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احلمد اهللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني على احلبيب املختار رمحة للعاملني
:سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد 

) الفيزيـاء  دليلك حنو التميز يف تدريس( بتوفيق من اهللا سبحانه وتعاىل ؛ نقدم هذا الدليل 
لعله أن يساعدك معلميت الكرمية يف أداء مهمتك العظيمة ، يف تنشئة وتربية اجليل ، ونساهم 
معك يف االرتقاء بدور املعلمة من أن تكون ملقنة للمعلومات إىل ميسرة لـتعلم الطالبـات   

. ومشرفة على تعلمهن وموجهة للمتعلمات ليسلكن الطريق السليم يف طلب العلم 
إىل أن ما ذكر يف هذا الدليل قصد منه مساعدتك ال إلزامك باألمناط املقترحة مـن  ونشري 

التدريس ، واألفكار اليت سجلناها ليس للتقيد ا وإمنا هي إضاءات لك يف طريق التميز يف 
العطاء ، فقد تتمكنني أخييت من استخدام أساليب وطرائق أفضل وتطبقني أفكـار أخـرى   

ما لديك من خربات ومكتسبات ، وحنن نرغب أن يكون حمتوى هـذا  أكثر متيزاً بناًء على
. الدليل أدىن ما ميكن أن تقومني به ، وليس التقيد وقتل اإلبداع 

ويب بك معلمتنا الكرمية أن تزجي إلينا ملحوظاتك ومقترحاتك ، وتتواصـلي معنـا يف   
.ز عرض جتاربك وخرباتك ، لنرتقي ذا الدليل إىل مزيداً من التمي

ونشري إىل أن هذا الدليل امتداداً أكثر مشوال وإبداعاً ملا سبقه مـن اجتـهادات ملشـرفات    
الفيزياء ونعين بذلك الدليل اإلثرائي العملي لفيزياء الصف األول ثانوي ، كما مت االستفادة 

. من اخلرائط املعرفية اليت أعدت من قبل مشرفات ومعلمات الفيزياء 
ن يكون هذا الدليل خري معني لك وان حيقق الغاية املرجوة منه ، وأن و اهللا نسأل عزوجل أ

.جيعل السداد حليفك وأن يوفقك يف إعداد هذا اجليل ملستقبل واعد 
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أفكار مقترحة لتمهيد الدرس كطرح مشكلة أو قصة أو نشاط عملي أو 
اخل... ورقة عمل 

أفكار منوعة عديدة لعرض الدرس واهلدف من عرض جمموعة من األفكار 
أعطاء جمال أكرب حلرية االختيار 

نشاط عملي لتحقيق أهداف الدرس

رية إضافة املزيد من األسئلة إليها أسئلة التقومي مطروحة ، و للمعلمة ح
وعرضها يف الوقت املناسب من احلصة 

يف حالة وجود أمر جيب تنبيه الطالبة حوله 

معلومات إثرائية للمعلمة حتوي مادة علمية موسعة وتطبيقات ونبذ عن 
العلماء تستطيع املعلمة اختيار املناسب منها لإلثراء طالباا

ات طريفة وأنشطة علمية طريفة اهلدف منها كسر مجود حتوي على معلوم
املادة 

عبارة عن إجابة األسئلة اليت قد يكون مت إثارا يف مدخل للدرس

معلومات مت نقلها وتصويرها من املصدر نفسه

املراجع العلمية اليت مت االستفادة منها يف شرح الدرس 

معاني الرموز المستخدمة
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ستفادة منها يف شرح الدرساملواقع العلمية اليت مت اال

خطة تدريس يتم فيها تطبيق أحد استراتيجيات التدريس لتعطي املعلمة 
خطوات إجرائية يف تطبيق اإلستراتيجية

احتياطات وإجراءات  ضرورية للمحافظة على السالمة الشخصية والعامة

حل للتمارين النهائية لكل فصل

متحركة  للمساعدة يف تبسيط املادةصور –عروض تقدميية –فالشات 

موضوع أو مشكلة يطلب من الطالبة البحث عنها وإعداد تقرير

مشروع تطرحه املعلمة على الطالبات وتشرف عليهن خالل اجنازه

أسئلة ومتارين إثرائية تطرح فقط للطالبات املتميزات

أسئلة مثرية للتفكري تطرح لسائر الطالبات

مةمعاني الرموز المستخد
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)صنع اهللا الذي أتقن كل شيء: (قال تعاىل 
.. تأملي الصورة أعاله 

..فيها السحب عالياً يف السماء ، فيها الثلج على قمم اجلبال ، فيها املاء جيري حتت األشجار  
فتصبح أاراً يبهر العني منظرها ، ويسر النفس رؤيتها تذوب .. تتراكم على قمم اجلبال وسفوحها .. تتساقط الثلوج 

 !!
مجيعها هلا التركيب الكيميائي نفسه ، فما باهلا اختذت هذه احلاالت املختلفة ؟؟..السحب ، املاء ، الثلج 

.وما الفرق بني خواصها ، هذا ما سنعرفه من خالل دراستنا هلذا الفصل 
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الزمة لدراسة هذا الفصل لنكون على استعداد لالنطالق يلزمنا حتديد املتطلبات ال

يلزمنا حتديد املتطلبات الالزمة لدراسة هذا الفصل لنكون على استعداد لالنطالق 

وهذا         الربط بني معلومات الطالبة السابقة عن تركيب املادة  :  هذه املقدمة اهلدف منها 
.باإلضافة إىل إثارة تفكري الطالبة وتشويقها ) النظرية احلركية ( الدرس 

عرض عملي ، عرض صور ثم  تعرض المعلمة قصة انطالق النظریة الحركیة /اإلجراء   
.للجزئیات 

. تركيب املادة -1
. تركيب الذرة -2
. القوة ، الطول ، املساحة : ت قياس وحدا-3
حساب حمصلة جمموعة من القوى من خالل الرسم -4
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إجراء النشاط اهلواء ينضغط بسهولة بينما األجسام الصلبة والسائلة هي عمليا غري قابلة لـالنضغاط قومي ب
: العملي التايل 

: مث تطرح املعلمة السؤال التايل 
كيف تفسرين عدم قابلية األجسام الصلبة والسائلة لالنضغاط وقابلية الغازات لالنضغاط؟

. وملعرفة اإلجابة عن هذا  السؤال يلزمنا دراسة النظرية احلركية للجزيئات 
:تتطرق املعلمة إىل قصة انطالق النظرية احلركية للجزيئات مث 

انطلقت نظرية احلركة للجزئيات من جتارب عامل النبات روبرت براون ، 
)روبرت براون(م كان عامل النبات 1827فـي أحد األيام يف عام 

جيري جتربة استخدم فيها امليكروسكوب ملالحظة بعض حبوب اللقاح 
وقد أصيب بالدهشة حينما الحظ أن احلبوب يف حالةفوق سطح املاء 

. حركة عشوائية سريعة ومستمرة ، ومل يعرف براون يف ذلك الوقت تفسرياً لذلك

ما تفسريك ملا شاهده العامل روبرت بروان ؟: وهنا تساءل املعلمة
مما تتكون املادة ؟ : وتقدم األسئلة التالية كمساعدة 

ات اللقاح وجزئيات املاء ؟ما الذي حيدث بني حبيب
تظهر هذه *نسبة لذلك العامل )) باحلركة الرباونية (( احلركة العشوائية جلزيئات املاء تسمى : *وتشري املعلمة إىل أن  

.احلركة يف السوائل والغازات 
هلواء عند تعرضها نستطيع مشاهدة مظاهر أخرى للحركة الرباونية مثل حركة دقائق األتربة يف غرفة مظلمة ساكنة ا*

.لشعاع ضوئي قوي 
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على ان تكون تقدم اإلجابة يف ( احبثي عن اسم العامل الذي قدم تفسرياً ملا شاهده العامل بروان ؟ : مث تسأل املعلمة 
) . الدرس القادم 

بداعي  و استخدام اخلرائط باستخدام استراتيجية من استراتيجيات تنمية التفكري اإل) :1( فكرة 
:املعرفية ، وذلك حسب أوراق العمل املرفقة واليت ميكن تفعليها باستخدام التعلم التعاوين  

، يوجد صـور هلا 82يف الكتاب صفحة ) 5- 6(تعرض على الطالبة صور جلزيئات املادة يف حاالا الثالث شكل 
.رقة العمل املرفق ، أو استخدام الصور املوجودة يف وCDعلى 

. مث يطرح السؤال املناسب لالستراتيجية املستخدمة ،  مث تعلق املعلمة عليها وتعزز اإلجابات الصحيحة واألصلية 
، مع إضافة الرسم للخريطة ) لنص مقارن منط جدول ) ( 3-6( مث تفعل املعلمة خريطة معرفية مشاة للتدريب 

.املعرفية ووحدة البناء 
: لميت ورقة العملوإليك مع
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) .6و4و3و2و1( ومن اجلدول املوجود يف ورقة العمل السابقة يتم استنتاج فروض النظرية احلركية 
: مث تسأل املعلمة سؤاالً مهماً 

ما نوع القوى بني جزئيات املادة ؟

ما أثر املسافات بني اجلزئيات على نوع القوى بينها ؟ 
: لإلجابة على هذا السؤال تصمم املعلمة اخلريطة املعرفية التالية 

:القوى بني الذرات واجلزيئات
أنت تعلم من دراستك للكهرباء واملغناطيسية أن هناك قوة كهربائية تنشأ بني الشحنات الكهربائية الساكنة ، 

ملغناطيسية ، وقد تبني أن هناك قوى متبادلة تنشأ بني الشحنات وهناك قوة مغناطيسية تنشأ بني األقطاب ا
املتحركة املتجاورة تتصف بأا جتمع بني خواص القوى الكهربائية واملغناطيسية لذا أطلق عليها اسم القوى 
الكهرومغناطيسية ، وهذا النوع من القوى هو الذي يربط جزيئات املادة بعضها مع بعض فهي اليت تربط 

نات الذرة بنواا وتربط الذرة لتكون اجلزيء ، وتنشأ القوة الكهرومغناطيسية بني جزيئات املادة نتيجة الكترو
حلركة اإللكترونات حول أنوية الذرات فتعمل على جتاذب اجلزيئات بعضها إىل بعض ،  وتتراص جزيئات املادة 

اجلزيئات يف البلورة بروابط قوية إال أا يف أشكال هندسية منتظمة تسمى البلورات ، وترتبط-غالباً–الصلبة 
مرنة حبيث تسمح للجزيئات باحلركة االهتزازية حول اماكن استقرارها ولكنها ال تسمح لـهـا بتبادل 

.وميكن تصور ذلك كأن اجلزيئات مرتبطة مع بعضها البعض بنوابض مرنةأمـاكنهـا
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ماذا تسمى القوى بني جزئيات املادة وجزئيات السطح الذي تالمسه أو توضع عليه ؟ 
. ظرية احلركية وبذلك يتم استنتاج مجيع فروض الن. قوى تالصق 

:وميكن عرض هذه الفروض بتصميم خريطة معرفية لنص وصفي منط استمارة 
:النظرية اجلزيئية لتركيب املادة

: ميكن تلخيص هذه النظرية يف الفروض التالية 
رداً تتركب املادة من دقائق متناهية الصغر هي اجلزيئات ، واجلزيء هو أصغر جزء من املادة ميكن أن يوجد منف- 1

.حمافظاً على صفات املادة 
.جزيئات املادة الواحدة متشاة يف اخلواص ، ولكنها ختتلف من مادة إىل أخرى–2
.تكون جزيئات املادة يف حالة حركة مستمرة وقد تكون هذه احلركة اهتزازية أو انتقالية أو مركبة من النوعني –3
قوى جتاذب وقوى تنافر ، وذلك حسب املسافة بني : نوعني مها أو الذرات إىل تنقسم القوى بني اجلزيئات-4

اجلزيئات أو الذرات املتجاورة حبيث إذا زادت املسافة عن حد معني أصبحت قوى جتاذب وإذا نقصت عن هذا احلد 
.تصبح قوى تنافر

بعادها باختالف حالة املادةلف أوختت) املسافات اجلزيئية ( توجد بني جزيئات املادة مسافات تدعى املسافات البينة -5
وتقل قيمتها تدرجيياً كلما قوى متاسكتؤثر جزيئات املادة الواحدة على بعضها البعض بقوى جتاذب تسمى -6

.زادت املسافات البينية بني اجلزيئات 
.التالصققوى تؤثر جزيئات مادة على جزيئات مادة أخرى مالمسة هلا بقوى جتاذب أخرى تسمى -7

: هم توضيح أقسام الطاقة امليكانيكية الداخلية للجزئ باستخدام اخلريطة املعرفية التالية ومن امل
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ولكن صياغة األسئلة أثر احلرارة على حركة اجلزئيات وطاقتهاتوضيح ) 1-6( ونشري هنا إىل من أهداف التدريب 
: نقوم بإجراء النشاط العملي و ورقة العمل التالينيالثأثر احلرارة على حاالت املادة الثمل تكن واضحة ، لذلك لبيان 

. كأس زجاجي به ماء ، موقد ، نشارة خشب : األدوات 
. نضع نشارة اخلشب يف املاء ، نقوم بتسخني الكأس 

ماذا تالحظني ؟ 
. زيادة حركة نشارة اخلشب بزيادة مدة التسخني

نتج من ذلك ؟ ماذا نست
. تزداد حركة اجلزئيات بارتفاع درجة حرارا 
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ماذا نستفید من دراسة النظریة الحركیة للمادة ؟ 
نستطيع من خالل تطبيق فروض النظرية احلركية للمادة على املواد من حولنا أن حندد قوة وشكل الرابطة بني 

ل نستطيع دراسة العديد من خواص املادة وتفسريها ، وميكن توضيح ذلك باستخدام جزئياا واليت من خال
: اخلريطة املعرفية التالية 

. اهلدف من تفعيل هذه اخلريطة املعرفية هي بيان أمهية هذا الدرس كأساس لفهم الفصلني التاليني 
اليت عرضنها لك يف الدليل يف الفصل اخلامس عند ميكنك معلميت االستعانة باألنشطة العملية : فكرة أخرى 

:  تعريف املائع واستنتاج خاصية االنتشار للمائع
أو برمنجات البوتاسيوم . كأس ماء ، قطارة حتتوي على حرب: األدوات 

.دع نقطة حرب تسقط يف وعاء حيتوي ماًء
صفي ماتالحظني ؟ 

ماذا نستنتج ؟ 



13

رغم بساطة هذا العرض العملي إال أنه يعمق أثر التعلم لدى الطالبة وميكن تقدميه عند سرد قصة انطالق نظرية احلركة 
.اجلزئيية  ، وفيه تشبيه للحركة الرباونية ، ومالحظة حركة اجلزئيات 

: مث عرض صور لبعض املنحوتات عن احلضارات القدمية 
ذه املنحوتات على األجسام اجلامدة ملاذا حفرت ه

قطع من اليود ، دورق زجاجي : األدوات 
. سدادة ، موقد تسخني 

.       نضع قطع اليود يف الدورق ونغلقه بإحكام ، مث نقوم بالتسخني  
ماذا تالحظني ؟ 

.وحتوله للحالة الغازية ، وانتشاره يف الدورق حدوث تسامي لليود 
قارين بني املسافات بني جزئيات اليود يف احلالة اجلامدة وجزئياته يف احلالة الغازية ؟ 

. ماذا حيدث لفوى الترابط بني اجلزئيات عند ازداد املسافات بينها 
: مقدمة الدرس إجابة السؤال املطروح يف العرض العملي يف 

.كلًما كانت جزيئات املادة أكثر بعدا عن بعضها البعض، كلما ازدادت قابليتها لـالنضغاط
.كلًما كانت جزيئات املادة أكثر قرباً من بعضها البعض، كلما ازدادت صعوبة انضغاطها

هذا ما يفسر عدم قابلية املادة ،لتني الصلبة و السائلة، جزيئات املادة هي نسبياً متقاربة مع بعضها البعضايف احل
.لـالنضغاط يف هاتني احلالتني

تنسي معلميت أن تشري إىل نتيجة البحث عن إجابة السؤال الذي أثرتيه يف يف بداية الدرس القادم ال
.       مقدمة الدرس 

إىل سبب هذه احلركة بافتراض أن حبوب اللقاح تتعرض) 1905( آنيشتني عام العاملفسر
. تصادمات من جزئيات غري مرئية يف السائل 

81ص )1-6( حل تدریب 
.وصف للحالة اجلامدة بناًء على النظرية احلركية للمادة : اهلدف من التدريب *
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. اجلزئيات يف الشكلني هلا مواضع ثابتة -1
. اجلزئيات قريبة من بعضها البعض -2
.شكل املادة اجلامدة ثابت -3
. يت تربط بني جزئيات اجلامد كبرية القوة ال-4
. مستقرة ) 3-6( اجلزئيات يف الشكل -5
.تتذبذب ) 4- 6( اجلزئيات يف الشكل -6
.ال تنتقل اجلزئيات من مواضعها ولكنها تزحول موضع اتزاا ) 4-6( يف الشكل -7
) . غري مرتفعة ( درجة احلرارة عادية ) 3-6( يف الشكل -8

82ص )2-6( حل تدریب 
.املقارنة بني حاالت املادة الثالث : اهلدف من التدريب *

وجه املقارنة
حالة املادة

احلجمالشكلحركة اجلزئياتقوى التماسك

ثابت ثابت ) مقيدة ( اهتزازية حول مواضع اتزاا كبرية جداّ اجلامدة
ثابت )تأخذشكل الوعاء ( غري ثابت) شبه مقيدة (قالية دورانية انتمتوسطة السائلة
غري ثابت غري ثابت )حرة ( عشوائية ضعيفة الغازية

82ص )  3-6( حل تدریب 
نظرية احلركية التمييز بني حاالت املادة الثالث بناًء على ال: اهلدف من التدريب *

. أقوى ما ميكن اجلامدتكون القوة بني جزئيات -1.للجزئيات 
.اإلناء الذي وضعت فيه الغازمتأل جزئيات-2
.احلركة حىت لو كانت القوة بينها كبرية اجلامد تستطيع جزئيات-3
.هلا مواقع ثابتة اجلامدجزئيات -4

.اململكة األردنية اهلامشية / م 2004–ية مقرر الفيزياء للمرحلة الثانو-1
دولة الكويت-مقرر الفيزياء للصف العاشر-2
.مجهورية لبنان –مقرر الفيزياء للصف السابع -3
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. .للمعلمة سامية العصفور عرض صور تقدميي حلاالت املادة -1
. عرض صور تقدميي لقياس املرونة -2
. .للمعلمة هيفاء املقبل عرض تقدميي عن تغري حاالت املادة-3
. فالش لتركيب الذرة -3

ما ھي الخواص التي یمكننا من أن نحكم بإن ھذه المادة أو تلك ھي 
دد؟ أفضل مادة لغرض مح

................وطرح أسئلة تثري تفكري الطالبة ، لطائرة عرض صور جلسور ، ملباين حتت اإلنشاء
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انظري حولك إىل املواد املستخدمة ، إن إطار النافذة مثالً قد يكون مصنوعاً من اخلشب أو املعدن ، بينما قد 
املسلحة، ومن احملتمل وجود بعض أنواع من البالستيك ، يكون اجلدار مبنياً من قوالب الطوب أو اخلرسانة 

. ويعتمد اختيار نوع املادة املستخدمة يف صناعة شيء ما على العمل الذي جيب أن يؤديه هذا الشيء 
ما هي أفضل مادة لصناعة هيكل السيارة ؟ : فمثالً 

وقت ما أفضل مادة لغرض معني قد ال لقد ظهرت على مر السنني كثري من املواد اجلديدة ، وما كان يعترب يف
. يكون كذلك يف وقت الحق 

.لنتساءل عن األسباب املؤدية يف رأيك إىل أن هياكل السيارة مصنوعة أساساً من الصلب 
. ملاذا اختري الصلب بالذات هلذا الغرض وليس اخلشب أو البالستيك 

ما أول سيارة مقفلة ذات هيكل من البالستيك م ، أ1912لقد بدأ استخدام الصلب يف هياكل السيارات سنة 
م ، ما هي املادة اليت تظنني أا سوف تستعمل يف بناء هياكل السيارات 1953املقوى بالزجاج فقد أنتجت سنة 

.م ، هذا بفرض أا ستظل تستخدم حىت ذلك العام 2020سنة 
.ط بدالً من األملنيوم ختيلي ما ميكن ان حيدث إذا كانت أجسام الطائرات مصنوعة من املطا

ذكر قصة حريق لندن ، وجهود العامل هوك يف إعادة البناء والتشييد اعتماداً  على أسس علمية صحيحة وذلك 
.بدراسة خواص املواد 

كان العامل روبرت هوك على رأس جمموعة من العلماء واملهندسني الذين قاموا بإعادة بناء مدينة لندن بعد حريق 
م ، وقد اهتم هوك بدراسة خواص املواد املختلفة يف البناء والتشييد ، وامتدت دراسته 1666عاممدمر أمل ا

ومن ذلك وضع قانونه الشهري ، لتشمل مرونة املواد وعالقة القوى اليت تؤثر عليها بالتغري الذي حيدث يف شكله
. تيجة لتأثري القوة الذي يربط بني القوة املؤثرة على املادة ومقدار التشوه احلاصل فيها ن

.تطبيق التعلم التعاوين واالستقصاء واملناقشة  : )1( فكرة 

: موضوع الدرس :                                    اليوم والتاريخ 
: اسم اموعة 

.                                                         اص  امليكانيكية للمواد الصلبة استنتاج بعض اخلو: اهلدف من ورقة العمل 
، مث مسي هذه األدوات ؟   تفحصي املواد اليت أمامك

حديد ، جمموعةمن النوابض  ، أسالك من النحاس ، صفائح من الرصاص ، زجاج  ، خشب  : مواد خمتلفة : األدوات 
: أجييب عن التايل اونة مع أفراد جمموعتك ومتع

:عنهامالحظاتناسجلنو، على حده) احلديد ، الزنربك ( يت شد كل مادحناول-1
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. غري قابل للتمدد أو االنضغاط -:الـحديد
.قابل للتمدد أو االنضغاط -:الــزنربك

اسم ؟) لشدتأثرها بقوة اعدم القابلية للتمدد عند ( خلاصية احلديد أعطي 
.الصالبة 

. أثري على النوابض املختلفة بقوة مث ازيلي هذه القوة -2
ماذا تالحظني ؟ 

مباذا متتاز النوابض ؟ 
والعودة إىل حالتها األصلية ) متدد او انضغاط ( خباصية التأثر بالقوة 

.بعد زوال القوة املؤثرة عليها 
ماذا نسمي هذه اخلاصية؟ 

خاصية املرونة 
: حسب اجلدول التايل . أسالك النحاس  ، صفائح من الرصاص ، زجاج  ، خشب : صنفي املواد -3

قبل ) التشوه ( قابلة للتشكيل قابل للسحب والطرققابلة للتشكيل
أن تنكسر

تنكسر فجأة رغم مظهرها 
القاسي

ناقشة تفعل املعلمة اخلريطة املعرفية التالية لتعميق أثر بعد االنتهاء من ورقة العمل السابقة ، وأثناء امل)2( فكرة 
: التعلم لدى الطالبات 



18

اخلاصية العملية األهم للفلزات هي متانتها فالكثري منها ميكن تشكيله كما نريد بالتطريق او املطل أسالكاً ، أما 
.  الالفلزات فإا قصفه ال تقبل املطل وال التطريق 

تطلب املعلمة أمثلة على مواد مرنة تستخدمها الطالبة ، مث تعرض صورا الستخدامات 
.الزنربك ، وتطرح أسئلة تنمي مهارة الطالقة لدى الطالبات 

ونة ؟ما هي املر
مرن ( كلمة نتعامل معها يف حياتنا اليومية لوصف مشاهدات معينة ، وكذلك كلمة ) املرونة ( Elasticityاملرونة 

.عبارة عن مصطلحات فيزيائية ذات دالالت علمية حمددة) مرن ( و) املرونة ( ، كالً من ) 
فما هو التعريف الفيزيائي للمرونة ؟

..........................     ...........................................................................
تستخدم املواد املرنة ألغراض كثرية فاخلشب املرن استخدم قدمياً يف صنع األقواس لرمي السهام ، كما تتخذ منه ألواح 

تستخدم يف األسرة والكنابات ويف هياكل وللنوابض الفوالذية استعماالت عديدة فهي . منصات الغطس يف املسابح 
.عربات السكك احلديدية والسيارات وذلك جلعل السفر فيها مرحياً 
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.غري املوجودة بالصور  ةعددي مجيع استخدامات الزنربك يف األدوات واألجهز
: كيف حندد مرونة األجسام ونقارن بينها من حيث مرونتها تعايل متعلميت لدراسة ذلك 

: عرض رسوم توضيحية ،  واستقصاء ومناقشة )1(فكرة 
..تعرض املعلمة على الطالبات الشكل املوجود يف القرص املضغوط

ماسلكني خمتلفان يف نوع املادة وهلما نفس مساحة املقطع وخمتلفان يف طوهل-1
"نؤثر عليها بنفس القوة " 

- :مث تطرح عليهن األسئلة
ماذا حيدث للسلكني عندما نؤثر عليهما بالقوة؟: 1س
قارين  بني استطالة السلكني ؟: 2س

لـإلجابة على السؤال األخر يتطلب من الطالبة تقسيم السلكني إىل وحدات طوليه 

:لة كالتايلونعطي أمث
8=2طول السلك الثاين ل5=1ل.. طول السلك األول 

2=2استطالة السلك الثاين هـ لمقدار1=1مقدار استطالة السلك األول هـ ل
..حىت تعرف أي السلكني استطال أكثر حنسب كل وحدة طول كم استطالة

0و2= 5÷ا= 1ل / 1ل =لوحدة يف الطول مقدار استطالة ا.. الـسـلـك األول 
0و25= 8÷ 2= 2ل/ 2ل =الوحدة يف الطول مقدار استطالة.. الـسـلـك الثاين 

.من استطالة السلك الثاينقل استطالة السلك األول أ
هذه الكمية اليت هي حاصل قسمة االستطالة على الطول األصلي هي االنفعال

.نوع وهلما نفس الطول وخمتلفني يف مساحة املقطع ونؤثر عليهما بنفس القوةسلكني خمتلفني يف ال-1
-:مث نطرح األسئلة

ماذا حيدث للسلكني عندما نؤثر عليهما بقوة ق ؟: 1س
قارين بني استطالة السلكني ؟: 2س

..عندما نقسم السلكني لوحدات 
قارين بني استطالة  وحدة الطول لكال السلكني ؟: 1س
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عالقة بني القوة واالستطالة ؟ما ال: 2س
للمقطع ؟ما العالقة بني االستطالة واملساحة : 3س

حاصل قسمة القوة املؤثرة على وحدة املساحات يسمى اإلجهاد
س / ق = اإلجهاد 

؟ االنفعالكيفية قياس املرونة باستخدام اإلجهاد و ·
.لقياس املرونة) ي(يستخدم مبا يسمى مبعامل يونغ 

نه وبني املرونة طرديةوالعالقة بي
االنفعال / اإلجهاد ) = ي(معامل يونغ 

مث تطبق املثال احلسايب املوجود يف الكتاب مث تفعل املعلمة اخلريطة املعرفية التالية لتعميق أثر التعلم لدى الطالبات 
:  من خالل ورقة العمل التالية 
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)  : 1- 6( مثال 
،2م0و00005= س : م   ،   مساحة مقطعه 1= ل : طول السلك: املعطيات 

م 0و001= ل :   نيوتن      ،  االستطالة 98= ق : القوة املؤثرة 
ولكن الناتج النهائي لإلجهاد يف الكتاب املدرسي خطأ لذا البد من يف الكتاب ) 2( و) 1( مت حل الفقرتني 

.تصحيحه 
) .ليس له وحدة ( 3-1= 0و001= م   1/ م 0و001= ل / ل=   االنفعال - 1
نيوتن 104× 196= 2م/ نيوتن 1960000= 2م0و00005÷ نيوتن 98=  س / ق = اإلجهاد -2
2م/ 

. 2م/ نيوتن 107× 196= 3-1÷ 2م/ نيوتن 104× 196= االنفعال / اإلجهاد = معامل يونج -3

}َوفي أَنفُِسكُم أَفَلَا تبصرونَ وفي الْأَرضِ آيات للْموقنِني{: قال تعاىل 
21ــ 20الذاريات 

يات هي املواد اليت ميكنها أن تستطيل إىل ضعف طوهلا األصلي أو أكثر وذلك يف حدود قانون هوك وترجع املطاط*
مرونة األنسجة الضامة يف جسم اإلنسان إىل وجود األلياف املطاطية يف هذه األنسجة بينما يرجع متاسك األنسجة إىل 

.وجود ألياف أخرى متأل الفراغ بني خاليا النسيج 

41العنكبوت}وإِنَّ أَوهن الْبيوت لَبيت الْعنكَبوت لَو كَانوا يعلَمون...{ قال تعاىل 
اخليوط اليت تغزهلا العنكبوت تعترب من أقوى اخليوط فهي ثالثية الفتل ومن املمكن أن تشد وميط طوهلا إىل النصف دون 

!!!!!!! احبثي واستنتجي من أين يأيت الوهن لبيت العنكبوت . حانه وتعاىل بيتها بالوهن  أن تنقطع ،ووصف اهللا سب
 ........................................



22

.اململكة األردنية اهلامشية / م 2004–مقرر الفيزياء للمرحلة الثانوية -1
.ثايل يف الفيزياء امل-3دولة الكويت-مقرر الفيزياء للصف العاشر-2
املوسوعة العلمية الشاملة  -5املوسوعة العلمية امليسرة    -4

. قياس املرونةعرض صور تقدميي حلاالت-1
. صور خمتلفة -2

.لقوة شد على زنربكفالش-2

)املرفق CDتوجد صور يف ( هائج \متحرك \هادئ :الطالبات صور للماء يف ثالث صورة على تعرض املعلم

)..من استراتيجيات التفكري اإلبداعي(اخليال احلرإستراتيجيةعند عرض الصور نستخدم 
..ختيلي أنك قطرة ماء داخل أحدى الصور

.ة بالصورةقوفة املتعلاذكري أكرب عدد ممكن من املشاهدات الغربية والغري مأل

إحدامها مملوءة باهلواء بالوننيإذا كان لديك 
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البالوننيواألخرى فارغة، علي أي من هذين
شكل  ؟ التتمكنني  من الرسم والكتابة انظري 

وملاذا ؟ 

: ولعلك شاهديت متعلميت احلبيبة  هذه الظواهر  

.وعندما تسقط على السطح حتتفظ جبزء من تكورها . صنبور املاءقطرة ماء تتجمع وتتكور قبل أن تسقط من* 
.كذلك قطرات الندى تأخذ الشكل الكروي وهي على ورقة   الشجر قبل أن تسقط * 

كما أنك غالييت حتبني اللعب بفقاعات الصابون فهل تساءلت عن سبب شد سطحها قبل أن تندفع يف اهلواء ؟   

!!!سطح املاء لرمبا تعجبت وإذا قلت لك ضعي إبرة فوق 
ولكن قبل أن تتعجيب أمل تشاهدي البعوضة وهي تقف 

!!.فوق سطح املاء 

: نشاط تقدميي 

تعالي معنا ومن خالل األنشطة التالیة نتعرف على أھم خواص السائل 
الساكن 
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حوض كبري به ماء وضع فوق سطحه سهماً من مادة خفيفة
بعد أن )  مثالً من خشب أبلكاش ( تطفو على سطح املاء 

رك السهم حركة أفقيةتلصق به قطعة من مادة معينة ، يتح
. رغم عدم وجود مغناطيس بالقرب منه . سريعة من تلقاء نفسه 

.نوع املادة اليت ألصقت به !! ........توقعي سبباً هلذه احلركة 

عروض عملية صممت على شكل أوراق عمل)1(فكرة ى                               

:ك مسي األدوات اليت أمام
..............................................................

...........................................................
ضعي دبوساً على احلامل مث مرريه بلطف حتت سطح املاء بقليل  ،

. مث أمليه قليالً ليسقط الدبوس على سطح املاء بلطف 

؟ماذا حيدث للدبوس  
...........................................................................

. حاويل وضع عدد أخر من الدبابيس 
سأحضري  وعاء أخر وضعي فيه ، سائل آخر كالقطر ، وأعيدي نفس اخلطوات السابقة  ، وقارين بني عدد الدبابي

. اليت وضعتها على سطح املاء وعلى سطح القطر 
.............................................................................................................

دبابيس + كأس ممتلئ باملاء :  األدوات املستخدمة 
.....أدخلي وبرفق الدبوس األول رأسيا يف الكأس مث الثالث ، الرابع 

دون أن ينسكب املاء ؟ اليت ميكن وضعها سكم عدد الدبابي
..............................................................................

كيف أصبح شكل املاء أعلى الكأس ؟ 
..............................................................................

:امك مسي األدوات اليت أم
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..............................................................................
............................................................................

. نزيل احللقة واخليط رأسياً يف حملول الصابون مث اسحبيها
.ساثقيب الغشاء الذي يغطي حلقة اخليط بدبو

قارين بني شكل احللقة يف الشكلني 
.................................................................................
.................................................................................

: نفسر معاً ما شاهدنه 
.............................من هو العامل الذي فسر ظاهرة طفو السفن؟ . وتعرفنا يف درس ماضي على ظاهرة الطف

ما الفرق بني طفو قطعة الفلني وطفو الدبوس؟
.............................................................................................................

مما تتكون املادة؟. يةمن خالل دراسة فروض النظرية احلرك
.............................................................................................................

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

؟أياجلزئحددي القوة اليت تؤثر على 
...........................................................................

ب؟ياجلزئحددي القوة اليت تؤثر على 
...........................................................................

ما نوع هذه القوى؟
..........................................................................

ئل؟ماذا حتدث هذه القوى على سطح السا
.............................................................................................................

............................
ما هو منشأ ظاهرة التوتر السطحي؟

............................................................................................................
:أكملي
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.............   املؤثرة على جزيئات ........................هي ظاهرة تنشأ عن : ظاهرة التوتر السطحي 
, ..........................ـجيعل سطح السائل يعمل كمما...............................................

..........................سام له ببذل قوة تسمىويقاوم اختراق األج

العوامل املؤثرة على التوتر الستنتاج 
):  السطحي بالنظر إىل الشكل املقابل

................................................:األدوات هي  
................................................................

: خطوات النشاط 

اجعلي حافة ورقة نشاف تالمس -1
.سطح املاء 

نالحظ 
.....................................................................:

اجعلي قطعة الصابون تالمس سطح -2
. املاء 

: نالحظ 
....................................................................

:تفسري هذه املشاهدات 
.............................................................................................................

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

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

.رمل ملون ، صابون سائل، ماء ساخن : األدوات * 
.نضع كمية من الرمل امللون يف حوض ماء-

ماذا تالحظني على الرمل؟
......................................................................

...............................................................ملاذا؟ 
ماذا تالحظني؟.ضعي نقطة من سائل التنظيف على املاء 

.....................................................................
فسري ما حدث ؟

....................................................................
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ماذا تالحظني؟.ضعي نقاط من املاء الساخن على املاء 
.....................................................................

فسري ما حدث ؟
....................................................................

أكملي املخطط املعريف التايل 

: عللي 
إضافة الرمل يف عملية التنظيف يف السابق؟

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

سبب انتشار األمراض بالقرب من املياه الراكدة واملستنقعات؟
...........................................................................

.........................................................................
ما احلكمة من ي الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن التبول يف املاء الراكد ؟ 

حي له كبري لذلك تستطيع يرقات البعوض واحلشرات العيش عليه ،فإذا استخدم املاء يتميز املاء بأن معامل التوتر السط
الراكد يف الوضوء والطهارة فإنه يساعد على نقل األمراض خاصة إذا لوث ببول وحنوه لذلك أمرنا الرسول صلى اهللا 

.) الساكن ( عليه وسلم بعدم التبول واالغتسال يف املاء الدائم 
ال يبول أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ي اهللا عنه قال عن أيب هريرة رض

.)ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب :(رواه البخاري ويف رواية ملسلم)مث يغتسل فيه 
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أمامك مسكة ورقية كما يف الشكل وحوض ماء وسائل تنظيف،
تتحرككيف جتعلني هذه السمكة

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

: على التوتر السطحي تطبيقات 
عند ذوبان الصابون يف املاء ينتشر على هيئة طبقة منتظمة على السطح الدهين ويبلله : تنظيف صابون ال

معامل التوتر السطحي حمللول الصابون . ( ويعمل على تقليل التوتر السطحي للماء فيمكن إزالة الدهون منه 
لتعلق بسطح املاء لكرب تستطيع يرقات البعوض ا: قتل يرقات البعوض ) ثلث معامل التوتر السطحي للماء 

توتره السطحي وبالتايل تتنفس بسهولة وعند إلقاء كمية من الزيت أو الكريوسني فوق سطح املاء تتكون 
طبقة رقيقة جتعل كل السطح املعرض هو سطح الزيت بدالً من سطح املاء ، والتوتر السطحي للزيت أقل 

. عوض التعلق به وتغوص كثرياً من التوتر السطحي للماء فال تستطيع يرقات الب
خاصية التوتر السطحي جتعل سطح الزجاج املنصهر على : تسوية فوهات األنابيب الزجاجية املكسورة 

. جذب األجزاء احلادة وتستدير الفوهات بكيفية منتظمة 
لسطحي ألن التوتر السطحي لزيت البترول أقل من التوتر ا: إلقاء زيت البترول يف املاء عند اشتداد املوج 

حيث ( إىل اجلوانب ) حيث التوتر السطحي لزيت البترول قليل ( للماء لذلك فاملاء يسحب قمة املوجة 
. فتهبط قمة املوجة وختف حدا ) التوتر السطحي للماء كبري 

ما هو الشكل احلقيقي للسائل؟
هدونه يف حيام اليومية ولتوضيح هذا املعىن هذا ما يعتقده معظم الناس ويشا" املاء يأخذ شكل اإلناء املوجود فيه"

هل هذا الكالم صحيح دائماً؟ولكن) األواين املستطرقة(يستخدمون جهاز 

املواد واألدوات
كحول (مل ، قطارة، زيت نبايت، كحول إيثيلي100مل ،كأس بالستيكي 250كأس زجاجي أو بالستيكي شفاف 

، ماء) طيب

من كتاب الفیزیاء للھواة 
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بايت وضعه داخل الكأس الكبريامأل الكأس الصغري بزيت ن-1
.امأل الكأس الزجاجي الكبري بالكحول-2
كثافة الزيت أكرب من كثافة الكحول وهلذا اليطفو الزيت على سطح الكحول-
كثافة الزيت–أضف املاء تدرجييا إاىل الكحول -3
)كحول+ماء(إىل املخلوط املكون من ) بالقطارة(امسر يف إضافة املاء تدرجيا -4
عندما تتساوى كثافة الزيت مع كثافة املخلوط خيرج الزيت من الكأس على شكل كرة كبرية داخل املخلوط ، -5

. ميكن حتريك كرة الزيت داخل ؟؟؟؟ اقل من كثافة املاء
السائل يف حالة إنعدام الوزن يكون كروي الشكل بسبب القوى بني جزيئاته وهلذا نرى كرات املاء : تفسري النتائج 

كبرية يف السفن الفضائية،ونعرف أيضاً أن قطرات املاء املتساقطة تكون كرويةال
قطرات املاء على سطح ساخن

يريد العامل الصغري التأكد من الشكل الكروي للماء بإلغاء أو تقليل قوة التالصق بني املاء والوعاء املوضوع به املاء 
حىت يسخن سطحه ، سوف يتبخر السطح السفلي hotplateووجد أن حتقيق هذا ممكن بتشغيل سخان كهربائي 

.للكرات املائية فيعمل كطبقة فاصلة بني املاء والسطح وهلذا يظهر املاء بشكل كروي

من املاء دون أن تبلل يدك؟كيف خترج قطعة نقود-:مشكلة وحل
.املسحوق املستخدم يف طفايات البودرة ، قطعة نقود معدنية ، حوض بالستيكي-:املواد

الطفاية على وجه املاء ادخل يدك يف املاء بلطف وامسك قطعة ) بودرة(ضع قطعه النقود يف احلوض ، رش مسحوق 
النقوط وأخرجها ، ستخرج جافه متاماً

.هذا املسحوق ناعم وحيافظ على قوة التوتر السطحي للماء
-:التوتر السطحي والرئتني

ية ، وأثناء التنفس متتلئ احلويصالت اهلوائية باهلواء وتكون مثل الفقاعة تتكون الرئتني من ماليني من احلويصالت اهلوائ
، ومبا أن التوتر السطحي للماء كبري فهذا سنحتاج إىل ضغط جوي كبري لنفخ الفقاعة وهذا يسبب أجهاد كبري 

الدهين يكون بني للحيوان وكذلك اإلنسان، ومن رمحة اهللا وجود سائل دهين يف احلويصالت اهلوائية ، وهذا السائل 
من التوتر ) 1.0(املاء واهلواء ويقلل التوتر السطحي بشكل كبري جداً ، فالتوتر السطحي للسائل الدهين أقل من 

.السطحي للماء
-:خيال علمي

نالحظ قوة التوتر السطحي تستطيع محل بعض احلشرات ، كما نالحظ وجود مواد تقلل قوة التوتر السطحي ، أال 
؟-مثل اإلنسان–ن مواد تزيد من قوة التوتر السطحي حبيث تستطيع محل أشياء ثقيلة ميكن البحث ع

-:التوتر السطحي والنبات
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إن خاصية الشد السطحي للماء أكرب من الشد السطحي ألغلب السوائل وهلذه امليزة تأثريات على الظواهر احلياتية، 
.تويف مقدمتها تأيت التأثريات اليت حتدث يف أجسام النبا

فالنباتات تستطيع بواسطة هذه اخلاصية املتميزة للماء أن تقوم بضخه من أعمق نقطة حتت سطح التربة إىل أعلى نقطة 
فوقه ودون حاجة إىل جهاز للضخ أو عضالت قوية

رية من ومن جانب آخر جند أن العمارات واألبنية العالية حتتوي على نظام لضخ املاء إىل الطوابق العليا يتميز بدرجة كب
فاملاء يصل إىل أحناء النبات كافة بواسطة خاصية الشد . وال كن النباتات ال حتتاج إىل مثل هذا النظام املعقد. التعقيد

.السطحي
فالقنوات الناقلة املوجودة يف جذر النبات وأوعيته الناقلة مصممة كي تستفيد من هذه اخلاصية فهي تزداد ضيقاً كلما 

ا الضيق املتدرج يساعد املاء على التسلق حنو األعلى، ولو كان الشد السطحي للماء قليالً اجتهت حنو األعلى، وهذ
كباقي أغلب السوائل ملا استطاعت النبات الربية العيش على اإلطالق، وهذا يعين تأثر شبكة احلياة تأثراً بالغاً

.النباتاتولكن هذا التأثري ال وجود له بفضل االنسجام التام املوجود بني املاء و
البديعي املوجود بني الشد السطحي للماء وتركيب النباتات يعكس بصورة واضحة اإلعجاز واالنسجامإن هذا التالؤم 

اإلهلي يف اخللق، وكل هذه الدالئل تعكس لنا أن الطبيعة والكائنات احلية ال ميكن أن تكون قد ظهرت مبحض 
. خالق السماوات واألرض وما بينهمااملصادفة، بل يتبني لنا أا خملوقة من قبل اهللا

: القبعات الست للتفكري إستراتيجيةعرض الدرس باستخدام : )2(فكرة 

..القبعة البيضاء-1
تعرض املعلمة احلقائق و املعلومات األساسية مث تطلب من أحدى الطالبات أن تتحداها يف أن جتعل اإلبرة أو الدبوس 

.يطفوان فوق السطح
حوض ماء\ورق شوكوالتة \دبابيس -:األدوات

نستخدم قطعة من ورق ونضعها فوق املاء مث نضع اإلبرة برفق فوقها مث حتاول بإبرة أو دبوس
أن نضغط على حافة القصاصة لنجعلها تغوص يف املاء وتنقل الضغط إىل الوسط حيث تغوص الورقة وتبقى اإلبرة 

.على السطح) طافية(عالقة 
ألنشطة العملية مث استخالص النتائج وتدوينها يف الكتاب ومناقشتهاإجراء الطالبات لـ·
.إستنتاج تعريف التوتر السطحي·
)املادة الغازية(عرض صورة ·

فسري وضع السيارة يف الصورة؟: 1س
إذا أخرج الراكب يده من السيارة ماذا يشعر؟: 2س
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كلما زادت السرعة ماذا سوف حيدث؟: 3س
- :القبعة احلمراء -2
ور زميلتك قبل بدء النشاط؟صفي شع·
ماهو شعورك عندما طفى الدبوس فوق املاء؟·
ماهو شعورك بعد حصولك على النتائج؟·
ماهو شعورك فيما لوكنت مكان زميلتك؟·
-:القبعة السوداء -3

ما هي الصعوبات اليت واجهتك عند تنفيذ األنشطة؟
-:القبعة الـصـفراء-4
ماذا نستفيد من التوتر السطحي؟·
واهر العلمية اليت ميكن تفسريها بناء على التوتر السطحي؟ما هي الظ·
- :القبعة اخلضراء -5

اقترحي طريقة للتغلب على الصعوبات اليت واجهتك عند تنفيذ األنشطة؟* 
ملاذا تنظف الثياب باملاء الـسـاخـن؟* 
عللي سبب ميل قطره املاء للتكور؟* 
ملاذا يضاف الصابون للماء عند الغسيل؟* 

-:الزرقاءالقبعة-6
عددي اخلواص امليكانيكية للـسوائل؟·
..كيف ميكنك باستخدام التوتر السطحي ·
.تفسري طفو بعض احلشرات على سطح املاء-1
.جعل عود ثقاب يتحرك داخل املاء دون دفعه-2

86ص )4-6( حل تدریب 

.تفسري التوتر السطحي للسائل :اهلدف من التدريب *
) . وسطه ( داخل السائل )  أ ( يوجد اجلزيء -1
. عند سطح السائل ) ب (يوجد اجلزيء -2
. من نفس املادة ) أ ( كل اجلزئيات احمليطة باجلزيء -3
وليس من نفس املادة ، بينما من اجلهات األخرى فهي من األعلى من اهلواء) ب ( اجلزئيات احمليطة باجلزيء -4

.من نفس املادة 
.تساوي صفراً ) أ ( ؤثرة على اجلزيء حمصلة القوى امل-5
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ال تساوي صفراً ،  ألن قوى التجاذب بني هذا اجلزيء وجزيئات ) ب ( بينما حمصلة القوى املؤثرة على اجلزيء 
. السائل اليت أسفله ال توجد قوى تعادهلا من األعلى لعدم وجود جزئيات من نفس املادة  

:86سؤال للتفكري ص 
السطحي باختالف نوع السائل ، وذلك الختالف قوى التماسك بني جزئيات السائل باختالف خيتلف التوتر 

. نوعه 
: 87سؤال للتفكري  ص 

تأخذ قطرة املاء شكل الكرة بسبب قوى التماسك بني جزئيات املاء ؛ حيث تبدأ معلقة مث تنمو تدرجيي كما لو 
. نفصاهلا عن الصنبور كان حيتويها غشاء مرن يتخذ شكالً كروياً بعد ا

) : 1-6( نشاط عملي 
. نشاهد بقاء الدبوس على سطح السائل *
.  يستقر الدبوس على سطح املاء *
. متاسك جزئيات سطح السائل وكونه كالغشاء املرن مينع الدبوس من السقوط *

) :2- 6( نشاط عملي 
.ن عليها غشاء من الصابون يتكو: نالحظ على احللقة *
) . غري مشدود ( متديل إىل األسفل :  نالحظ على شكل اخليط *
.تشد إىل اخلارج وتصبح دائرية : حيدث لشكل حلقة اخليط اآلن *
. ظاهرة التوتر السطحي )  : 11-6( الذي يغري من شكلها فيجعلها تبدو كما يف الشكل *

.اململكة األردنية اهلامشية / م 2004–الثانوية مقرر الفيزياء للمرحلة-1
.املثايل يف الفيزياء -3دولة الكويت-مقرر الفيزياء للصف العاشر-2
املوسوعة العلمية الشاملة -5املوسوعة العلمية امليسرة    -4
الفيزياء للهواة  -6
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.عرض تقدميي لدرس عن التوتر السطحي للمعلمة هند السامل-1
. صور خمتلفة -2
.لفقاعة الصابون فالش -3

تقوم طالبة بتحريك قطعة خبز يف صحن حيوي على عسل مث حترك قطعة أخرى يف 
. وتساءل الطالبة عن مالحظتها . صحن حيوي على زيت 

ليت اختالف فيها العسل عن الزيت ؟  ما اخلاصية ا: ويوجه السؤال جلميع الطاالت 

أنشطة عملية ) : 1(فكرة 

1نشاط عملي 
.رينداران متساويان من املاء واجللسقمعان متماثالن، حامالن، كأسان فارغان، مق:األدوات

:خطوات العمل
.ساً فارغاًثبت كالً من القمعني على احلاملني وضع حتت كل منهما كأ·
ضع املاء يف أحد القمعني وضع اجللسرين يف القمع الثاين يف نفس الوقت ،·
_ _ _ _ _أيهما أكثر انسيابياً عرب القمع ، املاء أم اجللسرين ؟·
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لعلك الحظت أن سرعة انسياب املاء أكرب من سرعة انسياب اجللسرين ·
:2نـشـاط عملي 

.خر عسل ، ساق زجاجي كأسان يف أحدمها ماء ويف اآل: األدوات
:خطوات العمل 

.حرك املاء داخل الكأس باستخدام الساق الزجاجي·
.حرك العسل داخل الكأس باستخدام الكأس الزجاجي·
_ _ _ _ _يف أي احلالتني يكون حتريك الساق الزجاجي أسهل ؟ ·
_ _ _ _ _أيهما العسل أم املاء يتوقف بسرعة عن احلركة بعد إيقاف حتريكه؟ ·

:تنتج مما سبقنس
بعض السوائل مثل املاء تكون قابليتها لـالنسياب واحلركة كـبرية ،يف حني تكون مقاومتها حلركة األجسام -1

.فيها صـغرية ويقال أن هذه السوائل أقل لزوجة
بعض السوائل مثل اجلليسرين والعسل تكون قابليتها لـالنسياب واحلركة صغرية  يف حني تكون مقاومتها -2

.جسام فيها كبرية ،ويقال أن هذه السوائل أكرب لزوجةحلركة األ
وضعت على سطح أفقي ساكن ) جايسرين مثال(وللوصول إىل مفهوم اللزوجة بشكل أدق فلنتصور كمية من سائل ما 

،فإنك ستالحظ أن السائل ال يبقى متجمعاً على نفسه يف املكان الذي وضع فيه وإمنا ينساب على سطح ) زجاج مثال(
اج ،وحيث أن اجللسرين يبلل الزجاج فإن الطبقة الطبقة املالصقة للزجاج تكون شبة ساكنة ولكن الطبقة اليت الزج

تعلوها تكون متحركة ، وعليه يصبح السائل املتحرك على هيئة طبقات بعضها فوق بعض تتفاوت يف سرعتها حبيث 
عن اخلاصية اليت تعمل على عرقلة احلركة بني تزداد سرعة انسياب السائل كلما ابتعد عن سطح التالمــس ،ويعرب

.طبقات السائل باللزوجة
مث نعرف اللزوجة ؟ 

:تعريف اللزوجة
.هي خاصية للمادة تتسبب يف وجود قوى مقاومة أو احتكاك بني طبقات السائل تعيق انزالقها فوق بعضها البعض

كيف نفسر خاصية اللزوجة على ضوء النظرية اجلزيئية ؟ 
:خاصية اللزوجة على ضوء النظرية اجلزيئية تفسري

اجللسرين (وطبقة السائل املالصقة له ) الزجاج مثال(توجد قوى احتكاك بني السطح الصلب )1(
واليت نشأت بسبب قوى االلتصاق بني جزيئات الزجاج وجزيئات اجللسرين ،حيث تعمل )مثال

.تها معدومةهذه القوى على إعاقة انسياب تلك الطبقة وتبدو ساكنة وسرع
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ونتيجة لقوى التماسك بني جزيئات السائل تعمل كل طبقة على مقاومة حركة الطبقة اليت فوقها )2(
ألا أسرع منها بينما تعمل على زيادة سرعة الطبقة اليت حتتها ألا ابطأ منها ولذلك ينشأ بني 

.طبقات السائل قوى شبيهة بقوى االحتكاك تعيق انسياب السائل
ات والتجارب على أن اللزوجة ليست صفة خاصة بالسوائل فقط بل إن الغازات لـهـا لزوجة أيضاً وتدل الدراس

.لكن مقاديرها صغرية قياساً إىل لزوجة السوائل
واجلدير بالذكر أن اللزوجة تتغري بتغري درجة احلرارة ويعترب الطبيب الفرنسي 

زجة يف األنابيب ،وذالك من أجل زيادة فهم الدورة أول من حبث يف تدفق السوائل الل) poiseuille(بوازييه 
.الدموية يف اجلسم

وأهم التطبيقات على خاصية اللزجة التزييت والتشحيم ،فعند دوران اآلالت املعدنية تتوالد قوى احتكاك بني أجزائها 
-:رض من التزييت مايلي املتالمسة، ينشأ عنها كميات كبرية من احلرارة تسبب متدد بعض أجزاء اآللة وتآكلها ،والغ

.إنقاص كمية احلرارة املتولدة من االحتكاك) أ ( 
.محاية أجزاء اآللة من التآكل) ب(

:وجيب مراعاة ما يأيت عند اختيار الزيت الـالزم لتزييت آلة ما
.تكون لزوجته مناسبة فيضل ملتصقاً بني أجزاء اآللة وال يسيل عنهاأن)1(
لصيف زيتاً أكرب لزوجة مما مما يستعمل هلا يف الشتاء ،ألن لزوجة الزيت تقل يستعمل لنفس اآللة يف فترة ا)2(

.بارتفاع درجة حرارته

.اململكة األردنية اهلامشية / م 2004–مقرر الفيزياء للمرحلة الثانوية -1
دولة الكويت-مقرر الفيزياء للصف العاشر-2
.  كة العربية السعودية اململ–كتاب الفيزياء للصف الثالث ثانوي -3
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: االختيار من متعدد : أوالً 
: اإلجهاد هو -1
. القوة املؤثرة على وحدة املساحات -جـ 

: معامل يونج عددياً مساوٍ -2
. لإلجهاد املتسبب يف وحدة انفعال –ب 
: يستخدم لقياس مرونة الطول للفلزات -3

.معامل يونج -جـ 
: طفو قشرة كروية معدنية يف املاء مثال على -4

. مبدأ أرمخيدس -جـ 
: مشي النملة على سطح املاء مثال على -5
. التوتر السطحي -أ

: تظهر خاصية التوتر السطحي يف -6
. ميل سطح السائل للتكور -د
: تبليل السائل لسطح ما يدل على -7

. قوى التالصق بني اجلزئيات -جـ 
: األسئلة العامة : ياً ثان
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نعم يتغري شكل قطرة سائل كاحلليب بتغري السطوح اليت توضع عليها ، بسبب تغري قوى التالصق بني -1
. جزئيات السائل والسطح وتغري نوع السطح 

يبلل السائل سطح ما ألن قوى التالصق بني جزئيات السائل والسطح تكون أكرب من قوى متاسك -2
. ضها البعض جزئيات السائل مع بع

،       2م / نيوتن 108= سلك معلق فيه ثقل مقداره ق نيوتن ، اإلجهاد :املعطى -3
.3-10= االنفعال . 

معامل يونج هلذا السلك ؟:املطلوب 
. االنفعال / اإلجهاد  = معامل يونج :القانون املستخدم 

3-10÷  2م / نيوتن 108= معامل يونج 

2م / نيوتن 1011= 

القبعات الست: ة المتبعة في شرح الدرساإلستراتیجی

خلواص امليكانيكيةا: موضوع الدرس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..القبعة البيضاء
تعرض املعلمة احلقائق و املعلومات األساسية مث تطلب من أحدى الطالبات أن تتحداها يف أن جتعل اإلبرة أو الدبوس 

.طفوان فوق السطحي
حوض ماء\ورق شوكوالتة \دبابيس -:األدوات

نستخدم قطعة من ورق ونضعها فوق املاء مث نضع اإلبرة برفق فوقها مث حتاول بإبرة أو دبوس
أن نضغط على حافة القصاصة لنجعلها تغوص يف املاء وتنقل الضغط إىل الوسط حيث تغوص الورقة وتبقى اإلبرة 

.لى السطحع) طافية(عالقة 
إجراء الطالبات لـألنشطة العملية مث استخالص النتائج وتدوينها يف الكتاب ومناقشتها·
.إستنتاج تعريف التوتر السطحي·
)املادة الغازية(عرض صورة ·

فسري وضع السيارة يف الصورة؟: 1س
إذا أخرج الراكب يده من السيارة ماذا يشعر؟: 2س
ث؟كلما زادت السرعة ماذا سوف حيد: 3س

أعرف -1

أخطط -2
أحسب -3
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- :القبعة احلمراء 
صفي شعور زميلتك قبل بدء النشاط؟·
ماهو شعورك عندما طفى الدبوس فوق املاء؟·
ماهو شعورك بعد حصولك على النتائج؟·
ماهو شعورك فيما لوكنت مكان زميلتك؟·
-:القبعة السوداء -7

ما هي الصعوبات اليت واجهتك عند تنفيذ األنشطة؟

-:القبعة الـصـفراء-8
نستفيد من التوتر السطحي؟ماذا ·
ما هي الظواهر العلمية اليت ميكن تفسريها بناء على التوتر السطحي؟·

- :القبعة اخلضراء 
اقترحي طريقة للتغلب على الصعوبات اليت واجهتك عند تنفيذ األنشطة؟* 
ملاذا تنظف الثياب باملاء الـسـاخـن؟* 
عللي سبب ميل قطره املاء للتكور؟* 
يضاف الصابون للماء عند الغسيل؟ملاذا * 

-:القبعة الزرقاء
عددي اخلواص امليكانيكية للـسوائل؟·
..كيف ميكنك باستخدام التوتر السطحي ·
.تفسري طفو بعض احلشرات على سطح املاء-3
.جعل عود ثقاب يتحرك داخل املاء دون دفعه-4
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يلزمنا حتديد املتطلبات الالزمة لدراسة هذا الفصل لنكون على استعداد لالنطالق 

. حتديد أهم خواص املادة  -1
. تقسيم الطاقة الداخلية للجزئ لطاقة حركية وطاقة كامنة -2
. وحدة قياس الطاقة -3
. كيفية كتابة القانون الفيزيائي للكمية الفيزيائية -4
.اشتقاق وحدةقياس كمية فيزيائية -5
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رارة كنوع من انواع           إثارة تفكري الطالبات ، واستنتاج أمهية احل: هذه املقدمة اهلدف منها 
.الطاقة تؤثر على جممل خواص املادة  تتضح من خالهلا أمهية دراسة هذا الفصل .           

عنوان الصورة :واستخدمي إحدى استراتيجيات التفكري اإلبداعي ، عرض هذه اللوحة 
ضعي عنوان مناسب هلذه الصورة ؟

.، فاهلدف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي استمعي إلجابات طالباتك بدون تعليق 

طریقة لتحویل المادة من حالة إلى بعد دراستك لخواص المادة في الفصل السابق ، برأیك ما أسھل
أخرى ؟

أفسحي اال لطالباتك لعرض أفكارهن واستمعي إلجابان
. تسخني املادة إىل درجة حرارة مناسبة حيوهلا من حالة إىل أخرى 

اذا ينتج عن تسخني املادة ؟ م
....... تغري قوة الرابطة بني اجلزئيات واملسافة بينها ، وبالتايل خواصها 

: مث أعيدي تصميم اخلريطة املعرفية التالية 

خواص المادة التي تحددھا قوة وشكل الرابطة بین 
جزیئاتھا 
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..... مصادرها ، : لعلك الحظت متعلميت أمهية احلرارة وضرورة دراستها فتعايل معي لنتعرف على 
. ويف الفصل القادم نتعرف على تأثريها على املواد يف احلاالت الثالث . ق توصيلها قياسها ، طر

.  مناقشة + بطريقة العصف الذهين !!!  مشكلة ؟؟؟؟ وحل :  الفكرة األوىل 
: مية للدرس تطرح املعلمة املشكلة على الطالبات وتستمع إىل إجابان واليت ستمثل املادة العل

فأين جتدينها ؟ ) مصادر للحرارة ( يف يومٍ جوه بارد  ، تلجئن إىل طلب الدفء والبحث عن مصادره 

العصف الذھني  إستراتیجیة
.ميكن هنا استخدام أسلوب الكرة كإحدى أساليب العصف الذهين 

:طريقة التطبيق 
: التقيد مببادئ العصف الذهين - 1

ال تنتقد األفكار-
الكمية تولد النوعية-  
ابين على أفكار اآلخرين-
شجع األفكار الكبرية واملبالغ فيها-
األفكار البسيطة قد تولد أفكارا جيدة ألا تقوم بتوجيه مسار-

.ام كرة بالستيكية صغرية استخد-2
متسك بالكرة ، وتطرح السؤال )  ما هي مصادر احلرارة ؟ : بـِ   حتديد سؤال املشكلة(  تكتب املعلمة السؤال-3

.على مسامع الطالبات
. ترمي املعلمة الكرة عشوائياً ، والطالبة اليت متسك بالكرة تذكر إجابة واحدة وبسرعة -4
.ة الطالبة بدون تعليق تدون املعلمة إجاب-5
. ترمي الطالبة الكرة عشوائياً -6
لم الكرة تذكر إجابة أخرى وسريعة ، تدوا املعلمة بدون تعليق مث ترمي الكرة لطالبة أخرى تالطالبة اليت تس-7

.وهكذا 
. رة بطلب استالم الكتستمر الطالبات يف ترامي الكرة إىل أن تعلن املعلمة انتهاء عملية العصف -8
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بعد أن مجعت األفكار ودونت تبدأ املعلمة مع الطالبات مبناقشة األفكار وفرزها ومتحيصها واإلضافة لبعضها أو -9
. توليد أفكار جديدة 

:، حبيث تستخدم املعلمة ) أهم املصادر ( تلخيص أهم األفكار - 10
. املرفق )بوربنت (ناسبة ، عرض تقدميي الصور املناسبة لكل مصدر باستخدام الربوجكتر أو عرض الفالشات امل

: طرح أسئلة مثل : الفكرة الثانیة
كيف حتصلني على الدفء يف فصل الشتاء ؟ 

؟كيف  تدفئني مرتلك بفصل الشتاء عندما يشتد الربد
:مث تطبيق اإلستراتيجية املناسبة 

راتيجية التعلم التعاوين إست
.مع املرفقات الدرس معد ذه اإلستراتيجية باستخدام طريقة اخلرباء 

.استخدام ورقة عمل تقوم الطالبة حبلها مع جمموعتها مث  تتم املناقشة: اإلجراء :الفكرة الثالثة 

الزمن ؟ يعمل لفترة منبعد أن صباح الكهربائي ما لذي حيدث لدرجة حرارة امل- 1س
.............................................

: اعتماد على صور األجهزة اليت أمامك ، أكملي اجلدول التايل : 2س 

الغرض من اجلهازاسم اجلهازم
نوع الطاقة اليت 

يستهلكها
هانوع الطاقة اليت ينتج
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أجسامنا ؟ لذي حيدث للطعام داخلاما- 6س
.........................................................................................................

ذلك مانوع الطاقة الناجتة عن - 7س
...............................................................................................

قارين بني الصورتني ؟ - 7س
...............................................................................................

ما سبب حرارة اجلو يف بالدنا صيفاَ؟ - 8س
.....................................................................................................

:أسئلة للمناقشة
الطاقة؟ احلرارة شكل من أشكال الطاقةما العالقة بني احلرارة و- 1س
ما مصادر احلرارة؟- 2س

الشمس-ما مصادر احلرارة يف بالدنا؟ احتراق البترول-3س
:اختاري اإلجابة الصحيحة يف كل مما يأيت-4س

مصادر الحرارة

التفاعالت النوویة الشمس االحتراق الكھرباء
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:اخلاليا الشمسية أجهزة حتول الطاقة الشمسية إىل طاقة .1
صوتية -كهربائية -ضوئية    - رارية   ح

:أكرب مصدر رئيسي للحرارة على سطح األرض هو.2
احتراق البترول-الكهرباء   - املفاعالت النووية-الشمس    

طاقة الكتلة احليوية  
ت العضوية للكائناتالطاقة املستمدة من املنتجا

احلية كاحلطب واجللة مثال تدعى طاقة الكتلة احليوية ويستخدم نصف سكان
األرض تقريبا أحد أشكال هذه الطاقة يف الطبخ والتدفئة واإلضاءة هلذا الرجل 

الكربونوهذا الغاز هو مزيج من امليثان وثاين أكسيد. من اهلند هذا الرجل من اهلند يستخدم الغاز احليوي للطبخ 
.  ينتج من تعفن الفضالت أو ختمر روث احليوان 

:حتويل ضوء الشمس إىل طاقة 
حتويل طاقةالشمس مصدر طاقة مهم متجدد وغري ملوث ، ميكن 

)مشسية (الشمس إىل طاقة كهربائية مباشرة داخل خاليا 
فلطائية ضوئية وتستخدم هذه اخلاليا يف احلاسبات واملنارات 

وحمطات الوصل التلفونية العاملة بالطاقة الشمسية الراديوية
يف املناطق النائية كما يف السوائل الفضائية ويف الطافيات  

.املالحية يف غرض احمليطات 

. املوسوعة العلمية امليسر ة -1
املوسوعة العلمية الشاملة -2
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راتيجية التعلم التعاوين بطريقة اخلرباء  مع أوراق مستند يشمل حتضري درس مصادر احلرارة باستخدام إست-1
. العمل املستخدمة 

.لدرس مصادر احلرارة) تبور بين( عرض تقدميي -2

:استخدام املنحى التارخيي : اإلجراء 
استقطبت ظاهرة احلرارة اهتمام العلماء وجتلى هـذا االهتمـام   : حملة تارخيية

بشكل مكثف مع بدء احلركة العلمية التجريبية يف أوروبا يف القرن السابع عشر امليالدي ، وأول مـن سـعى إىل  
الذي ظن أن احلرارة عبارة عن سائل ينتشر تصنيف احلرارة ككمية فيزيائية هو الطبيب االسكتلندي جيمس بالك 

يف كل األجسام املادية ووفقاَ هلذا التصور فإن األجسام احلارة حتتوي على كمية كبرية من هذا السائل الذي أطلق 
وبالرغم من أن كل القياسات فشلت يف إجياد وزن هذا السائل احلراري إال أن هذه النظرية ) كالوريك(عليه اسم 

.طويلة من الزمن هيمنت لفترة
وكان ألحد املغامرين األمريكان ويدعى رومفورد دور هام يف ديد نظرية السائل احلراري وإبعادها عن الساحة 
العلمية وذلك يف أواخر القرن الثامن عشر امليالدي حيث قادته بعض املالحظات أثناء إشرافه على  صناعة املدافع 

الحظ أن عملية خرط مواسري املدافع تولد كمية هائلة من احلرارة تكفي لغليان إىل االهتمام بظاهرة احلرارة، فقد
حجم من املاء موضوع يف جتويف املعدن ، كما الحظ أن بإمكانه ذه الطريقة أن يولد كمية مستمرة من احلرارة 

.طاملا كان املثقب مستمراَ يف الدوران وحمتكاَ باملعدن 
هل من املعقول أن سائاللكالوريك املوجود يف "هذا األمر جعل رومفورد يتساءل

ما هي احلرارة ؟( ويف هذا الشأن  كتب رومفورد " املعدن ال ينفد أبداَ ؟
إا ال ميكن أن تكون شيئاَ مادياَ،إنه من الصعب علي إن مل يكن من املستحيل
أن أختيل كون احلرارة أي شيء سوى ذلك الشيء الذي مت تزويده  باستمرار
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)ذه التجربة ، وأدى إىل ظهور احلرارة وذلك  الشيء هو احلركة .أثناء ه
وهكذا اتضح رومفورد أن هناك عالقة مباشرة بني حركة املثقب 

وبني احلرارة املتولدة يف املعدن وصرح بإمكانية حتويل الطاقة امليكانيكية إىل
كية وأا ليستطاقة حرارية واقترح أن احلرارة نوع من أنواع الطاقة احلر

إال حركة اجلزيئات داخل املعدن فاملثقب ينقل احلركة إىل جزيئات املعدن 
.بواسطة قوى االحتكاك وكلما زادت احلركة زادت احلرارة 

.     على ضوء ذلك فسري قيام اإلنسان بفرك يديه يف يوم بارد طلباَ للدفء
ارة املتولدة يف املاءقام العامل جيمس جول بإكمال جهود رومفورد فقاس احلر

والزئبق عند حتريك بعض العجالت املغمورة يف كل منهما كما متكن من 
.حتديد قيمة املكافئ امليكانيكي احلراري الذي مسي مبكافئ جول

أو صور لتحوالت )  مع المرفقات( مناقشة ، عرض فالشات :االجراء  ) 1(فكرة 
.المادة مع طرح أسئلة مناسبة إلثارة تفكیر المتعلمات وجذبھن لواحة الدرس 

: احضري قطع من الثلج ، ووجهي لطالباتك جمموعة من األسئلة 
كيف حنول هذه القطع اجلامدة إىل سائل مث إىل خبار ؟

ما ذا حيدث للطاقة احلركية جلزئيات املادة عند تسخينها   ؟ 
.تها احلركية يزيد من طاق

ما ذا حيدث للطاقة الكامنة جلزئيات املادة عند تسخينها   ؟ 
عللي ؟. تتغري 

: بسبب  تغري املسافات بني اجلزئيات  وطبيعة وقوة الروابط بينها وبالتايل خواصها ،الحظي الشكل التايل 

.املناسبةوالصورعرض الفالشاتمع
ركية للجزئ والطاقة الكامنة له ؟ ماذا ميثل جمموع  الطاقة احل

.له ) امليكانيكية ( ميثل الطاقة الداخلية 
. الطاقة احلرارية ، حيث ميثل مقدار الطاقة احلرارية جلسم متوسط الطاقة الداخلية :ويطلق على هذه الطاقة 

زي ائي انجلی .فیزی
ان  را      ك ي انكلت ائیین ف م الفیزی ن أعظ ھ  . جول م ل

الموصل قانون التسخین فياكتشافات ھامة منھا 
ة      ي الكھربائی رة ف وث كثی ائي وبح الكھرب

ین      و تعی ھ ھ ھر أعمال ل أش یة، ولع المغنطیس
انیكي للحرارة    افئ المیك ة    . المك ھ بحوث فیزیائی ل

رة  ة كثی ول    . ھام راط ج دم انخ ر ع د آث ي لق ف
ھ   تھار أعمال دم اش ي ع دریس ف اءالت ھأثن . حیات

ان  ا ك ویلي كم ة ك ى میدالی ل عل یحص ي زم ًال ف
ة  ة الملكی ة  . الجمعی دة الطاق میت وح ول : س الج

.ثانیة× والجول یساوي واط. باسمھ

جول، جیمس برسكوت
Joule, James Prescott

(1889 – 1818)
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:راجعي اخلريطة املعرفية التالية 

نشاط عملي وتطبیق إستراتیجیة االستقصاء القیام ب: اإلجراء )   2( فكرة 

قطعة رصاص–مطرقة : األدوات املستخدمة 
.حتسسي قطعة الرصاص واملطرقة-1: خطوات النشاط

.اطرقي قطعة الرصاص بواسطة املطرقة-2
.طرقة مرة أخرىحتسسي قطعة الرصاص وامل- 3

.ماذا تالحظني ؟ ترتفع حرارة قطعة الرصاص
فسري ذلك ؟

.إن الطاقة امليكانيكية اليت نعطيها للرصاص حتولت إىل حرارة تسخن قطعة الرصاص واملطرقة
زيدي عدد الطرقات ، ماذا تالحظني ؟-4

.إن درجة حرارة الرصاص قد ارتفعت أكثر من قبل
( عند طرق قطعة الرصاص تنتقل الطاقة احلركية إىل جزيئات الرصاص فتـزداد طاقتـها الداخليـة    : اج االستنت

.وترتفع درجة حرارا) الكامنة + احلركية 

يف الثمانينات من القرن الثامن عشر كان الفيزيائي األمريكي بنيامني طومسون أول من حتقق من وجود عالقة 
كي وتولد احلرارة حيث كان يعمل يف جمال حفر مواسري املدافع فالحظ أن درجة حرارة وثيقة بني الشغل امليكاني

وحبلول منتصف القرن التاسع عشر اثبت أن وحدات الطاقة هي وحدات كمية احلرارةأثناء احلفراملاسورة ترتفع

لذلك فالطاقة احلرارية تقاس بوحدة قياس الطاقة اجلولكمية احلرارة مرادفة لكمية الطاقة
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وجه املقارنة
وحـدات قيـاس كميـة احلـرارة

)BTU( الوحدة احلرارية الربيطانية)كالوري(السعر اجلول

حتويل 
الوحدات

جول1000= كيلو جول 
جول1000000= ميغا جول 

جول4,18= سعر 
سعر1000= كيلو سعر 

BTU =1055جول

.جمال الفيزياء-االستخدام
.جمال الكيمياء-

حساب القيمة احلرارية -
للمأكوالت

.جمال الصناعة-
شركات النفط , ئة والتربيد أجهزة التدف( 

)والغاز الطبيعي

من الجدولین اآلتیین قارني بین ما یكسبھ جسمك من سعرات حراریة  نتیجة لتناولك 
ت         تنتجي ھل أن م اس ة ث بعض األنشطة الحركی ة لقیامك ب ده نتیج ا یفق ین م ذاء وب الغ

معرضة لزیادة الوزن ؟ وماھو الحل في ھذه الحالة؟  

السعرات الحراریةالكمیـــةالمـــادةالسعرات الحراریةالكمیـــةةالمـــاد

148غ100فطائر سبانخ290غ100الخبز األبیض

380غ100مناقیش143غ100األرز المطبوخ 

90حبةالبیض المقلي150غ244كوب الحلیب الطبیعي

30غ10كاتشب70كوباللبن الطبیعي

ة معكرونة مع صلص
45ملعقة طعامالسكر األبیض164غ100ولحمة

220غ100البطاطا المقلیة600كوبالمعكرونة مع الجبن

144غ100البطاطا المطبوخة443غ100سمبوسك لحمة

105غ20شرائح البطاطس148غ100فطائر سبانخ

كیلوجراًما في بعض األنشطة الحركیة55سعرات الحراریة المفقودة خالل ساعة المرأة وزنھا 

68وقوف عادي66جلوس لألكل

118الطبخ88جلوس للكتابة

198تنظیف النوافذ176مسح أرض البیت

200المشي العادي206كي المالبس

320نزول الدرج830لدرجصعود ا

335لعبة كرة السلة335لعبة تنس األرض
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360المشي السریع230السباحة

200الدراجة الثابتة760الجري الطویل

قیاس الطاقة الحراریة لعینة ما

:للتوضيح قبل عرض هذا اجلزء من الدرس 
قانون جول على نة اعتماداًعزيزة أنه يف الكتاب املدرسي أشار إىل كيفية قياس الطاقة احلرارية لعيلعلك الحظت معلميت ال

شدة التيار ، املقاومة : وتتم دراسته بعد أن تتضح املصطلحات التالية للطالبة املقرر دراسته على طالبات الصف الثالث علمي
. الكهربائية ، اجلهد الكهربائي 

: جرييب هلذا القانون يعتمد على مبدأ فيزيائي بسيط وهو قانون حفظ الطاقة بأن ولكن التحقق الت
. الطاقة ال تفقد ولكن تتحول من شكل إىل آخر 

أن مرور التيار الكهربائي يف سلك معدين ناقل للتيار الكهربائي يؤدي إىل ارتفاع درجة : وعلى مالحظة فيزيائية بسيطة 
.لوجود خاصية املقاومة الكهربائية للناقل وذلك نتيجة) سخونته( حرارته 

. لذلك يشار إىل هذا القانون ببساطة ، ويعرض أمام الطالبة مسعر جول املستخدم يف قياس كمية احلرارة تلك 
: وننوه إىل أن كمية احلرارة تقاس باستخدام 

: مسعر عادي وبتطبيق مبدأ التوزان احلراري وقانون كمية احلرارة -1
.كمية احلرارة املكتسبة = كمية احلرارة املفقودة : وث تبادل حراري بني مادتني فإن عند حد

. مقدار االرتفاع يف درجة احلرارة × حرارا النوعية × كتلتها = كمية احلرارة ملادة 
: مسعر جول وبتطبيق مبدأ حفظ الطاقة  وقانون جول -2

) : مشابه ملسعر جول ( ن كهربائي للماء بتطبيق قانون حفظ الطاقة يف حالة استخدام سخا
املاء ) اليت يكتسبها ( كمية احلرارة املتولدة = كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة يف تسخني املاء 

)زمن مرور التيار ( ز× ) املقاومة الكهربائية( م × ) فرق اجلهد( جـ =ط الكهربائية املستهلكة :قانون جول 
الزمن× مربع املقاومة × ) شدة اتيار ( ت = أو ط
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لذلك عند عرض هذه اجلزء من الدرس يكتفى بتطبيق مبدأ حفظ الطن هناك أجهزة تستخدم لقياس الكميات الفيزيائية 
. املوجودة يف القانون 

. مسعر جول ، مناقشة + عرض صورة للسخان الكهربائي : اإلجراء 
يقة متسلسلة حىت تستنتج مع طالباا طريقة قياس الطاقة احلرارية تطرح املعلمة أسئلة بطر

.للعينة 
عددي أجهزة تنتج طاقة كهربائية ؟ 

.سخان كهربائي ...................مكواة ، مدفأة ، 

اقة تشري املعلمة إىل أن السخان الكهربائي مشابه جلهاز استخدمه العامل جول وسنرى اليوم انه يستخدم لقياس الط
: مث تسأل املعلمة األسئلة التالية . احلرارية 

ملاذا نستخدم السخان الكهربائي بأشكاهلا املختلفة ؟ 
. للحصول على ماء ساخن يف فصل الشتاء ، لصنع الشاي أو القهوة 

: مث تعرض املعلمة مسعر جول أمام الطالبات 
الحظي تركيب مسعر جول ، مث شبهي مسعر جول بالسخان ؟ 

.عر جول كأنه سخان صغري مس
عند مرور التيار الكهربائي فيه ؟ ) أو املسعر ( ما الذي حيدث يف السلك املوجود يف السخان 

ترتفع درجة حرارته 
ما حتوالت الطاقة اليت حتدث يف السخان الكهربائي ؟ 

)  . تسخن املاء املوجود يف السخان ( طاقة كهربائية  إىل طاقة حرارية 
أ حفظ الطاقة على عمل السخان ؟ طبقي مبد

. الطاقة ال تفقد ولكن تتحول من شكل إىل آخر:  من مبدأ حفظ الطاقة 
.املاء) اليت يكتسبها ( كمية احلرارة املتولدة = فكمية الطاقة الكهربائية املستهلكة يف تسخني املاء :لذا 

زمن × فرق اجلهد بني طرفيه × مقاومة الناقل =ة استنتج العامل جول قانون حلساب الطاقة الكهربائية املستهلك
مرور التيار 

األميتر لقياس شدة التيار ، الفولتميتر لقياس فرق اجلهد : وحلساب هذه الكميات نستخدم األجهزة التالية 
. الكهربائي 

.ملاء ا) اليت يكتسبها ( وحبساب الطاقة الكهربائية املستهلكة ميكننا حساب كمية احلرارة املتولدة 

: أكملي املخطط املعريف التايل 
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:ماكس بالنك 
م وقد بدأ بشيء بسيط سخن قضيب من حديد 1900أول من فكر ذه الطريقة هو العامل ماكس بالنك عام 

.فوجد انه حيمر مث يتحول إىل اللون الربتقايل مث أصفر مث أبيض متوهج 
عن عالقة حسابية بني الطاقة اليت يشعها احلديد الساخن وذبذبة املوجة الضوئية املنبعثة منه ووجد أنه بقسمة وحبث 

الطاقة الضوئية الناجتة على الذبذبة ينتج رقم ثابت دائما امساه ثابت بالنك وهو رم صغري جداً ويساوي تقريبا 
6.626×10-34.

ومها قد , انت احلرارة اليت نستشعرها أمام النار خمتلفة كثريا عما هي عليه لو كان هذا الثابت خمتلفاً قليالً لك
أو أن , حيدث أحد املنتاقضني ، أما أن تشتد الطاقة النارية حىت ميكن أن يتسبب جزء صغري منها يف إحراقنا 

.تنخفض الطاقة احلرارية فيها حىت ال تكفي كرة نارية حبجم الشمس على تدفئة األرض بأسرها 
فسبحان اخلالق املبدع. حيكم ثابت بالنك كل أشكال الطاقة  الكهرومغناطيسية مثل احلرارة والضوء 

.اململكة العربية السعودية / مقرر الفيزياء للصف الثالث ثانوي -4
.املوسوعة العليمة امليسرة -5
. تدريس العلوم يف مراحل التعليم العام لـ خليل اخلليلي وآخرون -6
. لشيباين –ياء لألدباء الفيز-4
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فالش لتغري حاالت املادة -1

.موقع اجلمال والرشاقة لدى النساء -1

استخدام إستراتيجية من استراتيجيات تنمية التفكري اإلبداعي : اإلجراء 
: تعرض املعلمة الصورة 

: لك تسأل املعلمة وبعد ذ
فيزيائييت الصغرية صورة لطفل صغري ميشيأمامك 

حايف القدمني على رمال الشاطئ يف يوم حار من 
؟ أيام الصيف ،صفي شعور هذا الطفل

هو السبب يف ذلك ؟ ما!!مياه البحر؟وهل سيكون له الشعور نفسه عندما يضع قدميه يف
:شاطوحىت يتضح السبب لديك لنجري الن.

استراتيجية االستقصاء وتطبيق عرض عملي ) 1( فكرة 

.أربع كرات معدنية متساوية يف كتلتها من معدن خمتلفة قرص من مشع الربافني: األدوات 
: الطالبة بتفعيل ورقة العمل التالية أما خطوات النشاط فتنفذها 
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أن القطع املعدنية تذيب الشمع وتدخل فيه، وانصهار الشمع ناتج عن تسرب احلرارة إليه من املعـادن السـاخنة،   .
ف عن الكمية اليت الن كل معدن حيتاج كمية من احلرارة ختتل..تنغمس الكرات املعدنية يف الشمع إىل أعماق خمتلفة

. حيتاجها املعدن اآلخر
. مبقدار معني درجة حرارتهلترتفع.احلرارةكمية معينة من حيتاج إىلكل جسم *
.احلرارة والنوعية من جسم إىل آخر وتسمىختتلفه الكميةذهو*
. فقط احدةمن اجلسم درجة مئوية وكجم 1درجة حرارةاليت تلزم لرفعوتعرف بأا كمية احلرارة*

:نشاط عملي بديل عن السابق ) 2( فكرة 

.، زبده ،كأس ،ماء مغلي)خشبية، فضة ، بالستيك (مالعق متساوية احلجم خمتلفة النوع: األدوات 
: اخلطوات 

.توضع املالعق يف الكأس ويوضع يف أعالها زبده-
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.يصب يف الكأس ماء مغلي-
..تبدأ الزبدة بالذوبان.؟ماذا تالحظني -
.الزبدةة بني سرعة ذوبان قبدقارين-

تذوب الزبدة من املالعق بسرعات خمتلفة فتكون أسرع ما ميكن يف ملعقة
. الفضة واقل سرعة يف ملعقة البالستيك

؟لسبب يف ذلكاما-
.اختالف احلرارة النوعية بني مواد املالعق 

)العامل سيؤثر على طريقة انتقال احلرارة يف املواد اجلامدة  يف درس انتقال احلرارةوسنرى ان هذا( 

) : 3(فكرة 
: ) كتابة القانون الرياضي لكمية احلرارة ( الصيغة الرياضية لكمية احلرارة جاستنتا

.نذكر الطالبة مبا مت دراسته يف فصل العلم والقياس 
مية احلرارة اليت يكتسبها اجلسم ؟ ما العوامل املؤثرة على ك

من املاء حبيث ترتفع درجة حرارته مبقدار عشر درجة ، وسخنا كمية من  املاء هلا نفس الكتلة ) كجم 2( إذا سخنا -
. ولكن لرفع درجة حرارا عشرين درجة مئوية 

أيهما يكتسب كمية من احلرارة أكثر ؟ 
) . الحظ ثبتنا الكتلة ونوع املادة ( كرب يكتسب كمية من احلرارة أكثر املاء الذي رفعنا درجة حرارته مبقدار أ

ماذا نستنتج من ذلك ؟ 
. كمية احلرارة تتناسب طرديا مع مقدار االرتفاع يف درجة احلرارة 

ع من  املاء  لرف) كجم 5( من املاء إىل أن ترتفع درجة حرارته مبقدار عشر درجة ، وسخنا ) كجم 2( إذا سخنا -
.درجة حرارا عشر درجة أيضا

. أي الكتلتني حتتاج لكمية أكرب من احلرارة حىت ترتفع درجة حرارا لنفس املقدار -
عند ثبات نوع املادة ومقدار االرتفاع يف درجة احلرارة ( الكتلة األكرب حتتاج لكمية أكرب من احلرارة  -

. قة طردية ما نوع العالقة بني الكتلة وكمية احلرارة ؟ عال
إذا سخنا كتلتني متساويتني أحدمها من املاء واألخرى من الزيت بنفس املصدر ، ماذا نالحظ على درجة حرارما ؟ 

)الزيت درجة حرارته أكرب( خمتلفة 
.لو أردنا أن نصل يهما إىل درجة الغليان ، قارين بني مدة التسخني ؟  خمتلفة 

) رمال الشاطئ ومياه البحر : ارجعي إىل مثال الصور . ( ؟خمتلفة قارين بني كمية احلرارة املكتسبة 
: عددي العوامل املؤثرة على كمية احلرارة ؟ معلميت فعلي لذلك اخلريطة املعرفية التالية 



56

:تعريف احلرارة النوعية 
حلرارة النوعية مساوية لكمية احلرارة ؟، مىت تكون اءΔ× ن × ك = كـ : من الصيغة الرياضية 

. درجة مئوية واحدة = ءΔكجم و 1= إذا كانت الكتلة 
كمية احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة اكجم من املادة درجة مئوية واحدة : لذلك نعرف احلرارة النوعية جلسم بأا 
.ءΔ× ك  / كـ= ن :  أو من الصيغة الرياضية للحرارة النوعية 

. فاحلرارة النوعية هي البسط جبعل املقام مساويا للوحدة 
) 1- 7( يغة الرياضية لكمية احلرارة ميكن استنتاج وحدة قياس احلرارة النوعية كما هو مطلوب يف تدريب صومن ال

92ص )   1-7(تدریب 
}˚م . كجم / جول { النوعية هياثبات أن وحدة قياس احلرارة : اهلدف من التدريب *

د∆×   ن   ×   ك  ) =   كمية احلرارة ( كــ 
كـــ

ــــــــ= ن 
د∆×   ك  

}م . ْكجم / جول { هي   ) ن ( ومنه تكون وحدة  احلرارة النوعية 
: استنتاج مفهوم السعة احلرارية 

، كمية احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة اكجم من املادة درجة مئوية واحدةية هي احلرارة النوع
ماذا نطلق على كمية احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة اجلسم كله درجة مئوية واحدة ؟:ولكن 

كتلةاجلسم  × السعة احلرارية وبالتايل  فهي تساوي احلرارة النوعية 

93ص ) 2- 7( تدريب 
.استنتاج وحدة قياس السعة احلرارية : من التدريب اهلدف*

ن   ×   ك  = السعة احلرارية 
جول

. ˚م /ْفتكون وحدة السعة احلرارية هي  جول }  ــــ  . كجم  {  ومنه تكون وحدة السعة احلرارية هي 
م . ْْكجم 

حظة كرب قيمة احلرارة النوعية ، ومال91املقارنة بني احلرارة النوعية للمواد بالنظر للجدول ص 
للماء 



57

م ؟ . كجم / جول 4180ما معىن قولنا أن احلرارة النوعية للماء تساوي : س 
.جول 4180أن كمية احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة ا كجم من املاء  درجة مئوية واحدة تساوي 

.عية للماء الواردة يف الكتاب بعد ذلك تشري املعلمة إىل تطبيقات على احلرارة النو

!تستطيع الكائنات احلية أن تقاوم التغري ىف درجة احلرارة
درجة ماء لذا يستطيع أن يقاوم التغري احلادث يفيوذلك بسبب كرب احلرارة النوعية للماء ومعظم جسم الكائن احل

.احلرارة

)نمية مهارات التفكري يف تدريس العلوم خلري شواهني ت: املرجع( دراسة العوامل املؤثرة يف كمية احلرارة
، كأسني زجاجيني سـعتهما  )أنبوب جلوكوز طيب(سم 50أنبوب بالستيكي شفاف طوله :حنتاج لتنفيذ هذا النشاط 

، ماء ملون ،  ملقطني، مصدر )حناس،حديد، أملنيوم(مل ، قطع معدنية خمتلفة 5مل ،  حمقنتني طبيتني سعتهما 150
، قطعة خشب كقاعدة  ،حراري 

: لنقم اآلن بتركيب اجلهاز
.أملئ األنبوب البالستيكي لربع سعته ماء ملون-
وثبته على قطعة اخلشب حبيث يستعمل Uاثين األنبوب على شكل حرف -

)ميكن استبداله باملانومتر.(سم10سم من األنبوب ويبقى من كل جهة 30
.بيت طرف األنبوب على فتحة احملقناسحيب مكبس احملقن إىل أقصى حد مث ث-
.قصي اجلزء الزائد من املكبس ،وأعملي الشئ نفسه مع احملقن الثاين-
.ضعي كل حمقن يف كأس زجاجي حيتوي على املاء بنفس احلجم -

: لضمان جناح هذه التجربة 
.انوميتر إىل الوضع األصلي جيب تغيري املاء يف الكأسني بعد كل حماولة واالنتظار حىت يعود املاء يف شعبيت امل-
. جيب أن يكون حجم املاء يف الكأسني واحد -
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ميكن تسخني القطع املعدنية باستخدام إناء مملوء بالرمل يوضع على مصدر احلرارة مث توضع القطع املعدنية عليه مما -
.يساعد على تسخني املعدنني بدرجة حرارة واحدة 

.س لعزله حرارياً عن الطاولة ميكن وضع قطع بولسترين حتت الكأ-
:دراسة العامل األول

.مستوى السائل يف شعبيت األنبوب متساوي.؟كيف يبدو مستوى السائل يف شعبيت املانومتر-1
قطعة نقود حناسية واحدة وعدد من النقود متثـل القطعـة   ( سخين قطعتني من معدن واحد هلما كتلتني خمتلفتني -2

)األخرى
.عتني يف الكأسني يف الوقت نفسه ضعي كال من القط-3
.ماذا تالحظني على مستوى السائل يف شعبيت املانومتر-4

.خيتلف مستوى السائل يف شعبيت املانومتر حيث يرتفع يف احدها وينخفض يف االخري
.أي اجته يتحرك املاء امللونيف-5

.ديتحرك املاء يف األنبوب بعيدا عن القطعة اليت متثل بعدد من النقو
.فسري حركة املاء امللون -6

عند وضع القطع املعدنية يف الكأس يسخن املاء مما يؤدي إيل ارتفاع درجة حرارة اهلواء داخل األنبوب فيتمدد
.ويدفع املاء فتحدث حركة املاء

.اجلسم بكمية احلرارةكتلةعالقةما-7
.عالقة طردية

:دراسة العامل الثاين
قطعة نقود حناسية (هلما نفس الكتلة ميكن استخدام )حناس، حديد( تخدام معدنني خمتلفني كرري اخلطوات السابقة باس

.يتم التسخني على مصدر حراري واحد )حديدو مسمار
.ضعي كل قطعة يف كأس يف الوقت نفسه-
.تالحظني على مستوى السائل يف شعبيت املانومتر ماذا-

يث يرتفع يف احدها وينخفض يف االخريخيتلف مستوى السائل يف شعبيت املانومتر ح
يدل ذلك ؟؟على ماذا-

أن كمية احلرارة تعتمد علي نوع املادة
: دراسة العامل الثالث

. كرري اخلطوات السابقة باستخدام قطعيت حناس هلما نفس الكتلة-
.سخين أحدى القطعتني بدرجة اكرب من األخرى-
.شعبيت املانومترتالحظني على مستوى السائل يف ا  ماذ-
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خيتلف مستوى السائل يف شعبيت املانومتر حيث يرتفع يف احدها وينخفض يف االخري
يدل ذلك ؟؟ا على ماذ-

..أن ارتفاع درجة حرارة اجلسم تؤثر علي كمية احلرارة
.ارتفاع درجة احلرارة بكمية احلرارةعالقةما-

.عالقة طردية

.يت أمامكمسي األدوات ال-
موقد                 ،كأس من الورق

.ضعي الكأس الورقي على املوقد -
.الكأس حيترق.؟ماذا حيدث-
.الكأس باملاء مث أرجعية على اللهبلئأم-
الكأس  ال حيترق. ؟ماذا حيدث للكأس-
.؟فسري ماحدث تفسريا علميا -

حيث ميتص احلرارة الفائضة للورقة ةء كبريللمارارة النوعيةأن ا احل
احلـرارة  م أي إىل درجة1005عندجيعلها تسخن إيل درجة حرارة تزيوال

.الالزمة الحتراقها
!!!هل ميكننا أن نسلق بيضة يف ماء موضوع يف وعاء من الورق املقوى؟

املستخدم ( خذي كرتون من الورق  املقوى:لنجري معنا التجربة
مث صب فيه املاء وضعي البيضة داخله) دايا أو األحذيةيف علب اهل

. وعرضي الوعاء الورقي للهب
!!حيدث؟تتوقعني أن ماذا

.ستنضج البيضة دون أن حيترق  الوعاء املصنوع من الورق املقوى
ما سبب  ذلك ؟

.وى دون أن حيترقوهذه الدرجة يتحملها الورق املقم1005أن املاء يغلي يف الوضع الطبيعي عند درجة 
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كجم إذا كانت كمية5احسيب مقدار االرتفاع يف درجة حرارة كمية من الرمل كتلتها 
مث استبديل كتلة الرمل )م5×كجم /جول 840(جول علما بأن احلرارة النوعية للرمل105احلرارة الالزمة للتسخني

بكتلته مساوية من املاء و احسيب مقدار االرتفاع يف درجة حرارته علما بأن احلرارة النوعية للماء
)م5×كجم /جول 4180(

: احلل 
جة حرارة املاء                                   حساب مقدار االرتفاع يف درجة حرارة الرمل                             حساب مقدار االرتفاع يف در

.   جول 10= كحم   كـ5=ك: املعطياتم×كجم/جول840=نجول10= كـكحم5=ك:املعطيات
م×كجم/جول4180=ن.                                                                                

كـــ     = ءΔالقانون املستخدمكـ=ءΔ: القانون املستخدم 
ن                            ×  كن                              ×  ك

105=ءΔالتعويض              015=  ءΔ:         .التعويض

5×8405×4180
Δم            81,235=  ءΔم                                               78,45=ء

قارين بني النتيجتني ؟ماذا نستنتج من ذلك؟
ةاحلـرار أن مقدار االرتفاع يف درجة حرارة الرمل اكرب من مقدار االرتفاع يف درجة حرارة املاء مما يدل علـى أن  

.للرملالنوعيةةاحلرارللماء اكرب منالنوعية 

هي املواد اليت تصنع منها ؟ماهل راقبيت والدتك يف املطبخ ورأيت أواين الطهي 
وملاذا برأيك تعترب هذه املواد هي األفضل؟

. من النحاس واألملنيومأواين الطهيتصنع 
لنحاس واألملنيوم صغرية فال تستنفذة النوعية لاحلرارالن 

.جزء كبري من الطاقة احلرارية.
: فسري املشاهدات التالية *
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.يسبب حشو فطرية التفاح حرق لسانك بينما يكون سطح الفطرية سهل األكل بعد أخراجها من الفرن مباشرة  -
.لسطحها لذلك تكتسب كمية أكرب من احلرارةاحلرارة النوعية الفطرية أقل من حلشواحلرارة النوعية الن 

عندما خنرج من ثالجة نزهة قطعة بطيخ وشطرية نالحظ أن قطعة البطيخ حتافظ على برودا مدة أطـول بعكـس   -
.الشطرية 

الن البطيخ حيتوي على كمية كبرية من املاء و احلرارة النوعية للماء كبرية 
.يعلذلك فأن البطيخ ال يفقد برودته بشكل سر

يشعر الشخص عاري القدمني على الرخام بربودة أكثر منها عندما يقف -
.على سجادة 

تضع النساء الثريات مالعق فضة يف أكواب الكريستال قبل سكب الشراب -
الساخن فيها 

يفضل الناس شرب الشاي بكأس مصنوعة من الزجاج بدالً من كأس مصنوع من املعدن -
رارة النوعية للزجاج أكرب من احلرارة النوعية للمعدن مما يساعد على عدم سخونة كأس الزجاج بشكل سريعالن احل

وختزينهايريد هذا العامل االستفادة من حرارة الصيف-
للشتاء ،وقد اقترح عمل خمزن معزول مملؤ مبعدن حيتفظ له باحلرارة، 

.ة كبرية من احلرارةوهذا العامل يبحث عن املعدن الذي يستوعب كمي
؟هل تستطيعني مساعدته وحتديد أهم صفة جيب أن تتوفر يف هذا املعدن 

؟مث حددي اسم املعدن من خالل اجلدول
عليه أن يبحث عن معدن له حرارة نوعية مرتفعة                                                            

.أفضل معدن هو األملنيوم..

تريد هاتان األختان اجلائعتان أن تأكال اللحم ،-
ويبحثان عن الطريقة األسرع إلنضاج اللحم ،أحدمها تقول نسخن اللحم

يف املاء واألخرى تقول بل نسخن اللحم بالزيت ؟
لو طلب منك أن تساعدي هاتني الفتاتني،ماهي الطريقة األسرع للحصول

وجهة نظرك فماذا تفعلني؟على حلم ناضج ؟ولو طلب منك أن تثبيت
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منلئ وعاءين : وإلثبات وجهة النظر جنري التجربة التالية. طبخه بالزيتعلى حلم ناضج الطريقة األسرع للحصول
بكميات متساوية من املاء والزيت، نضع الوعاءين على مصدر حراري واحد   ـــــ نضع يف كال منـهما  

رته قبل املاء الن احلرارة النوعية للزيت اقل من احلـرارة النوعيـة   ترمومتر ، نالحظ أن الزيت ترتفع درجة حرا
.للماء

) فسري ذلك ( اإلطفائيون املاء لتربيد املواد احملترقةيستخدم-
.الن احلرارة النوعية للماء مرتفعة فيمتص الكثري من احلرارة قبل أن ترتفع درجة حرارته

.الفراش قربة مملؤة باملاء لتدفئة الفراشيف البلدان الباردة يضع الناس يف*
فيعمل على تدفئة الفراش .الن احلرارة النوعية للماء مرتفعة

.دون أن يفقد كمية كبرية من احلرارة 

.املوسوعة العليمة امليسرة -1
. تنمية مهارات التفكري ، خلري شواهني -2
. كتاب الفيزياء للقسم األديب ، دولة األمارات-3
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لطالبة أمهية دراسة هذا املوضوع اإلجراء طرح أسئلة مهمة، لتدرك من خالهلا ا

ني إىل البحث عن وسائل وأساليب تكيف مناسبة تعينه على مواجهة تقلبات الطقسسعى اإلنسان منذ آالف السن
، وعوامل املناخ املتغرية احمليطة به وظهر هذا  جلياً خاصة يف ملبسه ومسكنه ومنط عيشه ، مما مسح له بالتعامل مع 

التهوية ( ن من وسائل التكيف احلرارية تقلبات احلرارة والرياح واألمطار ، وبالرغم من تلك الراحة اليت ينعم ا اإلنسا
إال أن الكثري من الناس يف جمتمعنا الصناعي احلديث ال يدركون أمهية الطاقة احلرارية وال يعون ) والتدفئة أو التربيد 

املبادئ الفيزيائية اليت تعتمد عليها هذه الوسائل 
إال إذا مل تتوافر مصادر احلرارة أو أجهزة نستخدم احلرارة للطبخ ولتسخني املاء ، لكننا ال ندرك أمهيتها

فمثال قد يؤدي انقطاع الكهرباء إىل بقاء مدن كاملة أو مناطق ريفية بال تكييف أو تربيد يف . التسخني أو التربيد 
الصيف  ويف السنني األخرية زاد الوعي العام وظهر جدل واسع بني بعض الناس عن الزيادة املطردة يف درجة حرارة 

األرض على مدار القرنني املاضيني وخاصة خالل العشرين سنة األخرية أو ما يسمى بظاهرة االحتباس احلراري سطح 
لذا من املهم أن نتعرف مفهوم احلرارة وما تعرب عنه درجة احلرارة ؟. 

عرض الصور التالية من املوسوعة بواسطة الربوجكتر واملناقشة ) 1( فكرة 
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لقیاس درجة الحرارة ) 2( فكرة 

: عرض عملي واستخدام إستراتيجية التفكري الناقد 

: أرادت سارة تقييم طريقة قياس احلرارة باستخدام احلواس  ، فلنشاركها يف إصدار احلكم ولنجهز األدوات التالية 
الثاين به  ماء دافئ ، والثالث به ماء بارد األول به ماء ساخن، و.. ثالثة أوعية

ماذا  فعلت  تلك الطالبة ؟ 
جريب بنفسك . وضعت يدها اليمىن يف املاء الساخن واليد اليسرى يف املاء البارد 

اخرجي يديك وضعيهما يف املاء الدافئ . انتظري وعدي حىت الرقم ثالثني  
.اء، واليد اليسرى أشعر بسخونة املاءاليد اليمىن أشعر بربودة املمباذا تشعرين؟ 

خمتلف.قارين بني إحساسك يف احلالتني السابقتني .
إجياد الفرق بدقة بني درجات احلرارة يف األوعية الثالثة عن طريق اإلحساس  ؟-1: أصدري حكماً على 

.ميكن ذلكال
استخدام يدك لتقدير درجة  احلرارة  ملاء يغلي ؟-2

.رق اليدطريقة خطرة تسبب ح
تنتقل احلرارة من اجلسم الساخن إىل اجلسم  البارد-1ماذا نستنتج  ؟ 
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يف النشاط  السابق عليك احلذر من وضع اليد يف املاء الساخن حىت ال تصاب حبروق

. حتلها الطالبة مع جمموعتها مع ورقة عمل 

فأننا سوف نستخدم ترمومتر , نظرا خلطورة الزئبق  وبالتايل خطورة تسخينه(درج ترمومتر زئبقي غري م:األدوات 
.ساعة توقيت , مصدر حراري , حوض حيتوي على ماء ) زئبقي غري مدرج

:                           اليوم والتاريخ :                                   موضوع الدرس 
: اسم اموعة 

: متعاونة مع أفراد جمموعتك ، قومي بإجراء التجربة التالية ، وأجييب عن األسئلة التالية 
: مسي األدوات اليت أمامك 

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

ضعي الترمومتر بشكل عمودي يف حوض املاء كما يف الشكل.1
.ابدئي بتسخني املاء مبصدر حراري ثابت يف قوته .2
.قيسي االرتفاع الذي يصل إلية مستوى الزئبق يف الترمومتر بعد كل دقيقة .3
.تابعي هذا العمل حىت يبدأ املاء بالغليان .4
:تيب قراءاتك يف اجلدول التايل ر.5

)باملليمترات( ارتفاع مستوى الزئبق )بالسنتيمتر( ارتفاع مستوى الزئبق الزمن بالدقائق
صفر

1

2
3

4

5
6

7
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8
9

10

.مثلي بيانياً العالقة بني الزمن واالرتفاع يف مستوى الزئبق باملليمترات -6

: نستنتج 
) ..................... مدة التسخني(من املعلومات يف اجلدول جند انه كلما زادت كمية احلرارة اليت ميتصها الزئبق *

.ارتفاع مستوى الزئبق 
....................... من الرسم البياين حصلنا على *

مع كمية احلرارة اليت       .......... تناسبا ) التمدد(يتناسب االرتفاع احلاصل يف مستوى الزئبق *       
) .مدة التسخني(ميتصها 

قارين بني الزيادة احلاصلة يف مستوى الزئبق بزيادة كمية احلرارة اليت ميتصها وبني ازدياد مستوى املاء يف
:الشكل الذي أمامك 

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

: إذن نستنتج أن·

: من النشاط السابق نحصل على النتائج
.العالقة بین الزمن واالرتفاع في مستوى الزئبق بالملیمترات البیانيالتمثیل

.بالحرارة .................................... الزئبق یتمدد تمددًا 
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ارتفاع زاد) مدة التسخین(متصھا الزئبق كلما زادت كمیة الحرارة التي یمن المعلومات في الجدول نجد انھ*
.مستوى الزئبق 

.خط مستقیممن الرسم البیاني حصلنا على *
مع كمیة الحرارة التي       طردیا تناسبا ) التمدد(یتناسب االرتفاع الحاصل في مستوى الزئبق *       

)مدة التسخین(یمتصھا 
.ستوى الزئبق بمقادیر متساویة بزیادة كمیة الحرارة كما یزداد مستوى الماء بمقادیر متساویة في الشكلیزداد م
: إذن نستنتج أن·

من خالل ما درست في الفصل الدراسي السابق وما درستي في ھذا الفصل قارني بین الزئبق 
:  كما في الجدول والماء 

الزئبقالماءوجه المقارنة
فضيعدیم اللوناللون

ال یلتصق بالجدرانیلتصق بالجدرانالتالصق مع جدران الوعاء الذي یحویھ
یتمدد تمدد منتظمایتمدد تمددا غیر منتظمتأثره بالحرارة

كبیرقلیلالمدى بین درجتي االنصھار والغلیان

موازین الحرارة ؟              ما المبدأ الذي تقوم علیھ آلیة عمل
المبدأ الذي تقوم علیھ آلیة عمل موازین الحرارة  ھو ومبدأ االتزان الحراري ، فعندما تضعینھ في فمك تسبب 

وكلما ازدادت الحرارة التي تنتقل من جسمك إلى . الحرارة داخل جسمك ارتفاع مستوى السائل في األنبوب
وعندما تتساوى درجة حرارة السائل مع . طح مستوى السائل في أنبوب الزجاج السائل ، كلما ازداد ارتفاع س

.    درجة حرارة جسمك یتوقف تمدد السائل فُیعبر ھذا الرقم عن درجة حرارة جسمك 
یقوم الطبیب برج میزان الحرارة قبل قیاس درجة حرارة المریض ؟:  عللي * 

.حتى یعود الى مستواه الطبیعي
: لمخططین  المعرفیین التالیینأكملي ا** 

المقياس المطلق المقياس الفهرنهايتيالمقياس المئويوجه المقارنه
ْ كـف5م5وحدة القیاس 

كْـ273ف325م05درجة انصھار الجلید 
كـْ  373ف2125م1005درجة غلیان الماء 

عدد األقسام المتساویة بین 
درجة انصھار الجلید 

ماء وغلیان ال
قسم متساو180قسم متساو100

قسم متساو 100

273+ م = كـ م9/55+ 32= ف 5)32–ف 5(5/9= م 5العالقة الریاضیة 

.بالحرارة منتظمالزئبق یتمدد تمددًاا
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)لجزء الثاني ا/ دلیل المتفوقین في الفیزیاء (من كتاب 
الترمومتر البالتیني ھو الترمومتر الكھربائي: مالحظة

أمامك مجموعة من صور مقاییس الحرارة المختلفة قدمي بحثًا مختصرا عن أنواعھا واستخداماتھا ** 

:لزئبق بين الخطورة واالستعمالا****

عددي مخاطر استعمال الزئبق ؟استعماالت الزئبق ؟ ي عدد
یستعمل الزئبق على نطاق واسع في الصناعات الكیمائیة والتعدینیة ، فھو یستخدم في استخالص الذھب من 

، Amulgam"ِ الممغلم " كوین ما یعرف باسم خاماتھ عن طریق االتحاد معھ وت
یستخدم في صناعة األجھزة الكھربائیة وفي إنتاج الكلور والصودا الكاویة بالتحلیل الكھربائي لمحلول ملح 

وفي صناعة الورق ومن أشھر .. كما یدخل في صناعة المبیدات الحشریة وفي عالج األسنان .. الطعام 
، ) البارومترات ( وي ومقاییس الضغط الج) الترمومترات ( زة قیاس الحرارة استخداماتھ ھو دخولھ في أجھ

وصنع البویات .... في عمل المساحیق كشف البصمات وفي صناعة بعض دھانات الوجھ والجلد خل كما ید
ت في كثیر من التفاعالCatayst وفي دباغة الجلود والحریر الصناعي كما یستخدم في المعامل كمادة حفازة  

. الكیمیائیة 
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في عدد قلیل من دول العالم ، في أمریكا وروسیا والصین Cinnabarویوجد خام الزئبق المعروف بالسنابار  
. وأسبانیا والمكسیك ، حیث یتواجد على شكل رواسب محصورة نتیجة لألنشطة البركانیة 

آالت قیاس ضغط الدم وأنابیب التوسیع ویستخدم الزئبق في العدید من األغراض الطبیة مثل موازین الحرارة و
والتغذیة باإلضافة إلى البطاریات والمصابیح وحیث أن استعمال ھذه األدوات كبیر فإن النفایات الطبیة تتسبب          

من كمیة الزئبق الموجودة في مجموع النفایات الصلبة بشكل عام ، والزئبق خطر للغایة خصوصًا ) 20( في 
حرق ال یدمره بل یجعلھ ینبعث بقوة من مداخن المحارق مما یساعد على انتشاره بقوة في الھواء إذا علمنا أن ال

. وانتقالھ إلى المناطق السكنیة المجاورة 
وتكمن خطورة ھذه المادة في أنھا المتسبب الرئیسي في إصابة اإلنسان بالتسمم العصبي حیث تضر ضررًا بالغًا 

جسم كما تضر بالدماغ والكلیتین والرئتین وبإمكانھ اختراق الحاجز الدموي بالجھاز العصبي المركزي في ال
. الدماغي والغشاء الجنیني بسھولة والدخول إلى دماغ الجنین والتسبب في أعراض مرضیة خطیرة 

البحر ولقد تسبب اإلنسان بتلوث میاه البحار بالعدید من المعادن الثقیلة وأھمھا الزئبق ، ویصل الزئبق إلى میاه 
عن طریق المیاه التي تصب فیھ وھي محملة بالملوثات ، وأصبحت ظاھرة تسمم األسماك بالزئبق شائعة في 

. الكثیر من بحار العالم مما یھدد مصائد األسماك وحیاة اإلنسان  واألحیاء التي تتناول األسماك الملوثة 
ألن نسبة التسمم في زئبق موازین الحرارة قلیلة وال ولم یتوقع أن الزئبق المعدني خطرًا في البدایة لھذه الدرجة 

تترسب في الجسم لفترة طویلة ولكن تبین أن زیادة السمیة للزئبق سببھا بعض العضویات المجھریة الدقیقة في 
قاع المسطحات المائیة التي تحول الزئبق الصناعي إلى مركب میثیل الزئبق وھو سام جدًا حیث یتركز في 

. یة ویسبب الضرر للجھاز العصبي والھضمي والفم والكلیتین السلسلة الغذائ
حیث توفي العشرات 1953وقد جرت العدید من حوادث التلوث بالزئبق منھا حادثة مینا ماتا في الیابان عام 

شخص من انھیار عصبي تام في الدماغ نتیجة تناول األسماك الملوثة بالزئبق السام وكان 150وعاني نحو 
. اء أنواع من الزئبق الصناعي في المجاري المائیة السبب إلق

: الترمومترات الطبيعية 
أزھار الزعفران ترمومترات طبیعیة تتفتح وتنغلق عند 

وانخفاضھا ، وھي دقیقة للغایة ، ارتفاع درجة الحرارة 
ْ 0و5إذ تتأثر بفروق ضئیلة في درجة الحرارة تبلغ  

مدى درجات الحرارة  **
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!!!هل وجدت مقلوبة ؟.... درجات الحرارة *** 
وھو عالم اھتم –) سیلزیوس ( نعم كانت درجات قیاس الحرارة التي ابتدعھا العالم السویدي اندرز سلسیوس 

( درجة الغلیان الماء ! مقلوبة م1742في سنة -" أبساال" بالدراسات الفلكیة والطبیعیة وعمل أستاذًا للفلك في 
بتعدیلھ ،  وبقي الحال كذلك حتى قام أحد زمالء سیلزیوس واسمھ مارتن سترومر ) 100( ودرجة تجمده ) 0

ولكن ھل تعرفین قصة اكتشاف موازین .  بعد ابتكار سیلزیوس لمیزانھ بثماني سنوات  لیصبح كما نعرفھ الیوم  
.............................. ھذا الموضوع ابحثي في .الحرارة من أولھا ؟؟؟

: إرشادات ألخذ درجة حرارة الطفل ****
فإذا) ْ م 38( و ) ْ م 36( تتراوح درجة حرارة األطفال الطبیعیة بین 

)ْ م 37و7( ما ارتفعت درجة الحرارة المأخوذة من الفم إلى ما یزید على 
التبرید تعني سقوط الحرارة إلى مافھذا یعني اإلصابة بالحمى وحالة 

إن حرارة الجسم تختلف باختالف أوقات النھار وباختالف ) . ْ م 35( دون 
نشاط الطفل ، فھي تصل أدناھا عند الصباح حیث یكون نشاط العضالت خفیفًا أثناء النوم ، وتبلغ 

لعادة إن اإلحساس على غیر ا. ركض أعالھا في آخر بعد الظھر بعد یوم حافل بالنشاط ، وترتفع كذلك بعد ال
وللتأكد یجب قیاس درجة . بجبین ساخن قد یكون أول دلیل على إصابة الطفل بارتفاع في درجة حرارتھ 

حرارتھ بواسطة المیزان ، وألن مركز التحكم في الحرارة في داخل دماغ األطفال بدائي ، فإن الحرارة قد ترتفع 
ین ، عندما تظھر الحمى على الطفل یجب أن تقاس درجة حرارتھ ثانیة بعد بسرعة أكبر مما یحدث عند البالغ

لتأكد من أن ارتفاع الحرارة لم یكن مجرد حدث عابر ، ال ننظر أبدًا إلى ارتفاع درجة حرارة . نصف ساعة 
فقد یكون الطفل مریض جدًا دون . فھو لیس إال أحد دالئل المرض . الطفل على أنھ انعكاس دقیق لصحتھ 

. حرارة والعكس بالعكس 
المنخفضة ألن األطفال یخسرون الحرارة بسرعة وقد حاولي الحصول على میزان یسجل درجة حرارة الطفل

. یكون ذلك خطیرًا ، إذا كان عمر الطفل بین السنة والسنة والنصف استعملي المیزان الذي یوضع في المستقیم 
لمیزان تحت اإلبط وعندما یتعدى الطفل السادسة من العمر بعد ھذا العمر یصبح بإمكان الطفل تحمل وضع ا

وإلیك بعض اإلرشادات ألخذ حرارة الطفل . یمكنك أخذ حرارتھ من الفم إذا كنت تعتقدین أنھ لن یعض المیزان 
 :

. ال تأخذي حرارة الطفل مباشرة بعد توقفھ عن الركض-
الزجاج بسرعة وعنایة ، ال یسیل عادة إذا حصل وانكسر میزان الحرارة في فم طفلك ، انزعي قطع -

الزئبق من األنبوب ولكن إذا انسكب اطلبي من الطفل أن یبصق قدر ما یستطیع وانزعي الباقي بقطعة 
. قماش ناشفة وإذا ابتلع الطفل بعض الزئبق اتصلي بالطبیب 

. ثر في القراءة}تأكدي من انھ لیس ھناك أي كسر في میزان الحرارة ألن ذلك ي-
. تشقق میزان الحرارة ال تستعملیھ أبدًاإذا-
. اغسلي میزان الحرارة بعد استعمالھ بالماء البارد والصابون-
. أحفظي میزان الحرارة دائمًا في غالفھ الخاص -
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: درجة احلرارة وكمية احلرارة

:إستراتيجية من استراتيجيات التفكري اإلبداعي )  : 1( فكرة 
االستحمام، وقام كل منهما بوضع كمية قرر الفيل والنملة

من املاء تكفي الستحمامه على املوقد الوحيد املوجود لديهما ،
ضعي عنوانا هلذه القصة ؟.ألما يريدان غلي املاء 
هل سيغلي املاء يف الوعائني يف وقت واحد ؟كيف ميكنك التأكد  من إجابتك؟:مث تطرح املعلمة األسئلة 

: من خالل تفعيل ورقة العمل التالية ط عملي وبتطبيق استراتيجية االستقصاء نشا) :2( فكرة 

:                                          اليوم والتاريخ :                                   وضوع الدرس م
: اسم اموعة 

:تعاونة مع أفراد جمموعتك ، قومي بإجراء التجربة التالية ، وأجييب عن األسئلة التالية م

.مسي األدوات اليت أمامك : األدوات 
................................................................................

:تالية قبل أن تقومي بإجراء النشاط اتبعي احتياطات السالمة ال
.جيب فحص األدوات الزجاجية قبل استخدامها للتأكد من خلوها من الشروخ والكسور.1

.جيب التأكد من جفاف السطح اخلارجي لآلنية الزجاجية قبل تسخينها.2
توضع األواين الزجاجية عند تسخينها على قطعة من الشبك أو تسخن بواسطة محام مائي. 3

لوعاءين باملاء من مصدر واحد املئي ا:نفذي اخلطوات التالية
ضعي الوعاءين على مصدر واحد للحرارة-1
سخين الوعاءين ملدة عشر دقائق-2
ضعي يدك يف الوعائني-3
......................................................بيدك قدري سخونة املاء يف كالً من الوعاءين؟ -4

................................................................................ماذا تالحظني؟ 
فسري  ذلك؟

.........................................................................................................
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: دوين ما توصلت إليه ، بإكمال الفراغات التالية 
.............................................يف درجة احلرارة اليعين التساوي يف التساوي -1
..............خمتلفة من املواد مبقادير...............الكمية الواحدة من احلرارة ترفع درجة -2

:نشاط عملي بديل عن السابق ) 3( فكرة 

.   ماء، موقدان متماثالن . إبريقان متساويان يف احلجم ومن املادة نفسها: األدوات
. ضعي نصف لتر من املاء يف أحد اإلبريقني ولترين يف اآلخر-1

. باستخدام املوقدين املتماثلني سخن كالً منهما إىل درجة الغليان -2
. نية أطول يف التسخنيأي اإلبريقان أخذ مدة زم-3

 .........................................................................................
أي اإلبريقان يكتسب ماؤه مقداراً أكرب من الطاقة احلرارية ؟ -4

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

قارين بني كمية احلرارة يف 
. جبل اجلليد والوعاء الذي يغلي

كمية احلرارة يف جبل اجلليد أكرب من
.الوعاء الذي يغليكمية احلرارة يف

94ص )3-7(تدريب 
.د اجتاه انتقال احلرارة بني جسمني حتدي: اهلدف من التدريب *
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94ص )4-7(تدريب 
.تطبيق على العالقة بني مقياس كلفن واملقياس املئوي لدرجة احلرارة : اهلدف من التدريب*

درجة 003= 273+ 27=  كــ 273+ ˚م )  = درجة احلرارة على سلم الكلفن (كــ  -1
كلفن

273-كـ=  ˚م-2
95ص )5-7(تدريب 

.احلرارة قياس درجةاملقارنة بني أنظمة:اهلدف من التدريب *
النقطتان الثابتتان اللتان تستخدمان يف تدرج مقياس احلرارة الزئبقي مها نقطة انصهار اجلليد و نقطة غليان املاء-1
:طتني الثابتتني يف عدد األقسام بني النق-2

.قسم 100قسم ، نظام الكلفن 180قسم ،النظام الفهراييت 100النظام  املئوي 
ما هي قيم النقطتان الثابتتان يف األنظمة السابقة لقياس درجة احلرارة ؟-3

100، يف النظام املئوي  النقطتان مها صفر  
212، 32النقطتان مها يف النظام الفهراييت

373، 273النقطتان مها ) املطلق (يف النظام الكلفن 
عرض فالش الفرق بني كمية احلرارة ودرجة احلرارة

.تنمية مهارات التفكري خلري شواهني  -1
.املوسوعة العليمة الشاملة -2
. املوسوعةالعلمية امليسرة -3
ني ز دليل املتفوق-4
. املثايل يف الفيزياء -5

فالش الفرق بني كمية احلرارة ودرجة احلرارة-1
فالش عن التحويل من املقياس املئوي للفهراييت -2
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ملتقى الفيزيائيني العرب-1

سنوضح لك خالل هذا الدرس ماهي الذكاءات اليت ختاطبينها من خالل )  1(فكرة 
يوجد شرح ألنواع الذكاءات يف اية الفصل( املواقف التعليمية 

)مخاطبة الذكاء البصري واللغوي ( أكره الحمام عندما یبرد
تكون ضباب رقيق مجيل يف غرفة االستحمام, ة دقيق30كل شيء رائع لقد استمتعت حبمامك ألكثر من 

والشيء ميكن أن جيعلك أسعد ولكن جاء, ولقد وضعت لنفسك شاربا مجيال من أثر الرغوة , ورائحة احلمام ذكية 
. وأنا مثلك أكره احلمام عندما يربد , ما خفت منه منذ البداية فإنه حيدث عادة ودائما 

:تايل تابعي معنا صديقنا يف املشهد ال

)اطرحي أكرب عدد من األسئلة على الصورة (تطبيق إستراتيجية طرح األسئلة لتنمية التفكري اإلبداعي 
هذا ما سنكتشفه من خالل درسنا هلذا اليوم... ترى ملاذا ال يستمر املاء بنفس درجة حرارته 

)2(فكرة 
:ومن بينها هذا اخلربشد انتباهي أكثر من خرب ) أخبار البيئة(أثناء تصفحي ملوقع 

الخدمات البلدیة البحرینیة تطالب باستخدام العازل الحراري في المباني

أكد المدیر العام لإلدارة العامة للخدمات البلدیة المشتركة الدكتور جمعة الكعبي ضرورة االھتمام بمسألة 
التي تساھم في ترشید ي المباني باعتبارھا أصبحت من أھم االشتراطات الضروریة فالعزل الحراري

.استھالك الكھرباء
أثار هذا الخبر تفكيري وأخذت أتساءل ما العالقة بين العزل الحراري وترشيد استهالك الكهرباء ؟

)مخاطبة الذكاء اللغوي والمنطقي( ماذا يقصدون بالعزل الحراري ؟.. بل 

....تعالوا نبحر معها يف هذا الدرس الشيق ... قتنا تطرح أسئلة مهمة صدي

http://www.4eco.com/2004/09/__13.html
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مباذا تشعرين عندما تكونني على مقربة من مدفأة أو نار؟-
أشعر بأن احلرارة تسري يف جسمي -
حددي مسار احلرارة يف هذه احلالة ؟-
ارة وبالتايل احلرارة تنتقل من املدفأة إىل القاعدة هي ان احلرارة تنتقل من الوسط األعلى حرارة إىل الوسط األقل حر-

اجلسم 
كيف تشعرين عندما تكونني خارج املرتل يف يوم شديد الربودة ؟-
اشعر بالربد-
صفي مسار احلرارة يف هذه احلالة ؟-
على حسب القاعدة السابقة تنتقل احلارة من جسدي إىل اجلو احمليط -

سوف نكتشف هذه الطرق يف درسنا هلذا اليوم والذي ..... انتقاهلا ماهي الطرق اليت تسلكها احلرارة اثناء 
.سيمكننا كذلك من اإلجابة على تساؤل صديقتنا حمبة البيئة 

)3(فكرة 
)خماطبة الذكاء البصري واجلسدي واملنطقي . ( مشكلة وحل : املدخل الثاين املقترح 

: ة الشمع ، وتسأل الطالبات تعرض املعلمة قطعة نقود التصقت على صفيحة معدنية بواسط
اقترحي طريقة لفصل قطعة النقود عن الصفيحة املعدنية ؟ 

: طرح أمثلة وتساؤالت : املدخل الثالث 
تنتقل احلرارة إىل . يسخن جسم معرض للشمس كما تسخن أيضا ملعقة موضوعة يف فنجان من الشاي احلار

:اجلسم وإىل امللعقة بطريقتني خمتلفتني
هاتني الطرقتني؟ماذا تسمى·
ةهل هناك طرق أخرى النتقال احلرار·

)خماطبة الذكاءات احلسي والبصري واإلجتماعي واملنطقي ( 

.خالل تنفيذ العروض العملية استخدام إستراتيجية االستقصاء )1( فكرة 
خالل عرض هذه التجارب كما يتم معلميت عرض العديد من األفكار واملعلومات لك

:جمموعات 
ماسك , موقد برتن  قضيب معدين : األدوات 

:خطوات العمل 
حتسسي اجزاء القضيب مباذا تشعرين ؟-
بارد-



76

أمسكي القضيب املعدين بواسطة املاسك وسخين احد طريف القضيب ملدة دقيقتني مث حتسسي الطرف البعيد عن -
مباذا تشعرين ؟, )  بسرعة ( املوقد 

اصبحت حار -
برأيك كيف وصلت احلرارة إىل الطرف البعيد بالرغم من بعده عن مصدر التسخني ؟-
-................
:تلميحات مساعدة-

..انظري إىل الشكل املقابل مث 
مما تتكون املادة ؟ ماذا تقول النظرية احلركية اجلزئية ؟: فكري

يف حالة حركة مستمرة ) حسب النظرية احلركية اجلزئية ( إن املادة تتكون من ذرات وان هذه الذرات -
برية يف الغازاتوان املسافات البينية تكون صغرية جدا يف اجلوامد ومتوسطة يف السوائل وك

ودرسنا يف الدروس السابقة من هذا الفصل ان الطاقة احلركية للذرات تزداد بزيادة احلرارة 
:إذن على ضوء كل ماسبق سوف نفسر ما حدث بالشكل التايل 

إن ذرات الطرف املقابل للمصدر احلراري امتصت احلرارة فتزداد طاقتها احلركية مما يؤدي إىل زيادة -
بني الذرات و ينتقل هذا التصادم إىل الذرات ااورة حامال معه الطاقة احلرارية إىل مجيع أجزاء املعدن االتصادمات 

)مجيع اإلجابات مقبولة ( اقترحي امسا هلذا النوع من انتقال احلرارة ؟ 
اتفق العلماء على تسميته النقل بالتوصيل 

؟كوين عاملة فيزيائية وعريف مفهوم التوصيل احلراري
هو انتقال احلرارة يف اجلوامد بعيدا عن مصدرها

لنفس اهلدف السابق) 2(نشاط 
، دبابيس ، مشع .قضيب فلزي ذا مقبض خشيب:األدوات 

بواسطة الشمع بعض الدبابيس على القضيب وعلى مسافات خمتلفة يألصق: اخلطوات 
.سخن الطرف الفلزي للقضيب 

ماذا تالحظني؟·
؟فسري ما حدث ·

:حددي ما مدى إمكانية انتقال احلرارة بالتوصيل يف احلاالت التالية -
)الفراغ –الغازات –السوائل ( 
تنتقل احلرارة بالتوصيل لكن بسرعة اقل من اجلوامد وذلك لتباعد ذراا مقارنة باجلوامد-

أما يف الغازات حيدث بصعوبة شديدة لتباعد املسافة البينية بني الذرات-
.الفراغ فيستحيل لعدم وجود ذرات أما -
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ملاذا تصنع مقابض القدور من املواد البالستكية وليست املعدنية ؟-
لنجيب على هذا السؤال جنري جتربة الزبدة واملالعق مرة اخرى ألن

حماور املناقشة اليت سنركز عليها ختتلف عن درس احلرارة النوعية 
)البالستيك –اخلشب –املعدنية ( برأيك ما مدى قدرة املواد اجلامدة -

يف التوصيل احلراري
قدرا يف التوصيل خمتلفة-
على ضوء مشاهدتك للتجربة ؟) يف قدرا على نقل احلرارة بالتوصيل ( رتيب هذه املواد -

)رديء(اخلشب والبالستيك –) التوصيل فيه جيد ( املعدن 
إذن ماذا تستنجني من ذلك ؟

جلامدة ليست كلها بنفس اجلودة يف التوصيلأن املواد ا-
,احلراري فبعضها جيد التوصيل والبعض اآلخر رديء التوصيل 

:   الحظي الصورة التالية 
)خماطبة الذكاء البصري( 

كما أن الزجاج الليفي والفلني مواد رديئة التوصيل ألما حيتبسان الكثري من اهلواء
)واالجتماعي واملنطقي يخماطبة الذكاء البيئ( :يف حل مشكلة هدر الطاقة سامهي 

تتسرب احلرارة من املباين بسهولة ثلث هذه احلرارة أو أكثر قليال يفقد عرب اجلدران والربع من 
أما يف الصيف حيدث العكس تدخل الكثري من احلرارة عرب ) شتاء(السقف والباقي عرب النوافذ واألرضيات  

وهذا يعين أننا سنهدر الكثري من الكهرباء شتاءاً لتدفئة البيوت وتربيدها صيفاً كيف .. لنوافذ السابقة الذكر ا
)ترشيد استهالك الكهرباء ( نوقف هذا اهلدر من الطاقة ؟؟ 

احلل يكمن بالعزل احلراري أن الصورة اليت أمامنا 
التوصيل توضح لنا ان استخدام املواد الرديئة 

كالزجاج الليفي واهلواء
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منع من توصيل احلرارة من أو إىل اخلارج 
الستزادة انظري حنو فضاء أوسع

ويوجد الكثري من األمثلة يف فقرة حنو فضاء استعراض التطبيقات واألمثلة التالية على هذا النوع من التوصيل
:   أوسع

تستخدم ظاهرة انتقال احلرارة بالتوصيل يف العالج باحلرارة فيما يسمى باحلرارة التوصيلية ، حيـث  يـتم   -1
التسخني املوضعي للسطح يف حني يقوم الدم بعملية نقل احلرارة إىل األنسجة األكثر عمقـاً ، وتسـتخدم هـذه    

: الطريقة يف عالج احلاالت اآلتية 
صاب ، يل املفصل التوائه ،التهاب املفاصل ، التهاب األع

.اإلجهاد ، الكدمات ، التهاب اجليوب األنفية ، آالم الظهر 
).موصلة جيدة للحرارة ( تستعمل املالعق اخلشبية يف الطبخ ألن املالعق املعدنية تسخن بسرعة  -2
.تغلف األنابيب بالقماش لوقايتها من التجمد شتاء-3

:اإلشعاع الطریق الثانیة للنقل الحراري 
إذن كيف تصل إلينا حرارة الشمس ؟؟؟؟.. ذكرنا ان من املستحيل ان يقوم الفراغ بنقل احلرارة لنا بطريقة التوصيل 

هل مسعيت جبهاز الرؤية الليلي ) : 1(فكرة 
)الضوء موضوع جهاز الرؤية الليلي –تصفحي معي واحة الفيزياء اإللكترونية ( 

بصري خماطبة الذكاء الذايت و ال

فاملعادن ، . هنا كقاعدة عامة تنص على أن املوصالت الكهربائية اجليدة موصالت حرارية جيدة 
على وجه اخلصوص ، موصالت جيدة للحرارة ألن الكترونات التكافؤ تتحرك حرة تقريباً حاملة 

.إىل أي مكان ) احلرارة ( معها طاقة احلركة 
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ما هو الطيف الكهرومغناطيسي ؟ -
اذكري مكونات الطيف الكهرومغناطيسي ؟-

األشعة فوق البنفسجية –األشعة حتت احلمراء –الطيف املرئي 
ما هي  أقسامها ؟... إن ما يهمنا اآلن هو األشعة حتت احلمراء 

يةاألشعة احلرار–املنطقة الوسطى –األشعة القريبة من الطيف املرئي 
إن األشعة احلرارية هي ما تعينينا اآلن

لقد وجد العلماء ان مجيع األجسام تبعث إشعاعات حرارية تتزايد بتزايد درجة احلرارة وهذه اإلشعاعات ال ترى بالعني 
اردة  وإمنا ميكن التقاطها على أفالم خاصة ويكون شكلها كما يف الصورة

.أشدها وأكثرها سخونة يبدو باللون األبيض , ين ألوان الصورة حيث يستبان شدة احلرارة املشعة من تبا
حيث ميكنه االنتقال يف الفراغ–كما يف الضوء -وهذا نوع من األشعة ال حيتاج إىل وسط مادي النتقاله

.فهو أمواج كهرومغناطيسية 
.وهذا ما يفسر وصول حرارة األشعة الشمس إلينا 

) :2(فكرة 
.كهربائيميزان عملي ، مغلف ، مصباح : األدوات 

.خزان ميزان احلرارة يف مغلفيأدخل: اخلطوات 
إىل أية درجة يشري امليزان؟·
.حرارة املغلفقرب مصباحاً ·
املصباح املغلف؟ماذا حيدث لدرجة حرارة ·
بأية طريقة انتقلت احلرارة إىل املغلف؟·
: آلن حتت أشعة الشمس لفترة ضعيه ا·
درجة حرارة املغلف ؟ما الذي حيدث ل·
كيف وصلت احلرارة من الشمس؟·

)خماطبة الذكاء البصري ( طريقة التفسري كما يف الفكرة السابقة وميكنك االستعانة بالصورة أدناه يف توضيح الفكرة 
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: تطبيقات على توصيل احلرارة باإلشعاع 
حىت تعكس حرارة النـار املشـعة فـال    ) فسفورية ( طفاء احلرائق مالبس وذات ألوان فاحتة يرتدي رجال إ.1

.يتعرضون للخطر
تتقي شعوب املناطق احلارة احلرارة اليت تشعها الشمس بارتداء مالبس فاحتة اللون حىت يقللون من احلـرارة  .2

.املمتصة

.   ع انتقال احلرارة منه باإلشعاعتطلى جدران اإلناء الداخلي للترموس باللون الالمع ملن.3

:الطریقة الثالثة 
من طرق توصيل لثانية الطريقة اأحدمهانستنتج مننلذيلاني الثاين والثالث وإليك النشاط) :1(فكرة 

:احلرارة 

عاء كبري شفاف حيوي ماًء بارداًوسدادة مثقوبة،ماًء حاراً ملوناً ، زجاجة صغرية : األدوات 
: اخلطوات 

.حتتوي ماًء حاراً ملوناً بواسطة سدادة مثقوبةاليت صغرية الزجاجة ي القفلا- 1
.وعاء كبري شفاف حيوي ماًء بارداً ضع الزجاجة يف قعر - 2

؟ني ماذا تالحظ·
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املاء البارد؟كثافة أمواملاء الساخن قارين بني كثافة·
؟نيجتماذا تستن·

.سخان كهربائي أو موقد بنسن، قضيب، قصاصات الورق أو بعض اخليوط القطنية : األدوات 
: اخلطوات 

.قضيبالاخليوط القطنية يف طرف أو قصاصات الورق يعلق-1
. هربائي أو فوق هلب موقد بنسنالقصاصات أو اخليوط القطنية فوق سخان كيضع-2

ماذا حيدث للقصاصات ؟ ·
فسري ذلك ؟·

.أطفئ الشعلة أو أبعد السخان
ماذا تالحظني ؟·
ماذا نستنتج؟·
عالقة بني سخونة اهلواء وحترك القصاصات؟ الما·

: تفسري ذلك 
نقول هنا إن . السطح حامالً معه احلرارةإن املاء الساخن امللون أقل كثافة من املاء البارد ، لذا يتصاعد املاء الساخن إىل

كذلك فإن اهلواء الذي يسخن قرب السخان يصبح أقل كثافة من . احلرارة انتقلت إىل األعلى بواسطة تيارات احلمل
.اهلواء احمليط فيتصاعد بدوره إىل األعلى مشكال تيارات احلمل

يف قارورة ؟ كيف يثور بركان : بإمكانك طرح النشاط الثاين بطريقة مسلية 

)االجتماعي –اجلسدي –اللغوي –السمعي –خماطبة الذكاء البصري ( )2(فكرة 
اشتري والدي نوع من املدافئ الكهربائية  وكانت من ضمن التعليمات املذكورة يف دليل اجلهاز-

جلاذبية األرضية تؤثر ترى ما السبب يف ذلك هل ا.. هو وضع املدفأة على سطح األرض للحصول على تدفئة جيدة 
أم ماذا ؟؟؟.... عليها 

:صديقيت املتسائلة سنشرح لك ما حيدث بالضبط فشاهدينا 
ميثلن الطبقة السفلية) متثل مبتعلمات حيملن كرات محراء( حتمل طاقة حرارية عالية ) ماء( ذرات ): 1(الدور 
)مات حيملن كرات زرقاء متثل مبتعل( حتمل طاقة حرارية منخفضة )  ماء(ذرات ): 1(الدور 

صورة متثل ملصدر حراري ميثلن الطبقة العلوية 
:الفكرة 

.توضع جمموعات املتعلمات على شكل صفني متوازيني حيملن مجيعهن كرات زرقاء أمام صورة ملصدر حراري 
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لمصدر احلراري نفترض أن عملية التسخني بدأت مث استمرت لفترة حبيث يقمن الطالبات الاليت يف الصف املباشر ل
بتغري الكرات الزرقاء إىل احلمراء

ماذا حدث للذرات نتيجة لعملية التسخني ؟.. وتتساءل املعلمة 
.اكتسبت الذرات طاقة حرارية عالية جتعل الذرات تتحرك متباعدة عن بعضها البعض ومندفعة إىل الطبقة العلوية 

لألسفل وهذا يؤدي إىل هبوط الذرات اليت يف الطبقة العلوية 
) يقمن الطالبات بتغري أماكنهن ( 

وباستمرار عملية التسخني تكتسب هذه الذرات طاقة حرارية جتعلها تندفع لألعلى يف حني أن الذرات اليت كانت 
وهكذا تستمر العملية مكونة ما يسمى , سابقا يف الطبقة العليا تفقد حرارا للجو احمليط مما جيعلها ترتل لألسفل 

احلمل بتيارات
ماذا تسمى الطريقة اليت تنتقل ا احلرارة ؟؟

النقل احلراري باحلمل
ما مدى إمكانية انتقال احلرارة باحلمل يف احلاالت التالية وفسري ملاذا ؟-
)الفراغ –اجلامد –الغازات ( 
النقل احلراري باحلمل يف الغازات جيد حلرية حركة اجلزيئات-

باجلامد منعدم لعدم إمكانية انتقال اجلزيئات من مكااالنقل احلراري -
النقل احلراري يف الفراغ مستحيل النعدام اجلزيئات -
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كيف يثور بركان يف قارورة ؟ : بإمكانك طرح النشاط الثاين بطريقة مسلية 

:   ة التالية على هذا النوع من التوصيل استعراض التطبيقات واألمثل
هناك نوع من املدافئ الكهربائية تعمل.1

بتيارات احلمل الطبيعية حيث يسخن    اهلواء البارد
الداخل من األسفل فوق جهاز التسخني مث يصعد إىل األعلى
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عند وية من جم الفحم يسخن اهلواء بنار فيتمدد يف قاع.2
يرتفع خارجها بينما يدخل اهلواء النقي عربفتحة التهوية و

.الفتحة الثانية فتحدث وية للمنجم

التيارات البحرية 
ومن املعلوم أن درجة حرارة مياه احمليطات والبحار . تبني لك أن اختالف درجة حرارة املاء يؤدي إىل اختالف كثافته 

اً ، ونتيجة لذلك ختتلف كثافة املياه باختالف العمق أيضاً ويتبع ذلك تتغري يف املكان الواحد باختالف العمق أيض
.       أن تتحرك املياه الباردة نسبياً إىل أسفل لتحل حمل املياه األقل برودة ، مشكلة بذلك تيارات مائية رأسية 

خان الشمسي الس
يبني الشكل التايل خمططا يوضح السخان الشمسي ، وكيفية حركة 
املاء الساخن فيه ، فعندما تسقط أشعة الشمس على امعات 

الشمسية يسخن املاء البارد فيها ، فتقل كثافته ، فريتفع إىل 
..........  أعلى ، وحيل حمله املاء البارد األكثر كثافة ، وهكذا 

خني اهلواء فوق سطح املاء وكما نعرفجيري تس
فإن اهلواء الساخن أخف من اهلواء البارد وبفضل
نظرية أرمخيدس نعرف أن اهلواء الساخن سيصعد إىل أعلى  

ويتم تسخني هذا اهلواء , ويستبدل به اهلواء البارد ااور له 
اجلديد بدوره وهكذا وسيسمى هذا احلمل احلراري 

.اسطة ازاحة السائل وعندما تصبح درجة حرارة السائل واحدة تتوقف احلركة أي نقل احلرارة بو
)تيارات اخلليج -مكيف اهلواء( أمثلة 

يستفيد العديد من الطيور من تيارات احلمل الطبيعية مثل الصقور والبجع 
وهي تتكون عندما يصعد ) التيارات احلرارية الصاعدة ( وتسمى هذه التيارات 

لساخن من األرض إىل أعلى وتدور الطيور ألعلى داخل التيارات اهلواء ا
احلرارية الصاعدة مث تنحدر إىل األرض مرة أخرى قاطعة بذلك مسافات 
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.كبرية

: المستنبط التالي من كتاب المستنبطات جزء الھواء والحرارة وإليك
)التهوية ( صندوق تيارات احلمل 

:األهداف املتوخاة·
.أن يصنع الطلبة صندوقاً للتهوية باحلمل احلراري من مواد بسيطة-
.أن يستخلص الطلبة طريقة التهوية باحلمل احلراري من خالل املستنبط الذي صنعوه-
:املواد واألدوات الـالزمة لصنع املستنبط·

أنبوب من ( ، لوح زجاجي، مقدح يدوي، زجاجيت مصباح نفطي )أو من الكرتون ( صندوق من رقائق اخلشب
.، مشعة قصرية، مصدر دخان)الورق 
:خطوات صنع املستنبط·

اختر صندوقاً من اخلشب الرقائقي أو من الورق املقوى، حبيث يسهل إجياد لوح زجاجي بسده بإحكام عند إجراء - 1
.التجربة

.الطباشري احملدد الذي يرتلق سداده مناسباً كاجلارورميكنك استخدام صندوق*  
احضر لوحاً زجاجياً يتناسب حجمه وحجم واجهة الصندوق اخلشيب أو الكرتوين الذي صنعته، حبيث ميكنك - 2

.سـد واجهة الصندوق به بإحكام، ويسهل عليك أيضاً فتحه وإغالقه مىت تشاء
تقريباً من (واحضر يف السطح العلوي للصندوق ثقبني ) سم3طرها ق( احضر مثقاباً يدوياً ذو ريشة كبرية - 3

ميكنك . مث ثبت فوق الثقبني زجاجيت مصباح نفطي كي تعمال كمدخنني). سم3(قطر الواحد منهما حوايل ) احلافتني
قطره و) سم15(االستعاضة عن زجاجيت املصباح بأنبوبني من الورق القوى أو البـالستيك طول الواحد منهما حوايل 

).سم5(حوايل 
تضعه فوق املدخنة البعيدة عن ) دخان قطعة قماش قطنية(ثبت مشعة قصرية حتت إحدى املدخنني بدخان خبور - 4

.فوق مدخنة الشمعة، والتيار اهلابط يف املدخنة األخرى) تيار احلمل احلراري ( الشمعة والحظ التيار الصاعد 
احلرارةعرض فالش انتقال

امسح لطلبتك بتعليل ذلك استقصائياً


املعززة لتعلمهنمعلميت هذه جمموعة من التجارب السهلة 

دعي طالباتك من خالهلا يكتشفن املزيد من احلقائق 
:باحلرارة وانتقاهلااملتعلقة
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) 1(جتربة 

) 2(جتربة 

) 2(جتربة 

ماذا یعني ؟؟؟
رارة من جزيء إىل آخر عند االصطدامهو نقل احل: التوصيل 

هو نل احلرارة عن طريق حركة اجلزيئات الساخنة : احلمل 
.نفسها 

هو انبعاث احلرارة من جسم ساخن: اإلشعاع 
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) 3(جتربة 

:التالؤم املناخي 
فثعلب الفنك , أشكال وألوان الكثري من احليوانات تالؤم بيئاا املناخية 

مثال ال متتص فروته الصفراء الناصلة اللون كثريا من اإلشعاع احلراري ) كلب الصحاري يف مشال إفريقيا وسيناء( املسمى 
حلراري أثناء النهار كما تعمل أذناه الكبريتان على نقل احلرارة إىل اهلواء باحلمل من اإلشعاع ا
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.وأثناء برد الليل الصحراوي حتتبس فروه الفنك من اهلواء ما يكفي ملنع فقدان الكثري من حرارة جسمه بالتوصيل 
.فسبحان ااهللا خلالق املبدع اللطيف 

) :التصعيد احلراري ( احلمل 
تسخن اهلواء فوق سطحها ويرتفع اهلواء الساخن ألنه يتمدد ويصبح, خن اليابسة عندما تس

)التصعيد احلراري( فيهبط اهلواء البارد ليحل حمله وهكذا تتكون تيارات احلمل , أقل كثافة 
.وتستخدم الطائرات الشراعية والطيور هذه التيارات احلرارية الصاعدة لترفعها عالياً يف اهلواء 

:ع احلمل احلراري أنوا
:احلمل احلراري نوعان 

وفيه تنتقل الطاقة احلرارية يف املائع نتيجة اختالف درجات احلرارة : محل حراري طبيعي -أ
بني أجزائه واليت تعمل على إحداث فرق يف كثافة املائع

وينتج عن ذلك حركة للمائع حبيث, يف مناطق خمتلفة 
إىل األعلى يف حني تتحركتتحرك األجزاء ذات الكثافة األقل 

أجزاء املائع ذات الكثافة األكرب إىل األسفل وبذلك تنتقل الطاقة 
.يف املائع 

وفيه تنتقل الطاقة احلرارة بسب: محل حراري قسري - ب
حركة املائع الناجتة عن استعمال جهاز امليكانيكي حيدث فرقاً

.اليت حترك اهلواء واملضخة اليت تدفع املاء املروحة : يف الضغط خالل املائع ومن األمثلة على ذلك 
) :الكظيمة ( الترمس 

وهي حتفظ الشراب الساخن ) 1923-1842(أخترع الكظيمة العامل األستكلندي جيمس ديوار 
ألا متنع انتقال احلرارة ، تتألف الكظيمة من قارورة زجاجية مزدوجة, والبارد بارداً , ساخناً 

واجلدران املفضضة الداخل متنع اإلشعاع, اجلدران مينع التوصيل واحلمل اجلدران  فالفراغ بني
.والسدادة اللدائين أو الفليين عازل جيد للحرارة 

:احلياة يف الربد 
يستطيع املعز اجلبلي العيش يف جبال الروكي الشديدة الربودة يف فصل الشتاء

.درجة مئوية 50حيث تنخفض درجات احلرارة لتصل إىل 
. يغطي جسم املعز اجلبلي غطاء مسيك حيد من فقد احلرارة 

كذلك يرتدي متسلقو اجلبال مالبس مصنوعة من أحدث املواد الغازلة
لالحتفاظ بالدفء



89

!!!املشي على اجلمر 
مارس العديد من الناس املشي فوق اجلمر منذ آالف السنني وتعود هذه الظاهرة  إىل قصة هندية حدثت قبل امليالديف 

.األديان واحلضاراتنسنة ، واعترب وقتها املشي على اجلمر ظاهرة مميزة يف العديد م1200حبوايل
وعلى الرغم من أا كانت وما زالت من الظواهر غري العادية ،

إال أنه مت تفسريها وفق مبادئ فيزيائية خالل النصف األخري من القرن املاضي 
جامعة، قام جممع البحوث الفيزيائية ويف الثالثينات من القرن العشرين

.لندن بتنظيم عملية للمشي على اجلمر وذلك لدراسة هذه الظاهرة عملياً 
قدماً حتوي مجر 12قام هندي يدعى كودايكس وعاملان بريطانيان باملشي فوق حفرة من النار طوهلا 1935ويف عام 

. ْ م  450خشب البلوط بدرجة 
وهذه املرة متت بواسطة رجل مسلم يدعى أمحد حسني . للمجمع عملية املشي على النار م أجنزت 1937ويف عام 

مل حيترق أي من كوادابكس وال أمحد أبداً وأصيب الناس اآلخـرون  . ورجل بريطاين يدعى أدكوك ، وأناس آخرون 
. حبروق بسيطة 

ان الديين وال للقوى اخلارقة يف الطبيعة مبا وبناء على هذه النتائج أصدر امع تقارير نصت على أن ال عالقة لألمي
تنجزه األقدام ، واستنبطت أن سر املشي على اجلمر يكمن يف أن اخلشب احملترق رديء التوصيل للحرارة ، وأن فترة 

وبعد ذلك مل يلتف أحد ملوضوع املشي على اجلمر يف بريطانيا وأمريكا . التالمس بني األقدام والفحم احملترق قصرية 
ىت الثمانينيات من القرن العشرين ، حني عاد االهتمام ذا املوضوع بقوة لكونه عمالً مرحباً ومعظم الناس الذي ح

جيمعون املال من هذه املخاطر حياولون تصوير املشي على اجلمر بأنه شئ من العامل فوق العادي وشيء غري قابل للفهم 
احملترق يف توصيل احلرارة كان من أحد أسباب عدم احتراق أرجل إن رداءة اخلشب . عن طريق املبادئ الفيزيائية 

.الناس الذين مشوا على اجلمر

:التدفئة املركزية 
ملاذا ؟؟ ) مل يعد موقد احلطب أو املدفأة ذات فائدة عملية يف التجمعات السكنية الكبرية كاملستشفيات واملصانع (

وقد . التدفئة املركزية اليت تشمل عمارة كاملة أو مؤسسة كاملة يف الثالثينيات من القرن املاضي بدأت مشروعات
استغلت مجيع أنواع الوقود ، احلطب والفحم والغاز والبترول باإلضافة إىل الكهرباء ، كما استعمل اهلواء والبخار 

يل ، والذي يتكون من وفيما يأيت وصف لنظام تدفئة مركزية باملاء الساخن ، وفقاً للمخطط التا. كمواد ناقلة للحرارة 
وهو مكون من عدة جتاويف أو جمار للماء ، مع جتويف مركزي يتم فيه احتراق الوقود ، وعملية : املرجل -1: 

االحتراق هذه تتوقف كلياً عندما تصل درجة احلرارة 
. حداً معيناً مث تعود للعمل ثانية عندما تنخفض درجة احلرارة 

اخن يف األنابيب، وقد توجدمضخة قوية تدفع املاء الس-2
. أكثر من مضخة إن كان للمبىن طوابق عدة أو أجنحة مستقلة 
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كما يشعها يف الوسط احمليط ) باحلمل ( مث يعطيها للهواء ) بالتوصيل ( وهو الذي ينقل احلرارة من املاء : املشع -3
. هلوائية وتوجهها فيه ، يف بعض األحيان تركب على املشع مروحة تزيد من شدة التيارات ا

. جمموعة من األنابيب لنقل املاء الساخن إىل املشعات والبارد إىل املرجل -4
. خزان للتغذية، يكون عادة على سطح البناء ، يعوض عن املاء املتسرب أو املستعمل ألغراض أخرى -5

. جة احلرارة ثابتة يف مدى معني قد تزود بعض األجنحة أو الغرف ذات االستعمال اخلاص مبنظم للحرارة حيفظ در
) ومنها ما هو قاتل ( إال أنه ينتج غازات من عملية االحتراق واليت تتم يف التجويف املركزي يف املرجل تكون مضرة 

إذا مل تكن هناك وية جيدة يف غرفة االحتراق
يسخنه ، مث يدفع املاء البارد إىل املشعات يف الصيف ميكن استبدال املرجل جبهاز للتربيد يربد املاء بدال من املرجل الذي

.  اليت تقل درجة احلرارة فيها 
: العزل احلراري 

أو قريبة منها) ْ م 20( يرتاح اإلنسان عندما تكون درجة احلرارة 
فإذا اخنفضت هذه الدرجة يلجأ إىل لبس املالبس الدافئة ، أو 

يلجأ إىل التكييف إىل استخدام وسائل التدفئة ، وعند ارتفاعها 
املنازل جمن املعلوم اخنفاض درجة احلرارة يف الشتاء ،  مما يعين  احتيا. بوسائله العديدة اليت تربد وتلطف اجلو 

كذلك تتسرب كميات كبرية من احلرارة عن طريق  اجلدران واألسقف ، . واملستشفيات واملدارس وغريها إىل التدفئة 
للظروف البيئية احمليطة فيه من خالل التجارب الطويلة واملستمرة يف البناء مكنته من ولقد طور اإلنسان معاجلاته 

التعرف على اخلصائص احلرارية ملواد البناء ، فسعى الستخدامها بأقصى فعالية لتلبية احتياجاته ومتطلباته ، ومنها العزل 
، عن طريق إضافة ) شتاًء ( وخترج منه ) صيفاً ( احلراري الذي هو حماولة لتقليل كمية احلرارة اليت تدخل إىل البناء

. مواد أخرى إىل البناء تقاوم انتقال احلرارة 
هناك طريقة أخرى للعزل يف اإلنشاءات اهلندسية بعمل جدار مزدوج ،

يفصل بينه اهلواء حبيث يقلل اهلواء من توصيل احلرارة من البناء
فذ بعمل لوحني من الزجاج كذلك تصمم بعض النوا. وإليه صيفاً وشتاء 
. يفصل بينهما هواء 

توجد لبعض املواد املستعملة يف العزل احلراري أغراض أخرى جبانب العزل احلراري
وقد أمكن تصنيف املواد العازلة .، فبعضها ميتص الصوت وبعضها مينع تسرب املاء ، وبعضها يعطي منظراً مجالياً 

: للحرارة إىل 
. ل الصوف ، واخلشب ، واللباد والفلني مواد طبيعية مث-1
. مثل البوليسترين ) بالستيكية ( مواد صناعية لدنة -2
مواد صناعية معدنية مثل الصوف الصخري والصوف الزجاجي -3
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314ص -1990بوش الدار الولية للنشر والتوزيع . أساسيات الفيزياء لـ ف 
أما يف احلمل . كبرية ، إذ تنتقل احلرارة من جزئ إىل آخر بالتصادم ل ال يتضمن حركة اجلزئيات ملسافات يالتوص

فقط هي اليت والغازات والسوائل.كان إىل آخر حاملة معها احلرارة فإن جزئيات املادة الناقلة للحرارة تتحرك من م
.ن جزئيات هذه املواد فقط هي اليت تستطيع أن تتحرك ملسافات كبرية  تتقل احلرارة باحلمل أل

واحلركة الدورانية للهواء حمسوسة بدرجة كافية حىت يف أنظمة التدفئة اليت . يدفأ كثري من املنازل بطرق احلمل اهلوائي 
فمثالً إذا وقف شخص قرب جهاز التحكم يف خروج اهلواء الساخن من فرن هوائي فإنه . ال حتتوي على مرو اح 

تحكم وجيب أن يسمح تصميم أجهزة احلمل هذه للهواء البارد سيالحظ اندفاع اهلواء الساخن بوضوح من جهاز ال
ومن الواضح أن استخدام أجهزة حتكم اهلواء البارد يف أنظمة التدفئة هو إعادة اهلواء البارد إىل . بالعودة إىل الفرن 

.الفرن 

اإلشعاع : انتقال الحرارة 
وميكننا أن نرى بسهولة . مصدرنا األساسي للحرارة نعلم مجيعاً أن ا لشمس تدفئ األرض ، والشمس يف احلقيقة هي

ذلك أن الفراغ اهلائل بيننا وبني الشمس ال . أن احلرارة اليت تصل إلينا من الشمس ال تنتقل إلينا بالتوصيل أو احلمل 
باحلمل وبناًء على ذلك فإن االنتقال االهتزازي بالتوصيل أو االنتقال الدوراين. حيتوي تقريباً على أية جزئيات 

وتسمى هذه الطريقة النتقال احلرارة . ومن مث فإن هذه احلالة هي حالة انتقال للحرارة خالل الفراغ . مستحيالن 
. باإلشعاع 

مل يستطيع معظم العلماء لسنوات طويلة وحىت العقد األول من هذا القرن ، أن يتصوروا أن احلرارة والضوء ينتقالن 
وظل مفهوم ) . باألثري الوضاء أي الناقل للضوء ( ء العلماء أن الفراغ كله مملوء لذلك افترض هؤال.خالل الشيء 

أنه غري ذي فائدة كما أنه ال ميكن إثبات وجوده ، ) 1905يف عام ( األثري امليكانيكي سائداً إىل أن اثبت اينشتني 
ت هائلة مل يستطع أن يتغلب عليها مما زعزع وحىت قبل ذلك واجه مفهوم األثري صعوبا. وبالتايل نبذ هذا املفهوم ائياً 

ويف الوقت احلاضر  ال يعترب مفهوم األثري ضرورياً أو مناسباً ، ومتكن العلماء من فهم طبيعة اإلشعاع بدونه . الثقة فيه 
) . إشعاع الراديو ( وهناك عالقة مباشرة بني اإلشعاع احلراري واإلشعاع الضوئي واإلشعاع الكهرومغناطيسي . 

.ونرى أن هذه الظواهر يف احلقيقة واحدة 
: وإلیك طریقة التدفئة الحدیثة 

خفض نفقات التدفئة والتربيد وحتفز على استخدام نظام النوافذ الذكية  املبتلة هو تكنولوجيا حديثة دف إىل
ية ، واليت متأل باملاء ويعتمد النظام اجلديد على استخدام زوج من النوافذ الزجاج. الطاقة البديلة كأشعة الشمس 

هذا املاء على مادة كيميائية متتص الطاقة يبدالً من اهلواء ، وحيتو
من األشعة حتت احلمراء املتواجدة يف ضوء الشمس واملسببة يف
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ويتصل املاء مبضخات من خالل جتويف كما . ارتفاع احلرارة 
يف الشكل ليمر خالل مبدل حراري يتحكم يف 

ويف الشتاء عندما يكون داخل. لالستعمال الالحق احلرارة وخيزا
. املبىن أدفأ من خارجه يقوم النظام مبنع تسرب احلرارة فيمتصها ويعيد استخدامها يف تدفئة املكان من الداخل 

وحيفظ هذا النظام احملتوى احلراري للغرف حبيث يكون اجلو معتدالً دائماً دون احلاجة إىل التربيد يف الصيف أو 
التدفئة يف الشتاء ، وطبقاً حلسابات املبتكر خيفض هذا النظام الفاتورة السنوية للتدفئة والتربيد بشكل معتب

الربط بني احلرارة النوعية والتوصيل احلراري
معلمتي الحبیبة في نھایة الدرس الجمع بین التطبیقات على الحرارة النوعیة للماء والتوصیل الحراري 

: سیارة ، ونسیم البحر وذلك في محرك ال
.اعتدال املناخ يف املناطق الساحلية صيفا وشتاء *  

، وكلما زاد فارق درجة احلرارة بني اليابسة واملاء زادت سرعة هذا التيار اهلوائي اهلواء األبرد من البحر ليحل حمل اهلواء الدافئ
" نسيم البحر " املعروف بـ 

من البحر الذي حيتفظ حبرارة النهار لفترة أطول فريتفع اهلواء فوق البحر ويتحرك بشكل أسرعاليابسة أما يف الليل تربد 
ولقد استغلت هذه الظاهرة يف تصميم املباين " .نسيم الرب " ويسمى بـ اهلواء البارد من األرض وحيل حمل اهلواء الدافئ 

تيارات اهلواء امللطفة من البحر إىل هذه املباين ، فقد أنشئت لالستفادة من هذه الدورة احلرارية عن طريق تسهيل مرور
هذه املباين مواجهة للبحر ، وصممت حبيث حتوي عدداً كبرياً من فتحات التهوية
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: االختيار من متعدد : أوالً 
د-5،          أ       -4جـ         ،        -3أ         ،        -2ب          ،          - 1

: األسئلة العامة : ثانياً 
.يربد الزئبق أكثر ألن احلرارة النوعية للزئبق أقل من احلرارة النوعية للماء-1

ن×   أ ك 
ــــــــ) =       ب (متلكها للسعة أحلرارية اليت)أ(نسبة السعة احلرارية اليت متلكها -2

ن×    بك 
بك 3=  أ وحيث أن ك 

ن×   بك 3
3= ـــــــ  )  =     ب(للسعة أحلرارية اليت متلكها )أ(ية اليت متلكهاإذاَ نسبة السعة احلرار

ن×  بك 
.ألن السعة احلرارية للماء أكرب من السعة احلرارية للرمل- 3
مياه البحر ااورة ألن احلرارة النوعية ملياه البحر أكرب مـن  تسخن اليابسة يف فصل الصيف بسرعة أكرب من–4

احلرارة النوعية لليابسة فيصبح اهلواء فوق اليابسة دافئاَ وتنخفض كثافته ويرتفع إىل أعلى ويتحرك اهلواء األبـرد مـن   
حر فريتفع اهلـواء الـدافئ   البحر ليحل حمل اهلواء الدافئ ، أما يف فصل الشتاء فتربد اليابسة بشكل  أسرع من مياه الب

منخفض الكثافة فوق البحر وحيل حمله اهلواء البارد القادم من اليابسة وبالتايل تكون درجات احلرارة معتدلـة علـى   
اليابسة يف كل األحوال وهذه من نعم اهللا العظيمة على اإلنسان حيث تتوزع البحار واحمليطات على كل مناطق سطح 

جهة واليابسة يف اجلهة األخرى ألصبحت املناطق البعيدة عن البحر متطرفة يف درجـات  األرض فلو كانت البحار يف
.  حرارا أي ساخنة يف الصيف وباردة جداَ يف الشتاء

. جول 8000= كجمْ  م   ، كـ / جول 472= كجم ، ن 0و8= ك -5
؟ = د  ∆=  املطلوب 
د                    ∆×   ن   ×   ك  =   كــ 

أعرف-1
أخطط -2

أحسب -3
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كـــ
ـــــــ=  د     ∆

ن×   ك  
8000 درجة مئوية21‚2=    ــــــــــــــ     =  د     ∆

8‚   ×472

6-
ْم    25= 2ْم ، د15= 1ْكجم  ، د0و5= كيلو جول  ، ك 15= كـ 

؟              = ن : املطلوب 

كـــ
ـــــــــ=       ن 

د∆×   ك  

15  ×1000
˚م. كجم / جول3000=  ــــــــــــ     =  ن 

5‚   ×)25 -15(

التمدد احلراري للمعادن املختلفة عند تسـخينها  ) معامالت ( تعمل هذه املقاييس على أساس اختالف معدالت-7
يتكون االزدواج احلراري من قضيبني معدنيني خمتلفني يف النوع متصلني وحيركان ).االزدواج احلراري ( لنفس الدرجة 

عاَ مؤشراَ مدرجاَ لقياس احلرارة فعند تسخني نقطة االتصال يتمدد القضيبان باستطالتني خمتلفتني مما يتسبب يف حتريك م
.املؤشر يف اجتاه معني وملسافة معينة تعتمد على درجة احلرارة

ع من املقاييس ص ستتم دراسة تركيب هذا النو) الثامن ( يشار عند حل هذا السؤال إىل أن الفص القادم : مالحظة 
.107وص 106

أعرف -1

أخطط -2

أحسب -3
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التدریس بالذكاءات المتعددة
حيث ذكر ان كل إنسان قادر على معرفة العامل 1983ترجع هذه النظرية إىل هوارد جاردنر يف بداية الثمانيات 

اإليقاعي –املكاين البصري –املنطقي –اللغوي / الذكاءات الثمانية وهي : بثمانية طرق خمتلفة مساها جاردنر 
) البيئي ( الطبيعي –) التأملي (الذايت –االجتماعي –) السمعي(

وخيتلف الناس يف مدى امتالكهم لكل نوع من الذكاءات لكنهم مجيعاً ميتلكون بروفيالً هلذه الذكاءات وأم 
:ه مبسلمات أساسية يستخدمون هذه الذكاءات يف التعلم واألداء  وقد ارتبطت نظرية جاردنر هذ

.ليس هناك ذكاء واحد ثابت ورثناه وال ميكن تغيريه-
.إن اختبارات الذكاء احلالية هي لغوية منطقية وهي ال تغطي مجيع الذكاءات املوجودة عند كل فرد -
ميتلك كل شخص عدد من الذكاءات وليس ذكاء واحداً-
باإلمكان تنمية ما منتلكه ممن ذكاءات فهي ليست ثابتة -
.يتعلم األطفال إذا كان التعليم مناسباً ملا ميتلكونه من ذكاءات -
.ميتلك كل شخص بروفيالً من الذكاءات وميكن رسم هذا الربوفيل لكل شخص -
ميكن استغالل الذكاءات القوية يف تنمية الذكاءات الضعيفة -

:وفيما يلي تعريف بسيط بالذكاءات 
ء يف قدرة الفرد على التعامل مع األلفاظ واملعاين والكلمات يظهر هذا الذكا: الذكاء اللغوي اللفظي )1(
يظهر هذا الذكاء يف قدرة الفرد على استخدام األرقام أو السلوك املنطقي: الذكاء املنطقي الرقمي )2(
يظهر هذا الذكاء يف قدرة الفرد على مالحظة العامل اخلارجي بدقة وحتويله إىل :البصري -الذكاء املكاين)3(

ية ومظهر هذا الذكاء الصورة مدركات حس
يظهر هذا الذكاء يف قدرة الفرد على ضب حركة اجلسم ومسك األشياء بدقة : احلركي –الذكاء اجلسمي )4(

والتعبري اجلسمي عن السلوك  ومظهر هذا الذكاء احلركة
ت يظهر هذا الذكاء يف قدرة الفرد على األهتمام باإليقاع والنغما:السمعي –الذكاء اإليقاعي )5(
يظهر هذا الذكاء يف قدرة الفرد على اإلحساس باآلخرين وإقامة عالقات: البينشخصي –الذكاء اإلجتماعي )6(

سليمة معهم ومظهره العالقة مع اآلخر
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يظهر هذا الذكاء يف قدرة الفرد على فهم اإلنسان ملشاعره الداخلية والقدرة على : الذكاء الذايت الداخلي )7(
))فهم الذات ((ه ضبطها والتحكم ا ومظهر

يظهر هذا الذكاء يف قدرة الفرد على األهتمام بالكائنات احلية وغري احلية احمليطة : الطبيغي –الذكاء البيئي )8(
))العالقة مع البيئة (( بنا والقدرة على التعامل مع البيئة بإحترام ومظهره 

.املوسوعة العليمة امليسرة -1
. ، خلري شواهني تنمية مهارات التفكري -2
. كتاب الفيزياء للقسم األديب ، دولة األمارات -3
. استمتع مع العلوم -4
. الفيزياء للهواة -5
. بوش . أساسيات الفيزياء لـ ف -6
.الفرع العلمي ، األردن / مقرر الفيزياء للمرحلة الثانوية -7
سلسلة ألفا العلمية -8

. يف الترمس فالش عن أنواع التوصيل -1
.صورة متحركة إلشعاع بعض املواد -2

. ملتقى الفيزيائيني العرب -1
. أفكار علمية -2
أخبار البيئة -3
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يلزمنا حتديد املتطلبات الالزمة لدراسة هذا الفصل لنكون على استعداد لالنطالق 

. فروض النظرية احلركية للمادة -1
. املقارنة بني تركيب اجلامد والسائل والغاز-2
. العالقة بني التدريج املئوي والتدريج املطلق -3
. درجة احلرارة ، احلجم ، الضغط : وحدات قياس -4
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الربط بني معلومات الطالبة السابقة اليت درستها يف الفصل :  هذه املقدمة اهلدف منها 
.باإلضافة إىل إثارة تفكري الطالبة وتشويقها ) متدد األجسام اجلامدة ( السادس         وهذا الدرس 

إستراتیجیة لعب األدوار /اإلجراء   
.التلمیذة –جزئیات المادة الجامدة : دوار األ

THERMAL EXPANSIONالتمدد احلراري للمادة اجلامدة   
؟ هل تعرفني من حنن 

فصل خالل دراستك للنظرية احلركية للمادة يف الباس اوقد كونت عنا فكرة ال,نعم حنن جزيئات املادة اجلامدة 
.السابقة معلوماتكرية استرجاع غفحاويل فيزيائييت الص,السادس

صالبة من املوائع ؟ أكثر ما هو السبب الذي جيعل املادة اجلامدة 
جزيئات املادة اجلامدة جتذب بعضها بعضا بقوي جذب كبرية جدا فتكون اجلزيئات متقاربة من إن:التلميذة

.املادة اجلامدة الصالبةإكسابهذا هو السبب يف بعضها البعض و
)الحظي الشكل اعاله(وماذا عن نشاطنا وحركتنا داخل املادة اجلامدة ؟:جزيئات املادة اجلامدة

وإمناأماكنهاتغادر نتيجة قوى اجلذب الكبرية بني جزيئات اجلامد تكون حركتها مقيدة جدا فهي ال:التلميذة 
حوهلاوتتذبذبتز 

م تغيري درجة حرارتنا بالتسخني79ح7لخختإذاترى ماذا حيدث لنا ويا:جزيئات املادة اجلامدة 
عندما ترتفع درجة جزيئات املادة اجلامدة :التلميذة 

اهتزازها (تكتسب جزيئاا طاقة حركية فتتعاظم ذبذبتها
 (

إىل فيؤدي ذلكزداد سعة اهتزازهاوبالتايل ت
زيادة متوسط املسافة بني كل جزىء واجلزيئات ااورة 

.  اى حيدث للمادة اجلامدة ما يسمى بالتمدد احلراري
:جزيئات املادة اجلامدة 

وعندما تتغري ) االرتفاع –العرض –الطول (اهلندسية أبعادهيف اجلسم اجلامد ونكون تترتبوكما تعلمني أننا 
اهلندسية فكيف حيدث ذلك ؟ه األبعاددرجة احلرارة املؤثرة تتغري هذ

م الجامدة  تمدد األجسا
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سنقوم بالنشاط ا السؤالولكي تتمكنني من اإلجابة على هذ.؟األخروهل حيدث التغري يف بعد واحد دون 
: التايل 

: تراتيجية االستقصاء القيام بالنشاط العملي وتطبيق إس)1(فكرة 

) األفضل من النحاس ( سلك معدين رفيع : املواد اجلامدة مثل أشكال بعض: األدوات 
–الكرة واحللقة املعدنيتني- ماسك –) كغطاء علبة احلليب اجلاف (غطاء علبة معدين –بقاعدتني راسيتني مثبت 

.هلب 
: اخلطوات 
: دأ إليك احتياطات السالمة التالية قبل أن نب

:عند استخدام موقد برتن جيب مراعاة االحتياطات التالية-
.التأكد من عدم تسرب الغاز قبل إشعال املوقد.1

.التأكد من عدم وجود مواد متطايرة أو سريعة االشتعال بالقرب من املوقد قبل إشعاله.2
.مث يفتح صنبور الغاز جيب إشعال عود الثقاب أوالَ.3
.عند االنتهاء من استخدام املوقد يقفل صمام أنبوبة الغاز أوالَ مث يقفل صمام املوقد.4
.  ال يترك املوقد مشتعالَ دون حاجة.5
اد لذلك البد من استخدام ملقط خشيب للجسم املر.املالبس أو الشعر من اللهباحلذر من تقريب األصابع أو. 6

.تسخينه 
. مع مراعاة االحتياطات السابقةكما بالشكل )كال على حدة ( كال من السلك والغطاء والكرة نسخن

عدم شد السلك إىل احلد الذي يتغري يف وضع القاعدتني مما يؤدي إىل بقاء السلك مشدودا رغم : * راعي معلميت
متدده عند التسخني 

ك املعدين أثناء التسخني مترير اللهب على طول السل*  
من األفضل استعمال سلك حناسي الن له متددا كبريا بالتسخني *  
البد أن يكون غطاء العلبة ذو مساحة كبرية حىت يظهر التمدد واضحا*
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: طرح جمموعة من األسئلة على طالباتكمعمث دوين مالحظاتك يف اجلدول التايل
احلرارة على السلك املعدين ؟ ما تأثري -

. ارختاء السلك املعدين 
على ماذا يدل ذلك ؟ -

. على حدوث متدد يف السلك 
ما تأثري احلرارة على الغطاء املعدين ؟ -

. تقعر الغطاء 
ما السبب يف ذلك ؟ -

. إن أطراف غطاء علبة احلليب إطاراً صلباً يؤدي إىل تقعرها عند التسخني 
عدنية الباردة من خالل احللقة ؟ مرري الكرة امل-

. متر من خالهلا 
مرري الكرة املعدنية بعد تسخينها من خالل احللقة ؟ -

. ال متر الكرة من خالل احللقة 
ما السبب يف ذلك ؟ -

) نصف قطرها ، ارتفاعها ( زيادة حجم الكرة 

إذا عرضت على طالباتك صورة وفيها خطأ فعلقي على ذلك 
: واطليب منهن اكتشاف اخللل 

يقرا احتياطات التجربة السابقة مما جعله يبدو أن هذا الطالب مل 
يقع يف خطأ قد يعرضه للخطر اكتشفي هذا اخلطأ وحاويل دائما 

مل :  يف الصورة الثانية . قراءة االحتياطات قبل البدء بأي جتربة  
نها مما عند تسخي) ملقط خشيب ( ميسك الطالب الكره باملاسك 
.قد يؤدي إىل إحراق أصابعه 
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: نستنتج مما سبق 

: نعيد اآلن تصور ما حدث 
الطولطويلة من احلديد فان البعد املالحظ تغريه هومن النحاس أو ساقاسلكا رفيعا* 

متددا طوليايسمى هذا التغريلذلك )مساحة املقطع ( السمك باملقارنة مع .             
باملقارن                     )املساحة(الطول والعرض هو بعد املالحظ تغريهصفيحة معدنية رقيقة فان ال*  
سطحيامتددايسمى هذا التغريلذلك االرتفاعباملقارنة مع .                             

)احلجم (الطول والعرض واالرتفاع هو املالحظ تغريهبعد اسطوانية فان الأجسام صلبة كروية أو*  
) 2( فكرة .             متددا حجميايسمى هذا التغري لذلك 

:التايل -خريطة معرفية لنص وصفي منط هرم تسلسلي–املعريفاملخططأكملي
دما

عن سخ
ن

ن
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خرائط منوعة للنصوص املعرفية ملا يف ذلك من تنمية للتفكري اإلبداعي لديها وقدرة أستاذيت عودي طالباتك على رسم 
على االسترجاع املرن  

صنفي املواد املعدنية التالية على حسب نوع التمدد احلادث هلا -1
جليسلك الليفة املعدنية املستخدمة لل–غطاء إبريق الشاي –مسطرة –ملعقة -مكعب  

.لزيادة طول سلك رفيع من النحاسأخرىاقترحي طريقة -2
معلميت الفاضلة ذكري طالبتك مبا سبق دراسته يف الفصل السابع يف درس قياس  املرونة حيث هناك أيضا زيادة يف 

.وفق قانون هوك) بقوة قالتأثري عليها(ولكن كانت عن طريق الشد ) ل Δاستطالة (طول املادة اجلامدة 
: عرض الصور بواسطة الربوجكتر  وطرح األسئلة لتعميق عملية التعلم لدى الطالبة ) 3( فكرة 

حممد عامل بناء ولكنه كان دائما يأخذ متدد املواد اجلامدة
باحلسبان إثناء عمله لذلك كان حيرص أن يضع مركب مطاطي

ا كان يفعل ذلك؟عللي ملاذ,بني بالط األرضيات 
حىت يسمح بالتمدد إذا ارتفعت درجة احلرارة يف الصيف 

حيدث لو مل يراعي حممد ذلكارمسي ما

؟دناهالصورتني أقارين بني *

مركب مطاطي
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أما السكة احلديدية احلديثة مل , نالحظ أن السكة احلديدية القدمية حدث لقضباا انثناء نتيجة لتمددها يف الطقس احلار 
حيدث هلا اى انعراج 

؟عللي إجابتك -
ذلك ويتم ,اال لتمددها مسبقا إفساحمل جير إذااحلار سيف الطققضبان السكة احلديدية حيدث هلا انعراج 

وهي , باستخدام عوارض وصل أماعلى شكلني رك مسافات بني القضبان أو بوضع وصالت للتمدد وهيبت
األحدثباستعمال وصالت متراكبة وهي الطريقة أوالطريقة القدمية 

اثري ( وقد توصل العلماء إىل طرق احدث من وصالت التمدد،  
) ) حنو فضاء أوسع( معلوماتك عن هذا املوضوع بالرجوع اىل  

تترك مسافات فاصلة بني أجزاء اجلسور احلديديةعللي *
التمدد أو التقلص ( ألنه عند تشييد الكباري و اجلسور يراعى التغري 

الذي يطرأ على أبعادها  باختالف درجات احلرارة على مدار العام) 
 .
إحدىيف اجلسور ذات العوارض الفوالذية الطويلة تكون *

,على كرات أو دحرجات اسطوانيةلةاييت اجلسر حممو
؟لعبارة اهتفسريا فيزيائيا هلذأعطي

هالبارد فانسيف الطقاحلار أو تقلصسمتدد اجلسر يف الطقإذا
وإياباتا احلالتني  يدرج الطرف املتحرك من اجلسر ذهابا ليف ك

الكرات ولو كانت ايتا اجلسر مثبتتني متاماهعلى هذ
احلارسيلتوي يف الطقأودب تحفإن اجلسر ي

أمي فتح غطاء الدواء مل تستطع عندما مرض أخي وأردت -1
فساعدت أمي بأن  غمرت الغطاء يف ماء ساخن ألن هذا ما تعلمته 

شكري يعللي فيزيائييت القادمة هذا التصرف ولك. اليوم  يف درس الفيزياء 
إخراجهفيسهل )الختالف نوع املادة(نتيجة الرتفاع درجة حرارته أكثر من عنقها سوف يتمددةغطاء القنينألن 
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لتدفئة الكهربائيةاملدفأةسارة بالربد فأشعلت تيف ليلة من ليايل الشتاء الباردة شعر*****
تلفتت ميينا ويسارا راجيتا , مقعدها حىت مسعت  صوت طقطقة إىلتغرفتها وما أن عاد

هل تستطيعني أن تساعدي سارة على تفسري ماحيدث ,  ا الصوت ان تعرف مصدر هذ
لدهاواإىلباخلوف ورع قبل أن تشعر

إن الصوت ناتج من التمدد احلراري جلزيئات املادة اجلامدة

أصدرت2003مايو 15هـ املوافق 1424األولربيع 14يف يوم اخلميس
وسيلة مبتكرة لتجنب حوادث القطاراتاتية موضوعا بعنواناإلمار

توصل و..نتيجة التواء خطوط السكك احلديدية2001حادثة قطار عام 44الواليات املتحدة عانت من أنيذكر 
بدال ( .طريقة مبتكرة ملنع حوادث القطارات اليت تقع نتيجة التواء خطوط السكك احلديديةإىلأمريكيونمهندسون 

ويقوم ) .   وهي الطريقة القدمية أو استعمال وصالت متراكبة وهي الطريقة األحدث, استخدام عوارض وصل من 
اجلديد يف املعاجلة على حساب وقياس دقيق حبجم الضغط الواقع على اخلط احلديدي الذي ميشي األسلوبهذا 

. تزازاتوقياس حجم ومقاس االهزياهتفوقه القطار وذلك عن طريق الضغط عليه كي 

ويقوم املهندسون بذلك األمر عن طريق فصل مشبكني من املشابك اليت متسك وتربط اخلط بالعوارض املعدنية املثبتة ، 
ويأيت هذا . هرتز200واستخدام جهاز هز كهرومغناطيسي من اجل هز القسم احلر القصري من اخلط بدرجة 

احلديدية يف الطقس احلار الذي يزيد خالله الضغط الذي لعالج املشكالت اليت تتعرض هلا خطوط السككاألسلوب
يتمدد يف ظل احلرارة احلالية اليت يواجهها، وعندما يتجاوز حدا معينا أنيتعرض له خط السكك احلديدية عندما حياول 

ن خالل وم. من التمدد، فإن اخلط حيدث له التواء عندما مير عليه القطار مما يتسبب يف وقوع العديد من احلوادث
الترددات اخلاصة باالهتزاز الذي حيدث للخط ويتم قياسه عن طريق جهاز خاص بذلك، يتم التعرف على قدر الضغط 
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يتحمله اخلط وبالتايل تطويقه لتحمل حجم احلمل الواقع عليه ومن مث جتنب احلوادث اليت تنتج عن التواء أنالذي ميكن 
.هذه الطرق

تساؤالت وقصة : اإلجراء 

توقف عند درجة احلرارة املناسبة وكذلك الثالجة تعمل حىت تصل تالكهربائي اةكوملاذا امليوماتسايل نفسك ملأ
رارة لذي يفصل التيار الكهربائي عن املكوى والثالجة عند درجة احلافما, درجة حمددة وتتوقف إىلالربودة داخلها 

املناسبة ؟
:وكان هناك قصة مع خمترع هذا اجلهاز ) الترموستات ( احلرارة أو مثبتجهاز صغري يسمى منظمإىلإن ذلك يعود 

هزمة حلجرة الفرن هلذاليعمل  يف ورشة ماكينات جنارة وكان خمتصا يف تغذية النار ال) جون ايل سبنسر (فكان 
وذات مساء , سى تغذيتها يف الوقت املناسب فتخمد نيأنعن هذا الفرن خوفا جيرؤ عن االبتعاد وكان ال,احملركات 

هتطقطق بصوت عايل وان هذ) الفرن ( غرفة النار أعلىيف )وهو عبارة عن غطاء مستدير ( باب الفرن أنظ حال
. السببسبنسرعرف وسرعان ما, عندما ختمد النار  ه عندما حيمى الفرن ويسمع الصوت نفسإالحتدث الطقطقة ال

ختيلي انك مكان العامل سبنسر وفسري لنا ما حدث ؟
يتمدد هذا اجلزء هحافتدرجة حرارةمما ترتفعأسرعمن باب الفرن املستدير األوسطعندما ترتفع درجة حرارة اجلزء 

األوىلب الطقطقة يسببفعل احلرارة قبل متدد احلافة فينتفخ الباب كله بسبب الشد الذي يسببه هذا التمدد وهذا ما
عندما ختمد النار وتنخفض درجة احلرارة وحيدث العكس متاما

لندرس اآلن مما يتركب منظم احلرارة الثرموستات ؟
به مثقومي معلمتنا بعرض اجلهاز على طالباتك واتركي هلن اال الكتشاف تركي

)الترموستات ( منظم احلرارة مناقشتهن يف التركيب
متصلني طوليا ) غالبا ما تكون أحدامها  من النحاس واألخرى من احلديد ( خمتلفنينيمن معدنشرحيتنيتكون من ي

ما . ملعدنان أو يتقلصان ولكن مبعدلني خمتلفني وعند تسخينهما أو تربيدمها يتمدد ا,االزدواج املعدينويطلق عليهما 
ملاذا حيدث اختالف مبعدل متددمها ؟نوع التمدد احلادث هلما و

الثرموستات 
الكھربائیة



107

نوع التمدد احلادث هلما هو متدد طويل  وحيدث اختالف يف مقدار متددمها الطويل بسبب اختالف نوع املادة  

فينقطع التماس الكهربائي عندما تبلغ درجة حرارة  )  عندما تسخن (الشرحيةفتنحين, فيتمدد النحاس أكثر من احلديد
.وعندما يربد احمليط تعاود الشرحية استقامتها ويشتغل اجلهاز مرة أخرى الدرجة املطلوبة

اذكري بعض األجهزة اليت يستخدم فيها االزدواج احلراري ؟

: يف األجهزة التالية درجة احلرارةاالزدواج احلراري يستخدم لقياس

ميزان احلرارة املثبت على سخان املاء الكهربائي ؟ رأيتهل *
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ه ؟ عملمبدأيل معرفة ووحاافحصيهاملوازين هذهاحلصول على احد أمكنكإذا
تمددالمليعتمد على متدد املعادن باحلرارة وبعضها يتكون من صفيحتني من املعدن خيتلفان يف معا

فإذا وضعت . يتكون ترمومتر اإلزداوج احلراري من سلكني معدنيني خمتلفني موصلني على التوازي : معلميت 
والوصلة األخرى توضع , وصلة عند درجة حرارة معروفة مثل ماء وثلج يف توازن حراري أي عند الصفر املئوي 

وهذا الفرق يف اجلهد , د الكهرباثي ينشأ بني الوصلتني فإن فرقأ يف اجله, عند درجة احلرارة اليت يراد قياسها 
.مقياس للفرق يف درجيت احلرارة بني الوصلتني

ھذا المشروع أن تصنعي جھاز إنذار ضد الحریق بحیث تتبعي الخطوات المطلوب منك في 
تالمكتوبة ثم تشرحي لزمیالتك المبدأ الفیزیائي الذي یقوم علیھ والخطوا

:اخلامات التالية وفري 
) دبوس امللفات (دبوس جبناحني 2-)  تقريبا( سم 5سم وعرضها 15ثالث قطع خشبية متماثلة  طول الواحدة منها –لوح خشيب 

للتوصيل أسالك–تيار مصدر–جرس كهربائي –
:اتبعي اخلطوات التالية 

متعامدة أضالعلقطع اخلشبية على اللوح اخلشيب على شكل ثالث ثبت ان-1
جدا دون ان رأسامهامن طرفيهما املدببني حبيث تتجاور ) للقطع اخلشبية (سني املعدنني يف الضلعني املتقابلنيويثبت الدب-2

يتالمسان 
يوصل اجلرس الكهربائي مبصدر التيار وطريف الدبوس -3

مصدر كھربائي

جرس كھربائي

ثرموستات السخان الكهريب

http://www.ameinfo.com/images/news/6/16366-fire.jpg
http://www.gulfkids.com/ar/images/up/Salam4.jpg
http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.bara3m.com/images/learn-section/circuits/circuit-open.gif&imgrefurl=http://www.bara3m.com/learn/circuits.htm&h=253&w=232&sz=7&tbnid=Gj1DYjLSpBvMlM:&tbnh=106&tbnw=97&hl=ar&start=1&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B1%25D8%25A9%2B%25D9%2583%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25A9%26svnum%3D10%26hl%3Dar%26lr%3D%26safe%3Dactive%26sa%3DG
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قطع خشبیة متعامدة
أسالك توصیلرسم تخطیطي لدائرة جھاز اإلنذار ضد الحریق

دبوسین للملفات

؟ ه لزميالتك فسري كيف يعمل هذا اجلهاز عند اشتعال النار  ونشوب احلريق بالقرب من
الدائرة الكهربائية فتقفل رأسامهاعند اشتعال النار ونشوب احلريق بالقرب من اجلهاز يتمدد الدبوس باحلرارة  متددا طوليا فيتالمس 

وتفتح الدائرة الكهربائية فيتوقف اجلرس عن رأسامهااحلريق يربد املسمارين وتتباعد إطفاءوعند ويسرب التيار وينطلق رنني اجلرس
.الرنني 

.هـ 1427/ هـ1426اململكة العربية السعودية / كتاب الفيزياء للصف األول ثانوي بنات -1
. دولة الكويت _ كتب الفيزياء للمرحلة الثانوية -2
. القسمني العلمي واألديب / الثانوية كتب الفيزياء للمرحلة-3
. لبنان دولة–كتاب الفيزياء  للصف السابع -4
. الشاملة املوسوعة العلمية-5

. صربي الدمرداش : لـ الطرائف العلمية مدخل لتدريس العلوم -6
.خري شواهني : مهارات التفكري يف تدريس العلوم  لـ تنمية-7

. فالش متدد الكرة واحللقة -1
. فالش تطبيقات فيزيائية -2
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.فالش الثرموستات -3

. موقع ملتقى الفيزيائيني العرب - 1
.البيان موقع جريدة-2

)  .األساسية ( طبيق إستراتيجية مهارات العلم ت:اإلجراء 

: ملعرفة تركيبه حيث سيالحظن جيداً،واجعلي طالباتك يتفحصنهاحضري ميزان حرارة زئبقياً، 
أنه يتكون من انتفاخ زجاجي صغري مملوء بالزئبق ، يسمى املستودع ، تتصل به ساق زجاجية شفافة رفيعة مغلقة 

ناسبة ، حبيث يدل التدريج املقابل ملستوى سطح الزئبق يف هذه الساق على درجة الطرف ، ومدرجة بتدريج م
.احلرارة 

...، واطليب منهن مراقبة ما حيدث املادة املراد قياس درجة حرارامث اجعلي املستودع يالمس 
ماذا تالحظني ؟ 

.ارتفاع الزئبق يف الساق الزجاجية 
فسري ما حيدث ؟  

فيتمدد الزئبق نتيجة لذلك يف الساق الزجاجية ، . املادة إىل الزئبق فترتفع درجة حرارته تنتقل احلرارة من
ويستمر انتقال احلرارة من املادة إىل الزئبق إىل أن حيدث اتزان حراري بينهما ، فتثبت درجة حرارة الزئبق ، 

حرارة تلك املادة حسب املقياس عندها يشري سطح الزئبق يف الساق إىل قراءة معينة هي درجة. ويتوقف متدده 
.الذي درج مبوجبه امليزان 

. إذن الزئبق مادة سائلة متددت عند ارتفاع درجة حرارا 
فما نوع التمدد احلادث يف السوائل ؟ 

)  .التكاملية ( تطبيق إستراتيجية مهارات العلم )  1(فكرة 

الثرموستات 
الكھربائیة
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السوائل  إىل قسمني كل له دعوى فلنستعرض هذه الدعاوى  ولنحتكم إىل رصيدنا انقسم الدارسون للتمدد
. العلمي السابق يف  الوصول إىل االستنتاج السليم 

كيف تتمدد السوائل؟: الفرضية
.تتمدد السوائل طولياً: الدعوى األوىل

.يف الترمومترارتفاع مستوى السائل يف أنبوبة دقيقة متصلة خبزان كما هو احلال.: الدليل
.تتمدد السوائل حجمياً: الدعوى الثانية

.أن للسائل حجم ثابت فقط أما الشكل فيأخذ شكل الوعاء الذي حيتويه* :الدليل
.فتظهر النتيجة وكأا متدد طويل, ارتفاع مستوى الزئبق يف اخلزان ناتج عن متدد حجمه يف اخلزان*
.ر صحة فدراسة متدد السوائل معقدة بسبب وجود إناء حيتويهالدعوى الثانية أكث: االستنتاج

:وبعد أن توصلنا إىل أن السوائل تتمدد متدداً حجمياً بفعل احلرارة فلعلك تسألني
ما هو العامل الذي يؤثر يف مقدار متدد السوائل ؟ طالبيت 

: ملعرفة اإلجابة على هذا السؤال سنقوم بالنشاط التايل 
.القيام بالنشاط العملي وتطبيق إستراتيجية االستقصاء) 2(فكرة 

–زيت -ماء ملون –أنابيب دقيقة ومتماثلة تنفذ من السدادة املطاطية –دورقني زجاجيني متماثلني : األدوات 
. حوض واسع 

:مل النشاط أخذ االحتياطات التالية عليك قبل البدء يف ع
.جيب فحص األدوات الزجاجية قبل استخدامها للتأكد من خلوها من الشروخ والكسور. 1
.        جيب التأكد من جفاف السطح اخلارجي لآلنية الزجاجية قبل تسخينها. 2
تاج إىل فترة أطول كي يتمدد  فتكون يفضل استخدام دورق املشروبات الغازية الزجاجي ، ألنه أكثر مساكة وحي. 3

.الفترة الزمنية بني اخنفاض السائل وارتفاعه أطول فيساعد ذلك الطالبة على املالحظة والقياس 
.توضع األواين الزجاجية عند تسخينها يف  محام مائي . 4

: خطوات العمل 
. املئي احلوض الواسع مباء ساخن -
ا ألول باملاء امللون ، والثاين بالزيت ، مث سديه بواسطة السدادةاليت ينفذ منها األنبوب , املئي الدورقني املتماثلني -

) .مع مراعاة أن تكون األنابيب الزجاجية الرفيعة اليت تنفذ يف السدادات املطاطية للدوارق متماثلة ( الرفيع  
.ضعي الدورقني يف حوض املاء الساخن -
ماذا تالحظني ؟ -
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. توى السائل يف األنابيب الدقيقة ارتفاع مس
على ماذا يدل ؟

. متدد كال السائلني 
؟ ) املاء امللون ، الزيت ( قارين بني  مقدار متدد السائلني 

. يف حجم الزيت يف حجم املاء امللون ختتلف عن الزيادةإن الزيادة
فما هو الفرق الذي تسبب يف هذا االختالف وكذلك درجة حرارما ،)  احلجم ( بالرغم من أن الدورقني متماثلني 

؟ 
. نوع السائل : الفرق الوحيد 
ماذا نستنتج ؟ 

. إن متدد السوائل خيتلف باختالف توع مادة السائل 

أثر احلرارة على السوائل املختلفة
:األهداف املتوخاة·
.أن يصنع الطلبة مستنبطاً لبيان أثر احلرارة على السوائل املختلفة -
.ي صنعوهأن يوازن الطلبة بني حرارة السوائل املختلفة باستخدام املستنبط الذ-

:املواد واألدوات الـالزمة لصنع املستنبط·
حمقن طيبني هلما نفس احلجم، دورقني زجاجيني هلما نفس احلجم، سدادتني من الفلني، 

.حوضني أحدمها حيوي ماًء ساخناً واآلخر حيوي ماًء بارداً

)  1987شومان، دمؤسسة عبدا حلمي( خطوات صنع املستنبط ·
يني هلما نفس احلجم، ومنأل أحدمها باملاء واآلخر بالزيت أو أي حنضر دورقني زجاج- 1

.سائل آخر مث نغلق كالً منهما بقطعة من الفلني حبيث يالمس السائل أسفل قطة الفلني
حنضر حمقنني هلما نفس احلجم ومثبت بكل حمقن إبرته، ندخل إبرة احملقن األول يف - 2

ورق ونكرر ذلك مع الدورق الثاين ونثبت به فلينة الورق حبيث تنفذ إىل داخل سائل الد
.احملقن الطيب

حنضر حوضاً زجاجياً به ماء ساخن، ونضع الدورقني معاً داخل احلوض ماذا حيدث؟- 3
مث ننقل الدورقني ونضعهما معاً يف احلوض اآلخر الذي حيوي ماًء . حاول تفسري ذلك

بارداً، ماذا حيدث؟ فسر ذلك؟

سلسلة 
المستنبطات 
العلمیة ، 

الجزء الثالث 
الحرارة ( 

، )  والماء 
12المستنبط  
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ما أوجه االختالف بني متدد األجسام الصلبة والسائلة باحلرارة ؟  
كما ان التمدد . وسطحياً وحجمياً باحلرارة أما السوائل فتتمدد متدداً حقيقياً فقط إن األجسام اجلامدة تتمدد طولياً 

.احلجمي للسوائل اكرب منه لألجسام اجلامدة
تتمدد السوائل بشكل ملحوظ، إذ أن معامل متددها كبري جداً بالنسبة ملعامل متدد األجسام اجلامدة ،كيف تستدلني * 

سابقة ؟على هذه النتيجة من التجربة ال
عند دراسة متدد األجسام اجلامدة حنتاج إىل أجهزة دقيقة لقياس مقدار التمدد ألنه غري مالحظ، أما عند إجراء نشاط 

.       متدد السوائل فإننا نالحظ سرعة ارتفاع السائل يف األنبوب عند رفع درجة احلرارة
عللي هذا االختالف ؟

جزيئات املادة اجلامدة كبري جدا فنحتاج إىل طاقة عالية لفصل هذه الروابط حىت السبب يعود إىل إن قوة الترابط بني 
حيدث التمدد أما يف السائل فقوة الترابط بني اجلزيئات اقل وبذلك حنتاج إىل طاقة اقل لفصل الروابط وبذلك فبمجرد 

.     إعطائه حرارة بسيطة تتفكك الروابط فريتفع السائل يف األنبوب بشكل ملحوظ 
ملاذا ال متأل علبة املياه الصحية بكاملها ؟

. حىت تترك مسافة كافية عند متددها 

عدم جتمد أعماق البحار واحمليطات بالرغم من جتمد سطحها ، قبل موعد الدرس :  يتم طلب حبث عن موضوع ) 1(فكرة 
. بأسبوع 

.عرض الصورة السابقة على الطالبات ) :2(فكرة
الطالبات عما يشاهدنه يف الصورة مما ينمي لديهن الذكاء البصري ؛ صفي ما ترينه يف الصورة ؟ سؤال -
يا ترى ما سبب جتمد أعماق البحار  بالرغم من جتمد سطحه ؟-

...وملعرفة اإلجابة على هذا السؤال ولتعريف نعمة اهللا سبحانه يف هذه الظاهرة لنرجع ملعلوماتنا السابقة 

ماءتمدد ال
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فما الذي يطرأ , ائل يزداد حجمه بارتفاع درجة حرارته  ، إال أن كتلته ال تتغري بتغري درجة حرارته ذكرنا أن الس
على كثافته يف هذه احلالة ؟ 

ما هو قانون الكثافة ؟
.احلجم/ الكتلة = الكثافة 

من العالقة السابقة ما نوع العالقة بني حجم السائل وكثافته ؟
.عالقة عكسية 

: ذي حيدث حلجم السائل وكثافته بارتفاع درجة احلرارة واخنفاضها بالتايل ما ال
إن ارتفاع درجة حرارة سائل يزيد حجمه ، وبالتايل تقل كثافته ، وبالعكس ، فإن اخنفاض درجة حرارة سائل ينقص 

.حجمه ، وبالتايل تزيد كثافته 
مْ  ، إذ أن كثافة املاء 4+ جات احلرارة دون ويف مدى معني من درجات احلرارة ، يشذ املاء عن هذه القاعدة يف در

م ، فإنه يأخذ يف التمدد ، فيزداد 4+ عند هذه الدرجة تكون أكرب ما ميكن ، فإذا اخنفضت درجة حرارته دون 
حجمه وتقل كثافته ، وهلذه الصفة املميزة أثر مهم يف عدم جتمد مياه البحار كلها عند اخنفاض درجة حرارة اجلو إىل 

. وتسمى هذه الظاهرة بشذوذ املاء . ون درجة صفر سيلسيوس ، وبالتايل حفظ حياة احليوانات املائية ما د
. ولتعميق التعلم لدى طالباتك قومي ذا النشاط لظاهرة شذوذ املاء 

.جمروش جهاز هوب ، وماء  ، وجليد:  األدوات 
.ومن مث صفيه . ـ تأملي جهاز هوب املوضح يف الشكل الذي أمامك 1

يتكون من خمبار فلزي أو زجاج له فتحتان يدخل منهما ميزانا حرارة، األوىل قريبة 
. من الفوهة ، واألخرى قريبة من القاعدة وحييط بوسط املخبار حوض 

بكمية من اجلليد يف درجة حرارة ـ  املئي خمبار اجلهاز باملاء ، واملئي احلوض 2
. أقل من درجة حرارة صفر سيلسيوس 

.          ـ الحظي قراءة كل من ميزاين احلرارة 3
أي امليزانني تنخفض درجة حرارته أوال ؟ وملاذا ؟/ س 

ض يربد املاء وعند وضع اجلليد يف احلو. لعلك الحظت إن قراءة كل من ميزاين احلرارة تكون يف بداية النشاط واحدة 
املوجود يف وسط األنبوب ، فيقل حجمه ، وتزداد كثافته ، فيرتل إىل قعر األنبوب مما يسبب اخنفاض درجة احلرارة 

اليت يقيسها ميزان احلرارة السفلي ، بينما تبقى درجة حرارة امليزان العلوي ثابتة ، ألن املاء يف أعلى األنبوب يكون أدفا 
. يل تكون كثافته أقل ، فيبقى املاء الدافئ مكانه من املاء يف وسطه وبالتا

.ـ استمر ي يف مراقبة امليزانني 4
مْ 4+ما اقل درجة حرارة يقيسها امليزان السفلي ؟ / س 
كيف تفسرين توقف اخنفاض درجة حرارته عند هذه الدرجة ؟/ س 
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اض درجة حرارة امليزان السفلي ؟ملاذا تبدأ درجة حرارة امليزان العلوي باالخنفاض بعد توقف اخنف/ س 
مْ  ، بعدها 4مع استمرار املالحظة جند أن املاء البارد يستمر يف الرتول إىل قعر األنبوب إىل أن تصل درجة حرارته إىل 

م إىل أعلى األنبوب ، فتنخفض عندها قراءة 4+ تبدأ كثافة املاء باالخنفاض ، فريتفع املاء الذي يربد إىل ما دون 
م ، ويستمر اخنفاض قراءة امليزان العلوي حىت 4+زان العلوي يف الوقت الذي تثبت فيه قراءة امليزان السفلي عند املي

.تصل إىل الصفر ، عندها تتكون طبقة من اجلليد على سطح املاء عند الفوهة 
ماذا تالحظني على السطح عند فوهة األنبوب ؟/ س 

ليدتكون طبقة من اجل
:بديل جلهاز هوب 

: ميكن عمله من 
علبة معطر اجلو وعلبة بالستيكية وأنبوب سليكون كما يف شكل 

واآلن مستعينة باملخطط املعريف التايل فسري ظاهرة عدم جتمد 
مجيع مياه البحار واحمليطات عند اخنفاض درجة حرارة اجلو إىل

.ما دون الصفر 
:ملي ، صممي املخطط املعريف التايل بعد النشاط الع) 3( فكرة 

.بعد ذلك ارمسي املنحىن املمثل لظاهرة شذوذ املاء 

معلمتي عند رسم منحنى شذوذ الماء راعي أن ال یصل المنحنى عند 
ْم إلى الصفر4
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:مشكلة حباجة حلل * 
هذا الرجل لديه قطعة جموهرات كثافتها أقل من كثافة املاء بقليل ، وهلذا يظهر

املاء لعدة دقائق ،جزء صغري منها فوق سطح املاء وهو يريد أن جيعلها تغطس يف
) .مئوي 20( علما بأن درجة حرارة املاء مساوية لدرجة حرارة اجلو 

كيف ميكنك مساعدة هذا الرجل وجعل القطعة تغطس يف املاء دون تغري أي شيء
يف القطعة نفسها ؟  

وذلك جبعل كثافة املاء اقل من كثافة قطعة اوهرات فيمكننا ذلك باستخدام عالقة 
.مْ  تقل الكثافة4جة احلرارة مع الكثافة ، فإذا كانت درجة حرارة املاء اقل من در

تتكسر زجاجة املاء اململوءة متاما واحملكمة اإلغالق إذا وضعت يف جممد الثالجة مدة*
.  كافية لتجمد املاء املوجود فيها 

يزداد حجمه وتقل كثافته م فلذلك يتمدد املاء ،ف4+ألن درجة حرارة الفريزر اقل من 
.فيصبح حجمه أكرب من حجم الزجاجة اليت حتتويه فيسبب ذلك كسرها 

. اذكري تطبيقات  نشاهدها يكون أساسها هو تغري كثافة السائل بارتفاع درجة حرارته 
:مما عرض يف الفصل السابق عن يستفاد

التيارات البحرية                          -1
ـ السخان الشمسي 2
.بركان القارورة -3
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كيف تنفخ البالون دون وضع فوهته يف فمك ؟
: األهداف املتوخاة من املستنبط·
.أن يستنتج الطلبة أن اهلواء يتمدد بالتسخني-
.أن يفسر الطلبة سبب انفجار عجالت السيارة صيفاً-

:املواد واألدوات الـالزمة لصنع املستنبط·
.بالون أطفال، مصدر حراري، أو قنينة شراب زجاجيةدورق كروي،

) 2002احليلة، (خطوات صنع املستنبط ·
.احضر دورقا كروياً أو قنينة شراب زجاجية-1
.ضع على فوهة الدورق أو القنينة بالون األطفال كما هو مبني يف الشكل-2
ضع الدورق أو القنينة يف حوض ماء ساخن،-3

.هـ 1427/ هـ1426اململكة العربية السعودية / كتاب الفيزياء للصف األول ثانوي بنات -1
. دولة الكويت _ كتب الفيزياء للمرحلة الثانوية -2
. يب القسمني العلمي واألد/ الثانوية كتب الفيزياء للمرحلة-3
. لبنان دولة–كتاب الفيزياء  للصف السابع -4
. الشاملة املوسوعة العلمية-5
.خري شواهني : تنمية مهارات التفكري يف تدريس العلوم  لـ -6
.املوسوعة العلمية امليسرة -7
.سلسلة املستنبطات العلمية امليسرة -8

رسنا تأثري احلرارة على اجلوامد وكذلك تأثريها على السوائل ، يا ترى هل لقد د
: تتأثر الغازات أيضاً باحلرارة ؟ ولكي جنيب على هذا السؤال قومي بإجراء النشاط التايل 

. بالون ، زجاجة فارغة ، حوض به ماء ساخن ،  حوض به ماء مثلج : األدوات 
: طوات اخل

بإحكام على فوهة زجاجة فارغة مث ضعيها يف حوض حيوي ماء ساخن كما اركيب بالون- 1
.يف الشكل وراقيب ما حيدث

ماذا تالحظني ؟
نالحظ انتفاخ البالون

ارفعي الزجاجة من املاء الساخن وضعيها يف حوض به ماء مثلج كما يف الشكل ؟-2
ماذا تالحظني ؟ 
ماذا تستنتجني ؟

.بالربودة تتقلصباحلرارة وتتمددنستنتج من هذا النشاط أن الغازات

سلسلة 
المستنبطات 
العلمیة ، 

الجزء الثالث 
الحرارة ( 

، )والماء 
10المستنبط  

تمــــــــــــدد 
الغـــــــــازات
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: فكرة أخرى للمقدمة 

مقياس التمدد احلجمي للغازات
:األهداف املتوخاة من املستنبط

.املوازنة بني الغازات يف مقدار متددها-
.اكتساب مهارة صنع مستنبط لقياس التمدد احلجمي للغازات-
:املواد واألدوات الـالزمة لصنع املستنبط·

.دورق زجاجي، غطاء من الفلني، حمقن طيب ذو حجم مناسب
):2002احليلة ، ( خطوات صنع املستنبط ·

.أحضر دورقاً زجاجياً وأغلقه بإحكام بواسطة قطعة فلني أو مطاط- 1
).كما يف الشكل . ( أغرس يف قطعة املطاط حمقن طيب ينتهي بإبرة- 2
ضع هذا الدورق يف ماء ساخن بعد التأكد من خلو املكبس الطيب من اهلواء، ماذا حيصل - 3

.، سجل مقدار اندفاع املكبس إىل األعلى).مكبس حمقن طيب ( للمكبس 
.ماذا حيدث فسر ما حيدث؟ سجل مقدار اندفاع املكبس إىل األعلى . ضعة يف ماء بارد- 4
أن يعرض املستنبط علىللمعلمميكن- 5

الطلبة حبيث يوضع يف البداية يف ماء ساخن
، والطلب من الطلبة تسجيل مالحظام،

يف ماء بارد، ومـالحظة ما حيدث،مث وضعة 
.والطلب إليهم تفسري ما حيدث استقصائياً

سلسلة 
المستنبطات 
العلمیة ، 

الجزء الثالث 
الحرارة ( 

، )  والماء 
11المستنبط  
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أصبح من املؤكد أن التجارب اليت جترى لقياس التمدد احلراري لغاز ما معقدة ألن حجم الغاز ميكن أن يتغري بتغري كل 
درجة احلرارة أو كليهما مثل هذه الصعوبة ال تظهر يف حالة اجلوامد أو السوائل ألن قابليتها لالنضغاط من الضغط و

: صغرية جداً ميكن إمهاهلا وإلجراء دراسة تامة حول سلوك غاز ما ينبغي أن نأخذ يف   االعتبار وجود ثالثة متغريات 
. بينها احلجم والضغط ودرجة احلرارة، فال بد من إجياد العالقة 

:أنشطة عملية واستخدام إستراتيجية االستقصاء : فكرة 
: لدراسة العالقات السابقة ال بد معلمتنا من إجراء التجارب العملية لتعميق أثر التعلم لديهن فإليك هذه التجارب 

.ب باإلضافة للتدريبات يف الكتاب ميكن االستعانة بالتجار: مالحظة 

لقد كان العامل شارل هو أول من وصف التمدد من خالل التجربة اليت عرفت بامسه ولكن نضع بني يديك  
معلمتنا التجربة البديلة لتجربة العامل شارل واليت حتقق اهلدف نفسه ، وهو دراسة العالقة بني درجة احلرارة والتغري 

. يف احلجم 

أن نأخذ دورقاً ونسده بإحكام إال من أنبوبة مطاطية من فوهة الدورق إىل حوض به زيت طعام :تجربة  فكرة ال

يتمدد اهلواء يف ). م100(مث نضع الدورق بالكامل يف ماء ملغي . كزيت الزيتون أو غريه كما هو موضح بالرسم
ننتظر حىت يتوقف . قاعات من حوض الزيتالدورق وينتقل جزء منه عرب األنبوبة املطاطية إىل اخلارج على شكل ف

يف . خروج الفقاعات فيكون حجم اهلواء يف الدورق مساويا حلجم الدورق ويكون الضغط مساوياً للضغط اجلوي
فينكمش اهلواء يف الدورق وينخفض ضغطه لذا ) الصفر املئوي(اخلطوة الثانية نغمر الدورق يف حوض به ماء وثلج 

درجة احلرارة البدائية هي . حىت يصبح الضغط مساوياً للضغط اجلوي فيتوقف الزيتينتقل الزيت إىل الدورق 
) منلئ دورق مماثل باملاء ونسكبه يف خمبار مدرج(م ونستطيع معرفة احلجم االبتدائي للهواء من حجم الدورق 100

برسم بياين ميثل احلجم نقوم . ، أما درجة احلرارة النهائية فهي الصف املئوي واحلجم هو حجم الزيت يف الدورق
نصل . على الرسم) م100الصفر املئوي و(حندد النقطتني . على احملور الصادي ودرجة احلرارة على احملور السيين

نقطة نقطة التقاطع متثل ). درجة احلرارة( النقطتان خبط مستقيم مث مند هذا اخلط حىت يتقاطع مع احملور السيين 
عدم دخول أية كمية من املاء إىل الدورق أثناء التجربة بسبب تكون خبار املاء جيب التأكد من . (الصفر املطلق

).الذي يؤدي إىل عدم الدقة وخاصة أن املاء يكون يف حالة التحول عند تلك النقطتني 
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:وميكنك إجراء التجربة بطريقة أخرى باستخدام اجلهاز التايل

قام بإجراء النشاط التايل  لتحقق منه –بعد دراسته لقانون شارل –الصف األول ثانوي حممد طالب يف * 
.تتبعي ما قام فيه حممد مث اكتيب مالحظتك وصيغي تفسرياً علمياً هلا 
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طلب من رجل كسول حتريك هذا املكبس داخل االسطوانة إىل أعلى فكيف تساعدينه لتحقيق ذلك دون أن * 
هودا عضليا أو جسديا ؟ يبذل جم

.عند تسخني اهلواء املوجود يف االسطوانة فإنه يتمدد فريفع املكبس إىل أعلى
. ية حتت الصفر درجة مئو) 210-(إذا علمت أن درجة احلرارة على كوكب أورانوس تبلغ حوايل * 

هل تتوقعني وجود غالف غازي هلذا الكوكب وملاذا ؟ 
نه عند هذه الدرجة تصبح معظم الغازات املكونة للغالف اجلوي ال يوجد غالف جوي أل

)ميثان , هليوم , هيدروجني ( بشكل سائل 
املنطاد الذي أمامك يعمل وفقا لقانون شارل وضحي ذلك ؟* 

وبارتفاع درجة . يسخن اهلواء يف غالف منطاد اهلواء الساخن بواسطة حاروق غازي 
فيفلت بعض اهلواء الساخن تدرجييا عرب , انون شارل احلرارة يتمدد الغاز وفقا لق

فإن وزن املنطاد يقل ) وبالتايل وزنا( والن للهواء كتلة . فتحة الغالف السفلية 
وحينما يصبح ) دومنا نقص يف حجم املنطاد ( باستمرار انفالت الغاز من غالفه 

بعد فقد القدر –الدفع العلوي للهواء احمليط على املنطاد أكثر من وزنة اإلمجايل
الكايف من حمتواة اهلوائي يرتفع املنطاد

الشعباباستخدام ظاهرة متدد الغاز باحلرارة استطاع الكهنة املصريون أن خيدعو
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حمراب  ))  التايل(الشكل(ويظهر يف , وجيعلونه يؤمن باملعجزات 
ركوقد أخفيت حتته يف باطن األرض آلة حت: معدين جموف ) مذبح(

.وعندما تشعل النار . وقد أقيم احملراب أمام املعبد .أبواب املعبد 
حيث يتمدد ويزداد حجمه فيضغط,يسخن اهلواء املوجود داخل احملراب 

فيندفع املاء من اإلناء إىل األنبوبة ومنها . بقوة على املاء املوجود يف إناء خمفي حتت األرض 
فيؤمن) بوطه اآللة اليت حترك البابينسكب يف السطل الذي يهبط ويدير 

حاملا تبدأ النار باالشتعال فوق احملراب: اجلمهور باملعجزة اليت حتدث أمامه وهي 
).)                                                                     بفضل دعاء الكاهن( فإن أبواب املعبد تفتح على مصراعيها من تلقاء نفسها 

يتمدد اهلواء ويضغط , فعندما تبدأ النار باالشتعال فوق احملراب . معجزة أخرى مزعومة يقوم فيها الكهنة)3الشكل ( ويبني
فيدفعها إىل أنابيب خمفية يف جبة الكاهن عندئذ حتدث , على الزيت املوجود يف اخلزان السفلي 

.جزة فينسكب الزيت من نفسه يف النار املع
برفع السدادة, يقوم الكاهن املسئول عن إدارة ذلك احملراب , وإذا أريد إيقاف تدفق الزيت 

عن غطاء اخلزان بصورة سرية فيتوقف تدفق الزيت الن اهلواء الفائض خيرج من خالل الفتحة  

: اط التايل واستخدام إستراتيجية االستقصاء ولدراسة العالقة بني ضغط الغاز وحجمه نقوم بالنش

ـ أحضري حمقنة طبية كبرية ولتكن احملقنة نظيفة، أخرجي املكبس 1
. وبلليه باملاء مث سدي بأصبعك طرف اإلبرة يف أسطونة احملقنة

.  ـ أحصري كمية اهلواء داخل احملقنة 2
. الذي يف احملقنة باملكبس ـ حاويل أن تضغطي اهلواء2

مباذا تشعرين ؟
بصعوبة ويلزمين جهد لضغط اهلواء 
ما الذي حيدث حلجم اهلواء احملصور؟

يقل كلما زاد الضغط
عالقة عكسيةما نوع العالقة بني حجم اهلواء احملصور وضغط اهلواء ؟

عربي عن هذه العالقة رياضيا ؟
ض/ 1ح تتناسب مع 
: تبعا للمعادلة التالية2ض1فإن ضغطه يتغري من ض2ح1الغاز من حوإذا تغري حجم 
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2ض=1ح

1ض2ح

:إذا توفر لديك مفرغة هواء فبإمكانك معلميت القيام بالنشاط املسلي التايل والذي حيقق هدف النشاط السابق 
) . مفرغة جزئياً (اء ، كرة بالستيكية صغرية غري ممتلئة باهلواء مفرغة هو: األدوات 

: اخلطوات 
. ضعي الكرة البالستيكية غري املمتلئة باهلواء يف املفرغة -1
ماذا حيدث لضغط اهلواء ؟.أغلقي الناقوس بإحكام ، مث فرغي اهلواء منها -2
. ماذا تالحظني -3
فسري ما حدث ؟ -4

؟) مستعينة بالعالقة السابقة ( العالقة بني ح و ض لغاز حمصور بالرسم البياين مثلي

فسري ملاذا يزداد حجم فقاعة هوائية عند ارتفاعها من قاع بركة أو حبرية؟* 
ألنه كلما ارتفعنا إىل األعلى قل الضغط وبالتايل يزداد احلجم حسب قانون بويل

فإذا كان حجم الفقاعة . متراً حتت سطح البحر ) ع ( فقاعة هوائية من فم صياد للؤلؤ وهو على عمق خرجت **
؟ ) ع ( مرة قدر حجمها عندما خرجت من فم الصياد، فكم هو العمق ) 1و 5( عند سطح البحر 

:احلل ) 2م / نيوتن 510= جــض : اعتربي الضغط اجلوي عند سطح البحر . 3م/ كجم1030= كثافة ماء البحر ( 
م / نيوتن 510= جــض : الضغط اجلوي عند سطح البحر . 3م/ كجم1030= كثافة ماء البحر ، 1ح 1و5= 2ح:  املعطى 

2

؟  = ف: اهول 
) 1(ث     العالقة × ف × جـ = ض : غط السائل حلساب العمق من قانون ض: القانون املستخدم 

أعرف 

أخطط 

أحسب 

ا
جم

لح

الضغط



124

.حتت سطح املاء ) ف ( على عمق ) 1ض ( لذلك حنسب  مقدار الضغط املطلق يف الفقاعة 
) 2( العالقة ) .           ف ( ضغط عمود من السائل ارتفاعه ( ض )  + جـ ض (الضغط اجلوي =   1ض 

) 3( العالقة 2ض × 2ح= 1ض × 1ح: من قانون بويل 1وكذلك ميكن حساب ض 

/ نيوتن 105× 1و5= 2ض 1و5= 1ض:.  2ض × 1ح1و5= 1ض × 1ح:   1حنسب ض ) 3( من 
2م

: حنسب العمق )  1( وبقيمة ض  من العالقة 1يمة ض عن ق) 2( بالتعويض يف 2
ث × ف × جـ + جـض = 1ض

4و95= 9و8× 1030÷ ) 105× 0و5= ( ف .   : . 9و8× 1و30× ف + 105= 105× 1و5
أمتار

الصورة ؟ ماذا يعمل الرجل يف*
يشق االمسنت باستخدام املثقاب

ما هو مبدأ عمل اآللة
اهلواء املضغوط يتمتع بقوة كبرية حيث ميكنه شق االمسنت وزيادة قوة املثقاب

كيف يعمل املنفاخ اهلوائي نستخدم لنفخ إطارات الدرجات ؟ 
.أعلى يقل ضغط اهلواء داخل إطار الدراجة وبالتايل يزداد حجمهعند سحب املكبس إىل

فّمن يٍرد اللَّه أّن يهديه يشرح صدره لٌإلسالم ومن {:إن اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي يتجلى يف اآلية الكرمية 
} كّأّّنّما يصّعّد فٌي السّماٌء كّذّلٌك يجعلٍ اللَّه الرَجس علّى الذٌين ال يٍؤمنٍونّيٍرد أّن يٍضلَّه يجعلً صدره ضيَقْا حرجا 

).                            125:األنعام(
لقد أثبت علم طب الطريان أن تعرض اإلنسان لالرتفاعات العالية عندما يصعد من سطح األرض إىل الطبقات 

كما ذكر -الذي يتركز يف منطقة الصدرتتدرج من الشعور بالضيق) فسيولوجية(ا يف السماء فإنه حتدث له أعراض العلي
مث إذا استمر اإلنسان يف االرتفاع يف السماء -من أنه عندما يصعد اإلنسان يف السماء يشعر بضيق الصدر: يف اآلية الكرمية

ات العالية واخنفاض الضغط اجلوي ونقص األوكسجني فإنه يدخل يف مرحلة ، مبعىن أنه إذا استمر يف التعرض لالرتفاع
أنه بعد أن يشعر اإلنسان بضيق الصدر يصل إىل املرحلة احلرجة، بدأت منذ حوايل -كما ذكر يف اآلية الكرمية -حرجة 
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( ، ومن حوايل مائة عام قريباً أحباث كثرية يف طبقات اجلو العليا ، وتأثريها على اإلنسان) م1786( مائيت عام تقريباً 
وإذا نظرنا إىل القرآن ..اجلسم ، وتأثره يف طبقات اجلو العليا ) فسيولوجيا(ظهرت أحباث أكثر تقدماً يف ) م 1878

: قوله تعاىل الكرمي الذي نزل منذ أكثر من أربعة عشر قرناً على نبينا وسيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم جند
} دن يٍرا فّممّا كّأّّنجرقْا حَيض هردلً صعجي لَّهأّن يٍض دن يٍروم الملٌإلس هردص حرشي هيدهأّن ي اٌءاللَّهمّفٌي الس دّعّصي {
لم، ، قد تضمن احلقائق اليت أثبتتها هذه األحباث يف إجياز وإعجاز ، والقرآن الكرمي قد حث على الع). 125:األنعام(

اقًرأً باسم ربَك {:فأول آية نزلت فيه تدعو للعلم ، فقد جاء فيها األمر بالقراء ة ، مث الدعوة للتعلم بالقلم ، قال تعاىل 
 لّق1(الذٌي خ ( لّقع نانّ ماإلنس لّقخ)2 (\ ٍماّألكًر كٍبأً ورقًر)3 ( الًقّلّمب لَّمالذٌي ع)ا) 4اإلنس لَّمع لّمعي ا لّمنّ م

ويف طب الطريان والفضاء جند بيانا واضحاً لآلية الكرمية السابقة ، من خالل عرض مبسط لتكوين ]. العلق[})5(
. على اإلنسان) فسيولوجيا(الغالف اجلوي وطبقاته وتأثريه 

:  » فسيولوجياً « تكوين الغالف اجلوي وتقسيمه 
يستطيع اإلنسان يف هذه املنطقة من ) : قدم 10000من سطح البحر إىل ارتفاع (» فسيولوجيا « منطقة كافية ـ1

.حلياة اإلنسان» فسيولوجياً « الغالف اجلوي أن يعيش طبيعياً، فكمية األوكسجني املوجودة تكفي
ه حيث الحظ العلماء أن): قدم 50000إىل قدم10000من ارتفاع ( » فسيولوجياً « منطقة غري كافية ـ2

يوجد نقص يف كمية األوكسجني يف هذه املنطقة ، باإلضافة إىل االخنفاض يف الضغط اجلوي ، وينتج عن ذلك آثار 
وأعراض اخنفاض الضغط ) هيبوكسيا(جسم اإلنسان ، فتظهر أعراض نقصان األوكسجني » فسيولوجيا«واضحة على 

)  ديسباريزم (اجلوي 
حيث الميكن لإلنسان من ): ألف قدم 633ألف قدم إىل حوايل 50من ارتفاع ( منطقة الفضاء التقرييب ـ3

أوكسجني، بل البد % 100فأكثر ، حىت لو تنفس ) قدم50000( أن يعيش يف ارتفاع » الفسيولوجية « الناحية 
له أن يرتدي مالبس الفضاء اهزة ، لكي يتحمل االخنفاض يف الضغط اجلوي ، ونقص األوكسجني يف هذه 

. عاتاالرتفا
حتدث هذه الظاهرة لراكب الطائرة بسبب نقصان األوكسجني يف ) : هيبوكسيا( » األوكسجني « ظــاهرة نقصان 

األنسجة عند فشل األجهزة يف ضبط الضغط داخل الطائرة حينما تكون يف االرتفاعات العالية ، ويعرب عن هذا باخنفاض 
ويتركب اهلواء .يف اهلواء املستنشق ، وال تنضبط كميته الضغط اجلوي لألكسجني، حيث تنخفض كمية األوكسجني

غاز ثاين وأكسيد الكربون %00ر03غاز نيتروجني،%78ر09غاز وأكسيجني ، %20ر95: املستنشق من اآليت 
من املستحسن أن-اهلواء املستنشق -يف هذا اخلليط من الغازات .غازات غري هامة بالنسبة لوظائف اجلسم : ،الباقي.

نتكلم عن الضغط اجلوي للغاز ، وهو العامل املؤثر ألي غاز يف خليط من الغازات ، والضغط اجلوي لألوكسجني يف 
العامل املؤثر األساسي يف اجلسم، ألنه هو العامل الذي يتحكم يف كمية األوكسجني اليت تصل احلويصالت اهلوائية هو

كلما ارتفعنا يف اجلو كلما قل الضغط اجلوي وبالتايل الضغط اجلوي :وجيب أن نعلم أنه من الثابت علميا. إىل الدم 
فإن الضغط اجلوي لألوكسجني ) قدم33700(على ارتفاع % 100لألوكسجني ، لذلك إذا استنشق أوكسجني نقي 
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فاعات عندما نصل إىل ارت. يف احلويصالت اهلوائية ميثل نفس النسبة، كما لو استنشق اهلواء على مستوى سطح البحر 
فإن الضغط اجلوي لألوكسجني يهبط بسرعة إىل مستوى يشكل خطورة على احلياة، وال يدع أجهزة ) قدم40000(

قدم، وهنا 50000زئبق هو /مم87واالرتفاع احلرج الذي يهبط فيه الضغط إىل . اجلسم املختلفة يف حالتها الطبيعية
مراحل أعراض ظاهرة نقص . حباجة اجلسم من األوكسجني فإنه ال يفي بتاتا% 100حىت لو مت استنشاق األوكسجني 

:   وتنقسم إىل أربعة مراحل تتعلق بالضغط اجلوي، ومستوى االرتفاع، ونسبة تركيز األوكسجني يف الدم: األوكسجني 
يف هذه ) قـدم 10000من مســتوى ســطــح الـبـحـر إىل ارتفاع (مرحلة عدم الـتـغيريـ1

.وال تتأثر الرؤية بالنهاراض ظاهرة لنقص األوكسجنياملرحلة التوجد أعر
« تعمل أجهزة التكافؤ ): قدم 16000إىل قدم10000من ارتفاع ( » الفسيولوجي « مرحلة التكافؤ ـ2

على عدم ظهور أعراض نقص األوكسجني ، إال إذا طالت مدة التعرض هلذا النقص ، يف هذه املرحلة» الفسيولوجي 
لفرد أو قام ا

مبجهود جسماين يف هذه الظروف فتبدأ عملية التنفس يف االزدياد عدداً وعمقاً، ويزيد النبض وضغط الدم ، وكذلك 
.سرعة الدورة الدموية 

يف هذه املرحلة التفي أجهزة ): قدم 25000إىل قدم16000من ارتفاع (»الفسيولوجي « مرحلة االختالل ـ3
لألنسجة ، وهنا يبدأ ظهور »األوكسجني« ملطلوب ، و ال تستطيع توريد الكمية الكافية من با» الفسيولوجي «التكافؤ 
عندما يصعد إىل هذه االرتفاعات، ويف هذه املرحلة جند تفسرياً واضحاً لضيق الصدر الذي يشعر به اإلنسان.األعراض

يف طبقات : أي} يصعد يف السماء{الصدر عندما شعور اإلنسان بضيقوهو بيان يتفق مع ما تشري إليه اآلية الكرمية من
االرتفاعات العالية ، وقد : ضيقا حيدث بالصدر عند الصعود يف السماء ، أي إن اآلية الكرمية ذكرت أن. اجلو العليا 

يف وجد األطباء يف أحباثهم على الطيارين أن اإلنسان يشكو يف هذه املرحلة من اإلجهاد والصداع، والشعور بالرغبة
جيعلْ صدره ... {: إن قوله تعاىل . وصعوبة التنفس ، وضيق الصدر ، وهذا يتفق مع ما ورد يف اآلية الكرمية النوم،
لإلنسان يف االرتفاعات العالية ، » فسيولوجياً«شرحاً ملا حيدث -بإشارة دقيقة ، وكلمات معجزة-يقدم لنا} ضيقاً 

واحلقائق العلمية . تخصص يف طب الطريان والفضاء، وقد ختفى على القارئ العادي وهي إشارة تسترعي انتباه الطبيب امل
يف هذه اآلية الكرمية مل يصل إليها األطباء إال بعد حبث واجتهاد دام عشرات السنني 

هاز فأعلى يف هذه املرحلة يفقد اإلنسان الوعي متاماً بسبب فشل اجل) قدم25000(ـ املرحلة احلرجة من ارتفاع 4.
وما حيدث لإلنسان عندما يواصل االرتفاع يف طبقات اجلو العليا ويصل إىل مرحلة حرجة هو تفسري ماجاء يف . العصيب 

بني معىن اآلية الكرمية ، والثابت يف حقائق العلم ويتحقق التوافق.} ضيقاً حرجاً كأمنا يصعد يف السماء{: قوله تعاىل 
يف هذه » األوكسجني « حة يف األعراض اليت تصيب اإلنسان عند التعرض لنقص احلديث ، من خالل الداللة الواض

.تصل أقصاها ) أي اجلهاز التنفسي ، والقلب ( املرحلة من االرتفاع ، فالتغيريات اليت حتدث بالصدر 
ا فشل يف نتيجة العبء امللقى عليهما ، ويصاحبهم» الفسيولوجية «وبعد هذه احلالة حيدث فشل كامل يف وظائفهما 

وكميته املوجودة يف االرتفاعات العالية من » األوكسجني «اجلهاز العصيب نتيجة التعرض للنقص الشديد يف ضغط 
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وهنا يتأكد لنا أن القرآن الكرمي أخرب عن أمور علمية مل تكن معروفة زمن نزوله على رسول . الغالف اجلوي كما تقدم 
.ما بعد ، وإمنا أظهرها التقدم العلمي في[ اهللا 

وفيها حتدث جمموعة من األعراض اليت تنتج عن متدد حجم الغازات ): ديسباريزم ( ظاهرة اخنفاض الضغط اجلوي 
وحتدث لركاب ) . السماء ( وزيادا يف جسم اإلنسان عند تعرضه الخنفاض الضغط اجلوي يف االرتفاعات العالية 

.ةالطائرات عندما تفشل أجهزة ضبط الضغط داخل الطائر
أعراض نتيجة متدد الغازات: األول : تنقسم أعراض هذه الظاهرة إىل قسمني : أعراض ظاهرة اخنفاض الضغط اجلوي

).                                                                         1(» بويل للغازات « احملبوسة يف جتاويف اجلسم ، وهذه حيكمها قانون 
النيتروجني «على هيئة فقاعات ـــ وهي أساساً غازالذائبة يف خاليا اجلسماض نتيجة تصاعد الغازاتأعر: الثاين 

وغاز ،) 2(حيكمها قانون هنري للغازات عند تعرض اإلنسان لالرتفاعات العالية واخنفاض الضغط اجلوي ، وهذه-» 
ذائبة يف الدم والباقي يف 3سم75لتر واحد يوجد منه النيتروجني الذي يوجد يف جسم اإلنسان يصل حجمه تقريبا إىل

كذلك جيب أن ) تسعة أضعاف الدم واألنسجة األخرى (ويالحظ أن الدهون هلا قابلية شديدة للنيتروجني . األنسجة
ك الغازات وذا يستبني لنا اآلثار السلبية الناجتة عن انفالت تل. نالحظ أن اجلهاز العصيب به نسبة عالية من الدهون

) :                                       الغازات احملبوسة ( أعراض القسم األول .  على هيئة فقاعات لدى الصعود يف أعايل الفضاء
إذا زاد حجم الغازات املوجودة داخل املعدة فإا تتمدد وتضغط على الرئتني : املعدة : غازات باجلهاز اهلضمي ـ1

.                         شديداً يف التنفس ، وهو تفسري واضح لضيق الصدر عندما يصعد اإلنسان يف السماء  مسببة اضطراباً 
وتسبب زيادة حجم الغازات بالقولون حدوث آالم شديدة بالبطن مما يتسبب يف شعور اإلنسان بالضيق           : القولون .2
وإذا أغلق . الرئتني عند االرتفاع ويزداد حجمها وخترج مع الزفري تتمدد الغازات يف : غازات داخل الرئتني ـ3

.               اإلنسان حلقه أثناء االرتفاع املفاجئ فإن أنسجة الرئتني تصاب بالتهتك وتتمزق بسبب ضغط تلك الغازات املتمددة 
.           تحدث آالماً شديدة عند متددها: غازات داخل األسنان والضروس . 4
.                                                   يزداد حجم الغازات يف األذن الوسطى مسببة آالماً شديدة : غازات باألذن الوسطى ـ5
.                                             ألنفية وتحدث آالماً ايزداد حجم الغازات يف اجليوب ا: غازات باجليوب األنفية ـ6

وتـظـهـر هذه األعـراض نتيجـة تصاعـد الغازات الذائــبـة ) : الغازات املتصاعدة ( أعراض القسم الثاين 
.              يف خاليا اجلــــسم ـ النيتروجني ـ على هيئة فقاعات عند االرتفاعات العالية 

.                                                                             تحدث الغازات املتصاعدة آالماً شديدة يف املفاصل : آالم املفاصل ـ1
بالصدر ويشعر اإلنسان بضيق شديد عند تعرضه للضغط اجلوي املنخفض شديدةحتدث آالم : االخـــتناق . 2
وقد لوحظ أنه يصاحب هذا الشعور بالضيق يف الصدر سعال جاف مؤمل ، -حني صعوده يف االرتفاعات العالية -

ت الدموية من أنسجة الرئتني حول الشعريا» النيتروجني«وآالم يف التنفس العميق ، وهذا نتيجة تصاعد فقاعات 
فقد . } ومن يرد أن يضله جيعلْ صدره ضيقاً{كما ذكرت اآلية الكرمية » العصب احلائر « وداخلها، وكذلك تأثر 

على أنه مكان -الذي حيتوي داخله على اجلهاز التنفسي ، والقلب ، واجلهاز الدوري -) الصدر ( ذكرت كلمة 
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الشعور                                        
وقد أثبت العلم أن هذا ما حيدث لراكب الطائرة .االرتفاعات العالية : أي ) يف السماء ( عند الصعود ) بالضيق ( 

.                                                                                              لضغط اجلوي املنخفض يف االرتفاعات العاليةعندما يتعرض ل
.                                      وفقاعات حتت اجللد ) ارتكاريا ( تحدث فيه الغازات املتصاعدة حتسسا : اجللـد ـ3
تتأثر الرؤية ، وجمال النظر ، وقد حيدث شلل جزئي أو شامل ؛ بسبب تصاعد تلك الغازات       : اجلهاز العصيب ـ4

يف هذه احلالة حيدث صداع ، وإغماء ، وصدمة عصبية ، وزرقة يف اجلسم ، وهذه هي اية : اهلبوط الدوري العصيب 
وإن هذا الوجه من .وهي تؤدي إىل الوفاة } حرجاً كأمنا يصعد يف السماء{ ية الكرمية املرحلة احلرجة اليت ذكرا اآل

عصر العلم واملعرفة وكلما ... اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي من أبرز ما اهتدى إليه اإلنسان يف العصر احلديث 
ما جيعل الناس على اختالف ألسنتهم ميانتشر العلم واتسعت جماالته ظهر من أوجه اإلعجاز العلمي يف القرآن الكر

ولّتعلّمنّ > 87<إنً هو إالَّ ذٌكًرِ لٌَلًعالّمني {: وصدق ربنا الكرمي .وألوام يسارعون إىل الدخول يف دين اهللا أفواجا 
 نيح دعب أّهب88، 87: سورة ص[>} 88<ن[

: دراسة العالقة بني ضغط السائل ودرجة احلرارة 
وعلى قانون شارل رفت سابقاً على قانون بويل والذي يربط بني حجم الغاز وضغطه عند ثبوت درجة احلرارة تع

.الذي يربط بني حجم الغاز ودرجة احلرارة  عند ثبوت الضغط  
ماذا حيدث عندما تسخنني وعاء مغلق فارغ إال من اهلواء ؟:وإذا تساءلنا

عجلة السيارة بعد سريها مسافة ما يف يوم حار ؟وماذا حيدث إذا قمت بقياس ضغط اهلواء يف
حىت جنيب عن هذه التساؤالت البد أن نتعرف على عالقة جديدة، ما هي هذه العالقة ؟

.معلميت أجييب عن األسئلة السابقة بعد إجراء األنشطة
) تنتاج العالقة أيضاً ميكنك االعتماد على التدريب يف الكتاب الس( :لتتعريف على ذلك قومي بالنشاط التايل

اجلهاز املوجود أمامك : األدوات 

: اخلطوات 
دقائق)3ـ2(ـ    نضع اجلهاز يف جليد جمروش بدأ باالنصهار وننتظر ملدة 1

.                    فتكون درجة احلرارة صفر درجة مئوية ونسجل قراءة جهاز الضغط
دقائق فتكون درجة احلرارة)3ـ2(ـ نضع اجلهاز يف ماء بدأ بالغليان وننتظر ملدة 2

.مئة درجة مئوية ونسجل قراءة جهاز الضغط   مث ارمسي العالقة، وناقشي ذلك مع طالباتك
الرسم البياين للعالقة السابقة بني الضغط ودرجة احلرارة حددي نوع هذه العالقة ؟ من خالل 

. عالقة طردية 
عربي عنها رياضيا ؟ 

1كـ=1ض
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2كـ2ض

ماذا يسمى القانون السابق ؟ 
قانون الضغوط  

:واآلن لنجيب عن أسئلة املقدمة الستنتاج هذه العالقة 
نني وعاء مغلق فارغ إال من اهلواء فإنه ينفجر ألنه عند التسخني ترتفع درجة حرارة اهلواء احملصور ـ عندما تسخ

.التسخني ينفجررفيزداد ضغطه وباستمرا
.ـ يكون ضغط اهلواء يف عجلة السيارة بعد سريها مسافة ما يف يوم حار مرتفع 

امه يف املنازل لطهي الطعام بشكل سريع ؟ ماذا يسمى القدر الذي انتشر استخد
قدر الضغط 

احد التطبيقات العملية هلذا القانون هو قدر الضغط الذي
انتشر استخدامه يف املنازل لطهي الطعام بسرعة ففي هذه 
احلالة يكون القدر مغلق متاماً مما يؤدي إىل ارتفاع الضغط 

رتفاع درجة احلرارة نتيجة لتسخني ويقوم الضغط بداخلة مع ا
املوجود فوق ماء الطعام بإعاقة هروب اجلزيئات من السائل 
إىل البخار مما يعين أن اجلزيئات تصبح يف حاجة طاقة أعلى

يبدأ للتحرر من سطح السائل ولذا ال يغلي املاء عند درجة الغليان يف الظروف العادية وهي مائة درجة مئوية ولكنة 
) درجة مئوية120(بالغليان عندما تبلغ درجة حرارته حوايل 

.وذا يساعد ارتفاع درجة حرارة غليان املاء على طهي الطعام بسرعة أكرب
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. الشاملة املوسوعة العلمية-4
.خري شواهني : تنمية مهارات التفكري يف تدريس العلوم  لـ -5
. دولة لبنان –كتاب الفيزياء للصف السابع -6
. ملعلمي الفيزياء دورة جامعة البترول واملعادن -7
.املوسوعة العلمية امليسرة –8

.لقوانني الغازات ةصور كاريكاتريي- 1
.فيديو للغواص -2

. ملتقى الفيزيائيني العرب-1
.موقع اإلعجاز العلمي يف القران -2
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:110ص )1-8( حل تدریب 

.العالقة بني عددا لتصادمات يف الثانية بني الذرات والسطح ومقدار الضغط استنتاج: اهلدف من التدريب *
( أكثر من التصادمات يف الثانية يف الشكل ) أ ( يف الشكل ) بني الذرات والسطح ( عدد التصادمات يف الثانية -1

) .ب ( الشكل عنها يف ) أ ( لزيادة عدد الذرات يف الشكل ) ب 
ألنه كلما زادت عدد التصادمات زاد ) ب ( أكرب من الضغط يف الشكل ) أ ( يكون الضغط يف الشكل-2

.الضغط 
:110ص )2- 8( حل تدریب 

.استنتاج العالقة بني حجم غاز حمصور وضغطه عند ثبوت درجة احلرارة : اهلدف من التدريب *
) . ب (أكرب حجماً من األسطوانة ) أ ( األسطوانة -1
؛ بالتايل ) أ ( أكرب من عدد التصادمات يف الثانية يف األسطوانة ) ب ( عدد التصادمات يف الثانية يف األسطوانة -2

) . أ ( أكرب منه يف ) ب ( يكون ضغط الغاز يف 
) . أ ( تكون املدة الزمنية بني تصادمني أكرب يف األسطوانة -3
قل الضغط والعكس لغاز حمصورفكلما زاد احلجم، قة عكسيةوضغطه عالاحملصورالعالقة بني حجم الغاز-4

.)قانون بويل ( وهذه العالقة تسمى .  وذلك عند ثبوت درجة احلرارة  صحيح 
:111ص )3-8( تدریب حل 

.استنتاج العالقة بني ضغط غاز حمصور و درجة حرارته عند ثبوت حجمه: اهلدف من التدريب *
. تزداد الطاقة احلركية للجزئيات بزيادة درجة احلرارة *
.نتيجة لزيادة درجة احلرارة تزداد الطاقة احلركية وبالتايل تزداد عدد التصادمات يف الثانية الواحدة *
. تبعاً لزيادة عدد التصادمات سيزداد الضغط *
. زادت درجة احلرارة زاد الضغط والعكس صحيحالعالقة بني الضغط ودرجة احلرارة عالقة طردية أي كلما *

) .قانون الضغوط ( هذه العالقة وتسمى 
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:104ص ) 1-8( نشاط عملي 
.متر الكرة املعدنية الباردة خالل احللقة -1
.ال متر الكرة املعدنية خالل احللقة بعد تسخينها -3
) . حجمها حدث زيادة يف ( تغري حجم الكرة : الحظت *
.متددت متدداً حجمياً بارتفاع درجة حرارا ) جسم جامد ( أن الكرة املعدنية *

:106ص ) 2-8( نشاط عملي 
مما يسبب احنناء وثين الشريطني يتمددانإذا سخن موقد برتن حيدث أن كل من شريطي النحاس واحلديد

. املتالصقني 
الزيادة احلاصلة يف طول (  إىل أعلى ألن معامل التمدد الطويل للنحاس  بارداً فإنه ينثينعندما يكون الشريط * 

الزيادة (  أكرب من معامل التمدد الطويل للحديد )  م / ْ 5-10× 1و7النحاس لكل درجة مئوية  يساوي  
يكون تقلص شريط النحاس وبالتايل ) م / ْ 5-10× 1و2احلاصلة يف طول النحاس لكل درجة مئوية  يساوي  

. أكرب من تقلص شريط احلديد 
ينحين الشريط املزدوج إىل أسفل بسبب متدد : حيدث إذا سخن الشريط املزدوج  ) ب 6-8( من الشكل *

.إحدى ماديت الشريط أكثر من األخرى ، مما يساعد على وصل التيار فرين اجلرس 

:107ص ) 3-8( نشاط عملي 
. نالحظ ارتفاع السائل يف األنابيب الدقيقة اليت ثبتت يف أعلى الدوارق الثالثة : عندما نسخن *
. نالحظ متدد السوائل *
. خيتلف متدد السوائل باختالف نوعها وذلك الختالف الكثافة *
. تتمدد السوائل أكثر من متدد اجلوامد *

:109ص ) 4- 8( نشاط عملي 
. خروج فقاعات من اهلواء يف املاء : نشاهد عندما نسخن الدورق باليدين * 
. نتيجة الرتفاع درجة حرارته ) يزيد حجمه ( يتمدد الغاز املوجود بالدورق *
. الغاز يتمدد أكثر من السائل *
اء إىل األنبوب بسبب تقلص حجم يرتفع امل: عندما نرفع اليدين عن الدورق وننتظر حىت يربد الدورق حيدث *

.الغاز نتيجة الخنفاض درجة حرارته 
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: االختيار من متعدد : أوالً 
: إن حجم مقدار معني من الغاز يتناسب طردياً مع -1

.درجة حرارته بالتدريج املطلق -جـ 
. ه خالل عرض الدروس هذا السؤال تطبيق على قانون شارل الذي مل يشار ل: مالحظة مهمة 

: إذا مت تسخني مكعب من املعدن فإن -2
.حجمه يزداد فقط -جـ 

: تستطيع أن ترفع درجة حرارة وسط معني بدون استخدام موقد بواسطة -3
. زيادة الضغط واحلجم –أ 

. سهذا السؤال تطبيق على القانون العام للغازات الذي مل يشار له خالل عرض الدرو: مالحظة مهمة
: األسئلة العامة : ثانياً 

: نفسر طفو اجلليد فوق سطح املاء كالتايل -1
.تنخفض درجة احلرارة فوق البحر تدرجيياً-
.يتحرك املاء البارد عند سطح البحر إىل األسفل-
.يرتفع املاء الدافئ من قعر البحر إىل األعلى حنو السطح-
م وعند هذه الدرجة يصل املاء إىل أصغر حجم وهذا يعين أنه °4البحر إىل تنخفض درجة حرارة املاء يف قعر - 

.أكثر كثافة 
.تتوقف تيارات املاء-
. عند سطح البحر فقط) اجلليد أقل كثافة من املاء املوجود أسفله  ( تتجمد املياه -
.تستطيع الكائنات البحرية العيش حتت طبقة اجلليد-
.يف البحار املتجمدة بكاسرات اجلليد والغواصات الذريةتستمر املالحة البحرية-
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يصطاد سكان املناطق املتجمدة األمساك رغم جتمد البحار ، ألن اجلليد يشكل الطبقة العلوية من البحار بينما -2
.املاء يف األسفل 

عند وضع قارورة ماء يف غرفة التجميد يف الثالجة فإا تنكسر بعد جتمدها ، -3
فلذلك يتمدد املاء ،) م  4(  +درجة حرارة غرفة التجميد يف الثالجة اقل من ألن

فيزداد حجمه وتقل كثافته ، فيصبح حجمه أكرب من حجم الزجاجة اليت حتتويه
.فيسبب ذلك كسرها 

اعتني وحدة ضغطية ، وبعد أن يقود سيارته ملدة س25سائق سيارة يقيس ضغط اهلواء يف اإلطارات فيجد أنه -4
وحدة ضغطية ، لو فرضنا أن حجم اإلطار  ال يتغري أثناء 28يعود ويقيس ضغط اهلواء يف اإلطارات ، فيجد أنه أصبح 

: السري ، نفسر الزيادة يف الضغط 
بسبب احتكاك إطارات السارة بالطريق أثناء سريها مما ينتج عنه حرارة فترتفع درجة حرارة هواء اإلطارات  فتسبب 

) . حسب قانون الضغوط ( ضغط داخل اإلطارات زيادة ال
.هذه املسألة تطبيق مباشر على قانون شارل الذي مل يشار له خالل عرض الدروس : مالحظة مهمة -5

ْ م                 60= 2صفرْ  م   ،     د= 1،    د3سم 100= 1ح
؟  = 2ح: املطلوب 

يتناسب حجم غاز حمصور طردياً مع درجة حرارته املطلقة : قانون شارل : القانون املستخدم 
:      عند ثبوت ضغطه ويصاغ رياضياً كالتايل .                              

1كـ1ح

2كـ2ح

. ْ مطلقة 273= 273+ صفر = 273+ 1د= 1كـ
. ْ مطلقة  333= 273+ 60= 273+ 2د= 2كـ

:      نعوض يف قانون شارل 
100273

2333ح
3سم =    273÷ 33300= 2ح

.             1ض2= 2ْ م   ،       ض20= 1د-6
؟  = 2د: املطلوب 

1كـ1ض:     قانون الضغوط: القانون املستخدم 

2كـ2ض

أعرف -1

أخطط -2

أحسب -3

أعرف -1

أخطط -2

أحسب -3
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. ْ مطلقة 293= 273+ 20= 273+ 1د= 1كـ
:                            نعوض يف قانون الضغوط 

1293ض
2كـ1ض2

ْ كـ 586= 2× 293= 2كـ
. ْ م 313= 273–589= 273–2كـ=  2د

2سم 30= متر ،  س للقاعدة 1= 1أسطوانة منتظمة حتوي هواء حمبوساً  ، ل-7

.           درجة احلرارة ثابتة .    سم 50= 2ل.  سم من الزئبق    76= 1ض
؟ )  = حجم داخل األسطوانة اهلواء بعد ضغطه باملكبس ( 2ح) أ :  املطلوب 

؟        ) = اء بعد تغري حجمه ضغط اهلو( 2ض)  ب 
3سم 1500= 30× 50= س × 2ل= حجم األسطوانة بعد الضغط = 2ح

:  نستخدم قانون بويل 2ضحلساب 

2ح1ض

1ح2ض

2ح2=   1ح:  بعد الضغط أصبح حجم اهلواء نصف حجمه األصلي  أي أن 

:                            نعوض يف قانون بويل  
2ح76

2ح22ض

. سم زئبق 152= 2× 76= 2ض

أعرف -1

أخطط -2

أحسب -3
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