یحدث توازن مع الضغط الجوي المؤثر

 

    القوة                     

  ـــــــــــــــــ= الضغط      

   المساحة                    
  القوة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  المساحة  الضغط 
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 یقل الضغط الجوي كلما ارتفعنا عن سطح األرض - : علل لما یأتي  .4

  .  بسبب نقصان وزن عمود الھواء عند االرتفاع ألعلىوذلك -

  الون منفوخ بالھواء عند الصعود بة الي اعلي قمة جبل ؟ زیادة حجم ب-: علل لما یاتي .5

الن ضغط الھواء المحصور في حجم معین وھو البالون یتوقف علي عدد جزیئات الغازفكلما صعدنا العلي قل 

الضغط الجوي الخا رجي وبالتالي یزداد انتشار جزیئات الھواء فیزداد الضغط داخل البالون مع ان نفس كمیة 

  . لم تتغیرالھواء ثابتة

  علل تشعر بطنین في أذنیك عندما تصعد جبال ؟ : 2س

ألن الضغط الجوي یقل بارتفاعنا عن سطح األرض مما یؤدي إلى خروج بعض الھواء من األذن لزیادة 

  .الضغط بداخلھا فنسمع صوت طنین

  :العوامل المؤثرة على ضغط الغاز 

    الحرارةدرجة. 2                             حجم الغاز. 1

  )) یزداد ضغط الغاز بنقصان الحجم وزیادة درجة الحرارة (( 

  فسر زیاد ضغط الغاز بنقص الحجم ؟  : 3س

ألنھ عند ثبات درجة الحرارة تزداد تصادمات الجسیمات بالجدران الداخلیة بنقصان الحجم مما یؤدي 

  .لزیادة ضغط الغاز 

  ة درجة الحرارة ؟فسر عند ثبات حجم الغاز یزداد ضغطھ بزیاد: 4س

 ألن بزیادة درجة الحرارة تزداد الطاقة الحركیة للجسیمات فتزداد سرعتھا ویزید عدد التصادمات فیزداد

 . الضغط 

•  

 . لألجسام إلى أعلى ) السائل( ھي قوة دفع المائع : قوة الدفع  •

 . یزیحھ الجسم قوة الدفع في المائع تساوي وزن المائع الذي: مبدأ أرخمیدس  •

 . مقدار ما یتجمع في وحدة الحجوم :الكثافة  •

   :قانون حساب الكثافة  •

  

  

  

  

  ؟ 3سم/  جم 1تطفو في الماء الذي كثافتھ ھل  . 3 سم5 جم و حجمھا 13.5عینة من االلومنیوم كتلتھا : تمرین 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................  

  

          الكتلة               

  ـــــــــــــــــ=       الكثافة 

        الحجم              
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   :حدد وضع الجسم في الحاالت التالیة : س

  وضع الجسم  الحاالت

  یطفو  وزن الجسم یساوي قوة الدفع 

  ینغمر  وزن الجسم أكبر من قوة الدفع 

  ینغمر  )السائل ( المائع كثافة الجسم أكبر من كثافة 

  یطفو  )السائل ( كثافة الجسم أقل من كثافة المائع

  معلق  )السائل ( كثافة الجسم تساوي كثافة المائع

  

• زیادة في الضغط على سائل محصور الناتجة عن قوة خارجیة تنتقل بالتساوي إلى جمیع أجزاء أن ال

 . السائل 

• :  

1  و كرسي الطبیب 111 ص 23االنظمة الھیدرولیكیة مثل رافعة السیارات الشكل . 

2 112ص . سان مضخات القوة مثل معجون االسنان وعلب الخردل وقلب االن.  

  

س
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