الفصل الدراسي الثاني
إجابات أسئلة المحتوى ومراجعة الدروس وأسئلة الفصول
الفصل الخامس /الدرس األول
 سؤال (ص :)01ىل توجد وحدة لمفائدة اآللية؟ ال ،ألنيا حاصل قسمة كميتين من النوع نفسو.

 تفكير ناقد(ص :)01من الشكل يظير أن البرغي يمثل مستوى مائال ممفوف حول محور ،وعند تدوير
البرغي فإنو يدخل في الخشب بسيولة ،وال يمكن عمل ذلك مع المسمار العادي.
مراجعة الدرس ()1-5
 -0المستوى المائل ىو أداة (آلة بسيطة) تعمل عمى تقميل القوة الالزمة لرفع جسم الرتفاع معين .مثل
أسيا إلى األعمى.
دفع جسم عمى لوح خشبي مائل لرفعو إلى نقطة محددة بدل رفعو ر ً

 -2النسبة بين المقاومة والقوة = 1؛ أي أننا نحتاج إلى قوة لرفع جسم باستخدام ىذا المستوى تساوي1/0
وزنو.
 -1عند استخدام المستوى المائل لرفع جسم نزيد اإلزاحة التي يتحركيا الجسم ،فتقل القوة المستخدمة
حسب العالقة ش = ق × ف ،وبذلك يبقى مقدار الشغل المنجز ثابتًا.
 -4تفكير ناقد :عند عمل مقطع عرضي في السكين نجد أن حد السكين يتكون من مستويين مائمين
متقابمين ( إسفين) ،مما يسيل قطعو لألشياء.
الفصل الخامس /الدرس الثاني
زرادية ،ممقط .نالحظ من الشكل أن القوة األقل تكون عند
تفكير ناقد(ص :)01الروافع ىي كسارة بندقّ ،

الزرادية ألن الفائدة اآللية ليا أكبر بسبب النسبة بين ذراعي القوة والمقاومة.
استخدام ّ
مراجعة الدرس ()2-5

 -0تختمف في موقع نقطة االرتكاز إن كانت بين نقطتي تأثير القوة والمقاومة ،أو خارجيما ،تبعا
لمغرض من استخدام الرافعة.
 -2إن موقع نقطة االرتكاز يحدد نوع الرافعة والغرض من استخداميا ،ويحدد طول كل من ذراعي القوة
المقاومة ،وبالتالي يحدد الفائدة االلية ليا.
 -1بتقميل طول ذراع المقاومة ،أو بزيادة طول ذراع القوة.
 -4تفكير ناقد :باستخدام رافعة مثل المفك يكون فييا ذراع القوة أكبر من ذراع المقاومة ووضعو بين
اإلطار المطاطي واإلطار المعدني.
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الفصل الخامس /الدرس الثالث
استقصاء (ص  :)22المقود يمثل محور ودوالب ،ذراع الفرامل يمثل رافعة ،البداالت تمثل محور ودوالب،
المسننات والسمسمة تمثل نظام بكرات.
مراجعة الدرس ()3-5
 -0ألن القوة فييا تساوي المقاومة .أما الفائدة العممية منيا فيي عكس اتجاه القوة بحيث يصبح انجاز
الشغل أكثر سيولة وأمانا.

 -2يمتف حول البكرة المتحركة حبل ،يثبت أحد طرفيو في السقف ،ويسحب العامل الطرف الثاني ،فيي
تنصف الوزن بحيث يحمل السقف نصف الوزن ،ويحمل العامل النصف اآلخر.
 -1الفائدة االلية لمنظام تساوي عدد الحبال التي تشارك في حمل الثقل.
أمانا.
 -4تفكير ناقد :ليصبح شد الحبل إلى األسفل ،فيصبح استخدام البكرة أكثر ً
الفصل الخامس /الدرس الرابع
مراجعة الدرس ()4-5
 -0كفاءة اآللة ىي النسبة المئوية لمطاقة المفيدة الخارجة من اآللة ،الى الطاقة الداخمة فييا ،وتكون دائما
أقل من  %011بسبب وجود طاقة ضائعة؛ فال توجد آلة مثالية.

 -2عمى شكل طاقة ح اررية أو صوتية أو ضوئية ،بسبب االحتكاك بين أجزاء اآللة .لمتقميل من الطاقة
الدوارة ،ويتم تزييت وتشحيم األجزاء المتحركة في اآللة.
الضائعة تستخدم البيميا في األجزاء ّ
إن ذلك غير صحيح؛ فيو غير ممكن ،ألنو ال يوجد آلة مثالية فالطاقة الحركية الخارجة
 -1تفكير ناقدّ :

من المحرك تكون أقل من الطاقة الكيربائية الداخمة إليو ،وكذلك المولد سيضيع جزء من الطاقة وبذلك
تماما.
فإن الطاقة ستقل تدريجيا عند انتقاليا بين الجيازين إلى أن يتوقفا عن الدوران ً
إجابات أسئمة الفصل الخامس

الجزء األول :األسئمة القصيرة اإلجابة

 -0ضع دائرة:
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االجابة

ب

أ

جـ

أ

 -2أ  -الطريق متعرج ويمثل عدة مستويات مائمة.
ب -لمتقميل من القوة االزمة لصعود السيارة إلى أعمى الطريق.

جـ  -خشنة؛ حتى تكون قوة االحتكاك بين العجالت والطريق كافية لتوفير قوة الصعود الالزمة.
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الجزء الثاني :األسئمة الحسابية

( -1الطاقة الخارجة /الطاقة الداخمة) × = %011الكفاءة
(الطاقة الخارجة /الطاقة الداخمة) ×% 01 = %011
(الطاقة الخارجة1801 = )411 /
الطاقة الخارجة =  121 = 411 × 180جول
 -4ق × ل ق = م × ل

م

 × 011 = 284 × 011ل

م

ل م =  2 = 011/ 284 × 011م
 -0أ -الشغل المبذول باستخدام المستوى المائل = ق × ل =  201 = 2 ×020جول
الشغل المبذول عند الرفع مباشرة = و× ص =  211 = 0 × 211جول
ب -ألنو لزم بذل شغل إضافي ضاع بسبب قوة االحتكاك ،حيث أن النظام غير محافظ.
جـ -النو سيبذل قوة أقل من وزن الجسم لرفعو بوساطة السطح المائل ،بينما ستكون القوة مساوية
أسيا إلى األعمى.
لموزن عن الرفع ر ً

 -0مفتاح الربط :نقطة االرتكاز بين طرفي الفك ،ثم المقاومة عمى طرفي الفك ،ثم القوة عند نياية
المقبض .وتكون الفائدة اآللية أكبر من واحد.
المقص :نقطة االرتكاز بين المقاومة والقوة .والفائدة اآللية أكبر من واحد اذا كانت نقطة االرتكاز أقرب
إلى المقاومة ،كما في الشكل.
المطرقة (عند الطرق) :المقاومة ثم القوة ثم نقطة االرتكاز عند نياية المقبض والفائدة اآللية أقل من
واحد.

المفك ( رافعة) :المقاومة ثم نقطة االرتكاز ثم القوة ،والفائدة اآللية أكبر من واحد.
-7
المكنسة اليدوية

غطاء زجاجة الماء

السمم

السكين

سارية العمم

مقص األظافر

رافعة

مستوى مائل

مستوى مائل

مستوى مائل

بكرة

رافعة

 – 0تفكير ناقد :الفائدة اآللية لمبرغي الثاني أكبر ألن طول المستوى المائل فيو أكبر ،بسبب ميمو القميل،
والقوة فيو أقل بكثير من المقاومة
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الفصل السادس /الدرس األول
تفكير ناقد (ص :)11

 011فيرنيايت.
ͦ
 -0درجة ح اررة الشخص (أ) ىي ͦ 1780 :سمسيوس ،أو
 1080فيرنيايت.
ͦ
درجة ح اررة الشخص(ب) ىي  ͦ 17سمسيوس ،أو
 -2الشخص ( أ )؛ ألن درجة ح اررتو أعمى من درجة ح اررة الشخص السميم.
 -1ألنو اليمكن لدرجة ح اررة اإلنسان عمى قيد الحياة أن تتدني دون تمك الدرجة (  ͦ 10س).

 011814ف
ͦ
 -4لمشخص (أ) :ف =  0/1س = 12 + 00814 = 12 + 1780 × 0/1 = 12 +
لمشخص (ب) :ف =  0/1س  ͦ 1080 = 12+0080 = 12 + 17 × 0/1= 12 +ف
مراجعة الدرس ()1-6
أن درجة
 -0يكون الجسم أكثر سخونة من جسم آخر عندما تنتقل الح اررة منو إلى اآلخر ،أي ّ
ح اررتو أعمى من اآلخر.
 -2الحجم ،فالزئبق يتمدد ويزداد حجمو بالتسخين.

 -1ألن الزئبق يتجمد عند الدرجة  ͦ 41-س ،وبذا ال يتغير حجمو دون تمك الدرجة.
 -4اختالف درجة الح اررة بين جسمين يجعل الطاقة الح اررية تنتقل من الجسم األعمى درجة ح اررة
إلى األدني.

 -0ألن ذلك يتأثر بظروف القياس ،فممس جسم معتدل بعد لمس جسم بارد يوحي بأنو ساخن ،أما
لمس جسم دافئ بعد لمس جسم ساخن فيوحي بأنو بارد.

صفر ،ويكون التدريج غير صحيح.
 -0تفكير ناقد :ألن درجة انصيار الثمج غير النقي ال تساوي ًا
الفصل السادس /الدرس الثاني
فكر (ص:)40

الح اررة النوعية لمرصاص :كمية الح اررة = ك × الح اررة النوعية ×  Δد
 × 2 = 1021ح ن × 02

ح ن=011=24/1021جول/كغ .س.
الح اررة النوعية لمحديد :كمية الح اررة = ك × الح اررة النوعية ×  Δد
 × 2=01011ح ن × 02

ح ن =  401 = 24/01011جول /كغ .س.

الح اررة النوعية لأللمونيوم :كمية الح اررة = ك × الح اررة النوعية ×  Δد
 × 2= 20011ح ن × 02

ح ن =  111 = 24/20011جول /كغ .س.
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تفكير ناقد(ص :)47

-1ألن الح اررة النوعية لمماء كبيرة ،أي أنو يحتاج زمنا أطول حتى يبرد ،لذلك يستخدم في قربة الماء.

 -2القطعة الذىبية ،ألن ح اررتو النوعية أقل من الفضة.
 -1صحن الزجاج يبرد أسرع ألن ح اررتو النوعية أقل.

استقصاء ص(:)48

 -0كمية الطاقة الكيربائية = كمية الطاقة الح اررية التي اكتسبيا الماء في اإلبريق
= ك × الح اررة النوعية ×  Δد

= 471411 = )21-011( ×4211×084جول
 -2كمية الطاقة الح اررية التي اكتسبيا الماء في البركة = ك × الح اررة النوعية ×  Δد
=)07-01( × 4211× 10111
= 112411111جول

 -1المعدل الزمني لمماء في السخان = الطاقة /الزمن =  1121= 021/471411جول /ث

المعدل الزمني لمماء في البركة = الطاقة /الزمن = 00111= 0411/11241111جول /ث

فكر ص(:)52

تنشر ىذه المراوح رذاذ الماء البارد وتدفعو بتيار ىواء إلى أجواء الحرم ،فيكتسب الماء كمية كبيرة من

الح اررة حتى ترتفع درجة ح اررتو قميال ألن الح اررة النوعية لمماء كبيرة ،وفي المقابل تنخفض درجة ح اررة

اليواء ألنو يفقد تمك الكمية من الح اررة.

مراجعة الدرس ()2-6
 -0كمية الح اررة :الطاقة الح اررية المنقولة بين جسمين مختمفين في درجتي ح اررتيما.
الح اررة النوعية :كمية الح اررة الالزمة لتغيير درجة ح اررة (0كغ) من المادة درجة سمسيوس واحدة.

السعة الح اررية :كمية الح اررة الالزمة لتغيير درجة ح اررة جسم درجة سمسيوس واحدة.

 -2المكافئ الميكانيكي الحراري ،وىذه العالقة ليست خاصة بمادة معينة.

 -1كتمة الجسم ،الح اررة النوعية لمادة الجسم ،التغير في درجة ح اررة الجسم.

 -4أي أنو يمزم طاقة مقدارىا  2111جول لتغيير درجة ح اررة الجسم كمو درجة كمفن واحدة.
 -0ألن السعة الح اررية تختمف باختالف كتمةالجسم إضافة إلى نوع مادتو ،بينما الح اررة النوعية تعتمد
عمى نوع المادة فقط ،وال تتغير بتغير كتمة الجسم.

 -7تفكير ناقد :ألن الح اررة النوعية لمماء كبيرة وبالتالي يكون لو قدرة عمى اكتساب كمية كبيرة من الح اررة
من األجسام األخرى.
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الفصل السادس /الدرس الثالث
فكر(ص :)00

في الحالة األولى المزيج مكون من كحول وماء ،والح اررة النوعية لمكحول أقل منيا لمماء فتنخفض درجة
كثير لترتفع درجة ح اررة الماء بمقدار قميل ،أما في الحالة الثانية فيكون انخفاض درجة ح اررة
ح اررة الكحول ًا

الماء الساخن مساوية لالرتفاع في درجة ح اررة الماء البارد.
سؤال (ص :)01

صغيرا ،زاد معدل االرتفاع في مستوى الزئبق ،ميما كان االختالف في
كمما كان قطر األنبوب الشعري
ً
درجات الح اررة والتمدد صغيرين.
مراجعة الدرس ()3-6
تاما ،فينتقل جزء من الطاقة الحراية إلى الوسط المحيط ،ويفقد
 -1ألن عزل األنظمة الح اررية ال يكون ً
من المخموط.
 -2في النظام المفتوح تنتقل الح اررة من الجسم الساخن إلى وسط كبير يحيط بالجسم ويتكون من اليواء
جدا حتى ترتفع درجة ح اررتو ،في حين
واألجسام األخرى ،ويحتاج ىذا الوسط إلى كمية ح اررة كبيرة ً
أن كمية الح اررة المفقودة تكون محدودة وقميمة.

نظام مفتىح
لطعة حديد ساخنة في الهىاء
كأس ماء مثلج على الطاولة
لدر فىق النار

 -3تفكير ناقد:

نظام مغلك
مجمدة الثالجة
تيرمىس مملىء لهىة ساخنة

إجابات أسئمة الفصل السادس
الجزء األول :األسئمة القصيرة اإلجابة

-0
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 - 2أ -يكون جدار المستودع رقيقًا حتى يحدث االتزان الحراري بين الزئبق والوسط بسرعة.
ب -كمية الزئبق القميمة تتزن مع الوسط بانتقال كمية قميمة من الح اررة ،دون أن يؤثر ذلك عمى درجة
ح اررة الوسط التي سيقيسيا الميزان.
صغيرا ،زاد معدل االرتفاع في مستوى الزئبق ،ميما كان
جـ -كمما كان قطر األنبوب الشعري
ً
االختالف في درجات الح اررة والتمدد صغيرين.
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د -ألن درجة ح اررة جسم اإلنسان ال تقل عن  ͦ 10س ،وال تزيد عن  ͦ 42س ،وىو عمى قيد الحياة.
ه -ليمنع رجوع الزئبق لممستودع مباشرة  ،فيتمكن الشخص من قراءة تدريج الميزان.
 -1أ ͦ 0727 -س
ب 0110 -ك
جـ ͦ 42 -س
 00182ف
ͦ
د-
 011س) ،وندرج أجزاء مساوية تحت
ͦ
 -4باستخدام مسطرة ندرج الميزان إلى عشر أجزاء متساوية بين (-1
 01س.
الصفر ،ليكون التدريج األول منيا ىو – ͦ
 -0أ -يمكن استخدام ىذا الميزان لقياس درجة ح اررة اليواء وذلك بوضعو في مكان القياس فيحدث اتزان
حراري بين اليواء المحيط واليواء داخل الدورق ،ويتمدد اليواء المحصور ليزداد طول عمود اليواء

طا عمى سطح الماء ثم تؤخذ القراءة عند مستوى سطح الماء في األنبوب.
إلى األسفل ضاغ ً
ب -تدريج الميزان صحيح ،ألن الغاز عندما يسخن سيتمدد في األنبوب باتجاه األسفل.
الجزء الثاني :األسئمة الحسابية

 -0كمية الح اررة التي اكتسبيا ( 2لتر)= كمية الح اررة التي اكتسبيا ( 0لتر)
( 2ك × ح ن × Δ

د) 2لتر

= ( ك × ح ن ×  Δد)

لتر

 Δ2د = 01

 0س
Δد= ͦ
كمية الح اررة التي اكتسبيا (  1لتر)= كمية الح اررة التي اكتسبيا( 0لتر)
( 1ك × ح ن ×  Δد)  1لتر= ( ك × ح ن ×  Δد )

لتر

 Δ1د = 01

 Δد =  ͦ 1811س
 -7كتمة الماء = الكثافة × الحجم =  0 = 0 × 0كغ.
كمية الح اررة = ك × ح ن ×  Δد
 202111 = 01×4211= )41-011( × 4211 × 0جول.
 -0كمية الح اررة = ك × ح ن ×  Δد
=  771 = )21-011( × 041 × 1810جول.
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 -1كمية الح اررة التي اكتسبيا الماء = كمية الح اررة التي اكتسبيا الحديد
( ك × ح ن ×  Δد)
ح

ن ماء

ح

ن ماء

ماء

= ( ك × ح ن ×  Δد)

× (  = )20-10ح
/ح

ن حديد

ن حديد

حديد

× ()20-000

= 181 = 01/11

نالحظ أن ىذه النسبة تتفق مع القيم في الجدول ( )2-0صفحة  40من الكتاب
 -01كمية الح اررة المفقودة = كمية الح اررة المكتسبة

( ك×ح ن ×  Δد) ماء ساخن = ( ك × ح ن ×  Δد) ماءب ارد +السعة الح اررية لالناء ×  Δد
 -01( ×4211×0د) =  (4211×180د (011 +)01-د)01-
 4211 - 110111د = 2011د 011+ 20111-د0111-
 )4211 + 011+2011( = 0111+ 20111+ 110111د
 0011= 102111د

د =  ͦ 01824س

 -00ال ،السائل ( أ ) استغرق وقتا أطول واكتسب كمية أكبر من الح اررة .وحيث أن التغير في درجات
فإن السائل ( أ ) لو سعة ح اررية أكبر.
الح اررة متساوي والكتل متماثمة ّ

 -02تفكير ناقد :عند اضافة ماء الثاني إلى األول
كمية الح اررة المفقودة = كمية الح اررة المكتسبة ( لمماء والمسعر األول)
( ك × ح ن ×  Δد)

ماء ساخن

= ( ك×ح ن ×  Δد)

ماء بارد

 +السعة الح اررية لممسعر ×  Δد

 + )07-21 ( × 4211×1810 = )21-4780( ×4211×1810س)07-21( × 0
0+0201=0074

س0

س 001 = 0جول ͦ /س ( السعة الح اررية لممسعر األول)
عند اضافة ماء األول لمثاني
كمية الح اررة المفقودة = كمية الح اررة المكتسبة ( لمماء والمسعر األول)

( ك × ح ن ×  Δد)ماء ساخن  +السعة الح اررية لممسعر ×  Δد = (ك×حن ×Δ

د)ماء بارد

د

 + )1080-4780( × 4211 × 1810س)07-1080 ( × 4211×1810 = )1080-4780( × 2
 087 + 2012س4070 = 2
س27482 = 2جول ( .السعة الح اررية لممسعر الثاني)
جدا وال
فإن كمية الح اررة التي تزودىا لمجمد تكون قميمة ً
 -01تفكير ناقد :ألن كتمة الش اررة صغيرة ً
جداّ ،
تحرق الجمد ميما كانت درجة ح اررة الش اررة.
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الفصل السابع /الدرس األول
تفكير ابداعي(ص :)74
 عند تحول المادة من الحالة السائمة إلى الحالة الصمبة تتقارب الجزيئات وتترتب بشكل متراص وتقل
سعة اىتزازىا.

 درجة التجمد:ىي درجة الح اررة التي تبدأ عندىا المادة بالتحول من الحالة السائمة الى الحالة الصمبة.

 وضع شمع مصيور في وعاء ووضع ميزان الح اررة فيو ،ةترك الوعاء يبرد مع قراءة درجة الح اررة كل
دقيقة ،ثم رسم العالقة البيانية بين الزمن ودرجة ح اررة الشمع ،ومن المنحنى نتعرف إلى درجة التجمد.

تفكير ناقد(ص :)77

التبخر

الغميان

درجة الح اررة

يحدث عند أي درجة ح اررة

يحدث عند درجة ح اررة معينة

مواقع الجزيئات المتحررة

الجزيئات التي عمى السطح

جميع انحاء السائل

تحول الحالة

من سائل إلى بخار

من سائل إلى بخار

مراجعة الدرس ()1-7
معا في حالة اتزان.
 -0درجة االنصيار :درجة الح اررة التي توجد فييا المادة في حالتي الصالبة والسيولة ً
معا في حالة االتزان.
درجة الغميان :درجة الح اررة التي توجد فييا المادة في حالتي والسيولة والغازية ً
 -2ألن الح اررة التي يكتسبيا الشمع الصمب تستيمك في كسر الروابط بين جزيئاتو ،وزيادة المسافات في
ما بينيا حتى يتحول إلى سائل ،وبعد أن تتحول المادة جميعيا تبدأ درجة الح اررة باالرتفاع.

 -1أي أن كمية الح اررة الالزمة لصير كيموغرام واحد من المادة تختمف من مادة ألخرى فيي من الصفات
الفيزيائية المميزة لممادة.
 -0تفكير ناقد :ألن قطعة الجميد تمتص ح اررة من العصير أكثر مما تمتصو كتمة مساوية من الماء ،بفارق
يساوي الح اررة الكامنة النصيارىا.

الفصل السابع /الدرس الثاني
سؤال (ص :)22
جيدا ،فإنو عند قدوم فصل الشتاء
لو قام المختصون بتركيب أسالك الكيرباء في فصل الصيف وشدىا ً
ستنخفض درجة الح اررة وتتقمص السالك فتنقطع؛ لذا فإنيا عندما تركب في الصيف تترك غير مشدودة،
جيدا.
وعندما تركب في الشتاء تشد ً

استقصاء (ص :)84

 -الفمز ( )2تمدد بمقدار أكبر ،لذلك كان انحناؤه بيذا الشكل.

 سيمتف باالتجاه المعاكس بحيث يكون الفمز األصفر (  )2داخل القوس ،ألنو سيتقمص بمقدار أكبر. -سيتمدد ليقل تقوسو ،أو يصبح مستقيما.
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تفكير ابداعي(ص  :)85ستتمددان بالمقدار نفسو ،ألن التجويف يتمدد كجزء من الكرة.

تفكير ناقد(ص  :)85تترك فراغات وفواصل في الجسر لترك مجال لتمدد الجسر دون أن يتشقق.
وأنابيب النفط تصنع بيذا الشكل لتتمدد إلى األعمى فال تضغط أجزاء النبوب عمى بعضيا ويتحطم.

تفكير ناقد ( ص :)88تصميم نشاط لمتوصل إلى اإلجابة :توضع كميات متساوية في حجوميا من السوائل
الثالث في دوارق متماثمة ،وتوضع الدوارق في حمام مائي ،ثم يبدأ التسخين لفترة من الزمن ،وتتم مراقبة

مستوى كل سائل في األنبوب المتصل بالدورق ،وبعد التأكد من أن درجة الح اررة متساوية في الدوارق
تفاعا.
الثالث ،يرصد مستوى السائل لمتعرف إلى أكبرىا ار ً
تفكير ناقد(ص :)99

فإنو يتمدد ويزداد حجمو بانخفاض درجة ح اررتو بين ( ،4صفرͦ س)؛ لذا
 -1حسب ظاىرة شذوذ الماء ّ
فإنع عندما يرتفع من صفر إلى  2-فإنو يتقمص وينخفض مستواه في األنبوب.
أيضا ،لكن في
 -2في الشكل الثالث سينخفض المستوى عنو في الثاني ،وفي الشكل الرابع سينخفض ً
الشكل الخامس فإنو سيعاود االرتفاع ،ألنو ال شذوذ لمماء فوق الدرجة (  ͦ 4س).
مراجعة الدرس ()2-7
تبعا لمتغير في درجة ح اررتو ،ونصف التمدد بأنو طولي
 -0التمدد الحراري :ىو تغير في أبعاد الجسم ً
سطحيا عندما
عندما يكون التغير في طول الجسم ممحوظًا كما في األسالك والقضبان .ويكون
ً
حجميا عندما يكون التغير
ظا كما في األطباق والصفائح .ويكون
يكون التغير في المساحة ممحو ً
ً
ظا كما في الكرات والصناديق.
في الحجم ممحو ً

ٍ
مساو لمعامل تمدد مادة السن.
 -2أن تكون مادة الحشوة ليا معامل تمدد
 -1ألن الماء عندما يتجمد يتمدد فيزداد حجمو (شذوذ الماء) ،فاذا كانت الزجاجة ممموءة تماما فإنيا
ستنكسر بفعل ضغط الماء الناجم عن زيادة الحجم.

 -4الماء يختمف سموكو عن بقية السوائل بين الدرجتين ( ،1و  ͦ 4س) ،فعندما ترتفع درجة ح اررتو
بين ىاتين الدرجتين يتقمص ،أما اذا ارتفعت عن  ͦ 4س سيبدأ حجمو باالزدياد كما في المواد

األخرى ،فيو بين الدرجتين (  ،4و  ͦ 01س) ال يختمف عن السوائل األخرى.

 -0تفكير ناقد :عندما تسخن الجزيئات تزداد طاقتيا الحركية فتتباعد وبالتالي تتمدد المادة ،والغازات
تتمدد بنسبة أكبر ألن جزيئاتيا متباعدة بصورة أكبر ،وليا حرية حركة أكثر ،فتكون نسبة التباعد
أكبر مما ىي في السوائل والمواد الصمبة.
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أسئمة الفصل السابع
الجزء األول :األسئمة القصيرة اإلجابة
-0

الفرع

0

2

1

4

0

االجابة

جـ

أ

د

جـ

جـ

فإن كتمة الماء أكبر ووزنو أكبر.
أن الحجم ثابت وكثافة الماء أكبر من كثافة الثمجّ ،
 -2حيث ّ
 -1أ -عندما يكون الزجاج سمي ًكا يكون عا ًزال لمح اررة ،وعند وضع طعام ساخن فيو ،فإنو يتمدد من الداخل
وال يتمدد من الخارج ،فينكسر .أما إن كان رقيقًا فإنو ينقل الح اررة بسرعة ،فيتمدد من الداخل
والخارج بالمقدار نفسو.

ب -ألن الغاز بداخمو عندما يسخن يتمدد فيصبح حجمو أكبر وعندما ال يسمح البالون بزيادة الحجم،
فإن ضغط الغاز بداخمو يزداد ،فينفجر.

جـ -ألن الحشوة تتقمص عندما تنخفض درجة ح اررتيا ،فاذا كان معامل تمددىا أكبر من معامل تمدد

فإنيا ستسقط.
السن ّ
 -4االرتفاع يقل ،مساحة القاعدة تقل ،حجم القطعة يقل ،الكتمة تبقى ثابتة ،الكثافة تزداد ،الوزن يبقى ثابتا،
الضغط عمى الطاولة يزداد.

 -0عند االنصيار يمزم مقدار قميل من الطاقة إلضعاف الروابط بين جزيئات المادة لمتحول من الصالبة
إلى السيولة ،بينما يمزم مقدار كبير من الطاقة لمتغمب عمى الروابط بين الجزيئات بشكل تام لتصبح

المسافات بينيا كبيرة عند تحول المادة من الحالة السائمة إلى الحالة الغازية.

 -0بخار الماء أشد إح ارقًا ،ألن درجة ح اررتو تكون أعمى بكثير من درجة ح اررة الماء الذي يغمي والتي ال
 011س.
ͦ
تزيد عن
 -7الن كمية الح اررة التي يكتسبيا تستيمك في كسر الروابط بين الجزيئات في حالتيا السائمة لمتحول إلى
الحالة الغازية.
الجزء الثاني :األسئمة الحسابية

 -8أ -التحول من الحالة السائمة الى الحالة الصمبة.
ب -بقيت درجة الح اررة ثابتة في أثناء تمك الفترة عند الدرجة  ͦ 00س ،ما يعني أن المادة تتحول من
الحالة السائمة الى الحالة الصمبة في ىذه الفترة.

جـ  -درجة االنصيار لتمك المادة ىي ͦ 00 :س

 -1كمية الح اررة = كمية الح اررة الالزمة لتحول البخار إلى ماء  +كمية الح اررة التي يفقدىا الماء ليبرد
= ك × الح اررة الكامنة لمتصعيد  +ك × ح ن ×  Δد

= )21-011( × 4211 × 1810 + 0 01×2820 × 1810
=  000701 = 21001 + 010011جول
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فإن:
أن الدرجة  ͦ 0101س ىي درجة انصيار النحاسّ ،
 -01عمى ّ
كمية الح اررة الالزمة لصير جزء من الكتمة = ك × الح اررة الكامنة لالنصيار
0

 = 401× 2804ك × 01× 2811

ك =  18020كغ كتمة الجزء المنصير من قطعة النحاس

 -00كمية الح اررة التي فقدىا الماء = كمية الح اررة الالزمة النصيار الجميد  +كمية الح اررة التي اكتسبيا
الماء

ك × ح ن ×  Δد= ك × الح اررة الكامنة لالنصيار  +ك × ح ن ×  Δد
 = 11 ×4211س 01× 4211 +

س =  110111جول الح اررة الكامنة النصيار الجميد

 -02كمية الح اررة = الح اررة الالزمة لرفع درجة ح اررة الجميد  +الح اررة الالزمة لتحويل الجميد الى ماء +
الح اررة الالزمة لرفع درجة ح اررة الماء.

= (ك × ح ن ×  Δد) ( +ك × الح اررة الكامنة النصيار) ( +ك × ح ن ×  Δد)

= ()01×4211×180 (+)001× 1811 ×180(+)11×2011×180
=  71211 = 11011 + 11111 + 0111جول.

 -01يتبخر الماء في الدورق وينزل البخار إلى الكأس ليظير عمى شكل فقاقيع تتصاعد خارج الكأس.
 -04الكممات المتقاطعة:
أفقي:

 -0كمفن
 -1السعة الح اررية
 -0درجة الح اررة

 -0الصفر المطمق
 -1الح اررة النوعية
رأسي:

 -0كثافة

 -2شارل
 -4االنصيار

 -0درجة الغميان
 -0جول

 -7المسعر
 -0تجميد
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