
       
        

           1 رقم المذكرة:                                         الطـــــاقةالمجـــــال:       ريا            2وى:ـالمست          

                                       د 120  المــــــــــدة:      مقاربة كيفية لطاقة جملة وإنحفاظهاالوحـــــدة:     )عملي(فيزيـاءالحصــــة:          

 دراسة الظاهرة:   

 :الهدف  
       .دراسة الظاهرة باالعتماد على السالسل الوظيفية* 

 الوضعيات اإلشكالية:         
 إشعال مصباح معين بواسطة حجر.   الوضعية األولى:        

 مدخرة.    تحريك عربة صغيرة بواسطة:ةالوضعية الثاني        

 قارورة غاز.  بواسطة  معين مصباح إشعال الوضعية الثالثة:        

   :المطلوب    
 حدد األجسام الالزمة لحل اإلشكالية.  -   

 .قدم مخططا للتركيبة المقترحة -       
 .   التركيبات المقترحة من قبل األفواج الفرضيات:         

   .   األفواج المقترحة من طرف التركيباتة ومناقش قارنةم: الصياغة         
       :التصديق        

    الوضعية األولى:        
  .مصباح، أسالك التوصيل ،ديناموبكرة، خيط، ،حجر الوسائل المستعملة:        

   ب: ــركيـــالت        

 

 

 

 

 

 

 :ةالوضعية الثاني        

         عربة ،محرك، مدخرة الوسائل المستعملة:        

   ب: ــركيـــالت         

 

 

 

 

 

 

 :ةلثالوضعية الثا         

   .مصباحأسالك التوصيل ، ،دينامو عنفة ، بكرة، به ماء ، قدر موقد، قارورة غاز، الوسائل المستعملة:        

 ب:ــركيـــالت
         

 

 

 

 

 

 

 



 

   :يفيةظالسالسل الو

   «إلخيسخن،.......، يتحرك،يلمع،يدور »ة يعبر عن حالته ودوره في التركيب نرفق كل جسم بفعل حال -

 «دي،يسخن،...إلخور،يغ  يد   »نرفق كل سهم يربط بين جسمين بفعل أداء يعبر عن ما يؤديه جسم لجسم آخر -
              

  فعـــــل أداء فعـــــل أداء.......... ....    فعـــــل أداء 

  
 حالةالفعـــــل                     حالةالفعـــــل  حالة                                                      الفعـــــل            

 .الوضعياتأكتب السالسل الوظيفية لهذه -

 .  المقترحة من قبل األفواجاألجوبة  الفرضيات:  

   .   األفواج طرفومناقشة األجوبة المقترحة من  قارنةم: الصياغة 

    التصديق:

 إشعال مصباح معين بواسطة حجر.الوضعية األولى:

 يسحب يغدي   ويسخن يضئ                           

    

  يسقط  يدور  يلمع     تضاء وتسخن   

 تحريك عربة صغيرة بواسطة مدخرة.   :ةالوضعية الثاني

 

  يشحن   تغدي يسحب 

 ثم  

 تشحن تتفرغ يدور   تتقدم   

 قارورة غاز.بواسطة  معين مصباح إشعال الوضعية الثالثة:

  

 سخني    يسحب  يغدي     ويسخن يضئ 

  

              يحترق   يسخن    دوري  يلمع   تضاء وتسخن       

 مالحظات:         

 تين تبدآن بنفس الجسم  *  يمكن الحصول على نتيجتين مختلفتين بواسطة سلسل        

 يتغد                  ويسخن يضئ                                  :  الـــمث         

  

 تتفرغ               يلمع     تضاء وتسخن        

 تغدي يسحب 
  

           تتفرغ يدور   تتقدم 

 سلسلتين تبدآن بجسمين مختلفين.  كما يمكن الحصول على نفس النتيجة بواسطة*      

 يسحب                          يغدي                ويسخن يضئ                     :الـــثم        

 

 يسقط              يدور               يلمع             تضاء وتسخن                     

 تغدي               ويسخن يضئ              

 

     تتفرغيلمع                                                 تضاء وتسخن                              

         يمكن الحصول على نتائج متماثلة بواسطة تجهيزات مختلفة.* نتيجة:

 تبين السالسل تطابقا عند نقاط االنطالق أو الوصول.*          

 

 

 

1جسم 2جسم   جسم 

 منوب حجر
 

 حجرة مصباح
 

 مأخذ مدخرة عربة محرك  مدخرة
 ا

ة /منوبعنف ماء حجرة مصباح 
 رة

 غاز

 قاعة مدخرة مصباح

 سيارة محرك  مدخرة

 منوب جسم
 

 قاعة مصباح

 مدخرة مصباح قاعة



 

           1 رقم المذكرة:                                         الطـــــاقةالمجـــــال: ريا                  2المستـوى:          

                  د 120  المــــــــــدة:         مقاربة كيفية لطاقة جملة وإنحفاظهاالوحـــــدة:     )عملي(فيزيـاءالحصــــة: 

 

      «أ»قةـالوثي دراسة الظاهرة:                                                   
 

 :األهداف
 ويستعمله .  لكل وضعية *يتوقع التجهيز الالزم

    .دراسة الظاهرة باالعتماد على السالسل الوظيفية * 

 

    

 عناصر الدرس:
 *الوضعيات اإلشكالية.      
 الفرضيات. -      

 التجريب. -      
 التصديق.   -      

 *السالسل الوظيفية. 
 تقديم مخطط السلسلة الوظيفية.   - 
  الوظيفية على الوضعيات السابقة.   تطبيق مخطط السلسلة - 
 الفرضيات.        -      
 التصديق.    -      

 
        
 الوسائل المستعملة:       

 ح*عنفة*دينامو*أسالك توصيل*بكرات*حجر. *عربة*بطارية*موقد غازي*اناء* مصبا
 

 
 :مـويــالتق

 «اشعال مصباح بواسطة مجفف الشعر»:للوضعية التاليةأعط السلسلة الوظيفية 
 

 
 

 :راجعـالم       
 رافقةـقة المـالوثي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    1:مذكرة تقنية رقـم                                     الطـــــــا قـــة المجــــال:              ريا  2 المستوى:   

 د120المـــــدة:          مقاربة كيفية لطاقة جملة وإنحفاظهاـدة:ــالوحـ      )عملي(فيزيـاءالحصـة:        
 

 

                                                                                          

 

  :هداف األ   

 *يتوقع التجهيز الالزم لكل وضعية ويستعمله . 
      .دراسة الظاهرة باالعتماد على السالسل الوظيفية * 

        

 مــا يقــوم بـه األستــــــاذ التـــلميــذ نوع عمل مــا يقــوم بـه التـــلميــذ المـدة

 يعطي الفرضيات لحل اإلشكالية د20

الزم لكل يتوقع التجهيز ال»
                  « وضعية

 السبورة. ىطرح اإلشكالية عل الفرضيات.وضع 

كتابة الفرضيات على  يكتب الفرضيات على السبورة د15

 السبورة

ينتقي فرضيات التالميذ التي 

 تكتب على السبورة

يحقق التجهيزات التركيبية حسب  د15

 كل وضعية  

يحة ينتقي الفرضيات الصح إنجاز التجارب 

 ويصحح الفرضيات الخاطئة

يرسم المخططات التركيبية التي  د15

 توافق كل وضعية 

رسم المخططات التركيبية 

 التي توافق كل وضعية 

حيحة التي يعطي التركيبات الص

 تشرح كل وضعية 

 يعطي الفرضيات د15

تمثيل السالسل الوظيفية التي »

 «تشرح كل ظاهرة

تطبيق مخطط السلسلة 
لى الوضعيات الوظيفية ع

 السابقة

 تقديم مخطط السلسلة الوظيفية

كتابة الفرضيات على  يكتب الفرضيات على السبورة د15

 السبورة
ينتقي فرضيات التالميذ التي 

 تكتب على السبورة

يكتب السالسل الوظيفية لكل  د15

 تركيب

تمثيل السالسل الوظيفية لكل 

 تركيب 

المصادقة على مخططات 

ة التي تشرح كل السلسلة الوظيفي

 ظاهرة

يعطي سالسل وظيفية لتركيبات  د10

لكن تؤدي نفس الوظيفة مختلفة 

تبدأ بجسمين مختلفين وأخرى تبدأ 

بنفس الجسم لكن ال تؤدي نفس 

 الوظيفة 

تمثيل السالسل الوظيفية لكل 

 تركيب

 يطرح تساءل:   تقويم : 

يمكن الحصول على نفس  *

النتيجة بواسطة سلسلتين تبدآن 

 جسمين مختلفين. ب

* يمكن الحصول على نتيجتين 

مختلفتين بواسطة سلسلتين تبدآن 

 بنفس الجسم  

  

 المراجع: :إبرازهاالمفاهيم المراد          

 الوثيقة المرافقة * تفسير الظواهر باالعتماد على السالسل الوظيفية*                                    

   :احــضـيل اإلــائــوس          

 *عربة*بطارية*موقد غازي*اناء* مصباح   
 *عنفة*دينامو*أسالك توصيل*بكرات*حجر.                            

 

 

 

 

 

«أ»الوثيـقة دراسة الظاهرة:  



           2 رقم المذكرة:                                         الطـــــاقةالمجـــــال:        ريا          2المستـوى:

    د 60 المـــــــــدة:        مقاربة كيفية لطاقة جملة وإنحفاظهاالوحـــــدة:     )نظري(فيزياء: الحصــــة       

 

      
  

 

     تشغل جزءا من الفضاء،يدعى بقية  مجموعة أجسام جزء منه أو الجملة هي كل جسم أو  :مفهوم الجملة

 بالجملة الوسط الخارجي.  الفضاء المحيط  

          :طاقة مبدأ إنحفاظ ال

 نحفاظ    اإليخضع إلى مبدأ  «الطاقة » يفسر العلم كل الظواهر الفيزيائية والكيميائية بواسطة مقدار يدعى *

 تستحدث وال تزول،إذا اكتسبت جملة ما طاقة أو فقدتها ،فإنها بالضرورةالطاقة ال »: الذي نصه كمايلي  

 . «لها تها  من جملة) أوجمل أخرى(أو قدمتهاذأخ قد  

 حراري، ليتحو ل كهربائي،يتحو ،ل ميكانيكييتتحول الطاقة من جسم إلى آخر بأنماط مختلفة )تحو يمكن أن*

 تحويل إشعاعي (.   

    :)طاقة حركية،طاقة داخلية(  .زن الطاقة في األجسام على أشكال مختلفة منها أن تخ   يمكن *

    :السالسل الطاقوية

 مرورا بجمل وسطية أخرى           االبتدائية إلى الجملة النهائية تركيب ما من الجملة الطاقة في إن عملية تحويل

 :الذي نرمز إليه بالمخطط التالي السلسلة الطاقويةنعبر عنها بنموذج 

 

 نمط التحويل ..........  نمط التحويل نمط التحويل 

             

 شكل الطاقة  شكل الطاقة       شكل الطاقة          

                                                   المخزنة       المخزنة المخزنة 

 :لتمثيل السالسل الطاقوية نلجأ إلى تعويض

 

 ( mW،  eW  ،rE ،Q) أفعال األداء بأنماط التحويل: * 

   .« mW » تحويل ميكانيكي    يوافــــــق  يسحب

  .«  eW » يل كهربائيتحو   وافــــــق ي  يغــدي

  .«  Q »  تحويل حراري   يوافــــــق  يسـخن

   .« rE »  تحويل إشعاعي  يوافــــــق   يضيئ
 

     (cE   ،iE ):أفعال الحالة بأشكال الطاقة* 

 . « cE» طاقة حركية يوافــــــق    دم  ــيتق  

 . « iE » داخلية طاقة يوافــــــق     يسخن   

 الطاقوية للوضعيات السابقة.  سلالسال أكتب-

 .  المقترحة من قبل األفواجاألجوبة  الفرضيات:  

 .   األفواج ومناقشة األجوبة المقترحة من طرف قارنةم: الصياغة 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسطيةجملة  جملة إبتدائية نهائيةجملة    

 «ب»قةـلوثيا: هاظلطاقة وإنحفاانموذج 
 



     التصديق:         

    إشعال مصباح معين بواسطة حجر.    الوضعية األولى:     

 يسحب   يغدي    ويسخن يضئ 

 

  يسقط يدور  يلمع  تضاء وتسخن          

 تحويل تحويل تحويل  

 ميكانيكي كهربائي  إشعاعي وحراري 

  

 طاقة             حركية طاقة داخلية طاقة       داخلية طاقة  

 

 

 تحريك عربة صغيرة بواسطة مدخرة.   :ةالوضعية الثاني        

 تغدي يسحب 

 

 تتفرغ يدور      تتقدم   

 كهربائي تحويل ميكانيكي تحويل  

 

  داخلية طاقة حركية طاقة      حركية طاقة 

 

 قارورة غاز.  بواسطة  معين مصباح إشعال الوضعية الثالثة:        

 

 سخني            يسحب يغدي     ويسخن يضئ 

 

 يحترق                يسخن                     يدور             يلمع     تضاء وتسخن 

 تحويل      تحويل                   تحويل               تحويل 

 حراري      ميكانيكي      كهربائي   حراري                        

  وإشعاعي  

 

  داخلية طاقة           داخلية طاقة                حركية طاقة      داخلية طاقة                داخلية طاقة        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاعة مصباح منوب جسم

 قاعة مصباح منوب جسم

 عربة محرك مدخرة
 

 عربة محرك مدخرة
 

 ماء قاعة عنفة/ منوب غاز

 قاعة مصباح عنفة/ منوب ماء غاز

 مصباح



                    2:مذكرة تقنية رقـم                                  الطـــــــا قـــة     المجــــال:  ريا            2 المستوى:         

 د60ــدة:ـــــــالمـــ           ة جملة وإنحفاظهامقاربة كيفية لطاقـدة:ــالوحـ     )عملي(فيزيـاءالحصـة:        
 

 

                                                                                          

 

        :هدافاأل          

                                              الطاقوية. السالسلباالعتماد على  شرح الظواهر باستخدام نموذج الطاقة*        

 .من أجل وضعيات مختلفة  وأنماط تحويلها يكشف عن مختلف أشكال الطاقة*        

                                           .  تحويلها طيميز بين مختلف أشكال الطاقة وبين أنما*  

        

 مــا يقــوم بـه األستــــــاذ لتـــلميــذنوع عمل ا مــا يقــوم بـه التـــلميــذ المـدة

 مفهوم الجملة *تقديم   د5

 مبدأ إنحفاظ الطاقة *      

 يعطي الفرضيات د20

 الطاقويةتمثيل السالسل »

 «لكل وضعية

تطبيق مخطط السلسلة الطاقوية 
 على الوضعيات السابقة

 تقديم مخطط السلسلة الطاقوية

يكتب الفرضيات على  د15

 السبورة

ينتقي فرضيات التالميذ التي  كتابة الفرضيات على السبورة

 تكتب على السبورة

لكل  الطاقويةيكتب السالسل  د10

 تركيب

لكل  الطاقويةتمثيل السالسل 

 تركيب 

المصادقة على مخططات 

التي تشرح كل  الطاقويةالسلسلة 

 ظاهرة

السلسلة الطاقوية  يكتب د10
اشعال مصباح » للوضعية:
 «.جفف الشعربواسطة م

               

السلسلة الطاقوية للوضعية:               تمثيل
اشعال مصباح بواسطة مجفف »

 «.الشعر
 

 تقويم:
أعط السلسلة الطاقوية للوضعية               

اشعال مصباح بواسطة »:التالية
 «.مجفف الشعر

 
  

 المراجع: :المفاهيم المراد ابرازها         

  باستخدام نموذج الطاقة شرح الظواهر*

 الوثيقة المرافقة * .الطاقوية السالسلباالعتماد على    

   :احــضـل اإليــائــوس          

 *السبورة   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2رقم المذكرة:                                         الطـــــاقةالمجـــــال: ريا                 2المستـوى:          

 «ب»قةـلوثيا: هاظلطاقة وإنحفاانموذج 
 



                  د 60  المــــــــــدة:         مقاربة كيفية لطاقة جملة وإنحفاظهاالوحـــــدة:     )نظري(فيزيـاءالحصــــة: 

 

 «ب»قةـلوثيا: هاظلطاقة وإنحفاانموذج 
 :هدافاأل
                                              الطاقوية. السالسلباالعتماد على  شرح الظواهر باستخدام نموذج الطاقة*       

 .من أجل وضعيات مختلفة  وأنماط تحويلها يكشف عن مختلف أشكال الطاقة*       

 .تحويلها طيميز بين مختلف أشكال الطاقة وبين أنما* 
 

    

 عناصر الدرس:
 مفهوم الجملة. *      

   .مبدأ إنحفاظ الطاقة  * 

 *السالسل الطاقوية.  
 تقديم مخطط السلسلة الطاقوية.   - 
  الطاقوية على الوضعيات السابقة.   تطبيق مخطط السلسلة - 
 الفرضيات.        -      
 لتصديق.   ا -      

 
        

 :مـويــالتق
 .«اشعال مصباح بواسطة مجفف الشعر»:للوضعية التالية الطاقويةأعط السلسلة 

 
 
 

 :راجعـالم       
 رافقةـالم قةـالوثي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3 رقم المذكرة:                                        الطـــــاقةالمجـــــال:          ريا           2المستـوى:         

        د    60  ــــــــــدة:الم          مقاربة كيفية لطاقة جملة وإنحفاظهاالوحـــــدة:            فيزيـاء)نظري( الحصــــة: 



 

 «ب»لوثيـقةا: نموذج الطاقة وإنحفاظها
      أشكال الطاقة:         
               *الطاقة الكامنة المرونية:          

     عند ،إن ميكانيزم الدفع لبندقية أطفال،يتكون من نابض يضغط بواسطة سهم نهايته من المطاط  : نشاط          

 ينطلق السهم بسرعة.على الزناد، الضغط                   

 اشرح كيف تطبق مبدأ انحفاظ الطاقة.-                   

 يحرر                              يدفع                            :السلسلة الوظيفية         

           

 حبيس                 يتمدد            ينطلق 

   مستمدة من النابض فلقد كانت كامنة فيه ذه الطاقةوه cEعند الضغط على الزناد يكسب السهم طاقة حركية  - 

 .نتيجة إنضغاطه    

 نتيجة: 

 النابض هذه الطاقة المرتبطة بتشوه  ىالتمدد، تسمإن النابض المضغوط يخزن طاقة يمكن تحويلها خالل  

        . peEيرمز لها بالرمزو، مرونية كامنة  طاقة           

       السلسلة الطاقوية:  

 mW mW 
                    

 cE       peE    cE      
 *الطاقة الكامنة الثقالية:             

             اشتعال مصباح بواسطة حجر  :  نشاط           

   بدأ انحفاظ الطاقة .اشرح اشتعال المصباح مستعمال م-                    

 إن للحجر طاقة كامنة ثقالية خزنها نتيجة وجوده على ارتفاع معين من سطح األرض. -          

    السلسلة الطاقوية:         

 Q +rE eW mW 
 

                                                                                                               

 iE iE cE         ppE 

  نتيجة: 

    تخزن طاقة (+أرض)جسم عن سطح األرض فان الجملة h على ارتفاع  m عندما يكون جسم ذو كتلة

                 .ppEنرمز لها بالرمز «ثقالية طاقة كامنة»نسميها 

 *الطاقة الداخلية:

             اشتعال مصباح بواسطة قارورة غاز    :نشاط 

   الطاقة.اشرح اشتعال المصباح مستعمال مبدأ انحفاظ -          

       السلسلة الطاقوية:

 Q +rE eW   mW Q 

 

iE                                      iE     cE                   iE                              iE     

  نتيجة:
 طاقة تتعلق بالحالة المجهرية للجسم أي بالطاقة الحركية للجسيمات المكونة لهذا الجسم الطاقة الداخلية هي 

  .)الطاقة الكامنة الميكروسكوبية(التأثيرات بين هذه الجسيمات ومختلف 
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 سهم نابض

 سهم نابض

 قاعة مصباح منوب جسم

 عنفة+منوب قاعة مصباح ماء غاز

 الزناد

 الزناد



 

 «ب»قةـلوثيا: هاظلطاقة وإنحفاانموذج 
 :هدافاأل
    .ختلفةمن خالل وضعيات م (  peE-ppE) الطاقة يتقديم شكل*           

   . iEالداخلية توسيع مفهوم الطاقة* 
 

 

    

 عناصر الدرس:
  الطاقة الكامنة المرونية *      
 نتيجة *نشاط *        
   الطاقة الكامنة الثقالية * 

 نتيجة *نشاط *          
 الطاقة الداخلية * 

 نتيجة *نشاط *     
 
        

 :مـويــالتق
 

 
 

 :راجعـالم       
 رافقةـقة المـلوثيا
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                  د 60  ـــــــــدة:المـ         مقاربة كيفية لطاقة جملة وإنحفاظهاالوحـــــدة:     )نظري(فيزيـاءالحصــــة: 
 



 «ب»قةـلوثيا: هاظلطاقة وإنحفاانموذج 
   إنشاء السالسل الطاقوية الكاملة:

 مصباح( -)غازالتجهيز المعتمد في الوضعية  كيفية تحسين نشاط:

   :المرحلة األولى

 كيف نحسن التركيب لكي يتوهج المصباح أكثر؟  -

 اح مدة أطول؟ ماذا يجب فعله ليشتغل المصب -

 .  المقترحة من قبل األفواجاألجوبة  الفرضيات:  

   .   األفواج ومناقشة األجوبة المقترحة من طرف قارنةم: الصياغة 
 العنفةالبكرة،على مستوى مصباح( وذلك بتقليل االحتكاك  -نجري تحسينات على التجهيز )غاز التصديق:

 السلسلة على  نحصل في نهاية ييمكن، وبالتالومتها أصغر ما واختيار أسالك توصيل تكون مقا و الدينامو 

     جيدا. مركب زأكثر بتجهيطاقة  

 المرحلة الثانية:      
     فمن أين أتت الطاقة التي زادت من توهج المصباح ؟تستحدث،الطاقة ال :اإلنحفاظ حسب مبدأ - 

 انحفاظ الطاقة؟ كيف يمكن الحصول على طاقة أكثر دون أن تتناقض مع مبدأ  - 

 .  الرديءفي التجهيز  ةالتجهيزين، وخاصاشرح كيفية تطبيق المبدأ في كال - 

   .  المقترحة من قبل األفواجاألجوبة  الفرضيات:  

   .   األفواج ومناقشة األجوبة المقترحة من طرف قارنةم: الصياغة   

 وبالتالي  ننا نقلل من الضياع في الطاقةهو أعند تحسين التجهيزات  يحدث ام تستحدث،الطاقة ال  التصديق:

   الطاقة المفيدة  حيث ندعوهاصرف أغلب الطاقة المحولة من الجمل في زيادة توهج المصباح ت              

 وبالتالي نزيد في مردود التركيب التجريبي، بينما في التجهيزات الرديئة فإن الضياع في الطاقة                

 يكون أكبر وبالتالي يكون التوهج أقل والمردود أقل.               

 ينطبق على كل أشكال الطاقة بما فيها  هالمفيدة، ولكنعلى الطاقة وبالتالي مبدأ إنحفاظ الطاقة ال ينطبق فقط   

              غير المفيدة.  

 ويل الطاقوي المفيدالتح    نرمز للتحويل الطاقوي المفيد بين جملتين بسهم مستمر -       

 

 

 متقطعالمفيد بين جملتين بسهم  غير نرمز للتحويل الطاقوي -

 التحويل الطاقوي غير المفيد 

  

 :مثال

    eW                                     mW Q 

 

     iE     cE iE     iE     

rE    Q Q Q 

 Q 

 

 

 

     iE   

 

 

 

 المرحلة الثالثة:

 أنشأ السالسل الطاقوية الكاملة بما فيها الضياع في الطاقة للوضعيات السابقة   

   إشعال مصباح معين بواسطة حجر.    الوضعية األولى :

نوبم -عنفة  ماء  غاز مصباح 

 المحيط



 eW mW 

 

         rE       iE    cE ppE 

 Q Q 
  

 

 

    iE   

              

 ة مدخرة.   تحريك عربة صغيرة بواسط:ةالوضعية الثاني        

 mW eW 

 

 Q cE cE  iE 

 Q Q 
  

 

 

 iE    
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 منوب جسم مصباح

 المحيط

 عربة محرك مدخرة
 

 المحيط



 «ب»قةـلوثيا: هاظلطاقة وإنحفاانموذج 
 :هدافاأل
 . يدرك أن مبدأ إنحفاظ الطاقة ال ينطبق فقط على الطاقة المفيدة* 

 . ع في الطاقةالكاملة بما فيها الضيا الطاقوية السالسلباالعتماد على الظواهر  يشرح* 
 

 

    

 عناصر الدرس: 
 إنشاء السالسل الطاقوية الكاملة  *   

 مصباح( -)غازالتجهيز المعتمد في الوضعية  كيفية تحسين نشاط:            
   :المرحلة األولى*   

  التصديق. -الفرضيات -طرح اإلشكال -     

          الثانية:المرحلة *  
 التصديق. -ضياتالفر -طرح اإلشكال -    

    الثالثة:المرحلة *  
       إنشاء السالسل الطاقوية الكاملة بما فيها الضياع في الطاقة للوضعيات السابقة.      

        
 :مـويــالتق

 .«اشعال مصباح بواسطة مجفف الشعر»:الكاملة للوضعية السابقة أعط السلسلة الطاقوية
 

 
 

 :راجعـالم       
 رافقةـمقة الـالوثي
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                                                  «ب»قةـلوثيا: هاظلطاقة وإنحفاانموذج 



 الحصيلة الطاقوية:      

  (2)إلى الحالة النهائية  (1)نعبر عن تغير الطاقة لجملة )الحصيلة الطاقوية لجملة ( من الحالة االبتدائية

 التالي:بالنموذج 

 القيمة النهائية للطاقة   

   طبيعة الطاقة المتغيرة

 السهم يشير إلى جهة تغير 

 الطاقة المخزنة 

 

 للطاقة االبتدائيةالقيمة    

 هذه الحالة يحول الجسم الطاقة التي  ي، فغياب عمود في فقاعة يعني عدم تغير الطاقة المخزنة* مالحظة:

 ة كاملة. يتلقاها ويقدمها بصف              

 يمكن تمثيل في نفس الفقاعة عمود أو أكثر وذلك حسب أشكال الطاقة التي يكتسبها الجسم * 

 الجملة بين الحالتين. أو              

  أعط الحصيلة الطاقوية للجمل في الوضعيات التالية:   -

 الرافعة و الخشبة : 1 -الوضعية 

   رافعة.مارة بواسطة األرض ثم رفعت فوق سطح ع عند سطحتوجد خشبة 

 الكهربائيةالسيارة  :2-الوضعية 

 الطريق.تتوقف أعلى  بعد،لحظات من  صاعدة،متوقفة أسفل طريق  سيارة كهربائية

 المدفأة الكهربائية  : 3-الوضعية 

 الكيفية.فيما بعد تسخين الحجرة مع بقائها ساخنة بنفس  لتسخن، وتواصمدة  دكهربائية، بعمدفأة  تشغل

   الطاقة : ظة إنحفامعادل
 يمكن لطاقتها أن تتغير،يكون   2tفي اللحظة (2)إلى الحالة  1tلحظة ال في (1)عندما تنتقل جملة من الحالة 

 هذا التغير ناتج عن تحويالت طاقوية مع الوسط الخارجي .

 تكتب معادلة انحفاظ الطاقة على النحو التالي:اعتمادا على مبدأ انحفاظ الطاقة 

 

 

 

 تتبادل الطاقة مع الوسط الخارجي ) الجملة معزولة طاقويا ( هذه المعادلة في حالة الجملة التي ال تصبح

 

 

 فل كرة نحو األعلى يقذف ط : 1 -الوضعية 

 .)كرة +أرض(مثل الحصيلة الطاقوية للجملة  -

 في مرحلة الصعود .  )كرة +أرض(أكتب معادلة إنحفاظ الطاقة للجملة -

 

 بواسطة عمود كهربائي ذى مصباح يغ :2-الوضعية 

   2tواللحظة التي تنخفض فيها شدة توهج المصباح 1tمثل الحصيلة الطاقوية للتركيب بين لحظة غلق القاطعة  -  

   .(عمود)لجملةأكتب معادلة إنحفاظ الطاقة ل -

 

 

 

  

 جسم موضوع على مستوي أفقي ومثبت بنهاية نابض كما في الشكل. : 3-الوضعية 

  .لحاله هتركن الجسم أفقيا ثم نسحب

 

 بدأ من لحظة تحرير الجسم حتى لحظة مروره بوضع التوازن.نابض( -)جسممثل الحصيلة الطاقوية للجملة  -

  E2 

          

       
  E1 

 ةالنهائي الطاقة= الطاقة المقدمة  –الطاقة االبتدائية للجملة + الطاقة المستقبلة 
 

ملةالطاقة االبتدائية للجملة = الطاقة النهائية للج  



 .نابض( -)جسمأكتب معادلة إنحفاظ الطاقة للجملة  -       

 استطاعة التحويل:

 من مميزات التحوالت الطاقوية هي    و،ال تتم تحوالت الطاقة بين الجمل بنفس الطريقة وبنفس السرعة 

 الزمن الذي يستغرقه هذا التحويل      استطاعة التحويل التي تشير إلى الطاقة المحولة على

                           (J) P    E (w) 

 t(s)                  
p: الواط وحدتها استطاعة التحويل  

E: الجول وحدتها الطاقة المحولة 

t :  الثانيةوحدتها  ة التحويلمد 

 : مردود التحويل الطاقوي

 ηونرمز له بالرمز الطاقة المستهلكة بالنسبة بين الطاقة المفيدة والطاقوي التحويل  يعرف مردود

 ηالطــــاقة المفيدة             

 الطاقة المستهلكة  

  عنه غالبا رالمستهلكة، نعبن الطاقة ألن الطاقة المفيدة أقل م 1أقل من  وحدة ويكونهو عدد بدون  مردودال

 مئوية.بنسبة 

   η   ℅(100 =η)=1 مردوها   المعزولة طاقويا الجملمالحظة:

  تمرين تطبيقي:
 إليك السلسلة الطاقوية الموافقة لعملية تحريك سيارة :

 

 

 خزنة في كل جملة. أكمل السلسلة الطاقوية بتسمية أنماط تحويل الطاقة بين الجمل وأشكال الطاقة الم-1

 p=36 , 8kwإذا علمت أن استطاعة تحويل محرك هذه السيارة هي:-2  

 h    1أحسب الطاقة المقدمة للعجالت خالل  -أ  

 تقدر   المحولة إليه جراء احتراق البنزين مع الهواءالطاقة  أحسب مردود هذا المحرك علما أن-ب  

 .KJ 510×4,4بـ:     

 الطاقة الضائعة في المحرك نفسه وفي وسائل نقل الحركة من المحرك إلى العجالت؟ ما هي أنماط تحويل -3 
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 «ب»قةـلوثيا: هاظلطاقة وإنحفاانموذج 

 السيارة محرك حراري بنزين+هواء



 :هدافاأل
 بالكتابة الرمزية .ينجز الحصيلة الطاقوية و يعبر عنها * 

   بالكتابة الرمزية. إنحفاظ الطاقة يختار الجملة و يعبر عن*  

 .و مردود التحويل الطاقوي الطاقوي يفهم استطاعة التحويل أن*  
    

 عناصر الدرس: 
  الحصيلة الطاقوية *    

 الطاقوية.  الحصيلة تقديم مخطط  -  
 الطاقوية على وضعيات مختلفة.  الحصيلةتطبيق مخطط  -  
 التصديق.            *الفرضيات *        
 معادلة إنحفاظ الطاقة* 
 وضعيات مختلفة. للجمل من أجل معادلة إنحفاظ الطاقةكتابة  -
 التصديق.   *الفرضيات * 
  استطاعة التحويل* 

 مردود التحويل الطاقوي * 

          
 :مـويــالتق

  تمرين تطبيقي:

 سيارة:إليك السلسلة الطاقوية الموافقة لعملية تحريك 

 

 

 الطاقة بين الجمل وأشكال الطاقة المخزنة في كل جملة. أكمل السلسلة الطاقوية بتسمية أنماط تحويل -1

 p=36 , 8kwإذا علمت أن استطاعة تحويل محرك هذه السيارة هي:-2  

 h    1أحسب الطاقة المقدمة للعجالت خالل  -أ  

 تقدر أحسب مردود هذا المحرك علما أن الطاقة المحولة إليه جراء احتراق البنزين مع الهواء -ب  

 .KJ 510×4,4بـ:     

 ما هي أنماط تحويل الطاقة الضائعة في المحرك نفسه وفي وسائل نقل الحركة من المحرك إلى العجالت؟ -3 

 

 
 

 
 :راجعـالم       

 رافقةـقة المـالوثي
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  مقاربة للطاقة الداخلية :الموضوع

 المركبة الحرارية للطاقة الداخلية :  -/1        

 السيارة محرك حراري بنزين+هواء



 رة :التفسير المجهري لدرجة الحرا  /1-1        

  الوضعية األولى:        
 فتل سلك من الحديد بين أصابع اليد حتى ينقطع.        

 ماهي اآلثار المالحظة على سلك الحديد؟   -   

 أنجز مخططا للطاقة يشرح الوضعية.   -   

      الوضعية الثانية: 

 لدينا مولد كهربائي يدوي مربوط إلى مكثفة 

 شحن المكثفة بعدو،كهربائيين عن طريق سلكين 

 ربطها بالمصباح . نفصلها عن المولد ون 

   ؟مولد( -ماهي اآلثار المالحظة على الجملة)مكثفة -

 أنجز مخططا للطاقة يشرح إنحفاظ الطاقة خالل مرحلة شحن المكثفة .   -

  حيث الجملة هي المكثفة .للطاقة يوافق مرحلة ربط المكثفة بالمصباح  أنجز مخططا ثان -

  نجز مخططا ثالث للمرحلة نفسها لكن الجملة هي المصباح.أ -

      الوضعية الثالثة:  
   تحويل كبيرة لمصباح ذي استطاعة  نعرض ماءا باردا للشمس أو        

 ماهي اآلثار المالحظة؟ -  

 أنجز مخططا للطاقة يشرح تطور الماء .   -

 اح والماء بالعمل ؟  هل نواصل في تسمية التحويل الطاقوي بين المصب -

 

 اإلستنتاج:

 ،فكلما      لجملةل المكونة)جزيئات ،ذرات أوشوارد(درجة الحرارة هي عامل يدخل في تغير سرعة الدقائق 

 تتحرك دقائق الجملة الساخنة      إرتفعت درجة حرارة جملة زادت سرعة الدقائق المكونة لهذه الجملة،بحيث

 الجملة الباردة .   بسرعة أكبر من سرعة حركة دقائق

  

 لمركبة الحرارية للطاقة الداخلية:لالتفسير المجهري   /1-2

 هي الحرارة المخزنة في جملة ما والمرتبطة بالطاقة الحركية المجهرية  المركبة الحرارية للطاقة الداخلية

 الناتجة عن الحركة الغير منتظمة للدقائق المكونة لهذه الجملة.

 

 لتحويل الحراري والتوازن الحراري: ري لالتفسير المجه /1-3

  نضع األنبوب داخل البيشر ،ثمكأس بيشرفي ماء ساخن جدا  محلول بارد في أنبوب اختبار و نضع نشاط:

 .  وعن طريق محرارين نتابع تغير درجة الحرارة في الماء وفي المحلول        

 ماهي اآلثار المالحظة؟ -      

 رجة حرارة الماء في البيشر أكبر من درجة حرارةد »هل هذه الحالة -    

 دائمة ؟   «المحلول في األنبوب  

   كيف تصبح درجة حرارة الماء والمحلول بعد مدة زمنية كافية ؟ -          

                          لول باردمح            ماء ساخن  مثل الحصيلة الطاقوية للتركيب بين الحالتين اإلبتدائية و النهائية.   -              
             

 

 

 

        

                                                                                                                                       اإلستنتاج:          

 مختلفتين من الحرارة     ينو تحت درجت نامستانت هاتان الجملتان متالبين جملتين إذا كيحدث تحويل حراري           

 ة ، فتفقد الجملة الساخنة الحرارة و تنخفض    الساخنة  نحو الجملة الباردالجملة من تتحول الحرارة  بحيث         

  ندما تصبح للجملتين نفس حرارتها في حين تكتسب الجملة الباردة الحرارة و ترتفع درجة حرارتها. ع درجة         

                توازن حراري .: نقول عندئذ أن الجملتين في درجة الحرارة يتوقف التحويل الحراري         

 نتيجة:         

 



     حيثبالطاقة الداخلية ،للجملة أن تخزن طاقة على مستوى الحبيبات المكونة لها :تسمى هذه الطاقة يمكن 

 فيزيائية و الكيميائية،وتتغير هذه الطاقة كلما تغيرت درجة الحرارة للجملة و/أوتغيرت حالتها  بالحالة التتعلق 

 الفيزيائية ) صلبة ،سائلة ،غازية ( أو الكيميائية ) تغير في الجزيئات (أو النووية )تغير في األنوية الذرية (.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          6رقم المذكرة:                                         الطـــــاقةالمجـــــال: ريا                  2المستـوى:          

                  د 110  المــــــــــدة:         مقاربة كيفية لطاقة جملة وإنحفاظهاالوحـــــدة:     )نظري(فيزيـاءالحصــــة: 

 

 «جـ قةـلوثيا»   مقاربة للطاقة الداخلية :الموضوع
 :هداف األ
 دة. يتعرف على اآلثار التي تصاحب تغيرات الطاقة الداخلية لجملة محد  *        



  مخطط »عن طريق ،دةيعبرعن التحويالت الطاقوية وتغيرات الطاقة الداخلية المخزنة في الجملة المحد  *        

   «الطاقة         

  
    

 اصر الدرس:عن 
 المركبة الحرارية للطاقة الداخلية   -/1    

 التفسير المجهري لدرجة الحرارة   /1-1          

 من الوثيقة المرافقة «5» «2» « 1» دراسة وضعيات مختلفة*  

 االستنتاج*  

  التفسير المجهري للمركبة الحرارية للطاقة الداخلية  /1-2 

 الحراري والتوازن الحراري التفسير المجهري للتحويل /1-3 

  «4» الوضعية:نشاط* 

 االستنتاج * 

  نتيجة  
 

        
  الوسائل المستعملة:       

 *موقد غازي*اناء*بيشر *محارير * مصباح *سلك حديدي*بطارية*مكثفة*أسالك توصيل *مولد يدوي
 *ماء.

 
 

 
 :راجعـالم       

 رافقةـقة المـالوثي
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1 مذكرة رقم :                          ادة وتحوالتهاــــالمالمجـــال:               ريا    2 المستوى:         

 د 60 المــــــــــدة:   نموذج الغاز المثالي                     دة:ـــالوحـ     (نظري )كيمياء الحـصــة:

             

                ط غاز وقياسهمفهوم ضغ الموضوع:

   A1 :النشاط     

 : ضغط غــاز –1    



 :   1النشاط     

 ( بواسطة الهواء Ballon de baudrucheبالونة بالستيكية )  نمأل -(1   

  البالونةثم نسد      

  ؟ هي الغازات المحجوزة في البالونة هذا الشكل؟ ما البالونة لماذا تأخذ*       

 ؟ متحركة مجزيئات الغازات الموجودة داخل البالونة ساكنة أ هل*       

 ؟ ماذا تستنتج*       

 ثم نحدث ثقبا صغيرا  ،ة و هي مملوءة بالهواء داخل وعاء يحتوي علي ماءقنغمر البالونة الساب -(2       

 البالونة بواسطة إبرة في           

 ماذا تالحظ ؟* 

  يتعلق بالقوى الضاغطة من طرف الهواء على ماذا تستنتج فيما*        

 ؟    عنصر من عناصر الغشاء الداخليكل  

   يجة:ـنت          

      ،حيث تكون عمودية عليه على سطح ما المتوازن الضاغطة المطبقة من طرف جزيئات الغاز القوة       

 حيث:   P=F/Sيعرف بالقانون التالي والضغط ب شدة هذه القوة على مساحة السطح تدعى النسبة بين       

F *  : وتقدر بـ  شدة القوة الضاغطة «N »    

    *   S : 2» وتقدر بـ مساحة السطح m « 

              الضغط الجوي: -2      

   : 2النشاط         

 Uنوصل بالونة بالستيكية مملوءة بالهواء إلي أنبوب علي شكل      

 ي علي ماء ملون )فرعا األنبوب يالمسان الهواء الجوي (.و الذي يحتو         

 قبل توصيل البالونة إلي األنبوب مستوي الماء في كل فرع متماثل -1 

 * كيف تفسر ذلك ؟       

 نوصل البالونة إلي أحد فروع األنبوب .ماذا تالحظ؟-2       

 كيف تفسر ذلك ؟    

 

 

        ى السطح المالمس له بقوة ضاغطة تكون عمودية على هذا السطح عل الهواء الجوي يؤثر: يجةـنت         

 الضغط الجوي.الهواء نحو هذا السطح ونقول أن للهواء ضغط يدعى ب وموجهة من               

                      قياس ضغط الغاز: -3       

 ضغط نسبي(.   *نستعمل المانومتر لقياس ضغط الغاز)ضغط مطلق أو : 3النشاط     

  فاضلي :تمقياس الضغط ال    

    . لضغط الجويوا الغاز المعتبر ضغطالفرق بين  يقيس     

 

 



                                                                                                                          

          فاضليتمقياس الضغط ال                                                                                           

 :مقياس الضغط المطلق    

 إلى قيمة ضغط  مباشرة بمسبار حساس يشيرهو جهاز الكتروني رقمي مزود      

    . الذي يغمر فيه المسبار  الغاز     

 

 

 

 

                               مقياس الضغط المطلق                            )قياس مطلق(البارومتر  بواسطة ضغط الجوياليقاس *

                                                                                        

 البارومتر    وحدات قياس الضغط : -4

 ، كما تستعمل وحدات أخرى :  =21N/m1pa أي ( pa (الوحدات الدولية بالباسكال   يقاس الضغط في جملة           

                  pa 510 ×1.013 =  atm1      :* الجو         
 pa510  =  bar1                البار : *        

 76cm Hg  =   1atm *عمود زئبقي :        

   أن يكون الغاز متوازن )ال وجود لحركة إجمالية للغاز(.     عند قياس الضغط يجب  *مالحظة *   

 . pa510 إذا كانت قيمة الضغط الجوي تساوي تمرين تطبيقي:    

  100mوطوله  50mمستطيل عرضه *ماهي القوة الناتجة عن الضغط الجوي على ملعب    

ن الفرق في الضغط على وجهي الباب   كا إذا، 22m*ماهي القوة الناتجة عن الضغط الجوي على باب مساحته    

      pa310 ،فماهي شدة محصلة القوى المطبقة على الباب،هل يمكنك أن تفتح هذا الباب بيديك؟ 

 

    

            1 مذكرة رقم :                          ادة وتحوالتهاــــالمالمجـــال:         ريا          2 المستوى:        

 د 60 المــــــــــدة: نموذج الغاز المثالي                       دة:ـــالوحـ     (نظري )كيمياء ة:الحـصــ

             

    * 1A *النشاط  مفهوم ضغط غاز وقياسه الموضوع:
 هداف :األ           

   . P=F/Sبالعالقة مقدار فيزيائي عياني ويعرف  ضغط غاز متوازن يعرف أن *         
                    ماهو الضغط الجوي ؟ و بما يتعلق ؟*          

 

 



     :عناصر الدرس

  ضغط غــاز –1     

  نتـيجة -1النشاط 

   الضغط الجوي -2

  نتـيجة - 2النشاط

                                قياس ضغط الغاز -3

  3النشاط      

 مقياس الضغط التفاضلي *

  المطلق مقياس الضغط* 

 وحدات قياس الضغط  -4 

 *مالحظة *  

    

 الوسائل المستعملة:          
 نومترالما –البارومتر –ماء ملون  –Uأنبوب علي شكل  –حوض به ماء –بالونة بالستيكية          

 

 التقــويـم:     

 . pa510 إذا كانت قيمة الضغط الجوي تساوي تمرين تطبيقي:    

  100mوطوله  50mة الناتجة عن الضغط الجوي على ملعب مستطيل عرضه *ماهي القو   

       جهي ،إذا كان الفرق في الضغط على و 22m*ماهي القوة الناتجة عن الضغط الجوي على باب مساحته    

 ديك؟فماهي شدة محصلة القوى المطبقة على الباب،هل يمكنك أن تفتح هذا الباب بي،pa310  الباب    

      
 :راجعـالم       

 رافقةـقة المـالوثي
 

 

 

          2 مذكرة رقم :                             المادة وتحوالتهاالمجـــال:        ريا          2 المستوى:        

 د 60 :لمــــــــــدةا   نموذج الغاز المثالي                     ـدة:ـــالوح     (نظري )كيمياء الحـصــة:

             

 وقياسها درجة الحرارةمفهوم  الموضوع:

   :   2Aالنشاط          

   :درجة الحرارة – 1    

  الحالة الحرارية للماء : : 1النشاط         

 



 ( C 40°نضع في وعاء ماء ساخن ) *  :تجربة         

 ( C 15°نضع في وعاء ثاني ماء دافئ ) *                  

 (C 05°نضع في وعاء ثالث ماء بارد )*                  

 افئ نغمس اليد اليسرى في الماء البارد و اليد اليمنى في الماء الساخن بعد دقيقة نضع اليدين في الد        

 ما هو إحساسك ؟ هل هذا اإلحساس يعبر عن الحالة الحرارية للماء ؟ *    

 الماء و اليدين ؟  كيف تفسر التبادل الحراري بين*    

      ماذا تستنتج من هذه التجربة ؟*    

     آخر ويستمر لىتنتقل من جسم إهذه األخيرة  عندما يحدث تالمس بين أجسام مختلفة في درجة الحرارة فإن :نتـيجة    

  إلى غاية حدوث التوازن الحراري بين هذه األجسام .   النتقالا هذا             

    :2نشاط    

 مؤشرات الحالة الحرارية :1-2نشاط      

   هما.ن ماء ملون و مزودين بأنبوبين رقيقين بحيث مستوى الماء متماثل في كليتينضع في بالونتين زجاجي         

 نضع البالون األول في الماء الساخن *        

 نضع البالون الثاني في الماء البارد *       

 كيف تعلل ذلك ؟ ماذا تالحظ ؟*        

 نضع اآلن البالونين في الماء الدافئ .*        

 ماذا تالحظ؟ كيف تعلل ذلك ؟*        

 ماذا تستنتج من هذه التجارب ؟*         

    :2-2نشاط          

  .برإمأل كأسا بماء بارد و آخر بماء ساخن ) مباشرة قبل الغليان ( ثم ضع في كل واحد منهما قطرة ح         

 )كيفيا( سرعة انتشار الحبر في الكأسين. ماذا تستنتج ؟صف ماذا تشاهد في كل كأس . قارن  -    

 يزداد حجم الماء بزيادة درجة حرارته نتيجة الزدياد لتصادم بين الجزيئات*  :نتـيجة        

 حركتها العشوائية تزداد كلما كانت     منه فإن و كبيرة،تتحرك جزيئات المادة بسرعة في األجسام الساخنة *             

   درجة حرارتها أكبر.                     

 

 

  :درجة الحرارة قياس -2         

  :3نشاط         

   لكتروني لقياس درجة حرارة بعض السوائل اإلمحرار الو أ ( thermomètre) «الترمومتر»  الزئبقيالمحرار  نستعمل       

 . ميائي (ياز منطلق خالل تحول كغلغازات ) مثل الهواء أو بعض او       

  الحرارة:وحدات قياس درجة  -3    

 . °C وهي وحدة قياس درجة الحرارة ونرمز لها بالرمز  C° 0  ههو سلم مبدأ :C°(t(درجة الحرارة المئوية    

     وافقي مبدأه كلفنلعالم اإلنجليزي اللورد سلم جديد لقياس درجة الحرارة ،اقترحه ا:K (°T (درجة الحرارة المطلقة   

 



 T(°K)=t(°C)+273والعالقة بين درجة الحرارة المطلقة و المئوية تكون كما يلي :  (t=-273 °C )الدرجة المطلقة    

   Kelvin                           300 °k                          273,15 °k                     o °k 

  Celsius               27 °C                               0°C °C -273,15 

 

   عند إجراء القياس يجب أخذ الوقت الالزم حتى يحدث التوازن بين المحرار و الجسم الذي نريد قياس درجة *مالحظة*  

 حرارته                     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2 مذكرة رقم :                           المادة وتحوالتهاالمجـــال:         ريا          2 :المستوى        

 د 60 المــــــــــدة:نموذج الغاز المثالي                      ـدة:ـــالوح      (نظري )كيمياء الحـصــة:

             

  *2A*النشاط    اوقياسه درجة الحرارةمفهوم  الموضوع:    

 :هداف األ          

 *يعرف أن درجة الحرارة مقدار فيزيائي له تأثير على حالة المادة .     

 *يربط بين درجة الحرارة وحركة جزيئات المادة وسرعتها .          

 

     :عناصر الدرس



  درجة الحرارة  – 1     

  نتـيجة - «الحالة الحرارية للماء » 1النشاط  

  2 النشاط 

 «مؤشرات الحالة الحرارية» 1-2نشاط  

    نتـيجة - 2-2نشاط  

   قياس درجة الحرارة - 2

  3 النشاط      

    حرارةوحدات قياس درجة ال -3     

 C°(t(درجة الحرارة المئوية*

   °)K T (درجة الحرارة المطلقة* 

 *مالحظة * 

 الوسائل المستعملة:          
 به ماء  حوض –باردحوض به ماء  –ماء ملون - مزودين بأنبوبين رقيقين زجاجيتين تينبالون        

   رالترمومت -حبر –ماء ساخنكأسا بماء بارد وآخر ب -دافئحوض به ماء  -ساخن         

         

 

 :راجعـالم       
 رافقةـقة المـالوثي

 

 

 

 

 

 

 

 2007/2008لسنة الدراسية:ا                                     ثانــوية منداس المتشعبة                      

 المــــــدة:ســـاعــة                                                                  تر2ريا+2المستوى:

 

        

  التمرين األول:         
                                                                                            Sجسم صلب                                 إليك التركيب التالي:

                                                                                         مستوي أفقي                                                                            
                                                                                                 

                                                                                    

  

  محرك كهربائي بعين االعتبار لهذا التركيب آخذاالطاقوية   أعط مخطط السلسلة -1          



                         .تحويالت الطاقة نحو المحيط             

                                      مثل الحصيلة الطاقوية لمختلف الجمل أثناء فترة االنطالق -2          

                  تزداد خالل هذه الفترة. Sالجسم عتبار أن سرعة اب          

 بطارية                                                        أكتب معادلة إنحفاظ الطاقة لكل الجملة .      -3          

 

                                  نحو المحيط Sأذكر كيف يمكن التقليل من كمية الطاقة المحولة من الجسم  -4  

 التمرين الثاني :          
 .عند وصولها إلى الموضع كرة تنزلق بدون سرعة ابتدائية على طول مستوي مائل    Aنترك في الموضع 

         C أن تتوقف في الموضع  فتضغطه إلى  تصطدم بنابضD  
                                                                                    A 

 

               أشكال الطاقة:عين في المواضع المبينة على الشكل  -1 

 .،)كرة+أرض (، )كرة+نابض( كرة الجمل التالية: التي تخزنها

                                                             1t بين اللحظتين )كرة+نابض(مثل الحصيلة الطاقوية للجملة  -2         

  Dالموضع  2tاللحظة و Cالموضع  1tاعتبرنا :اللحظةإذا  2tو           

 B          C   D    أكتب معادلة إنحفاظ الطاقة لهذه الجملة بين هاتين اللحظتين. -3         
  

                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتوفيق با
 

 

 

 

 

 

          3 مذكرة رقم :                           المادة وتحوالتها المجـــال:          ريا          2 توى:المس          

 د 06 : المــــــــــدةنموذج الغاز المثالي                       الوحــــدة:       )عملي( كيمياء  الحـصــة:

             

             ثرة في الغازدراسة العوامل المؤ  الموضوع: 

 ماريوط( : –) قانون بويل Vلغاز متوازن بحجمه  Pعالقة الضغط  – 1      

 يمثل الشكل المقابل كمية من غاز محجوزة  تجربة :       

     gaz داخل أسطوانة مسدودة بمكبس من أحد طرفيها        

  اطيبجهاز المانو متر بواسطة أنبوب مط ةموصول و        

  لقياس ضغط الغاز، التجهيز مغمور داخل جهاز منظم         

gaz 



  C°20 =tللحرارة حيث يبقي درجة الحرارة ثابتة عند القيمة          

  لألسطوانة بدفع المكبس Vنعطي قيما مختلفة للحجم الداخلي         

  C°20                                                    ط يتحقق التوازن نقرأ على المانومتر قيمة الضغ اليسار عندمانحو         

 الموافقة لهذا الغاز،نتحصل على النتائج التالية :          

    )ml (V 

     )bar (P 

    )3-V(m/1 

    PV 

 

 ماذا تستنتج ؟أكمل الجدول التالي ،ماذا تالحظ ؟-1

 . f=P(  V) أرسم البيان-2

 ما طبيعته ؟أعط معادلته .. f=P( V/1) أرسم البيان-3

 ما هو القانون الذي يمكنك استنتاجه من هذا البيان ؟-4

 ( :شارل ) قانون Τدرجة حرارته لغاز متوازن ب Pعالقة الضغط  – 2

 نقوم ثم   =Vml 9 نقوم بدفع المكبس حتى يصبح حجم الغاز.التجريبي السابق ق نفس التجهيزقنح تجربة :            

            الموافق في كل مرة ،فنحصل على جدول القياسات التالية : ونسجل قيمة الضغط حرارته برفع درجة           

    )C° (t 

     )bar (P 

 أكمل الجدول التالي ،ماذا تالحظ ؟ -1

 . ما طبيعة البيان ؟ f=P(  t) أرسم البيان  -2

  P =P0 ( 1 α+)t:أكتب معادلته وضعها على الشكل التالي  -3

  ؟  α؟ ماذا تمثل  P0ماذا يمثل  -4

       P ќ=Τوبرهن أنها من الشكل:  Τباستخدام درجة الحرارة المطلقة   P =P0α+ 1 ( )tأعد كتابة العالقة: -5

 ما هو القانون الذي يمكنك استنتاجه من هذا البيان ؟ -6

 
 

 

 

 ( :y LussacGaغاي لوساك () ) قانون Τدرجة حرارته لغاز متوازن ب  Vالحجم  عالقة – 3

  تجربة : 

 عند القياس .   25C °حضر حمام مائي تكون درجة حرارته   -    

 في الغرفة من الهواء بواسطة حقنة . سجل درجة الحرارة ml 10اسحب    -    

       

 الحراريادخل اآلن الحقنة في الحمام المائي وانتظر قليال حتى يتم التوازن  -        

 قس الحجم الجديد للغاز في الحقنة . بين الغاز في الحقنة و الحمام المائي .           

  

 اعد نفس التجربة باستخدام درجات حرارة مختلفة وسجل النتائج في الجدول التالي :  -        
            



 

 أكمل الجدول التالي ،ماذا تالحظ ؟ -1

 .ما طبيعته ؟  f=V(  t) لبيان أرسم ا-2

حتى يقطع  =Vf(  t) ، قم بتمديد البيان   V=V0α+ 1 ( ) tأكتب معادلة البيان وضعها على الشكل  -3

 .t المحور

      V"K Τ=وبرهن أنها من الشكل: Τباستخدام درجة الحرارة المطلقة   V=V0α+ 1 ( )t أعد كتابة العالقة-4

     نك استنتاجه من هذا البيان ؟ما هو القانون الذي يمك -5

 :  nبعدد موالته لغاز متوازن  Pعالقة الضغط  –4

 موصولة ببالونه مملوءة بنفس الغاز مغلقة ق نفس التجهيز التجريبي السابق، األسطوانة قنح :تجربة  

 ،C°20 =t درجة حرارة ثابتة عند ml 10= Vالمكبس حتى يصبح حجم الغاز نقوم بدفع  بصنبور.

    الغاز  قيمة الضغط الموافقة لهذا يتحقق التوازن نقرأ على المانومتر اكمية مادة الغاز عندمم نقوم بتغيير ث 

     التالية:على النتائج  في كل مرة فنحصل          
             (lom(n 

    (bar)P 

  أكمل الجدول التالي ،ماذا تالحظ ؟ -1

 بيعة البيان ؟ أكتب معادلته.. ما طf=P(  n) أرسم البيان  -2

 ما هو القانون الذي يمكنك استنتاجه من هذا البيان ؟ -3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة العوامل المؤثرة في الغاز  الموضوع: 
 مملوءة بالغاز أسطوانة  :ماريوط(  –) قانون بويل Vلغاز متوازن بحجمه  Pعالقة الضغط  – 1    

 ل المقابل كمية من غاز محجوزةيمثل الشك  تجربة :      

         داخل أسطوانة مسدودة بمكبس من أحد طرفيها        

 مكبس      بجهاز المانومتر بواسطة أنبوب مطاطي ةموصولو       

 المانو متر لتجهيز مغمور داخل جهاز منظم ز،القياس ضغط الغا       

    C°20 =tلقيمة  للحرارة حيث يبقي درجة الحرارة ثابتة عند ا      

  نحو اليسار عندما يتحقق التوازن نقرأ على المانومتر  لألسطوانة بدفع المكبس Vنعطي قيما مختلفة للحجم الداخلي       

    )C ° (t 

    )ml (V 

 



 على النتائج التالية :    نحصلالضغط الموافقة لهذا الغاز، قيمة     

 

 الجدول التالي ،ماذا تالحظ ؟ماذا تستنتج ؟أكمل -1

 . f=P(  V) أرسم البيان-2

 ما طبيعته ؟أعط معادلته .. f=P( V/1) أرسم البيان-3

 ما هو القانون الذي يمكنك استنتاجه من هذا البيان ؟-4

 ( :شارل ) قانون Τدرجة حرارته لغاز متوازن ب Pعالقة الضغط  – 2
 نقوم برفع درجة    ،ثم ml 9= Vس التجهيزالتجريبي السابق.نقوم بدفع المكبس حتى يصبح حجم الغاز نححق نف تجربة :            

 حرارته ونسجل قيمة الضغط الموافق في كل مرة ،فنحصل على جدول القياسات التالية :                         

    )C° (t 

     (bar)P 

 ،ماذا تالحظ ؟التالي  أكمل الجدول -1   

 . ما طبيعة البيان ؟ f=P(  t) أرسم البيان -2   

  P =P0α+ 1 ( ) tأكتب معادلته وضعها على الشكل التالي :-3   

 ؟  α؟ ماذا تمثل  P0ماذا يمثل  -4   

 ما هو القانون الذي يمكنك استنتاجه من هذا البيان ؟ -5   

 :  nبعدد موالته لغاز متوازن  Pعالقة الضغط  –3
 حق نفس التجهيز التجريبي السابق، األسطوانة موصولة ببالونه مملوءة بنفس الغاز مغلقة بصنبور.نقوم بدفع نح تجربة : 

     اعندم، ثم نقوم بتغيير كمية مادة الغاز C°20 =tدرجة حرارة ثابتة   عند ml 10= Vالمكبس حتى يصبح حجم الغاز 

      تحصل على النتائج التالية :   الغاز في كل مرة فن لموافقة لهذايتحقق التوازن نقرأ على المانومتر قيمة الضغط ا     

          (lom(n 

     (bar)P 

 ،ماذا تالحظ ؟التالي  أكمل الجدول-1

 . ما طبيعة البيان ؟ أكتب معادلته.f=P(  n) أرسم البيان -2

 ما هو القانون الذي يمكنك استنتاجه من هذا البيان ؟ -3

 

 

 

          4 مذكرة رقم :                           المادة وتحوالتها المجـــال:          ريا          2 المستوى:          

 د 60 : المــــــــــدةنموذج الغاز المثالي                       الوحــــدة:       )عملي( كيمياء  الحـصــة:
 

 لغاز المولي الحجم تحديدالموضوع:

 :دافهاأل

 تجريبيا . للغازات يعين الحجم المولي *

  يحسب الحجم المولي في الشروط النظامية.  *

  :A4 نشاط

   :الهيدروجينثنائي تعيين الحجم المولي لغاز  -1

                                                                   

    )ml (V 

    (bar)P 

      (3-m)V/1 

    V P   



   حقق التجربة الموضحة في الشكل المقابل تجربة:
   

  

 

 

 

 

 

 

    خطوات العمل:

  .المركز H2SO4 الكبريت الذي يحوي حمضاإلرلين ماير   ثم ضعها في  (m1)الزنك  كتلة زن -

  .المتبقية Znقطعة الزنك  بسرعة ع، وانزH2 الهيدروجين المنطلق يغاز ثنائمن  V250 ml = اجمع حجم -

 .(m2)من جديد وأعد وزنها جفف قطعة الزنك المتبقية  -

 n Z n    mوالت الزنك المتفاعلة     مثم استنتج عدد  m =m1-m 2أحسب كمية الزنك المتفاعلة  -

 M الناتجة. nH2 استنتج عدد موالت الهيدروجين - 

 . في شروط التجربة Vmاستنتج الحجم المولي  -

  .( pa 510×1,013=P, T=273°K)النظاميينفي الشرطين  Vm أحسب الحجم المولي -

    ثنائي األكسجين:يين الحجم المولي لغاز تع -2
 حقق التحليل الكهربائي للماء  تجربة:

           

 

  

 

 

 

    خطوات العمل:

 . H2 الهيدروجين من غاز ثنائي c10m3جمع   -

 . تحت نفس الشروط السابقة nH2 الهيدروجين لثنائي أحسب كمية المادة -

 )المتشكل(.  nO2استنتج كمية مادة ثنائي األكسجين الناتج  -

 .لثنائي األكسجين Vmاستنتج الحجم المولي  -

  

 

 

  

 

 

          3 مذكرة رقم :                            المادة وتحوالتها المجـــال:          ريا          2 المستوى:         

 د 120 : المــــــــــدة               نموذج الغاز المثالي        الوحــــدة:                 كيمياء  الحـصــة:
 

  دراسة العوامل المؤثرة في الغاز  الموضوع:        

 :هداف األ           

 .Vحجمه ولغاز متوازن  Pالضغط  بينيحدد العالقة  *      

 .Τبدرجة حرارته  لغاز متوازن Pالضغط يحدد عالقة *       

 .  Τبدرجة حرارته زن لغاز متوا  Vالحجم  عالقةيحدد  *    



 . nبعدد موالته لغاز متوازن  Pالضغط  عالقةيحدد  *           

 

 «تحليل نتائج التجارب» : عناصر الدرس 
   .ماريوط( –) قانون بويل Vلغاز متوازن بحجمه  Pعالقة الضغط  – 1     

 .( شارل ) قانون Τدرجة حرارته لغاز متوازن ب Pعالقة الضغط  – 2       

  .(Gay Lussacغاي لوساك () ) قانون Τدرجة حرارته لغاز متوازن ب  Vالحجم  عالقة – 3  

  . nبعدد موالته لغاز متوازن  Pعالقة الضغط  –4  

 قانون الغاز المثالي. –5  

 

 :مـويــالتق 
 Pa 410×9,2  =P1 من غاز البوتان متواجد تحت الضغط  g36على  l 15=V تحتوي قارورة سعتها   

   .  C4H 10 ئية لغاز البوتانيالصيغة الجز ،t1 وعند درجة حرارة             

              mol/ g 1=H      ،       mol/ g 12=C    ،  :8,31ثابت الغازات المثاليةSI =R   

   . °(C) مقدرة بـ t1أحسب قيمة  -1            

 ( .t1، P1في الشرطين )ن لغاز البوتاأحسب الحجم المولي  -2            

 ماهو الضغط الذي يؤثر به غاز البوتان على غشاء القارورة ذات الحجم الثابت عندما ترتفع درجة  -3 

 ؟ 77C  =t2 °الغاز إلى القيمة                
 

 

 

 

 

 

 

 المراجع:

 رافقةـقة المـالوثي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3 مذكرة رقم :                            المادة وتحوالتها ـال:المجــ          ريا          2 المستوى:         

 د 120 : المــــــــــدةنموذج الغاز المثالي                       الوحــــدة:                 كيمياء  الحـصــة:
 

            دراسة العوامل المؤثرة في الغاز  الموضوع:        
     ماريوط( : –) قانون بويل Vلغاز متوازن بحجمه  Pلضغط عالقة ا – 1

   تحت درجة حرارة  V هيتناسب عكسا مع حجم Pغاز ضغط أن ومنه نستنتج  PC= V te نالحظ أن  *

   . (TC te= ) ثابتة   

   :f =P(V) رسم البيان   

  نحصل على البيان المرفق   



 . V عكسا مع حجمه يتناسب Pنالحظ من البيان أن ضغط الغاز    

   :f =P(V/1) رسم البيان   

  .ثابت التناسب:K حيث: K=P  1  معادلته من الشكلعبارة عن خط مستقيم  f =P(V/1)المنحنى البياني  

 V  «:ماريوط –بويل »نون قا نص  
     يمكن كتابةأي  Vيتناسب عكسا مع حجمه  متوازن لغاز P الضغط، TC te=عند درجة حرارة ثابتة  

     PC= V teبينهما على الشكل  العالقة 
 ( :شارل ) قانون Τدرجة حرارته لغاز متوازن ب Pعالقة الضغط  – 2 

   :f=P(t) رسم البيان    

  حيث: b+ta=P  عبارة عن خط مستقيم ال يمر من المبدأ  معادلته من الشكل: f=P(t)المنحنى البياني  

 a،b مقادير ثابتة 

 b:التراتيب لما  اطع المنحنى مع محوريمثل نقطة تقt0= °C تكون  b= P0 

P0:يمثل ضغط الغاز عند t0= °C    

   a:يمثل ميل المنحني               a    P-P 0     P-P 0 

   t   t -t 0 

 :P=P0α+1(t) كتابة معادلة المنحنى على الشكل 
  :αحساب  

 Pa 510×5,05=P0=b  من البيان نجد : 

 b+ ta=P(...............1)      لدينا :   

           (2..........)P=P0α+1(t)     

            P0/P0α =a         α =a         (نجد:      2(و)1بالمطابقة بين العالقتين )

         α     P-P 0 

          tP 0 

          510 (5,05-5,79 )   α 

  510×5,05×40     

     

                                          273 /1=C te = 3-10 ×3,6 = α 

    )P=P0+1( t / 273   :تصبح من الشكل f =P(t)معادلة المنحنى          

        «: شارل» نونقا نص         

     VC te= حجم ثابت وعند، t° 0=C على ضغط كمية غاز مأخوذة عند درجة حرارة إن التغير الذي يطرأ

 حيث: P=P0α+1(t)ويعبر عن هذا  القانون بـ :  ةالمقدرة بالدرجة المؤوييتناسب طردا مع درجة حرارته 

P0: ضغط الغاز عند t° 0=C    

 α:معامل التغير الضغطي للغاز تحت حجم ثابت α=273 /1 =C te   

 

 

 

 :Tباستعمال درجة الحرارة المطلقة  «شارل»صيغة قانون 

 C°(t=) K°(T                         )aP (P (+273والمطلقة ةة بين درجة الحرارة المؤويرأينا في العالق

 يصبح من الشكل   f =P(T)المنحنى البياني ومنه

  ثابت التناسب :К: حيث  T К=Pمعادلته من الشكل  

  К= P/ T= C te          P= КT  

 

    )K°(T 

 0                              «: شارل» نونقا نص  

 P/ T= C teضغط غاز يتناسب طردا مع درجة حرارته المقدرة بالدرجة الكالفينية VC te= عند حجم ثابت



 ( :Gay Lussacغاي لوساك () ) قانون Τدرجة حرارته لغاز متوازن ب  Vالحجم  عالقة – 3

   :  f=V(t) رسم البيان   

  حيث: b+ta= V  ال يمر من المبدأ  معادلته من الشكل: عبارة عن خط مستقيم f=V(t)المنحنى البياني  

 a،b مقادير ثابتة 

 b:التراتيب لما  يمثل نقطة تقاطع المنحنى مع محورt° 0=C تكون  b= V0 

V0: الغاز عند حجميمثل t° 0=C    

   a:يمثل ميل المنحني               a    V - V0     V – V0 

   t    t -t 0 

 :V=V0 (α+1t) لة المنحنى على الشكلكتابة معاد 
  :αحساب  

 3m           =V0=bمن البيان نجد :  

 b+ ta= V (...............1لدينا :        ) 

           (2..........) V=V0 α+1(t)     

            V0/V0α =a       α  =a    (نجد:            2(و)1بالمطابقة بين العالقتين )

         α     V - V0 

          t V0 

                                     α 

      

                                          273 /1=C te = 3-10 ×3,6 = α 

     )V=V0 +1( t /273   :تصبح من الشكل f = V(t)معادلة المنحنى          

        «:غاي لوساك » نونقا نص         

     P =C t e ضغط ثابت وعند، t° 0=C إن التغير الذي يطرأ على حجم كمية غاز مأخوذة عند درجة حرارة

 حيث: V=V0 α+1(t)ويعبر عن هذا  القانون بـ :  ةيتناسب طردا مع درجة حرارته المقدرة بالدرجة المؤوي

V0: الغاز عند حجم t° 0=C    

 α: ثابت ضغطللغاز تحت  الحجميمعامل التغير α=273 /1 =C te      

 T                                       :  (3m)Vباستعمال درجة الحرارة المطلقة  «غاي لوساك»صيغة قانون 

 يصبح من الشكل   f = V(T)المنحنى البياني 

  ثابت التناسب :Ќ: حيث  T Ќ= Vمعادلته من الشكل  

  Ќ =V  / T= C te =V ЌT  

 

    )K°(T                           
                                                                                                                                0 

 

 

         

                               «: غاي لوساك » نونقا نص         

           V T= C te/ المطلقة غاز يتناسب طردا مع درجة حرارته  حجم P =C te ثابت ضغطعند         

 :  nبعدد موالته لغاز متوازن  Pعالقة الضغط  –4

   :  f=P(n) رسم البيان

 :حيث، n"К=P معادلته من الشكل أيمر بالمبد عبارة عن خط مستقيم f=P(n) البيانيالمنحنى 

"К :. ثابت التناسب  

 .n يزداد كلما زادت عدد موالته Pبيان أن ضغط الغاز نالحظ من ال 

=P К"n        К"P= / n= C te    

 :القانون نص



   P/n=C te عدد موالتهغاز يتناسب طردا مع  ضغط TC te= ودرجة حرارة ثابتةV =C te ثابت حجمعند          

 :الغاز المثالي نموذج –5

 ساك لدينا ماريوط  وشارل و غاي لو -حسب قانون بويل

PC= V te     

  T К =P 

           T Ќ =V 

  n"К =P    
 Rنرمز له بالرمز مقدار ثابت К Ќ К" الجداء حيث ،  T n "К Ќ К =VP   يمكن كتابة العالقة بينهم بـ  

   SI=R  8,3145ويساوي في جملة الوحدات الدولية   ثابت الغازات المثاليةويسمى      

    وهو قانون الغازات المثالية   T R n =VPة ومنه تصبح العالق  

 P:ضغط الغاز المثالي (aP) 

  V: حجم الغاز المثالي(3m) 

  n:الغاز  عدد موالت(lom) 

         R: ثابت الغازات المثالية  lom K/°8,3145  J=R    

         T:درجة الحرارة المطلقة (K)° 

 :الغاز المثالي مفهوم  

 و نموذج نظري للغازات الحقيقية التي يمكن اعتبارها مشابهة له في الخصائص الفيزيائية الغاز المثالي ه 

 ينطبق عليها قانون الغاز المثالي ثعند أخذها تحت ضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة، حي 

  T R n =V P       

 تمرين تطبيقي:              

 Pa 410×9,2  =P1 غاز البوتان متواجد تحت الضغط من  g36على  l 15=V تحتوي قارورة سعتها         

 .    C4H 10 ئية لغاز البوتانيالصيغة الجز ،t1 وعند درجة حرارة         

          mol/g 1=H      ،       mol/g 12=C    :8,31،  ثابت الغازات المثاليةSI =R   

   . °(C) مقدرة بـ t1أحسب قيمة  -1         

 ( .t1، P1حسب الحجم المولي لغاز البوتان في الشرطين )أ -2         

 ماهو الضغط الذي يؤثر به غاز البوتان على غشاء القارورة ذات الحجم الثابت عندما ترتفع درجة  -3  

 ؟ 77C  =t2 °الغاز إلى القيمة             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          4 مذكرة رقم :                           ادة وتحوالتهاالم المجـــال:          ريا          2 المستوى:          

 د 60 : المــــــــــدةنموذج الغاز المثالي                       الوحــــدة:       )عملي( كيمياء  الحـصــة:
 

 لغاز الحجم المولي الموضوع:

 :هداف األ

  تجريبيا . للغازات يعين الحجم المولي 

 المولي في الشروط النظامية.  يحسب الحجم 

   
 



  : عناصر الدرس
 تعيين الحجم المولي لغاز ثنائي الهيدروجين.   -1

 تفاعل حمض الكبريت مع معدن الزنكتجربة: 

  تعيين الحجم المولي لغاز ثنائي األكسجين. -2
 التحليل الكهربائي للماءتجربة: 

 

 

 

 الوسائل المستعملة:

   -أسالك التوصيل -اختبارأنابيب  -وعاء فولطا  -ميزان حساس -إرلين ماير -ملقط  -مخبار مدرج  -حوض

                                                  .  ماء - H2SO4الكبريت  حمض  - Ζn قطع الزنك -ماصة

 

 

 

 المراجع:

 رافقةـقة المـالوثي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           2 رقم المذكرة:                                         الطـــــاقةالمجـــــال: ا                  ري2المستـوى:          

                  د 55 المــــــــــدة:        مقاربة كيفية لطاقة جملة وإنحفاظهاالوحـــــدة:      (تقويم)فيزيـاءالحصــــة:  
 

 «1»واجب منزلي رقم

     :هدافاأل

 المواضع. ل الطاقة التي تخزنها الجمل في مختلف ايحدد أشك  

  . يذكر نمط تحويل الطاقة 

  وضعين.ميمثل الحصيلة الطاقوية لجملة بين 

 . يكتب معادلة انحفاظ الطاقة 

 

 

 سلم التنقيط:

    :30ص22رقم  األولالتمرين 

1/-   3,75 

2/-  6  

             :31ص26رقم  الثانيالتمرين 

 الجزء األول:

1/-  1,5 

2/-  0,5  

3/-         2   

/4-  2   

    :لثانيالجزء ا

1/- 0,75  

2/- 0, 5 

3/- 2 

4/-1  

 

 

 المراجع:

 الكتاب المدرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           2 رقم المذكرة:                                         الطـــــاقةالمجـــــال: ريا                  2المستـوى:          

                  د 55  المــــــــــدة:        مقاربة كيفية لطاقة جملة وإنحفاظهاالوحـــــدة:      )تقويم(فيزيـاءالحصــــة:  
 

     «1»واجب منزلي رقم

 :30ص 22تمرين رقم 

   أشكال الطاقة التي تخزنها الجمل:-1

                                                          
 الموضع              

 الجملة 
A B C  

 /    Ec /   العربة

 peE /      / النابض

    / ppE  Ec عربة +أرض 

 Ec peE / عربة +نابض

 ppE Ec peE عربة +أرض+نابض

                                                                          C    B 

 :Bو Aتمثيل الحصيلة الطاقوية للجمل بين الحالتين الموافقتين للموضعين  -2

 «:نابض » الجملة        «:عربة» الجملة  
 الجملة ال تخزن أي شكل من أشكال الطاقة              

  Bو Aالموضعين   بين                                                                                   
   mW           

  

  

   

 «:عربة+نابض » الجملة  «:عربة +أرض » الجملة            

 

 
 mW 

  

 

  

  

 

 «:عربة +أرض+نابض » الجملة                               
     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             Ec2 
  

                   

           Ec1 

 عربة

 

 Epp1               EC2                      

                

  
                               
Epp2            EC1     

+أرض   عربة  

     
+أرض + جسم  

 نابض     

جسم + أرض + 

 نابض      

             Ec2 

  

                   

           Ec1 

+نابض عربة  

 

 Ec2            Ep p1                        

                

 Ec1        Epp2  
                                    
ضعربة+أرض+ناب  

جسم +أرض +  

 نابض     

جسم + أرض + 

 نابض      

1 

2 
1 

2 

521,  51,2  51,2  



 

     :13ص 62تمرين رقم 

 :A،B،Cاألوضاع  في« جسم +أرض » ا الجملة تخزنهأشكال الطاقة التي -1

      A 

 الموضع              

 الجملة

A B 

 

C  

 PPE PPE+CE  CE جسم + أرض

 

 

 C  

              mW تحويل ميكانيكي: نمط تحويل هذه الطاقة -2         

  :Cو   Aالوضعين تمثيل الحصيلة الطاقوية للجملة بين-3

 

 

 

  

 

 

 

 

  B=ACE:   0كتابة معادلة إنحفاظ الطاقة في الوضع  -4

       BPPE -   APPE =BCE       BCE +BPPE =ACE +APPE 

 ECB= Δ EPP  

 

    :A،B،Cاألوضاع  في« جسم » تخزنها الجملة أشكال الطاقة التي -1

  

 الموضع              

 الجملة

A B 

 

C  

 CE CE / جسم 

  

     mWتحويل ميكانيكي لطاقة :نمط تحويل ا-2 

 :Cو  Aالوضعين  تمثيل الحصيلة الطاقوية للجملة بين-3

 

  

 
    mW 

 

  

 

  B=ACE:   0كتابة معادلة إنحفاظ الطاقة في الوضع  -4

               BCE =  mW +ACE  
 

 

 

 

 

 EppA              ECC                      

                

  
                               
EppC             ECA     

+أرض    جسم  

    
جسم +أرض +  

 نابض     

جسم + أرض + 

 نابض      

             EcC 
  

                   

           EcA 

مجس  

0,5 

2 

2 

0,5 

2 

1 

0,5 0,5 0,5 

0,25 0,25 0,25 



 

           1رقم المذكرة:                                         ةالطـــــاقالمجـــــال: ريا                  2المستـوى:           

 د 120  المــــــــــدة:        مقاربة كيفية لطاقة جملة وإنحفاظهاالوحـــــدة:      )تقويم(فيزيـاءالحصــــة:  

 

     :هداف األ

 .يمثل السلسلة الوظيفية والسلسلة الطاقوية لمختلف التراكيب 

 صيلة الطاقوية لجملة بين موضعين.يمثل الح   

 .يحلل المنحنيات الطاقوية وينسب إلى كل منحنى طاقته 

 

  : عناصر الدرس
   28ص 4تمرين رقم 

  29ص16تمرين رقم 

  29ص17تمرين رقم 

 31ص27تمرين رقم 

 من الرائع في الفيزياء 22ص 4تمرين رقم

 

 

 المراجع:

 الكتاب المدرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           1 رقم المذكرة:                                        الطـــــاقةالمجـــــال: ريا                  2المستـوى:          

 د 120  المــــــــــدة:       مقاربة كيفية لطاقة جملة وإنحفاظهاالوحـــــدة:      )تقويم(فيزيـاءالحصــــة:  

 

 :28ص 4 تمرين رقم

 :للتركيب تمثيل السلسلة الوظيفية -1

 

 يسخن   

  

 يحترق     يسخن 

 :الطاقوية للتركيبتمثيل السلسلة  -2

  

 Q  

 

 Ei Ei 

 :92ص 16تمرين رقم 

 Ei شكل الطاقة المخزنة في الشمس: -1

 rE نمط تحويل الطاقة من الشمس إلى الخاليا: -2

 (Qوتحويل حراري rE )تحويل إشعاعيإلى محيط الغرفة:أنماط تحويل الطاقة من المصباح  -3

 للتركيب: تمثيل السلسلة الوظيفية -4

 

 تضيء تغدي  تضيء وتسخن 

 

 

 تشع    تثار   يلمع   سخنيو ضاءي         

 الطاقوية للتركيب:تمثيل السلسلة -5
 

   

   rE                                 eW    rE 

 Q 

 

 Ei                                 Ei Ei Ei 

  :29ص17تمرين رقم 

 Ei شكل الطاقة التي يكتسبها الماء في هذه الحالة: -1

 Q نمط تحويل الطاقة من المقاومة الكهربائية إلى الماء: -2

 بين لحظتي بداية عملية التسخين ونهايته: «ماء» للجملة تمثيل الحصيلة الطاقوية -3

 

 

 

 Q 

  

 

 

  

 

اءـــــم  2O+غاز 

2O+اءـــــم غاز  

محيط 

 الغرفة
خاليا  المصباح

 كهروضوئية
 الشمس

محيط 

 الغرفة
خاليا  المصباح

 كهروضوئية
 الشمس

Ei2 
 

 

  Ei1         

ماء     

 



 

 )EJ( ) E) J(                                       E) J   :31ص27تمرين رقم         

 

  

 

 

   )m(h        )m(h                                         )m(h  

 (3المنحنى) (2المنحنى)                        (1المنحنى) 

 

 h االرتفاع بداللة Epp الكامنة الثقاليةيمثل تغير الطاقة   :(2المنحنى)

  h االرتفاعبداللة  EC الحركيةيمثل تغير الطاقة  :(3المنحنى)

 Epp والطاقة الكامنة الثقالية ECمجموع الطاقتين الحركية  مثلي  :(1المنحنى)

 طاقويا إذن الجملة معزولة ECتتحول إلى طاقة حركية  Epp هذا يعني أن كل الطاقة الكامنة الثقالية

 من الرائع في الفيزياء: تمرين

 :مع توضيح  التحوالت المفيدة وغير المفيدة الطاقوية للتركيبتمثيل السلسلة *

 

 

 

 iE Q 

 rE   Q 

 

 eW 

 

 iE   iE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 الغرفة

 المولد المصباح



 

   3 رقم المذكرة:              تصحيح الفرض األول للثالثي األول       ريا                  2المستـوى:    

                                د 60 المــــــــــدة:                                 )تقويم(فيزيـاءالحصــــة:          

 

 التمرين األول:         

    :تمثيل السلسلة الطاقوية للتركيب المقترح -1        

                                                               mW   eW 

 

 

     c'E      cE    iE 

             Q2 

 Q3  Q1 
   

 

  i'E    

 :  «S»تمثيل الحصيلة الطاقوية لمختلف جمل السلسلة أثناء فترة انطالق الجسم  -2

 

  

   

 mW eW 

 

 

 

     Q2 

 Q3 

     Q1 
 

  

  

 

 

 

 لكل جملة: كتابة معادلة إنحفاظ الطاقة -3

    Ei1- We -Q1 = Ei2          :             «بطارية»الجملة *
 

  Ec1+ We - Wm -Q2= Ec2:«محرك كهربائي  »الجملة *
 

              E'c1+ Wm -Q3= E'c2              :   « Sجسم »الجملة *

     

  E'i1+ Q1 +Q2 +Q3 = E'i2            «:يطالمح»  *الجملة  
 المحيط ناتجة من تأثير قوى االحتكاك المطبقة من طرف  إلى « S» الطاقة المحولة من الجسمإن   -4

 أثناء حركته .للتقليل منها نستعمل مستوى أقل خشونة أو أملس  « S» المستوي على الجسم      

   

 

 

محرك  بطارية

 كهربائي
(S) جسم  

 المحيط

E'c2 
 

 

  E'c1       

Sجسم       
 

Ec2 
 

 

  Ec1          
 محرك كهربائي 

   

 

Ei1 
 

 

  Ei2         

بطارية   
 

 

E'i2 

 

  E'i1        
المحيط      

 

0,25 0,25 

0,25 0,25 0,25 

0,25 0,25 

0,25 

0,25 

0,5 
0,5 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 

1 

2 



 

 :لثانيالتمرين ا        

                                                            :Dو C ،B ،Aالمواضع في  ال الطاقة التي تخزنها الجملأشك -1

            
 الموضع       

 الجملة 
A B C D 

 / Ec Ec / كرة

 / ppE Ec Ec كرة +أرض
 Ec Ec peE / كرة +نابض

                                                                                                 B           C  D  

 :Dو Cللموضعين  الموافقتين 2t و 1tتمثيل الحصيلة الطاقوية للجملة )كرة+نابض( بين اللحظتين -2

  
   

          

 

          

  

 

 

 

 :للجملة )كرة+نابض( كتابة معادلة إنحفاظ الطاقة -3

                   DepE +DcE  =CepE +CcE 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ecc            EpeD                       

                

 EcD         Epec 

                                    

نابض+كرة  
جسم +أرض +  

 نابض     

جسم + أرض + 

 نابض      

2 

2 

1,5 1,5 1,5 51,2  



 

   3 رقم المذكرة:             تصحيح الفرض األول للثالثي األول        ريا                  2المستـوى:          

   د 60 المــــــــــدة:                                                                       )تقويم(فيزيـاءالحصــــة:          

 

     :هداف األ

 .يمثل السلسلة الطاقوية لمختلف التراكيب 

  .يحدد أشكال الطاقة التي تخزنها الجمل في مختلف المواضع 

   .يمثل الحصيلة الطاقوية لجملة بين موضعين 

 . يكتب معادلة انحفاظ الطاقة    

 

 

 سلم التنقيط:         

 التمرين األول:

1/-   2,25 

2/-  2  

3/- 4   

4/-   2   

 :لثانيالتمرين ا

1/-   5,75 

2/-  2  

3/-         2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          1رقم المذكرة:                                      الطـــــاقةالمجـــــال: ريا                  2المستـوى:        

 د 60  المــــــــــدة:العمل والطاقة الحركية                     الوحـــــدة:      )نظري(فيزيـاءالحصــــة:    

 

     :األهــداف

 . يدرك مفهوم عمل القوة*

 .  يعبر عن عمل قوة ثابتة على مسار مستقيم*

 .  يميز بين العمل المحرك والعمل المقاوم*

 

   مراحل الدرس:

    «الحركة اإلنسحابية لجسم صلب »تذكير 

   33نشاط ص  

 عبارة عمل قوة ثابتة في حالة الحركة اإلنسحابية. -1

  قوةمفهوم عمل  /1-1  

     34نشاط ص  

 مستقيم.عمل قوة ثابتة على مسار /1-2

  34ص  2نشاط  

 المقاوم.العمل المحرك والعمل /1-3

  حاالت خاصة 

 

 التقويم:

 قوى  ،N 600  =Fتحت تأثير قوة محركة شدتها  ABرك سيارة على طريق مستقيم أفقيتتح تمرين تطبيقي:

 معاكسة لجهة الحركة . N200  =fاالحتكاك تكافئ قوة ثابتة شدتها 

 مثل كل القوى المؤثرة على السيارة . -

 m 100  =BAأحسب عمل كل قوة إذا علمت أن المسافة المقطوعة هي  -

 

 

 

 المراجع:

 يل األستاذدل            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
           1رقم المذكرة:                                      الطـــــاقةالمجـــــال:  ريا                  2المستـوى:       

 د 60  :المــــــــــدةالعمل والطاقة الحركية                     الوحـــــدة:      )نظري(فيزيـاءالحصــــة:    

 

   تذكير: 

  الحركة اإلنسحابية لجسم صلب : 

 : 33نشاط ص  

 .ونقول حينئذ أن    Vلجسم صلب،يكون لكل نقطة من نقاطه نفس شعاع السرعة  في الحركة اإلنسحابية 

 Vللجسم الصلب سرعة   

  :عبارة عمل قوة ثابتة في حالة الحركة اإلنسحابية -1 

  مفهوم عمل قوة:/1-1 

     : 34ص نشاط  
 ويقدر بوحدة Wإذا أثرت قوة على جسم ما فنقلته مسافة ما،نقول أن هذه القوة أنجزت عمال ،نرمز له بـ: 

 . «J» الجول 

  :عمل قوة ثابتة على مسار مستقيم /1-2

 F2          : 34ص  2نشاط  

 F1 F3 

 A               B      هي القوة التي تجعل العربة تصل إلى  F3 القوة -1

 بأقصى سرعة إذا أثرت وحدها B الموضع     

 B:   F4إلى  Aحسب فعالية كل منها في نقل العربة من األربع  ترتيب القوى -2

  * (F3)ABW أعظمي  

  * (F2)ABW  أقل من(F3)ABW ةجهة الحرك 

  *( F4)ABW معدوم 

  *( F1)ABW معيق للحركة                                                          

 تعريف: 

  وفق مسارمطبقة على جملة  ثابتة F ةقوتأثير تنتقل نقطة عندما 

  التالية : بارةبالع يعرف عمل هذه القوة BAمستقيم 

 

          WAB)F(= F . A=B F . AB. cosα     F 
   F :شدة القوة المطبقة (N)         α 

BA: لمقطوعة امسافة الBA  =d (m)                            · 

α :الزاوية المحصورة بين شعاع القوة F وشعاع االنتقال BA.            B                   A 

 العمل المحرك والعمل المقاوم:/1-3

 إذا شاركت في الحركة   امحركعمال  F*تنجز القوة 

       0 <αsoc     °90 > α≥ 0 F 

 0 < WAB)F(       ةجهة الحرك        α 

              B                 A                                                                     قوة الجر مثال: 

 إذا عاكست الحركة  قاومامعمال  F*تنجز القوة    

              0> α cos           °180 ≥α<°90   

      0  >WAB)F(        F 

 α        ةجهة الحرك                     

 A                B      .الهواء ةقوة الفرملة، قوة االحتكاك، مقاوم أمثلة:         

                                    

 

 



 

                                                                     حاالت خاصة:         
 معدوما   F*يكون عمل القوة 

       0= αcos °90=α  

                0 =WAB)F(    F 

                                        α      

                           B      A  الحركةجهة       

                 أعظمي  F*يكون عمل القوة 

            1+=αsoc      °0=α                                                     F     0 =α 

=)F( +F.  ABABW    جهة الحركة B           A 

 

 قوى  ،N 600  =Fتحت تأثير قوة محركة شدتها  AB تتحرك سيارة على طريق مستقيم أفقي تمرين تطبيقي:

 معاكسة لجهة الحركة . N200  =fثابتة شدتها  االحتكاك تكافئ قوة

 مثل كل القوى المؤثرة على السيارة . -

 m 100  =BAأحسب عمل كل قوة إذا علمت أن المسافة المقطوعة هي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           2رقم المذكرة:                                      الطـــــاقةالمجـــــال:  ريا                  2المستـوى:        

 د 60  المــــــــــدة:العمل والطاقة الحركية                     الوحـــــدة:      )نظري(فيزيـاءالحصــــة:    

 

     هدف :ال

 ويحسبه.يعبر عن عمل قوة ثابتة *

 

 مراحل الدرس:

 عمل قوة الثقل.  -1  

 عمل عدة قوى. -2  

 

 

 اجع:المر

 الوثيقة المرافقة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           2رقم المذكرة:                                     الطـــــاقةالمجـــــال:  ريا                  2المستـوى:        

 د 60  المــــــــــدة:              العمل والطاقة الحركية       الوحـــــدة:      )نظري(فيزيـاءالحصــــة:    

 

  :عمل قوة الثقل -1

 ZA، BZترتفعان بمقدار Bو Aعندما ينتقل جسم بين نقطتين 

                                                     P = mgفان العمل الذي تنجزه قوة جدب األرض للجسم          

                         A 

         α cos.P. AB =(P) =P. ABABW                                                                         α 

                                                                                                                           

       α cos AB =AH      AH  = soc α  P        h 

    AB           

                                H(P) =P. AABW                                 B                                        H 

                                    h(P) =P. ABW                                  

  A         ZA :       حالة مسار كيفي          

 C α1  P        مستقيمة صغيرة نجزئ المسار إلى قطع           

     

           α1 soc.P. A C = C (P) =P. ACAW                                 D        P         h           

                                        1h(P) =P. ACW                                3α    P 

  B    ZBH       

      α2 cos.DP. C  =D(P) =P. CDCW     

                 2(P) =P. hCDW 

       

            3α cos.DBP.  =DB.  P  (P) =DBW  

     3h P. (P) =DBW 

  

        )(PDBW+(P)CDW+(P)ACW=(P)ABW 

                  3hP.  + 2hP.  + 1hP. =  

              P. h = ( 3 +h2+h1h)  P     =                                                                                                   

                                                                                                           

 mg Z( A-ZB)=(P)ABW  بالعالقة:BوAنقطتين  الثقل بينإذن تعطى عبارة عمل 

      mg  h ±=(P)ABW     

 وإنما يتعلق فقط بالوضع االبتدائي عمل ثقل جسم عندما تنتقل نقطة تأثيره ال يتعلق بالطريق المسلوك    

 والوضع النهائي.    

 مالحظة:   

 ن: فإ Bإلى Aفي حالة نزول الجسم من *

 h mg  +=(P)ABW                          Aعمل قوة الثقل محرك  

 

                            h 
 

    B 
 

 

 

 



                           

 فإن  Bإلى Aفي حالة صعود الجسم من *

  h m g - =(P)ABWعمل قوة الثقل مقاوم 

                                                                                            B 

 

                             h 

                           A     

 

 نفس االرتفاع )المستوي األفقي (   BوAإذا كانت للنقطتين *

ZA= ZB  0فان عمل قوة الثقل يكون معدوم=(P)ABW 

    B                                      A 

 :عمل عدة قوى -2

 F1 ،F2،F3، ...............حركة إنسحابية خاضع لتأثير عدة قوى:   في  جسم يكون عندما

 فالعمل الكلي المنجز يمكن حسابه إما بجمع جميع أعمال القوى المؤثرة عليه   

            ...................+(F3(F(W = )F(W1F(W +)2W +)    

      Σ =)F(W (іF W) عليه أثناء االنتقال  المطبقة іF Σعمل محصلة القوى  بحساأو ب

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 رقم المذكرة:                هاـــادة و تحوالتـــالمجـــال:ـالم    ريا                        2المستوى:        

 د110ـدة:ـــــالمــــ   ةــليـاقـــاس النــــقي دة:ــوحــال               كيمياء)عمـلي (ـة:ـالحصـ        
 

                                                            

                                                      

   :هداف األ

 بتركيز معين. تحضير محلول شاردي*

 .G يقياس ناقلية محلول شارد*   

               .  Cوالتركيز المولي G العالقة بين ناقلية محلول*         

          واألدوات المستعملة :  المواد         

            -أمبير متر- GBFمولد  -خلية قياس -ماصات -دوارق -حوجالت -بشركؤوس  - Na Clملح  -ماء مقطر         

 .      مخلط -إلكتروني ميزان  -توصيلأسالك ال -فولط متر         

   خطوات العمل:           

     المرحلة األولى :        

 الصوديوم كلور  لحضر محلوCl Na  بتركيزmol/l 1-10= C     

 المرحلة الثانية:       
  محاليل مخففة مختلفة التركيز  6انطالقا من المحلول األصلي حضر 

 شكل باستخدام مولد ركب الدارة الموضحة في الGBF 

 المارة في الدارة I وقس في كل مرة شدة التيار    

  خلية القياس، ثم دون النتائج المحصل بين لبوسي Uوفرق الكمون    

 المولية المختلفة في الجدول التالي: عليها من أجل التراكيز   
      

 

 رقم المحلول 1 2 3 4 5 6

                      V(ml) 

 المحلول األصلي المأخود حجم

        V′(ml)           

 حجم الماء المقطر المضاف

                    V′′(ml) 

 حجم المحلول الثاني المخفف
 C(mol/lالتركيزالمولي ) 3-10 2×3-10 3×3-10 4×3-10 5×3-10 6×3-10

      G(ms)            

 أرسم المنحنى البياني للدالة= f (C ) G،     ماذا تستنتج ؟ 

  إستنتج من البيان التركيز المولي لمحلول كلور الصوديومNaCl   ذو الناقليةms420 G= بإستعمال نفس          

  خلية القياس. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

A 

GBF 

تطبيقات على الناقلية: الموضـوع  



 

  ذكرة:رقم الم        الطــــــــــاقــة             ـال:ــالمجــ     ريا                   2 المستوى:          

 د110ـــدة:ـــــالمــ            الطــاقــة الــداخلــيـة دة:ــــوحــال           (عمــليكيمياء)الحصــــة:        
 

 
                

 

    :هداف األ

 .استعمال طريقة المزج لتحقيق تحويالت حرارية داخل جملة معزولة 

 .إنجاز حصيلة تحويالت حرارية 

   بعض المقاديرالحرارية.استنتاج قيم      

 األدوات المستعملة:         

 موقد بنزن -ماء -قطع جليدية -قطعة معدنية -ميزان -مسعر حراري ولواحقه        

 خطوات العمل: 

    تحديد السعة الحرارية لمسعر حراري واستنتاج المكافئ المائي له الجزء األول:        

 120= ضع كمية من ماء بارد كتلتهاg1m  داخل المسعر و انتظر تحقيق التوازن الحراري ثم قس    

       .iθحرارة الجملة  درجة       

 ثم قس درجة حرارته   سخن كمية من الماء في إناء′iθ .مباشرة قبل تفريغ جزء منه داخل المسعر 

  خلط كميتي الماء حتى تتوازن الجملة ثم قس درجة الحرارة النهائية للجملةfθ. 

 2ن كتلة الماء الساخنعيm  المفرغ داخل المسعر.           

 حدد قيمة السعة الحرارية للمسعرC و استنتج مكافئه المائي µ. 

 تحديد السعة الحرارية الكتلية لقطعة معدنية  الجزء الثاني :        

  عين كتلة القطعة المعدنيةM. 

 في حالة غليان ) نقبل أن بعد دقائق يصبحالمعدنية داخل إناء يوجد فيه ماء نقي  علق هذه القطعة       

   .    iθ′الماء( ،قس درجة الحرارة  المعدنية نفس درجة  حرارة للقطعة        

  خالل هذه الفترة ، خذ كمية من ماء بارد كتلتهاm الحراري ثم نوضعها في المسعر وانتظر التواز   

           للماء و المسعر.    iθدرجةالحرارة  قس     

 اخرج القطعة المعدنية بسرعة من اإلناء و ضعها داخل المسعر و حرك حتى يحدث التوازن الحراري 

   للجملة .   fθدرجة الحرارة النهائية  ثم قس     

 عين السعة الكتلية للقطعة المعدنيةmC . 

   استنتاج السعة الكتلية النصهار الجليد الجزء الثالث:         
 أن درجة  الحراري . تحقق باستعمال محرار نالتواز في وعاء به ماء نقي و انتظر ضع قطع جليدية 

 .   C°0حرارة التوازن ) ماء +  جليد( هو فعال   

  خالل هذه الفترة ضع كمية من ماء كتلتهاm الحراري ثم قس درجة  نفي المسعر وانتظر التواز     

   للماء و المسعر.  iθ االبتدائية الحرارة

 ن اإلناء قطع جليدية ) قطعة أوقطعتين حسب الحجم ( وامسحها بسرعة ،بمنديل ورقي مثال ، خذ م   

 في المسعر.       وضعها 

 في المحرار انخفاض درجة الحرارة الناتج عن ذوبان القطع الجليدية .   راقب 

 الحراري و قس درجة الحرارة النهائية نانتظر التواز fθ    . للجملة 

 طع الجليديةعين كتلة القM المفرغة داخل المسعر.  

 دحدد قيمة السعة الكتلية النصهار الجلي fL    . 

  
  

 

 

 

 

قيـــاســـات حـراريــة: الموضـوع  
 



 

 5رقم المذكرة:                                  المـــادة وتحـــوالتـهــا  ــال:ــالمجـ   ريا              2المستوى:         

 د60ــــدة:ــــــالم                    لمعايرة    اكمية المادة ب تحديد دة:ـــحوــال   (ليـعمكيمياء)الحصــــة:        
 

 

 

          

                                                                                      أساس : –المعايرة عن طريق قياس الناقلية في تفاعالت حمض -1        

     :هداف األ
                             محلول.على قياس ناقلية  اعتماداأساس -فهم مبدأ المعايرة حمض -1         

 فهم مدلول نقطة التكافؤ         -2        

 مجهول. لتركيز محلو, و حساب G=f(V) البيان ىالتكافؤ علتحديد نقطة  -3        

    األدوات والمواد المستعملة :         

                                           –حامل  –خلية قياس الناقلية  –سحاحة – NaOHمحلول – HCl محلول -بشر          

 ماء مقطر.                                                                  -GBFمولد   -أمبير متر -فولط متر -مخلط مغناطيسي          

                                                                                   خطوات العمل :   
 (Cl  ++O3H-(محـلـول                  

                                                                                                    التجربة :         

 100بشرع في ضmLb=V من محلول هيدروكسيد الصوديومNaOH  

 مجهول     bCذو تركيز      

 إمأل السحاحة بمحلولHCl ) -Cl+ +O 3H)ذو التركيز mol/l 0,1=aC 

     

  الذي يحتوي محلول  البشرركب الدارة و أدخل خلية القياس في 

     NaOH وقس شدة التيارI ين طرفي الخليةوفرق الكمون ب U           . 

 أسكب في كل مرة حجمaV الحمض وقس   منUوI في كل                                                                             

 : مرة  وسجل القيم في الجدول التالي 

  

 
 ( OH  ++Na-(محــلــول                                                                                                        

 

35 27 25 24 23 22 20 16 12 8 4 0 V(ml) 

6,45 6,49 6,49 6,48 6,52 6,50 6,56 6,56 6,55 6,48 6,45 6,50 U(V) 

103 51,3 45,1 44 42,1 40,6 41,4 49,3 59,7 71,7 82,7 92,5 I(mA) 

            G(mS) 

   . إمأل الجدول 

 .أكتب معادلة التفاعل الحادث بعد مزج المحلولين 

  أرسم البيانG=f(V) . 

 جدوال لتقدم التفاعل  أنشئ 

 البيان  يكيف نميز نقطة التكافؤ فG=f(V) .  

 المحلول المعاير بعين نقطة التكافؤ وأحس 

 تعطى:            
-Cl +Na -OH +O3H ردةالشا 

7,63 5,01 19,9 35  )mol/2 ms.m (λ 
 

 

 

 

قياس الناقليةالمعايرة عن طريق : الموضـوع  

GBF

F 

A 

V 



 

 3رقم المذكرة:                                        الطــــــــــاقــة  ــال:ـــالمجـريا                 2 وى:ـالمست         

 د120ـــدة:ـــالمــ                     العمل والطاقة الحركية     دة:ـــوحــال      (عمـلي)فيزياءالحصــــة:        
 

           العمل والسرعة     : وضـوعـالم

 «مقاربة أولية لعبارة الطاقة الحركية»: 1نشاط     

 عربة بنابض ثم نسحبها على مستو أفقي حتى يصبح النابض مستطاال كفاية )في حدود مرونته(،ثم                نربط -1 

 خالل . نحرر العربة في لحظة معينة مع أخذ صور متعاقبةب(الشكل )نمسكها باليد نضع أمامها حاجزا أو    

 نموذج لتسجيل حركة العربة حيث المجال الزمني بين موضعين متتالين   د(الشكل )حركتها ،يمثل     

  الموافقتين لموضع انطالق العربة وموضع العربة Bو Aنعلم على الشريط النقطتين . (0,01sτ=)هو     

   (-أ –الشكل )حالة الراحة  0lحيث يكون النابض في طوله األصلي     

 0l 

 

 أ 

 جهة الحركة  

 

 ب

 

 ج

 

 

 د

   

                        Δx   جهة الحركة     

  -1-لــكـــالش 

 المطلوب:   

   تكسب العربة طاقة ؟ هل يخزن النابض طاقة؟  هل -:Aفي الموضع  

 هل يخزن النابض طاقة؟ -:Bموضع في ال   

    إذا كان الجواب نعم،من أين اكتسبتها؟  هل تكسب العربة طاقة ؟ -                        

  بتحميل العربة بحمولة واحدة ثم حمولتين ثم ثالث حموالت بسحب النابض بنفس  التجربة  سنكرر نف -2   

 المبينة في الشكل  التسجيالتاالستطالة في كل مرة. نحصل على    

 حموالت بثالث العربة   

 

 

   العربة بحمولتين   
 

  

 واحدة بحمولة العربة   

   

 

  العربة بدون حمولة   

  

 

 

 

 

                                                                                    ●                                 ● 

   

 

 

  



 

 المقاسة  باختيار أربعة مجاالت بجوار  Δx نقيس على أشرطة التسجيالت المعطاة في الشكل قيم المسافات  - 

  Bالنقطة   

   مختلف الحاالت وأكمل الجدول التالي : في Bالموضعبة في أحسب سرعة العر - 

 
2mv mv v2m ( سرعة العربةs/m)V  (m)ΔX       كــتلة العـــربة( Kg)m 

 عربة بدون حمولة  0,276     

 عربة بحمولة واحدة 0,376     

 عربة بحمولتين 0,476     

 عربة بثالث حموالت  0,776     

 المطلوب:  

 : Aموضع في ال

 )عربة+نابض( ؟ماهو شكل الطاقة التي تخزنها الجملة  -

 علل.هل طاقة الجملة متساوية في الحاالت األربع؟  -

 :Bفي الموضع   

 ماهو شكل طاقة الجملة؟ علل. -  

  علل.هل طاقة الجملة متساوية في الحاالت األربع؟ - 

 لعربة ؟  ماهو نمط التحويل الطاقوي الذي حدث بين النابض وا -  

 هل قيمة هذا التحويل هي نفسها في كل تجربة ؟علل.  -  

 عندما تزداد كتلة العربة ؟  Bكيف تتغير سرعة العربة في الموضع  -  

    التي تناسب التحويل الذي حدث في الجملة  ( 2mv،mv ،v2m)ماهي العبارة من العبارات الثالث  -  

  في مختلف الحاالت ؟    

           ماذا تستنتج؟ .f = 2v (m/1)  نحنى البياني أرسم الم -  

    «  cKتحديد الثابت  » :2نشاط   
                          تطبق هذه األخيرة قوة .بواسطة خيط عديم اإلمتطاط مرتبط بربيعة m=0,6Kg اعربة كتلته يجر جسم   

 ةجهة الحرك     و أفقي .  فتسحب العربة على مست  N 0,67شدتها  على العربةثابتة    

 

 

                                                                              

                                      

 

  -2-لــكـــالش 

     

          ممثل في الشكل، حيث المجال ندرس حركة العربة باستعمال التصوير المتعاقب فنحصل على التسجيل ال           

  .0,04sτ=نقطتين متتاليتين هو الزمني بين          

        

 

  

 مثل الحصيلة الطاقوية للجملة)عربة( بين لحظة االنطالق و لحظة كيفية .     -1

 :حيث  W=Ec بتطبيق مبدأ إنحفاظ الطاقة تحقق أن معادلة إنحفاظ الطاقة تكتب على الشكل : -2

W :عمل قوة خالل انتقالها و  مثليEc :   2الطاقة الحركية للعربةm v KcEc= .    

 يلـالتسج ربة على شريطـكل ،ورقم مواضع العــيل الممثل في الشـل على ورق شفاف التسجــأنق -3

  )0, A1, A 2A,   ...........)...          

 

 

          ●             ●           ●         ●        ●        ●       ●     ●    ●   ● ● ● ●● ●        ●                  ●                 ●

         A1 A0 



   

         ......... 2A، 4A ، 6A  ، 8A  ،10A أحسب سرعة العربة في المواضع   -4

 تحقق أن القوة المطبقة على العربة ثابتة.          -5

        .iAإلى الموضع  0A الموافقة إلنتقاالت العربة من نقطة اإلنطالق diأحسب المسافات  -6

 أحسب عمل القوة الموافق لهذه اإلنتقاالت.       -7

      .الموافق لكل موضع 2m vأحسب المقدار  -8

 الجدول التالي :                دون نتائجك في  -9

     

W=F. d (J) (J)2mv di(m) V(m/s)  الموضع 

    2 

    4 

    6 

    8 

    10 

 ، ماذا تالحظ ؟    Wبداللة العمل  2mv أرسم المنحنى الممثل لتغيرات -10

   و استنتج قيمته باالعتماد على النتائج السابقة .    Kأحسب معامل التوجيه  -11

 مثل الحصيلة الطاقوية للعربة بين لحظتين كيفيتين .       -12

                   الحركية وعمل القوى المؤثرة ةباالعتماد على معادلة انحفاظ الطاقة ،جد العالقة التي تربط تغير الطاق -13

 ك ( .   الموضعين الموافقين للحظتين المعتبرتين ) نهمل قوى االحتكا على العربة بين     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   3 رقم المذكرة:                        المـــادة وتحـــوالتـهــا ال:ــالمجـــ     ريا            2 المستوى:        

 د60ــدة:ــــــالمــ               كمية المادة بالمعايرة تحديد دة:ـــوحــال    (عمـلي كيمياء)الحصــــة:        
 

 

 

 

          معايرة المحاليل الحمضية و األساسية :-1  

     :هداف األ
  الكاشف.اعتمادا على خاصية تغير لون  أساس –حمض  ةمبدأ المعايرفهم    

  التكافؤ.فهم مدلول نقطة   

 لحساب تركيز مجهو Ca  لمحلولHCl  بواسطة معايرته بمحلولNaOH  تركيزه معلومbC    .     

   االدوات والمواد المستعملة :  

 مقطر.ماء  -  BBTكاشف - NaOH محلول -HClمحلول -حوجلة   -مخلط  -ماصة  -بشر -سحاحة   

 خطوات العمل :  

  التجربة :  

 ،Ca لمجهو ه الموليتركيز HCl حمض كلور الهيدروجين من محلول 10mlaV= محج بشرفي  ضع -/1 

 .      (BBT) اشفكمن  قطراتبضع وضف      

               mol/l 1-10 =bC   تركيزه المولي NaOH هيدروكسيد الصوديوم امآل السحاحة بمحلول-   

                                                                                                                               .السحاحة على إشارة الصفر واضبط سطح المحلول داخل     

     ( OH++Na-(محلــول                                  ؟ما لون المحلول في البشر قبل اضافة األساس -   
               mol/l 1-10 =bC              
   .HClعلى محلول  الموجود في السحاحة NaOHمحلول  اسكب تدريجيا-/2 

  كيف تفسر ذلك؟  ماذا تالحظ ؟ -

 أساس الحادث في بداية المعايرة ؟ –ما هو المتفاعل المحد للتفاعل حمض  -    

 يزول بالتحريك وال نالحظ ظهور لون جديد bVعند سكب حجم  -/3  

                                                                     سجل قيمة هذا الحجم. اللون ؟ما هو هذا  -     

   (   ساأســ -حمـض )األساس على الحمض فإنه يحدث تفـاعل إضافةند ع -/4 

 ( الداخلتين في التفاعل ؟  acide/baseماهي الثنائيتين )  -   

 (Cl++O3H-(محلــول     أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بينهما ؟  -   

                                                                                                              +                      qéVافؤالتك اللون حجميسمى الحجم المسكوب عند تغير  -/5 

                                                                                                                         BBTكاشف .                                                           تقدم التفاعللأعط جدول  - 

                                                                                                                                     . HClلمحلول aCيالمول التركيز استنتج -   

 NaOH  .  =10mlaVاستمر في إضافة األساس -/ 6   

  mol/l?= aC هل يتغير اللون ؟ علل إجابتك .   -    

    ما هو المتفاعل المحد اآلن ؟  -     

 

  

                              

                                                                                 

      

                                                                                                                                   

                                    

        

      
 

ةالمعـــايــرة اللـونـيـ: وضـوعـالم  



 

 

   4 رقم المذكرة:       مـــادة وتحــوالتـهــاال ال:ــالمجــ   ريا                 2 المستوى:         

 د60ــدة:ـــــــالمــ كمية المادة بالمعايرة تحديددة:ـــوحــال  (      ليـعمكيمياء)الحصــــة:        
 

 

 

 

       معايرة المحاليل المؤكسدة و المرجعة : - 2

     هداف :األ    
  1يكبريتات الحديد الثنائتحديد تركيز محلولC معلوم  برمنغنات البوتاسيوم بواسطة معايرته بمحلول

 . 2Cالتركيز

 عن نقطة التكافؤ إعتمادا على تغير اللون.  الكشف 

   االدوات والمواد المستعملة :  

 .مقطر ماء -4SO2H يتحمض الكبر - 4KMnOمحلول -4FeSOمحلول  -مخلط  -ماصة  -شريب -سحاحة   
   

  التجربة :  

                                                  تركيزه 4FeSO من محلول كبريتات الحديد الثنائي ml01=  1V شر حجمفي ب ضع -1 

 .   4SO2H يتالكبر بضع قطرات من حمضله  ضفو . 1Cالمولي مجهول   

 ؟ lm01=  1V األدوات الزجاجية المستخدمة في أخذ هذا حجم ماهي -  

-محلول) 1mol/l ,=02Cالمولي  لول برمنغنات البوتاسيوم تركيزهامأل السحاحة بمح -  
4+MnO+K) 

                                                                                                                    1mol/l, 0= 2C                                                                   
                                                                  على محلول كبريتات الحديد الثنائي أسكب تدريجيا محلول برمنغنات البوتاسيوم -2  

 ماذا تالحظ ؟ كيف تفسرذلك ؟   -   
                 

 لون محلولمسكوب من برمنغنات البوتاسيوم لم يتغير   2V من أجل حجم -3

 .كليا  كبريتات الحديد الثنائي   

2-محلول)                        برر إجابتك .                   ؟  المحد ما هو المتفاعل - 
4+SO2+Fe) 

 4FeSO نالحظ الزوال الكلي للون المحلول المعاير )2V )  qéVعند سكب حجم-4

   هل انتهت المعايرة ؟  - 

            mol/l? = 1C      .الثنائيتان الداخلتان في التفاعلفاعل األكسدة اإلرجاعية الحادث وحدد أكتب معادلة ت - 5

  ml 01=1V    .جدوال لتقدم التفاعل قدم  - 

   .4FeSOلمحلول  1Cاستنتج التركيز المولي المجهول  - 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

المعـــايــرة اللـونـيـة: الموضـوع  



 
 

 2 رقم المذكرة:  الطـــــــــــاقــة                    المجــــــال:             ريا         2 المستوى:        

 د60ــدة:ـــــالمـــ الطــــاقــة الكـــامــنة دة:ــــوحــال(         عمليفيزياء)الحصــــة:
                                                 

   

 

          :هداف األ    

  مختلفة.أجل وضعيات  الطاقة منعن مختلف أشكال يكشف 

  الرمزية.ينجز الحصيلة الطاقوية ويعبر عنها بالكتابة   

 المر ونية.عبارة الطاقة الكامنة  إيجاد   

      األدوات و المواد المستعملة: 
 حامل .  -كتلة عيارية  -نابض  

      خطوات العمل: 

 « الكامنة المر ونية مقاربة أولية لعبارة الطاقة»: 1نشاط  

      ،      بدون سرعة ابتدائية Aنتركه يسقط من الموضع  مطويل، ثإلى أحد طرفي نابض  mنربط جسما كتلته    

  .xبالمقداريستطيل النابض  والجسم، أين تنعدم سرعة  Bفيستطيل النابض حتى الموضع    
 

                                                           

 

 

 

 

 

        A 

                                                                                          x                        

                                                                                         

                                                                   B 

                                                                       

 -1-الشكل
 

 بين الموضعين  جسم +أرض( )نابض+مثل الحصيلة الطاقوية للجملة المكونة منAوB.  

 أكتب معادلة انحفاظ الطاقة بين الموضعينA وB  واستنتج العالقة التاليةPPEΔ=PeE ،                      

 .    المر ونية للنابضالكامنة  : هي الطاقةPeEحيث: 

 مختلفة للكتلة من أجل قيم  ةكرر التجربmفي كل مرة االستطالة  س، وقx نتائجك ن، ودوللنابض            

 التالي:في الجدول 

 g=9, 81N/Kg :تعطى

                     

)2(m2x mg x x(m) m(Kg) 

    

    

    

    

  ارسم المنحنى البياني الممثل لتغيراتPeE 2بداللة x، ماذا تالحظ ؟ حيثmg x  =PeE .  

  أحسب معامل التوجيهeK  تكتب على الشكل: ةالمر ونيعبارة الطاقة الكامنة أن للمنحنى واستنتج 

        2 x  eK =PeE  . 

 

.

. 

 الطاقة الكامنة المرونية  : وضـوعـالم



 

 

  «eKتحديد الثابت  » :2نشاط  

   قم بمعايرة النابض المستعمل في التجربة السابقة.  eKلتعيين الثابت 

 الكتلة وقس في كل مرة االستطالة عند وضعية توازن الجسم.أجساما مختلفة علق في نهاية النابض  -         
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -2-الشكل  
x(m) mg m(Kg) 

   

   

   

   

 
  ماذا تالحظ ؟  .طالةتاالس بداللةالقوة المطبقة على النابض لتغيرات  لالممث المعايرةارسم منحنى 

  أحسب معامل التوجيهK نابض.الذي يمثل ثابت مرونة ال للمنحنى 

  قارن قيمته مع قيمةeK  . ؟ تالحظماذا   

  ونيةواستنتج عبارة الطاقة الكامنة المر.  
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 1رقم المذكرة:الطــــــــــاقــة                             ـال:ــالمجــ                  ريا   2 المستوى:        

 د60ــدة:ــــــالمـــ                   الطــــاقــة الكـــامــنة دة:ــــوحــال     (    ليــعمفيزياء)الحصـــة:
 

 

                                                      

 :هدافاأل   

 دراسة التحويالت الطاقوية بين متحرك) المتزحلق( و األجسام المحيطة به، و ذلك خالل صعوده           

 .    ABكة على طول س

  تحديد وتمثيل القوى المؤثرة على المتحرك خالل حركته على طول السكةAB. 

   .ايجاد عبارة الطاقة الكامنة الثقالية 

   اإلشكالية:الوضعية 

  السكة.من  ABجزء مستقيم  ىثابتة، علبواسطة مصعد و بسرعة  قيجر متزحل

  .ABام المحيطة به و ذلك خالل صعوده على طول نريد دراسة التحويالت الطاقوية بين المتزحلق و األجس
                                                                                                             

                                                                       

 الكابل ) السلك(                                                                                 

                                                                  β 

 العمود                                                                      

 الزانة                                                                     

                  B                                                                      

 المتزحلق                                                                                                  

 األرضية ) المسلك(                     
 

 

    A   

                                                                      ؟ ABقطعه للقطعة  ءالطاقة، أثناالمتزحلق يستقبل أو يقدم  لرأيك، هفي  -1

                                                                                                                                   

  ما هي األجسام التي أخذتها منه ؟ الطاقة و/أوما هي األجسام التي قدمت له هذه  بنعم،في حالة اإلجابة  -  

      ؟بال، لماذافي حالة اإلجابة  -  

      ن تسترجع عند الهبوط مثال ؟مخزنة من طرف المتزحلق و التي يمكن أ ةرأيك، طاقهل توجد في  -2

 سترجعها ؟     يضائعة من طرف المتزحلق و التي ال يمكن أن  ةرأيك، طاقهل توجد في  -3

 ايجاد عبارة الطاقة الكامنة الثقالية: 

  مثل بيانيا القوى المؤثرة على المتزحلق خالل حركته على طولAB. 

 المطبقة على المتزحلق ؟ أي العالقات يمكن أن نكتب بين قيم مختلف القوى 

 عبارة عمل القوة المطبقة من طرف الزانة على المتزحلق على طول ط، أعبهذه العالقات باالستعانة       

AB له:، ولنرمز )p/x(FABW، :حيث:x  المتزحلق.يمثل 

  ( بين الموضعين+ أرضمتزحلق+لوح)للجملةمثل الحصيلة الطاقوية AوB.     

 طاقة بين الموضعينأكتب معادلة انحفاظ ال AوB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطاقة الكامنة الثقالية  : وضـوعـالم



 

 

     6رقم المذكرة:                         المـــادة وتحـــوالتـهــا  ـال:ــالمجــ      ريا           2 المستوى:          

 د90ــدة:ـــــالمـــ              كمية المادة بالمعايرة    حديدت دة:ـــوحــال    (ليـعمكيمياء)الحصــــة:        
 

 

 

                                                      

                                                                                      إرجاع : –المعايرة عن طريق قياس الناقلية في تفاعالت أكسدة  -1          

   الكفاءات المستهدفة:   

 طريق قياس الناقلية .                             إرجاع عن –تعرف على نقطة التكافؤ في تفاعل األكسدة ال 

  2حساب تركيز محلولI  3 بمحلولبواسطة معايرتهO2S2 Na التركيز. معلوم          
    األدوات والمواد المستعملة :           

  - مخلط مغناطيسي – الناقلية خلية قياس – سحاحة – ماصة –بشر          

                                                                     3O2S2 Na محلول - 2I اليود محلول -ماء مقطر -GBF مولد -أمبير متر -فولط متر          

                                                                                خطوات العمل :    

                                                                                                                                                                   التجربة :           

   OC لمجهو هركيزت 2I اليود ثنائي محلولمن   0ml1=OVحجما  ضع -   

 100mlسعته  بشرفي           

 .  l=0,01 mol/rC ذو تركيز معلوم  3O2S2 Na محلولإمأل السحاحة  -   

                                                                            Iبعد تركيب الدارة، وقس شدة التيار البشرضع خلية القياس في  -

                                                          (3O2 S++Na2 2-) محلول    بين طرفي الخلية ،ثم أسكب تدريجيا فوقه محلول   Uوفرق الكمون

                                                                                      Iوفي كل مرة قس شدة التيار ،محلول ثيوكبريتات الصوديوم

 .           U طرفي الخلية وفرق الكمون بين

 تابع تطور التفاعل وسجل القيم في جدول 
  

  

 

 (2I)  محلول                                                                                                                    

 

  ما هو لون محلول اليود ومحلول ثيوكبريتات الصوديوم قبل المعايرة؟ 

  علما أن الثنائيات(OX/Red) الداخلة في التفاعل(-I/2I )(3 2-وO2 S /-2
6 O4S ).   

 إلرجاع.وا لألكسدة تيناإللكتروني تينالنصفي تينأكتب المعادل 

 أكتب معادلة األكسدة اإلرجاعية. 

 . أكتب المعادلة اإلجمالية لألكسدة اإلرجاعية 

  أرسم البيانG=f(V).واشرحه  

  2تركيز محلول  استنتجقدم جدوال لتقدم التفاعل ثمI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBF

F 
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 ليةالمعايرة عن طريق قياس الناق: الموضـوع
 

A 



 

 

          5 مذكرة رقم :                           المادة وتحوالتها المجـــال:           ريا          2 المستوى:        

 د 60 : المــــــــــدةنموذج الغاز المثالي                       الوحــــدة:       (تقويم) كيمياء  الحـصــة: 
 

 «2»واجب منزلي رقم

     :257ص 14رقمالتمرين 
3m 6-10×V=153ml=153             Pa 510×P=1,013        298°K     = T=25°C+273       

                     g,598=6′,3g          m8=60m      

 : n المادةحساب كمية  -/1-1

 مثاليالغاز  هذا نعتبر أن          

  RT  /PV  =n                   PV= n RT                               الغازات المثاليةقانون  قبتطبي          

                                                                                                

  6-10×153×510× 1,013 =  n 

           298 8,31× 

              mol 3-10×6,26  =n             

              m :                             g 0,29=68,3− =68,590m′−m=mحساب كتلة الغاز -/1-2  

 :Mكتلة المولية للغاز ال إيجاد -/1-3 

  m   M      m  n   

 n    M 

  

           0,29    M 

                 3-10×6,26 

   g/mol 46≈ 46,33g/mol=M 

   2NO  إيجاد صيغة الغاز: -/1-4

 

     :258ص 17رقمالتمرين 

  Pa 510× 1, 1=1P        =283°KC+273°01=2T     323°K= C+273°0=51T       teV=C 

 : 2P إيجاد الضغط الجديد للغاز -/1-1

                       teC   =P/ T       ومنه     ten=Cو   teV=C  لدينا 

                                         1T / 2T  ×1P = 2P           2T  /2P  =1T  /1P   

                                  283 × 510× 1, 1                       

    =2P  

 323 

      Pa 410 ×9,64 =2P  

                : n المادةكمية  حساب -/1-2  
                                                                                       PV=    n             PV=nRT                        

RT                                                                                                                                                     

                         3m 3-= 1L=10 1V                                   0,041mol=  3-10  × 5 10 × 1,1    = 1n  

323                                                                                                                         × 8,31  

  0,041mol=1n                                                                                                                                                                                                                                                   

                           3m3-=2L=2×102V                         mol   0,082  = 3- 10×2×510×1,1   =  2n 

                                                                                                       8,31×323 

                = 0,082mol2n                    
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0,25 
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                          3m3-=½L=½×103V              mol=0,0205     3-×0,5×1051,1 ×10=    3n                   

 8,31×323                       

  lmo  =0,02053n                                                         

  :258ص 19رقمالتمرين   

           teC27°C+273=300°K=T= 

             Pa 510×=2,0 1P                            

              Pa 410 ×1,0 =2P  

 

 :للغاز 2nو 1n المادة تيساب كميح -/1          

              بتطبيق قانون الغازات المثالية    
                                                                                       PV=    n             PV=nRT                        

                                                                                       RT  
                   

                         3m 3-10×= 2L=2 1V                                    mol0,16=  3-10×  2× 5 10 × 2  = 1n  

                                                                                                                           300× 8,31  

  mol0,16=1n                                                                                                                                                                                                                                                   

      

                           3m3-×105L=5=2V                                 mol   2 ,0  =   3- 10×5×510×1   =  2n 

                                                                                                            8,31×300 

                                            2mol = 0,2n                    

           :TVاستنتاج الحجم الكلي للغاز -/2-1 

  حجم الكلي للغاز هو:ال هاألنبوب مهمل الحجم، ومن           

    3m 3-10 ×7 = TV   3m 3-10 ×7 =2V+1V=TV 

 

 

 

 :Tnاستنتاج الحجم الكلي للغاز -/2-2

     0,36mol = Tn             ,36mol0=0,16+0,2  =2n +1n  =Tn:      هي زمادة الغا كمية

    : TP للغاز نهائيالإيجاد الضغط  -/2-3

             Tn RT/V  =TP           n RT  = TVTP        بتطبيق قانون الغازات المثالية

  

 3-10×7 / 300×8,31×=0,36TP 

 

   Pa510×= 1,28 TP هو: النهائيومنه ضغط الغاز 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

0,25 

 

V1 =2,0L 

 

 

V2=5,0L 
 

0,25 
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V1 =2,0L 

 

 

V2=5,0L 
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          5 مذكرة رقم :                           المادة وتحوالتها المجـــال:           ريا          2 المستوى:        

 د 60 : المــــــــــدةنموذج الغاز المثالي                       الوحــــدة:       (تقويم) كيمياء  الحـصــة: 
 

 «2»واجب منزلي رقم

   :هداف األ

    اب كتلته المولية. إيجاد صيغة غاز انطالقا من حس*

   عند حجم ثابت. يحسب ضغط غاز *

     .حرارة ثابتة ةيحسب ضغط غاز تحت درج*

    

   

  

 سلم التنقيط:

 :257ص 14رقمالتمرين 

 نقاط 3

 :258ص 71رقمالتمرين 

 نقطة 4

 258ص 19رقمالتمرين 

 نقطة 3

 

 المراجع:

 الكتاب المدرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2007/2008لسنة الدراسية:ا    ثانــوية منداس المتشعبة                                                        

  ســـــــاعةـدة:ــــــــالمـــــ                                                                  ريا2المستوى:

 

        

 

        I- الكيمياء: 
  C°20ودرجة حرارة  1,1atmيكون حجمها تحت ضغط  1molكانت كمية المادة لغاز الهيدروجين إذا  

 ثم تحدث له التحوالت التالية :   22Lهو  

 ؟    22L. ماهي درجة حرارته من أجل أن يكون حجمه  0,7atmنخفف ضغطه ليصبح  -1

 نفس درجة الحرارة ؟    ماهو حجمه تحت .10atmنضغطه حتى يصبح ضغطه  -2

 هل تتغير كمية المادة عند حدوث هذه التحوالت ؟   -3

  

II- :الفيزياء 
  β=35°يصنع زاوية  أعلى مستوى مائل بواسطة حبل نحو m=100kgكتلتهامحرك لجر حمولة يستعمل 

   α=20°مع خط الميل األعظم لمستوي يميل عن األفق بزاوية 

  600Nثابتة شدتها  Tر يؤثر الحبل على الحمولة بقوة ج

 معاكسة  fكما يؤثر المستوي المائل على الحمولة بقوة احتكاك 

 محرك          بدون Aالحمولة من الموضع  ق، تنطل92Nللحركة شدتها 

 B              β    . ةسرعة ابتدائي

 الحركة.مثل القوى المطبقة على الحمولة خالل  -1

 Bإلى Aتقال من أحسب أعمال القوى أثناء االن -2

                       AB=25m              ،g =10N/Kgحيث :  

                                                                α                                                بتطبيق مبدأ إنحفاظ الطاقة ، أحسب الطاقة الحركية  -3

 A عندئذ.. استنتج سرعتها Bضع الموللحمولة عند   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 القاطعة مفتوحة                                                           :17ص1نشاط 

 مزودة بعمود كهربائي Aلدينا عربة صغيرة ساكنة عند 

 ومحرك كهربائي . )القاطعة مفتوحة ( 

  B A       أغلق القاطعة ؟ 

 محرك     ماذا تالحظ ؟  -1س

 أالحظ تحرك العربة 

 قبل غلق القاطعة ؟  Aهل للعربة طاقة في الموضع  -2س

  ال ليس لها طاقة 

 وهي تسير ؟  Bهل للعربة طاقة في الموضع   -3س

 نعم  

 ما شكل هذه الطاقة ؟  -

   cEطاقة حركية  

 بماذا تتعلق ؟  -

 بسرعة وكتلة العربة 

 ا ؟ من أين اكتسبته -

 من العمود  

 ؟  Aهل للعمود طاقة وهو في الموضع  -4س

 نعم 

  ماشكل هذه الطاقة ؟    

  Eiطاقة داخلية 

 ماهو نمط تحويل الطاقة من العمود إلى المحرك ؟  -5س

 تحويل كهربائي  

 ماهو نمط تحويل الطاقة من المحرك إلى العربة ؟  -6س

 تحويل ميكانيكي 

        وية ؟مثل السلسلة الطاق -7س

 mW eW 

                                 

 cE   cE  iE   

  اإلستنتاج : 

 وهي تتعلق في هذا المثال بالحالة المجهرية .  iEيخزن العمود طاقة ندعوها الطاقة الداخلية 

  ل عندما   . يتحقق هذا التحوي  eWنقول أنه حدث تحويل كهربائي ’ تتحول الطاقة من العمود إلى المحرك 

 يعبر تيار دارة كهربائية .         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 عربة محرك عمود



 

 

 1رقم المذكرة:                                               الطــــــــــاقــة  ــال:ـــالمجـريا         2 وى:ـالمست         

 د 60ـــدة:ـــالمــ      ) في حالة الحركة الدورانية(ةالعمل والطاقة الحركيالــوحـــدة:    (نظريفيزياء)الحصــــة:        
 

 :هدافاأل 

  يصف الحركة الدائرية لنقطة مادية 

  الحركة الدائريةيعرف مميزات  
 

 مراحل الدرس :

 الحركة الدائرية لنقطة مادية 

 المسار  –  أ 

 تحديد موضع جسم في لحظة ما  – ب

 الفاصلة الزاوية  *    

 منحنية * الفاصلة ال    

 السرعة  – جـ        

 السرعة المتوسطة *             

 السرعة اللحظية *             

 

 المراجع :

     األستاذدليل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1رقم المذكرة:                                              الطــــــــــاقــة  ــال:ـــالمجـ       ريا     2 وى:ـالمست         

 د 60ـــدة:ـــالمــ     العمل والطاقة الحركية) في حالة الحركة الدورانية( لــوحـــدة: ا    فيزياء)نظري(الحصــــة:          

 

 مادية:الحركة الدورانية لنقطة  – 1

 كان مسارها دائري  إذاتكون الحركة دائرية المسار: -أ

 +           M                                                      :لحظة معينةتحديد موضع جسم نقطي في  -ب

                S                                                             المنحنية:الفاصلة 
         Aالمنحنية.ندعوه الفاصلة  S= AMعلى المسار بالقوس  Mنحدد موضع الجسم 

 ة الزاوية :الفاصل

  OM الموضع لتي يصنعها الشعاعا θ الزاوية ةالمسار بقيمعلى  Mنحدد موضع الجسم 

 M   الزاوية نسميها الفاصلة     OX θ= (OX , OM)مع المحور 

  *0 < θإذا مسحت الزاوية في االتجاه الموجب.                  

  *0 < θ  سالب.إذا مسحت الزاوية في االتجاه ال     X          A 

 : 1t  ، 2tالعالقة بين المسافة المقطوعة على المسار والزاوية الممسوحة بين لحظتين

 بالقوس تمثل  1t ، 2t المسافة المقطوعة على المسار بين لحظتين
                 2M   
                          2M 1M = SΔ =1S-2S  1M   

  1θ-2θ  =θΔ  هي:  1t ، 2tحظتينللا هاتين الزاوية الممسوحة بين
   X  

  هي:1t ، 2tالعالقة بين المسافة المقطوعة على المسار والزاوية الممسوحة بين لحظتين        

                 θΔR=2M 1M  أي       θΔR  =SΔ                                          

         R : يالدائر را لمساقطرنصف                                                                                                           

  السرعة: -جـ         

                                                                                                                   :السرعة المتوسطة **

 :mV المتوسطة الخطية السرعة* 

   1t -  2t =  t Δ المدة الزمنية على 1t، 2tوفق المسار بين لحظتين  المقطوعة SΔهي حاصل قسمة المسافة 

          SΔ     mV 
  t Δ   

 :mω المتوسطة الزاوية  السرعة* 

   1t -  2t  = t Δالزمنية  المدة على 1t، 2tبين لحظتين  الممسوحة 1θ-2θ  =θΔالزاوية هي حاصل قسمة 

          θΔ     mω 
  t Δ   

 :mω السرعة الزاوية  المتوسطةو  mV المتوسطة الخطيةالعالقة بين السرعة 

                                           θΔR    SΔ     mV 
                                              t Δ      t Δ   

    mω R  =mV 
 :لحظيةالسرعة ال **

 :ω السرعة الزاوية  اللحظيةو   Vاللحظية الخطية العالقة بين السرعة

 والسرعة تؤول السرعة المتوسطة إلى السرعة اللحظية  اصغير   1t-  2t  = t Δعندما يكون المجال الزمني  

 ω R  =V       اللحظية الزاوية المتوسطة إلى السرعة الزاوية         

 

 

 

 

 

   R                 

    
               

 

O 



 

   
  I-: الكيميــــــاء   

  نقاط 6,5التمرين األول: 
 يمثل معامل Kبيانيا  ، حيث     K.n         P.V= : ( المنحنى البياني عبارة عن خط مستقيم معادلته من الشكل1 

   T  

 التوجيه .  
 حساب معامل التوجيه :             

         ((P.V∆  

         T K= 

               n∆ 

 K=8,31       

 Rn      P.V= نعلم نظريا أن    

                 T 

 K=Rبالمقارنة نجد       

 ثابت الغازات المثالية   ايمثل فيزيائي   

 P.V(استنتاج النسبة  2 

  T 

 n=1mol  1-.ml1-.K J8,31=3-10×22,4×510×1,013من أجل 

                         273     

   n=0 ,4molتكون       P.V     3,324=(عند3   

                 T 
 : Mنحسب  

               M= m    n= mلدينا :  

 n    M 

 M=17,6 =44g/mol 

 0,4 

 2CO: ومنه الغاز الموافق  

 I- :نقاط (4)  الفيزياء  
 :  Bإلى الموقع  Aحساب عمل الثقل من الموقع  -1         

                                                         ) Bh -Amg.(h=  ( P)ABW   

                                                                3×10×2   = 

                                                                     60J   =) ( PABW       
   تمثيل الحصيلة الطاقوية للجملة ) كرة (: -2         

                                                                      

                                                                                                 

                                                                                          W           

                                                                                                 

                                                                                            

                                                                            

        معادلة انحفاظ الطاقة: -3          

      

                              =  W(P) AEc - BEc         BEc=  W( P) + AEc  

 سرعة الكرة عند لمسها األرض:  - 4

                                      +  2W 2
A= v 2

Bv               2
B+W= ½ m.v2

Am.v ½                     

                                      m  

                                 60×2+   2) 10= (  2Bv            

                                    3 

                        2)m/s( 140=100+40   =2
Bv 

                                       m/s 11,83     =Bv                 

          

        

               EcB 

 

 

                EcA 

رةــك                     

0,5 

0,5 

1 

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

1 



 

 

 4رقم المذكرة:                                                الطــــــــــاقــة  ــال:ـــالمجـريا          2 وى:ـالمست         

 د 60ـــدة:ـــالمــ     العمل والطاقة الحركية) في حالة الحركة الدورانية( لــوحـــدة: ا    فيزياء)نظري(الحصــــة:          

 

 نظرية هويقنز: -/5

 (′∆) (∆)         (′∆)بالنسبة لمحور   mعزم عطالة جسم صلب كتلته 

 d      dفة بالمسايبعد عنه  هالمار بمركز كتلت (∆)مواز لمحوره

 /2d m + ∆J/ =∆′J     يعطى بالعبارة التالية:

: m . كتلة الجسم  B                                              A 

d  :و (∆)البعد بين المحورين(∆′) 

 J/∆ :  عزم عطالة الجسم الصلب بالنسبة لمحوره(∆) 

 يمر من طرفه (′∆)لمحور بالنسبة   mأحسب عزم عطالة قضيب كتلته  مثال:         

 

                                     2d m+ ∆ J/ =∆′J/         (∆) (∆′) 

        2(l½ )m+ 2ml 12/1  =             l ½= d 

                         2¼ ml+2ml 12/1  = 

                                      2l m ⅓=∆′J/  

  

 =m0,2lوطولها   kg 0,1=mم صلب مركب من ساق كتلتهاجستمرين تطبيقي:

 R=0,05mونصف قطرها   kg 0 ,18=Mكتلتهاوكرة مصمتة 

     يمر من طرف الساق  (′∆) بالنسبة لمحور )الجسم(ذه الجملة ه أحسب عزم عطالة

     (∆)     (∆)         (∆′) 

 l حساب عزم عطالة الجملة )الجسم(: 

  J/′∆جملة  =  J/′∆ساق  +J/′∆كرة
  الساق: حساب عزم عطالة 

                      2md  +ساق∆ /J=  ساق∆′/J             
2(l½ )m+ 2ml 12/1  = 

     2¼ ml+2ml   12/1  = 

                            2l m =⅓  قاس∆′/J  

  الكرة: حساب عزم عطالة

                           2dM+كرة∆ /J= كرة∆′/J   

   2(l+R )M+ 2MR  5/2= 

  J/′∆جملة  =  J/′∆ساق  +J/′∆كرة                                                                                            ومنه:

                                                        2(l+R )M+ 2MR 5/2  +  2ml ⅓ = 

 2(0,05+0,2 )0,18+  2) 0,05×(0,18 ×5/2  +  2)0,2×(0,1 ⅓× = 

              2Kg.m   0,0127  =جملة∆′/J  
 

 

 

 

 

  



 

 

 3 رقم المذكرة:                                                الطــــــــــاقــة  ــال:ـــالمجـريا           2 وى:ـالمست         

 د 60ـــدة:ـــالمــ      العمل والطاقة الحركية) في حالة الحركة الدورانية( لــوحـــدة: ا    ظري(فيزياء)نالحصــــة:          

 

 عزم عطالة جسم صلب بالنسبة لمحور ثابت: -/4        

 مركز الثقل: -/4-1

  Pنقطة تطبيق قوة الثقل يتعلق بقيمة الجاذبية األرضية فهو

 1m : مركز الكتل -/4-2         

 3m , 2m,  1m 2m 3m    O ..……… لجملة نقاط مادية كتلة كل منها Cز الكتلمرك

 ×     هو مركز األبعاد  3M , 2M,  1M ..……… موضوعة على التوالي في

   imالمرفقة بالكتل  iMللنقاط  المتناسبة

  iOM imΣ  =OCبالعالقة التالية: Cكمبدأ يعطى موضع مركز الكتلة  Оباختيار النقطة

         iΣ m   

 g100=Am تحمل في طرفيها كتلتين 60cm امهملة الكتلة، طوله ABساق متجانسة مثال تطبيقي:         

              =50gBm  .مركز الكتل( حدد مركز األبعاد المتناسبة C) 

 :(C تحديد مركز األبعاد المتناسبة )مركز الكتل         

 A    Oمنطبقة على  Oنختار النقطة  -/1

 iOM im Σ = OC  B A 

         im Σ  

.OBB.0A +mAm=   OC 

                B+m Am             

            باإلسقاط نجد:        

.OBB.0 +mAm= OC   

      B+m Am                 

OC  = 0,05×0,6            

0,1 +0,05           

OC =0,2m=20cm       

 20cmبـ Aيبعد عن النقطة Cز الكتلة إذن مرك

 100g Oباعتبار كتلة الساق  -/2

D.OD.OB+mBA +mO.Am= OC          │               

         D+mB+m Am             B D A 

       باإلسقاط نجد:       

D.OD.OB+mB+m 0.Am= OC   

        D+mB+m Am                           

 

OC  = 0,05×0,6+0,1×0,3            

0,1 +0,05 +0,1             

          OC =0,24m=24cm             

 :عطالةمركز ال -/4-3 

 Cعندما يكون الجسم الصلب معزوال في معلم غاليلي ويتحرك بحركة كيفية فإنه يوجد نقطة وحيدة منه 

 لجسما مركز عطالةالتي تتحرك بحركة مستقيمة منتظمة تدعى 

  

 



 

 

 عطالة بعض األجسام الصلبة المتجانسة:مركز         

 مركز تناظرها هو مركز عطالتها )إن كان لها مركز تناظر(

 أمثلة:

 تناظره نقطة تقاطع قطريه المربع                مركز*

 تناظره نقطة تقاطع المتوسطات المثلث               مركز *

 عطالة األجسام الصلبة: -/4-4

 نشاط ص :

 لألثر الدوراني للقوى المطبقة عليها ،ندعوها العطالة(مقاومة ∆تبدي األجسام الصلبة المتحركة حول محور)

 ∆/J( ونرمز له بالرمز ∆)الجسم بالنسبة للمحورعزم عطالة  يدعىالدورانية ،تقاس بمقدار فيزيائي 

  (∆) d ويبعد مسافة m لجسم نقطي كتلته ∆/Jيعرف عزم العطالة 

                /2d m=  ∆J    ( 2Kg.m)( بالعالقة التالية:∆عن محور الدوران)

 

 

  (∆) 
 3m , 2m,  1m  2 d …… عزم عطالة جملة نقاط مادية كتلة كل منها

 d , 2 d,  1 d 1 d 3 … تبعد كل منها عن محور الدوران على التوالي 

  /i d im=Σ ∆ J 2(∆)بجمع عزوم عطالة كل نقطة بالنسبة للمحور
3 d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5رقم المذكرة:                                                الطــــــــــاقــة  ــال:ـــالمجـريا           2 وى:ـالمست         

 د 60ـــدة:ـــالمــ      حركة الدورانية( العمل والطاقة الحركية) في حالة اللــوحـــدة: ا    فيزياء)نظري(الحصــــة:          

 

 صلب:الجسم ال توازن -/6        

 (∆) يكون الجسم الصلب الخاضع لعدة قوى في حالة توازن إذا تحقق الشرطان

 0iFΣ(    1F 2F = (مجموع القوى المؤثرة عليه معدوم   

 ΣM/∆=0المجموع الجبري لعزوم القوى المطبقة عليه معدوم   

  =04+ F 3+ F 2+ F 1F 

              = 0iFΣ     

  ∆/4+ MF∆/3+ MF∆/2+ MF∆/1= MF∆M/  4F   3F 

 تطبيق : توازن بكرة :  

 N في حالة توازن  aبكرة نصف قطرها 

 : كتابة شرطي توازن البكرة

   األول:الشرط 

 محصلة القوى المؤثرة على البكرة معدومة  

           +P+N=02+F10          F ΣF= 

    +P+N=02+T1T 1=T1F                        2=T2F 

   الثاني:الشرط 

 ΣM/∆=0يجب أن يتحقق  ةبما أن حركة البكرة دورا ني

0=  ∆/ N M+ ∆/ P M+ ∆/2T M+ ∆/1T M       ∆=0M/Σ                            P 

      MP/∆= 0  حامالهما يالقيان محور الدوران(∆) 

     MN/∆= 0    

 ×a + P ×0 + N×0= 02T –×a 1T 

 ×a = 02T –×a 1T 

  2T =1T  القوتين لهما نفس الشدة 

 البكرة تحافظ على شدتي القوتين حولها وتغير في إتجاههما وحامليهما 

 نتيجة : 

 المجموع الجبري للقوى معدوم   

   الحبل على البكرة نفس الشدة لقوتي تأثير

 F  عبارة عمل مزدوجة : -/7

 B  عبارة عمل قوة في حالة الحركة الدورانية :  -/7-1
 

 W( F)=F.AB F 

     =F.R.θ A A 

.θ ∆( F)=MF/ABW 

 تعطى عبارة عمل القوة المطبقة عليه   (∆)حول محور  θ ةعندما يدور الجسم بزاوي

       W ( F)=MF/∆ .θ         ′A 

 2F مزدوجة: عبارة عمل -/7-2
  2F = 1F  = F    A   B 

 

 )2F)+W(1F= W()2F , 1W(F  1F ′ B 

  

 

a (∆ )   a   

     O                  

+ 

          R 

  ( ∆)      θ    

     O      R 

+ 

                 

  ( ∆)      θ    

     O      R 

+ 



 

  

    .θ2.d2F +.θ1.d1F= )2F , 1W(F    

       )2+d1.θ(d1F= )2F , 1W(F   
         =F.θ.d 

d:ذراع المزدوجة 

           θ∆.) /2F , 1)= M(F2F , 1W(F   

 :استطاعة المزدوجة -/7-3

 2F , 1W(F = P( عمل المزدوجة على وحدة الزمن تساوي المزدوجةاستطاعة 

 ∆t 

 θ∆./) 2F , 1M(F = 

 ∆t 

 ω∆.) /2F , 1M (F= 
 عبارة الطاقة الحركية في الحالة الدورانية: -/8 

                              2mV½=CE          )∆(           

                        2ω 2½m R=CE            V ω 

                          2ω ∆/J ½=CE  

  2m R = ∆/Jعزم عطالة نقطة مادية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الطاقة الكامنة الثقالية: المـوضـوع

                                                      

 الكفاءات المستهدفة:   

 دراسة التحويالت الطاقوية بين متحرك) المتزحلق( و األجسام المحيطة به، و ذلك خالل صعوده           

 .    ABعلى طول سكة 

  تحديد وتمثيل القوى المؤثرة على المتحرك خالل حركته على طول السكةAB. 

   .إيجاد عبارة الطاقة الكامنة الثقالية 

   لية:الوضعية اإلشكا

 من السكة.  ABجزء مستقيم  ىبواسطة مصعد و بسرعة ثابتة، عل قيجر متزحل

  .ABنريد دراسة التحويالت الطاقوية بين المتزحلق و األجسام المحيطة به و ذلك خالل صعوده على طول 
                                                                                                             

                                                                       

 الكابل ) السلك(                                                                                 

                                                                  β 

 العمود                                                                      

 الزانة                                                                     

                  B                                                                      

 المتزحلق                                                                                                  

 األرضية ) المسلك(                     
 

 

    A   

                                                                      ؟ ABقطعه للقطعة  ءالمتزحلق يستقبل أو يقدم الطاقة، أثنا لفي رأيك، ه -1

                                                                                                                                   

  األجسام التي أخذتها منه ؟في حالة اإلجابة بنعم، ما هي األجسام التي قدمت له هذه الطاقة و/أو ما هي  -  

      ؟في حالة اإلجابة بال، لماذا -  

      مخزنة من طرف المتزحلق و التي يمكن أن تسترجع عند الهبوط مثال ؟ ةهل توجد في رأيك، طاق -2

 سترجعها ؟     يضائعة من طرف المتزحلق و التي ال يمكن أن  ةهل توجد في رأيك، طاق -3

 الكامنة الثقالية: ايجاد عبارة الطاقة 

  مثل بيانيا القوى المؤثرة على المتزحلق خالل حركته على طولAB. 

 أي العالقات يمكن أن نكتب بين قيم مختلف القوى المطبقة على المتزحلق ؟ 

 عبارة عمل القوة المطبقة من طرف الزانة على المتزحلق على طول طباالستعانة بهذه العالقات، أع       

ABه: ، ولنرمز ل)p/x(FABW:حيث ،:x .يمثل المتزحلق 

 (بين الموضعين+ أرضمتزحلق+لوحمثل الحصيلة الطاقوية للجملة ) AوB.     

 أكتب معادلة انحفاظ الطاقة بين الموضعين AوB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 الطاقة الكامنة المرونية :المـوضـوع

 

        :  هداف األ    

 يات مختلفة.يكشف عن مختلف أشكال الطاقة من أجل وضع 

   .ينجز الحصيلة الطاقوية ويعبر عنها بالكتابة الرمزية 

   .إيجاد عبارة الطاقة الكامنة المر ونية 

       األدوات و المواد المستعملة: 
 .  مسطرة مدرجة -حامل -كتل عيارية  -نابض  

      خطوات العمل: 

 « مقاربة أولية لعبارة الطاقة الكامنة المر ونية»: 1نشاط  

      ،      بدون سرعة ابتدائية Aنتركه يسقط من الموضع  مإلى أحد طرفي نابض طويل، ث mنربط جسما كتلته    

  .xيستطيل النابض بالمقدار وأين تنعدم سرعة الجسم،  Bفيستطيل النابض حتى الموضع    
 

                                                           

 

 

 

  

 

        A 

                                                                                          x                        

                                                                                         

                                                                   B 

                                                                       

 -1-الشكل
 

 بين الموضعين  جسم +أرض( )نابض+مثل الحصيلة الطاقوية للجملة المكونة منAوB . 

 أكتب معادلة انحفاظ الطاقة بين الموضعينA وB  واستنتج العالقة التاليةPPEΔ=PeE  ،                     

 .    الكامنة المر ونية للنابض : هي الطاقةPeEحيث: 

 من أجل قيم مختلفة للكتلة  ةكرر التجربmفي كل مرة االستطالة  س، وقx نتائجك نللنابض، ودو            

 في الجدول التالي:

 g=9, 81N/Kg: تعطى

                     

)2(m2x mg x x(m) m(Kg) 

    

    

    

    

  ارسم المنحنى البياني الممثل لتغيراتPeE 2بداللة xماذا تالحظ ؟ حيث ،mg x  =PeE .  

  أحسب معامل التوجيهeK  تكتب على الشكل: ةعبارة الطاقة الكامنة المر ونيأن للمنحنى واستنتج 

        2 x  eK =PeE  . 

 

 

 

 

.

. 



 

 

  «eKتحديد الثابت  »: 2نشاط  

   قم بمعايرة النابض المستعمل في التجربة السابقة.  eKلتعيين الثابت 

 أجساما مختلفة الكتلة وقس في كل مرة االستطالة عند وضعية توازن الجسم.علق في نهاية النابض  -         
   

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 -2-الشكل  
x(m) mg m(Kg) 

   

   

   

   

 
  ماذا تالحظ ؟  .طالةتاالس بداللةطبقة على النابض القوة الملتغيرات  لالممث المعايرةارسم منحنى 

  أحسب معامل التوجيهK الذي يمثل ثابت مرونة النابض. للمنحنى 

  قارن قيمته مع قيمةeK  .؟  ماذا تالحظ  

 واستنتج عبارة الطاقة الكامنة المر ونية.  
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 الطاقة الكامنة المرونية الفتلية :المـوضـوع

 

        :  هداف األ    

    رسم المنحنى البيانيθ)f(  =∆ /F μ 
  استنتاج ثابت فتل النابض C   

 الفتلية إيجاد عبارة الطاقة الكامنة المر ونية  . 

       األدوات و المواد المستعملة: 

 .  مسطرة مدرجة - (2)نابض مرن  – (1)فتل نابض 

      خطوات العمل: 

 « فتلمعايرة نابض ال»: 1نشاط  

 .0 النقطة في من طرفه الداخلي( 1)نثبت نابض حلزوني مسطح )نابض فتل(      

  OAعمودية على  قوة شد ونطبق على طرفه الحر      

       .   K معاير ثابت مرونته (2)باستعمال نابض مرن       

  (2)في كل مرة استطالة النابض  سالمطبقة، ونقينغير في شدة القوة       

 فنحصل على الجدول التالي:، θ ولتكن (1)وزاوية دوران نابض الفتل       

  

    F(N) 

    θ(rad) 

    )N.m(∆ /F μ 
 * أكمل الجدول . 

  .θ)f(  =∆ /F μ*ارسم المنحنى البياني         

 *أحسب ميل المنحنى الذي يمثل ثابت فتل النابض.   

 « اس الفتلالطاقة الكامنة المرونية لنو» :2نشاط   

 (PeEفتلية  =PeE مرونية= ½ x K 2نقبل أن)PeEطاقة كامنة مرونية  (1)يخزن النابض Fكل قيمة لـ أجل  من 

  :( .امأل الجدول التالي1ستعمال نتائج النشاط )با    

         

    (J)PeE 

    2(rad)2θ 

 2θ. )2θf(  =PeEبداللة  (1)أرسم منحنى تغيرات الطاقة المخزنة في النابض *  

 .eCأحسب معامل توجيه المنحنى *

   ؟ تالحظ اماذ ،Cبقيمة ثابت فتل النابض eCقارن قيمة*

 .PeEاستنتج عبارة الطاقة الكامنة الفتلية *

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 «جـ قةـلوثيا»   مقاربة للطاقة الداخلية :الموضوع
 :هدافاأل
 دة. ة الداخلية لجملة محد  يتعرف على اآلثار التي تصاحب تغيرات الطاق*        

  مخطط »عن طريق ،دةيعبرعن التحويالت الطاقوية وتغيرات الطاقة الداخلية المخزنة في الجملة المحد  *        

   .«الطاقة         

 المركبة الحرارية للطاقة الداخلية :  -/1        

 التفسير المجهري لدرجة الحرارة :  /1-1        

  ة األولى:الوضعي        
 فتل سلك من الحديد بين أصابع اليد حتى ينقطع.        

 ماهي اآلثار المالحظة على سلك الحديد؟   -   

 أنجز مخططا للطاقة يشرح الوضعية.   -   

      الوضعية الثانية: 

 لدينا مولد كهربائي يدوي مربوط إلى مكثفة 

 شحن المكثفة عن طريق سلكين كهربائيين،وبعد 

 فصلها عن المولد ونربطها بالمصباح . ن 

 مولد(؟   -ماهي اآلثار المالحظة على الجملة)مكثفة -

 أنجز مخططا للطاقة يشرح إنحفاظ الطاقة خالل مرحلة شحن المكثفة .   -

 أنجز مخططا ثان للطاقة يوافق مرحلة ربط المكثفة بالمصباح حيث الجملة هي المكثفة .  -

 حلة نفسها لكن الجملة هي المصباح. أنجز مخططا ثالث للمر -

      الوضعية الثالثة:  
 نعرض ماءا باردا للشمس أو لمصباح ذي استطاعة تحويل كبيرة           

 ماهي اآلثار المالحظة؟ -  

 أنجز مخططا للطاقة يشرح تطور الماء .   -

  هل نواصل في تسمية التحويل الطاقوي بين المصباح والماء بالعمل ؟  -

 

 

 

 التفسير المجهري للتحويل الحراري والتوازن الحراري:  /2 -1

 نضع األنبوب داخل البيشر  ماء ساخن جدا في كأس بيشر،ثم محلول بارد في أنبوب اختبار و نضع نشاط:

 وعن طريق محرارين نتابع تغير درجة الحرارة في الماء وفي المحلول.          

 ؟ماهي اآلثار المالحظة -      

 درجة حرارة الماء في البيشر أكبر من درجة حرارة »هل هذه الحالة -    

 دائمة ؟   «المحلول في األنبوب  

   كيف تصبح درجة حرارة الماء والمحلول بعد مدة زمنية كافية ؟ -          

                          محلول بارد            ماء ساخن  مثل الحصيلة الطاقوية للتركيب بين الحالتين اإلبتدائية و النهائية.   -              
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «2»منزلي رقمالواجب تصحيح ال

   :األهداف

    اب كتلته المولية. إيجاد صيغة غاز انطالقا من حس*

   عند حجم ثابت. يحسب ضغط غاز *

     .حرارة ثابتة ةيحسب ضغط غاز تحت درج*

     :257ص 14رقمالتمرين 
3m 6-10×V=153ml=153             Pa 510×P=1,013        298°K     = T=25°C+273       

                     g=68,59′=68,3g          m0m      

 : n المادةحساب كمية  -/1-1

 هذا الغاز مثالي نعتبر أن          

  RT  /PV  =n                   PV= n RT                             قانون الغازات المثالية   قبتطبي          

                                                                                                

  6-10×153×510× 1,013 =  n 

           298 8,31× 

              mol 3-10×6,26  =n             

              m :                             g 0,29=68,3− =68,590m′−m=mحساب كتلة الغاز -/1-2  

 :Mالكتلة المولية للغاز  إيجاد -/1-3 

  m   M      m  n   

 n    M 
  

           0,29    M 

                 3-10×6,26 

   g/mol 46≈ 46,33g/mol=M 

   2NO  اد صيغة الغاز:إيج -/1-4

     :258ص 17رقمالتمرين 

  Pa 510× 1, 1=1P        =283°KC+273°01=2T     323°K= C+273°0=51T       teV=C 

 : 2P إيجاد الضغط الجديد للغاز -/1-1

                       teC   =P/ T       ومنه     ten=Cو   teV=C  لدينا 

                                         1T / 2T  ×1P = 2P           2T  /2P  =1T  /1P   

                                  283 × 510× 1, 1                       

    =2P  

 323 

      Pa 410 ×9,64 =2P  

                : n المادةكمية  حساب -/1-2  
                                                                                       PV=    n             PV=nRT                        

RT                                                                                                                                                     

                         3m 3-= 1L=10 1V                                   0,041mol=  3-10  × 5 10 × 1,1    = 1n  

323                                                                                                                         × 8,31  

  0,041mol=1n                                                                                                                                                                                                                                                   

                           3m3-=2L=2×102V                         mol   0,082  = 3- 10×2×510×1,1   =  2n 

                                                                                                       8,31×323 

                = 0,082mol2n                    
         

  

0,5 
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0,5 

0,25 

0,5 

0,25 

0,25 0,25 

0,5 

0,25 

0,5 

0,25 

0,5 

0,5 

0,5 

0,25 

0,25 



 

    

                          3m3-=½L=½×103V              mol=0,0205     3-×0,5×1051,1 ×10=    3n                   

 8,31×323                       

  lmo  =0,02053n                                                         

  :258ص 19رقممرين الت  

           teT=27°C+273=300°K=C 

             Pa 510×=2,0 1P                            

              Pa 410 ×1,0 =2P  

 

 :للغاز 2nو 1n المادةساب كميتي ح -/1          
            بتطبيق قانون الغازات المثالية      

                                                                                       PV=    n             PV=nRT                        

                                                                                       RT  

                   

                         3m 3-10×= 2L=2 1V                                    0,16mol=  3-10×  2× 5 10 × 2  = 1n  

                                                                                                                           300× 8,31  

  mol0,16=1n                                                                                                                                                                                                                                                   

      

                           3m3-×105L=5=2V                                 mol   2, 0  =   3- 10×5×510×1   =  2n 

                                                                                                            8,31×300 

                                            = 0, 2mol2n                    

           :TVاستنتاج الحجم الكلي للغاز -/2-1 

  حجم الكلي للغاز هو:ال هاألنبوب مهمل الحجم، ومن           

    3m 3-10 ×7 = TV   3m 3-10 ×7 =2V+1V=TV 

 

 

 

 :Tnاستنتاج الحجم الكلي للغاز -/2-2

     0,36mol  =Tn             0,36mol=0,16+0,2  =2n +1n  =Tnهي:       زمادة الغا كمية

    : TP للغاز نهائيالإيجاد الضغط  -/2-3

             Tn RT/V  =TP           n RT  = TVTP        بتطبيق قانون الغازات المثالية

  

 3-10×7 / 300×8,31×=0,36TP 

 

   Pa510×= 1,28 TPومنه ضغط الغاز النهائي هو: 
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V1 =2,0L 

 

 

V2=5,0L 
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V1 =2,0L 
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 تصحيح الفرض األول للثالثي األول

     :األهداف

 .يمثل السلسلة الطاقوية لمختلف التراكيب 

  .يحدد أشكال الطاقة التي تخزنها الجمل في مختلف المواضع 

   .يمثل الحصيلة الطاقوية لجملة بين موضعين 

 . يكتب معادلة انحفاظ الطاقة    

 التمرين األول:         

  :  تمثيل السلسلة الطاقوية للتركيب المقترح -1        

                                                               mW   eW 

 

 

     c'E      cE    iE 

             Q2 

 Q3  Q1 

   

 

  i'E    

 «:  S»الق الجسم تمثيل الحصيلة الطاقوية لمختلف جمل السلسلة أثناء فترة انط -2

 

  

   

 mW eW 
 

 

 

     Q2 

 Q3 

     Q1 

 

  

  

 

 

 لكل جملة: كتابة معادلة إنحفاظ الطاقة -3

    Ei1- We -Q1 = Ei2:                       «بطارية»الجملة *
 

  Ec1+ We - Wm -Q2= Ec2:«محرك كهربائي  »الجملة *
 

              E'c1+ Wm -Q3= E'c2:                 « Sجسم »الجملة *

     

  E'i1+ Q1+ Q2+ Q3 = E'i2            «:المحيط»  *الجملة  

 

 

محرك  بطارية

 كهربائي
(S) جسم  

 المحيط

E'c2 
 

 

  E'c1       

Sجسم       
 

Ec2 
 

 

  Ec1          
 محرك كهربائي 

   

 

Ei1 
 

 

  Ei2         

بطارية   
 

 

E'i2 
 

  E'i1        
المحيط      
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0,25 0,25 0,25 
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1 
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 المحيط ناتجة من تأثير قوى االحتكاك المطبقة من طرف  إلى « S» الطاقة المحولة من الجسمإن   -4

 قليل منها نستعمل مستوى أقل خشونة أو أملس أثناء حركته .للت « S» المستوي على الجسم      

 :لثانيالتمرين ا        

                                                            :Dو C ،B ،Aالمواضع في  أشكال الطاقة التي تخزنها الجمل -1

            
 الموضع       

 الجملة 
A B C D 

 / Ec Ec / كرة

 / ppE Ec Ec كرة +أرض
 Ec Ec peE / كرة +نابض

                                                                                                 B           C  D  

 :Dو Cللموضعين  الموافقتين 2t و 1tتمثيل الحصيلة الطاقوية للجملة )كرة+نابض( بين اللحظتين -2
  

   
          

 

          

  

 

 

 

 :للجملة )كرة+نابض( كتابة معادلة إنحفاظ الطاقة -3

                   DepE +DcE  =CepE +CcE 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ecc            EpeD                       

                

 EcD         Epec 

                                    

نابض+كرة  
جسم +أرض +  

 نابض     

جسم + أرض + 

 نابض      

2 

2 

2 

1,5 1,5 1,5 51,2  



 

 

           العمل والسرعة     : وضـوعـالم       

 «مقاربة أولية لعبارة الطاقة الحركية»: 1نشاط    

 ا على مستو أفقي حتى يصبح النابض مستطاال كفاية )في حدود مرونته(،ثم               عربة بنابض ثم نسحبه نربط -1 

 خالل . نحرر العربة في لحظة معينة مع أخذ صور متعاقبةب(الشكل )نضع أمامها حاجزا أو نمسكها باليد    

 ين متتالين  نموذج لتسجيل حركة العربة حيث المجال الزمني بين موضع د(الشكل )حركتها ،يمثل     

 الموافقتين لموضع انطالق العربة وموضع العربة  Bو Aنعلم على الشريط النقطتين . (0,01sτ=)هو     

   (-أ –الشكل )حالة الراحة  0lحيث يكون النابض في طوله األصلي     

 0l 

  أ

 جهة الحركة  

 ب

 

 ج

 

 

 د

 

              Δx   جهة الحركة     -1-لــكـــالش   

 لمطلوب:ا 

   تكسب العربة طاقة ؟ هل يخزن النابض طاقة؟  هل -:Aفي الموضع   

 هل يخزن النابض طاقة؟ -:Bفي الموضع  

    إذا كان الجواب نعم،من أين اكتسبتها؟  هل تكسب العربة طاقة ؟ -                        

 الث حموالت بسحب النابض بنفس   التجربة بتحميل العربة بحمولة واحدة ثم حمولتين ثم ث سنكرر نف -2

 االستطالة في كل مرة. نحصل على التسجيالت المبينة في الشكل    
 العربة بثالث حموالت

   العربة بحمولتين

  
 العربة بحمولة واحدة

 

  العربة بدون حمولة
بعة مجاالت  بجوار المقاسة  باختيار أر Δx نقيس على أشرطة التسجيالت المعطاة في الشكل قيم المسافات  -

  B ةالنقط

   مختلف الحاالت وأكمل الجدول التالي : في Bأحسب سرعة العربة في الموضع -
2mv mv v2m ( سرعة العربةs/m)V  (m)ΔX       ( كــتلة العـــربةKg)m 

 عربة بدون حمولة  0,276     

 عربة بحمولة واحدة 0,376     

 عربة بحمولتين 0,476     

 عربة بثالث حموالت  0,776     

 المطلوب:  

 : Aفي الموضع 

 ماهو شكل الطاقة التي تخزنها الجملة )عربة+نابض( ؟ -

 علل.هل طاقة الجملة متساوية في الحاالت األربع؟  -

 

 

                          ●                                                                                           ● 

   

 

 

  



 

 

 :Bفي الموضع   

 ماهو شكل طاقة الجملة؟ علل. -  

  علل.هل طاقة الجملة متساوية في الحاالت األربع؟ - 

 ماهو نمط التحويل الطاقوي الذي حدث بين النابض والعربة ؟   -  

 هل قيمة هذا التحويل هي نفسها في كل تجربة ؟علل.  -  

 عندما تزداد كتلة العربة ؟  Bكيف تتغير سرعة العربة في الموضع  -  

    الجملة التي تناسب التحويل الذي حدث في  ( 2mv،mv ،v2m)ماهي العبارة من العبارات الثالث  -  

  في مختلف الحاالت ؟    

           ماذا تستنتج؟ .f  =2v( m/1)  أرسم المنحنى البياني  -  

    «  cKتحديد الثابت  » :2نشاط   
                          تطبق هذه األخيرة قوة .بواسطة خيط عديم اإلمتطاط مرتبط بربيعة m=0,6Kg اعربة كتلته يجر جسم   

 ةجهة الحرك  فتسحب العربة على مستو أفقي .    N 0,67شدتها  على العربةة ثابت   

 

 

                                                                              

      -2-لــكـــالش

          ل، حيث المجال ندرس حركة العربة باستعمال التصوير المتعاقب فنحصل على التسجيل الممثل في الشك           

  .0,04sτ=نقطتين متتاليتين هو الزمني بين          

        

 

 مثل الحصيلة الطاقوية للجملة)عربة( بين لحظة االنطالق و لحظة كيفية .     -1

 :حيث  W=Ec بتطبيق مبدأ إنحفاظ الطاقة تحقق أن معادلة إنحفاظ الطاقة تكتب على الشكل : -2

W :ل انتقالها و عمل قوة خال يمثلEc :   2الطاقة الحركية للعربةm v KcEc= .    

 يلـالتسج ربة على شريطـكل ،ورقم مواضع العــيل الممثل في الشـل على ورق شفاف التسجــأنق -3

  )0, A1, A 2A,   ...........)...      

         ......... 2A، 4A ، 6A  ، 8A  ،10A أحسب سرعة العربة في المواضع   -4

 قق أن القوة المطبقة على العربة ثابتة.         تح -5

        .iAإلى الموضع  0A الموافقة إلنتقاالت العربة من نقطة اإلنطالق diأحسب المسافات  -6

 أحسب عمل القوة الموافق لهذه اإلنتقاالت.       -7

      .الموافق لكل موضع 2m vأحسب المقدار  -8

               دون نتائجك في الجدول التالي: -9

W=F. d (J) (J)2mv di(m) V(m/s)  الموضع 

    2 

    4 

    6 

    8 

    10 

 ، ماذا تالحظ ؟    Wبداللة العمل  2mv أرسم المنحنى الممثل لتغيرات -10

 و استنتج قيمته باالعتماد على النتائج السابقة .      Kأحسب معامل التوجيه  -11

 ربة بين لحظتين كيفيتين .      مثل الحصيلة الطاقوية للع -12

                   الحركية وعمل القوى المؤثرة ةباالعتماد على معادلة انحفاظ الطاقة ،جد العالقة التي تربط تغير الطاق -13

 الموضعين الموافقين للحظتين المعتبرتين ) نهمل قوى االحتكاك ( .    على العربة بين     

 

        ●                 ●              ●             ●           ●         ●        ●        ●       ●     ●    ●   ● ● ● ●● ●              ●
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             عوامل المؤثرة في الغازدراسة ال  الموضوع: 

 ماريوط( : –) قانون بويل Vلغاز متوازن بحجمه  Pعالقة الضغط  – 1      

 يمثل الشكل المقابل كمية من غاز محجوزة  تجربة :       

     gaz داخل أسطوانة مسدودة بمكبس من أحد طرفيها        

  ة أنبوب مطاطيبجهاز المانو متر بواسط ةموصول و        

 لقياس ضغط الغاز، التجهيز مغمور داخل جهاز منظم         

  C°20 =tللحرارة حيث يبقي درجة الحرارة ثابتة عند القيمة          

 C°20  لألسطوانة بدفع المكبس Vنعطي قيما مختلفة للحجم الداخلي         

                                               نومتر قيمة الضغط نحو اليسار عندما يتحقق التوازن نقرأ على الما        

 الموافقة لهذا الغاز،نتحصل على النتائج التالية :          

    )ml (V 

     )bar (P 

    )3-V(m/1 

    PV 

 أكمل الجدول التالي ،ماذا تالحظ ؟ماذا تستنتج ؟-1

 . f=P(  V) أرسم البيان-2

 ما طبيعته ؟أعط معادلته .. f=P( V/1) أرسم البيان-3

 ما هو القانون الذي يمكنك استنتاجه من هذا البيان ؟-4

 ( :شارل ) قانون Τدرجة حرارته لغاز متوازن ب Pعالقة الضغط  – 2

 ثم نقوم  ml 9= Vنحقق نفس التجهيز التجريبي السابق.نقوم بدفع المكبس حتى يصبح حجم الغاز  تجربة :            

            حرارته ونسجل قيمة الضغط الموافق في كل مرة ،فنحصل على جدول القياسات التالية : برفع درجة           

    )C° (t 

     )bar (P 

 أكمل الجدول التالي ،ماذا تالحظ ؟ -7

 . ما طبيعة البيان ؟ f=P(  t) أرسم البيان  -8

  P =P0 α+ 1 ()t:أكتب معادلته وضعها على الشكل التالي  -9

 ؟   α؟ ماذا تمثل  P0ماذا يمثل  -10

       P ќ=Τوبرهن أنها من الشكل: Τباستخدام درجة الحرارة المطلقة   P =P0α+ 1 ( )t:أعد كتابة العالقة-11

 ما هو القانون الذي يمكنك استنتاجه من هذا البيان ؟ -12

 

 

 

 

gaz 

vide 



 

 ( :Gay Lussacي لوساك () غا) قانون Τدرجة حرارته لغاز متوازن ب  Vالحجم  عالقة – 3

  تجربة : 

 عند القياس .  C ° 25حضر حمام مائي تكون درجة حرارته   -    

 من الهواء بواسطة حقنة . سجل درجة الحرارة في الغرفة ml 10اسحب    -    

       

 توازن الحراريادخل اآلن الحقنة في الحمام المائي وانتظر قليال حتى يتم ال -        

 بين الغاز في الحقنة و الحمام المائي . قس الحجم الجديد للغاز في الحقنة .            

 اعد نفس التجربة باستخدام درجات حرارة مختلفة وسجل النتائج في الجدول التالي :  -        

            
 

 ظ ؟أكمل الجدول التالي ،ماذا تالح -1

 .ما طبيعته ؟  f=V(  t) أرسم البيان -2

حتى يقطع  =Vf(  t) ، قم بتمديد البيان   V=V0α+ 1 ( ) tأكتب معادلة البيان وضعها على الشكل  -3

 .t المحور

       K=VΤ"وبرهن أنها من الشكل: Τباستخدام درجة الحرارة المطلقة   V=V0α+ 1 ( )t أعد كتابة العالقة-4

     نون الذي يمكنك استنتاجه من هذا البيان ؟ما هو القا -5

 :  nبعدد موالته لغاز متوازن  Pعالقة الضغط  –4

 نحقق نفس التجهيز التجريبي السابق، األسطوانة موصولة ببالونه مملوءة بنفس الغاز مغلقة  :تجربة  

 ،C°20 =t درجة حرارة ثابتة عند ml 10= Vنقوم بدفع المكبس حتى يصبح حجم الغاز  بصنبور.

    الغاز  يتحقق التوازن نقرأ على المانومتر قيمة الضغط الموافقة لهذا اثم نقوم بتغيير كمية مادة الغاز عندم 

     التالية:على النتائج  في كل مرة فنحصل          
             (lom(n 

    (bar)P 

  أكمل الجدول التالي ،ماذا تالحظ ؟ -1

 . ما طبيعة البيان ؟ أكتب معادلته.f=P(  n) أرسم البيان  -2

 ما هو القانون الذي يمكنك استنتاجه من هذا البيان ؟ -3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    )C ° (t 

    )ml (V 



 

 

 «1»منزلي رقمالواجب تصحيح ال

     :هداف األ

   .يحدد أشكال الطاقة التي تخزنها الجمل في مختلف المواضع 

  . يذكر نمط تحويل الطاقة 

 لجملة بين موضعين. يمثل الحصيلة الطاقوية 

       . يكتب معادلة انحفاظ الطاقة     

 :30ص 22تمرين رقم 

                                                            أشكال الطاقة التي تخزنها الجمل:-1
 الموضع              

 الجملة 
A B C  

 /    Ec /   العربة

 peE /      / النابض

    / ppE  Ec ة +أرض عرب

 Ec peE / عربة +نابض

 ppE Ec peE عربة +أرض+نابض

                                                                          C    B 

 :Bو Aتمثيل الحصيلة الطاقوية للجمل بين الحالتين الموافقتين للموضعين  -2

 «:نابض  »الجملة        «:عربة» الجملة  
 الجملة ال تخزن أي شكل من أشكال الطاقة              

  Bو Aالموضعين   بين                                                                                   
   mW           

  

 

  

   

 «:عربة+نابض » الجملة  «:عربة +أرض » الجملة            

 

 
 mW 

  

  

  

 

 «:عربة +أرض+نابض » الجملة                               
     

 

 

 

 

 

 

  

 

             Ec2 
  

                   

           Ec1 

 عربة

 

 Epp1               EC2                      

                

  
                               
Epp2            EC1     

+أرض   عربة  

     
جسم +أرض +  

 نابض     

جسم + أرض + 

 نابض      

             Ec2 
  

                   

           Ec1 

+نابض عربة  

 

 Ec2            Ep p1                        

                

 Ec1        Epp2  
                                    
ضعربة+أرض+ناب  

جسم +أرض +  

 نابض     

جسم + أرض + 

 نابض      

1 

2 
1 

2 

51,2  51,2  51,2  



 

 

     :13ص 62تمرين رقم 

 :A،B،Cاألوضاع  في« جسم +أرض » تخزنها الجملة أشكال الطاقة التي -1

      A 

 الموضع              

 الجملة

A B 

 

C  

 PPE PPE+CE  CE جسم + أرض

 

 

 C  

              mW تحويل ميكانيكي: نمط تحويل هذه الطاقة -2         

  :Cو   Aالوضعين تمثيل الحصيلة الطاقوية للجملة بين-3

 

 

 

  

 

 

 

 

  B=ACE:   0كتابة معادلة إنحفاظ الطاقة في الوضع  -4

       BPPE -   APPE =BCE       BCE +BPPE =ACE +APPE 

 ECB= Δ EPP  
 

    :A،B،Cاألوضاع  في« جسم » تخزنها الجملة أشكال الطاقة التي -1
  

 الموضع              

 الجملة

A B 

 

C  

 CE CE / جسم 

  

     mWتحويل ميكانيكي نمط تحويل الطاقة :-2 

 :Cو  Aالوضعين  تمثيل الحصيلة الطاقوية للجملة بين-3

 

  

 
    mW 

 

 

 

  B=ACE:   0ظ الطاقة في الوضع كتابة معادلة إنحفا -4

               BCE =  mW +ACE  

 
 

 

 

 EppA              ECC                      

                

  
                               
EppC             ECA     

+أرض    جسم  

    
جسم +أرض +  

 نابض     

جسم + أرض + 

 نابض      

             EcC 
  

                   

           EcA 

 جسم

0,5 

2 

2 

0,5 

2 

1 

0,5 0,5 0,5 

0,25 0,25 0,25 



 

 

 لغاز المولي الحجم تحديدالموضوع:

 هداف :األ

 تجريبيا . للغازات يعين الحجم المولي *

 يحسب الحجم المولي في الشروط النظامية.   *

  :A4 نشاط

 الهيدروجين:  ثنائي تعيين الحجم المولي لغاز  -1

                                                                   

   حقق التجربة الموضحة في الشكل المقابل تجربة:
   

  

 

 

 

 

 

 

    خطوات العمل:

  .المركز H2OS4 الكبريت ثم ضعها في اإلرلين ماير   الذي يحوي حمض (m1كتلة الزنك ) زن -

 المتبقية.  nZلزنك ابسرعة قطعة  ع، وانزH2 جين المنطلقالهيدرو يمن غاز ثنائ lm 250= Vجمع حجما  -

 (.m2ن جديد )مجفف قطعة الزنك المتبقية وأعد وزنها  -

 n Z n    mوالت الزنك المتفاعلة     مثم استنتج عدد  m =m1-m 2أحسب كمية الزنك المتفاعلة  -

 M الناتجة. nH2استنتج عدد موالت الهيدروجين  - 

 . في شروط التجربة Vmمولي  استنتج الحجم ال-

  (. pa 510×1,013=P, T=273°K)النظاميينفي الشرطين  Vm أحسب الحجم المولي -

    ثنائي األكسجين:تعيين الحجم المولي لغاز  -2

 حقق التحليل الكهربائي للماء  تجربة:

           

 

  

 

 

 

    خطوات العمل:

 . H2 الهيدروجين من غاز ثنائي mc103جمع   -

 . تحت نفس الشروط السابقة nH2 الهيدروجين لثنائي حسب كمية المادةأ -

 )المتشكل(.  nO2استنتج كمية مادة ثنائي األكسجين الناتج  -

 .لثنائي األكسجين Vmاستنتج الحجم المولي  -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2007/2008لدراسية:لسنة ااثانــوية منداس المتشعبة                                                           

 لمــــــدة:ســـاعــة  ا             ريا                                                          2المستوى:

 

 

         

 التمرين األول:           

 يتصل أحد طرفيه بنقطة ثابتة من    أفقي.على مستو  موضوع K=20N/mنابض ثابت مرونته 

 على يمكنه االنزالق دون احتكاك  m=200gكتلته  (S)فه اآلخر بجسم صلب ويتصل طر ،جدار

 10cm .   (S)يضغط النابض بواسطة الجسم بمقدار  المستوي.هذا 

     ثم يحرر بعد ذلك الجسم بدون سرعة ابتدائية.

 A       تحدث.صف التحوالت الطاقوية التي  حدد الجملة التي تدرسها و -/1

 التي يخزنها النابض. الكامنة المرونية أحسب الطاقة  -/2

 مثل الحصيلة الطاقوية للجملة بدأ من لحظة تحرير الجسم حتى لحظة مروره بوضع التوازن. -/3 

 أكتب معادلة إنحفاظ الطاقة. -/4        

 األصلي ؟ ماهي سرعة الجسم عند مروره بوضع توازنه  -/5  

 

 التمرين الثاني :  

 نترك  حامل.مركز أسطوانة متجانسة ونعلق الطرف الثاني في  نثبت طرف خيط فتل في

 حول  θ= π /4ثم نديرها ببطء بزاوية  التوازن،االسطوانة تستقر في وضع أفقي نسميه وضع 

 .  R=10cmونصف قطر   M=1,8 Kgللقرص كتلة   . OO'المحور 

 ا أن ثابت الفتل علم الوضع،أحسب الطاقة الكامنة المرونية التي يخزنها السلك في هذا  -1

  C=0,5Nm/rad هو:    

              ′O   استنتج قيمة العمل المنجز من طرف المزدوجة المطبقة على السلك خالل  -2

  التدوير.عملية     

 ماهي الطاقة الكامنة المرونية للسلك ابتدائية.نترك الجملة بدون سرعة  -3

 O لحظة مروره من وضع التوازن ؟ علل .     

                            التوازن.ب سرعة القرص لحظة مروره من وضع احس -4

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 8رقم المذكرة:                                              الطــــــــــاقــة  ــال:ـــالمجـريا            2 وى:ـالمست 

 د 60ـــدة:ـــالمــ     العمل والطاقة الحركية) في حالة الحركة الدورانية(  لــوحـــدة:ا    (تقويمفيزياء)ة:ــالحصــــ          

 

 «3»منزلي رقمالواجب تصحيح ال

   :74ص18التمرين رقم  

 حساب الطاقة الحركية للكرة: -/1 

 CE=            الكرة تنزلق وال تتدحرج أي أن لها حركة انسحابية وطاقتها الحركية هي:
2

1
 2mV 

     =CE 
2

1
       2 )5( 0,5 

               J6,25=CE 

 حساب السرعة الزاوية: -/2
  هي: طاقتها الحركية فان يمر من مركزها الكرة تدور حول محورلو كانت 

                                      CE 5    =ω        2ω (
5

2 2mR ) 
2

1= 2ω ∆/J
2

1 =CE  

  2mR 
      

  5×6,25 ω= 

  2 )0,1(×0,5 
             ω= 79 rad/s 

  + :74ص19التمرين رقم 

 :1Kmإيجاد العمل الذي يبدله الدراج لقطع المسافة  -/1

   teV=C)   R(مستقيمة منتظمة  حركة الجملة

 ′F = 0    ∑ X      X    حسب مبدأ العطالة 

               P + R +ƒ +F =0   F  ƒ 

 : ′XXباإلسقاط على المحور الموجه 

  F=ƒ     F-ƒ=0                     P  

    W(F)=F×d 

     W(F)=20×1 

                         KJ   W(F)=20 

 عة التي يبدلها الدراج:إيجاد االستطا -/2

P =  W    = F×d    =F×V   

          ∆t       ∆t    

 P = 20×25000 

     3600 
 P = 139 W 

 :℅5عند صعوده طريقا مائال ميله  إيجاد االستطاعة التي يبدلها الدراج -/3

 F = 0            ∑ R 

 P + R +ƒ +F =0 F 

 : ′XXموجه باإلسقاط على المحور ال 

                 yP +ƒ=F           =0 yP –ƒ–F        ƒ 

             F = ƒ+P×5℅                                           P   

  



 

 

P′ =( ƒ+P×5℅ ) V      

P′ =( 20+900×0,05 ) 25000      

      3600          

 P′ ≈ 451 W 

 :74ص 21 التمرين رقم

       mCE ×2 +  bCE=CE                     الطاقة الحركية للجملة: -/1         

                                         
2

12ω ∆/′J ×2 + 
2

1 2ω ∆/J =CE  

       2ω  
2

12l′m   ×2 +
3

1 2ω 2l m ×
2

1 =CE  

            2l  2ω( ′m 2 +
3

1 m )
2

1 =CE  

  2 )0,5/60×100×2π( ( 0,2  +
3

1 0,5 )
2

1 =CE  

                       ,76 J = 7CE 

 متوسطة لقوى االحتكاك:االستطاعة ال -/2 

 * تمثيل الحصيلة الطاقوية: 

 

  

 ) W(ƒ 

 

 

 

 

 

 * معادلة إنحفاظ الطاقة: 

    0  =FEc (=W(ƒ - iEc 

 (W(ƒ  =iEc 

 

                      Ec =  (W(ƒ P =         

 ∆t                ∆t 

 P = 7,76 

 10×60 

         W 3-10 ×13P =    

 

 زم قوي االحتكاك:ع -/3 

      CE   =μ               CE=  θ μW =  

 θ 

     7,76         μ=   
 6,28×400 

 

 Nm 3-3×10 μ= 

  

 

             Eci 
  

                   

           EcF 

 قضيب+كتلتين

 المحيط



 

 

 2رقم المذكرة:                             المادة وتحوالتها المجــــــال:      ريا             2 المستـوى:         

 د 90:المـــــــــــدةقيـــاس النـــاقليـــة                           الــوحـــدة:   كيمياء )نظري(   الحصــــــة:          

 

II/- :النقل الكهربائي في المحاليل الشاردية 

 التفسير المجهري للنقل الكهربائي: -أ/

 فيما بينها بواسطة قوى التجاذب المحاليل الشاردية تنقل التيار الكهربائي بسبب بنيتها البلورية التي تتماسك

 وضعها في الماء ينهار البناء البلوري وتصبح الشوارد سابحة في المحلول بحرية فتنجذب ء، وأثناةالكهربا ئي

 بشدة إلى جزيئات الماء المستقطبة.وأثناء تطبيق فرق في الكمون بين طرفي الوعاء الذي يحوي هذه الشوارد 

 نقل للتيار الكهربائي بواسطة هذه الحركة  ثمهبط والسالبة نحو المصعد، فيحدتتجه الشوارد الموجبة نحو ال

 في حالة تطبيق جهد مستمر تحدث ظاهرة االستقطاب لذلك يستحسن تطبيق جهد متناوب.واالزدواجية.

  :« onductanceC«قياس ناقلية محلول شاردي -ب/

 كوني منهجزء  ناقلية نقوم بقياسلقياس ناقلية محلول شاردي 

 مساحة ومستويتين محصورا بين صفيحتين معدنيتين متوازيتين

 تشكالن خلية قياس النقل. Lوالبعد بينهما  Sمنهما  الجزء المغمور  

 جيبي ثابتا الذي يقيسه جهازنطبق بين طرفي الخلية جهد متناوب         

  Iالشاردي تيار كهربائي شدته في المحلول  رالفولط متر، فيم        

 عكس  هي V=S×Lذي الحجم  محلول الشارديلل Gناقلية ال        

          R:G = 1  =   Iمقاومته          

                U      R  

I : األمبيرالتيار الكهربائي المار في المحلول،وتقدر بـ  شدة (A) 

U: ويقدر بالفولط  المطبق بين طرفي الخلية يالتوتر الكهربائ،(V) 

G:بالسيمانس اقلية المحلول الشاردي،وتقدرن(S)  

    :العوامل المؤثرة على ناقلية محلول شاردي -جـ/

 :تتعلق ناقلية محلول شاردي بالعوامل التالية

 طبيعة المحلول وتركيزه المولي: -/1

 زيادة إن نقل التيار الكهربائي في محلول شاردي يحدث عن طريق حركة الشوارد .ومنه فالناقلية تزداد ب 

 التركيز المولي للشوارد. 

 تأثير درجة الحرارة: -/2

 ارتفاع درجة الحرارة تزداد ناقلية المحلول ،حيث تتناسب طرديا مع درجة الحرارة. عند

 الشكل الهندسي للخلية:   -/3

 S = h×l (:Sسطح الخلية ) 

    h :)في المحلول.الجزء المغمور)ارتفاعه   h 

l          : من صفيحتي الخلية.عرض كل 

          .  Gبين الصفيحتين نقصت الناقلية  Lكلما زاد البعد          

 G: l Lالشارديالنظري لناقلية المحلول  الجانب -د/ 

 .( X ،+X-) نعتبر محلوال شارديا  يتكون من شوارد أحادية الشحنة

 يين(.المحصور بين الصفيحتين )المسر مقاومة الجزأ من المحلول: Rلتكن 

  L :ويقد رب البعد بين الصفيحتين « «m  

  S :2 » ويقد رب مساحة السطح المغمور من الصفيحةm«   

    R = e L 

S                

 e:. المقاومة النوعية 

 

V 

A 

GBF 



 

 

G =  1  = 1 ×S  P : الناقلية النوعية للمحلول«Conductivité»  

 Le        R         K =  L :1،وتقدر بـ الذي يميز شكلها الهندسي ثابت الخلية-m. 

G = P× S S 

L 

KG = P 

 تكون الناقلية النوعية للمحلول ، mol/l2-10≤ Cتركيزه المولي  يلنفرض أن المحلول الشاردي ممددا، أ          

        -+P+P = P 

      +P : للكاتيونالناقلية النوعية+X . 

      -P:الناقلية النوعية لألنيون-X  . 
 الشوارد تختلف في حجمها وطبيعتها فان حركتها في المحلول تتعلق بهما ،وكذلك بدرجة الحرارة  نبما أ

 لذلك كل شاردة تتميز بناقليتها النوعية المولية 

+[X+]أي:              
X λ= +P         [-X]-X λ= -P 

+X λ +[+X]-[X-]ومنه:         
X  λ=  KG             

 O2Hالماء المقطر  فيNa Clذيب ن:1مثال 

          O2H                                       معدلة انحالل المذاب:

  -+Cl+Na           Na Cl 
                               ] = C-]= [Cl+Na Cl ] =[ Na[ 

                 [-Cl]-Cl λ +[+Na]+
Na  λ=  KG             

                   (-Cl λ + +
Na λ )C  = 

         λ C  = G         λC  = KG 
        K 
 G = a C   

  C تتناسب طرديا مع Gوبالتالي 
-

Cl λ + +
Na λ  =λ  المولية تسمى الناقلية النوعية 

 محلول شاردي متعدد الشحنة :2مثال 

 O2Hالماء المقطر  في a ClC 2 نذيب

     O2H                      معدلة انحالل المذاب:

         - + 2Cl+ 2Ca                 2Ca Cl 

                                   ]=  C+2] =[ Ca 2Ca Cl[ 

 2C] =-[Cl           

                [-Cl]-Cl λ +[+Na] +2Ca λ = KG             

                 (-Cl λ 2+ +2
aC λ )C  = 

 (:Kohlraucheكولروش)قانون 

 [X-]، [X+] اتركيز يهم  X-والشوارد السالبة  X+في محلول شاردي مخفف يحتوي على الشوارد الموجبة

+X λ +[+X]-[X-]      تعطى بالعالقة التالية: σعلى الترتيب،الناقلية النوعية للمحلول
X  λ=  σ   

                                                                                                 [i X] ixλ ∑=  σ   
 S/m وتقدر بـ

 

 

 

 



 

 

 : C°25الناقلية النوعية المولية لبعض الشوارد عند 

 

)1-.mol2(mS.m-
X λ    األنيون-X  )1-.mol2mS.m(+

X λ    الكاتيون+X  
19,9 -OH 35 ,0 +O3H 

7,63 -Cl 05,01 +Na 

7,81 - Br 7,35 +K 

7,14 -I 7,34 +
4NH 

6,13 -
4MnO 6,89 +Ag 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 h 

  

 األرض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3رقم المذكرة:                هاـــادة و تحوالتـــالمجـــال:ـالم    ريا                        2المستوى:        

 د110ـدة:ـــــالمــــ   ةــليـاقـــاس النــــقي دة:ــوحــال               كيمياء)عمـلي (الحصـــة:        
 

                                                            

                                                      

   : هدافاأل

 معين.بتركيز  تحضير محلول شاردي*

 .G قياس ناقلية محلول شاردي*   

               .  Cوالتركيز المولي G العالقة بين ناقلية محلول*         

          واألدوات المستعملة :  المواد         

            -أمبير متر- GBFمولد  -خلية قياس -ماصات -دوارق -حوجالت -كؤوس بشر - Na Clملح  -ماء مقطر         

 .      مخلط -إلكتروني ميزان  -أسالك التوصيل -فولط متر         

   خطوات العمل:           

     المرحلة األولى :        

 كلور الصوديوم  لحضر محلوCl Na  بتركيزmol/l 1-10= C 

  محاليل مخففة مختلفة التركيز 6انطالقا من المحلول األصلي حضر     

 :    المرحلة الثانية  

  ركب الدارة الموضحة في الشكل باستخدام مولدGBF يغدي 

  (،الموجة جيبية  U=1,00V  ،HZ00f =10بـ ) الدارة

 Uالمارة في الدارة وفرق الكمون I في كل مرة شدة التياروقس     

          G = I  =   I حيث ، U=1,00Vبين لبوسي خلية القياس    

     U  

 المولية المختلفة في الجدول التالي: عليها من أجل التراكيزمحصل ثم دون النتائج ال   
      

 

 رقم المحلول 1 2 3 4 5 6

                      V(ml) 

 حجم المحلول األصلي المأخود

        V′(ml)           

 حجم الماء المقطر المضاف

                    V′′(ml) 

 حجم المحلول الثاني المخفف

 

 

 C(mol/lالتركيزالمولي )     

 

 

     G(ms)            

 .أكمل الجدول 

 أرسم المنحنى البياني للدالة= f (C ) G    ماذا تستنتج ؟ ، 

  إستنتج من البيان التركيز المولي لمحلول كلور الصوديومNaCl   ذو الناقليةms420 G= بإستعمال نفس          

  خلية القياس. 

 

 

 

 

 

V 

A 

GBF 

تطبيقات على الناقلية: الموضـوع  



 

 

 2007/2008لسنة الدراسية:اة منداس المتشعبة                                                           ثانــوي

 لمــــــدة:ســـاعــة  ا             ريا                                                          2المستوى:

 

 

         

         I/- الكيميـــــــاء : 
        I/-1/- /محلول شاردي.  -ناقل أومي.        ب/ -من المسؤول عن النقل الكهربائي في: أ 

 .الماءفي  NaCl نحالل ملحأعط التفسير المجهري ال -/2             

 

II/-  4كبريتات الصوديوم نريـد تعييـن تركيــز محلـولSO2Na  قيــاس نعاير خليةالناقليـة. قياس بواسطـة 

              التاليــة:فكانــت النتائــج  ،بواسطـة محاليـــل قياسيــة معلومــــة التركيـز اقليـةالن      

0,5 1,0 6C 5,0 7,5   10,0  C(mmol/L) 

0,15 0,25 0,87 1,19 1,75 2,29 G(mS)    

             

 مخطط تركيب الدارة المستعملة في هذه التجربة. عطأ -1           

 المــــــاء.فــــي  4SO2Naاكتب معادلــة انحــالل  -2          

  .النتائـــجعلـــى هـــذه  عتماداا  6Cاشـــرح كيــف نحســب التركيــز -3          

          ماذا يمثل هذا البيان؟ ماذا تالحظ ؟ . G=f( C) ارســـم البيـــان -4           

 . 6Sللمحلــــول المولـــيالتركيـــز  ستنتجا -5          

 .6Sاحسـب تركيــــز كـــل شــــاردة موجـــودة فـــي المحلــــول -6 

+=mol/2mS.m 5,0    إذا علمت أن الناقلية النوعية المولية -7 
aNλ      mol/2mS.m16,0=-2

4SO λ                                                          

                                                  .              K الخليةأوجد ثابت  -   

II/- اءــــالفيزي:        

 النتائج كما يلي:) باعتبار الجمل معزولة حراريا(كانت  خالل تجارب المزج - 

        m = 60g                       m = 60g 
 

  

  + 

 
 12°C=θi          70°C=′θi  41°C                        =    θf 

 

 m = 60g         m = 60g         

 Cu 

    

 +  
 

 12°C=θi  70°C=′θi  18°C                               =  θf 

 مثل الحصيلة الطاقوية للجملة )ماء بارد( في المزج األول والثاني. -/1

  .ةأعط تفسيرا لهذه الظاهر -/2

 
 

 

 

 

 الماء

 

 المزيج
 

 

 الماء

 

 

  الماء

 

المزيج
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        :هداف األ          

 .Qوالتحويل الحراري  ∆thE العالقة بين التغير في الطاقة الداخلية لجملة إيجاد *         

 .       Qيحدد العوامل التي يتعلق بها التحويل الحراري*  

 مــا يقــوم بـه األستــــــاذ نوع عمل التـــلميــذ مــا يقــوم بـه التـــلميــذ ةالمـد

من خالل الدروس السابقة  اإلجابة على األسئلة يشـارك في المناقشة                   د5

يوجه التالميذ إلى الربط 

بين الطاقة الداخلية ودرجة 

 الحرارة

 الحصيلة الطاقوية ز نجي - د10

 

 معادلة إنحفاظ الطاقة  يكتب -

    ز الحصيلة انجإ -

 الطاقوية   

   إنحفاظ معادلةكتابة  -

 الطاقة  

مطالبة التالميذ بإنجاز 

جملة لطاقوية لالحصيلة ال

باعتبار  ( يسخنبارد )ماء

 الجملة معزولة حراريا

 د30

 

 

 

 

 د30

 

 

 

 

 د30

 ثابت( ع، النوm)θ∆بـ Qعالقة -أ/

 رجة حرارتهقيس ديالماء و يزن -

 في الحالتين )ماء بارد وماء ساخن(  

 fθدرجة حرارة المزيج بعد التوازن يقيس -

 يمثل الحصيلة الطاقوية -

 ثابت( ع،النوθ∆) mبـQعالقة-ب/

 قيس درجة حرارتهيزن الماء وي -

 في الحالتين )ماء بارد وماء ساخن(

 fθدرجة حرارة المزيج بعد التوازنيقيس  -

 لطاقويةيمثل الحصيلة ا -

 ثابت( θ، m∆بـالنوع )Qعالقة-ج/

 قيس درجة حرارتهيزن الماء وي -

 في الحالتين )ماء بارد وماء ساخن(  

        قترح طريقة عملية يزن قطعة النحاس وي -

    للحصول على نفس درجة الحرارة للماء   

 وقطعة النحاس.  

 fθ قيس درجة حرارة المزيج بعد التوازني -

 لة الطاقويةيمثل الحصي -

 

 إنجاز تجارب المزج -

 

 حساب الفرق في   -

 θ∆درجة الحرارة   

  

 تحرير المالحظات   -

 والنتائج   

 

الحصيلة  إنجاز -

 الطاقوية

توجيهات حول استخدام  -

 الوسائل

مطالبة التالميذ بتسجيل  -

المالحظات وإصدار 

األحكام على كل ظاهرة 

الحصيلة  إنجازمع 

 الطاقوية   

 يستنتج العوامل المؤثرة في التحويل    - د5

            Q الحراري  

من خالل المناقشة يوجه  تحرير النتيجة النهائية

 Q التالميذ الستنتاج عبارة

 المراجع:                                                                      :المفاهيم المراد ابرازها 

 الوثيقة المرافقة *                                         ∆Q =thE :*تبيان أن  

 (النوع ، θ، m∆)بـ  Q*عالقة   

 كؤوس بشر**قطعة نحاس*وعاء معدني بارد ماء*  :احــضـل اإليــائــوس         

  ميزان الكتروني*موقد بنزن*محرارين*   

    

 

 ∆th Eراريةـالح المركبة
 



 

                    17:ذكرة رقـمم                       الطـــــــا قـــة     لمجــــال:ا          ريا           2 المستوى:         

 د110ــدة:ـــــلمـــا              الطـــــــا قـــة الداخلية   ـدة:ــالوحـ             )عملي(فيزيـاءالحصـة:        

 

 ∆th Eراريةـالمركبة الحالموضوع:

 « ∆θبتغير درجة الحرارة  Qيل الحراريعالقة التحو »:1نشاط

 رب المقابلةاحقق التج -/1

         :التجربة الثانية                                                 التجربة األولى:

          m = 50g             m = 50g                                         m = 50g             m = 50g 

 

  

 

 

           °C   =θi           °C 80 =′θi                               °C   =θi           °C 60 =′θi  
              

  

 

 

 °C                         =    θf        C °    =   θf 
  بعد التوازن الحراري،ماذا تالحظ؟  fθء )المزيج(قس درجة حرارة الما -/2

 في التجربتين؟ fθل يكون للجملة نفس درجة حرارة التوازن ه -/3

 .  ∆iθ– f= θθ حسب الفرق في درجة الحرارة للجملة )ماء بارد(أ -/4

 حراريا. باعتبار الجملة معزولةفي التجربتين مثل الحصيلة الطاقوية للجملة)ماء بارد(  -/5

 ؟جنت، ماذا تستنيةالتجربة الثا 2Qللتجربة األولى و 1Qقارن بين  -/6

 « mبكمية المادة  Qعالقة التحويل الحراري »: 2نشاط 

 حقق التجارب المقابلة -/1

         :التجربة الثانية                                                       التجربة األولى:

          m = 50g             m = 50g                                         m = 50g             m = 60g 

 

  

 

 

           °C   =θi           °C 70 =′θi                               °C   =θi           °C 70 =′θi  

              

  

 

 

 °C                         =    θf        C °    =   θf 

 بعد التوازن الحراري،ماذا تالحظ؟   fθزيج(قس درجة حرارة الماء )الم -/2

 في التجربتين؟ fθهل يكون للجملة نفس درجة حرارة التوازن  -/3

 .  ∆iθ– f= θθ أحسب الفرق في درجة الحرارة للجملة )ماء بارد( -/4

 باعتبار الجملة معزولة حراريا.في التجربتين مثل الحصيلة الطاقوية للجملة)ماء بارد(  -/5

 ؟جالتجربة الثانية، ماذا تستنت 2Qللتجربة األولى و 1Qبين  قارن -/6

  

 

 

 

 

 الماء
 

 

 الماء

 

 المزيج

 

 

 الماء
 

 

 الماء

 

 المزيج

 

 

 الماء
 

 

 الماء

 

 المزيج

 

 

 الماء
 

 

 الماء

 

 المزيج



 

 

 «Cبنوع المادة  Qعالقة التحويل الحراري »: 3نشاط 

         :التجربة الثانية                                                 التجربة األولى:

          m = 50g             m = 50g                                         m = 50g             m = 50g 

 

  

 

 

           °C   =θi           °C 70 =′θi                               °C   =θi           °C 70 =′θi  

              

  

 

 

 °C                         =    θf        C °    =   θf 

 طريقة عملية للحصول على نفس درجة الحرارة للماء وقطعة النحاس. اقترح -/2         

 بعد التوازن الحراري،ماذا تالحظ؟   fθقس درجة حرارة الماء )المزيج( -/3

 في التجربتين؟ fθهل يكون للجملة نفس درجة حرارة التوازن  -/4

 .  ∆iθ– f= θθ أحسب الفرق في درجة الحرارة للجملة )ماء بارد( -/5

 مثل الحصيلة الطاقوية للجملة)ماء بارد( في التجربتين باعتبار الجملة معزولة حراريا. -/6

 ؟جالتجربة الثانية، ماذا تستنت 2Qللتجربة األولى و 1Qقارن بين  -/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماء
 

 

 الماء

 

 المزيج

 
 

 

 الماء

 

المزيج

 
 

 



 

 

                   18:مذكرة رقـم                       الطـــــــا قـــة     المجــــال:          ريا           2 المستوى:         

 د50ــدة:ـــــالمـــ              الطـــــــا قـــة الداخلية   ـدة:ــالوحـ             (نظري)فيزيـاءالحصـة:        

 

 
 

 :هداف األ       
  . تفقد طاقة أو عندما تكتسب الجملة Q إشارة*تحديد 

  .( Cالسعة الحرارية ، c عة الحرارية الكتلية*تحديد المفاهيم )الس

       . ∆th Eمركبة الحـراريةللالمجهري * التـفسيــر  

 مــا يقــوم بـه األستــــــاذ نوع عمل التلميذ مــا يقــوم بـه التـــلميــذ المـدة

 د15

 

  من المكتسبات القبلية  -

 Qيحرر عبارة أولية لـ   

مع  Qطرح إمكانية وضع عبارة لـ Q تحرير عبارة أولية لـ -

 Cالتعبير على نوع المادة بمعامل

 Qيكتب عبارة - د10

 Qيدرس إشارة -

 Q إشارة مناقشةفي يوجه التالميذ  Qإشارة مناقشة -

 د5

 

 يكتب مفهوم السعة  -

 Cالحرارية 

 Cالسعة الحرارية مفهوم تقديم تلقي المعلومة                            

 د5

 

 يكتب مفهوم السعة  -

 cالحرارية الكتلية  

السعة الحرارية  مفهوم تقديم تلقي المعلومة                            

 cالكتلية 

 لقيم السعة    ليكتب جـدو - د15

   cالحرارية الكتلية   

 المواد لبعض   

حرر اإلجابات على ي -

 النشاط

 ودراسته كتابة الجدول  -

 ؤاللإلجابة على الس  

مطالبة التالميذ باالعتماد على 

الجدول بتفسير بعض 

يقدم    Cuالماذ)مثال:الظواهر

 (.الساخن أقل من الماء Qتحويال 

 المراجع:                :المفاهيم المراد ابرازها 

 الوثيقة المرافقة * Q إيجاد عبارة*                                    

   Qمناقشة إشارة *                                    

   :احــضـل اإليــائــوس        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ∆th Eراريةـالمركبة الح
 



 

 

                   19:مذكرة رقـم                             الطـــــــا قـــة     المجــــال:          ريا           2 المستوى:        

 د60ــدة:ـــــالمـــ                    الطـــــــا قـــة الداخلية   ـدة:ــالوحـ            )نظري(فيزيـاءالحصـة:        

 

  

 

 :هداف األ          
 .   θ∆الموافقة لتغيير الحالة الفيزيائية دون تغيير Q*إيجــــاد عبارة 

 * التـفسيــر المجهري لطــــاقة التمــــاســك.      

 مــا يقــوم بـه األستــــــاذ     نوع عمل التلميذ لتـــلميــذمــا يقــوم بـه ا المـدة

 توجيه التالميذ بطرح األسئلة اإلجابة عن األسئلة يشــارك في المنـاقشـة                   د5

 

 

 د15

 

 النشاط ينجز*

 جملة الدراسةيحدد *

 * يراقب مؤشر المحرار

* يقيس زمن ذوبان 

 الجليد 

 * يحرر المالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 *إنجـــاز النشاط

 *تحديد جملة الدراسة

 * مراقبة مؤشر المحرار

 * قياس زمن ذوبان الجليد

  

 * تحرير المالحظات

 

 

 *تقسيم التالميذ إلى مجموعات

 *مطالبتهم بإنجاز النشاط

   

 

  

 *توجيه التالميذ بطرح األسئلة

درجة حرارة الجملة خالل  رتتغيهل -

 ذوبان الجليد ؟

لة تكسب طاقة خالل مدة هل الجم-

 الجليد؟ومن أين؟  وفيما تصرفها؟        ذوبان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  د15

 * يراقب مؤشر المحرار

* يقيس زمن ذوبان 

 الجليد 

 * يحرر المالحظات

 

 

 

 

 *إنجـــاز النشاط

 *مراقبة مؤشر المحرار

 * قياس زمن ذوبان الجليد 

 

 * تحرير المالحظات

 

 

 

 

  بإنجاز النشاط *مطالبتهم

 

 

   

 *توجيه التالميذ بطرح األسئلة

قارن بين المدة الالزمة لذوبان قطعة  -

 واحدة وقطعتين.

التحولين الحراريين  يفي رأيك، أ -

 ؟(2)أو (1)الحالة  يأكبر ف

 ما تأثير الكتلة على الطاقة المكتسبة؟ -

 د15
 

 يكتب النتيجة النهائية* 

L  = mQ 

 من Q* يكتب عبارة 

أجل مختلف التحوالت 

 التي تحدث للمادة

 تحرير النتيجة النهائية

 لطاقة التماسك 

من خالل المناقشة يوجه التالميذ 

 Q الستنتاج عبارة

 

 يضع الفرضيات*  د10

 *يكتب التفسير المجهري

 لطاقة التماسك 

مطالبة التالميذ بإعطاء آرائهم أو  إعطاء االقتراحات

مجهريا  تفسيراتهم   حول ما يحدث

 الذوبان  ةأثناء عملي

 المراجع:                Q * إيجاد عبارة المفاهيم المراد إبرازها: 

 * الوثيقة المرافقة       التفسير المجهري لطاقة التماسك *                                             

 ان* بشرقطع جليدية * ماء بارد*وســـائــــل اإليـضــــاح:          

                                * ميقاتية.* محرار                                       
   

 المركبة المنسوبة للحالة الفيزيائية



  

 

                  20:مذكرة رقـم                             الطـــــــا قـــة     المجــــال:          ريا           2 المستوى:         

 د55ــدة:ـــــالمـــ                     الطـــــــا قـــة الداخلية   ـدة:ــالوحـ            )نظري(فيزيـاءالحصـة:        

 

 

 

 الكفاءات المستهدفة:          

 الموافقة لتغيير الحالة الكيميائية.  Q*إيجــــاد عبارة 

 * التفسيـر المجهري لطـــاقـة الرابطـة الكيـميـائيـة.      
 مــا يقــوم بـه األستــــــاذ نوع عمل التلميذ مــا يقــوم بـه التـــلميــذ لمـدةا

 توجيه التالميذ بطرح األسئلة اإلجابة عن األسئلة يشــارك في المنـاقشـة                   د5

 *ينجز النشاط د20

 *يحدد جملة الدراسة

 * يراقب مؤشر المحرار

*يزن القداحة قبل وبعد 

 ربة التج

*يحدد درجة حرارة 

 .θ∆الماء

 الحصيلة الطاقوية* ينجز 

 للجملة)ماء ساخن(

 

 *إنجـــاز النشاط

 *تحديد جملة الدراسة.

 * تحرير المالحظات

*وزن القداحة قبل وبعد 

 التجربة 

 θ∆الماءتحديد درجة حرارة *

 الحصيلة الطاقوية إنجاز* 

 للجملة)ماء ساخن(

 

 ات*تقسيم التالميذ إلى مجموع

 *مطالبتهم بإنجاز النشاط

   *توجيه التالميذ بطرح

 األسئلة:

 الطاقة؟الماء من أين اكتسب  -

  االبتدائيو ما هو شكلها 

  حسب رأيك؟

 أحسب الطاقة التي تحررها-

 10H4Cمن1gكل  

 د10
 

 النتيجة النهائية يكتب

 lE=   Q 

 

 تحرير النتيجة النهائية

 

 من خالل المناقشة يوجه التالميذ

 Q الستنتاج عبارة

 * يضع الفرضيات د10

*يكتب التفسير المجهري 

الرابطـة الكيـميـائيـة  لطاقة 

lE 

 

مطالبة التالميذ بإعطاء آرائهم أو  إعطاء االقتراحات

تفسيراتهم حول ما يحدث مجهريا 

   إحتراق الوقود أثناء

 المراجع:                المفاهيم المراد ابرازها: 

 * الوثيقة المرافقة Q * إيجاد عبارة                                     

 lEالرابطـة الكيـميـائيـة  التفسير المجهري لطاقة  *                                     

 

 ماء قداحة * وعاء من األليمنيوم* وســائــل اإليـضــاح: *          

   *محرار*ميزان الكتروني                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

الكيميائيةالمركبة المنسوبة للحالة   



 

                   18:مذكرة رقـم                         الطـــــــا قـــة     المجــــال:           ريا           2 المستوى:         

 د50ــدة:ـــــالمـــ                الطـــــــا قـــة الداخلية   ـدة:ــالوحـ             )نظري(فيزيـاءالحصـة:         

 

  :تمهـــــيد   
 تتعلق الطاقة الداخلية للجملة بالبنية الداخلية للمادة على المستوى المجهري)جزيئات،ذرات(وبحالتها        
 الحرارية،الفيزيائية،الكيميائية والنووية،ونميزلها مركبتين:       
          ة الداخلية:للطاق thE المركبة الحـرارية -/1      

 ونوع كل مادة والفرق بين درجتي الحرارة  mبين كميتين من المادة بكتلة  Qتتعلق قيمة الطاقة المحولة 

 لكل مادة تفقد أو تستقبل تحويال حراريا  iθ واالبتدائية fθالنهائية 

 :Qعبارة التحويل الحراري -أ/

 لفيزيائية للجملة فان عبارته تعطى بالعالقة التالية:بدون تغيير في الحالة ا إذا تم التحويل الحراري

             (iθ -  fθ(mc =Q =thE∆                                          

Q: التحويل الحراري وحدته الجول( (J 

         m: الحراري كتلة المادة المستقبلة أو الفاقدة للتحويل (Kg) 

 c:   للمادة السعة الحرارية الكتليةJ/Kg. °C)) 

iθ: ةدرجة الحرارة االبتدائي )C°) 

fθ: نهائيةدرجة الحرارة ال )C°) 

 مالحظة: 

 .الجملة تستقبل طاقة معناه   ∆Q =thE>0التحويل الحراري  وبالتالي iθ >fθإذا كان *

 .طاقة فقدالجملة ت معناه   ∆Q =thE<0وبالتالي التحويل الحراري  iθ <fθإذا كان *

 : C الحرارية السعة -ب/

 C1°هي كمية الحرارة الواجب تحويلها إلى الجملة لرفع درجة حرارتها  

mc                                             =C  (J/°C) 

      : c السعة الحرارية الكتلية -/ج
 C°1الجملة بـ من kg 1هي كمية الحرارة الواجب تحويلها إلى الجملة لرفع درجة حرارة 

 : c لبعض المواد السعة الحرارية الكتليةقيم  -د/

    

 J/Kg. °C) )c المــــــــادة  الحــــالة

 األلمنيوم الصــلبة

 النحاس

 الجليد

 

890 

380 

2100 

 المــــــاء الســائلة

 اإليثانول

4185 

2450 

 910 األكسجين الغـــــازية

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   19:مذكرة رقـم                             الطـــــــا قـــة     المجــــال:          ريا           2 المستوى:         

 د60ــدة:ـــــالمـــ                    الطـــــــا قـــة الداخلية   ـدة:ــالوحـ            )نظري(فيزيـاءالحصـة:        

 

 الكيميائية: -المنسوبة للحالة الفيزيائية  مركبة الطاقة الداخلية -/2        

 طاقة التماسك: -/2-1 

 :1نشاط  

 كمية من ماء باردضع قطعة جليد داخل وعاء معدني فيه   - 

 C 0°درجة حرارته تقارب     

  راقب لمدة كافية باستعمال محرار درجة حرارة الجملة -        

 ماذا تالحظ؟ ،الوعاء()الماء + قطعة الجليد +           

 هل الجملة معزولة حراريا؟  -        

 قس باستعمال ميقاتية مدة ذوبان الجليد.   -        

 الجليد؟مدة ذوبان  هل الجملة تكسب طاقة خالل -        

         أين؟  وفيما تصرفها؟ ننعم، مإذا كان  -         

 ماذا تستنتج؟ -  

 :2نشاط

 ضعف كتلة الجليد السابقة. بأخذأعد التجربة السابقة 

 قس مدة ذوبان الجليد. -

  (1)ذوبان قطعة الجليد في النشاط  قارن هذه المدة مع مدة -

 ماذا تستنتج؟  

 ؟(2)أو (1) الحالة يف الحراريين أكبرالتحولين  يفي رأيك، أ -        

 ماذا تستنتج؟، على الطاقة المكتسبة؟ تأثير الكتلة ما -

 النتيجة:        

 عند درجة الحرارة جليدية قطعة من حتى تتحول ،قطعة الجليد تحويال حراريا من الوسط الخارجي تمتص* 

°C  0 إلى ماء سائل عند نفس درجة الحرارة. 

 المتبادل بين الجليد والوسط الخارجي متناسب  بما أن التحويل الحراري .ناسب مدة الذوبان مع كتلة الجليدتت* 

   .  أن قيمة التحويل الحراري الالزم لذوبان الجليد متناسب مع كتلته مع الزمن نستنتج   

 :في حالة تغير الحالة الفيزيائية للمادة Qعبارة التحويل الحراري -أ/

 تعطى عبارته Qتحويال حراريا  ةعند درجة حرارة ثابت، mكتلته  ر الحالة الفيزيائية لجسم نقييتغييتطلب *        

            L  = mQ 

Q:التحويل الحراري (J) 

    m:كتلة الجسم النقي  (Kg) 

L:  السعة الكتلية لتغير الحالةJ/Kg)) 

 التحوالت الحرارية لتغير الحالة الفيزيائية للمادة: -ب/

 

 

 التمييع 

 تكثيفال  التبخر       

 ساميتال 

 التجمد                              

 

 االنصهار                       

 

 

 الغـــازية

 الصلبـــة الســـائلة



 

 تكتب عبارة التحويل الحراري في حالة:*

 )تحول ماص للحرارة( fusion »:     fL = m fQ»نصهار:اال

fL :لالنصهار السعة الكتلية 

 )تحول ناشر للحرارة(  Solidification»:    fmL-=  SL= m  SQ«التجمد 

  ( تدل على أن المادة فقدت طاقة حرارية-اإلشارة )

 )تحول ماص للحرارة(orisationVap «:     vL = mvQ«التبخر 

vL :للتبخر السعة الكتلية 

 )تحول ناشر للحرارة(Liquéfaction »:    vL m-= LL  = mLQ«التمييع

 التفسير المجهري: -ج/

 في  نتيجة تغيرمتصاص أو فقدان طاقة اهذا التغير  بعندما يحدث تغير في الحالة الفيزيائية للمادة، يصاح*        

 طاقة التماسكلتأثيرات المتبادلة بين جسيمات المادة التي ينتج عنها طاقة ندعوها ا

 المرافقة لتغير الحالة الفيزيائية للمادة الطاقة الالزمة لتالشي أو تكوين الروابط التي  طاقة التماسكتمثل *

 تتماسك بها جزيئات المادة.   

 

 

 

 

  

   

 

       

         

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 نتيجة تغير في متصاص أو فقدان طاقة اهذا التغير  بللمادة، يصاحعندما يحدث تغير في الحالة الفيزيائية *        

 طاقة التماسكالتأثيرات المتبادلة بين جسيمات المادة التي ينتج عنها طاقة ندعوها         

 وتحدث نتيجة التأثيرات المتبادلة بين الذرات المكونة  دان طاقةفق التفاعالت الكيميائية يمكنها امتصاص أو*       

    للجزي         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

  1 :ذكرة رقـمم                    الظواهر الكهربائيةالمجــــال:          ريا           2 المستوى:         

 سا1 ــدة:ـــــمـــال       تحريض الكهرومغناطيسي ال ـدة:ــالوحـ                       فيزيـاءالحصـة:        

 

 :  ظاهرة التحريض -/1

 نشاط : 

 خذ وشيعة وصل طرفيها بغلفانو متر كما في الشكل  -

 ضع الوشيعة على طاولة ثم قرب من أحد وجهيها  -

 القطب الجنوبي لقضيب مغناطيسي . ماذا تالحظ ؟

  

 ف القضيب فجأة .ماذا تالحظ ؟أوق -

   

 

 

 

 أعد العمليات السابقة في جوار الوجه اآلخر للوشيعة . ماذا تالحظ ؟  -

 

 

 

 

 

 متى يتولد التيار المتحرض في دارة الوشيعة و متى ينقطع؟ -

 ؟هيغير جهتفي أي جهة يسري في كل حالة و متى 

 النتيجة : 

 أمام   ةاطيسي من وشيعة في دائرة مغلقة )أو تحريك الوشيععند تقريب أو إبعاد أحد قطبي القضيب المغن

 القضيب (.يتولد فيها تيار كهربائي متحرض وينعدم عند توقيف الحركة .تتعلق جهة التيار المتحرض بجهة 

 حركة القضيب ) أو الوجه ( المقدم وكل تغيير في هذه العناصر يحدث تغييرا في خصائص التيار المتولد .

 : لتدفق المغناطيسيمفهوم ا -/2

            يفسر الفيزيائيون ظاهرة التحريض بالتدفق المغناطيسي لخطوط الحقل عبر دائرة مغلقة .         

 نتخيل عبورخطوط هذا الحقل عبر هذه   عندما نضع دارة مغلقة ) حلقة مثال ( في حقل مغناطيسي يمكن أن         

 ق لهذه الخطوط عبر الدارة .الحلقة .فنقول أنه يحدث تدف        

     لتوضيح الصورة يمكن أن نتخيل حالة غربال نغمره  في ماء يجري . كمية الماء المتدفقة عبر الغربال          

  تختلف حسب ما إذا وضعنا سطحه عموديا على جهة جريان الماء أو مائال بزاوية.         

 :شعاع السطح  -/2-1         

 وضع سطح الدارة بالنسبة لخطوط الحقل وقيمة مساحته تلعب دورا رئيسيا في مفهوم التدفق،فيمكن أن  أنبما         

 السطح بخصائصه كما يلي :  يدعى شعاع السطح . يتميز   Sأن نعبرعن ذلك بشعاع         

 نقطة تطبيقية مركزالحلقة .        

 حامله عمودي على مستوى سطح الحلقة .        

  S شدته تساوي عدديا قيمة مساحة الحلقة         

     (  Sجهته تعيين بقاعدة اليد اليمنى )اإلبهام         

 

 

 

 

 

 



  

  Ф=B.S cosx عبارة التدفق :

Ф: هي  وحدة التدفق في النظام الدولي)wekerb(w أو )2T.m( 
B:  الحقل المغناطيسي   )T(               21wb=1T.1m 

                 Ф=N.B.Scos x  ارة عبارة عن وشيعةإذا كانت الد

 

 B B    حاالت خاصة : 

 s       

 B 

 α=0  α=π/2 

 Ф=B.S   Ф=B.S.cos                  Ф=0           

 

 أعط عبارة التدفق في الحاالت المقترحة التالية :تطبيق:

  

 s s      s 
 B    B  

 B  
α =π/3                              α =π    α=2π/3 
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  02:مذكرة رقـم                    الظواهر الكهربائيةالمجــــال:          ريا           2 المستوى:         

 سا01ــدة:ـــــالمـــ     تحريض الكهرومغناطيسي   ال ـدة:ــالوحـ                       فيزيـاءالحصـة:        

 

 عالقة التيار المتحرض بالتدفق المغناطيسي :

 نشاط :

 حقق التركيب التالي :

 أعد نفس الخطوات السابقة ،ماذا تالحظ ؟

 نالحظ إنحراف مؤشر الفولط متر وبالتالي ظهور 

 فرق الكمون بين طرفي الوشيعة أي ظهور قوة محركة 

 (eلكهربائية التحريضية )القوة المحركة اكهربائية تدعى 

 " Faradayقانون فاراداي :" -

 Ф∆ تتناسب قيمتها طردا مع التغير eينشأ التحريض الكهرو مغناطيسي قوة كهربائية محركة تحريضية 

    Ф(wb)∆     لحدوث هذا التغير أي t∆في التدفق و عكسا مع المدة الزمنية 

        (v)|e|  =   

                                                                                         ∆t(s) 

  " :lenzنز: "يقانون ل         

 نشاط :         

 عند تقريب قطب جنوبي لمغناطيس من وجه الوشيعة         

 إلى تولد تيار كهربائي يوافق وجه جنوبي للوشيعة . يؤدي         

          

 إبعاد القطب الجنوبي للمغناطيس ينشأ تيار كهربائي عند        

 في الوشيعة جهته توافق وجه شمالي للوشيعة .        

 

 

 عند تقريب قطب شمالي لمغناطيس من وجه الوشيعة ،       

 .للوشيعة يؤدي إلى توليد تيار كهربائي يوافقه وجه شمالي        

 

 

 

 طيس ينشأ تيار كهربائي عند إبعادالقطب الشمالي للمغنا        

 في الوشيعة جهته توافق وجه جنوبي للوشيعة .        

         

   لينز:قانون         

 "يكون للتيار المتحرض قيمة وجهة بحيث يعاكس بآثاره السبب

 الذي أدى إلى وجوده " وذلك مايمكن التعبير عنخ بكتابة عالقة

  "–" إدخال إشارةفاراداي على شكل جبري للتعبير عن الجهة ب

     ∆Ф 

                           e = 

∆t                       

 :التحريض في دارة يسري فيها تيار  -3

يؤدي إلى نشوء تيار كهربائي  بر دارة ال تحتوي على مولدعرأينا أن كل تغيير في التدفق المغناطيسي 

 فيها تيار؟ ماذا يحدث في دارة يسري  متحرض في هذه  الدارة 

 

 



 

 نشاط : 

 حقق الدارة المبينة في الشكل المقابل 

 قضيبا مغناطيسيا طرفه  Aقرب إلى الطرف  -أ/ 

  ماذا تالحظ ؟ علل؟  –الشمالي 

 ماذا تالحظ؟  –قرب اآلن القطب الجنوبي للمغناطيس  -ب/

 ماذا تالحظ ؟  –قرب قطعة حديدية ممغنطة  -جـ/

 المالحظات : 

 قطب الشمالي للمغناطيس ينقص توهج المصباح .* عند تقريب ال

 *عند تقريب القطب الجنوبي للمغناطيس ينقص توهج المصباح.

 *عند تقريب القطعة الحديدية الغير ممغنطة ينقص توهج المصباح.

 *عند إبعادها يحدث العكس .

 ظاهرة التحريض الذاتي : 

ولد بل تشمل كل الدارات التي يحدث فيها تغير إن ظاهرة التحريض ال تخص الدارات التي ال تحتوي على م

 في التدفق المغناطيسي يسري فيها تيار أم ال .

فإن  i عبر سطحها و إذا تغير التيار Фفي أي دارة فإنه يولد تدفقا مغناطيسيا  iعندما يسري تيار كهربائي 

    التحريض الذاتي . هرةتسمى هذه الظا ،وتتحرض في الدارة قوة كهربائية محركة يتغير أيضا Фالتدفق 

  

 

                                                                                                                                    

                                 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

  02:مذكرة رقـم                    الظواهر الكهربائيةالمجــــال:           ريا           2 المستوى:  

 سا01ــدة:ـــــمـــالتحريض الكهرومغناطيسي        ال ـدة:ــالوحـ                       فيزيـاءالحصـة:        

  

 الهدف :

  L  ∆i - =e       فاراداي  -ق من عالقة لنزقإبراز ظاهرة التحريض الذاتي و التح

     ∆t 

 :األدوات المستعملة          

                     -  R=20Ωمقاومات -0,2 A) ( 5v, 3اثالنمصباحان متم - ) (6vمولد تيار مستمر - GBFمولد         

     R′= 1000Ω     نواة حديدية .  –وشيعة  – االهتزاز المهبطي اسم ر 

 : 1تجربة 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات : 

 ند غلق القاطعة :ع -/1

   0Iإلى  0ن متتغير فجأة  1iا ونالحظ على شاشة راسم اإلهتزاز المهبطي بأن قيمة لحظي 1Lيشتغل المصباح 

 تزداد تدريجيا  2iالمربوط على التسلسل مع الوشيعة يشتغل تدريجيا ونالحظ على الشاشة شدة   2Lالمصباح 

 0Iنحو القيمة 

 .ينطفئ فورا 1Lالمصباح األول  عند فتح القاطعة : -/2        

 .2Lتحدث شرارة عند القاطعة ، كما نالحظ تأخر انطفاء المصباح 

 التفسير :

 عند غلق القاطعة :  -/1

نشأ تيار متحرض ( فيتغير التدفق تبعا لذلك ، ويBإلى  0يمرتياركهربائي في الوشيعة فيتغير الحقل ) من 

 2Lأخر إشتعال معاكس إلتجاه التيار األصلي و بالتالي يت

 :  عند فتح القاطعة -/2

ك ، وينشأ تيار فيتغير التدفق تبعا لذل( 0إلى  B )منينعدم التيار الكهربائي في الوشيعة فيتغير الحقل 

ة حرضت ألن الوشيعبالتحريض الذاتي  تدعى هذه الظاهرة، 2Lالمصباح  انطفاءمتحرض و بالتالي يتأخر 

 . لذاتيةابالقوة المحركة الكهربائية التحريضية ربائية الناتجة نفسها و تدعى القوة المحركة الكه

وجود وشيعة في دارة تعاكس نشوء التيار  نتيجة :

  وإنقطاعه

  : 2التجربة 

 حقق الدارة المبينة في الشكل بإستعمال تيار كهربائي 

  GBFل بإشارة مربعة         

  GBF بين طرفي مولدنقرأ التوتر 1Yعلى المدخل          

 Rالمقاومة  بين طرفينقرأ التوتر 2Yعلى المدخل          

 مثل ماتشاهد ه على شاشة راسم اإلهتزاز المهبطي  -       

 ماذا تستنتج؟          

 

 

 

 



 

 المالحظات : 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 التفسير :
 الحقل المغناطيسي من  يؤدي تغير (ثابت 0Iإلى  0من )  1Yتتغير شدة التيار   4T،2T،0T في اللحظات  *

 يؤدي بدوره إلى تغير التدفق و بالتالي ينشأ تيار متحرض يعاكس إتجاه التيار األصلي و بالتالي     (Bإلى 0) 

 .2Yنالحظ تزايد تدريجي للتيار المار في الدارة 

 (0إلى  B) ( يؤدي إلىتغير الحقل المغناطيسي من0ثابت إلى  Iتتغير شدة التيار من ) 1T،3Tفي اللحظات *

 للتيار المار في يؤدي أيضا إلى تغير التدفقو بالتالي ينشأ تيار متحرض وبالتالي نالحظ تناقص تدريجي 

 . 2Yالدارة 

 تخزن كهرباء وتفرغها خالل النوبة الثانية . األولىنالحظ أن الوشيعة خالل النوبة  *

 نتيجة :

 طعا ) النوبة اآلولى تخزين كهرباء والنوبة الثانية تفريغ عندما ال تكون شدة التيار الذي يجتاز الوشيعة متق -

 كهرباء (.

 تسمى القوة                      L  ∆i -  =eلما تتغير شدة التيار و الوشيعة غير المقاومة تعمل عمل مولد مثالي حيث  -

 t∆                                            المحركة الكهربائية التحريضية الذاتية  .

L: ثابت يميز الوشيعة و يسمى ذاتية الوشيعة وحدتها الهنريHenry رمزها H . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  02:مذكرة رقـم                    الظواهر الكهربائيةالمجــــال:           ريا           2 المستوى:        

 سا01ــدة:ـــــالمـــتحريض الكهرومغناطيسي        ال ـدة:ــلوحـا                       فيزيـاءالحصـة:        

 

 توليد قوة كهربائية محركة تحريضية: -5

   تتولد قوة محركة كهربائية تحريضية عندما يتغير التدفق عبر دارة مغلقة ويتم ذلك بإنتقال المحرض أو 

 بين شعاع الحقل المغناطيسي المحرض  α( أو الزاوية Sالمتحرض وكذلك لها عالقة بتغير سطح الدارة )

   (Sوشعاع السطح )

 

 

 

 

 

 تطبيقات ظاهرة التحريض : -/6

 مبدأ المنوب :

  يشتغل المنوب على الشكل التالي :جزء ساكن وهو الجزء المتحرض عبارة عن وشيعة يوجد أمامها جزء 

 وجهي الوشيعة بسرعة  متحرك وهو عبارة عن قضيب مغناطيسي يدور حول محور ثابت بالقرب من أحد

 فيتغير التدفق المغناطيسي عبر الوشيعة فتصبح مقرا لقوة كهربائية تحريضية ( .   N)زاوية ثابتة وبتواتر

 متناوبة ويتولد تيار كهربائي متناوب تواتره هو تواتر حركة القضيب المغناطيسي . 

 عمل القوى الكهرومغناطيسية وعالقته بالتدفق المغناطيسي : -/7

1S  سطح الدارة و القضيب في الوضع:AB 

2S :  سطح الدارة و القضيب في الوضع'B′A 

 إلى  ABعندما يتحرك القضيب من الوضع 

 ∆1S-2S=Sفإنه يمسح سطحا   B′A'الوضع 

W(F)=F.AA'.cosx         α =0            

 W(F)=F.AA'            

                                                    W(F) =I .AB .B .AA'                     

      Ф    W(F) =I .∆ 

  W(F) =I .∆ Фعالقة ماكسوال   

W(F) : عمل القوة الكهرومغناطيسية ويقدر بـ(J) 

 I  : شدة التيار التي تعبر الدارة وتقدر(A) 

            ∆Ф: التغير في التدفق المغناطيسي عبر سطح الدارة Wb)) 

 ظرية ماكسوال : ن

                   مع شدة التيار    Ф∆  ويقطع تدفقا قدرهI يتناسب عمل القوة الكهرومغناطيسية  المطبقة على ناقل يعبره تيار         

 Ф -'Ф( = W(F))    وقيمة التدفق المقطوع         

 مالحظة :        

        *  0 <Ф∆    0     يكونW(F)>       محركعمل  

 * ∆Ф<0      يكونW(F)<0       عمل مقاوم 

 التدفق الذاتي : -/8        
 المار في الوشيعة و  iعندما يمر تيار كهربائي في وشيعة ينتج حقال مغناطيسيا يتناسب طردا مع شدة التيار         

 Ф= Liتكون العالقة التالية محققة         

L :الوشيعة وحدته ثابت يميز الوشيعة ويسمى ذاتية (الهنريH) 

Ф :. التدفق الذاتي للوشيعة ألنه ناتج عن الحقل المغناطيسي للوشيعة ذاتها 

 

 



 

 

 التفسير الطاقوي للتحريض الذاتي : -/9

 iتتخزن طاقة مغناطيسية تتناسب طردا مع مربع  (L)في وشيعة ذاتيتها   iعند مرورتياركهربائي شدته 

 i 2-L ½=mEوتعطى بالعالقة التالية :

mE: وحدتها الجول ( J(  

L  :  وحدته الهنري(H  ( 

I  :  وحدته األمبير(A) 

 عند فتح القاطعة تظهر هذه الطاقة مما يؤدي إلى حدوث شرارة كهربائية أو اإلنطفاء البطيء للمصباح .

 تمرين تطبيقي :

 بما في ذلك الغازل mm 0,5 طبقات من الحلقات المتالمسة قطر سلكها 10متكونة من  Lحلزونية ذاتيتها 

  ST  7-π.10=4°µتعطى R=25cmونصف القطر المتوسط للحلقات  l=50cmوتشغل طول قدره 

 i=20Aأحسب ذاتية الحلزونية و الطاقة الكهرومغناطيسية المستعملة عندما يمر تيار فيها شدته -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  02:مذكرة رقـم                    الظواهر الكهربائيةالمجــــال:           ريا           2 المستوى:        

 سا01ــدة:ـــــالمـــتحريض الكهرومغناطيسي        ال ـدة:ــالوحـ                       فيزيـاءالحصـة:        

 

  التيار المتناوب الكهربائي : -/1

 توليده :  –أ 

 هرومغناطيسي يتولد عن طريق التحريض الك

 تعريفه : -ب

 خالل دور .هو تيار كهربائي شدته تابع دوري للزمن . جهته تتغير مرتين 

 

 

 

 

 

 

 يمتاز التوتر )أو شدة التيار ( المتناوب الجيبي  بكون شدته  المتناوب الجيبي:التيار الكهربائي و التوتر  -/2

 تابع ) يغير قيمته اللحظية وجهته ( مرتين خالل دور.

 مميزاته : أ/ 

 :» Periode «الدور: -1أ/

 دور التوتر)التيار( هي أفضل مدة زمنية بين لحظتين 

 متتاليتين يبلغ فيهما التوتر ) أو التيار( نفس القيمة

 Tو بنفس اإلشارة ) الجهة (ونرمز له بـ 

 :)Fréquence( ب/ التواتر

 هو عدد األدوار التي تقطعها اإلشارة من وحدة الزمن 

1S ز له بـ ونرم  f =  1  2وحدته هرتزH 

     T 

 :جـ/ سعة التوتر ) أو شدة التيار (

 هي القيمة المطلقة ألعظم قيمة يبلغها التوتر ) شدة التيار( 

    )maxU )maxI   خالل الزمن و نرمز لها بالرمز

 :القيمة المنتجة ) أو الفعالة (

 ة التوتر) أو شدة التيار( المتناوب الجيبي تساوي قيمة هي قيم Ueff(Ieff)التوتر المنتج ) الشدة المنتجة ( 

 التيار المتناوب الجيبي   الذي يصرف نفس الطاقة بالفعل الحراري ) فعل جول ( التي يصرفها  التوتر المستمر

 خالل نفس المدة الزمنية . Rفي نفس الناقل اآلومي 

  maxU               maxI            :مالحظة 

           =Ieff=             Ueff أمبير متر( –قيم المنتجة مباشرة من أجهزة القياس ) فولط متر تقاس ال

 2                    2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 1 :مذكرة رقـم                        الظواهر الكهربائيةالمجــــال:         ريا    2 المستوى:          

 د50 ــدة:ـــــالمـــ                 مقاربة مبسطة للمحولدة : ـــالوحـ   ملي()ع فيزيـاءالحصـة:

  

 األهداف : 

 ال المحول .غيفسر مبدأ إشت* 

 يميز بين أنواع المحوالت .*

 األدوات المستعملة : 

 مولد بجهد متناوب . –فولط متر  يجهاز –نواة حديدية مغلقة  -وشائع  –أسالك التوصيل 

 سطة للمحول : ة مببمقار

 بتوتر متناوب قيمته  ، تغذى إحدىالوشيعتينتين تتخللهما نواة حديدية مغلقة شيعيتكون المحول من و

  والوشيعة األخرى . األولية الوشيعةتسمى  1Iيجتازها تيار متناوب شدته المنتجة  1Nعدد لفاتها  1u المنتجة

 الوشيعة الثانوية تسمى  2uوالتوتر المنتج بين طرفيها  2Iلمنتجةيتولد فيها تيارمتحرض شدته ا 2Nعدد لفاتها         

 يرمز للمحول في الدارات الكهربائية بالرمز  مالحظة:

   

 تجربة :

 ركب محوال وحقق التركيب المبين في الشكل

 في كل مرة 1N، 2Nقم بتغيير عدد لفات الوشيعتين 

 ئج في كل مرة ودون النتا 1u  ،2u وسجل قيم التوتر بين 

 في الجدول التالي :

  

 الوشيعة  1 2 3 4 5

     (volt)1u 

     (volt)2u 

             1N 

             2N 

              1u 

            2u 

             1N 

        2N 

 أكمل الجدول .ماذا تالحظ ؟        

 نتيجة :          

       1u في المحول المثالي )عند إهمال الضياع في الطاقة (بقيمة التوتر األولى 2uيتتعلق قيمة التوتر الثانو        

 1N     =      1u     بحيث تتحقق العالقة :  2Nالثانويو 1Nوعدد لفات األولي          

                                                                          2N            2u   

  kنسبة التحويل ونرمز لها بـ    1u نسمي النسبة 

 2u 

           1N      

    <1    فيكون المحول مخفضا للتوتر الكهربائي  2u >1u  فإن 2N <1Nإذا كانت

                 2N     

               1N 

 >1فيكون المحول رافع للتوتر الكهربائي  2u <1u  فإن 1N <2Nإذا كانت

         2N 

 

 



 

  :مذكرة رقـم                                   الظواهر الكهربائيةالمجــــال:            ريا    2 المستوى:        

                                                                                                                         سا  1 ــدة:ــــالمـــالكهرومغناطيسية    ات األفعال المتبادلةمقاربدة : ـــالوحـ   ) تقويم (  فيزيـاءالحصـة:

                                                                                                         

 تصحيح الواجب المنزلي :

                                   B=0 ألن   0ADF=                                                                                  التمرين األول :
B=30mT          I=4A  a=7cm 

 : CD، BC ،AB ص المؤثرة على األجزاء : شدة قوة البال -/1

   :BC *شدة القوة المؤثرة على الجزء
               90=B.(BC).I sin BCF 

          .4.1 2-7.10. 3-30×10=BCF    

                     N 3-10×8,4=BCF   

 : ABو  CD شدة القوى المؤثرة على الجزئين*

 ((L=6cm يوجد جزء منهما في الحقل المغناطيسي فقط

          =B.L.I sin 90 AB=FCDF 

4 .1 2-.6×103 -=30.10AB=FCDF 

            N3 -0=7,2×1AB=FDCF 

  :جهة حركة اإلطار -/2

 يتحرك  بل يتحرك أفقيا اإلطار المتساويتين في الشدة ومتعاكستان في اإلتجاه لذلك  DCF  ،ABF القوتين

 .تعاكسها أي قوة أخرى  التي ال  BCF  شاقوليا نحو األسفل تحت تأثير القوة

 التمرين الثاني :

AD=15 cm     B=0,66T        I= 18A            

N=100          AC=DE=16cm                       

 

  :للوشيعة  AC،DE على الترتيب على الضلعين المطبقتين  1F   ،2F  مميزات القوتين -/1

 AC نقطة التأثير : منتصف الضلع         

 المنحى : شاقولية        

1F   ) الجهة : نحو الداخل ) نحو األسفل 

 90AC . Sin  I.= NB .1Fالشدة :        

           .18 . 100 2-10 . .16 =0,661F 

                                      =190N 1F 

      

  DE نقطة التأثير : منتصف الضلع        

  المنحى : شاقولية        

2F     : موجهة نحو األعلى الجهة 

 Sin ED= NB .I.  2F .90الشدة :        

           2-10 16 .. 810,66 .=100 .2F 

                                      =190N2F 

 . تدير هاتين القوتان الوشيعة في نفس جهة دوران عقارب الساعة - /2

   عزم المزدوجة المحركة المؤثرة في الوشيعة -/3    

    π   Sin  N . B . I .S)=2,F 1(Fµ    

2    

          1.  4-10. 16. 15.  18.  66, 0. 100=)2F ,1 µ(F 

 

                            N.m 28,5=  )2F , 1µ(F    

 

 



 

4/-  

t = 2mm     ,       ω =1200t /mn         ,      u=220v 

     : الطاقة الميكانيكية التي ينتجها المحرك -أ/
                            1200×2 π                  

                                   = 1200t /mn= ω            Ө.)2, F1 (FµWm=                                                                                                                                                                          

                               60   
 

                             Rad/S 125,6= ω         t. ∆ω .)2, F1 (Fµ = 

  =28,5. 125,6 . 120          Wm=429552 J 

 الطاقة الكهربائية المستهلكة :  -/ب         

                                                                   t∆ .2 We = R.I                               

 We = u . I . ∆t                                                                      

                                                  J 475200We =  

     Wm               محرك :حساب اللردود الطاقوي لل -/جـ         

                                                         µ=          × 100%       
                                                                             We      

             429552 

 µ=               × 100 %        

              475200 

 µ=90,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بطاقة تحضير درس في العلوم الفيزيائية

                

 غليزانوالية :               المتشعبةثانوية منداس المؤسسة :                  بن خدة سعاد   األستاذة :           

                                                                     

             ر يا  2المستوى :                                                                    

          

 ةالوحـــــــــدة:تحديد كمية المادة بالمعاير                           المادة وتحوالتهاال: ــــــــالمج 

 المكتسبة : الكفاءات القبلية

 إرجاع  –يعرف تفاعالت أكسدة * 

 * يميز بين المؤكسد و المرجع 

 إرجاع  –* يكتب معادلة أكسدة 

 * يعرف كيفية تحضير محلول بتركيز معين 

 ل* يعرف تأثير الشوارد على لون المحلو

* يكشف عن نقطة التكافؤ إعتمادا على تغير 

 اللون

 الكفاءات المقبلة المستهدفة :

 التكافؤ المكتسبة من تفاعل نقطة يوظف *

 كمية المادة خالل تفاعل  نلتعيي  أساس(-)حمض

 أكسدة –إرجاع .
إرجاع  –*يتعرف على المعايرة في تفاعل أكسدة 

 مستعينا بالتغير اللوني الحادث. 

 

 

 الجانب الرياضي األنشطة                 عناصر الوحدة           

 معايرة المحاليل المؤكسدة

 المرجعةو

معايرة محلول كبريتات الحديد  ربة :ـــتج

بواسطة محلول  4FeSOالثنائي 

البوتاسيوم معلوم  برمنغنات

 4KMnOالتركيز

 

 

 

 

 طرح اإلشكالية

ماهي الطريقة المتبعة لتحديد كمية مادة كبريتات 

 ؟4FeSO الحديد الثنائي

 

 

 

 

 التدخالت المتوقعة

 ؟ ما دور حمض الكبريت المركز*

 

 لتقويم )المعلم ،المتعلم،.....(:ا

من كتاب سلسلة  219ص8تمرين تطبيقي رقم 

 المفضل في العلوم الفيزيائية.

 

 المراجع :

 الوثيقة المرافقة –الكتاب المدرسي 

 

 

 

 

 مفتش المادة :                                                  مدير المؤسسة :                         

 

 

 

 

 



 

 بطاقة تحضير درس في العلوم الفيزيائية             

                

 والية : غليزان         المتشعبةخدة سعاد                        المؤسسة : ثانوية منداس  بن األستاذة :           

                                                                     

             ع ت 3المستوى :                                                                    

          

 كهربائيةاهتزازات حرة لجملة دة :ـــالوح                            التطورات الغير رتيبةال:ــالمج 

 الكفاءات القبلية المكتسبة :

 يعرف منحنيات التخامد بأنواعها .*

الحرة المتخامدة  ة*يميز بين الحركة االهتزازي

 وغير المتخامدة.

 *يعرف أن الطاقة تضيع في المقاومة بفعل جول.

 يعرف قانون جمع التوترات.*

 Uc = q/c i= dq/dt*يعرف 

 

  الكفاءات المقبلة المستهدفة :
 *إنشاء المعادلة التفاضلية.

  LCية *رسم بيان حل المعادلة التفاضلية للدارة المثال

 

 الجانب الرياضي األنشطة                 عناصر الوحدة           

 للدارة المثالية ةالدراسة التحليلي *

L.C 

 

 

 

 

 

 للدارة الحقيقية ة*الدراسة التحليلي

R.L.C 

 المعادلة التفاضلية إيجاد*

 ورسم  بيانهحل المعادلة التفاضلية *

  0T عبارة الدور الذاتي إيجاد*

 يعبارة شدة التيار الكهربائ كتابة*

 .q(t) و  i (t)ينورسم البيان

 أن طاقة الجملة ثابتةإثبات *

 teE= C 

 *إيجاد المعادلة التفاضلية

 

 i= dq/dt        االشتقاق   

                  2q/dt2di/dt = d

 teE= Cإثبات أن   

 طرح اإلشكالية

على نظام  R.L.C كيف نحصل في الدارة المهتزة*

 دوري أو شبه دوري أوغير دوري.

 *ماهي العوامل التي تتحكم في هذه الحاالت؟

 

 

 التدخالت المتوقعة

 

 التقويم )المعلم ،المتعلم،.....(:

 

 

 

 لمراجع :ا 

 الوثيقة المرافقة –الكتاب المدرسي 

 

 

 

 مفتش المادة :                                                  مدير المؤسسة :                         

 

 

 

 

 



 

 2 :مذكرة رقـم                                 المادة وتحوالتهاالمجــــال:            ريا    2 المستوى:         

 د60 ــدة:ـــــالمـــ                 تحديد كمية المادة بالمعايرة دة : ـــالوحـ               كيمياء الحصـة:

 

 تفاعال ت األكسدة اإلرجاعية : -/2

  Cuقطعة نحاس                                   : 1نشاط 

 

                   محلول نترات الفضة            

)                -3+NO+Ag( ظهور اللون الفضي       

 التفسير : 

 وتشردت e2 –فقدت  Cuمعناه ذرات النحاس 2Cu+ظهور اللون األزرق داللة على تشكل شوارد النحاس *
 أكسدة                                                               

e+2(aq) -    حسب المعادلة التالية :
2+Cu  ══      (s)Cu                 

  e –بإكتسابها إللكترون ترسبت إلى معدن الفضة Ag+في حين ظهور اللون الفضي معناه أن شوارد الفضة *         
        إرجاع           

    ══     Ag(s) (      حسب المعادلة :  
-

+e(aq)
+Ag( 2     

 

 ارجاع   –التفاعل الكيميائي الحادث بمعادلة أكسدة ننمذج *

   (s)+2Ag (aq)
2+Cu              (aq)

++ 2 Ag(s)Cu 

 

 الحادث :  المعادلة اإلجمالية للتحول الكيميائي *

                     (s))+2Ag (aq) 
-

3+2 NO (aq)
2+(Cu              ) -(aq)3+NO(aq)

++ 2( Ag(s)Cu

                            +2Ag2 )3NO  Cu(                      3NO Ag 2 + Cu                                       

                 

  Zn زنك عةقط                      :2نشاط 

 

 محلول كبريتات

2- (النحاس
4SO++2Cu (            ترسب النحاس 

 التفسير : 

 حسب  إلكترونين باكتسابها Cuإلى معدن وترسبها 2Cu+ شوارد اختفاءاللون األزرق داللة على  زوال*
 إرجاع                             

Cu  ══- e+2(aq)(s)     المعادلة :
2+Cu          

      معادلة : حسب وتشردت e2 –فقدانها ب لى شوارد الزنكإتشردت   Znفي حين ذرات الزنك*        

 أكسدة                                      
                      -+2e(aq)

2+Zn  ══) (sZn          

 ارجاع   –دة *ننمذج التفاعل الكيميائي الحادث بمعادلة أكس 

    (s)Cu + (aq)
2+Zn                 (aq)

2+Cu+ )s( Zn 

 

 *المعادلة اإلجمالية للتحول الكيميائي  الحادث : 

 (s)+ Cu )(aq) 
-2

4SO + (aq) 
2+Zn(             )  (aq) 

-2
4SO +(aq) 

2+Cu+ ((s) Zn                      

   

 

 



 

    Cu +4SOZn                4SOCu+  Zn       

  المؤكسدات:

 المعادلة الكيميائية    قأكثر وفيمكنها أن تكتسب إلكترون أو  شوارد( -جزيئات -هي أفراد كيميائية )ذرات 

 red   ══ OX +né      : التالية

 2Cu -  O2H  - 2I   - 3+Fe – -4MnO+مثال:

                                                  المرجعات:

 المعادلة الكيميائية    قوفشوارد( يمكنها أن تفقد إلكترون أو أكثر   -جزيئات -هي أفراد كيميائية )ذرات 

   OX +né ═ redالتالية :   

 Cu -  O2H  - 2H   - +2Fe  مثال:

 :إرجاع –تفاعل أكسدة 

 الذي يتم بين المؤكسدات والمرجعات يسمى تفاعل األكسدة االرجاعية التفاعل 

  تفاعل األكسدة:         
   الذي فقد إلكترون أو أكثر أنه ،نقول عن الفرد الكيميائيهو تغير كيميائي يصحبه فقدان في االلكترونات 

 مرجع . ونسميهتأكسد 

 تفاعل اإلرجاع : 

   إلكترون أو أكثر أنهإكتسب الكترونات ،نقول عن الفرد الكيميائي الذي إكتساب هو تغير كيميائي يصحبه 

 .ؤكسد م ونسميهرجع أ

 مرجع( :  –الثنائية )مؤكسد 

   1red  /1OX (  (1)        +né 1OX ══    1red  ( المعادلة النصفية اإللكترونية لألكسدة :

 2red  /2OX (  (2)            2red ══ +né 2OX   (  : لإلرجاع المعادلة النصفية اإللكترونية

 ل على معادلة األكسدة اإلرجاعية : نحص (2)و  (1)بجمع المعادلتين 

      2red + 1OX ══   2OX + 1red   

 تمرين تطبيقي : 

 فيما يلي :  (OX/Red)الموافقة لكل ثنائية : أكتب المعادلة النصفية اإللكترونية لألكسدة و اإلرجاع -

    )+2/Fe+3(Fe)  2/H+)  (H-/I 2(I )+2/Mn-
4(MnO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 :رقـمكرة مذ                                 المادة وتحوالتهاالمجــــال:            ريا    2 المستوى:         

 د60 ــدة:ـــــالمـــ                 تحديد كمية المادة بالمعايرة دة : ـــالوحـ               كيمياء الحصـة:

 

 تحليل النتائج:   

-المميز باللون البنفسجي للشاردة 4KMnO ت من محلولعند إضافة قطرا -/1   
4MnO  نالحظ زوال اللون 

 ، نستنتج أنه حدث تفاعل أدى إلى 2Fe+ المميز باللون األخضر لشاردة  4FeSOبعد المزج مع محلول    

-إختفاء شاردة البرمنغنات     
4MnO  لذلك زال اللون المميز لها. 

-سدة اإلرجاعية الحادث في بداية المعايرة هو شاردة البرمنغناتالمتفاعل المحد لتفاعل األك-   
4MnO     

 نالحظ الزوال الكلي للون المحلول  2V البوتاسيومكاف من محلول برمنغنات  عند سكب حجم -/2

   ) mlqéV= 2V   = (ورديلااللون  ظهورو 4FeSOالمعاير     

 ( يتغير لون المحلول في الكأس ليصبح ورديا الوصول إلى نقطة التكافؤ) عند نهاية المعايرة -/3

  والمتفاعالت كمية مادتها متناسبة مع األعداد الستوكيومترية .      

 تبقى في المحلول  4MnO – فإن شوارد البرمنغنات 4KMnOلو تابعنا إضافة قطرات أخرى من محلول  -   

  وال تتفاعل ألن شوارد الحديد الثنائية قد استهلكت كليا    

  : االرجاعية معادلة تفاعل األكسدة -/4

                                                                               وفق المعادلة الكيميائية  3Fe+الثالثي  متحولة إلى شوارد الحديد 2Fe+شوارد الحديد الثنائية تتأكسد * 

         )+2/Fe+3(Fe(1)         ………+é )   +3Fe ══+2Fe( 5                                    

 وفق المعادلة الكيميائية التالية:                                                                                2Mn+إلى شوارد المنغنيز  4MnO-  في حين ترجع  شوارد *  

       )+2/Mn-
4(MnO   (2) .…….O 2+12H+2Mn ══ + 5 é +O3+ 8H  -4MnO 

 نحصل على معادلة األكسدة اإلرجاعية : (2)و  (1)بجمع المعادلتين  *

                   O2+12H+2Mn+ +3Fe5                  +O3+ 8H  -4MnO + +2Fe 5    

 جدول تقدم التفاعل :  -/5

         O2+12H+2+ Mn+35 Fe                +O3+ 8H  -4MnO + +2Fe 5  معادلة التفاعل 

)O2Hn( )2+Mnn( )3+n(Fe )+O3Hn( )-4MnO(n )2+n(Fe  التقدم
X(mol) 

 حالة الجملة 

 اإلبتدائية  / 2V2C 1V1C بزيادة  0 0 بزيادة

 الوسطية  X – 2V2C 5X-1V1C X بزيادة X 5X بزيادة

 النهائية  maxX 0 0 بزيادة maxX max5X بزيادة

 : 4FeSOالمعايرالمولي للمحلول  استنتاج التركيز

 عند نقطة التكافؤ :  -

)                                                   1(           1V1C =1/5 maxX               = 0 max5X-1V1C 

                                                  ) 2(               qéV2C=  maxX              0= maxX – qéV2C 
 qéV2C =   51C         qéV2C = 1V1C 1/5       نحصل على مايلي : (2)و  (1)من العالقتين 

        1V    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2007/2008لسنة الدراسية:اثانــوية منداس المتشعبة                                                           

 ــــدة:ســـاعــة  ــــــــمــال                                                                    2ع ت2 المستوى:

 

 

         

 I/- :الكـــيميـــاء 

    0,1mol/L= 2C تركيزه محلول هيدروكسيد الصوديوم واسطة بنريد أن نعاير محلول كلور الهيدروجين 

 ونسكب فوقه المحلول األساسي   بشرمحلول الحمضي في من ال 10ml 1V =من أجل ذلك نضع مقدار

 سي ل األسابكاشف ملون مناسب .عند الوصول إلى نقطة التكافؤ يكون حجم المحلو باالستعانةقطرة قطرة 

 10ml 2V =المستعمل هو 

 ئيتين الثنا بينافاعل الكيميائي الحادث بين المحلولين معن التكل نوع في الماء ثم عبر انحاللأكتب معادلة  -/1

 )حمض/ أساس (

  .لمحلول كلور الهيدروجين 1Cع جدول تقدم التفاعل واستنتج التركيز المولي ض -/2

         II/- اءـــالفيزي : 

         حقل  يف طاراإلنغمر جزء من . ربيعةمعلقة في  لفة، 1000 مستطيل تحتوي إطار شكل ىوشيعة عل         

)أنظر الشكل (. لشكلعلى مستوي ا عموديي مغناطيس                   

    ىرت الربيعة  إلأشا  I=0,5A وعند تمرير تيار قدره 2,4Nة أشارت الربيعة الي القيم رقبل تمرير التيا         

 . 2,7N القيمة         

       AD=12cm ،وعلوه AB=4cm             عرض اإلطار

القيمة المعطاة في الربيعة. اشرح لماذا تزداد  -1          

  اإلطار. ىومثل القوى المؤثرة عل Bعين جهة الحقل   -2        

 B A .قيمتهااستنتج  لهذه االستطالة؟ ماهي القوة المسببة -3 

    .B أحسب قيمة -4         

                    ماذا يحدث لو غيرنا جهة التيار؟ -5 

                 

 B                    

             D          I     C                                                
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 2007/2008لسنة الدراسية:ا            ثانــوية منداس المتشعبة                                                

 لمــــــــــــــدة:ســـاعــة  ا                                                                     ريا   2المستوى: 

 

 

         

 I/- :الكـــيميـــاء 

2- )محلول كبريتات الحديد الثنائي  من10ml 1V =نضع مقدار
4+SO2+Fe)  مع بضع قطرات من ربشفي     

      يذالبنفسجي اللون  ( MnO+K+4-) الكبريت ونسكب فوقه تدريجيا محلوال لبرمنغنات البوتاسيوم حمض

 حلول من الم 15ml2 V =إال بإضافة حجم  رال يتغينالحظ أن اللون البنفسجي  0,1mol/L2 C= التركيز

    األخير.

  .التفاعل الحادث تب معادلةثم أك (OX/Red)ين ) مرجع/ مؤكسد ( التفاعل الحادث مبينا الثنائيت اشرح -/1

 الثنائي.كبريتات الحديد لمحلول  1Cع جدول تقدم التفاعل واستنتج التركيز المولي ض -/2

         II/- اءـــالفيزي : 

         حقل  يف طارنغمر جزء من اإل. معلقة في ربيعةلفة،  1000 مستطيل تحتوي إطار شكل ىوشيعة عل         

)أنظر الشكل (.مغناطيسي عمودي على مستوي الشكل                    

    ىرت الربيعة  إلأشا  I=0,5A وعند تمرير تيار قدره 2,4Nة أشارت الربيعة الي القيم رقبل تمرير التيا         

 . 2,7N القيمة         

       AD=12cm ،وعلوه AB=4cm             عرض اإلطار

اشرح لماذا تزداد القيمة المعطاة في الربيعة.  -1          

  اإلطار. ىومثل القوى المؤثرة عل Bعين جهة الحقل   -2        

 B A قيمتها.استنتج  لهذه االستطالة؟ ماهي القوة المسببة -3 

 .   B أحسب قيمة -4         

                    ماذا يحدث لو غيرنا جهة التيار؟ -5 

                 

 B                   

             D          I     C                                                
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	*نضع البالون الثاني في الماء البارد
	*ماذا تلاحظ ؟ كيف تعلل ذلك ؟


