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املخاطر واالحتياطات الالزم مراعاتها

الأمثلة املخاطر العالجرموز ال�سالمة الحتياطات
خملفات التجربة قد تكون 

�سارة بالإن�سان.
بع�ض املواد الكيميائية، 

واملخلوقات احلية.
ل تتخل�ض من هذه املواد يف 
املغ�سلة اأو يف �سلة املهمالت.

تخل�ض من املخلفات وفق 
تعليمات املعلم.

خملوقات ومواد حية قد 
ت�سّبب �سرًرا لالإن�سان.

البكترييا، الفطريات ، الدم، 
الأن�سجة غري املحفوظة، 

املواد النباتية.

جتنب مالم�سة اجللد 
لهذه املواد، وارتد كمامة 

وقفازين.

اأبلغ معلمك يف حالة حدوث 
مالم�سة للج�سم، واغ�سل يديك 

جيًدا.

الأ�سياء التي قد حترق 
اجللد ب�سبب حرارتها اأو 

برودتها ال�سديدتني.

غليان ال�سوائل، ال�سخانات 
الكهربائية، اجلليد اجلاف، 

النيرتوجني ال�سائل.
اذهب اإىل معلمك طلبًا لالإ�سعاف ا�ستعمال قفازات واقية.

الأويل.

ا�ستعمال الأدوات 
والزجاجيات التي جترح 

اجللد ب�سهولة.

املق�سات، ال�سفرات، 
ال�سكاكني، الأدوات املدّببة، 

اأدوات الت�سريح، الزجاج 
املك�سور.

تعامل بحكمة مع الأداة، 
واتبع اإر�سادات ا�ستعمالها.

اذهب اإىل معلمك طلبًا لالإ�سعاف 
الأويل.

خطر حمتمل على اجلهاز 
التنف�سي من الأبخرة.

الأمونيا، الأ�ستون، الكربيت 
ال�ساخن، كرات العث 

)النفثالني(.

تاأكد من وجود تهوية جيدة، 
ول ت�سم الأبخرة مبا�سرة، 

وارتد كمامة.
اترك املنطقة، واأخرب معلمك 

فوًرا.

خطر حمتمل من ال�سعقة 
الكهربائية اأو احلريق.

تاأري�ض غري �سحيح، �سوائل 
من�سكبة، متا�ض كهربائي، 

اأ�سالك معّراة.

تاأكد من التو�سيالت 
الكهربائية لالأجهزة 
بالتعاون مع معلمك.

ل حتاول اإ�سالح الأعطال 
الكهربائية، وا�ستعن مبعلمك 

فوًرا.

مواد قد تهيج اجللد اأو 
الغ�ساء املخاطي للقناة 

التنف�سية.

حبوب اللقاح، كرات 
العث، �سلك املواعني، 

األياف الزجاج، برمنجنات 
البوتا�سيوم.

�سع واقًيا للغبار، وارتد 
قفازين، وتعامل مع املواد 

بحر�ض �سديد.
اذهب اإىل معلمك طلبًا لالإ�سعاف 

الأويل.

املواد الكيميائية التي قد 
تتفاعل مع الأن�سجة واملواد 

الأخرى وتتلفها.

املبي�سات مثل فوق اأك�سيد 
الهيدروجني والأحما�ض 

كحم�ض الكربيتيك، 
القواعد كالأمونيا 

وهيدروك�سيد ال�سوديوم.

ارتد نظارة واقية، وقفازين، 
والب�ض معطف املخترب.

اغ�سل املنطقة امل�سابة باملاء، 
واأخرب معلمك بذلك.

مواد ت�سبب الت�سمم اإذا 
ابُتلعت اأو ا�سُتن�سقت اأو 

مل�ست.

الزئبق، العديد من املركبات 
الفلزية، اليود، النباتات 

ال�سامة.
اتبع تعليمات معلمك.

اغ�سل يديك جيًدا بعد النتهاء 
من العمل، واذهب اإىل معلمك 

طلبًا لالإ�سعاف الأويل.

بع�ض الكيماويات ي�سهل 
ا�ستعالها باللهب، اأوبال�سرر، 

اأو عند تعر�سها للحرارة.

الكحول، الكريو�سني، 
الأ�ستون، برمنجنات 

البوتا�سيوم ، املالب�ض، 
ال�سعر.

جتنب مناطق اللهب عند 
ا�ستخدام الكيماويات.

اأبلغ معلمك طلًبا لالإ�سعاف
الأويل، وا�ستخدم مطفاأة 

احلريق اإن وجدت.

ترك اللهب مفتوًحا ي�سبب 
احلريق.

ال�سعر، املالب�ض، الورق، املواد 
القابلة لالإ�ستعال.

اربط ال�سعر اإىل اخللف 
)للطالبات(، ول تلب�ض املالب�ض 

الف�سفا�سة، واتبع تعليمات 
املعلم عند اإ�سعال اللهب اأو 

اإطفائه.

اأبلغ معلمك طلًبا لالإ�سعاف
الأويل، وا�ستخدم مطفاأة 

احلريق اإن وجدت.

التخل�ض من املخلفات

ملوثات حيوية 
بيولوجية

درجة احلرارة 
املوؤذية

الأج�سام احلادة

الأبخرة ال�سارة

الكهرباء

املواد املهّيجة

املواد الكيميائية

املواد ال�سامة

مواد قابلة لال�ستعال

اللهب امل�ستعل

�سالمة العني
يجب دائًما ارتداء نظارة 

واقية عند العمل يف 
املخترب.

وقاية املالب�ض
يظهر هذا الرمز عندما 

ت�سبب املواد بقًعا اأو حريًقا 
للمالب�ض.

ن�ساط اإ�سعاعي
يظهر هذا الرمز عند 
ا�ستعمال مواد م�سعة.

غ�سل اليدين
اغ�سل يديك بعد كل جتربة 

باملاء وال�سابون قبل نزع 
النظارة الواقية.
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:

يأيت اهتامم اململكة بتطوير املناهج الدراسية وحتديثها يف إطار اخلطة العامة للمملكة، وسعيها إىل مواكبة 
التطورات العاملية عىل خمتلف الصعد. 

ويأيت كتاب الفيزياء ٣ املستو الثالث يف إطار مرشوع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية يف 
اململكة، الذي هيدف إىل إحداث تطور نوعي يف تعليم وتعلم هاتني املادتني، بحيث يكون الطالب فيهام 

هو حمور العملية التعليمية التعلمية. 
والفيزياء فرع من العلوم الطبيعية هيتم بدراسة الظواهر الطبيعية واستنباط النظريات وصياغة القوانني 
الرياضية التي حتكم املادة والطاقة والفراغ والزمن، وحياول تفسري وإجياد عالقات ملا يدور يف الكون من 
خالل دراسة تركيب املادة ومكوناهتا األساسية، والقو بني اجلسيامت واألجسام املادية، ونتائج هذه 
القو، إضافة إىل دراسة الطاقة والشحنة والكتلة. لذا هيتم علم الفيزياء بدراسة اجلسيامت حتت الذرية 

ا بسلوك املواد يف العامل الكالسيكي إىل حركة النجوم واملجرات.  مرورً
والطاقة  والشغل  وحفظه،  والزخم  الدورانية،  احلركة  هي:  فصول،  ستة  يف  الكتاب  هذا  جاء  وقد 
هذا  يف  تتعرف  وسوف  املادة.  وحاالت  احلرارية،  والطاقة  وحفظها،  والطاقة  البسيطة،  واآلالت 
واستخدام  وحفظه،  الزخم  وتعرف  ورشوطه،  واالتزان  والرنني،  ووصفها،  الدورية  احلركة  الصف 
نظرية الدفع - الزخم، ودراسة الطاقة والشغل والعالقة بينهام، واآلالت البسيطة واملركبة. كام يعرض 
الكتاب األشكال املتعددة للطاقة وحفظ الطاقة، وحتليل التصادمات، إضافة إىل دراسة درجة احلرارة 
والطاقة احلرارية والسعة احلرارية النوعية، ومقاييس درجة احلرارة، ويعرض الكتاب قوانني الديناميكا 
احلرارية. كام يعرض خصائص املوائع والقو داخل السوائل،  ومبدأ باسكال وقوة الطفو ومبدأ برنويل، 

ومعامالت التمدد احلراري للمواد الصلبة وتطبيقاهتا.
وقد تم بناء حمتو الكتاب بطريقة تتيح ممارسة العلم كام يامرسه العلامء، وجاء تنظيم املحتو بأسلوب 
شائق يعكس الفلسفة التي بنيت عليها سلسلة مناهج العلوم، من حيث إتاحة الفرص املتعددة للطالب 
 البدء يف دراسة حمتو املبني واملوجه واملفتوح. فقبل  املختلفة،  العلمي بمستوياته  ملامرسة االستقصاء 
كل فصل من فصول الكتاب، يطلع الطالب عىل األهداف العامة للفصل التي تقدم صورة شاملة عن 
حمتواه، وكذلك االطالع عىل أمهية الفصل من خالل عرض ظاهرة أو تقنية ترتبط بمحتو الفصل، 
ذ أحد أشكال االستقصاء  ر الذي حيفز الطالب عىل دراسة الفصل. ثم ينفِّ إضافة إىل وجود سؤال فكِّ
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الفصل.   حمتو عن  شاملة  نظرة  تكوين  عىل  ا  أيضً تساعد  والتي  استهاللية»  «جتربة  عنوان  حتت  املبني 
وتتيح التجربة االستهاللية يف هنايتها ممارسة شكل آخر من أشكال االستقصاء املوجه من خالل سؤال 
أثناء  يف  تنفيذها  يمكن  التي  االستقصائية  النشاطات  من   أخر أشكال  وهناك  املطروح.  االستقصاء 
دراسة املحتو، ومنها التجربة العملية، وخمترب الفيزياء الذي يرد يف هناية كل فصل، ويتضمن استقصاءً 
ا يف هنايته. كام أن هناك دليالً منفصالً للتجارب العملية يرتبط بمحتو الفصل، هيدف إىل تعزيز  مفتوحً
فهم الطالب للمفاهيم املطروحة يف الفصل وبيان تطبيقاهتا وأمهيتها، إضافة إىل إكساب الطالب مهارة 

التعامل مع األجهزة واألدوات.
يبدأ حمتو الدراسة يف كل قسم بعرض األهداف اخلاصة واملفردات اجلديدة التي سيتعلمها الطالب. 
وستجد أدوات أخر تساعدك عىل فهم املحتو، منها ربط املحتو مع واقع احلياة من خالل تطبيق 
باللون  تظهر  التي  اجلديدة  للمفردات  ا  وتفسريً ا  رشحً وستجد   .األخر العلوم  مع  والربط  الفيزياء، 
واستيعاب  املقرر   بمحتو الطالب  معرفة  تعمق  تدريبية  مسائل  يليها  حملولة  وأمثلة  الغامق،  األسود 
ا يف كل فصل مسألة حتفيز تطبق فيها ما تعلمته يف  املفاهيم واملبادئ العلمية الواردة فيه. كام ستجد أيضً
التوضيحية بدرجة عالية  حاالت جديدة. ويتضمن كل قسم جمموعة من الصور واألشكال والرسوم 

 .الوضوح تعزز فهمك للمحتو
والتشخييص،  القبيل،  املختلفة:  وأغراضه  بمراحله  التقويم  يف  الواقعي  التقويم  أدوات  وظفت  وقد 
والتكويني (البنائي)، واخلتامي (التجميعي)؛ إذ يمكن توظيف الصورة االفتتاحية يف كل فصل واألسئلة 
عن  الطالب  يعرفه  ما  الستكشاف  تشخيصيًّا  قبليًّا  تقويامً  بوصفها  االستهاللية  التجربة  يف  املطروحة 
أقسام  من  قسم  بكل  ا  خاصًّ تقويامً  جتد   املحتو من  جزء  كل  دراسة  يف  التقدم  ومع  الفصل.  موضوع 
س جوانب التعلم وتعزيزه، وما قد يرغب الطالب  الفصل يتضمن أفكار املحتو وأسئلة تساعد عىل تلمّ
باملفاهيم  ا  تذكريً متضمنًا  الفصل  مراجعة  دليل  يأيت  فصل  كل  هناية  ويف  الالحقة.  البنود  يف  تعلمه  يف 
الرئيسة واملفردات اخلاصة بكل قسم. ييل ذلك تقويم الفصل الذي يشمل أسئلة وفقرات متنوعة هتدف 
إىل تقويم تعلم الطالب يف جماالت عدة، هي: إتقان املفاهيم، وحل املسائل، والتفكري الناقد، واملراجعة 
ا مقننًا  العامة، واملراجعة الرتاكمية، ومهارات الكتابة يف الفيزياء. ويف هناية كل فصل جيد الطالب اختبارً
هيدف إىل تدريبه عىل حل املسائل وإعداده للتقدم لالختبارات الوطنية والدولية، إضافة إىل تقويم فهمه 

ملوضوعات كان قد درسها من قبل.
واهللا نسأل أن حيقق الكتاب األهداف املرجوة منه، وأن يوفق اجلميع ملا فيه خري الوطن وتقدمه وازدهاره.
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الحركة الدورانية
Rotational Motion

ما الذي ستتعلمه في هذا 
الفصل؟

• وصف احلركة الدورانية وقياسها.	
• عـرُّف كيفيـة تغيـري العـزم للرسعة 	 تَ

املتجهة الدورانية.
• استكشـاف العوامـل التـي تؤثـر يف 	

استقرار جسم ما.
• توضيح أن القـوة الطاردة املركزية قوة 	

ومهية.

ا	همية
تشاهد الكثري من األجسام التي تتحرك 
حركة دورانية يف حياتك اليومية ، ومنها 
قرص احلاسوب املدمج CD ، واإلطارات، 

وبعض األلعاب يف مدينة األلعاب.
ـم العربات الدوارة  العربة الدّوارة تُصمَّ
يف مـدن األلعاب، بحيث حتقق للراكب 
اإلثارة؛ فهي تشـعر الراكب باالبتهاج يف 
أثناء دوران العربات. وختضع حركة هذه 
العربـات لقوانني فيزياء احلركة الدورانية 

ومبادئها.

ر ◀ فكِّ
راة  ملـاذا يتعرض الراكـب يف العربة الدوّ

لردود فعل فيزيائية قوية؟ 
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الزخم وحفظه
Momentum & Its Conservation

ما الذي ستتعلمه في هذا 
الفصل؟

• وتوظيـف 	 والدفـع،  الزخـم  وصـف 
العالقـات واملفاهيـم املرتبطـة معهام 

عند التعامل مع األجسام املتفاعلة.
• ربط القانون الثالث لنيوتن يف احلركة 	

مع قانون حفظ الزخم. 

ا	همية
الزخم هو مفتـاح النجاح يف العديد من 
األلعـاب الرياضيـة، ومنهـا البيسـبول، 

وكرة القدم، وهوكي اجلليد، والتنس.

العبـي  أحـالم  تتعلَّـق  البيسـبـــول 
نهـم مـن رضب الكـرة  البيسـبول بتمكُّ
ا طويـالً يأخذها إىل خارج  لتتخذ مسـارً
امللعـب. فعندمـا يقـوم العـب برضب 
الكرة يتغري شكل كل من الكرة واملرضب 
ا، ثم يتغري زخم كل  حلظة تصادمهام حتديدً
منهام. وحيدد التغري يف الزخم الناتج عن 

التصادم  نجاحَ الالعب يف الرضبة.

ر ◀ فكِّ
ما القوة املؤثرة يف مرضب البيسـبول عند 

رضب الكرة إىل خارج امللعب؟ 
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الشغل والطاقة وا�الت البسيطة
Work, Energy, and Simple Machines
الشغل والطاقة وا�الت البسيطة
Work, Energy, and Simple Machines

ما الذي ستتعلمه في هذا 
الفصل؟

• التمييز بني مفهومي الشغل والقدرة، 	
وكيف يصفان تأثري املحيط اخلارجي 

يف تغيري طاقة النظام.
• الربـط بـني القـوة والشـغل وتفسـري 	

كيفيـة تقليـل اآلالت للقـوة الالزمة 
إلنجاز شغل.

ا	همية
املركبـة  واآلالت  البسـيطة  اآلالت  إن 
نـة من جمموعة آالتٍ بسـيطة جتعل  املكوّ
العديـد من املهام اليومية سـهلة التنفيذ.

الدراجـات اهلوائيـة اجلبليـة تتيـح لـك 
املتعـددة  اجلبليـة  اهلوائيـة  الدراجـات 
الرسعات، واملزودة بامصات الصدمات 
تكييف قدرات جسدك؛ فتؤثر بقوة، وتبذل 
، وتوفر القدرة الالزمة لصعود التالل  شغالً
الشـديدة االنحـدار ونزوهلـا، واجتيـاز 

التضاريس املنبسطة برسعة وأمان.

ر ◀ فكِّ
كيف تُسـاعد الدراجة اهلوائية اجلبلية 
املتعددة الرسعات السائقَ عىل القيادة 
فوق التضاريس املختلفة بجهد قليل؟ 

68

قائمة المحتويات
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الطاقة وحفظها
Energy and Its Conservation

ما الذي ستتعلمه في هذا 
الفصل؟

• عرُّف الطاقة بوصفها خاصية للجسـم 	 تَ
تغيـر من موقعه، أو رسعته، أو بيئته.

• توضيح أن الطاقة تتغريّ من شكل إىل 	
آخر، وأن الطاقة الكلية يف نظام مغلق 
ا  ثابتة (املقدار الكيل للطاقة يبقى ثابتً

يف النظام املغلق).

ا	همية

تديـر الطاقـة عجلـة احليـاة، حيث يشـرتي 
الناس الطاقة ويبيعوهنا لتشـغيـل األجهــزة 

الكهربائية، والسيّارات واملصانع.
د ارتفاع قفـزة املتزلج طاقته  التزلج حيـدّ
عند أسفل املنحدر؛ إذ تتحدد طاقته قبل 
أن يقفـز يف اهلـواء ويطـري عـدة أمتار ثم 
يسـقط أسـفل املنحدر الثلجي. وتعتمد 
املسـافة التي يقطعهـا املتزلج عىل مبادئ 
فيزيائيـة منها مقاومة اهلـواء، والتوازن، 

والطاقة. 

ر ◀ فكِّ
كيف يؤثـر ارتفاع منحـدر التزلج يف 
املسافة التي يقطعها املتزلج يف قفزته؟

102

الطاقة الحرارية
Thermal Energy

ما الذي ستتعلمه في هذا 
الفصل؟

• عـرُّف العالقة بـني احلـرارة وطاقتي 	 تَ
الوضع واحلركة للذرات واجلزيئات. 

• التمييز بني احلرارة والشغل.	

• حساب كمية احلرارة املنتقلة والطاقة 	
احلرارية املمتصة. 

ا	همية
ا للمخلوقات  ا حيويًّ تعد الطاقة احلرارية أمرً
احليـة، وحـدوث التفاعـالت الكيميائيـة، 

وعمل املحركات.

الطاقة الشمسية تتمثل إحد اسرتاتيجيات 
إنتـاج الطاقة الكهربائيـة يف تركيز ضوء 
ع  َمِّ الشـمس باستخدام عدة مرايا عىل جمُ
ا، ثم تستعمل  واحد ليصبح سـاخنًا جدًّ
هذه الطاقـة املجمعة عنـد درجة حرارة 
ا  عالية لتشغيل حمرك، فيدير األخري مولدً

كهربائيًّا.

ر ◀ فكِّ
ما أشكال الطاقة التي يتخذها ضوء الشمس 
خـالل عملية حتويل الطاقة الشمسـية إىل 
شـغل يُسـتفاد منـه عـن طريـق املحرك؟

136

حاالت المادة
States of Matter

ما الذي ستتعلمه في هذا 
الفصل؟

• د املـادة وتقلصها بسـبب 	 تفسـري متدّ
التغريات يف درجات احلرارة.

• تطبيـق مبـادئ باسـكال وأرمخيدس 	
وبرنويل يف مواقف احلياة اليومية. 

ا	همية

ننا من  إن املوائع والقـو التي تبذهلا متكّ
ن املناطيد  السباحــة والغطـــس، ومتكّ

من الطفو، والطائرات من الطريان. 

د احلـراري يف تصميم املباين،  يؤثر التمدّ
والطرق، واجلسور، واآلالت.

م الغواصـات النووية  الغواصـات تُصمّ
أعـامق  يف  بحريـة  بمنـاورات  لتقـوم 
خمتلفـة يف املحيـط؛ لـذا جيـب أن تقاوم 
االختالفـات اهلائلة يف الضغط واحلرارة 

عندما تغوص حتت املاء.

ر ◀ فكِّ
كيف تستطيع الغواصة أن تطفو عىل سطح 

املحيط وتغوص يف أعامقه؟

172

قائمة المحتويات



الحركة الدورانية
Rotational Motion

ما الذي ستتعلمه في هذا 
الفصل؟

• وصف احلركة الدورانية وقياسها.	
• عـرُّف كيفيـة تغيـري العـزم للرسعة 	 تَ

املتجهة الدورانية.
• استكشـاف العوامـل التـي تؤثـر يف 	

استقرار جسم ما.
• توضيح أن القـوة الطاردة املركزية قوة 	

ومهية.

ا	همية
تشاهد الكثري من األجسام التي تتحرك 
حركة دورانية يف حياتك اليومية ، ومنها 
قرص احلاسوب املدمج CD ، واإلطارات، 

وبعض األلعاب يف مدينة األلعاب.
ـم العربات الدوارة  العربة الدّوارة تُصمَّ
يف مـدن األلعاب، بحيث حتقق للراكب 
اإلثارة؛ فهي تشـعر الراكب باالبتهاج يف 
أثناء دوران العربات. وختضع حركة هذه 
العربـات لقوانني فيزياء احلركة الدورانية 

ومبادئها.

ر ◀ فكِّ
راة  ملـاذا يتعرض الراكـب يف العربة الدوّ

لردود فعل فيزيائية قوية؟ 
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ا من األجسـام التي تتحـرك حركة دورانية. فكيف  ال بـدَّ أنك الحظت كثريً
 ، ا كقرص CD مثالً تقيس احلركة الدورانية هلذه األجسـام؟ خذ جسـامً دائريًّ
دُ فيه نقطة  وضع إشارتني: إحدامها عىل القرص، واألخر يف املكان الذي حتدِّ
ر القرص إىل اليسـار (يف عكس اجتاه حركة عقارب الساعة)،  البداية. ثم دوّ
وراقب موضع العالمة. وعندما تعود اإلشارة إىل نقطة البداية يكون القرص 
ا مـن الدورة؟ هناك  قـد أكمـل دورة كاملة واحـدة. ولكن كيف تقيس جزءً
360 ___ 1       من  وحدات خمتلفة لقياس زوايا الدوران، منها وحدة الدرجة التي تعادل  
ا يف الرياضيات والفيزياء  الدورة الكاملة. وهناك وحدة أخر تُستعمل كثريً
تم قرصٌ دورةً كاملة  لقيـاس زوايا الدوران، وهي وحـدة الراديان؛ فعندما يُ
فإن أي نقطة واقعة عىل حافته تقطع مسـافة تسـاوي π 2 مرضوبة يف نصف 
π 2 ___ 1      مـن الدورة الكاملة  ف الراديـان (radian) بأنه   قطـر القـرص. لذا يُعرّ
(Revolution)، أيْ أن الـدورة الكاملة تسـاوي π radians 2. ويرمز إىل 

. rad الراديان بالرمز

 الأهداف 
 .ت�سف•	

حت�سب•	
 حت�سب•	

	•حتلالدورانية.
 املفردات

الراديان
ة اإلزاحة الزاويّ

ة املتجهة الرسعة الزاويّ
التسارع الزاويّ

 الأهداف 
 .ت�سف•	

حت�سب•	
 حت�سب•	

	•حتلالدورانية.
 املفردات

الراديان
ة اإلزاحة الزاويّ

ة املتجهة الرسعة الزاويّ
التسارع الزاويّ

ا كيف يتزن اجل�سم دوراني
�سوؤال التجربة  هل يمكن جعل مسطرة معلّقة من منتصفها 
يف حالة اتزان دوراين عند تعليق أثقال خمتلفة عىل جانبيها؟

A B C D E F G H I J K L M N
 

A B C D E F G H I J K L M N
اخلطوات   

التجربـة إىل: مسـطرة مرتيـة  1. سـتحتاج يف هـذه 
خشـبية، ورشيـط قيـاس مـرتي، وأثقـال خمتلفة، 

وخيوط، ومقص.
ق املسـطرة مـن منتصفهـا عىل حامـل رأيس،  2. علّ

بحيـث يمكـن تدويرهـا حـول نقطـة التعليق. 
واربط كل ثقل من األثقال بخيط.

ـق ثقالً عىل أحد جانبي املسـطرة، وقس بعده  3. علّ
عن نقطة التعليق وسجله.

اآلخـر  4. اجلانـب  عـىل  ـا  خمتلفً آخـر  ثقـالً  ـق  علّ

ـا وال تدور،  للمسـطرة، بحيـث جتعلها تتزن أفقيًّ
عده عن نقطة التثبيت، وسجله. وقس بُ

ر اخلطوتني 3 و4 بتعليق أثقال خمتلفة. 5. كرّ

التحليل 
أوجـد حاصـل رضب كل قـوة (وزن الثقـل) يف بُعدها 
عـن نقطة التعليق (حمور الدوران).  قارن بني بيانات كل 
ا؟ وضح ذلك  حماولة، هل تأخذ هذه البيانات نمطًا حمددً

التفكري الناقد  ما رشط اتزان جسم دورانيًّا؟

Describing Rotational Motion يةوراة الرا ص1-1 و
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 Angular Displacement الإزاحة الزاوّية
يبني الشـكل 1 – 1 القياس بالراديان ملعظم الزوايا الشـهرية، والتي متثل أجزاء من الدورة 
الكاملة، ويرمز لزاوية الدوران بالرمز θ (ثيتا). وقد اعتُربَ أن اجتاه الدوران يف عكس اجتاه 
حركة عقارب السـاعة يُعدّ موجبًا، ويعد سـالبًا إذا كان يف اجتاه حركة عقارب الساعة. أما 

ة. التغري يف الزاوية يف أثناء دوران اجلسم فيسمى اإلزاحة الزاويّ

  π rad 24، وتدور h 2 يف π rad تـدور األرض حـول حمورهـا دورة واحدة كل يـوم، أي
يف h 12. فـام زاويـة دوران األرض خـالل h 6؟ بـام أن h 6 متثـل ربع اليـوم، فإن األرض 
تدور بزاوية (  π __ 2    rad ) خالل هذه الفرتة. ويُعد دوران األرض كام يُر من القطب الشاميل 
ا عندما تُشاهده من القطب اجلنويب؟ موجبًا، فهل يكون دوران األرض موجبًا أم سالبًا أيضً

تم اجلسم الدوار دورة كاملة  ما املسافة التي تتحركها نقطة واقعة عىل جسم يدور؟ عندما يُ
فإن النقطة الواقعة عىل حافته تتحرك مسـافة تسـاويπ 2  مرضوبة يف نصف قطر اجلسـم. 
فـإذا دارت نقطـة عـىل بعـد r من املركـز بزاوية θ، كام يف الشـكل 2 – 1، فإن املسـافة التي 
تتحركها النقطة يُعربّ عنها بالعالقة d = r  θ. والبعض يظن أنه إذا قيست r باملرت فإن ذلك 
 ،r و  d ا؛ فالراديان يمثل النسـبة بني جيعل d  مقيسـة بوحدة m.rad، وهذا ليس صحيحً

.m بوحدة  d لذا تقاس

 Angular Velocity ال�سرعة الزاوّية املتجهة
د مقـدار رسعته الدورانية؟ تعرف أن الرسعة  دّ مـا رسعة دوران قرص الـ CD؟ وكيف حتُ
هـي ناتج قسـمة اإلزاحة عىل الزمن الـذي يتطلبه حدوث اإلزاحـة. وباملثل، فإن الرسعة 

ة عىل الزمن الذي يتطلبه حدوث ة املتجهة جلسم هي ناتج قسمة اإلزاحة الزاويّ الزاويّ

r d

 1 – 2
CD
CD
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ة املتجهة ω باملعادلة اآلتية: هذه اإلزاحة. لذا يُعرب عن الرسعة الزاويّ

عندمـا تتغـري الرسعـة املتجهة خالل فـرتة زمنيـة معينة فإن الرسعـة املتجهة املتوسـطة ال 
تساوي الرسعة املتجهة اللحظية عند كل حلظة خالل تلك الفرتة. وينطبق األمر نفسه عىل 
حساب الرسعة الزاويه املتجهة؛ فعند حساب الرسعة الزاويه املتجهة املتوسطة خالل فرتة 
زمنية t∆ فإننا  نكون قد حسـبنا الرسعة الزاوية املتجهة املتوسـطة خـالل تلك الفرتة. أما 
الرسعة الزاوية املتجهة اللحظية فتساوي ميل املنحنى للعالقة بني املوقع الزاوي والزمن.

تقاس الرسعة الزاوية املتجهة بوحدة rad/s .  تكون الرسعة الزاوية لألرض مثالً

ωE = (2 π rad) / (24.0 h) (3600 s/h) = 7.27×10 -5 rad/s

إن الـدوران يف عكـس اجتـاه حركـة عقـارب السـاعة جيعـل اإلزاحـة الزاويـة موجبـة، 
ـا. فـإذا كانـت الرسعـة الزاويـة املتجهـة  وجيعـل الرسعـة الزاويـة املتجهـة موجبـة أيضً
جلسـم مـا ω فـإن الرسعة اخلطيـة املتجهـة v  لنقطة عىل بعـد r من حمور الدوران تسـاوي
 v = r  ω، ويعرب عن مقدار رسعة جسـم عىل خط االسـتواء يتحرك نتيجة دوران األرض 

v = r ω = (6.38×106 m) (7.27×10-5 rad/s) = 464 m/s بالعالقة: 

وتُعـد األرض مثـاالً عىل حركة جسـم صلب حركـة دورانية. وعىل الرغم مـن أن النقاط 
املختلفـة عىل األرض تقطع مسـافات خمتلفـة يف كل دورة، إال أن هذه النقاط مجيعها تدور 
خالل الزاوية نفسها، وكل أجزاء اجلسم الصلب تدور باملعدل نفسه. أما الشمس فليست 
جسـامً صلبًا، لذا تدور األجزاء املختلفة منها بمعدالت خمتلفة. وسـتدرس يف هذا الفصل 

دوران األجسام الصلبة.

 Angular Acceleration ّالت�سارع الزاو
 25 m/s 0.0 إىل m/s ة املتجهة؟ إذا تسارعت سيارة مثالً من ماذا لو تغريت الرسعة الزاويّ
خـالل s 15.0، وكان نصـف قطر إطاراهتا cm 32 فإن الرسعـة الزاوية املتجهة إلطارات 
ا من rad/s 0.0 إىل rad/s 78 خالل الفرتة الزمنية نفسـها. أيْ يكون  السـيارة تتغري أيضً
ا عىل  ة املتجهة مقسـومً ف بأنه التغري يف الرسعة الزاويّ إلطارات السـيارة تسـارع زاويّ يُعرّ

ا يعربَّ عن التسارع الزاوي α بالعالقة: الزمن الرضوري حلدوث هذا التغري، وعمومً

 ω =    ∆θ
 __ 

∆t
ة املتجهة    الرسعة الزاويّ

الزاوية مقسـومة عىل الزمن الذي يتطلبه  ة املتجهة تسـاوي اإلزاحة  الزاويّ "الرسعة 
حدوث الدوران".

∂``∏```Ø`dG ™``e §````Hô`dG

α =  ∆ω
 

___ ∆t
التسارع الزاوي     

ا عىل الفرتة الزمنية  التسـارع الزاوي يسـاوي التغري يف الرسعة الزاوية املتجهة مقسـومً
التي حدث خالهلا هذا التغري.
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 ويقـاس التسـارع الزاوي بوحـدة rad/s2 ، فـإذا كان التغـري يف الرسعة الزاويـة املتجهة 
ا. إن التسـارع الزاوي املعـرب عنه هبذه العالقة هو  موجبًا كان التسـارع الزاوي موجبًا أيضً
نفسـه التسـارع الزاوي املتوسـط خالل الفرتة الزمنية t∆. ومن طرائق حسـاب التسـارع 
الـزاوي اللحظي إجيـاد ميل العالقة البيانيـة بني الرسعة الزاوية املتجهـة والزمن. ويمكن 
ا  حسـاب التسارع اخلطي لنقطة عىل بعد r  من حمور جسم إذا علم تسارعه الزاوي α، وفقً
للعالقـة a = r α. واجلدول 1-1 يبـني ملخص العالقات بني الكميّات اخلطية والزاوية.

اجلدول  1-1
قيا�سات خطية وزاوّية

العالقةالزاوّيةاخلّطّيةالكمية

الإزاحة

ال�سرعة املتجهة

الت�سارع

d (m)

v (m/s)

 a (m /s2)

θ (rad)

ω (rad/s)

α (rad/s2)

d = r θ

v = r ω

a = r α

ة لعقارب سـاعة يد خالل h 1؟ اكتـب إجابتك بثالثة أرقام  1.  مـا اإلزاحة الزاويّ
معنوية، وذلك لـ:
a. عقرب الثواين

b. عقرب الدقائق

c. عقرب الساعات.

إذا كان التسـارع اخلطي لعربـة نقل m/s2 1.85، والتسـارع الزاوي إلطاراهتا  2.
rad/s2 5.23 فام قطر اإلطار الواحد للعربة؟

إذا كانـت العربة التي يف السـؤال السـابق تسـحب قاطرة قطـر كل من إطاراهتا  3.
cm 48، قارن بني:

a. التسارع اخلطي للقاطرة والتسارع اخلطي للعربة.

b. التسارع الزاوي للقاطرة والتسارع الزاوي للعربة.

إذا استبدلت بإطارات سيارتك إطارات أخر قطرها أكرب فكيف تتغري الرسعة  4.
الزاوية املتجهة وعدد الدورات إذا قمت بالرحلة نفسها، وقطعت املسافة نفسها 

ا بالرسعة اخلطية نفسها؟ ملتزمً
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(CD) املسار اللولبي عىل قرص

الرتدد الزاو  يُكمل اجلسـم املتحرك حركة دورانية عدة دورات خالل فرتة زمنية حمددة. 
ي عدد الدورات الكاملة  يدور دوالب الغزل مثالً عدة دورات يف الدقيقة الواحدة، ويسمّ

.   ƒ =   ω ___ 2 π  ؛ حيثƒ التي يدورها اجلسم يف الثانية الواحدة الرتدد الزاوي

ال�سرعة الزاوية املتجهة يدور القمر حول حموره دورة  5.
ا، فإذا كان نصف قطر القمر  كاملـة خالل 27.3 يومً

m 106×1.74، فاحسب:
.a .زمن دوران القمر بوحدة الثانية
.b .rad/s الرسعة الزاوية لدوران القمر بوحدة
.c  مقدار الرسعة اخلطية لصخرة عىل خط االستواء

للقمر (الناجتة فقط عن دوران القمر)؟
.d  النسـبة بـني مقـدار الرسعـة يف الفـرع السـابق

والرسعـة الناجتـة عن دوران األرض لشـخص 
رسعـة  بـأن  االسـتواء.علامً  خـط  عـىل  يقـف 
.464 m/s االسـتواء  خـط  عنـد  األرض 

 الإزاحة الزاوية إذا كان قطر الكرة املسـتخدمة يف  6.
 ،12 cm كت الفأرة رّ فأرة احلاسـوب cm 2.0، وحَ

فام اإلزاحة الزاوية للكرة؟
 الإزاحة الزاوية هل لكل أجزاء عقـرب الدقائق  7.

اإلزاحة الزاوية نفسها؟ وهل هلا إزاحة خطية متامثلة؟
 الت�سارع الزاو يدور امللف األسطواين يف حمرك غسالة  8.

املالبس rev/min 635 (أي 635 دورة يف الدقيقة)، 
وعند فتح غطاء الغسالة يتوقف املحرك عن الدوران. 

فإذا احتاج امللف s 8.0 حتى يتوقف بعد فتح الغطاء 
فام التسارع الزاوي للملف األسطواين؟

.9  CD التفكري الناقد يبدأ مسار لولبي عىل قرص مضغوط 
عـىل بُعد cm 2.7 من املركــز، وينتهــي عىل بُعــد 
cm 5.5. ويدور القرص املضغوط بحيث تتغري الرسعة 

الزاويـة كلام ازداد نصف قطر املسـار، ويبقى مقدار 
الرسعة اخلطية املتجهة للمسار اللولبي ثابتًا ويساوي  

m/s 1.4. احسب ما ييل:

.a   rad/s الرسعة الزاوية املتجهة للقرص (بوحدة
وrev/min) عند بداية املسار.

.b .الرسعة الزاوية املتجهة للقرص عند هناية املسار

.c  التسـارع الزاوي للقـرص إذا كان زمـن قراءته
.76 min ًكامـال

1-1 مراعة
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، كيـف تتغري رسعته الزاويـة املتجهة؟ إذا كان  كيـف تبدأ احلركة الدورانية جلسـم ما؟ أيْ
لديك علبة أسـطوانية، وأردت أن تديرها حول نفسـها فام عليك إال أن تلف خيطًا حوهلا 
ثـم تسـحبه بقـوة فتدور، وكلام سـحبت اخليط بقـوة أكـرب زادت رسعة دوراهنـا. تؤثر يف

 العلبـة - يف هـذه احلالة - قوتان، مها قوة اجلاذبية األرضية، وقوة الشـد يف اخليط. أما قوة 
اجلاذبية األرضية فتؤثر يف مركز العلبة، ولذلك ال تؤدي إىل تدوير العلبة (ستعرف السبب 
ا). وأما قوة الشـد يف اخليط فتؤثر يف احلافة اخلارجية للعلبة، ويكون اجتاه قوة الشـد  الحقً
ا مع اجتاه اخلط الواصل بني مركز العلبة والنقطة التي يالمس عندها اخليط سـطح  متعامدً

ا عنها. العلبة مبتعدً
وكـام تعلمـت، فإن القوة املؤثرة يف جسـم نقطي تغـري من رسعته املتجهة، أما اجلسـم غري 
النقطي والذي يكون ثابتًا يف الشـكل واحلجم- كام يف حالة العلبة األسـطوانية- فإن تأثري 
القـوة فيه بطريقة معينة يغري رسعتـه الزاوية املتجهة. تأمل حالة فتح باب مغلق؛ إنك تؤثر 
يف البـاب بقوة لكي تفتحه، ولكن ما أسـهل طريقة لفتـح الباب؟ إن ما يعنينا هو احلصول 
عـىل أكـرب أثر عند التأثـري بأقل قوة ممكنـة. ولتحقيق هذا نجعـل نقطة تأثري القـوة أبعد ما 
يمكـن عن حمـور الدوران، انظر الشـكل 3 –1. إن حمور الدوران يف حالـة الباب هو خطٌّ 
الت الباب. أما نقطة تأثري القوة فهي مقبض الباب الذي  فصِّ ومهيٌّ رأيسٌّ يمرّ من خالل مُ
يكـون بجانـب الطرف اخلارجي للباب. ولضـامن أثر فعال للقوة فإننـا نؤثر هبا يف مقبض 
د كل من مقدار  ـالت) وبزاوية قائمة بالنسـبة للباب ، حيث حيـدّ ا عن املُفصِّ البـاب (بعيـدً

القوة واجتاهها، واملسافة بني املحور ونقطة تأثري القوةِ، التغريَ يف الرسعة الزاوية املتجهة.

ذراع القوة  عنـد التأثـري بقـوة معينـة، فـإن التغري يف الرسعـة الزاويـة املتجهـة يعتمد عىل 
ذراع القـوة، وهي املسـافة العمودية من حمور الـدوران حتى نقطة تأثري القـوة. فإذا كانت 
القـوة متعامـدة مع نصف قطـر الدوران -كام هو احلـال يف العلبة األسـطوانية- فإن ذراع 
القـوة تسـاوي البعد عن املحور، وتسـاوي r. أما بالنسـبة للباب فإن ذراع القوة تسـاوي 
الت ونقطة تأثري القوة، انظر الشكل 4a - 1. وإذا مل تكن القوة متعامدة مع  البعد بني املفصّ
حمور الـدوران نأخذ املركبة العمودية للقوة. فالقوة التي يؤثر هبا اخليط 
حول العلبة متعامدة مع نصف قطر العلبة، وإذا كانت القوة املؤثرة غري 
متعامدة مع نصف القطر فإن مقدار ذراع القوة يقل. وإلجياد ذراع القوة 
ل زاوية قائمة مع اخلط املمتد من مركز  نمدّ خط متّجه القوة حتى يشـكّ
الـدوران، فتكون املسـافة بني نقطـة التقاطع واملحور هـي ذراع القوة. 
وباسـتخدام حسـاب املثلثات يمكن إجياد طـول ذراع القوة L باملعادلة  
L = r sin θ، انظر الشـكل 4b - 1. ومتثل r املسـافة بني حمور الدوران 
ونقطـة تأثـري القـوة، أما θ فهـي الزاويـة املحصـورة بني القـوة املؤثرة 
ونصـف القطر (املتجـه املمتد من حمور الدوران إىل نقطـة تأثري القوة).

a

b













1-3 كلال�س
 

a  

b

Rotational Dynamics يةوراة الرا اامي2-1 د

 الأهداف 
	••ت�سف العزم والعوامل التي 

يعتمد عليها.
	••حتّدد العوامل التي يعتمد 

عليها العزم.
	•حت�سب حمصلة العزم.

 املفردات
ذراع القوة

 العزم

 الأهداف 
	••ت�سف العزم والعوامل التي 

يعتمد عليها.
	••حتّدد العوامل التي يعتمد 

عليها العزم.
	•حت�سب حمصلة العزم.

 املفردات
ذراع القوة

 العزم
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r

F

�

r sin �



 1-4كلال�س
   
(L) (a)
L = r sin θ
θ

(b)90°

العزم مقياس ملقـدرة القوة عىل إحداث الـدوران، ومقدار العزم يسـاوي حاصل رضب 
القـوة يف طول ذراعها. وألنّ القوة مقيسـة بوحدة النيوتن واملسـافة بوحدة املرت فإن العزم 

يقاس بوحدة (N.m)، ويرمز له باحلرف الالتيني τ، ويُعرب عنه باملعادلة التالية:

   τ= Fr sin θ      العزم

العزم يساوي حاصل رضب القوة يف طول ذراعها. 

b

C08-06A-845813      3rd proof

F





a

ا مقداره N.m 35. إذا استخدمت مفتاح شد طوله cm 25، فأثرت يف  ذراع القوة  يتطلب شد صامولة يف حمرك سيارة عزمً
هناية املفتاح بقوة متيل بزاوية  60.0ْ بالنسبة إىل الرأيس فام طول ذراع القوة؟ وما مقدار القوة التي جيب أن تُؤثر هبا؟

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
 مثّل الوضع، وجد طول ذراع القوة بسحب متجه القوة من هنايته حتى 

يتقاطع اخلط العمودي عليه مع حمور الدوران.
املجهول  املعلوم   

L =?    F =?  r = 0.25 m ،τ = 35 N.m  ، θ = 60.0˚ 

اإيجاد الكمية املجهولة2
L = r sin θجد طول ذراع القوة باستخدام العالقة.

r=0.25mθ=60.0°      = (0.25 m) (sin 60.0) = 0.22 m 
τ = F r sin θ ، F =   τ _____ 

 r sin θ  
τ=35Nmr=0.25mθ=60.0°  F =   35 N.m

 ____________  
 (0.25m) (sin 60˚)

   

 = 1.6 × 10 2 N

تقو اجلواب3
	  هل الوحدات �سحيحة تقاس القوة بوحدة النيوتن. 

	 هل الإ�سارات مهمة هنا تم حساب مقدار القوة الالزمة فقط لتدوير املفتاح يف اجتاه حركة عقارب الساعة.

مثال 1

C08-08A-845813

60.0°

25 cm

60.0°



دليل الرياضيات
النسب املثلثية 233
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Fg1 r11 – 5
Fg2r2

C08-09A-845813     3rd proof

Fg1 Fg2 

r2r1

Finding Net Torque اإيجاد حم�سلة العزم
ا،  ا شـفافً نفـذ التجربـة التاليـة: خـذ قلمي رصـاص، وقطع نقـد معدنيـة، ورشيطًا الصقً
وثبـت قطعتـي نقـد متامثلتني بنهايتي أحـد القلمني، ودعـه يتزن فوق القلـم الثاين، كام يف 
ا يف املسـافة r من  الشـكل 5-1. تؤثـر كل مـن قطعتي النقد بعزم مسـاوٍ لوزهنا Fg مرضوبً

نقطة االتزان إىل مركز قطعة النقد عىل النحو التايل: 

 τ = Fg r

ا. ولكن العزمني متساويان يف املقدار ومتعاكسان يف االجتاه، لذا تساوي حمصلة العزم صفرً

 τ1 + τ2 = 0

أو

Fg1 r1 – Fg2 r2 = 0

واآلن، كيـف جتعـل القلـم يـدور؟ جيب إضافـة قطعة نقد أخـر فوق إحـد القطعتني 
النقديتـني، ممّا جيعل القوتـني خمتلفتني، كام يمكن إزاحة نقطة االتـزان نحو إحد قطعتي 

النقد، مما جيعل املسافتني خمتلفتني. 

ا يف مفتاح الشد؟ 10.  بالرجوع إىل مفتاح الشد يف املثال 1، ما مقدار القوة التي جيب التأثري هبا عموديًّ

ا مقـداره N.m 55.0، يف حني كانت أكرب قوة يمكن التأثري هبـا N 135، فام طول ذراع  11. إذا تطلـب تدويـر جسـم عزمً
القوة الذي جيب استخدامه؟

ا مقداره N.m 32.4، عن طريق التأثري  12. لديك مفتاح شد طوله m 0.234، وتريد أن تستخدمه يف إنجاز مهمة تتطلب عزمً
بقوة مقدارها N 232. ما مقدار أقل زاوية تصنعها القوة املؤثرة بالنسبة إىل الرأيس، وتسمح بتوفري العزم املطلوب؟

إذا كانـت كتلتـك kg 65 ووقفت عىل بـداالت دراجة هوائية، بحيث يصنع البدال زاويـة مقدارها  35ْ عىل األفقي،  13.
وتبعد مسـافة cm 18 عن مركز حلقة السلسـلة، فام مقدار العزم الذي تؤثر فيه؟ وما مقدار العزم الذي تؤثر فيه إذا 

االت رأسيَّة؟ كانت البدّ
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اتزان العزوم  يلعب سعيد ولؤي عىل أرجوحة أفقية طوهلا m 1.75 بحيث حيافظان عىل وضع االتزان للعبة، فإذا كانت 
كتلة سعيد kg 56 وكتلة لؤي kg 43 فام بُعد نقطة االرتكاز عن كل منهام؟ (أمهل وزن لوح األرجوحة).

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
 مثّل الوضع.

ها.  ارسم املتجهات ثمّ سمِّ
املجهول  املعلوم   
rs =?  ms = 56 kg  

r� =?  m� = 43 kg  

rs + r� = 1.75 m  

اإيجاد الكمية املجهولة2
 احسب القوتني.

سعيد�Fgs= ms g = (56 kg) (9.80 m/s2)  
 g = 9.80 m/s2,  m

s
 = 56 kg     = 5.5  × 102 N

لوؤFg� = m� g = (43 kg) (9.80 m/s2)
 g = 9.80 m/s2, m� = 43 kg       = 4.2 × 102 N

 rs = 1.75 m – r�   .احسب بُعد سعيد بداللة طول لعبة امليزان وكذلك بُعد لؤي
ا. عندما ال حيدث الدوران يكون جمموع العزوم صفرً

Fgs rs = Fg� r� → Fgs rs  - Fg�r� = 0.0 N.m 

   rs = 1.75 m – r� Fgs (1.75 m –  r�) - Fg� r� = 0.0 N.m

r� حل املعادلة إلجيادFgs (1.75 m) – Fgs r� – Fg� r� = 0.0 N.m

Fgs r� + Fg� r� = Fgs (1.75 m)

(Fgs + Fg�) r� = Fgs (1.75 m)

r� =   
Fgs

 (1.75 m)
 ________ 

(Fgs + 
Fg�

)
    

Fg�= 4.2 × 102 N , Fgs = 5.5 × 102 N     =   
(5.5 × 102 N) (1.75 m)

  ___________________  
(5.5 × 102 N + 4.2 × 102 N)

  

   = 0.99 m

تقو اجلواب3
	  هل الوحدات �سحيحة  تقاس املسافة باملرت. 

	 هل لالإ�سارات امل�ستخدمة معنى املسافات تكون موجبة.

	  هل اجلواب منطقي لؤي عىل بُعد m 1 تقريبًا من املركز، لذا يكون سعيد عىل بُعد m 0.75 من املركز. وألن وزن 
ا عىل بُعد أكرب من نقطة االتزان. سعيد أكرب من وزن لؤي، فيكون ذراع القوة لديه أقل مما لد لؤي، أيْ أن لؤيًّ

مثال 2

Fgs

Fg�

دليل الرياضيات
فصل املتغري 227، 228
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2-1 مراعة

 جيلـس عـيلّ عىل بُعـد m 1.8 من مركز األرجوحة، فعـىل أي بعد من مركز األرجوحة جيـب أن جيلس عبداهللا حتى  14.
.52 kg  43 وكتلة عبداهللا kg ّيتزن؟ علامً بأنَّ كتلة عيل

إذا كان نصـف قطر إطار دراجة هوائية cm 7.70، وأثرت السلسـلة بقوة  15.
عمودية مقدارها N 35.0 يف اإلطار يف اجتاه حركة عقارب الساعة فام مقدار 

العزم الالزم ملنع اإلطار من الدوران؟
لقت سـلتا فواكه بحبلني يمران عىل بكرتني قطرامها خمتلفان، فاتزنتا كام  16. عُ

يف الشكل 6-1. ما مقدار كتلة السلة A؟ 
.17  6.0 cm يف السـؤال السـابق أصبح افرتض أن نصف قطر البكرة الكرب

فام مقدار كتلة السلة A؟ 
يقـف شـخص كتلته kg 65.0 عـىل بدال دراجـة هوائية، فإذا  18.

كان طول ذراع التدوير m 0.170 ويصنع زاوية 45.0ْ بالنسبة 
إىل الرأيس كام يف الشـكل 7-1. وكانـت ذراع التدوير متصلةً 
باإلطار اخللفي (الذي تديره السلسـلة عادة)، فام مقدار القوة 
التي جيب أن تؤثر فيها السلسلة ملنع اإلطار من الدوران، علامً 

بأن نصف قطر اإلطار cm 9.70؟

kg

1-6

1-7

ار ساكن،  19. العزم يريد عبد الرمحن أن يدخل من باب دوّ
ا بأقل مقدار من القوة  ح كيف يدفع الباب ليولد عزمً وضّ
املؤثرة؟ وأين جيب أن تكون نقطة تأثري تلك القوة؟

ذراع القوة حاول فيصل فتح باب، ومل يسـتطع دفعه  20.
بزاوية قائمة، فدفعه بزاوية ˚55 بالنسـبة للعمودي، 
فقـارن بني قوة دفعه للباب يف هذه احلالة وبني القوة 
الالزمة لدفعه عندما تكون القوة عمودية عليه (˚90) 

مع تساوي رسعة الباب يف احلالتني.
حم�سلة العزم يسحب شخصان حبلني ملفوفني حول  21.

حافة إطار كبري، فإذا كانت كتلة اإلطار kg 12 وقطره 

m 2.4، ويسـحب أحد الشـخصني احلبل األول يف 
اجتـاه حركة عقارب السـاعة بقوة N 43، ويسـحب 
الشـخص اآلخر احلبل الثاين يف اجتاه معاكس الجتاه 
حركة عقارب السـاعة بقوة N 67، فام حمصلة العزم 

عىل اإلطار؟
التفكري الناقد إذا وضعت كرة عند أعىل سطح مائل  22.

مهمل االحتكاك فسوف تنزلق إىل أسفل السطح دون 
دوران، ولكن إذا كان السطح خشنًا فإنّ الكرة ستتدحرج 
ا  يف أثناء انزالقها إىل أسفل. وضح سبب ذلك، مستخدمً

خمطط اجلسم احلر.

www.beikaneduction.com 
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ملـاذا لبعـض املركبات قابلية لالنقـالب أكثر من غريها عند تعرضها حلـادثٍ ما؟ ما الذي 
ف يف هذا اجلزء  جيعـل املركبة تنقلب؟ إن السـبب يكمن يف تصميم املركبة. وسـوف تتعـرّ

بعض العوامل التي تؤدي إىل انقالب األجسام.

  The Center of Mass مركز الكتلة
كيـف يدور اجلسـم حول مركـز كتلته؟ قد يدور مفتاح الشـد حول مقبضـه أو حول أحد 
طرفيـه، فهـل تتحـرك أي نقطــة ماديــة عـىل مفـتاح الشـد يف مسـار مسـتقيم؟ يوضـح 
ا  الشـكل 8a-1 حركة مفتاح الشد، ويمكنك مالحظة أن هناك نقطة واحدة تسلك مسارً
يف صورة خطّ مستقيم، كام لو أنه استعيض عن مفتاح الشد بجسم نقطي موضوع يف تلك 
النقطة. إن مركز الكتلة جلسـم ما عبارة عن نقطة يف اجلسـم تتحرك بالطريقة نفسـها التي 

يتحرك هبا اجلسيم النقطي. 

د موقع مركز الكتلة جلسم ما؟ أوالً علِّق اجلسم من أي  حتديد موقع مركز الكتلة  كيف حتدّ
نقطة، وعندما يتوقف اجلسـم عن التأرجح يكون مركز الكتلة عىل اخلط الرأيس املرسـوم 
من نقطة التعليق، كام يف الشـكل 8b-1. ارسـم هذا اخلط، ثم علِّق اجلسم مرة أخر من 
أي نقطة. ارسـم خطًّا رأسـيًّا من نقطة التعليق اجلديدة، ومرة أخر سـيكون مركز الكتلة 
عـىل اخلط املسـتقيم حتت نقطة التعليق. وهذا يعني أن مركـز الكتلة يف النقطة التي يتقاطع 
فيها اخلطان، كام يف الشـكل الشـكل 8c-1. إن مفتاح الشد واملرضب وكل األجسام التي 
تتحـرك حركـة دورانية حرة إنام تدور حول حمور يمر خـالل مركز كتلتها. واآلن، أين يقع 

مركز الكتلة لشخص ما؟

1-8 ال�سكل
a  


b


c

a

مركز الكتلة

b c نقطة تعليقنقطة تعليق

Equilibrium ا3-1 االت

 الأهداف 
ف مركز الكتلة. ُتعر•	

	• تو�سح تأثري موقع مركز 
الكتلة يف استقرار اجلسم.

	•تتعرف رشوط االتزان.
	••ت�سف كيف يؤدي دوران 

األطر املرجعية ( حماور 
 اإلسناد) إىل ظهور قو

ظاهرية.
 املفردات
مركز الكتلة

القوة الطاردة املركزية
قوة كوريوليس

 الأهداف 
ف مركز الكتلة. ُتعر•	

	• تو�سح تأثري موقع مركز 
الكتلة يف استقرار اجلسم.

	•تتعرف رشوط االتزان.
	••ت�سف كيف يؤدي دوران 

األطر املرجعية ( حماور 
 اإلسناد) إىل ظهور قو

ظاهرية.
 املفردات
مركز الكتلة

القوة الطاردة املركزية
قوة كوريوليس
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مركز الكتلة جل�سم الإن�سان  بالنسبة لشخص يقف ويداه متدليتان يكون مركز الكتلة عىل 
بعد سنتمرتات أسفل الرسة يف منتصف املسافة بني جزأي اجلسم األمامي واخللفي. ويكون 
ا بالنسـبة إىل جسمه. وألن  أعىل من ذلك قليالً لد األطفال؛ ألن رأس الطفل يكون كبريً
جسـم اإلنسـان مرن فإن مركز كتلته غري ثابت؛ فإذا رفعت يديك فوق رأسـك فإن مركز 
كتلتك يرتفع من cm 6 إىل cm 10. فمثالً يبدو العب اجلمباز وكأنه حيلِّق يف اهلواء؛ وذلك 
بتغيري مركز كتلته عندما يقفز، فهو يرفع ذراعيه ورجليه يف اهلواء، كام يف الشكل 9-1، مما 
يؤدي إىل رفع مركز كتلته، بحيث يُصبح قريبًا من رأسـه، ويكون مسـار مركز الكتلة عىل 

شكل قطع مكافئ، لذا يبقى رأس الالعب عىل االرتفاع نفسه تقريبًا لوقت طويل نسبيًّا.

 Center of Mass and )اتتقرار )الثبة وال�سز الكتلمرك
 stability

ما العوامل التي يعتمد عليها استقرار مركبة أو تعرضها لالنقالب أو الدوران عند تعرضها 
حلادثٍ ما؟ لكي تتعرف كيفية حدوث ذلك فكر يف عملية قلب صندوق. ملاذا ينقلب الصندوق 
املرتفـع القليل العرض أرسع من الصنـدوق املنخفض والعريض؟ لقلب صندوق، كام يف 
الشكل 10-1، جيب تدويره حول إحد حوافه (زواياه)، بحيث تؤثر يف أعىل الصندوق 
 ،τω ا ا معاكسً ا τF، ويؤثر وزن الصندوق يف مركز الكتلة بقوة Fg فتولد عزمً بقوة F لتولد عزمً
ا، ويبقى  وعندما يصبح مركز الكتلة فوق النقطة الداعمة (اإلسناد) مبارشة يصبح τω صفرً
تأثري العزم اخلارجي فقط، وبدوران الصندوق أكثر يبتعد مركز الكتلة عن النقطة الداعمة، 

وعندئذٍ يؤثر العزمان يف االجتاه نفسه، فينقلب الصندوق برسعة.





1-9 كلال�س

 
     


  1-10 ال�سكل  




Fg

Fg Fg

F
F

F

τω

τω

τF

τF

τF

 قفزة فو�سرب 





    




تطبيق الفيزياء
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ال�ستقرار   يُعد اجلسم يف حالة استقرار إذا احتاج إىل قوة خارجية لقلبه أو حتريكه؛ فالصندوق 
ا عىل قاعدته. بقيه مستقرًّ ا ما دام اجتاه العزم الناتج عن وزنه τω يُ يف الشكل 10–1 يبقى مستقرًّ

ويتحقق ذلك عندما يكون مركز كتلة الصندوق فوق قاعدته. ولقلب الصندوق أو تدويره 
جيب تدوير مركز كتلته حول حمور الدوران حتى يبتعد مركز الكتلة عن القاعدة، ولتدوير 
ا  الصندوق جيب أن ترفع مركز كتلته. لذلك كلام كانت قاعدة اجلسم عريضة كان أكثر استقرارً
(يتطلب قلبه تسـليط عزم يدور مركز الكتلة مسـافة طويلة حتـى يصبح خارج القاعدة)، 
فعندمـا تقف يف حافلة، وتتاميل يف أثناء سـريها فإنك تباعد بـني قدميك قليالً بحيث تزيد 

املسافة بينهام لتتجنب السقوط. 
ملاذا تنقلب السـيارات؟ يُبني الشـكل 11-1 سيارتني توشـكان عىل االنقالب. الحظ أن 
ا، لذلـك يؤدي ميل قاعدهتا قليالً  السـيارة ذات االرتفـاع األكرب يكون مركز كتلتها مرتفعً
ا  إىل خروج مركز كتلتها عن القاعدة، فتنقلب السيارة، وكلام كان مركز كتلة اجلسم منخفضً

ا. تكون السيارة أكثر استقرارً
ا عىل قدميك. فإذا وقفت عىل أصابع قدميك  ا عندما تقف مستويً ا أنت فتكون أكثر استقرارً أمّ
فإن مركز كتلتك يتحرك مبارشة إىل األمام، ويصبح فوق مقدمة القدمني، وتكون يف حالة أقل 
ا. ويف لعبة اجلودو وألعاب الدفاع عن النفس األخر يستخدم الالعب فيها العزم  استقرارً
ا أو ثباتًا. لتدوير اخلصم، بحيث ال يكون مركز كتلته فوق قدميه، مما جيعله يف وضع أقل استقرارً

نستنتج مما سبق أنه إذا كان مركز الكتلة خارج قاعدة اجلسم كان اجلسم غري مستقر، ويدور 
أو ينقلب دون تأثري عزم إضايف، وإذا كان مركز الكتلة فوق قاعدة اجلسم فإن اجلسم يكون 
ا،  ا، وإذا كانت قاعدة اجلسم ضيقة ومركز الكتلة فوق القاعدة فإن اجلسم يكون مستقرًّ مستقرًّ

إال أنّ أي قوة صغرية جتعله ينقلب أو يدور.

 Conditions of Equilibrium سرطا التزان�
إذا كان قلم احلرب ساكنًا، فإالم حيتاج لكي يبقى كذلك؟ يمكن أن حتمله بيدك بحيث يكون يف 
وضع رأيس، أو تضعه عىل الطاولة، أو عىل أي سطح آخر، أي جيب أن تؤثر يف القلم بقوة إىل 
أعىل حتى تعادل قوة اجلاذبية التي تؤثر فيه إىل أسفل. كام جيب أن متنعه من الدوران، كأن متسك 
ة  به بيدك. ويُعد اجلسم يف حالة اتزان ميكانيكي إذا كانت رسعة اجلسم املتجهة ورسعته الزاويّ
ا، أو ثابتتني. وحتى يكون اجلسم يف حالة اتزان ميكانيكي جيب توافر رشطني: املتجهة صفرً
.∑F=0 ا؛ األول: جيب أن يكون يف حالة اتزان انتقايل، أيْ أن حمصلة القو املؤثرة فيه تساوي صفرً

.∑τ=0 ا؛ الثاين: جيب أن يكون يف حالة اتزان دوراين، أيْ أن حمصلة العزوم املؤثرة فيه تساوي صفرً

    1-11 ال�سكل  
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لّم خشبي كتلته kg 5.8 وطوله m 1.80 يستقر أفقيًّا عىل حاملني داعمني. يبعد احلامل األول A مسافة  التزان امليكانيكي سُ
m 0.60 عن طرف السلّم، ويبعد احلامل الثاين B مسافة m 0.15 عن الطرف اآلخر له. ما مقدار القوة التي يؤثر هبا كل من 

احلاملني يف السلّم؟
حتليل امل�ساألة ور�سمها1

النقطة التي تؤثر فيها إحد القوتني املجهولتني؛ وذلك لتقليل املجاهيل يف    مثّل الوضع، ثم اخرت حمور الدوران عند 
لّم حمور دوران، فيكون العزم  ا. اخرت النقطة التي تؤثر فيها FA يف السُ املعادلة؛ حيث عزم القوة حول حمور دوراهنا صفرً

ا. الناتج عن هذه القوة FA صفرً
املجهول  املعلوم   

FA =?     m = 5.8 kg  

FB =?  � = 1.8 m  

�A = 0.60 m  

�B = 0.15 m  

اإيجاد الكمية املجهولة2
يكون مركز كتلة السـلم الذي كثافته ثابتة يف مركزه (منتصف الطول والعرض)، وحمصلة القوة املؤثرة يف السـلّم هي 

جمموع مجيع القو املؤثرة فيه
السلّم يف وضع اتزان انتقايل. لذا حمصلة القو املؤثرة فيه صفر.                   

Fحمصلة = FA + FB + Fg 
rs = 1.75 m – r�   ا  FA + FB + (- Fg) = حمصلةFعوض مستخدمً

0.0 N = FA + FB –•Fg

FA  أوجدFA = Fg –•FB

Fg ،  FB  أوجد العزم الناشئ عن
τgτg = - rg Fg يف اجتاه حركة عقارب الساعة

τBτB = + rB FB يف عكس اجتاه حركة عقارب الساعة

τB + τg = حمصلةτحمصلة العزوم هي جمموع كل العزوم املؤثرة يف اجلسم.

مثال 3

r
r
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0.0 N.m = τ
B
 + τg

τB = - τg

τg  ، τB   rB FB = rg Fg

FB أوجد FB=   rgFg
 ___ rB
    

 Fg = mg  ا rgm g   =     عوض مستخدمً
 ____ rB

  
Fg ،  FB    FA =  Fg –• FB FA = Fg - FB

  FB= 
rgFg ____ rB

  FA = Fg -   rgm g
 ____ rB

  
     = mg-   rgm g

 ____ rB
   = (1-   rg

 __ rB
  ) mg



rg = 0.30 m    ويمكنك التوصل من الرسم إىل أن
r

B
 = 1.05 m 

 : FB  احسب
 F 

B
  =  

rgm g
 ____ rB

  
rg=0.30mg=9.80ms2m=5.8kgrB=1.05m 

 F 
B
  =   

(0.30)(5.8 kg) (9.80 m/ s 2 )
  ____________________  

(1.05 m)
   = 16 N  

 :FA  احسب
 FA = mg (1-   rg __ rB

  )  m = 5.8 kg ، rg = 0.30 m   
= (5.8 kg) (9.80 m/s2) (1-   (0.30 m) ______ (1.05 m)   )  rB = 1.05 m ،g = 9.80 m/s2 

= 41 N

تقو اجلواب3
	  هل الوحدات �سحيحة  تُقاس القو بوحدة النيوتن. 

	 هل الإ�سارات امل�ستخدمة �سحيحة نعم؛ فالقوتان إىل أعىل.
	  هل اجلواب منطقي جمموع القوتني ألعىل يساوي وزن السلّم، والقوة التي يؤثر هبا احلامل القريب من مركز الكتلة 

هي القوة األكرب، وهذا صحيح.

ويمكنك التوصل من الرسم إىل أن    
دليل الرياضيات
فصل املتغري 227، 228
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 Rotating Frames of Reference   دوران الأطر املرجعية
ارة يف مدينة األلعـاب، وتدور بـك برسعة، تشـعر كأن قوة كبرية  عندمـا تركـب عربـة دوّ
تدفعـك إىل اخلارج. وإذا وجدت حصاة عىل أرضية العربة، فسـوف تتسـارع إىل خارجها 
دون أن تؤثر فيها قوة خارجية يف االجتاه نفسـه. وال تتحرك هذه احلصاة يف خط مسـتقيم، 
ارة أطر متسـارعة، وقوانني  وال نسـتطيع تطبيق قوانني نيوتن هنا؛ ألن األطر املرجعية الدوّ

نيوتن تطبق فقط يف حالة األطر املرجعية غري املتسارعة (القصورية).

؛ ألنّ األرض تدور.  إنّ دراسـة احلركـة يف إطار مرجعـي يتحرك حركة دورانية يشء مهـمٌّ
ا ال يُمكن مالحظتـه يف الصف أو املخترب، ولكنّه ذو أمهية  وتأثـري دوران األرض قليل جدًّ

وتأثري كبريين يف الغالف اجلوي، ومن ثم يف الطقس واملناخ.

 Centrifugal Force   القوة الطاردة املركزية
ارة، وثُبت جسم يف الطرف اآلخر للنابض فإن  ة دوّ بّت أحد طريف نابض يف مركز منصّ إذا ثُ
الشـخص املراقب الذي يقف عىل املنصة سـيالحظ أن اجلسم يشدّ النابض، أيْ أنه سيظن 
ا عن مركز املنصة. وتُسمى هذه القوة  أنّ هناك قوة تؤثر يف اجلسم وتسحبه إىل اخلارج بعيدً
، وهي قوة غري حقيقية؛ ألنّه ال توجد قوة تدفع اجلسـم إىل  الظاهرية القوةَ الطاردةَ املركزيةَ
اخلارج، ولكنك تشعر بالفعل بأنك تُدفع إىل اخلارج عندما تكون يف سيارة تتحرك عىل مسار 
ا عن  دائري. فإذا كانت القوة الطاردة املركزية غري حقيقية فام تربير شعورك باالندفاع بعيدً
ا ذاتيًّا؛ حيث متيل األجسام املتحركة  ا فإن لألجسام قصورً مركز الدوران؟ كام تعلمت سابقً
إىل االسـتمرار يف احلركة يف رسعة ثابتة ويف خط مسـتقيم، ولذلك ينزع اجلسم املتحرك يف 
مسـار دائري إىل اخلروج عن مسـاره عند كل نقطة ليتحرك برسعة ثابتة ويف خط مسـتقيم 
غـري أن القوة التي تسـحبه يف اجتـاه املركز (القوة اجلاذبة املركزية) جتربه عىل االسـتمرار يف 
مساره الدائري. ويمكن أن نستنتج مما سبق أن األجسام املتحركة يف مسارات دائرية ختضع 
لقـوة حقيقية تسـحبها يف اجتـاه املركز، أما الدفع إىل اخلارج فال توجد قوة تسـببه، وإنام هو 

 يتزن لوح خشبي كتلته  kg 24 وطوله m 4.5 عىل حاملني، أحدمها حتت مركز  23.
اللّـوح مبـارشة، والثاين عند الطـرف. ما مقدار القوتني اللتـني يؤثر هبام كل من 

احلاملني الرأسيني يف اللوح؟
يتحرك غطاس كتلته kg 85 نحو الطرف احلر للوح القفز، فإذا كان طول اللّوح  24.

m 3.5 وكتلتـه kg 14، وثبت بداعمني، أحدمها عند مركز الكتلة، واآلخر عند 
أحد طريف اللّوح، فام مقدار القوة املؤثرة يف كل داعم؟
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ناتـج عن القصور الذايت لألجسـام. ويف حالة املنصة الدوارة ير الشـخص الواقف عىل 
األرض أن اجلسـم يتحرك يف مسار دائري ويتسارع نحو املركز بسبب قوة النابض، ويعرب 
ac =  v2. ويمكن كتابته بداللـة الرسعة الزاوية املتجهة عىل 

 __ r     عـن تسـارعه املركزي بعالقة
النحو التايل:  ac = ω2 r؛ حيث يعتمد التسـارع املركزي عىل املسـافة من مركز الدوران، 

ة املتجهة. وعىل مربع الرسعة الزاويّ

 The Coriolis Force   قوة كوريولي�ض
ا يقف يف مركز قرص  والتأثري اآلخر للدوران موضح يف الشكل 12-1. افرتض أن شخصً
ار، ويقذف كرة إىل حافته اخلارجية. لندرس احلركة األفقية للكرة كام يراها مراقبان، عىل  دوّ

أن هتمل احلركة الرأسية للكرة يف أثناء سقوطها.

ا خارج القرص، كام هو موضح يف الشـكل 12a-1، فسـري الكرة  إذا كان املراقب واقفً
تتحرك يف خط مستقيم برسعة ثابتة املقدار إىل طرف القرص اخلارجي. أما املراقب اآلخر 
ا،  الذي عىل القرص ويدور معه، فسـري الكرة تتحرك يف مسار منحنٍ برسعة ثابتة مقدارً
كام هو موضح يف الشكل 12b-1، حيث يبدو أن هناك قوة حترف الكرة عن مسارها، هذه 
القوة الظاهرية تُسمى قوة كوريوليس، وكام يف القوة الطاردة املركزية، فإنّ قوة كوريوليس 
ليست حقيقية. ويعود سبب اإلحساس بتأثريها إىل أننا نالحظ االنحراف يف احلركة األفقية 

ار. عندما نكون يف إطار مرجعي دوّ

ا يطلق قذيفة من نقطة عىل خط  قوة كوريولي�ض النا�سة عن دوران الأر�ض  افرتض أن مدفعً
بة رسعة  االستواء نحو الشامل. فإذا أطلقت القذيفة يف اجتاه الشامل مبارشة، فسيظهر هلا مركّ
يف اجتاه الرشق؛ بسـبب دوران األرض، ويكون مقدار هذه املركبة عند خط االستواء أكرب 
ا نحو  منه عند أي خط عرض آخر؛ لذا فإنه يف أثناء حركة القذيفة شـامالً فإهنا تتحرك أيضً

1-12 كلال�س
 

    

ω ω











25



الرشق برسعة أكرب من النقاط التي حتتها عىل األرض. ومن ثم ستسقط القذيفة رشق اهلدف 
املقصود، انظر إىل الشكل 13-1. إن املراقب الذي يف الفضاء سيالحظ دوران األرض، بينام 
املراقب الذي عىل األرض سيفرس انحراف القذيفة عن هدفها بسبب تأثري قوة كوريوليس. 
أما األجسام املتحركة نحو خط االستواء فستنحرف بسبب قوة كوريوليس الظاهرية نحو 

الغرب، أي ستسقط القذيفة غرب اهلدف املقصود عند قذفها نحو اجلنوب.

إنّ اجتاه الرياح حول مناطق الضغط املرتفع والضغط املنخفض ناجتة عن قوة كوريوليس؛ 
حيـث تتجه الريـاح من مناطق الضغط املرتفع إىل مناطق الضغط املنخفض. وبسـبب قوة 
كوريوليس تنحرف الرياح القادمة من اجلنوب إىل رشق مناطق الضغط املنخفض يف نصف 
الكرة األرضية الشـاميل، بينام تنحرف الرياح القادمة من الشـامل إىل غرب مناطق الضغط 
املنخفـض؛ لذا تـدور الرياح يف عكس اجتاه حركة عقارب السـاعة حـول مناطق الضغط 
املنخفـض يف نصـف الكرة األرضية الشـاميل. أما يف نصف الكرة األرضيـة اجلنويب فتدور 

الرياح يف اجتاه حركة عقارب الساعة حول مناطق الضغط املنخفض.

واآلن، لنعـد إىل العربات التـي تتحرك حركة دورانية يف مدينة األلعاب، هذه العربات هتز 
الـركاب؛ ألهنـم يف أطر مرجعية متسـارعة يف أثناء حركة العربة. إن القو التي يشـعر هبا 
ركاب األفعوانيـة عنـد أسـفل املنحدر وأعاله، وعندما تتحرك رأسـيًّا إىل أسـفل تعود إىل 

التسارع اخلطي.

قق القوة الطاردة املركزية اإلثارة واملتعة يف العربات واأللعاب الدوارة واملسارات املتعرجة  حتُ
يف األفعوانيات.



   1-13 ال�سكل  
     




خط االستواء

املسار الفعلي

املسار املتوقع
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3-1 مراعة

  مركز الكتلة هل يمكن أن يكون مركز كتلة جسـم  25.
يف نقطة خارج اجلسم؟ وضح ذلك. 

لة التي أضيف  26.   ا�ستقرار اجل�سم ملاذا تكون املركبة املعدّ
ا من مركبة  إليها نوابض لتبدو مرتفعة، أقل استقرارً

لة؟ مشاهبة غري معدّ
  �سرطا التزان أعط مثاالً عىل جسم يف احلاالت التالية: 27.

.a .متزن دورانيًّا، ولكنه غري متزن انتقاليًّا

.b .متزن انتقاليًّا، ولكنه غري متزن دورانيًّا
ح كيف يمكنك إجياد مركز  28.   تعيني مركز الكتلة وضّ

كتلة كتاب الفيزياء؟

  دوران الأطر املرجعية إذا وضعـت قطعة نقد عىل  29.
ار، وبدأت يف االنزالق إىل اخلارج عند زيادة  قرص دوّ

رسعة دوراهنا، فام القو املؤثرة فيها؟
  التفكري الناقد عندما تستخدم الكوابح ينخفض اجلزء  30.

األمامي للسيارة إىل أسفل. ملاذا؟
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االتزان االنتقالي واالتزان الدوراني
ثبّت السقاالت وتكون آمنة جيب  عند صيانة البنايات العالية تستخدم السقاالت وتثبّت من اخلارج. ولكي تُ
دث كل  أن تكون يف اتزان انتقايل واتزان دوراين. الحظ أنه إذا أثرت قوتان أو أكثر يف السقالة أمكن أن حتُ
منها حركة دورانية حول طرفيها، أي ختل باتزاهنا.  تؤثر كتلة السقالة إذا كانت موزعة بانتظام يف مركزها. ويف 
حالة االتزان االنتقايل ال تتسارع السقالة؛ فالقو التي يف اجتاه األعىل مساوية للقو التي يف اجتاه األسفل.

وللحصول عىل اتزان دوراين البد أن يكون جمموع العزوم يف اجتاه حركة عقارب الساعة يساوي جمموع 
العزوم يف عكس اجتاه حركة عقارب الساعة عند أي نقطة دوران. 

�سوؤال التجربة 
ما الرشوط الالزمة لالتزان عندما تؤثر قوتان متوازيتان يف جسم؟ 

�  اجمع البيانات حول القو املؤثرة يف السقالة ونظمها.
�   �سف العزم يف اجتاه حركة عقارب الساعة ويف عكس اجتاه 

حركتها.
�  قارن بني االتزان االنتقايل واالتزان الدوراين. 

A B C D E F G H I J K L M NA B C D E F G H I J K L M N

 
ا من سقوط الكتل. � كن حذرً

5N مسطرة مرتية  ميزانان نابضيان بتدريج
ملزمتان قابلتان للحركة حامالن حلقيان رأسيان 

200 g كتلة تعليق  500 g كتلة تعليق

 pivot point سنعترب امليزان األيرس هو نقطة الدوران املحورية
يف هذه التجربة؛ حيث تقاس ذراع القوة من هذه النقطة.

عد cm 80.0 أحدمها من  1.  ضع احلاملني احللقيني عىل بُ
اآلخر.

ثبّت كلتا امللزمتني عىل حامل حلقي. 2.

قبـل  3. صفـر  النابضيـني  امليزانـني  تدريـج  أن  تأكـد 
فاطلـب  ضبـط  إىل  بحاجـة  كانـا  وإذا  اسـتخدامهام، 

مساعدة املعلم.
علق كالًّ من امليزانني بملزمة قابلة للحركة ومثبتة عىل  4.

احلامل.
ـت املسـطرة املرتيـة باسـتخدام اخلطافـني يف هنايـة  5. ثبّ

النابضيـن، عىل أن يكـون النابض األيرس عند العالمة 
.90 cm 10، والنابض األيمن عند العالمة cm

سـجل قيمة القوة يف جدول البيانـات 1 يف ضوء قراءة  6.
كال امليزانني.

علـق الكتلـة g 500 عىل املسـطرة املرتية عنـد العالمة  7.
cm 30؛ حيث تكون هذه النقطة عىل بعد cm 20 من 

امليزان األيرس.
سـجل قيمة القوة يف جدول البيانـات 1 يف ضوء قراءة  8.

كال امليزانني.
علق الكتلة g 200 عىل املسطرة املرتيــة عنـد العالمـة  9.

cm 70، حيث تكون هذه النقطة عىل بعد cm 60 من 

امليزان األيرس.
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جدول البيانات 1
قراءة امليزان الأن )N(قراءة امليزان الأي�سر )N( امل�سافة من التدريج الأي�سر ) m (الأج�سام امل�سافة

0.4الم�سطرة المترية
   500•g 0.2كتلة

 200•g 0.6كتلة

جدول البيانات 2
القوة ) N (ذراع القوة ) τcτcc) mالأج�سام امل�سافة

الم�سطرة المترية

500•g كتلة

200•g كتلة

القيمة ال�سحيحة

جدول البيانات 3
τc ( N.m ) τcc ( N.m )الأج�سام امل�سافة

الم�سطرة المترية
500•g كتلة
200•g كتلة

القيمة ال�سحيحة

∑ τ 

سـجل قيمة القوة يف جدول البيانـات 1 يف ضوء قراءة  10.
كال امليزانني.

 اح�سب أوجد كتلة املسطرة املرتية. 1.

 اح�سب أوجـد القوة أو الـوزن الناتج عن كل جسـم،  2.
وسـجل قيمته يف جدول البيانات 2. اقـرأ القوة املؤثرة 

يف النابض األيمن، وسجلها يف جدول البيانات 2.
لـق عندهـا امليـزان األيـرس  3. اسـتخدم النقطـة التـي عُ

د مجيـع القو التي  بوصفهـا نقطـة دوران حموري، وحدِّ
تسبب دوران السقالة يف اجتاه حركة عقارب الساعة أو 
 يف عكس اجتاه حركتها، وضع إشارة × عند هذه القو

يف جدول البيانات 2.
سـجل طول ذراع القوة لكل من هـذه القو من نقطة  4.

الدوران املحورية يف جدول البيانات 2.
 ا�ستخدم الأرقام احسـب العـزم لكل جسـم، وذلك  5.

برضب القوة يف طول ذراع القوة، وسـجل هذه القيم يف 
جدول البيانات 3. 

هل النظام يف وضع اتزان انتقايل؟ كيف عرفت ذلك؟ 1.

.2  ارسم خمطّط اجلسم احلر هلذا النظام، مبينًا مجيع القو
عىل الرسم.

قارن بني جممـوع العزوم يف اجتاه حركة عقارب السـاعة    3.
وجمموع العزوم يف عكس اجتاه حركة عقارب الساعة.

مـا النسـبة املئويـة للفـرق بـني τc ∑•( جممـوع العـزوم  4.
السالبة) و τcc ∑( جمموع العزوم املوجبة)؟ 

اسـتخدم كتالً إضافيـة يف مواضـع ختتارها باستشـارة املعلم، 
وسجل البيانات التي حتصل عليها. 

ابحـث يف متطلبات األمن والسـالمة السـتخدام السـقالة يف 
منطقتك وتركيبها وفكها.

ملزيد من املعلومات عن احلركة الدورانية ارجع اإىل املوقع الإلكرتو
obeikaneducation.com 

 الفيزياء
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ملاذا تكون ال�سيارات الريا�سية اأك عر�سة لالنقالب يعتقد 
ا وأمانًا.  الكثريون أن كرب حجم السيارة الرياضية جيعلها أكثر استقرارً
إال أن هذه السيارة مثلها مثل السيارات العالية األخر-ومنها 
سيارات الشحن- أكثر عرضة لالنقالب من السيارات العادية. 
ا جيعلها  امل�سكلة أنّ للسـيارات الرياضيـة مركـز كتلـة مرتفعً
أكثر قابليـة لالنقالب. وهناك عامل آخـر يؤثر يف االنقالب 
هو معامل االتزان االسـتاتيكي؛ وهو نسـبة عرض املسار إىل 
 (Track width) ف عرض املسار ارتفاع مركز الكتلة، حيث يعرّ
بأنه نصف املسافة بني اإلطارين األماميني. وكلام كان معامل 
االتزان االستاتيكي أكرب كان للسيارة قدرة أكرب عىل البقاء يف 
وضع رأيس. ويف معظم السيارات الرياضية يكون مركز الكتلة 
 13 cm أعىل من سيارات الركاب العادية بمسافة ترتاوح بني
وcm 15 ، ويكون معامل عرض املسـار للسيارات الرياضية 
ا لقيمته يف السيارات العادية. افرتض أن معامل االتزان  مقاربً
لسيارة رياضية 1.06 ولسيارة عادية 1.43، فيكون احتامل انقالب 
السيارة الرياضية يف أي حادث % 37 بحسب اإلحصاءات، يف 
حني يكون احتامل انقالب سيارة الركـــاب العاديــة % 10.6.

وليست املشكلة كلها يف معامل االتزان االستاتيكي؛ فظروف 
الطقس وسـلوك السـائق وخصائص القصور الذايت وأنظمة 
التعليـق احلديثة وعوامـل أخر مرتبطة مـع املركبة -ومنها 
اإلطارات وأنظمة التوقف- مجيعها هلا دور يف انقالب السيارة.

إن معظم حوادث االنقالب حتدث عندما تنحرف السيارة عن 
الطريق وتقع يف حفرة أو تسـري عىل تراب ناعم أو أي سـطح 
غري منتظم، وهذا حيدث عادة عندما يكون السـائق غري منتبه 
ا  أو يقود السيارة برسعة كبرية. إال أن السائق احلذر يقلل كثريً
من وقوع حوادث االنقالب؛ وذلك من خالل االنتباه املستمر 
وااللتـزام بالرسعة املحددة. وعىل الرغم من األمهية املتكافئة 
لكل من الظروف اجلوية وسلوك السائق، إال أن قوانني الفيزياء 

ا. توضح أن السيارات الرياضية خطرة جدًّ

ما الإجراءات املتخذة ملعاجلة امل�سكلة تصمم بعض السيارات 
ا،  احلديثة يف الوقت احلارض بحيث يكون عرض مسارها كبريً
ا، أوتكون مزودة بوسائد هوائية جانبية إضافيـة  أو سقفها قويًّ

هلا جمـسـات تبقيها 
منتفخة s 6 بعكس 
الوضـع الطبيعــي 
وهـو جزء من ثانية. 
كـل ذلك حلـمـاية 
الركــاب عنـدمـا 
تنقلـب السـيــارة 

أكثر من مرة.
وهناك تقنيات حديثة واعدة تُسمى النظام اإللكرتوين للتحكم 
يف الثبات (ESC) الذي يسـتخدم ملنع حدوث االنقالب؛ إذ 
ا يعطي إشارات عندما  ا إلكرتونيًّا حساسً حيوي هذا النظام جهازً
تبدأ السيارة يف الدوران ألسباب خارجة عن السيطرة، وكذلك 
عندما تبدأ يف االنزالق ألسـباب حتت السيطرة؛ حيث يطبق 
نظام ESC بشكل آيل الفرامل عىل واحد أو أكثر من اإلطارات، 

فيعيد التوازن إىل السيارة، وجيعلها يف االجتاه الصحيح. 
والقيادة السـليمة للسـيارة هي مفتاح احلل ملشـكلة حوادث 
السـيارات، ومعرفـة قوانني الفيزياء التـي تبحث يف حوادث 
ا عىل تثقيف السائق  االنقالب والعوامل األخر تساعد كثريً

وجعله يقود سيارته بصورة آمنة.

صالت
ن فر�سية عند تعرض عدة سـيارات حلـادث، تكون  و1. ك

السـيارات الرياضيـة عـادة أفضـل من سـيارات الركاب 
العادية املشرتكة يف احلادث. فرس ذلك.

2. ناق�ض يُعد نظام ESC تقنية حديثة إلنقاذ حياة الركاب، فهل 

جيب أن يكون إلزاميًّا يف السيارات الرياضية كلها؟ وملاذا؟

The Stability of Sport - Utility Vehiclesال�ستقرار يف ال�سيارات الريا�سية
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وحدة التحكم 
يف املحرك

�ض �سرعة 
�ض زاوية العجالت

املقود

�ض �سرعة 
العجالت

�ض 
توازن

 النظام اللكرتو
للتحكم يف الثبات
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Describing Rotational Motion 1-1 و�سف احلركة الدورانية

المفردات
• الراديان	

• ة	 اإلزاحة الزاويّ

• ة املتجهة	 الرسعة الزاويّ

• التسارع الزاويّ	

املفاهيم الرئي�سة
• 	.2 π rad يقاس املوقع الزاوي وتغرياته بالراديان، وتكون الدورة الكاملة الواحدة

• 	ω =   ∆t __ 
∆θ     :ة املتجهة باملعادلة التالية عرب عن الرسعة الزاويّ يُ

• 	 . α =   ∆t ___ 
∆ω   :يُعرب عن التسارع الزاويّ باملعادلة التالية

• عنـد دوران جسـم صلب فإن كالًّ من اإلزاحة والرسعة والتسـارع الزاوي يرتبط مـع اإلزاحة والرسعة 	
والتسارع اخلطي عند أي نقطة عىل اجلسم باملعادالت التالية: 

a = r α           υ = r ω      d =r θ  

  Rotational Dynamics 2-1 ديناميكا احلركة الدورانية

المفردات
• ذراع القوة	

• العزم	

املفاهيم الرئي�سة
• ة املتجهة جلسمٍ ما عندما يؤثر فيه عزم.	 تتغري الرسعة الزاويّ

• يعتمد العزم عىل مقدار القوة املؤثرة، واملسافة من حمور الدوران املستخدم والزاوية بني اجتاه القوة ونصف 	

τ = F r sin θ القطر من حمور الدوران حتى نقطة تأثري القوة. 

  Equilibrium 3-1 التزان

المفردات
• مركز الكتلة	

• القوة الطاردة املركزية	

• قوة كوريوليس	

املفاهيم الرئي�سة
• مركز كتلة جسم هو نقطة عىل اجلسم تتحرك بالطريقة نفسها التي يتحرك هبا اجلسيم النقطي.	

• يكون اجلسم ثابتًا ضد االنقالب إذا كان مركز كتلته فوق قاعدته.	

• ا، وكذلك إذا كانت حمصلة العزوم 	 يكون اجلسـم يف وضع اتزان إذا كانت حمصلة القـو املؤثرة فيه صفرً
ا. املؤثرة فيه صفرً

• القـو الطـاردة املركزية قو ظاهرية تظهر عندما حتلل حركة جسـم يتحرك حركة دورانية باسـتخدام 	
نظام إحداثيات يدور مع اجلسم.
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أكمل خريطة املفاهيم أدناه باستخدام املصطلحات التالية:  31.

، نصف القطر، التسارع املاميس(اخلطي)،  التسارع الزاويّ
التسارع املركزي.





يدور إطار دراجة هوائية بمعدل ثابت rev min 25. فهل  32.

تقل رسعتها الزاوية املتجهة أم تزداد أم تبقى ثابتة؟ (1-1)
يدور إطار لعبة بمعدل ثابت rev/min 5. فهل تسارعها  33.

الزاوي موجب أم سالب أم صفر؟  (1-1)
هل تدور مجيع أجزاء األرض باملعدل نفسه؟ وضح ذلك. (1-1) 34.
يدور إطار دراجة بمعدل ثابت rev/min 14. فهل يكون  35.

اجتاه التسارع الكيل لنقطة عىل اإلطار إىل الداخل، أم إىل 
ا؟ (1-1) اخلارج، أم مماسيًّا، أم صفرً

ملـاذا يُعـد عزم الـدوران أهم مـن القوة عند حماولة شـدّ  36.
الربغي؟ (1-2)

رتب العزوم املؤثرة يف األبواب اخلمسة فـي الشكل 1-14  37.
من األقل إىل األكرب. والحظ أنّ مقدار القوة هو نفسه يف 

األبواب كلها.  (1-2)

1-14 

D

A B

C

E

ملعايرة العجالت توضع عجلة السـيارة عىل حمور دوران  38.
رأيس، وتضـاف إليها أثقال جلعلهـا يف وضع أفقي. ملاذا 
تكافئ عمليـةُ وضع األثقال عىل العجلـة عمليةَ حتريك 

مركز كتلتها حتى يصبح يف منتصفها؟   (1-3)

يقود سائقٌ سيارةً بطريقة خطرة؛ حيث يقودها عىل إطارين  39.
جانبيني فقط. فأين يكون مركز كتلة السيارة؟ (1-3)

ملاذا تتزن عندما تقف عىل أطراف أصابع قدميك حافيًا،  40.
ا للجدار وأصابع  وال تستطيع االتزان إذا وقفت مواجهً

قدميك تالمسه؟  (1-3)
ملاذا يظهر العب اجلمباز وكأنه يطري يف اهلواء عندما  41.

يرفع ذراعيه فوق رأسه يف أثناء القفز؟  (1-3)
ملاذا يكون احتامل انقالب سيارة هلا إطارات أقطارها  42.

كبـرية أكرب من احتامل انقالب سـيارة ذات إطارات 
أقطارها صغرية؟ (1-3)


ناقال حركة، أحدمها صغـري واآلخر كبري، متصالن  43.

ا ويدوران كام يف الشـكل 15 – 1. قارن أوالً بني  معً
رسعتيهام الزاويّتني املتجهتني، ثم بني الرسعتني اخلطيتني 

ا. لسنّني متصلني معً

1-15 
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  ما مبدأ عمل الغسـالة؟  44.
وكيف يؤثر دوران احلوض يف الغسيل؟ ارشح ذلك 

بداللة القو عىل املالبس واملاء.
  افـرتض أن أحـد إطـارات سـيارة  45.

والدك قد ثُقب، وأخرجت العدة لتساعده ووجدت 
أن هناك مشـكلة يف مقبض مفتاح الشـد املسـتخدم 
لفك صمولة الرباغي الثابتة، وأنه من املستحيل فك 
الصواميـل، فاقرتح عليك والدك عدة طرائق لزيادة 
العـزم املؤثـر لفكها. اذكـر ثالث طرائـق يمكن أن 

يقرتحها عليك والدك؟
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  يسـري العب هبلواين عىل حبل حامالً  46.
قضيبًا يتدىل طرفاه أسفل مركزه. انظر إىل الشكل 16 – 1. 

كيف يؤدي القضيب إىل زيادة اتزان الالعب؟ 
تلميح: ابحث يف مركز الكتلة.

1-16 

 عندما كان أمحد جيلـس عىل لعبة  47.  
ا نحو صديقه الواقف عىل  احلصان الـدوار، قذف مفتاحً
األرض لكي يلتقطه. هل جيب عليه قذف املفتاح قبل أن 
يصـل النقطة التي يقف عندهـا صديقه بوقت قصري، أم 
ينتظـر حتى يصبح صديقه خلفـه مبارشة؟ وضح ذلك.

ملـاذا هنمل القـو التي تؤثر يف حمور دوران جسـم ما يف  48.
حالة اتزان ميكانيكي عند حساب حمصلة العزم عليه؟

ملـاذا نجعل عادةً حمور الدوران عند نقطة تؤثر هبا قوة أو  49.
أكثر يف اجلسم عند حل مسائل يف االتزان امليكانيكي؟



1-1

نصف قطر احلافة اخلارجية إلطار سيارة cm 45 ورسعته  50.
m/s 23. ما مقدار الرسعة الزاوية لإلطار بوحدة rad/s؟ 

.51  .1.5 m يدور إطار بحيث تتحرك نقطة عند حافته اخلارجية مسافة
وإذا كان نصف قطر اإلطار m 2.50 كام يف الشـكل 1-17 
فام مقدار الزاوية (بوحدات radians) التي دارها اإلطار؟

1-17 

2.5
0 m

1.50 m
θ

أديـرت عجلـة قيادة سـيارة بزاويـة قدرهـا  ْ 128. انظر  52.
الشكل 18-1، فإذا كان نصف قطرها cm 22 فام املسافة 
التي تتحركها نقطة عىل الطرف اخلارجي لعجلة القيادة؟

1-18 

22 cm 128°

 تدور مروحة بمعدل rev/min 1880 أي  53.
(1880 دورة كل دقيقة). 

.a  ؟rad/s ة املتجهة بوحدة ما مقدار رسعتها الزاويّ

.b  2.50؟ s ة للمروحة خالل ما مقدار اإلزاحة الزاويّ
تناقص دوران املروحــة يف السـؤال السـابـــق من  54.

 ،4.00 s 187 خالل rev/min 475 إىل rev/min

؟ ما مقدار تسارعها الزاويّ
إطار سيارة نصف قطره cm 9.00 كام يف الشكل 1-19،  55.

يدور بمعدل rad/s 2.50. ما مقدار الرسعة اخلطية 
لنقطة تقع عىل بعد cm 7.00 من مركز الدوران؟

1-19 

7.00 cm7.00 cm

9.
00

 c
m

9.
00

 c
m

 غسالة قطر حوضها m 0.43، هلا رسعتان:  56.
 328، واألخـر rev / min األوىل تـدور بمعـدل

 .542 rev / min بمعدل
.a  ما مقدار نسبة التسارع املركزي لرسعة الدوران

 v = rw و ،ac =   v2

 __ r    األرسع واألبطأ؟ تذكر أن
.b  ما نسبة الرسعة اخلطية جلسم عىل سطح احلوض

لكل من الرسعتني؟
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.57  g للتسـارع املركـزي بداللة أوجـد القيمة القصو
للغسالة يف السؤال السابق.

استخدم جهاز الطرد املركزي الفائق الرسعة لفصل  58.
ا مقداره  ا مركزيًّ مكونات الدم، بحيث يولّد تسـارعً
g 106 × 0.35 عىل بُعد cm 2.50 من املحور. ما مقدار 
الرسعة الزاوية املتجهة الالزمة بوحـــدة rev/min؟

1-2

.59  ،8.0 N.m ــا مقــداره   يتطلب شدّ برغـــي عزمً
فإذا كان لديك مفتاح شـد طوله m 0.35. ما مقدار أقل 

قوة جيب التأثري هبا يف املفتاح؟
ما مقدار العزم املؤثر يف صمولة والناتج عن قوة مقدارها  60.

ا يف مفتاح شـدّ طولـه cm 25؟ انظر  N 15 تؤثـر عموديًّ
الشكل 20 – 1. 

1-20 

90°

F

25 cm

1-3
تبني مواصفات سيارة أن وزهنا موزع بنسبة % 53 عىل اإلطارات  61.

األمامية و % 47 عىل اإلطارات اخللفية، فإذا كان طول لوح 
قاعدة سيارة m 2.46، فأين يكون مركز كتلة السيارة؟

لوح كتلته kg 12.5 وطوله m 4.00، رفعه أمحد من أحد  62.
طرفيه، ثم طلب املساعدة، فاستجاب له جواد.

.a  مـا أقل قوة يؤثر هبا جواد لرفـع اللّوح إىل الوضع
األفقي؟ وعند أي جزء من اللّوح؟

.b  ما أكرب قوة يؤثر هبـا جواد لرفع اللّوح إىل الوضع
األفقي؟ وعند أي جزء من اللّوح؟

إىل  63. طرفيـه  مـن  خشـبيًّا  ـا  لوحً شـخصان  يرفـع 
أعـىل، فـإذا كانـت كتلـة اللّـوح kg 4.25 وطولـه 
m 1.75، ويوضـع عـىل بُعـد m 0.50 مـن طرفـه 
األيمن صندوق كتلته kg 6.00. انظر الشكل 1-21. 
مـا القوتـان اللتان يؤثر هبـام الشـخصان يف اللّوح؟

1-21 

6.00 kg

0.50 m
1.25 m


  وضعـت عرشة أكياس مملوءة برتبة  64.

رمليـة يزن كل منها N 175 بعضها فوق بعض، عىل 
بُعد m 0.5 من الطرف األيمن لقطعة خشـبية طوهلا 
m 2.43. انظر الشكل 22–1، فرفع شخصان طريف 
القطعة من هنايتيها إىل أعىل. ما مقدار القوة التي يؤثر هبا 
كل من الشخصني يف القطعة اخلشبية مع إمهال وزهنا؟

1-22 
0.50 m

1.93 m

 يوضح الشـكل 23 – 1 أسـطوانة قطرها m 50 يف  65.
حالة سكون عىل سـطح أفقي، فإذا لف حوهلا حبل 

ثم سحب، وأصبحت تدور دون أن تنزلق
.a  فام املسـافة التي يتحركها مركز كتلة األسـطوانة

عند سحب احلبل مسافة m 2.5 برسعة ثابتة؟
.b  2.5 خالل زمن m وإذا سـحب احلبـل مسـافة

s 1.25 فام رسعة مركز كتلة األسطوانة؟
.c ما الرسعة الزاوية املتجهة لألسطوانة؟
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1-23 

50 m

  يدور قرص صلب يف حاسوب حديث  66.
م عىل أن  rev/min 7200 (دورة لكل دقيقة). فإذا صمّ

الــة  يبدأ الدوران من السكون ويصل إىل الرسعة الفعّ
خــالل s 1.5. فام التسارع الزاوي للقرص؟

  تقيس معظم أجهـزة قياس الرسعة  67.
يف السـيارات الرسعة الزاوية للحركة، ثم حتوهلا إىل 
رسعـة خطية، فكيف تؤثر زيـادة قطر اإلطارات يف 

قراءة عداد الرسعة؟
يسحب صندوق عىل األرض باستخدام حبل مربوط  68.

بالصندوق عىل ارتفاع h من األرض، فإذا كان معامل 
االحتكاك 0.35  وارتفاع الصندوق m 0.50 وعرضه 

m 0.25 فام مقدار القوة الالزمة لقلب الصندوق؟
إذا كان طول عقرب الثواين يف ساعة يد mm 12 فام  69.

رسعة دورانه؟
  إذا اشـرتيت عارضة خشبيّة طوهلا  70.

m 2.44، وعرضها cm 10، وسـمكها cm 10، يف 
حني اشرت زميلك عارضة خشبية مماثلة وقطعها إىل 
قطعتني طول كل منهام m 1.22، انظر إىل الشكل24–1، 

ثم محل كل منكام ما اشرتاه من اخلشب عىل كتفيه
.a  فأيكام يرفع ما اشرتاه من اخلشب بطريقة أسهل؟

وملاذا؟
.b  إذا كان كل منكام يؤثر بعزم بيديه ليمنع اخلشب

من الدوران، فأي احلملني يُعدّ منعه من الدوران 
أسهل؟ وملاذا؟

1-24 
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2.44 m

1.22 m

1.22 m

ا طوله  71. ا مسطحً  حيمل ماجد وعدي لوحً
m 2.43، ووزنـه N 143. فإذا كان ماجد يرفع أحد 

 57 N طريف اللّوح بقوة
.a فام القوة التي جيب أن يؤثر هبا عدي لرفع اللوح؟
.b أي أجزاء اللّوح جيب أن يرفعه عدي؟

.72  325 N 6.50، ووزهنـا m عارضـة فوالذيـة طوهلـا
تسـتقر عىل دعامتني املسـافة بينهـام m 3.00، وبُعد 
. فإذا وقفت  كل مـن الطرفني عن الدعامتني متسـاوٍ
سـوزان يف منتصف العارضة وأخذت تتحرك نحو 
أحد الطرفني فام أقرب مسـافة تتحركها سوزان هلذا 
الطرف قبـل أن تبدأ العارضـة يف االنقالب إذا كان 

وزن سوزان N 575؟ 


 نقطة عـىل حافة إطار تتحرك حركة  73.

دورانية.
.a ا؟ ما الرشوط التي جتعل التسارع املركزي صفرً
.b ا؟ ما  الرشوط التي جتعل التسارع املاميس (اخلطي) صفرً
.c  ا عندما هل يمكن أاليساوي التسارع اخلطي صفرً

ا؟ وضح ذلك. يكون التسارع املركزي صفرً
.d  ا هل يمكن أاليسـاوي التسـارع املركـزي صفرً

ا؟ وضح ذلك. عندما يكون التسارع اخلطي صفرً
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 تتدىل راية كبرية من سارية أفقية قابلة  74.
للدوران حول نقطة تثبيتها يف جدار كام يف الشكل 1-25، 
إذا كان طول السـارية m 2.10، ووزهنا N 175، ووزن 
لِّقـت عىل بُعـــد m 1.80 من حمور  الرايـة N 105، وعُ
الدوران (نقطة التثبيت يف اجلدار) فام قوة الشد يف احلبل 

الداعم للسارية؟ 

1-25 





  يتدىل مصباح من سلسلة معلقة  75.
بقضيب أفقي قابل للدوران حول نقطة اتصاله بجدار، 
ومشدود من طرفه اآلخر بحبل، انظر الشكل 1-26. 

 64 N 27، ووزن املصباح N إذا كان وزن القضيب
.a فام العزم املتولد من كل قوة؟
.b وما قوة الشد يف احلبل الداعم لقضيب املصباح؟

1-26 

 ينقل عدنان وسامل األجسام اآلتية  76.
ا،  إىل أعىل السـلم: مرآة كبرية، وخزانة مالبس، وتلفازً
حيث يقف سـامل عند الطرف العلـوي، ويقف عدنان 
 عند الطرف السفيل. وعىل افرتاض أن كليهام يؤثر بقو

رأسية فقط.
.a  ارسـم خمطط اجلسـم احلر مبينًا فيه ساملًا وعدنان

يؤثران بالقوة نفسها يف املرآة.
.b  ارسم خمطط اجلسم احلر مبينًا فيه عدنان يؤثر بقوة

أكرب يف أسفل خزانة املالبس.
.c  أين يكون مركز كتلة التلفاز لكي حيمل سامل الوزن

كله؟


يعرف علامء الفلك أنه إذا كان التابع الطبيعي (كالقمر)  77.

ا من الكوكب فإنه سيتحطم إىل أجزاء بسبب  قريبًا جدًّ
قو تسـمى قو املدّ واجلزر. وباملثل فإنّ الفرق بني 
قويت اجلاذبيـة األرضية عىل طريف القمر االصطناعي 
القريب من األرض والبعيد عنها أكرب من قوة متاسكه. 
د بعد القمر  ابحث يف حد روش Roche limit، وحدّ

عن األرض ليدور حوهلا عند حد روش.
تصنف حمركات السـيارات وفق عـزم الدوران الذي  78.

تنتجه. ابحث عن سبب االهتامم بعزم الدوران وقياسه.


.79  18.0 m/ s 60.0 برسعة kg حتركت زالجــة كتلتهــا

يف منعطف نصف قطره m 20.0. كم جيب أن يكون 
االحتكاك بني الزالجة واجلليد حتى جتتاز املنعطف؟  
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أسئلة االختيار من متعدد
اختر  رمز ا جابة الصحيحة فيما يلي:

يبني الشـكل صندوقني عند هنايتي لوح خشـبي طوله  1.
m 3.0، يرتكـز عنـد منتصفـه عـىل دعامـة متثل حمور 
 m

1
 = 25 kg دوران، فـإذا كانت كتلة الصندوق األيرس

m، فام بعد النقطة 
2
 = 15 kg وكتلة الصندوق األيمـن

التـي جيب وضـع الدعامـة عندها عن الطـرف األيرس 
ا؟ وح اخلشبي والصندوقان أفقيًّ لكي يتزن اللّ

C08-44A-845813
ac

m1

m2

1.1 m C  0.38 m A

1.9 m D  0.60 m B

أثـرت قـوة مقدارهـا N 60 يف أحـد طريف رافعـة طوهلا  2.
m 1.0، أمـا الطرف اآلخـر للرافعـة فيتصل بقضيب 
ار متعامـد معهـا، بحيـث يمكـن تدويـر القضيب  دوّ
بدفـع الطرف البعيد للرافعة إىل أسـفل. فـإذا كان اجتاه 
القـوة املؤثـرة يف الرافعـة يميـل °30 فام العـزم املؤثر يف 

الرافعة؟
(sin 30° = 0.5 ،cos 30° = 0.87 ،tan 30° = 0.58) 

60 N.m C  30 N.m A

69 N.m D  52 N.m B

حياول طفل اسـتخدام مفتاح شدّ لفك برغي يف دراجته  3.
 10 N.m اهلوائيـة. وحيتـاج فك الربغي إىل عزم مقـداره
ا يف  وأقـىص قـوة يسـتطيع أن يؤثـر هبـا الطفـل عموديًّ
املفتـاح N 50. مـا طـول مفتـاح الشـد الـذي جيب أن 

يستخدمه الطفل حتى يفك الربغي؟ 
 0.2 m C  0.1 m A

0.25 m D  0.15 m B

تتحرك سيارة قطر كل إطار من إطاراهتا cm 42 فتقطع  4.
مسـافة m 420. أي ممـا يـأيت يبني عدد الـدورات التي 

يدورها كل إطار عند قطع هذه املسافة؟ 
    1.5 ×102

 ______ π   rev C     5.0 × 101

 ______ π   rev A

   1.0 ×103

 ______ π   rev D  1.0 ×102

 ______ π   rev   B

ار زراعي m 1.5، وقـاد املزارع  5. إذا كان قطـر إطـاري جـرّ
ار برسعـة خطيـة m/s 3.0، فـام مقـدار الرسعـة  اجلـرّ

الزاوية لكل إطار؟ 
 4.0 rad/s C  2.0 rad/s A

4.5 rad/s D  2.3 rad/s B

ا�سئلة الممتدة

استُخدم مفتاح شد طوله cm  25 لفك صمولة برغي  6.
حب الطرف احلر  يف إطار سيارة. انظر الشكل أدناه. وسُ
للمفتـاح إىل أعىل بقـوة مقدارهـا N 102 × 2.0، ومتيل 
30، كام هو مبني يف الشكل. ما مقدار العزم املؤثر  بزاوية ْ
(sin 30° = 0.5 ، cos 30° = 0.87) يف مفتاح الشد؟

C08-45A-845813
ac

30°

25 cm

F

اإر�ساد
تدّرب، تدّرب، تدّرب

ـر يف كل اختيار عىل حدة، واشـطب االختيار  ـل وفكّ تأمّ
ـا. وإذا كنـت ال تريـد  الـذي تسـتبعد أن يكـون صحيحً
الكتابـة عـىل الكتـاب املقـرر فاسـتخدم ورقـة خارجيـة 
لشطب االختيار املسـتبعد. ولكسب املزيد من الوقت يف 

اختيار اإلجابة الصحيحة، استخدم االستبعاد الذهني.
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الزخم وحفظه
Momentum & Its Conservation

ما الذي ستتعلمه في هذا 
الفصل؟

• وتوظيـف 	 والدفـع،  الزخـم  وصـف 
العالقـات واملفاهيـم املرتبطـة معهام 

عند التعامل مع األجسام املتفاعلة.
• ربط القانون الثالث لنيوتن يف احلركة 	

مع قانون حفظ الزخم. 

ا	همية
الزخم هو مفتـاح النجاح يف العديد من 
األلعـاب الرياضيـة، ومنهـا البيسـبول، 

وكرة القدم، وهوكي اجلليد، والتنس.

العبـي  أحـالم  تتعلَّـق  البيسـبـــول 
نهـم مـن رضب الكـرة  البيسـبول بتمكُّ
ا طويـالً يأخذها إىل خارج  لتتخذ مسـارً
امللعـب. فعندمـا يقـوم العـب برضب 
الكرة يتغري شكل كل من الكرة واملرضب 
ا، ثم يتغري زخم كل  حلظة تصادمهام حتديدً
منهام. وحيدد التغري يف الزخم الناتج عن 

التصادم  نجاحَ الالعب يف الرضبة.

ر ◀ فكِّ
ما القوة املؤثرة يف مرضب البيسـبول عند 

رضب الكرة إىل خارج امللعب؟ 
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إن مشاهدة العب البيسبول وهو يرضب الكرة ليحرز النقاط أمر مثري للدهشة. 
حيث يرمي العب املرمى الكرة يف اجتاه الالعب ذي املرضب، الذي يرضهبا 
بدوره لرتتد برسعة كبرية حتت تأثري دفع املرضب. ستقوم بدراسة التصادم يف 
هذا الفصل بطريقة خمتلفة عام فعلت يف الفصول السابقة؛ حيث كان الرتكيز عىل 
القوتني املتبادلتني بني الكرة واملرضب وما ينتج عنهام من تسارع. أما يف هذا 
الفصل فالرتكيز عىل التفاعل الفيزيائي بني اجلسمني املتصادمني. إن اخلطوة 
األوىل يف حتليل التفاعل الفيزيائي بني اجلسـمني هي وصف ما حدث للكرة 
واملرضب قبل التصادم ويف أثنائه وبعده. ونسـتطيع تبسـيط دراسة التصادم 
بني الكرة واملرضب بافرتاض أن مجيع احلركات أفقية؛ حيث حتركت الكرة يف 
اجتاه املرضب قبل التصادم، وتأثرت الكرة باملرضب مما أد إىل انضغاطها يف 
أثناء التصادم، فتحركت الكرة برسعة أكرب مبتعدة عن املرضب بعد تصادمهام، 

وأكمل املرضب مساره ولكن برسعة أقل.

 الأهداف 
	•تتعّرف مفهوم الزخم. 

	•حتّدد مقدار الدفع الواقع عىل جسم.

 املفردات
الدفع

الزخم
نظرية الدفع –•الزخم

 الأهداف 
	•تتعّرف مفهوم الزخم. 

	•حتّدد مقدار الدفع الواقع عىل جسم.

 املفردات
الدفع

الزخم
الزخم–•الزخم–•الزخم نظرية الدفع 

Impulse and Momentum     وال 1-2 ال

ماذا يحدث عندما ت�سطدم كرة 
بال�ستيكية جوفاء بكرة م�سمتة

�سوؤال التجربة  مـا االجتـاه الـذي تتحـرك فيـه كل من 
الكرتني البالسـتيكيتني اجلوفاء واملصمتة بعد تصادمهام 

مبارشة؟

A B C D E F G H I J K L M N
 

A B C D E F G H I J K L M N
اخلطوات   

دحـرج كرة مصمتة وكرة بالسـتيكية جوفاء إحدامها  1.
يف اجتاه األخر عىل سطح أملس.

ا. 2. الحظ اجتاه حركة كل كرة بعد تصادمهام معً

أعـد التجربـة، عـىل أن حتافـظ عـىل الكـرة املصمتة  3.
ساكنة، وتدحرج الكرة البالستيكية اجلوفاء نحوها.

ا. 4. الحظ اجتاه حركة كل كرة بعد تصادمهام معً

أعـد التجربة مرة أخر عـىل أن حتافظ هذه املرة عىل  5.
بقـاء الكـرة البالسـتيكية اجلوفـاء سـاكنة، وتدحرج 

الكرة املصمتة نحوها.

الحظ اجتاه حركة كل كرة بعد تصادمهام. 6.

التحليل 
ما العوامل التي تؤثر يف رسعة الكرتني بعد تصادمهام؟ وما 
د اجتاه حركة كل منهام بعد تصادمهام؟  العوامل التي حتدّ

التفكري  الناقد  ما العامل أو العوامل التي تسـبب ارتداد 
الكرة املصمتة إىل اخللف بعد اصطدامها بالكرة البالستيكية 

اجلوفاء؟
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Impulse and Momentum الدفع والزخم
مـا العالقة بني الرسعتني املتجهتني للكرة قبل التصـادم وبعده والقوة املؤثرة فيها؟ يصف 
القانـون الثـاين لنيوتـن يف احلركة كيف تتغري الرسعة املتجهة جلسـم بفعـل القوة املحصلة 
املؤثرة فيه؛ إذ حيدث التغري يف الرسعة املتجهة للكرة بسـبب قوة املرضب املؤثرة يف الكرة، 
وتتغري القوة خالل الزمـن، كمــا يف الشكل 1 – 2. تنضغط الكرة بعد التالمس مبارشة، 
وتسـتمرالقوة يف التزايـد حتـى تصـل إىل أقـىص قيمة هلـا ( أكرب مـن وزن الكـرة أكثر من 
10000 مرة)، ثم تستعيد الكرة شكلها، وتتحرك مبتعدة عن املرضب برسعة، ويقل مقدار 

ا. ويسـتغرق هذا احلدث فـرتة زمنية مقدارها ms 3.0. فكيف  القـوة مبارشةً ليصبح صفرً
تستطيع حساب التغري يف الرسعة املتجهة لكرة البيسبول؟

الدفع يمكن إعادة كتابة القانون الثاين لنيوتن، F = ma، باستخدام تعريف التسارع بأنه 
حاصل قسمة التغري يف الرسعة املتجهة عىل الزمن الرضوري إلحداث التغري. ويمثل ذلك 

 F = ma = m (  ¥v
 

___ ¥t  )  :باملعادلة

F¥t = m¥v برضب طريف املعادلة يف الفرتة الزمنية t¥ ، نحصل عىل املعادلة التالية: 

إن الدفع، أو F¥t    هو حاصل رضب متوسـط القوة املؤثرة يف جسـم يف زمن تأثري القوة. 
ويقـاس الدفـع بوحدة N.s. ويتم إجياد مقدار الدفع يف احلـاالت التي تتغري فيها القوة مع 
الزمـن من خالل حتديد املسـاحة حتـت منحنى العالقـة البيانية للقوة مع الزمـن. انظر إىل 

الشكل 1–2.

حيتوي اجلانب األيمن من املعادلة، m¥v عىل التغري يف الرسعة املتجهة:

m¥v = mvf –•mv . ويعرف حاصل رضب كتلة اجلسم 
i
v = vf – v¥. حيث يكون 

i
 

m يف رسعته املتجهة v  بزخم اجلسم؛ حيث يقاس الزخم بوحدة  kg.m/s. ويعرف زخم 
ا، ويُعرب عنه باملعادلة التالية: اجلسم بالزخم اخلطي أيضً

p = mv          الزخم
زخم جسم ما يساوي حاصل رضب كتلة اجلسم يف رسعته املتجهة.

2.0 3.02.5

دللة الألوان
• متجهـات الزخم والدفـع باللون 	

الربتقايل.

• متجهات القوة باللون األزرق.	

• متجهـــــات التســـارع باللـون 	

البنفسجي.

• متجهات اإلزاحة باللون األخرض.	

• متجهات الرسعة باللون األمحر	

2-1كلال�س



-
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m  v  f  =  p  f  حيث إن ، F¥t = m¥v = m  v  f   – m  v  i   بالرجوع إىل املعادلة

 m v ، فإنه يمكننا إعادة كتابة هذه املعادلة عىل النحو التايل:
i
 = p 

i
و 

F¥t = m¥v =  p  f  –  p  i 

يصف اجلانب األيمن من هذه املعادلة   p  f  –• p  i   التغري يف زخم جسـم ما. وبذلك  يكون 
الدفع عىل جسـم ما يسـاوي التغري يف زمخه. وهذا يسمى نظرية الدفع – الزخم. ويعرب عن 

هذه النظرية من خالل املعادلة التالية: 

 F¥t =  p  f  –• p  i    نظرية الدفع - الزخم
ا منه زمخه االبتدائي. الدفع عىل جسم ما يساوي زخم اجلسم النهائي مطروحً

إذا كانـت القـوة املؤثرة يف جسـم ثابتة فإن الدفع عبارة عن حاصـل رضب القوة يف الفرتة 
ا ال تكـون القوة ثابتة، لذا يتـم إجياد الدفع  الزمنيـة التـي أثرت خالهلا هـذه القوة. وعمومً
باسـتخدام متوسـط القوة مرضوبًا يف الفرتة الزمنية التي أثرت خالهلا، أو عن طريق إجياد 

املساحة حتت منحنى القوة - الزمن. 

ا كمية متجهة. وبشـكل مشـابه ال بد أن يكون  وألنّ الرسعـة كمية متجهة فإن الزخم أيضً
الدفع كمية متجهة؛ ألنَّ القوة كمية متجهة. وهذا يعني رضورة أخذ اإلشارات يف االعتبار 

عند التعامل مع احلركة يف بعد واحد. 

ا�ستخدام نظرية الدفع –•الزخم 
Using the Impulse Momentum Theorem

مـا التغـري يف زخم كرة البيسـبول؟ بنـاءً عىل نظرية الدفـع - الزخم، فـإن التغري يف الزخم 
يسـاوي الدفع املؤثر يف اجلسـم. ويمكن حسـاب الدفع املؤثر يف كرة بيسـبول باسـتخدام 
منحنى القوة –•الزمن؛ حيث يساوي املساحة حتت املنحنى. يف الشكل 1–2، الدفع يساوي 
N.s 13.1 تقريبًـا. ويكـون اجتاه الدفع يف اجتاه القوة نفسـه. لذا فـإنّ التغري يف زخم الكرة 

ـا، وألنّ N.s 1 تسـاوي kg.m/s 1، فـإنَّ الزخم الذي تكتسـبه  يسـاوي N.s 13.1 أيضً
الكرة يساوي kg.m/s 13.1، ويكون اجتاهه يف نفس اجتاه القوة املؤثرة يف الكرة.

افـرتض أنَّ العبًـا ما رضب كـرة كتلتها kg 0.145  بمـرضب، وأن الرسعة املتجهة للكرة 
قبـل اصطدامهـا باملـرضب تسـاوي m/s 38 –•. وبافـرتاض االجتاه املوجـب نحو رامي 

الكرة، يكون الزخم االبتدائي لكرة البيسبول:

p  i  = (0.145 kg) (– 38 m/s) = – 5.5 kg.m/s  

ما زخم الكرة بعد التصادم؟ طبّق نظرية الدفع –•الزخم إلجياد الزخم النهائي: 

p  f  =  p  i  + F¥t  . أي أن الزخـم النهائـي هـو جمموع الزخم االبتدائي والدفع. وحيسـب 

 اأحذية الرك�ض 
  
 


    
   





تطبيق الفيزياء
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الزخم النهائي للكرة عىل النحو اآليت:

  p  f   =   p  i   + 13.1 kg . m/s 
                              = -5.5 kg . m/s + 13.1 kg . m/s 

   
 
= + 7.6 kg . m/s

v كاآليت:
f
p ، فإنه يمكن حساب 

f
 = mv

f
ما الرسعة املتجهة النهائية للكرة؟ بام أنّ 

v
f
 =   

 p
f
 __ m   =   

+ 7.6 kg .m /s 
 ___________  0.145 kg

   = + 52 m/s

إن رضب الكرة يف االجتاه الصحيح برسعة m/s 52 يكفي الجتياز حدود امللعب.

نظرية الدفع –•الزخم واحلفا على احلياة
ا. وينتج الدفع الكبري إما عن قوة كبرية  حيـدث تغري كبري يف الزخم عندما يكون الدفع كبريً
تؤثـر خـالل فـرتة زمنية قصـرية، أوعن  قوة صغـرية تؤثر خـالل فرتة زمنيـة طويلة، وقد 
روعيت هذه املفاهيم الفيزيائية عند تصميم أنظمة األمان يف السيارات احلديثة، ومن ذلك 

تزويدها بوسائد هوائية.

p  يف 
f
 ماذا حيدث للسائق عندما تتوقف السيارة فجأة نتيجة تصادم؟ يساوي الزخم النهائي  

p فال يتأثر بوجود الوسادة اهلوائية أو عدمه، 
i
ا، أما الزخم االبتدائي  حاالت التصادم صفرً

ا لذلك يكون الدفع F ∆t  هو نفسه يف احلالتني؛ يف وجود الوسادة ويف عدم وجودها.  وتبعً
ا؟ تعمل الوسـادة اهلوائية، كتلك املبينة يف الشكل 2 - 2   فام الذي تفعله الوسـادة اهلوائية إذً
ا توزع  عـىل توفـري  الدفع املطلوب، لكنها تقلل القوة عن طريـق زيادة زمن تأثريها، كام أهنّ
تأثري القوة عىل مساحة أكرب من جسم الشخص، ممّا يقلّل من احتامل حدوث اإلصابات. 
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 ، 94 km/h ( 26 m/s) 2200 برسعة kg متو�سط القوة تتحرك مركبة كتلتها
برفق،  الكوابح  عىل  الضغط  طريق  عن   ،21 s خالل  التوقف  يمكنها  حيث 
ويمكن أن تتوقف املركبة خالل s 3.8 إذا ضغط السائق عىل الكوابح بشدة، 
بينام يمكن أن تتوقف خالل s 0.22 إذا اصطدمت بحائط أسمنتي. ما متوسط 

القوة املؤثرة يف املركبة يف كل حالة من حاالت التوقف؟

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
 ارسم النظام.

د االجتاه املوجب ليكون يف اجتاه الرسعة املتجهة للسيارة.    اخرت نظام إحداثيات وحدِّ
 اعمل رسامً ختطيطيًّا ملتجهات الزخم والدفع.

املجهول  املعلوم   
 ¥t    21 = الضغط عىل الكوابح برفق s
¥t 3.8 = الضغط عىل الكوابح بشدة s
¥t             0.22 = االصطدام بحائط s

m = 2200 kg

v
i
 = + 26 m / s

v
f
 = + 0.0 m / s

 F الضغط عىل الكوابح برفق =•?
 F الضغط عىل الكوابح بشدة =•?

 F االصطدام بحائط =•?

مثال 1

kg

p p
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اإيجاد الكمية املجهولة2
: p

i
أوالً: نحسب الزخم االبتدائي 

p
i
 = mv 

i
 

m= 2200 kg v
i
= + 26 m/s     = (2200 kg) (+ 26 m/s)

   = + 5.7 × 10 4 kg.m/s

: p
f
ثانيًا: نحسب الزخم النهائي، 

p
f
 = mv

f
 

m= 2200 kgv  f =+ 0.0 m/s     = (2200 kg) (+ 0.0 m/s)

   = 0.0 kg.m/s

ثالثًا: نطبق نظرية الدفع –•الزخم للحصول عىل القوة املطلوبة إليقاف املركبة:
  F∆t= p

f
 - p

i

p
i
 = 5.7 × 10 4 kg.m/s ،  p

f
 = 0.0 kg.m/s  = (+ 0.0 kg . m/s) – (5.7 × 10 4 kg.m/s) 

  = - 5.7 × 10 4 kg.m/s

F =   
- 5.7 × 104 kg . m / s 

  _______________  ∆ t  

.∆t 21 = الضغط عىل الكوابح برفق s     
 F104 × 5.7 -  = الضغط عىل املكابح برفق kg.m/s

  _____________ 21 s      

 = - 2.7 × 10 3 N

.∆t  3.8 = الضغط عىل الكوابح بشدة s   
       F104 × 5.7-  = الضغط عىل املكابح بشدة kg.m/s

  _____________ 3.8 s     

 = - 1.5 × 10 4 N  

.∆t  = 0.22 s   F104 × 5.7- = االصطدام بحائط kg.m/s
  _____________ 0.22 s     

 = - 2.6 × 105 N 

تقو اجلواب3
	  هل الوحدات �سحيحة تقاس القوة بالنيوتن، وكان اجلواب بالوحدة N نفسها. 

	 هل لالجتاه معنى تؤثر القوة يف االجتاه املعاكس لرسعة السيارة، لذا يكون اجتاه القوة يف االجتاه السالب.

يزن الشخص عدة مئات نيوتن، لذا فمن املنطقي أن تكون القوة الالزمة إليقاف سيارة عدة   هل اجلواب منطقي  	
آالف نيوتن، وإلن الدفع يف عمليات اإليقاف الثالثة هو نفسه؛ فكلام قلّ زمن التوقف أكثر من عرش مرات ازدادت 

القوة أكثر من عرش مرات.

دليل الرياضيات
إجراء العمليات احلسابية باستخدام 

األرقام املعنوية 221 ، 222
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 تتحرك سـيارة صغرية كتلتها kg 725 برسعة km/h 115 يف اجتاه الرشق. عرب عن  1.
حركة السيارة برسم ختطيطي.

.a .احسب مقدار زمخها وحدد اجتاهه، وارسم سهامً عىل رسم السيارة يعرب عن الزخم

.b  2175، فام رسعتها kg الزخم نفسـه، وكانت كتلتهـا إذا امتلكـت سـيارة أخر
املتجهة؟

.2  .2.0 s إذا ضغط السائق يف السؤال السابق عىل الكوابح بشدة إلبطاء السيارة خالل
 ،5.0 × 103 N وكان متوسط القوة املؤثرة يف السيارة إلبطائها يساوي

.a  فام التغري يف زخم السيارة؟ أيْ ما مقدار واجتاه الدفع عىل السيارة؟

.b  د الزخم والرسعة أكمل الرسـمني ملـا قبل الضغط عىل الكوابح و بعده، ثـمّ حدّ
املتجهة للسيارة بعد االنتهاء من الضغط عىل الكوابح. 

.3  .2.0 m/s 7.0 عىل ممر االنزالق برسعة متجهة مقدارها kg تتدحرج كرة بولنج كتلتها
.2 - 3b3-2 وa احسب رسعة الكرة، واجتاه حركتها بعد تأثري كل دفع من الدفعني املبينني يف الشكلني

.4  28.0 m/s 6.0 إىل m/s 240.0، وذلك بالتأثري بقوة أدت إىل زيادة رسعتهـا من kg ع سـائق عربـة ثلج كتلتهـا رسّ
 .60.0 s خالل فرتة زمنية مقدارها

.a  .ارسم خمططًا يمثل الوضعني االبتدائي والنهائي للعربة

.b  ما التغري يف زخم العربة؟ وما الدفع عىل العربة؟

.c ما مقدار متوسط القوة التي أثرت يف العربة؟

ا كتلتـه kg 60.0 موجود يف املركبة التي اصطدمت باحلائط األسـمنتي يف املثال 1، حيث الرسعة  5. افـرتض أنَّ شـخصً
 .0.2 s املتجهة للشخص مساوية للرسعة املتجهة للمركبة قبل التصادم وبعده، وتغريت هذه الرسعة املتجهة خالل

ارسم خمططًا يمثل املسألة.

.a  ما متوسط القوة املؤثرة يف الشخص؟

.b  ،يعتقـد بعـض األشـخاص أنّ بإمكاهنم أن يوقفوا اندفاع أجسـامهم إىل األمام يف مركبة مـا عندما تتوقف فجأة
وذلك بوضع أيدهيم عىل لوحة العدادات. احسب كتلة جسم وزنه يساوي القوة التي حسبتها يف الفرع a. وهل 

تستطيع رفع مثل هذه الكتلة؟ وهل أنت قويّ بدرجة كافية لتوقف جسمك باستخدام ذراعيك؟

2 – 3ال�سكل
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ا عن  6.   الزخم هل خيتلف زخم سـيارة تتحـرك جنوبً
زخم السـيارة نفسـها عندما تتحرك شامالً، إذا كان 
ا؟ ارسم متجهات  مقدار الرسعة يف احلالتني متساويً

الزخم لتدعم إجابتك.

  الدفع والزخم عندما تقفز من ارتفاع معني إىل األرض  7.
فإنك تثني رجليك حلظة مالمسـة قدميك األرض. 
ا عىل املفاهيم الفيزيائية التي  بنيّ ملاذا تفعل هذا اعتامدً

تعلمتها يف هذا الفصل.

ام له زخم أكرب، ناقلة نفط راسية بثبات يف  8.   الزخم أهيّ
رصيف ميناء، أم قطرة مطر ساقطة؟

.9  0.174 kg الدفع والزخم قذفت كرة بيسبول كتلتها  
بت الكرة  أفقيًّـا برسعـة m/s 26.0. وبعـد أن رضُ
.38.0 m/s باملرضب حتركت يف االجتاه املعاكس برسعة

.a  ارسم متجهات الزخم للكرة قبل رضهبا باملرضب
وبعده.  

.b  ما التغري يف زخم الكرة؟

.c ما الدفع الناتج عن املرضب؟

.d  0.80 ms إذا بقـي املرضب متصالً بالكـرة مدة
فام متوسط القوة التي أثر هبا املرضب يف الكرة؟

  الزخم إنّ مقدار رسعة كرة السلة حلظة اصطدامها  10.
باألرض هو نفسه بعد التصادم مبارشة. هل يعني 
ا عند  ذلـك أن التغري يف زخم الكرة يسـاوي صفرً
اصطدامها باألرض؟ إذا كان اجلواب بالنفي ففي 
أيّ اجتاه يكون التغري يف الزخم؟ ارسـم متجهات 
الزخم لكرة السلة قبل أن تصطدم باألرض وبعده. 

ب رامٍ سهامه يف اجتاه هدف،  11.   التفكري الناقد يصوّ
فتنغـرز بعـض السـهام يف اهلدف، ويرتـد بعضها 
اآلخـر عنـه. افرتض أن كتـل السـهام ورسعاهتا 
ا أكرب عىل  املتجهة متساوية، فأيّ السهام ينتج دفعً
اهلدف؟ تلميح: ارسم خمططًا تبنيّ فيه زخم السهام 

قبل إصابة اهلدف وبعدها يف احلالتني.

1-2 مراعة
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لقد درسـت يف القسـم األول من هذا الفصل، كيف تغري القوة املؤثرة يف فرتة زمنية زخمَ 
كرة بيسبول. ولقد تعلمت من القانون الثالث لنيوتن أنّ القو هي نتيجة للتفاعالت بني 
جسمني؛ فعندما يؤثر املرضب يف الكرة بقوة فإنّ الكرة تؤثر يف املرضب بمقدار القوة نفسه 

ولكن يف االجتاه املعاكس. فهل يتغري زخم املرضب؟ 

Two  Particle Collisions ت�سادم ج�سمني
عندمـا يرضب الالعب كرة البيسـبول فإنّ املرضب ويد الالعـب وذراعيه واألرض التي 
ا، لـذا ال يمكـن اعتبار املرضب جسـامً منفصالً. لتيسـري دراسـة  يقـف عليهـا تتفاعـل معً
ا أبسـط، مقارنة بالنظام املركب السـابق، كالتصادم بني  التصـادم يمكـن أن نتفحص نظامً

كرتني. انظر الشكل 4–2 .

ـا، وإن القوتني اللتني  إن كل كـرة تؤثر يف األخـر بقوة يف أثناء عملية تصادم الكرتني معً
تؤثر هبام كلّ كرة يف األخر متسـاويتان يف املقدار ومتعاكسـتان يف االجتاه، عىل الرغم من 
ا إىل القانون الثالث لنيوتن  اختالف حجمي الكرتني ورسعتيهام املتجهتني؛ وذلك اسـتنادً

 .F 
C D يف

 = - F 
D C يف

ثل هاتان القوتان باملعادلة اآلتية:  يف احلركة، ومتُ

ما العالقة بني الدفعني اللذين تبادلت الكرتان التأثري هبام؟ بام أنّ القوتني أثرتا خالل الفرتة 
ي الكرتني جيب أن يكونا متساويني يف املقدار ومتعاكسني يف االجتاه.  الزمنية نفسها فإنّ دفعَ

كيف تغري زخم الكرتني نتيجة للتصادم؟

ا لذلك فإن التغري  ا إىل نظرية الدفع-الزخم فإنّ التغري يف الزخم يساوي الدفع، وتبعً استنادً
يف الزخم لكل من الكرتني كاآليت:

 pCf
 –•p

Ci
 = F 

C يف D ∆t : C للكرة

   p
Df

 –•p
Di

 = F 
D يف C ∆t : D وللكرة

واآلن نقـارن بـني التغـري يف الزخم لكل مـن الكرتني؛ حيـث إن الفرتة الزمنيـة التي تؤثر 
ا للقانون الثالث لنيوتن يف   F  وفقً

C يف D
 = -  F 

D يف C
خالهلا القوتان هي نفسها، كام أن  

ا لذلك فإن:  ي الكرتني متسـاويان يف املقدار ومتعاكسـان يف االجتاه. وتبعً احلركة، فإنّ دفعَ
p

Cf
 - p

Ci
 = -( p

Df  
-

 
 p

Di
)  

   p
Cf

 + p
Df

 = p
Ci

 + p
Di

وبإعادة ترتيب املعادلة نحصل عىل اآليت:  

وتشـري هذه املعادلـة إىل أنّ جمموع زخم الكرتني قبل التصادم يسـاوي جمموع زمخيهام بعد 
 .C يساوي الزخم املفقود من الكرة D التصادم. وهذا يعني أنّ الزخم املكتسب من الكرة

ن من الكرتني فإنّ زخم النظام يكون ثابتًا أو حمفوظًا.  فإذا كان النظام يتكوّ

في في







f f
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Conservation of Momentum ال 2-2 ح

 الأهداف 
	••تربط بني القانون الثالث 

لنيوتن وحفظ الزخم.
	••تعّرف الظروف الالزمة 

حلفظ الزخم.
	••حتل مسائل حفظ الزخم.

 املفردات
النظام املغلق

النظام املعزول
قانون حفظ الزخم

 الأهداف 
	••تربط بني القانون الثالث 

لنيوتن وحفظ الزخم.
	••تعّرف الظروف الالزمة 

حلفظ الزخم.
	••حتل مسائل حفظ الزخم.

 املفردات
النظام املغلق

النظام املعزول
قانون حفظ الزخم
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الزخم يف نظام مغلق معزول 
Momentum in a Closed، Isolated System 

ا  مـا الـرشوط التي يكون عندها زخـم النظام املكون من كرتني حمفوظًا؟ إنّ الـرشط األول واألكثر وضوحً
هو عدم فقدان النظام أو اكتسـابه أي كرة (كتلة). ويُسـمى النظام الذي ال يكتسب كتلة وال يفقدها بالنظام 
املغلـق. أمـا الرشط الثاين حلفظ الزخم يف أيّ نظام فهو أن تكون القو املؤثرة فيه قو داخلية؛ أي ال تؤثر 

يف النظام قو من أجسام موجودة خارجه. 

ا. وال يوجد  يوصف النظام املغلق بأنه نظام معزول عندما تكون حمصلة القو اخلارجية عليه تساوي صفرً
ا؛ بسبب وجود تفاعالت بني النظام وحميطه.  عىل سـطح الكرة األرضية نظام يمكن وصفه بأنّه معزول متامً

ا، بحيث يمكن إمهاهلا عند حل املسائل الفيزيائية.  وغالبًا ما تكون هذه التفاعالت صغرية جدًّ

يمكـن لألنظمـة أن حتتوي عىل أيّ عدد من األجسـام، وهذه األجسـام يمكن أن يلتحـم (يلتصق) بعضها 
ببعـض أو تتفـكك عند التصادم. وينص قانون حفظ الزخم عىل أن زخم أي نظام مغلق ومعزول ال يتغري. 
ا عىل الربط بني ظروف النظـام قبل التفاعل وبعـده، دون احلاجة إىل معرفة  وسـيجعلك هـذا القانون قـادرً

تفاصيل هذا التفاعل.

ال�سرعة حتركت سيارة كتلتها kg 1875 برسعة m/s 23 ، فاصطدمت بمؤخرة سيارة صغرية كتلتها kg 1025 تسري عىل 
ا  اجلليد برسعة m/s 17 يف االجتاه نفسه، فالتحمت السيارتان إحدامها باألخر. ما الرسعة التي تتحرك هبا السيارتان معً

بعد التصادم مبارشة؟

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
 تعريف النظام 

 بناء نظام إحداثيات
 رسم ختطيطي يمثل حالتي السيارتني قبل التصادم وبعده.

 رسم ختطيطي ملتجهات الزخم.
املجهول  املعلوم   

m
C
 = 1875 kg

v
Ci

 = + 23 m/s

m
D

 = 1025 kg

v
Di

 = + 17 m/s

 v
f
 = ?

اإيجاد الكمية املجهولة2
p

i
 = p

f
ا تقريبًا.  الزخم حمفوظ ألنّ األرضية امللساء (اجلليد) جتعل القوة اخلارجية الكلية عىل السيارتني صفرً

p
Ci

 + p
Di

 = p
Cf

 + p
Df

m
C
 v

Ci
 + m

D
 v

Di
 = m

C
 v

Cf
 + m

D
 v

Df

مثال 2

+





v
Ci

v
Cf 

= v
Df 

= v
fv

Di

p
f

p
Di

p
Ci

p
i
 = p

Ci
+ p

Di
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.(v
f
ا فإن هلام الرسعة املتجهة نفسها بعد التصادم  ( بام أن السيارتني التحمتا معً

v
Cf

 = v
Df

 = v
f

m
C
 v

Ci
 + m

D
 v

Di
 = (m

C
 + m

D
) v

f

.v
ƒ
نعيد ترتيب املعادلة لنحسب 

v
Di= +17m/sm

C 
= 187kg  v

ƒ
 =   (m

C
 v

Ci
 + m

D
 v

Di
)
  ____________ 

(m
C
 + m

D
)
   

v
ci

=+23 m/s ،m
D

=1025 kg
 =   (1875 kg) (+23 m/s) + (1025 kg) (+17 m/s)

   ______________________________  
 (1875 kg + 1025 kg)

   

 = + 21 m/s 

تقو اجلواب3
	  هل الوحدات �سحيحة تقاس الرسعة بـ m/s ، وكان اجلواب هبذه الوحدات نفسها. 

v موجبة.
f
v ، يف االجتاه املوجب، لذا جيب أن تكون قيمة  

f
v و  

i
 هل لالجتاه معنى 	

v يقع بني رسعة كل من السيارتني قبل التصادم، ولكنه أقرب إىل 
f
إنّ مقدار الرسعة النهائية    هل اجلواب منطقي  	

رسعة السيارة الكبرية، وهذا منطقي.

ا فإن هلام الرسعة املتجهة نفسها بعد التصادم  ( بام أن السيارتني التحمتا معً
دليل الرياضيات

ترتيب العمليات 225

ا، فإذا كانت رسعة إحدامها قبل التصادم مبارشة  12.  اصطدمت سيارتا شحن كتلة كل منهام kg  5  10  × 3.0، فالتصقتا معً
m/s 2.2، وكانت األخر ساكنة، فام رسعتهام النهائية؟

يتحرك قرص لعبة هوكي كتلته kg 0.105 برسعة m/s 24 ، فيمسك به حارس مرمى كتلته kg 75 يف حالة سكون.  13.
ما الرسعة التي ينزلق هبا حارس املرمى عىل اجلليد؟

اصطدمت رصاصة كتلتها g 35.0 بقطعة خشـب سـاكنة كتلتها kg 5.0، فاستقرت فيها، فإذا حتركت قطعة اخلشب  14.
ا برسعة m/s 8.6 فام الرسعة االبتدائية للرصاصة قبل التصادم؟  والرصاصة معً

حتركت رصاصة كتلتها g 35.0 برسعة m/s 475 ، فاصطدمت بكيس من الطحني  15.
كتلتـه kg 2.5 موضوع عىل أرضية ملسـاء يف حالة سـكون، فاخرتقت الرصاصة 
الكيس، انظر إىل الشكل 5-2، وخرجت منه برسعة m/ s 275. ما رسعة الكيس 

حلظة خروج الرصاصة منه؟ 

.16  2.5 kg إذا اصطدمت الرصاصة املذكورة يف السؤال السابق بكرة فوالذية كتلتها
يف حالة سكون، فارتدت الرصاصة عنها برسعة مقدارها m/s 5.0 ، فكم تكون 

رسعة الكرة بعد ارتداد الرصاصة؟ 

حتركت كرة كتلتها kg 0.50 برسعة m/s 6.0، فاصطدمت بكرة أخر كتلتها kg 1.00 تتدحرج يف االجتاه املعاكس  17.
برسعـة مقدارهـا m/s 12.0. فإذا ارتدت الكرة األقل كتلـة إىل اخللف برسعة مقدارها m/s 14 بعد التصادم فكم 

يكون مقدار رسعة الكرة األخر بعد التصادم؟

2 – 5ال�سكل
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Recoil الرتداد
ا تعريف أيّ نظـام بدقة، فمثـالً يتغري زخـم كرة بيسـبول عندمـا تؤثر قوة  مـن املهـم جـدًّ
ا معزوالً. من  خارجيـة ناجتـة عن املرضب فيها. وهذا يعني أن كرة البيسـبول ليسـت نظامً
جهـة أخـر فإن الزخم الكيل لكرتني متصادمتني ضمن نظـام معزول ال يتغري؛ ألنّ مجيع 
القـو تكون بني األجسـام املوجودة داخل النظام. هل تسـتطيع إجيـاد الرسعات املتجهة 
النهائية للمتزجلني  املوجودين يف الشـكل 6 – 2؟ افرتض أهنام يتزجلان عىل سـطح ناعم، 

دون وجود قو خارجية، وأهنام انطلقا من السكون، وكان أحدمها خلف اآلخر. 
دفـع املتزلـجُ C "الصبـي األكـرب"، املتزلـجَ D "الصبـي األصغـر"، فتحـركا يف اجتاهـني 
متعاكسـني، وألن قوة الدفع قوة داخلية، فإنه يمكن اسـتخدام قانون حفظ الزخم إلجياد 
ا، لذا جيب  الرسعات النسبية للمتزجلني. كان الزخم الكيل للنظام قبل الدفع يساوي صفرً

ا.  ا بعد الدفع أيضً أن يكون الزخم الكيل صفرً
بعد قبل

p
Ci

 + p
Di

=p
Cf

 + p
Df

0=p
Cf

 + p
Df

 – p
Cf

= p
Df

 

– m
C
 v

Cf
= m

D 
v

Df 

تـم اختيار نظام اإلحداثيـات ليكون االجتاه املوجب إىل اليمني. يكـون زمخا املتزجلني بعد 
الدفع متسـاويني يف املقدار ومتعاكسـني يف االجتاه. ويعد رجـوع املتزلج C إىل اخللف بعد 
الدفـع مثاالً عـىل حالة االرتداد. فهل تكون الرسعتان املتجهتان للمتزجلني متسـاويتني يف 

ا؟  املقدار ومتعاكستني يف االجتاه أيضً
يمكن إعادة كتابة املعادلة األخرية أعاله، إلجياد الرسعة املتجهة للمتزلج C، عىل النحو اآليت: 

v
Cf

 =(  m
D
 ___ -m
C

  ) v
Df

 .لـذا فـإن الرسعتني املتجهتـني تعتمدان عىل نسـبة كتلتـي املتزجلني إحدامهـا إىل األخر
فمثالً إذا كانت كتلة املتزلج kg C 68.0 وكتلة املتزلج kg D 45.4، كانت نسـبة الرسعتني 
املتجهتني هلام 68.0 :45.4، أو 1.50، لذا فإنّ املتزلج الذي كتلته أقل يتحرك برسعة متجهة 
أكرب. وال يمكنك حسـاب الرسعة املتجهة لـكال املتزجلني إذا مل يكن لديك معلومات عن 

 .D للمتزلج C مقدار قوة دفع املتزلج
2-6كلال�س
" " C  
•""D



ba

A B C D E F G H I J K L M N

 
A B C D E F G H I J K L M N

 ارتفاع الرتداد  
 


.1 

15cm
.2 
.3  21


.4 

    
 

.5  


.6 

التحليل وال�ستنتاج
.7     �سف 




.8 قارن
76

.9 ف�ّسر
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 Propulsion in Space الدفع يف الف�ساء
د الصاروخ بالوقود واملادة املؤكسدة،  كيف تتغري الرسعة املتجهة للصاروخ يف الفضاء؟ يُزوَّ
ا يف حمرك الصاروخ تنتج غازات حارة بسـبب االحرتاق، وخترج من  وعندما يمتزجان معً
فوهـة العادم برسعة كبـرية. فإذا كان الصاروخ واملـوادّ الكيميائية مها النظـام، فإن النظام 
ا. وتكون القـو التي تنفث الغازات قو داخلية، لـذا يكون النظام معزوالً  يكـون مغلقً
ـا. ولذلـك فإنّ األجسـام املوجودة يف الفضاء يمكنها أن تتسـارع، وذلك باسـتخدام  أيضً

قانون حفظ الزخم وقانون نيوتن الثالث يف احلركة. 

متكن مسبار ناسا الفضائي، واملسمى "Deep Space 1 "•من املرور بأحد الكويكبات منذ 
بضعة سـنوات، وذلك بفضل اسـتخدام تقنية حديثة فيه، تتمثل يف "حمرك أيوين"يؤثر بقوة 
مماثلة للقوة الناجتة عن ورقة مسـتقرة عىل يد شـخص. يبني الشـكل 7–2 املحرك األيوين، 
الـذي يعمـل بشـكل خمتلف عن املحـرك التقليـدي للصاروخ؛ والـذي فيه تندفـع نواتج 
التفاعـل الكيميائي- التي حتـدث داخل حجرة االحرتاق -برسعة عالية من اجلزء اخللفي 
 ،30 km/s من الصاروخ. أما يف املحرك األيوين فإنّ ذرات الزينون تنطلق برسعة مقدارها
ـدة قوة مقدارهـا N 0.092 فقط. ولكن كيف يمكن ملثل هـذه القوة الصغرية أن تنتج  مولِّ
ا يف زخم املسبار؟ عىل عكس الصواريخ الكيميائية التقليدية والتي يعمل حمركها  ا كبريً تغريً
ا، أو أسـابيع أو حتى  لدقائق قليلة فقط، فإنّ املحرك األيوين يف املسـبار يمكن أن يعمل أيامً
ا بدرجة كافية تسـمح بزيادة زخم  ا؛ لـذا فإنّ الدفـع الذي يوفِّره املحرك يكـون كبريً أشـهرً

املركبة الفضائية التي كتلتها kg 490 حتى تصل إىل الرسعة املطلوبة إلنجاز مهمتها.

   2-7 كلال�س 
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ا من مسدس دفع، ينفث g 35 من الغاز الساخن برسعة m/s 875 ، فإذا كانت  ال�سرعة أطلق رائد فضاء يف حالة سكون غازً
ا kg 84، فام مقدار رسعة رائد الفضاء؟ ويف أيّ اجتاه يتحرك بعد أن يطلق الغاز من املسدس؟ كتلة رائد الفضاء واملسدس معً

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
 تعريف النظام 

 بناء حمور إحداثيات
 رسم الظروف "•قبل"•و"بعد"•

 رسم خمطط يبني متجهات الزخم. 
ا، واحلرف D إىل الغاز املنفوث. مالحظة: يشري احلرف C إىل رائد الفضاء واملسدس معً

املجهول  املعلوم   
m

C
 = 84 kg ،m

D
 = 0.035 kg

v
Ci

= v
Di

 = + 0.0 m/s
v

Df
 = – 875 m/s

 
 v

Cf
 =? 

اإيجاد الكمية املجهولة2
يتكون النظام من رائد الفضاء واملسدس واملواد الكيميائية التي أنتجت الغاز. 

         
 

p
i
 = p

Ci
 + p

Di
 = + 0.0 kg.m/s

p
f
نستخدم قانون حفظ الزخم إلجياد 

p
i
 = p

f

         
+ 0.0 kg.m/s = p

Cf
 + p

Df

p
Cf

 = – p
Df

.v
Cf

نحل إلجياد الرسعة املتجهة النهائية للرائد، 

m
C
 v

Cf
 = – m

D
 v

Df

m
D

 = 0.035 kg v
Df

 = – 875 m/s m
C
 = 84 kg    v

Cf
 = (  

-m
D

v
Df
 _____ m

C
  )

       =   
(-0.035 kg)(-875 m/s)

  _________________ 
84 kg

   = + 0.36 m/s

تقو اجلواب3
 .m/s واجلواب بوحدة ، m/s تقاس الرسعة بـ هل الوحدات �سحيحة  	

	 هل لالجتاه معنى رسعة الرائد املتجهة يف االجتاه املعاكس الجتاه انبعاث الغاز.
ا من كتلة الغاز املنبعث؛ لذا من املنطقي أن تكون رسعة الرائد املتجهة أقل  	  هل اجلواب منطقي كتلة الرائد أكرب كثريً

بكثري من رسعة الغاز املتجهة.

مثال 3



+=

=

v v

v

p p p

p



Cf

p
Cf

Cf

Df

Df
p
f

دليل الرياضيات
فصل املتغري 227
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 Two Dimensional Collisions الت�سادم يف بعدين
لقد درست الزخم يف بعد واحد فقط، ولكن جيب أن تعلم أن قانون حفظ الزخم يطبق عىل 
مجيع األنظمة املغلقة التي ال تؤثر فيها قو خارجية، بغض النظر عن اجتاهات حركة األجسام 
قبـل تصادمها وبعـده. ولكن ما الذي حيدث عندما تتصادم األجسـام يف بعدين أو ثالثة؟ 
يبني الشـكل 8-2 ما حيدث عندما تصطدم كرة البلياردو C بالكرة D التي كانت يف حالة 
 ،p

Ci
سكون. افرتض أنّ كريت البلياردو مها النظام، فيكون الزخم االبتدائي للكرة املتحركة 

 .p
Ci

ا؛ لذا يكون زخم النظام قبل التصادم  وللكرة الثابتة صفرً

تتحـرك الكرتان بعد التصادم، ومتتلـكان زمخًا، وإذا أُمهل االحتكاك مـع الطاولة، فيكون 
ا؛ لذا يمكن اسـتخدام قانون حفظ الزخم (الزخم االبتدائي يساوي  النظام معزوالً ومغلقً

 pCi
 = p

Cf
 + p

Df
املجموع املتجه للزخم النهائي) أيْ أن:  

اوي الزخم قبل التصادم وبعده يعني أنّ جمموع مركبات املتجهات قبل التصادم وبعده  وتَسَ
ا. وإذا كان اإلحداثي األفقـي (x) يف اجتاه الزخم االبتدائي، تكون  جيـب أن يكون متسـاويً
ا. وجيب أن يسـاوي جمموع املركبات  املركبـة الرأسـية (y) للزخم االبتدائي تسـاوي صفرً

ا. ا أيضً الرأسية (y) النهائية  للزخم صفرً

p
Cf ، y + p

Df،y = 0

تكون املركبتان الرأسيتان متساويتني يف املقدار ومتعاكستني 
يف االجتـاه، وتبعا لذلك البد أن تكون إشـارتامها خمتلفتني. 

ا جمموع املركبات األفقية للزخم فيساوي: أمّ

p
Ci

 = p
Cf،x + p

Df،x

   2-8 كلال�س 
    




.18  ،625 m/s 50.0 من الوقود املحرتق من العادم برسعة مقدارها g 4.00، بحيث نفث  kg أطلق نموذج لصاروخ كتلته 
ما رسعة الصاروخ املتجهة بعد احرتاق الوقود؟ تلميح: أمهل القوتني اخلارجيتني الناجتتني عن اجلاذبية ومقاومة اهلواء.

ترتبط عربتان إحدامها مع األخر بخيط يمنعهام من احلركة، ولد احرتاق اخليط دفع نابض مضغوط بينهام العربتني  19.
يف اجتاهني متعاكسني، فإذا اندفعت إحد العربتني وكتلتها kg 1.5 برسعة متجهة cm/s 27 إىل اليسار، فام الرسعة 

املتجهة للعربة األخر التي كتلتها kg 4.5؟ 

قامت صفاء وديمة بإرساء زورق، فإذا حتركت صفاء التي كتلتها kg 80.0 إىل األمام برسعة m/s 4.0 عند مغادرة  20.
ا تساوي kg 115؟  الزورق، فام مقدار واجتاه رسعة الزورق وديمة إذا كانت كتلتامها معً
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 ،11.0 m/s ا برسعة ال�سرعة حتركت السيارة  C  شامالً برسعة  m/s 27 ، فاصطدمت بالسيارة D التي كانت تتحرك رشقً
ا بعد التصادم. فإذا كانت كتلة السيارة C (kg 1325) ، وكتلة السيارة D (kg 2165) ، فام  فسارت السيارتان ومها متصلتان معً

مقدار رسعتهام واجتاههام بعد التصادم؟

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
 تعريف النظام 

 رسم احلالتني قبل التصادم وبعده
 ( y ) بناء حماور اإلحداثيات، بحيث يمثل املحور الرأيس 

الشامل، واملحور األفقي ( x ) الرشق. 
 رسم خمطط ملتجهات الزخم.

املجهول  املعلوم   
m

C
 = 1325 kg  

m
D

 = 2165 kg  
v

Ci,y
 = 27.0 m/s  

v
Di,x

 =11.0 m/s  

v
f,x

= ?

v
f,y 

= ?

θ = ?

اإيجاد الكمية املجهولة2
حدد الزخم االبتدائي للسيارتني، وزخم النظام. 

 p
Ci

 = m
C
 v

Ci,y

v
Ci،y

 = 27.0 m/s ،m
C
 = 1325 kg      = ( 1325 kg )( 27.0 m/s )

   = 3.58 × 104 kg.m/s (ًشامال)
p

Di
 = m

D
 υ

Di,x

m
D
= 2165 kgv

Di،y
 = 11.0 m/s     = ( 2165 kg ) ( 11.0 m/s )

  = 2.38 × 104 kg.m/s (ا (رشقً
p

f
نستخدم قانون حفظ الزخم إلجياد 

p
i,x

 = p
Di

 = 2.38 × 104 kg.m/s   p
f,x

 = p
i,x

 = 2.38 × 104 kg.m/s

p
f,y

 = p
i,y

 = 3.58 × 104 kg.m/s

p
i,y

 = p
Ci

 = 3.58 ×  10  4  kg.m/s   
 p

f,y
p و 

f, x نستخدم املخطط لصياغة املعادالت لـ 
p

f,x
 = 2.38 × 104 kg.m/s ،p

f,y
 = 3.58 × 104 kg.m/s   p

f
 =  √ 

___________
 (p

f,x
)2+(p

f,y
)2  

   =  √ 
_________________________________

    (2.38× 10  4  kg.m/s )  2 +(3.58× 10  4  kg.m/s )  2    

    = 4.30 × 104 kg.m/s

مثال 4

p

p

p

ْp

p

p

ْ
p

p

p

ْp

p

p

ْ
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:θ نحل إلجيادθ = tan-1(  
p

f,y

 _ p
f,x

  )

p
f,y

 = 3.58 × 104 kg.m/s    

p
f,x

 = 2.38 × 104 kg.m/s

   = tan-1   (  
3.58 × 104 kg.m/s

  ____________  
2.38 × 104 kg.m/s

  )  

   = 56.4 °

vنحدد مقدار الرسعة النهائية:
f
 =   

p
f
 
 ________ 

(m
c
 + m

d
)
  

p
f
 = 4.3 × 104 kg.m/s    

m
C
 = 1325 kg ،m

D
 = 2165 kg 

   
  
=   

4.30 × 104 kg.m/s 
  ______________  

(1325 kg + 2165 kg)
  

   
  
= 12.3 m/s

تقو اجلواب3
	  هل الوحدات �سحيحة تقاس الرسعة بـ m/s وكذلك كانت وحدات الرسعة يف اإلجابة.

	 هل لالإ�سارات معنى اإلجابتان موجبتان والزوايا كذلك مناسبة.
. v  Ci  أصغر من v  

f
ا فإنه جيب أن تكون    	  هل اجلواب منطقي بام أن السيارتني التحمتا معً

 حتركت سـيارة كتلتها kg 925 شـامالً برسعة m/s 20.1، فاصطدمت بسيارة كتلتها kg 1865 متحركة غربًا برسعة  21.
ا. ما مقدار رسعتهام واجتاههام بعد التصادم؟  m/s 13.4، فالتحمتا معً

ا  22. ا برسعة m/s 31.3 ، بسيارة أخر كتلتها kg 1383 متحركة جنوبً اصطدمت سيارة كتلتها kg 1732 متحركة رشقً
ا. ما مقدار رسعتهام واجتاههام مبارشة بعد التصادم؟  برسعة m/s 11.2، فالتحمتا معً

تعرضت كرة بلياردو سـاكنة كتلتها kg 0.17 لالصطدام بكرة مماثلة هلا متحركة برسعة m/s 4.0، فتحركت الكرة  23.
الثانيـة بعد التصادم يف اجتاه يميل ˚60.0 إىل يسـار اجتاهها األصيل، يف حـني حتركت الكرة األوىل يف اجتاه يميل ˚30 

إىل يمني االجتاه األصيل للكرة املتحركة. ما رسعة كل من الكرتني بعد التصادم؟ 

.24  ،15.7 m/s ا برسعة حتركت سيارة كتلتها kg 1923 شامالً، فاصطدمت بسيارة أخر كتلتها kg 1345 متحركة رشقً
ـا وحتركتا برسعة مقدارهـا m/s 14.5 ومتيل عىل الـرشق بزاوية مقدارها °63.5. فهل كانت السـيارة  فالتحمتـا معً

املتحركة شامالً متجاوزة حدّ الرسعة m/s 20.1 قبل التصادم؟  
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م�ساألة حتفيز

 925 kg 1265 يف اجتاه الشـامل، فصدمته سـيارة كتلتها kg كان صديقـك يقـود سـيارة كتلتها 
ا، وانزلقتـا m 23.1 يف اجتاه يصنع زاوية °42 شـامل  متجهـة غربًـا، فالتحمتا معً
الغرب. وكانت الرسعة القصو املسموح هبا يف تلك املنطقة m/s 22. افرتض 
أنّ الزخم كان حمفوظًا خالل التصادم، وأنّ التسارع كان ثابتًا يف أثناء االنزالق، 

ومعامل االحتكاك احلركي بني اإلطارات واألسفلت 0.65.

ا. كم كانت  1. ا، لكن السائق اآلخر كان مرسعً ادّعى صديقك أنه مل يكن مرسعً
رسعة سيارة صديقك قبل التصادم؟

كم كانت رسعة السيارة األخر قبل التصادم؟ وهل يمكنك أن تدعم ادعاء  2.
صديقك؟

  ال�سرعة حتركت عربة وزهنا N 24.5 من السـكون  25.
عىل مسـتو طوله m 1.0 ويميل عىل األفق بزاوية 
 °30.0. انظر إىل الشكل 9-2. اندفعت العربة إىل هناية 
 36.8 N وزهنا املائل، فصدمت عربة أخر املستو

موضوعة عند أسفل املستو املائل. 

a.  احسـب مقدار رسعـة العربة األوىل عند أسـفل 

املستو املائل.

ا فام رسعة انطالقهام بعد  b.  إذا التحمت العربتان معً

التصادم؟

  حف الزخم يسـتمرّ مـرضب العب كرة التنس يف  26.
التقدم إىل األمام بعد رضب الكرة، فهل يكون الزخم 
حمفوظًا يف التصادم؟ فرسّ ذلك، وتنبه إىل أمهية تعريف 

النظام. 

  الزخم يركض العب القفـز بالزانة يف اجتاه نقطة  27.
االنطالق بزخم أفقي. من أين يأيت الزخم الرأيس 

عندما يقفز الالعب فوق العارضة؟ 

  الزخم البتدائي ركـض العبان يف مباراة كرة قدم  28.
ا لوجه عندما  من اجتاهني خمتلفـني، فاصطدما وجهً
ا يف اجلو، ثم  حاوال رضب الكرة برأسـيهام، فاستقرَّ

سقطا عىل األرض. صف زمخيهام االبتدائيني. 

  التفكري الناقد إذا التقطت كرة وأنت واقف عىل لوح  29.
تزلج فإنّك سـتندفع إىل اخللـف. أما إذا كنت تقف 
عىل األرض فإنه يمكنك جتنب احلركة عندما تلتقط 
الكـرة. ارشح كلتا احلالتني باسـتخدام قانون حفظ 
ا أي نظام استخدمتَ يف كلتا احلالتني. الزخم، موضحً

2 – 9ال�سكل

0

2-2 مراعة
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�  ت�سف كيفية انتقال الزخم يف أثناء التصادم.
�  حت�سب الزخم لكل من األجسام املتصادمة.

�  تف�سر البيانات الناجتة عن التصادم. 
�  ت�ستخل�ض نتائج تدعم قانون حفظ الزخم.

A B C D E F G H I J K L M NA B C D E F G H I J K L M N

  

استخدام اإلنرتنت.

اعرض مقطع الفيديو 1 للفصل 2 املوجود يف:  1.
physicspp.com/internet_lab لتحديد كتل العربات. 

سجل كتلة كل عربة.  2.

شاهد مقطع الفيديو 2: العربة 1 تصدم العربة 2.  3.

متثل كل ثالثـة أطر يف مقطع الفيديو s 0.1، ويمثل ضلع  4.
املربع الرئيس عىل الرسـم البياين مسـافة cm 10. سـجل 
املسـافة التي قطعتهـا العربة 1 يف s 0.1 قبـل التصادم، يف 

جدول البيانات.
تابـع مشـاهدة التصـادم، وسـجل املسـافة التـي حتركتهـا  5.

العربتان امللتحمتان خالل s 0.1 بعد التصادم. 
ا مقطـع الفيديو 3، حيث  6. أعـد اخلطوات 5–3 مسـتخدمً

تصطدم العربتان 1 و 3 بالعربة 2. 
ا مقطـع الفيديو 4، حيث  7. أعـد اخلطوات 5–3 مسـتخدمً

تصطدم العربة 1 بالعربتني 2 و 3. 
ا مقطـع الفيديو 5، حيث  8. أعـد اخلطوات 5–3 مسـتخدمً

تصطدم العربتان 1 و 3 بالعربتني 2 و 4.

احسـب الرسعات املتجهـة االبتدائيـة والنهائية لكل نظام  1.
من العربات.

احسب الزخم االبتدائي والنهائي لكل نظام من العربات. 2.

ا  3.  عمل الر�سوم البيانية وا�ستخدامها ارسـم رسـامً بيانيًّ
يمثّل العالقـة بني الزخم النهائي والزخم االبتدائي املقابل 

له جلميع مقاطع الفيديو.

االصطدامات الملتحمة
ا يف أثناء التصادم. وعليك أن تقيس كالًّ من  تصطدم يف هذا النشاط عربة متحركة بعربة ثابتة، فتلتحامن معً

الرسعة املتجهة وكتلة العربتني قبل التصادم وبعده، ثم حتسب الزخم قبل التصادم وبعده.
�سوؤال التجربة 

كيف يتأثر زخم نظامٍ ما باالصطدام امللتحم؟ 
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مـا العالقة بني الزخـم االبتدائي والزخـم النهائي ألنظمة  1.
العربات يف التصادمات امللتحمة؟ 

ا؟  2. مثل ميل اخلط يف رسمك البياين نظريًّ ماذا يُ

يمكـن أن تكون البيانات االبتدائيـة والنهائية غري مطابقة  3.
للواقـع، ويعـود هـذا إىل دقـة األدوات، ووجـود االحتكاك، 
وعوامل أخر.  هل يكون الزخم االبتدائي أكرب أم أقل من 

الزخم النهائي يف احلالة النموذجية؟ فرسّ إجابتك. 

صـف كيـف تبدو بيانـات الرسعـة املتجهة والزخـم إذا مل  1.
ا، بل ارتدّ بعضها عن بعض. تلتحم العربات معً

ـم جتربة لتخترب تأثري االحتـكاك يف أنظمة العربات يف  2. صمّ
أثنـاء التصـادم. توقـع كيف خيتلـف ميل اخلط يف الرسـم 

البياين السابق عامّ يف التجربة، ثم نفذ جتربتك.

ـا يف مباراة كـرة قدم اصطـدم بالعب آخر  1. افـرتض أن العبً
ـا. ما الذي حيـدث للرسعة  يف وضـع السـكون فالتحـام معً
ا؟ املتجهة للنظام املكون من الالعبني إذا كان الزخم حمفوظً

إذا صدمت سيارة متحركة مؤخرة سيارة ثابتة والتحمتا  2.
ا، فام الذي حيدث للرسعتني املتجهتني للسيارتني األوىل  معً

والثانية؟

 تيتف�سري البيانات قم بزيارة املوقع ال

www.obeikaneducation.com
لإر�سال نتائج جتربتك لختبار تاأثري الحتكاك يف اأثناء 

ل  ك، ومثض بيانات�ات، تفحة العربادمات لأنظمالت�س

ا الزخم النهائي مقابل الزخم البتدائي على املوقع  بياني

الإلكرتو، ولح ما اإذا كان امليل قريًبا اأو بعيًدا عن 1.00.

ملزيد من املعلومات عن الزخم ارجع اإىل املوقع الإلكرتو
obeikaneducation.com 

 الفيزياء

الزخم النهائي
)g. cms(

كتلة العربات 
)g( المغادرة

ال�سرعة المتجهة 
)cms( النهائية

الم�سافة المقطوعة خالل 
)cm( المغادرة

زمن المغادرة 
)بعد 

)s( )الت�سادم

 الزخم
البتدائي

)g. cms(

كتلة العربات 
المتحركة قبل 

)g(  الت�سادم

 ال�سرعة المتجهة
البتدائية
)cms(

الم�سافة
 المقطوعة للو�سول

)cm(

الزمن  )قبل 
الو�سول لنقطة 

)s( )الت�سادم

0.1 0.1

0.1 0.1

0.1 0.1

0.1 0.1

0.1 0.1

جدول البيانات
الكتلة )kg(رقم العربة

1

2

3

4
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 ،Cosmos 1 ظهور  لكيفية   وؤتنب ر�سم 
ال�سراع ال�سم�سي الأول في الف�ساء. 

الحظ يوهانس كبلر قبل 400 �سنة تقريًبا أنّ ذيول املذنبات 
تبدو وكأهنـا واقعة حتت تأثري ريح خفيفـة مصدرها هبّات 
قادمة من الشـمس، فاعتقد أنّ السـفن سـتكون قادرة عىل 
التنقـل يف الفضاء عن طريق أرشعـة مصممة اللتقاط هذه 

لدت فكرة األرشعة الشمسية.  اهلبّات، ومن هنا وُ

كيف يعمل ال�سراع ال�سم�سي الرشاع الشميس مركبة فضائية 
دون حمـرك؛ حيث يعمـل الرشاع وكأنه مـرآة عمالقة حرة 
احلركـة من النسـيج. وتصنـع األرشعة الشمسـية عادة من 
غشاء من البولسرت واأللومنيوم سمكه 5 مايكرون، أو غشاء 
 100 nm مـن البويل أميد مع طبقة من األلومنيوم سـمكها

يتم ترسيبها بالتساوي عىل أحد الوجهني 
ا. ا عاكسً ل سطحً لتشكّ

قـوة  املنعكسـة  الشـمس  أشـعة  توفـر 
للصواريخ بدالً من الوقود، حيث تتكون 
أشـعة الشـمس مـن جسـيامت تسـمى 
فوتونـات، تنقـل الفوتونـات زمخها إىل 
الـرشاع عندما ترتد عنه بعد اصطدامها 
به. لكن اصطـدام الفوتونات يولد قوة 
صغرية مقارنة بالقوة التي يولدها وقود 

الصواريـخ، وكلام زاد اتسـاع الرشاع حصـل عىل قوة أكرب 
من اصطـدام عدد أكرب من الفوتونات، ولذلك تصل أبعاد 

األرشعة الشمسية إىل ما يقرب من الكيلومرت.  

الإبحار ال�سم�سي و�سرعة ال�سراع ال�سم�سي تستمر الشمس يف 
تزويد الرشاع بالفوتونات بكميات ثابتة تقريبًا طوال وقت 
الرحلـة الفضائية، مما يسـمح للمركبـة الفضائية بالوصول 
إىل رسعـات عاليـة بعد فرتة من بـدء االرحتـال. وباملقارنة 
بالصواريـخ التـي حتمـل كميـات كبرية مـن الوقـود لدفع 
كتـل كبـرية، ال حتتاج األرشعـة الشمسـية إال إىل فوتونات 
من الشـمس. ولذلك قد تكون األرشعة الشمسـية طريقة 

متقدمة لتحريك كتل كبرية عربمسافات شاسعة  يف الفضاء 
خالل زمن معقول. 

الرحالت امل�ستقبلية يُعد Cosmos 1 - وهو مرشوع عاملي 
متولـه جهة خاصة- نموذج الرشاع الشـميس األول. أطلق 
Cosmos 1 مـن منصة إطـالق صواريخ مائية يف 21 يونيو 
من العام 2005. وقد بدت املركبة الفضائية مثل وردة هلا ثامين 
أوراق كبرية (بتالت) من األرشعة الشمسـية. وعىل الرغم 
من تواضع وجهة مهمة Cosmos 1 إال أنه مل يتح له املجال 
الختبـار التكنولوجيـا اجلديدة التي حيملها؛ وذلك بسـبب 
عدم استكامل احرتاق املرحلة األوىل من مراحل الصاروخ، 
كـام هو حمدد له، مما منع Cosmos 1 من 

دخول املدار كام هو مفرتض. 

تتخطـى أمهية األرشعة الشمسـية كوهنا 
تقنيـة مثالية لقطع املسـافات الشاسـعة 
يف الفضـاء، كاالرحتـال بـني الكواكـب 
ـا بإمكانات  دُ أيضً دون وقـود، فهـي تعِ
جديدة ملحطات مراقبة الطقس األرضية 
والفضائيـة؛ إذ متكنها من تغطية أشـمل 
لـألرض، كام تتيـح التحذيـر املبكر من 

العواصف الشمسية لتجنب أرضارها.

صالت
 ابحث كيف تساعد األرشعة الشمسية يف التحذير  1.

املسبق من العواصف الشمسية؟
تفكري  ناقد يتوقع لنموذج رشاع شـميس معني أن  2.

ا أطول للوصـول إىل املريخ من مركبة  يسـتغرق وقتً
فضائيـة يدفعهـا صـاروخ يعمـل بالوقـود، ولكنه 
ا أقل للوصـول إىل نبتون من املركبة  سيسـتغرق وقتً

الفضائية التي يدفعها صاروخ. فرسّ ذلك.
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Impulse and Momentum 1-2 الدفع والزخم

المفردات
• الدفع	

• الزخم	

• نظرية الدفع –•الزخم	

املفاهيم الرئي�سة
• عندما حتل مسألة زخم فابدأ باختبار النظام قبل احلدث وبعده. 	

• زخم جسم ما يساوي حاصل رضب كتلته يف رسعته املتجهة وهو كمية متجهة.	

p = m v
• الدفع عىل جسم ما يساوي حاصل رضب متوسط القوة املحصلة املؤثرة فيه يف الفرتة الزمنية التي أثرت 	

خالهلا تلك القوة.

F∆t = الدفع

• الدفع عىل جسم ما يساوي التغري يف زمخه.	

F∆t = p
f
 – p

i

  Conservation of Momentum الزخم 2-2 حف

المفردات
• النظام املغلق	

• النظام املعزول	

• قانون حفظ الزخم	

املفاهيم الرئي�سة
• اسـتنادًا إىل القانـون الثالث لنيوتـن يف احلركة وقانون حفظ الزخم تكون القوتان املؤثرتان يف جسـيمني 	

ا متساويتني يف املقدار ومتعاكستني يف االجتاه.  متصادمني معً

• ا يف النظام املغلق واملعزول.	 يكون الزخم حمفوظً

 p
f
 = p

i
 

• يمكن استخدام قانون حفظ الزخم لتفسري دفع الصواريخ. 	

• يستخدم حتليل املتجهات حللّ مسائل حفظ الزخم يف بعدين.	
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خريطة املفاهيم

أكمل خريطة املفاهيم أدناه باسـتخدام املصطلحات  30.
اآلتية: الكتلة، الزخم، متوسط القوة، الفرتة الزمنية 

التي أثرت خالهلا القوة. 

حا�سل ال�سرب هو

ينتج تغري ًا يف

حا�سل ال�سرب هو

الدفع

ال�سرعة

اإتقان املفاهيم 

هل يمكن أن يتساو زخم رصاصة مع زخم شاحنة؟  31.
فرسّ ذلك. (2-1)

ا أن مقدار  32. رمى العبٌ كرةً فتلقفها العب آخر. مفرتضً
، أجب  رسعـة الكرة مل يتغري يف أثنـاء حتليقها يف اجلوِّ

عن األسئلة اآلتية: (2-1)

a. أي الالعبني أثَّر يف الكرة بدفع أكرب؟ 

b. أي الالعبني أثَّر يف الكرة بقوة أكرب؟ 

ينص القانون الثاين لنيوتن عىل أنه إذا مل تؤثر قوة حمصلة  33.
يف نظام ما فإنه ال يمكن أن يكون هناك تسـارع.هل 
نستنتج أنه ال يمكن أن حيدث تغري يف الزخم؟ (2-1)

ملاذا تُزود السيارات بامصّ صدمات يمكنه االنضغاط  34.
يف أثناء االصطدام؟ (2-1)

 ما املقصود "بالنظام املعزول"؟ (2-2) 35.

يف الفضاء اخلارجي، تلجأ املركبة الفضائية إىل تشغيل  36.
صوارخيهـا لتزيد من رسعتهـا املتجهة. كيف يمكن 
للغازات احلارة اخلارجة من حمرك الصاروخ أن تغري 
رسعة املركبة املتجهة حيث ال يوجد يشء يف الفضاء 

يمكن للغازات أن تدفعه؟ (2-2)

 تتحرك كرة عىل طاولة البلياردو، فتصطدم بكرة ثانية  37.
ساكنة. فإذا كان للكرتني الكتلة نفسها، وسكنت الكرة 
ا. فامذا يمكننا أن نستنتج حول  األوىل بعد تصادمهام معً

رسعة الكرة الثانية؟ (2-2)

أسقطت كرة سلة يف اجتاه األرض. وقبل أن تصطدم  38.
باألرض كان اجتاه الزخم إىل أسفل، وبعد أن اصطدمت 

باألرض أصبح اجتاه الزخم إىل أعىل. (2-2)

.a  ملاذا مل يكن زخم الكرة حمفوظًا، مع أن االرتداد
عبارة عن تصادم؟ 

.b أي نظام يكون فيه زخم الكرة حمفوظًا؟

تسـتطيع قـوة خارجية فقـط أن تغري زخـم نظام ما.  39.
وضـح كيف تؤدي القوة الداخلية لكوابح السـيارة 

إىل إيقافها. (2-2)

تطبيق املفاهيم

ارشح مفهوم الدفع باستخدام األفكار الفيزيائية بدالً  40.
من املعادالت الرياضية. 

ا من قوة صغرية  41. هل يمكن أن يكتسب جسم ما دفعً
أكرب من الدفع الذي يكتسبه من قوة كبرية؟ فرسّ ذلك.

ـا يف ملعب بيسـبول واندفعت الكرة  42. إذا كنت جالسً
نحوك خطـأً، فأهيام أكثر أمانًا إلمساك الكرة بيديك: 
حتريك يديك نحو الكرة ثم تثبيتهام عند اإلمساك هبا، 
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أم حتريك يديك يف اجتاه حركة الكرة نفسه؟ فرسّ ذلك. 

انطلقت رصاصة كتلتها g 0.11 من مسدس برسعة  43.
m/s  323، بينام انطلقت رصاصة أخر مماثلة من 

بندقيـة برسعة m/s 396. فرسّ االختالف يف مقدار 
ا أنّ الرصاصتني تعرضتا  رسعتي الرصاصتني، مفرتضً

ملقدار القوة نفسه من الغازات املتمددة.

إذا تعرض جسم ساكن إىل قو دفع تم متثيلها باملنحنى  44.
املوضح يف الشكل 10–2، فصف حركة اجلسم بعد 

 .C و ،B و ،A كلٍّ من الدفع

ال�سكل 2-10 

(s)

(N
)



بينـام كان رائد فضاء يسـبح يف الفضاء، انقطع احلبل  45.
الذي يربطه مع السـفينة الفضائية، فاستخدم الرائد 
مسـدس الغاز لريجع إىل الوراء حتى يصل السفينة. 
استخدم نظرية الدفع - الزخم والرسم التخطيطي؛ 

لتوضح فاعلية هذه الطريقة. 

 كرة تن�ض عندمـا ترتد كرة تنس عن حائط ينعكس  46.
زمخها. فرسّ هذه العملية باستخدام قانون حفظ الزخم، 

نًا تفسريك رسامً ختطيطيًّا. ا النظام ومضمِّ دً حمدِّ

ختيل أنك تقود سـفينة فضائية تتحرك بني الكواكب  47.
برسعة كبرية، فكيف تسـتطيع إبطاء رسعة سفينتك 

من خالل تطبيق قانون حفظ الزخم؟ 

اصطدمت شاحنتان تبدوان متامثلتني عىل طريق زلق  48.

(جتاهل االحتكاك)، وكانت إحد الشاحنتني ساكنة، 
ا وحتركتا برسعة مقدارها أكرب  فالتحمت الشاحنتان معً
من نصف مقدار الرسعة األصلية للشاحنة املتحركة. ما 
الذي يمكن أن تستنتجه عن محولة كل من الشاحنتني؟ 

ملاذا يُنصح بإسناد كعب البندقية عىل الكتف عند بداية  49.
تعلم اإلطالق؟ فرسّ ذلك بداللة الدفع والزخم. 

طلقات الر�سا�ض أُطلقت رصاصتان متسـاويتان يف  50.
الكتلة  عىل قوالب خشبية موضوعة عىل أرضية ملساء،  
فـإذا كانت رسعتا الرصاصتني متسـاويتني، وكانت 
إحد الرصاصتني مصنوعة من املطاط واألخر من 
األلومنيوم، وارتدت الرصاصة املطاطية عن القالب، يف 
حني استقرت الرصاصة األخر يف اخلشب، ففي أي 
احلالتني سيتحرك القالب اخلشبي أرسع؟ فرسّ ذلك.

اإتقان حل امل�سائل

وال 1-2 ال 

.51  ،0.058 kg بت كرة جولـف كتلتها  جولف إذا رضُ
بقـوة مقدارها N 272 بمرضب، فأصبحت رسعتها 
املتجهة m/s 62.0، فام زمن تالمس الكرة باملرضب؟ 

.52  .42 m/s 0.145 برسعة kg ميت كرة بيسبول كتلتها  رُ
فرضهبـا العب املرضب أفقيًّا يف اجتاه الرامي برسعة 

  .58 m/s

.a  .أوجد التغري يف زخم الكرة

.b  ،4.6 × 10-4 s إذا المست الكرة املرضب مدة
فام متوسط القوة يف أثناء التالمس؟ 

 بولنج إذا أثرت قـوة مقدارها N 186 يف كرة بولنج  53.
كتلتها kg 7.3 مدة s 0.40، فام التغري يف زخم الكرة؟ 

وما التغري يف رسعتها املتجهة؟ 
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.54  4.2 m/s 5500 من kg تتسـارع شاحنة نقل كتلتها
إىل m/s 7.8، خـالل s 15 وذلك عن طريق تطبيق 

قوة ثابتة عليها. 

.a  ما التغري احلاصل يف الزخم؟

.b ما مقدار القوة املؤثرة يف الشاحنة؟

أطلـق ضابط رشطـة رصاصة كتلتهـا g 6.0 برسعة  55.
m/s 350 داخل حاوية هبدف اختبار أسلحة القسم. 

 ،1.8 ms إذا أوقفت الرصاصة داخل احلاوية خالل
فام متوسط القوة التي أوقفت الرصاصة؟ 

.56  0.24 من أرو kg الكرة الطائرة اقرتبت كرة كتلتها 
برسعة مقدارها m/s 3.8 يف أثناء لعبة الكرة الطائرة، 
فرضبت أرو الكرة برسعة مقدارهـــا m/s 2.4 يف 
 االجتاه املعاكس. ما متوسط القوة التي أثرت هبا أرو
يف الكرة إذا كان زمن تالمس يدهيا بالكرة s 0.025؟ 

ا فيه بقوة  57. الهوكي رضب العبٌ قرص هوكي مؤثـرً
ثابتـة مقدارها N 30.0 مدة s 0.16. ما مقدار الدفع 

املؤثر يف القرص؟ 

التزلج إذا كانت كتلة أخيـك kg 35.6، وكان لديه  58.
لوح تزلج كتلته kg 1.3، فام الزخم املشرتك ألخيك 

مع لوح التزلج إذا حتركا برسعة m/s 9.50؟ 

.59  ،0.115 kg رضب العبٌ قرصَ هوكي ساكنًا كتلته 
فأثـر فيه بقوة ثابتة مقدارها N 30.0 يف زمن مقداره 
s 0.16، فام مقدار الرسعة التي سيتجه هبا إىل اهلدف. 

.60  +12 m/s 25 برسعـــة متجهة kg إذا حترك جسم كتلته
قبل أن يصطدم بجسم آخر، فأوجد الدفع املؤثر فيه 

إذا حترك بعد التصادم بالرسعة املتجهة 
.a +8.0 m/s

.b -8.0 m/s

 تتحرك كرة كتلتها kg 0.150 يف االجتاه املوجب برسعة  61.
مقدارها m/s 12، بفعل الدفع املؤثر فيها واملوضح 
يف الرسـم البياين يف الشكل 11-2. ما مقدار رسعة 

الكرة عند s 4.0؟

ال�سكل 2-11 

 البي�سبول تتحرك كرة بيسبول كتلتها kg 0.145 برسعة  62.
m/s 35 قبل أن يمسكها الالعب مبارشة.

.a  .أوجد التغري يف زخم الكرة

.b  ،إذا كانت اليد التي أمسكت الكرة، واملحمية بقفاز
 ،0.050 s يف وضع ثابت، حيث أوقفت الكرة خالل

فام متوسط القوة املؤثرة يف الكرة؟

.c  إذا حتركـت اليد يف أثناء إيقاف الكرة إىل اخللف
حيث استغرقت الكرة s 0.500 لتتوقف، فام متوسط 

القوة التي أثرت فيها اليد يف الكرة؟ 

.63  0.115 kg ي إذا اصطـدم قرص هوكي كتلتـههوك 
بعمود املرمى برسعة m/s 37، وارتد عنه يف االجتاه 

املعاكس برسعة m/s 25، انظر الشكل 2-12. 

ال�سكل 2-12 
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.a  فام الدفع عىل القرص؟

.b  وما متوسط القوة املؤثرة يف القرص، إذا استغرق
التصادم s 4-10 × 5.0؟ 

.64  4.7 ×  10  -26  kg إذا حتـرك جـزيء نيرتوجني كتلتـه
برسعة m/s 550، واصطدم بجدار اإلناء الذي حيويه 

ا إىل الوراء بمقدار الرسعة نفسه.  مرتدًّ

.a  فام الدفع الذي أثر به اجلزيء يف اجلدار؟

.b  إذا حدث 1023 × 1.5 تصادم كل ثانية، فام متوسط
القوة املؤثرة يف اجلدار؟ 

حلّقـت طائرة إنقاذ حيوانات يف اجتاه الرشق برسعة  65.
 ،60.0 m 36.0، وأسقطت رزمة علف من ارتفاع m/s

انظـر إىل الشـكل 13-2. أوجد مقـدار واجتاه زخم 
رزمـة العلف قبل اصطدامها باألرض مبارشة، علامً 

 .175 N بأن وزهنا

ال�سكل 2-13 

.66  10.0 m/s حادث اصطدمت سيارة متحركة برسعة 
بحاجز وتوقفت خالل s 0.050. وكان داخل السيارة 
طفل كتلته kg 20.0. افرتض أن رسعة الطفل املتجهة 
تغريت بنفس مقدار تغري رسعة السيارة املتجهة ويف 

الفرتة الزمنية نفسها. 

.a ما الدفع الالزم إليقاف الطفل؟

.b ما متوسط القوة املؤثرة يف الطفل؟

.c  مـا الكتلـة التقريبية جلسـمٍ وزنه يسـاوي القوة
املحسوبة يف الفرع b؟ 

.d  هل يمكنك رفع مثل هذا الوزن بذراعك؟

.e  ،ملاذا يُنصح باستخدام كريس أطفال يف السيارة
بدالً من احتضان الطفل؟ 

ال�سواري تُسـتخدم صواريخ صغرية لعمل تعديل  67.
بسـيط يف مقـدار رسعـة األقـامر االصطناعيـة. فإذا 
كانـت قوة دفع أحد هـذه الصواريخ N 35، وأُطلق 
 72000 kg لتغيري الرسعة املتجهة ملركبة فضائية كتلتها
بمقدار cm/s 63، فام الفرتة الزمنية التي جيب أن يؤثر 

الصاروخ يف املركبة خالهلا؟ 

ال 2-2 ح

كرة القدم ركض العبُ كرةِ قدم كتلته kg 95 برسعة  68.
m/s 8.2، فاصطـدم يف اهلواء بالعـب دفاع كتلتـه 

kg 128 يتحرك يف االجتاه املعاكس، وبعد تصادمهام 

ا.  ا يف اجلو أصبحت رسعة كل منهام صفرً معً

.a  د الوضعني قبـل االصطدام وبعده، ومثِّلهام حدّ
برسم ختطيطي. 

.b كم كان زخم الالعب األول قبل التصادم؟

.c  ما التغري يف زخم الالعب األول؟

.d  ما التغري يف زخم العب الدفاع؟

.e  كم كان زخم العب الدفاع قبل التصادم؟

.f  كم كانت رسعة العب الدفاع قبل التصادم؟

 حتركت كرة زجاجية C كتلتها g 5.0 برسعة مقدارها   69.
 D 20.0، فاصطدمـت بكرة زجاجية أخر cm/s
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كتلتها g 10.0 تتحـرك برسعة cm/s 10 يف االجتاه 
نفسه. أكملت الكرة C حركتها بعد االصطدام برسعة 

مقدارها cm/s 8.0 ويف االجتاه نفسه. 

.a  د الوضعني ف النظام، ثم حدّ ارسم الوضع، وعرّ
قبل التصادم وبعده، وأنشئ نظام إحداثيات. 

.b  .احسب زمخي الكرتني قبل التصادم

.c  .بعد التصادم C احسب زخم الكرة

.d  .بعد التصادم D احسب زخم الكرة

.e  بعد التصادم؟ D ما مقدار رسعة الكرة

 أُطلقـت قذيفة كتلتها g 50.0 برسعـة متجهة أفقية  70.
مقدارهـا m/s 647، مـن منصة إطـــالق كتلتهــا 
.2.00  m/s 4.65، تتحرك يف االجتاه نفسه برسعة  kg

ما الرسعة املتجهة للمنصة بعد اإلطالق؟ 

حتركت رصاصة مطاطية كتلتها g 12.0 برسعة متجهة  71.
مقدارهـا m/s 150، فاصطدمـت بطوبة أسـمنتية 
ثابتـة كتلتهـا kg 8.5 موضوعـة عـىل سـطح عديم 
االحتـكاك، وارتـدت يف االجتاه املعاكـس برسعــة 
متجهــة m/s  2  10  × 1.0–، انظر الشـكل 2-14.

ما الرسعة التي ستتحرك هبا الطوبة؟

ال�سكل 2-14 

-1.0×102 m/s

12.0 g

8.5 kg

دفعـت عربتا خمتـرب متصلتان بنابـض إحدامها نحو  72.
األخر لينضغط النابض، وتسكن العربتان. وعند 
افالهتـام ابتعدت العربة التي كتلتهـا kg 5.0 برسعة 
 0.12، يف حني ابتعدت العربة األخر m/s متجهة
التـي كتلتها kg 2.0 يف االجتـاه املعاكس. ما الرسعة 

املتجهة للعربة ذات الكتلة kg 2.0؟ 

 لوح التزلج يركب أمحد الذي كتلته kg 42 لوح تزلج  73.
كتلته kg 2.00، ويتحركان برسعة m/s 1.20. فإذا 
ا يف مكانه،  قفز أمحد عن اللوح وتوقف لوح التزلج متامً

فام مقدار رسعة قفزه؟ وما اجتاهه؟ 

.74  0.16 kg اردو تدحرجـت كرة بليـاردو كتلتهاالبلي 
برسعـة m/s 4.0، فاصطدمت بالكـرة الثابتة التي 
حتمل رقم أربعة والتي هلا الكتلة نفسها. فإذا حتركت 
الكرة األوىل بزاوية °45 فوق اخلط األفقي، وحتركت 
الكرة الثانية بالزاوية نفسها حتت اخلط األفقي - انظر 
الشكل 15–2 - فام الرسعة املتجهة لكل من الكرتني 

بعد التصادم؟

ال�سكل 2-15 

45°

45°

اصطدمت شاحنة كتلتها kg 2575، بمؤخرة سيارة  75.
ا برسعة  صغرية سـاكنة كتلتها kg 825، فتحركتا معً
m/s 8.5. احسب مقدار الرسعة االبتدائية للشاحنة، 

وذلك بإمهال االحتكاك بالطريق.
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التزلج يقف متزجلان أحدمها مقابل اآلخر، ثم يتدافعان  76.
باأليدي.إذا كانت كتلـة األول kg 90، وكتلة الثاين 

60 kg

.a  ،ا حالتيهام قبل التدافع، وبعده ارسم الوضع حمددً
وأنيشء نظام إحداثيات.

.b  أوجد النسبة بني رسعتي املتزجلني يف اللحظة التي
أفلتا فيها أيدهيام.

.c أي املتزجلني رسعته أكرب؟

.d أي املتزجلني دفع بقوة أكرب؟

حتركـت كـرة بالسـتيكية كتلتهـا kg 0.200 برسعة  77.
m/s 0.30 فاصطدمت بكرة بالستيكية أخر كتلتها 

 .0.10 m/s 0.100  تتحرك يف االجتاه نفسه برسعة kg

بعد التصادم استمرت الكرتان يف احلركة يف اجتاههام 
نفسه قبل التصادم. فإذا كانت الرسعة اجلديدة للكرة 
ذات الكتلة kg 0.100 هي m/s 0.26، فكم تكون 

الرسعة اجلديدة للكرة األخر؟

مراجعة عامة

.78  3.00 kg 6.00 يف جسم كتلتــه N تؤثر قوة ثابتة مقدارها
مدة s 10.0. ما التغري يف زخم اجلسم ورسعته املتجهة؟ 

تغـريت الرسعة املتجهة لسـيارة كتلتها kg 625 من  79.
m/s 10.0 إىل m/s 44.0 خـالل s 68.0، بفعـل 

قوة خارجية ثابتة. 

.a  ما التغري الناتج يف زخم السيارة؟

.b  ما مقدار القوة التي أثرت يف السيارة؟

 �سيارة �سباق تتسارع سيارة سباق كتلتها kg 845 من  80.
 .0.90 s 100.0 خالل km/h السكون إىل

.a  ما التغري يف زخم السيارة؟

.b  ما متوسط القوة املؤثر يف السيارة؟

.c  ما الذي ولّد هذه القوة؟

.81  0.115 kg ي اجلليد حترك قـرص هوكي كتلتههوك 
 0.365 kg 35.0، فاصطدم بسرتة كتلتها m/s برسعة
رميـت عىل اجلليـد من قبل أحد املشـجعني، فانزلق 

ا. أوجد رسعتهام املتجهة.  القرص والسرتة معً

.82  ،10.0 kg 50.0 عربة ترفيه كتلتها kg تركب فتاة كتلتها
ـا برسعة m/s 5.0. فإذا قفزت الفتاة  وتتحرك رشقً
 7.0 m/s من مقدمة العربة ووصلت األرض برسعة

يف اجتاه الرشق بالنسبة إىل األرض. 

.a  فارسـم الوضعني قبل القفز وبعده، وعنيّ نظام
إحداثياهتام. 

.b  أوجد الرسعة املتجهة للعربة بعد أن قفزت منها
الفتاة. 

.83  .0.32 m 60.0 إىل ارتفاع kg قفز شاب كتلته

.a  ما زمخه عند وصوله إىل األرض؟

.b  ما الدفع الالزم إليقاف الشاب؟

.c  عندمـا هيبط الشـاب عىل األرض تنثنـي ركبتاه
 .0.050 s مؤديتـني إىل إطالـة زمن التوقـف إىل

أوجد متوسط القوة املؤثرة يف جسم الشاب. 

.d  .قارن بني قوة إيقاف الشاب ووزنه

التفكري الناقد 

 تطبيق املفاهيم يركض العب كتلته kg 92 برسعة  84.
m/s 5.0، حماوالً الوصول إىل املرمى مبارشة، وعندما 

وصل خط املرمى اصطدم بالعبني من فريق اخلصم 
يف اهلـواء كتلـة كل منهام kg 75، وقـد كانا يركضان 
يف عكـس اجتاهه، حيث كان أحدمها يتحرك برسعة 
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ا،  m/s 2.0، واآلخر برسعة m/s 4.0، فالتحموا مجيعً

وأصبحوا كأهنم كتلة واحدة. 

.a  ا الوضع قبل االصطدام ارسـم احلدث موضحً
وبعده. 

.b  ما الرسعة املتجهة لالعبي الكرة بعد التصادم؟

الكتابة يف الفيزياء 

كيف يمكن أن تصمم حواجز الطريق الرسيع لتكون  85.
أكثر فاعلية يف محاية أرواح األشخاص؟ ابحث يف هذه 
القضية، وصف كيف يمكن استخدام الدفع والتغري 

يف الزخم يف حتليل تصاميم احلواجز. 

عىل الرغم من أن الوسـائد اهلوائية حتمي العديد من  86.
األرواح، إالّ أهنا قد تسبب إصابات تؤدي إىل املوت. 
د ما إذا  اكتـب آراء صانعي السـيارات يف ذلك، وحدّ
 .كانت املشاكل تتضمن الدفع والزخم أو أشياء أخر

مراجعة تراكمية

ـحب بآلة  87. لُفّ حبلٌ حول طبل قطره m 0.600. وسُ
تؤثر فيه بقوة ثابتة مقدارها N 40.0 مدة s 2.00. ويف 
 α ،ω 5.00 من احلبل. أوجد m هـذه الفرتة تم فك

عند s 2.0. (الفصل 1)
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أسئلة االختيار من متعدد
اختر  رمز ا جابة الصحيحة فيما يلي:

ينزلق متزلج كتلته kg 40.0 عىل اجلليد برسعة مقدارها  1.
m/s 2، يف اجتـاه زالّجة ثابتـة كتلتها kg 10.0 عىل 

اجلليد. وعندما وصل املتزلـج إليها اصطدم هبا، ثم 
واصل املتزلج انزالقه مع الزالّجة يف االجتاه األصيل 
جة بعد  نفسـه حلركته. ما مقدار رسعة املتزلج والزالّ

تصادمهام؟  
 1.6 m/s   C  0.4 m/s  A

3.2 m/s  D  0.8 m/s B

يقف متزلج كتلته kg 45.0 عىل اجلليد يف حالة سكون  2.
عندما رمى إليـه صديقه كرة كتلتها kg 5.0، فانزلق 
 ،0.50 m/s املتزلج والكرة إىل الوراء برسعة مقدارها
فام مقدار رسعة الكرة قبل أن يمسكها املتزلج مبارشة؟

 4.0 m/s C   2.5 m/s A

5.0 m/s D   3.0 m/s B

ما فرق الزخم بني شخص كتلته kg 50.0 يركض برسعة  3.
 3.00× 10  3  kg  3.00، وشاحنة كتلتها m/s مقدارها

تتحرك برسعة مقدارها m/s 1.00؟  

 2850 kg. m/s C  1275 kg. m/s A

2950 kg. m/s D  2550 kg. m/s B

أثـرت قـوة مقدارهـا N 16 يف حجـر بدفـع مقداره  4.
kg. m/s 0.8 مسـببةً حتليـق احلجـر عـن األرض 

برسعة مقدارها m/s 4.0. ما كتلة احلجر؟  

 1.6 kg C  0.2 kg A

4.0 kg D  0.8 kg B

ا�سئلة الممتدة

تسقط صخرة كتلتها kg 12.0 عىل األرض. ما الدفع  5.
عىل الصخرة إذا كانت رسعتها املتجهة حلظة االصطدام 

باألرض m/s 20.0؟ 

اإر�ساد

لقد صيغت البدائل بحيث تبدو مجيعها صحيحة؛ لذا كن 
ا من بدائل إجابة أسئلة االختيار من متعدد التي تبدو  حذرً
ا فقط هو الصواب.  ر أن بديالً واحدً مجيعها صحيحة، وتذكّ
تفحص مجيع البدائل بدقة قبل أن حتدد البديل الصحيح.
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الشغل والطاقة وا�الت البسيطة
Work, Energy, and Simple Machines
الشغل والطاقة وا�الت البسيطة
Work, Energy, and Simple Machines

ما الذي ستتعلمه في هذا 
الفصل؟

• التمييز بني مفهومي الشغل والقدرة، 	
وكيف يصفان تأثري املحيط اخلارجي 

يف تغيري طاقة النظام.
• الربـط بـني القـوة والشـغل وتفسـري 	

كيفيـة تقليـل اآلالت للقـوة الالزمة 
إلنجاز شغل.

ا	همية
املركبـة  واآلالت  البسـيطة  اآلالت  إن 
نـة من جمموعة آالتٍ بسـيطة جتعل  املكوّ
العديـد من املهام اليومية سـهلة التنفيذ.

الدراجـات اهلوائيـة اجلبليـة تتيـح لـك 
املتعـددة  اجلبليـة  اهلوائيـة  الدراجـات 
الرسعات، واملزودة بامصات الصدمات 
تكييف قدرات جسدك؛ فتؤثر بقوة، وتبذل 
، وتوفر القدرة الالزمة لصعود التالل  شغالً
الشـديدة االنحـدار ونزوهلـا، واجتيـاز 

التضاريس املنبسطة برسعة وأمان.

ر ◀ فكِّ
كيف تُسـاعد الدراجة اهلوائية اجلبلية 
املتعددة الرسعات السائقَ عىل القيادة 
فوق التضاريس املختلفة بجهد قليل؟ 
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الشغل والطاقة وا�الت البسيطة
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كيفيـة حتديـد  الزخـم، وتعلمـت  السـابق حفـظ  الفصـل  لقـد درسـت يف 
حالـة نظـام قبـل أن يؤثـر فيـه دفـع وبعـده دون احلاجـة إىل معرفـة تفاصيل 
هـذا الدفـع. وقـد تبـني لـك أن لقانـون حفـظ الزخـم فائـدة خاصـة عنـد 
ا. دراسـة التصادمـات التـي تتغـري خالهلـا القـو أحيانًـا بشـكل كبـري جـدًّ
ر املناقشـة التي وردت يف الفصل السـابق واملتعلقة باملتزجلني اللذين يدفع  تذكّ
كل منهام اآلخر، فعىل الرغم من أن الزخم حمفوظٌ يف هذه احلالة، فإن املتزجلني 
يستمران يف احلركة بعد أن يدفع كل منهام اآلخر، مع أهنام كانا ساكنني قبل التصادم.
من جهة أخر، يكون الزخم حمفوظًا عندما تصطدم سيارتان، لكنهام تتوقفان 
عـن احلركة عىل الرغم من أهنام كانتا متحركتني قبل التصادم، عىل عكس مثال 
املتزجلني. وباإلضافة إىل التغري احلادث يف احلالة احلركية لكال اجلسمني املتصادمني 
فإنـه غالبًا ما يـؤدي التصادم إىل التـواء كبري يف املعادن وهتشـم الزجاج، ومن 
املنطقـي هنـا أن نعتقد أنه ال بد من حدوث تغري يف كمية فيزيائيةٍ ما نتيجة تأثري 

القوة يف كل نظام، فام الكمية التي تتغري؟ وكيف؟

 الأهداف 
	•ت�سف العالقة بني الشغل والطاقة.

	•حت�سب الشغل.
	•حت�سب القدرة املستهلكة.

 املفردات
اجلول الشغل 
القدرة الطاقة 
الواط الطاقة احلركية 

نظرية الشغل –•الطاقة

 الأهداف 
	•ت�سف العالقة بني الشغل والطاقة.

	•حت�سب الشغل.
	•حت�سب القدرة املستهلكة.

 املفردات
اجلول الشغل 
القدرة الطاقة 
الواط الطاقة احلركية 

الطاقة–•الطاقة–•الطاقة نظرية الشغل 

ما العوامل املوؤثرة يف الطاقة
�سوؤال التجربة  ما العوامل التي تؤثر يف طاقة األجسـام 

الساقطة رأسيًّا ومقدرهتا عىل إنجاز شغل؟

A B C D E F G H I J K L M N
 

A B C D E F G H I J K L M N
اخلطوات   

ضع cm 2 من الرمل الناعم يف طبق مرتفع احلافة. 1.

أحـرض جمموعة مـن الكرات املعدنيـة أو من الزجاج  2.
بحجوم وكتل خمتلفة.

ا بإحد يديك بحيث  3. أمسـك مسـطرة مرتية رأسـيًّ
 تالمس هنايتها السـفىل سطح الرمل، وأسقط إحد
ل االرتفاع  الكـرات باليد األخـر عىل الرمل. وسـجّ

الذي أُسقطت منه الكرة.
أزل الكـرة من الرمـل بعناية عىل أالّ تؤثـر يف الفوهة  4.

ل عمق الفوهة واملسافات التي  التي أحدثتها، وسجّ
وصل إليها الرمل بعد تناثره منها.

ل كتلة الكرة. 5. سجّ

أعد تسـوية سـطح الرمل يف الطبق، وكرر اخلطوات  6.
باسـتخدام كـرات خمتلفـة احلجـوم، عـىل أن   3-5

ا إىل رضورة  تسـقطها من ارتفاعات خمتلفة. تنبه أيضً

إسـقاط الكرات املختلفة من االرتفاع نفسه، وكذلك 
الكرة نفسها من ارتفاعات خمتلفة.

التحليل 
قارن بني البيانات التي سجلتها. هل تأخذ هذه البيانات 

ا؟ وضح ذلك. نمطًا حمددً
التفكري الناقد  عندما تسـقط الكرات عـىل الرمل فإهنا 
تنجـز شـغالً. وألنه يمكـن تعريف طاقة جسـم ما بأهنا 
قدرة اجلسـم عىل إنجاز شغل عىل نفسـه أو عىل الوسط 
املحيـط فيه، لذا فإن الشـغل الـذي أنجزتـه الكرات يف 
الرمـل هـو طاقتها. اربط بـني بياناتك وطاقـة الكرات، 

ووضح كيف يمكن أن تزداد طاقة الكرة.

Work and Energy    صة وال1-3 الطا
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  3-1كلال�س
F

d

Work and Energy ال�سغل والطاقة
ـر أن التغـري يف الزخم يكون نتيجة تأثري الدفع الذي يسـاوي حاصل رضب متوسـط  تذكّ
القوة املؤثرة يف جسـم ما يف زمن تأثري القوة. افرتض أن جسـامً يتحرك مسـافة معينة وهو 
واقع حتت تأثري قوة ما فيه، البد أن اجلسـم سيتسـارع بحسـب العالقة   a =   F __ m، وسـتزداد 
رسعتـه املتجهـة؛ وذلـك ألنـه واقـع حتـت تأثري قـوة حمصلـة. انظـر إىل البيانـات التي يف 
اجلـدول 3-3 يف كتـاب الصـف األول الثانوي، الفصـل الثالث، الـذي يتضمن جمموعة 
معـادالت تصـف العالقـات بني املوقـع، والرسعـة املتجهة والزمـن لألجسـام املتحركة 

بتسارع ثابت. واخرت املعادلة التي تتضمن التسارع، الرسعة املتجهة واملسافة:

2ad =   v f   
2  -   v i   

2  

إذا اسـتخدمت قانـون نيوتن الثاين لتعويض F/m بدالً مـن a، ورضبت طريف املعادلة يف 
 __ m  ، فستحصل عىل املعادلة التالية:

2
احلدّ    

Fd =   1 _ 
2
   m  v f   

2  -   1 _ 
2
   m  v i   

2 

ال�سغل يصف الطـرف األيرس من املعادلة التغري الذي طرأ عىل النظام نتيجة تأثري الوسـط 
 d يف جسـم ما، بينام كان هذا اجلسم يتحرك مسافة F اخلارجي (املحيط). فقد أثرت القوة
 W قوة ثابتة تؤثر يف االجتاه نفسه حلركة اجلسم فإن الشغل F كام يف الشكل 1-3. فإذا كانت

يكون حاصل رضب القوة يف إزاحة اجلسم.

W = Fd        الشغل

الشـغل يسـاوي حاصل رضب القوة الثابتة املؤثرة يف جسـم يف اجتاه حركته يف إزاحة 
اجلسم حتت تأثري هذه القوة.

ربام اسـتخدمت كلمة شـغل لتعطي معاين أخـر غري هذا املعنى، فمثـالً تقول: إن جهاز 
ا، أو إنك ستشتغل بدوام  "•كثريً ا، أو إن فهم الفيزياء يتطلب "شغالً احلاسـوب يشتغل جيدً
ا. جزئي بعد انتهاء العمل يف املدرسة. ولكن الشغل عند الفيزيائيني له معنى آخر أكثر حتديدً

 _ Fd =   1، وبإعادة كتابة هذه املعادلة مستخدمني W= Fd ينتج:
2
   m  v 

f
   2  -   1 _ 

2
   mv

i
ر أن  2 تذكّ

W=   1 _ 2   mv
f
2 -   1 _ 2   mv

i
2 

فالطـرف األيمـن للمعادلـة يتضمـن كتلـة اجلسـم ورسعتـه بعـد تأثـري القـوة وقبلـه، 
والكمية   mv2   2 _ 1 تصف خاصية مميزة للنظام.

بة الثقيلة  الطاقة احلركية ما اخلاصية املميزة للنظام التي تصفها الكمية    mv2   2 _ 1 ؟ إن املركَ
التي تتحرك برسعة كبرية تسـتطيع تدمري األجسـام من حوهلا، كام أن كرة البيسـبول ترتفع 
إىل مسـافات عالية عند قذفها برسعة كبرية يف اهلواء، أيْ أن امتالك جسـم ما هلذه اخلاصية 
نه من إحداث تغري يف ذاته أو فيام حييط به. وهذه اخلاصية املتمثلة يف قدرة اجلسم عىل  يمكّ

d

F
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إحداث تغيري يف ذاته أو فيام حييط به تسـمى الطاقة. فلكل من املركبة وكرة البيسـبول طاقة 
مرتبطة مع حركة كل منهام. والطاقة الناجتة عن احلركة تسـمى الطاقة احلركية، ويعرب عنها 

.KE بالرمز

KE =   1 _ 
2
    mv  2  الطاقة احلركية

الطاقة احلركية جلسمٍ ما تساوي حاصل رضب نصف كتلة اجلسم يف مربع رسعته.

W = KE، حيـث يُمثـل 
f
 -  KE 

i
 _ W =   1 فينتـج  

2
   m  v 

f
   2  -   1 _ 

2
   m  v 

i
ض KE يف املعادلـة  2    عـوّ

الطرف األيمن من املعادلة األخرية الفرق أو التغري يف الطاقة احلركية. وهذا يسمى نظرية 
الشغل – الطاقة، والتي تنص عىل أنه إذا بُذل شغل عىل جسمٍ ما فإن طاقة حركته تتغري. 

ويمكن متثيل هذه النظرية باملعادلة التالية:

W = ∆KE نظرية الشغل – الطاقة 

الشغل يساوي التغري يف الطاقة احلركية.

إن العالقة بني الشـغل املبذول والتغري يف الطاقة الناجتة تم حتديدها يف القرن التاسـع عرش 
عـىل يد العامل جيمس بريسـكوت جـول، وتكريامً جلهوده أطلق اسـمه "جول"•عىل وحدة 
ك جسـم كتلته kg 2 برسعـة m/s 1 فإن طاقته احلركية  الطاقـة joule (J). فمثـالً، إذا حترّ

.1 J 1  أو kg. m  2 / s  2

ر أن النظام هو اجلسم موضع الدراسة، واملحيط اخلارجي هو كل يشء ما عدا اجلسم.  تذكّ
ا يف مسـتودع، ويمكن أن يتكـون املحيط اخلارجي  فمثـالً قد يكون أحـد األنظمة صندوقً
منك أنت وكتلة األرض وكل ما هو خارج الصندوق. ويمكن أن تنتقل الطاقة بني املحيط 

اخلارجي والنظام خالل عملية إنجاز الشغل.

ويمكـن أن تنتقـل الطاقـة يف كال االجتاهني. فإذا بَـذل املحيط اخلارجي شـغالً عىل النظام 
فـإن الشـغل W يكون موجبًـا، وتزداد طاقة النظـام. أما إذا بَذل النظام شـغالً عىل املحيط 
اخلارجـي فإن الشـغل W يكون سـالبًا، وتتناقص طاقـة النظام. أيْ أن الشـغل هو انتقال 
الطاقـة بطرائق ميكانيكية. وليس إلشـارة الشـغل داللة اجتاهية؛ فالشـغل كمية قياسـية، 

ونستدل من اإلشارة عىل كسب أو فقد النظام للطاقة.

 Calculating Work ح�ساب ال�سغل
إن املعادلة األوىل التي اسـتخدمت حلساب الشـغل هي W =Fd ، وتستخدم هذه املعادلة 
عندما تؤثر قو ثابتة يف اجتاه حركة اجلسم فقط. واآلن، ماذا حيدث عندما تؤثر القوة يف اجتاه 
متعامد مع اجتاه احلركة؟ لإلجابة عن هذا السؤال سندرس حركة كوكبٍ ما حول الشمس، 
ا فإن القوة تكون دائـامً متعامدة مع اجتاه احلركة.  انظر الشـكل 2-3. فـإذا كان املدار دائريًّ
ا أن القوة العمودية عىل اجتاه حركة جسم ما ال تغري مقدار رسعته، وإنام  وقد درست سابقً
ا. تغري اجتاه حركته؛ لذا فإن مقدار رسعة الكوكب ال يتغري، أيْ أن طاقته احلركية ثابتة أيضً
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 ،∆KE = 0 ستالحظ أنه عندما تكون الطاقة احلركية ثابتة فإن W =∆KE وباستخدام املعادلة
.W = 0 متعامدتني فإن d واإلزاحة F وهذا يعني أنه إذا كانت القوة .W = 0 لذا فإن

وألن الشغل املبذول عىل جسم ما يساوي التغري يف الطاقة، فإن الشغل يُقاس بوحدة اجلول 
ا. يبذل جول واحد من الشـغل عندما تؤثر قوة مقدارها 1N يف جسـم، وحتركه مسافة  أيضً
.1 J 1 فإنك تبذل شغالً عليها مقدارهm 1 مسافةN 1 يف اجتاهها. فعندما ترفع تفاحة تزنm

ا أن القوة التي تؤثر يف اجتاه احلركة تبذل  قوة ثابتة متيل بزاوية على الإزاحة تعلمت سابقً
شـغالً  يُعـرب عنـه باملعادلة W = Fd، وأن القوة التي تؤثر يف اجتـاه متعامد مع اجتاه احلركة 
ال تبذل شـغالً. فام الشـغل الـذي تبذله القوة التي تؤثر بزاوية مع اجتـاه احلركة؟ فمثالً، ما 
الشغل الذي يبذله الشخص الذي يدفع املركبة يف الشكل 3a-3؟ تعلم أنه يمكن التعامل 
بتي القوة بدالً من القوة، فإذا استخدمت نظام اإلحداثيات يف الشكل 3b-3، فإن  مع مركّ
القوة F التي تؤثــر يف اجتاه ذراع الشـخص هلا مركبتان: مركبة أفقية    F  x، ومركبة رأسـية  
 F  y. وباستخدام املعلومات يف الرسم، مقدار F  يساوي N 125، والزاوية التي متيل هبا عىل 

بتني: مقدار املركبة األفقية   F  x يرتبط بمقدار القوة F من  األفقي  ˚25.0، يمكن حساب املركّ
بة   F  x نحصل عىل خالل اقرتان جيب التامم: حيث cos 25.0˚= F  x /F. وبحل املعادلة للمركّ
  F  x  = -F cos 25.0˚•= -(125 N) (cos 25.0˚) = -113 N، واإلشارة السالبة تعني 

بة الرأسيّة  بة األفقية للقوة يف اجتاه اليسار. وباستخدام الطريقة نفسها حلساب املركّ أن املركّ
نحصل عىل:

F  y  = -F sin 25.0˚•=- (125 N) (sin 25.0˚) = - 52.8 N  

بة  اإلشارة السالبة تعني أن القوة إىل أسفل. وحيث إن اإلزاحة يف اجتاه املحور x؛ لذا فإن املركّ
بة الرأسية فال تبذل شغالً. األفقية للقوة هي التي تبذل شغالً فقط، أما املركّ

إن الشـغل الـذي تبذلـه عندمـا تؤثر بقوة يف جسـم يف اجتاه يصنـع زاوية مع اجتـاه حركته 
بة القوة يف اجتاه إزاحة اجلسـم يف املسافة التي حتركها. ويمكن  يسـاوي حاصل رضب مركّ
بة القـوة املؤثرة يف اجتاه اإلزاحة؛ وذلك بـرضب مقدار القوة F يف جيب  إجيـاد مقـدار مركّ
متـام الزاويـة املحصورة بني اجتاه القـوة F واجتاه اإلزاحـة،  F  x  = F cos θ. ويمكن متثيل 

الشغل املبذول باملعادلة التالية:

W = Fd cos θ الشغل (يف حالة وجود زاوية بني القوة واإلزاحة) 
الشـغل يسـاوي حاصل رضب القوة واإلزاحـة يف جيب متام الزاويـة املحصورة بني 

القوة واجتاه اإلزاحة.

+y

θ=25.0˚

F=125N
Fy

Fx

+x
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تتأثر السيارة يف أثناء دفعها بقو أخر، فأيّ هذه القو تبذل شغالً؟

تؤثر قوة اجلاذبية إىل أسـفل، ويؤثر سـطح األرض بقوة رأسـية إىل أعىل، ويؤثر االحتكاك 
بقـوة أفقيـة يف عكـس اجتـاه احلركة. أمـا القوتـان املؤثرتان إىل أعـىل وإىل أسـفل فتكونان 
متعامدتني مع اجتاه احلركة، وال تبذالن شغالً، وتكون الزاوية التي تصنعها هاتان القوتان 

.W = 0 ؛ لذا فإنcos θ = 0 مع اإلزاحة°90، مما جيعل

إن الشغل املبذول من قوة االحتكاك يؤثر يف اجتاه معاكس الجتاه احلركة، أي بزاوية 180°. 
وألن cos 180° = - 1 فإن الشـغل املبذول من قوة االحتكاك يكون دائامً سـالبًا. والشغل 
السـالب املبذول من قوة مؤثرة من املحيط اخلارجـي يقلّل من الطاقة احلركية للنظام. فإذا 
توقف الشخص يف الشكل 3a-3 عن الدفع فإن السيارة ستتوقف عن احلركة، أي ستقل 

طاقتها احلركية.

يزيد الشغل املوجب املبذول بواسطة قوة من طاقة النظام، يف حني يؤدي الشغل السالب إىل 
نقصاهنا. استخدم "اسرتاتيجيات حل املسألة"•اآلتية عندما حتلّ املسائل املتعلقة بالشغل.

الشغل 

إذا أردت حل مسائل تتعلق بالشغل فاستخدم اسرتاتيجية احلل التالية:
ح القوة التي تبذل شغالً. 1. ا للنظام، ثم وضّ ا توضيحيًّ طً ارسم خمطّ
ارسم متجهات القوة واإلزاحة للنظام. 2.
أوجد الزاوية θ بني كل قوة واإلزاحة. 3.
.4 .W = Fd cos θ احسب الشغل املبذول من كل قوة باستخدام املعادلة
ا عىل اجتاه  5. احسب الشغل الكيل املبذول. وتأكد من إشارة الشغل معتمدً

انتقال الطاقة، فإذا ازدادت طاقة النظام فإن الشغل املبذول من تلك القوة 
ا، أما إذا تناقصت طاقة النظام فإن الشـغل املبذول من تلك  يكون موجبً

ا. القوة يكون سالبً

خمطط تو�سيحي لل�سغل

θ

θ

θ

d

d

d

d

F

F

F

F

F

F
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مثال 1
كه  ال�سغل والطاقة ينزلق قرص هوكي كتلته g 105 عىل سطح جليدي، فإذا أثر العب بقوة ثابتة مقدارها N 4.50 يف القرص فحرّ

ملسافة m 0.150 يف اجتاه القوة نفسه، فام مقدار الشغل الذي بذله الالعب عىل القرص؟ وما مقدار التغري يف طاقة القرص؟

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
 ارسم خمطّطًا توضيحيًّا للحالة يوضح الظروف االبتدائية. 

ا إحداثيًّا عىل أن تكون +x يف اجتاه اليمني. ن نظامً  كوّ
 ارسم خمطط املتجهات.

املجهول  املعلوم   

m = 105 g

F = 4.50 N

d = 0.150 m

W = ?

 ∆KE = ? 

اإيجاد الكمية املجهولة2
استخدم معادلة الشغل عندما تؤثر قوة ثابتة يف اجتاه إزاحة اجلسم نفسه. 

W = Fd

d = 0.150 m, F = 4.50 N   = ( 4.50 N )(0.150 m)

= 0.675 N. m

1 J = 1 N.m= 0.675 J

استخدم نظرية الشغل –•الطاقة حلساب التغري يف طاقة النظام.
W = ∆KE

 W = 0.675 J   ∆KE = 0.675 J

تقو اجلواب3
	  هل الوحدات �سحيحة يُقاس الشغل بوحدة اجلول. 

	  هل لالإ�سارة معنى إن الالعب (املحيط اخلارجي) يبذل شغالً عىل القرص (النظام)؛ لذا فإن إشارة الشغل جيب أن 
تكون موجبة.

مثال 1مثال 1

d

+

دليل الرياضيات
إجراء العمليات احلسابية باستخدام 

األرقام املعنوية 221 ، 222
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ا حبالً يصنع زاوية ˚25.0 فوق  ا مسافة m 30.0 يف اجتاه رصيف امليناء مستخدمً ار قاربً القوة والإزاحة بينهما زاوية يسحب بحّ
ار عىل القارب إذا أثر بقوة مقدارها N 255 يف احلبل؟ املحور األفقي. ما مقدار الشغل الذي يبذله البحّ

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
 أنشئ حماور اإلسناد. 

 ارسم خمطّطًا توضيحيًّا للحالة يوضح الرشوط االبتدائية للقارب.
ا القوة ومركبتها يف اجتاه اإلزاحة.  ارسم خمطط املتجهات موضحً

املجهول  املعلوم   
F = 255 N ،d = 30.0 m ،θ = 25.0°W = ?

اإيجاد الكمية املجهولة2
استخدم معادلة الشغل عندما توجد زاوية بني القوة واإلزاحة. 

W = Fd cos θ

F = 255 N m, d = 30.0 m, θ = 25.0°     = ( 255 N ) ( 30.0 m ) ( cos 25.0° )

= 6.93× 10  3  J

تقو اجلواب3
	  هل الوحدات �سحيحة يُقاس الشغل بوحدة اجلول. 

	 هل لالإ�سارة معنى يبذل البحار شغالً عىل القارب، يتوافق مع اإلشارة املوجبة للشغل.

مثال 2

d

 اعتمد عىل املثال 1 حلل املسألة التالية: 1.
.a 9.00، يف القرص، فكيف تتغري طاقة حركة القرص؟ N ْإذا أثر العب اهلوكي بضعف القوة، أي
.b  ْ9.00 يف القرص، ولكن بقيت العصا مالمسة للقرص لنصف املسافة فقط، أي N إذا أثر الالعب بقوة مقدارها

m 0.075، فام مقدار التغري يف الطاقة احلركية؟

.2 .35 m 825 لدفع سيارة مسافة N ا بقوة مقدارها يؤثر طالبان معً
.a ما مقدار الشغل الذي يبذله الطالبان عىل السيارة؟
.b إذا تضاعفت القوة املؤثرة، فام مقدار الشغل املبذول لدفع السيارة إىل املسافة نفسها؟

يتسلق رجل جبالً وهو حيمل حقيبة كتلتها kg 7.5، وبعد min 30.0 وصل إىل ارتفاع m 8.2 فوق نقطة البداية. 3.
.a ما مقدار الشغل الذي بذله املتسلق عىل حقيبة الظهر؟
.b 645، فام مقدار الشغل الذي بذله لرفع نفسه هو وحقيبة الظهر؟ N إذا كان وزن املتسلق
.c ما مقدار التغري يف طاقة املتسلق واحلقيبة؟

دليل الرياضيات
النسب املثلثية 238 ، 239
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نك  اإيجاد ال�سغل املبذول عندما تتغري القوى املوؤثرة إن الرسم البياين للقوة –•اإلزاحة يمكّ
من حسـاب الشـغل التي تبذله القوة، وتستخدم هذه الطريقة البيانية يف حل مسائل تكون 
فيها القوة املؤثرة متغرية. ويوضح الشكل 5a-3 الشغل املبذول من خالل قوة ثابتة مقدارها 
N 20.0، والتي تؤثر يف جسـمٍ ما لرفعه إىل أعىل مسـافة m 1.50. الشغل الذي تبذله هذه 

W = Fd = (20.0 N) (1.50 m) = 30.0 J القوة الثابتة يمكن متثيله باملعادلة: 

أما املساحة املظللة حتت املنحنى البياين فتساوي (1.50 m) (N 20.0)، أو J 30.0، أي أن 
املسـاحة حتت املنحنى البياين القوة –•اإلزاحة تسـاوي الشغل الذي تبذله تلك القوة حتى 

لو تغريت القوة.

يوضـح الشـكل 5b-3 القـوة التـي تؤثـر يف نابـض، والتـي تتغـري خطيًّـا مـن 0.0 إىل 
N 20.0 عنـد تعرضـه لالنضغـاط مسـافة m 1.50. إن الشـغل الـذي بذلتـه القـوة التي 
عملـت عىل انضغاط النابض يسـاوي املسـاحة حتت املنحنـى البياين، والتي متثل مسـاحة 

W =   1 _ 2   (20.0 N) (1.50 m) = 15.0 J مثلث، (½)(القاعدة)(االرتفاع)، أو:   

ال�سغل الذ تبذله عدة قوى يربط قانون نيوتن الثـاين يف احلركة القوة املحصلة املؤثرة يف 
جسـم ما مع تسـارعه. وبالطريقة نفسـها، تربط نظرية الشـغل –•الطاقة بني الشغل الكيل 
املبذول عىل نظام ما والتغري يف طاقته. فإذا أثرت عدة قو يف نظام، فاحسب الشغل الذي 

تبذله كل قوة، ثم امجع النتائج.

   3-5 كلال�س 
     



C10-08A-845813
Final

20.0

1.50

(m) 

(m) 

(N
) 



(N
) 



20.0

1.500.0

0.0

a

b

50.0، فام مقدار الشـغل  4.  إذا كان البحار يف املثال 2 يسـحب القارب بالقوة نفسـها إىل املسـافة نفسـها ولكن بزاوية̊ 
الذي يبذله؟

15 مع الرأيس، ويؤثر كل من الشخصني  5. ا ثقيالً مسـافة m 15 بحبلني يصنع كل منها زاوية̊  يرفع شـخصان صندوقً
بقوة مقدارها N 225. ما مقدار الشغل الذي يبذالنه؟

ـلّم، بحيث يعمـل إزاحة مقدارهـا m 4.20 يف االجتـاه الرأيس  6. حيمـل مسـافر حقيبة سـفر وزهنـا N 215 إىل أعىل سُ
وm 4.60 يف االجتاه األفقي.

.a ما مقدار الشغل الذي بذله املسافر؟

.b إذا محل املسافر نفسه حقيبة السفر نفسها إىل أسفل السلم نفسه، فام مقدار الشغل الذي يبذله؟
يُسـتخدم حبل يف سـحب صندوق مسـافة m 15.0 عىل سـطح األرض، فإذا كان احلبل مربوطًا بحيث يصنع زاوية  7.

مقدارها ˚46.0 فوق سطح األرض وتؤثر قوة مقدارها N 628 يف احلبل، فام مقدار الشغل الذي تبذله هذه القوة؟
دفـع سـائق دراجة هوائية كتلتهـا kg 13 إىل أعىل تل ميله ˚25 وطولـه m 275، يف اجتاه  8.

موازٍ للطريق وبقوة مقدارها N 25، كام يف الشكل 4-3، فام مقدار الشغل الذي:
.a يبذله السائق عىل دراجته اهلوائية؟
.b 4-3تبذله قوة اجلاذبية األرضية عىل الدراجة اهلوائية؟ال�سكل
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Power القدرة
مل تتطرق املناقشات السابقة املتعلقة بالشغل إىل الزمن الالزم لتحريك جسم ما. إن الشغل 
فع الصندوق  الذي يبذله شخص ما لرفع صندوق من الكتب إىل رف مثالً ال يتغري، سواء رُ
كامالً إىل الرف خالل s 2، أم رفع كل كتاب من الصندوق عىل حدة، بحيث استغرق رفع 
كافة كتب الصندوق إىل الرف min 20، وعىل الرغم من تساوي الشغل يف احلالتني إال أن 
ا يف كل حالة، ويطلق مصطلح القـدرة عىل املعدل الزمني  معدل بذل الشـغل يكـون خمتلفً
ا عىل الزمن الالزم لبذل الشغل. أو  لبذل الشغل، أي أن القدرة هي الشغل املبذول مقسومً
أن القـدرة هـي املعدل الذي تُغريّ فيه القوة اخلارجية طاقة النظام، ويمكن حسـاب القدرة 

ا للمعادلة اآلتية: وفقً

P =   W __ t   القدرة

ا عىل الزمن الالزم إلنجاز الشغل. القدرة تساوي الشغل املبذول مقسومً

. إذا افرتضنا أن كتل  ـلّامً ح ثالثة طـالب وهم يصعدون سُ انظـر الشـكل 6-3 الذي يوضّ
الطالب الثالثة متسـاوية، فهذا يعني أن كالًّ منهم ينجز الشـغل نفسه، لكن الطالب الذي 
ا، أي أن قدرته عىل  ا مقارنة بالطالبني الذين يسـريان معً ا يصعد السـلّم مرسعً يسـري منفردً
الصعود أكرب من قدرة أي منهام؛ فالطالب املنفرد ينجز الشغل نفسه يف وقت أقل. من جهة 
ا عىل صعود السـلّم متسـاوية؛ ألن كالًّ  أخـر، قـدرة كل من الطالبني اللذين يسـريان معً

منهام ينجز الشغل نفسه خالل الفرتة الزمنية نفسها.

تُقاس القدرة بوحدة الواط (W)، ويسـاوي الواط الواحد انتقال طاقة مقدارها J 1 خالل 
فـرتة زمنيـة مقدارها s 1. ووحـدة الواط صغرية بالنسـبة للقدرة، فمثـالً إذا رفعت كأس 
مـاء وزنـه N 2 مسـافة m 0.5 إىل فمـك تكـون قد بذلت شـغالً مقـداره J 1، وإذا رفعت 
الـكأس خـالل s 1 تكون قد بذلت شـغالً بمعـدل W 1، وألن وحدة الـواط صغرية فإن 
القدرة تُقاس غالبًا بوحدة الكيلوواط (kW)، وهي تساوي W 1000. كام تستخدم وحدة 

.746 W احلصان امليكانيكي لقياس القدرة، وهو يساوي
 3-6ال�سكل
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ا مسافة m 9.00  خالل s 15.0 بالتأثري بقوة رأسيَّة إىل أعىل مقدارها 104N×1.20 . ما القدرة  القدرة يرفع حمرك كهربائي مصعدً
التي ينتجها املحرك بوحدة kW؟

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
 ارسم خمططًا توضيحيًّا للحالة يوضح املصعد مع الرشوط االبتدائية. 

 اخرت حماور إسناد عىل أن يكون االجتاه املوجب رأسيًّا إىل أعىل.
 ارسم خمطط املتجهات للقوة واإلزاحة.

املجهول  املعلوم   
d = 9.00 m
t = 15.0 s
F = 1.20×104 N

P = ?

اإيجاد الكمية املجهولة2
حل بالنسبة للقدرة. 

P  =   W __ t  

W=Fd   =   Fd
 __ t  

F=1.20×104 N, d=9.00 m, t=15.0 s   =   
(1.20× 10  4  N)(9.00 m)

  __  
(15.0 s)

  

= 7.20 kW

تقو اجلواب3
 .J/s قاس القدرة بوحدة 	  هل الوحدات �سحيحة تُ

	 هل لالإ�سارة معنى تتفق اإلشارة الموجبة مع االتجاه الرأسي للقوة المؤثرة إلى أعلى.

مثال 3

F
F d+y

دليل الرياضيات
إجراء العمليات الرياضية بداللتها 

العلمية 224

فع صندوق يزن N 575 رأسـيًّا إىل أعىل مسـافة m 20.0  بحبل قوي موصول بمحرك. فإذا تم إنجاز العمل خالل  9.  رُ
s 10.0، فام القدرة التي يولدها املحرك بوحدة W ووحدة kW؟

إذا كنت تدفع عربة يدوية مسـافة m 60.0 وبرسعة ثابتة املقدار مدة s 25.0، وذلك بالتأثري بقوة مقدارها N 145 يف  10.
اجتاه أفقي

.a فام مقدار القدرة التي تولدها؟

.b وإذا كنت حترك العربة بضعف مقدار الرسعة، فام مقدار القدرة التي تولدها؟

.11 [1.00 kg 1 من املاء كتلته L كل] 110؟ m 35 من املاء كل دقيقة من عمق L ما مقدار القدرة التي تولدها مضخة يف رفع 

يولـد حمـرك كهربائـي قدرة kW 65 لرفـع مصعد مكتمل احلمولة مسـافة m 17.5 خالل s 35. ما مقـدار القوة التي  12.
يبذهلا املحرك؟
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3-8 كلال�س
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.  P =   Fd __ t   الحظت يف املثال 3 أنه عندما تكون القوة واإلزاحة يف االجتاه نفسه فإن

وألن النسـبة   d _ t   متثـل مقـدار الرسعـة فـإن القـدرة يمكـن حسـاهبا باسـتخدام العالقـة
ا. P =Fv أيضً

كيف حتدد الوضع املناسب لناقل الرسعات عندما تركب دراجة هوائية متعددة الرسعات؟ 
 P = Fv بكل تأكيد أنت ترغب يف جعل جسمك ينتج أكرب قدرة ممكنة. إذا أخذت املعادلة
ا، أو تكون  ا عندما تكـون الرسعة صفرً يف االعتبـار فسـوف تالحظ أن القدرة تكون صفرً
ا. ويف املقابل لكـي تكون القدرة أكرب مـا يمكن ال بد أن تكـون كل من القوة  القـوة صفـرً
ا، كام  والرسعـة أكـرب ما يمكن، لكن عضالت أجسـامنا تعجز عن التأثري بقـو كبرية جدًّ
ا، ولذلك فإن مزجيًا من رسعة معتدلة وقوة معتدلة  تعجـز عن التحرك برسعات كبرية جدًّ
سـينتج أكرب كمية مـن القدرة. وكام ختضع عضالت أجسـامنا ملحددات ختضع املحركات 
ا ملحددات. يوضح الشكل 8-3 ذلك عن طريق حالة خاصة ملحرك؛ حيث إن أقىص  أيضً
 2.6 m/s 400 تقريبًا ومقدار الرسعة N 1000 عندما تكون القـوة W قـدرة منتجـة تفوق
تقريبًـا، ومجيع املحركات عليها حمـددات، ولذلك تصمم اآلالت البسـيطة بحيث تتالءم 
القوة ومقدار الرسعة اللتان يولدمها املحرك بحسـب مـا يتطلبه إنجاز عمل ما دون جتاوز 

حمددات املحرك. وستتعلم املزيد عن اآلالت البسيطة يف القسم التايل.

 �سباق جولت الدراجات يف فرن�سا 

   
6h8.94ms
1 kW   
     

 




تطبيق الفيزياء

مـت رافعة ليتم تثبيتها عىل شـاحنة كام يف الشـكل 7-3 ، ولد اختبار قدراهتا  13. مّ صُ
ربطـت الرافعة بجسـم وزنه يعادل أكرب قوة تسـتطيع الرافعة التأثـري هبا، ومقدارها  
N  3  10  × 6.8، فرفعـت اجلسـم مسـافة  m 15 مولدة قدرة مقدارهـا kW 0.30. ما 

الزمن الذي احتاجت إليه الرافعة لرفع اجلسم؟

توقفت سيارتك فجأة وقمت بدفعها، والحظت أن القوة الالزمة جلعلها تستمر يف  14.
 15 m احلركة آخذة يف التناقص مع استمرار حركة السيارة. افرتض أنه خالل مسافة
األوىل تناقصـت قوتك بمعـدل ثابت من N 210.0 إىل N 40.0، فام مقدار الشـغل 
الذي بذلته عىل السيارة؟ ارسم املنحنى البياين القوة –•اإلزاحة لتمثل الشغل املبذول 

ال�سكل7-3خالل هذه الفرتة.

79



www.beikaneduction.com 

1-3 مراعة

.15  10 m 20 مسافة kg غل تدفع مريم جسـامً كتلتهال�س
عىل أرضية غرفة بقوة أفقية مقدارها N 80. احسب 

مقدار الشغل الذي تبذله مريم.

ال�سغل يدفع عاملٌ ثالجةً كتلتها kg 185 برسعة ثابتة  16.
 10.0 m إىل أعىل لوح مائل عديـم االحتكاك طوله
ويميل بزاوية °11.0 عىل األفقي؛ لتحميلها عىل سيارة 

نقل. ما مقدار الشغل الذي يبذله العامل؟

ال�سغل والقدرة هل يعتمد الشغل الالزم لرفع كتاب  17.
، عىل مقدار رسعـة رفعه؟ وهل تعتمد  إىل رف عـالٍ
القـدرة عىل رفع الكتـاب عىل مقـدار رسعة رفعه؟ 

وضح إجابتك.

القدرة يرفع مصعد جسامً كتلته kg 103×1.1 مسافة  18.
m 40.0 خالل s 12.5. ما القدرة التي يولدها املصعد؟

.19  ،2.5 m 0.180 مسافة kg غل تسقط كرة كتلتهاال�س
فام مقدار الشـغل الذي تبذله قـوة اجلاذبية األرضية 

عىل الكرة؟

ا مسـافة m 1.2، وتبذل  20. الكتلة ترفع رافعة صندوقًً
عليه شغالً مقداره kJ 7.0. ما مقدار كتلة الصندوق؟

ال�سغل حتمل أنت وزميلك صندوقـني متامثلني من  21.
الطابـق األول يف مبنـى إىل غرفة تقـع يف هناية ممر يف 
الطابـق الثـاين. فإذا اخرتت أن حتمـل الصندوق إىل 
أعىل الدرج ثم متر عرب املمر لتصل إىل الغرفة، يف حني 
اختـار زميلك أن حيمل صندوقه من املمر يف الطابق 
األول ثم يصعد به سلّام رأسيًّا إىل أن يصل إىل الغرفة، 

فأيكام يبذل شغالً أكرب؟

ال�سغل وطاقة احلركة إذا تضاعفت الطاقة احلركية  22.
جلسم بفعل شغل مبذول عليه، فهل تتضاعف رسعة 
اجلسم؟ إذا كان اجلواب بالنفي فام النسبة التي تتغري 

هبا رسعة اجلسم؟

التفكري الناقد وضح كيفية إجياد التغري يف طاقة نظام  23.
إذا أثرت فيه ثالث قو يف آنٍ واحد.
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يسـتخدم الناس اآلالت يوميًّا، فبعضها أدوات بسـيطة، ومنها فتَّاحـة الزجاجات ومفك 
الرباغـي، وبعضهـا اآلخر مركبًـا، ومنهـا الدراجة اهلوائية والسـيارة. وسـواء كانت هذه 
اآلالت تُـدار باملحـركات أم بقـو برشية فهي تؤدي يف النهاية إىل تسـهيل أداء املهام، كام 
تـؤدي اآللة إىل ختفيـف احلمل، وذلك بتغيري مقدار القوة أو اجتاهها؛ حتى تتناسـب القوة 

مع مقدرة اآللة أو الشخص.

Benefits of Machines  لتفوائد ال
لندرس فتّاحة الزجاجات املبينة يف الشـكل 9-3، فعندما تسـتخدم هذه األداة فإنك ترفع 
طرفها البعيد، لذا تكون قد بذلت شغالً عىل الفتاحة، التي بدورها تبذل شغال عىل الغطاء 
W، أما الشغل 

i
عندما ترفعه. ويُسمى الشغل الذي بذلته أنت يف هذه احلالة الشغل املبذول 

.W
o
الذي بذلته األداة فيسمى الشغل الناتج 

ر أن الشغل هو عملية انتقال الطاقة بالطرائق امليكانيكية. فأنت خزنت شغالً يف األداة  تذكّ
كفتاحة الزجاجات مثالً؛ لذا تكون قد نقلت طاقة إىل هذه األداة. ويف املقابل بذلت فتاحة 
الزجاجـات شـغالً عـىل الغطاء؛ ولـذا فقد نقلـت الطاقة إليـه. ال تعد فتاحـة الزجاجات 
مصدر طاقة، ولذلك ال يكتسـب الغطاء طاقة تزيد عىل كمية الطاقة التي خزنتها يف فتاحة 

الزجاجات. وهذا يعني أن الشغل الناتج ال يمكن أن يكون أكرب من الشغل املبذول. 

الفائدة امليكانيكية إن القـوة التـي أثـرت يف اآللـة بواسـطة شـخص مـا تسـمى القـوة
Fr. يبني 

ا القـوة. أمـا القوة التي أثرت هبـا اآللة فتُسـمى املقاومة  F، أو اختصـارً
e
املسـلّطة 

لنا الشـكل 9a-3، أن Fe (القوة) هي قوة رأسـية إىل أعىل أثرت بواسـطة الشـخص عند 
F هي قوة رأسـية إىل أعىل أثرت بواسـطة 

r
اسـتخدام فتاحـة الزجاجـات، وأن (املقاومة) 

Fr __ F    الفائدة امليكانيكية MA لآللة.
e

فتاحة الزجاجات، وتُسمى نسبة املقاومة إىل القوة    

ت�ساعد اللة على نقل الطاقة من ال�سخ�ض اإىل فتاحة الزجاجات ب�سورة ب�سيطة.

3-9 كلال�س
 




ba

Machines الت2-3 اال

 الأهداف 
	• تو�سح فوائد اآلالت 

البسيطة.
	••متّيز بني اآلالت املثالية 

واآلالت احلقيقية من 
حيث كفاءهتا.

	••حتّلل اآلالت املركبة مبينًّا 
اآلالت البسيطة التي 

تكونت منها.
	••حت�سب كفاءة اآلالت 

البسيطة واملركبة.
 املفردات

اآللة
القوة (املسلّطة)

املقاومة
الفائدة امليكانيكية

الفائدة امليكانيكية املثالية
الكفاءة

اآللة املركبة

 الأهداف 
	• تو�سح فوائد اآلالت 

البسيطة.
	••متّيز بني اآلالت املثالية 

واآلالت احلقيقية من 
حيث كفاءهتا.

	••حتّلل اآلالت املركبة مبينًّا 
اآلالت البسيطة التي 

تكونت منها.
	••حت�سب كفاءة اآلالت 

البسيطة واملركبة.
 املفردات

اآللة
القوة (املسلّطة)

املقاومة
الفائدة امليكانيكية

الفائدة امليكانيكية املثالية
الكفاءة

اآللة املركبة
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  3-10 ال�سكل  
 a1  


b1

MA =   
F

r
 _ 

F
e

الفائدة امليكانيكية   

الفائدة امليكانيكية لآللة تساوي ناتج قسمة املقاومة عىل القوة.

C10-30A-845813       2nd proof

F

F

C10-30A-845813       2nd proof

F

F

ba

 MA 10-3 . لذا فــإنa متساويتان يف نظام البكرة الثابتة املوضحة يف الشكل F
r
F و

e
القوتان  

تسـاوي 1، فـام فائدة هذه اآللـة؟ تُعد البكرة الثابتة مفيدة، ليس ألهنا تقلّل من القوة املسـلطة، 
ولكن ألهنا تغري من اجتاهها. إن الكثري من اآلالت- ومنها فتَّاحة الزجاجات يف الشكل 3-9 
ونظـام البكرات يف الشـكل 10b-3- هلام فائـدة ميكانيكية أكرب من 1، فعندمـا تكون الفائدة 

امليكانيكية أكرب من 1 فإن اآللة تعمل عىل زيادة القوة التي أثر هبا شخص ما.

ا تعريف الشـغل؛ حيث  تسـتطيع أن تعرب عن الفائدة امليكانيكية لآللة بطريقة أخر مسـتخدمً
Fe التي يؤثر هبا شـخص ما يف اإلزاحة التي 

إن الشـغل املبذول يسـاوي حاصل رضب القوة 
 ،(d

r
F يف إزاحة احلمل (

r
d)، والشـغل الناتج يسـاوي حاصل رضب املقاومـة 

e
حتركتها يده (

وكام أسلفنا ال تستطيع اآللة زيادة الطاقة، لكنها تستطيع زيادة القوة. أما اآللة املثالية فتستطيع 
نقل الطاقة كلها؛ لذا فإن الشغل الناتج يساوي الشغل املبذول.

 Fr dr = F
e
 d

e
W أو 

o
 = W

i

ر أن الفائدة امليكانيكية يُعرب عنها   _ Fr   . تذكّ
F

e

   =   de
 _ 

dr

ويمكن إعادة كتابة هذه املعادلة عىل الصورة   
MA =   Fr؛ لـذا فـإن الفائدة امليكانيكيـة املثالية (IMA) لآللة املثالية تسـاوي إزاحة 

 __ F
e

باملعادلـة     
القوة مقسومة عىل إزاحة املقاومة. ويمكن التعبري عن الفائدة امليكانيكية املثالية باملعادلة اآلتية:

IMA =   
d

e __ 
d

r

الفائدة امليكانيكية املثالية    

الفائدة امليكانيكية املثالية لآللة املثالية تساوي إزاحة القوة مقسومة عىل إزاحة املقاومة.

ـت املسـافات حلسـاب الفائدة امليكانيكية املثالية، يف حني قسـت القو املؤثرة  الحظ أنك قسِ
إلجياد الفائدة امليكانيكية الفعلية.
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الكفاءة يكون الشغل املبذول يف اآلالت احلقيقية أكرب من الشغل الناتج. وإن إزالة الطاقة 
مـن النظـام تعني أن هناك نقصانًا يف الشـغل الذي تنتجه اآللـة، ونتيجة لذلك تكون اآللة 
أقل كفاءة (فاعلية) عند إنجاز املهمة. ويمكن تعريف كفاءة اآللة (e) عىل أهنا نسبة الشغل 

الناتج إىل الشغل املبذول.

 
e =   

W
o __ 

W
i

الكفاءة     100 ×   

ا عىل الشغل املبذول  إن كفاءة اآللة (كنسـبة مئوية %) تسـاوي الشغل الناتج مقسـومً
مرضوبًا يف العدد 100.

Wo وكفاءهتا تساوي 
 __ W

i

إن اآللة املثالية هلا شغل ناتج يساوي الشغل املبذول، حيث إن 1 =       
% 100 . ومجيع اآلالت احلقيقية كفاءهتا أقل من % 100.

يمكـن التعبري عـن الكفاءة بداللة الفائـدة امليكانيكيـة والفائدة امليكانيكيـة املثالية، حيث 
  Wo

 __ W
i

   =   Fr
 d

r
 ___ F

e
 d

e

 W  o  والتي يمكن كتابتها عىل النحو التايل:    
 __  W  i 
  
 

حتتسب الكفاءة e من النسبة    

   = IMA  ، فإنه يمكن التعبري عن الكفاءة عىل النحو التايل:
d

e __ 
d

r

   = MA    و 
F

r __ Fe
وألن  

 
e =  MA

 ___ IMA    ×100      الكفاءة

إن كفـاءة اآللـة (كنسـبة مئوية %) تسـاوي فائدهتا امليكانيكية مقسـومة عـىل فائدهتا 
امليكانيكية املثالية مرضوبة يف العدد 100.

د تصميـم اآلالت فائدهتـا امليكانيكيـة املثالية؛ فاآللـة ذات الكفـاءة العالية هلـا فائدة  حيـدّ
ميكانيكية تساوي غالبًا كفاءهتا امليكانيكية املثالية، وللحصول عىل قوة املقاومة نفسها فإنه 

جيب التأثري بقوة أكرب يف اآللة ذات الكفاءة املتدنية مقارنة باآللة ذات الكفاءة العالية.

م�ساألة حتفيز

25 m

8.5 m/s  ،25 m 0.25 من بئـر عمقها m3/s تسـحب مضخة كهربائية املـاء بمعدل
8.5 m/s ا من املضخة برسعة فإذا كان املاء يتدفق خارجً

فام القدرة الالزمة لرفع املاء إىل السطح؟ 1.

وما القدرة الالزمة لزيادة الطاقة احلركية للمضخة؟ 2.

إذا كانت كفاءة املضخة % 80، فام القدرة التي جيب تزويد املضخة هبا؟ 3.

)الأبعاد يف ال�سورة لي�ست مبقيا�ض ر�سم(
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Compound Machines لت املرّكبةال
ترتكـب معظـم اآلالت بغض النظر عن مسـتو تعقيدها من آلة بسـيطة واحـدة أو أكثر 
مـن اآلالت التاليـة: الرافعة، البكرة، العجلة واملحور، املسـتو املائل، الوتد (اإلسـفني) 

الربغي. انظر الشكل 3-11.

إن الفائدة امليكانيكية املثالية (IMA) لكل اآلالت املوضحة يف الشكل 11-3 هي النسبة بني 
املسـافات املقطوعة، ويمكن استبدال هذه النسبة لآلالت "كالرافعة"•و"العجلة واملحور"•
مثالً، بنسبة املسافات بني النقاط التي أثرت عندها كل من القوة واملقاومة ونقطة االرتكاز.

ا للعجلـة واملحور؛ حيث تكون  تعترب عجلة القيادة -كام يف الشـكل 12-3 - مثاالً شـائعً
الفائدة امليكانيكية املثالية (IMA) هي النسبة بني نصفي قطري العجلة واملحور.

ا، بحيث تصبح  بة هي اآللة التي تتكون من آلتني بسـيطتني أو أكثـر ترتبطان معً اآللـة املركّ
.هذه اآلالت قوة (مسلطة) لآللة األخر املقاومة إلحد

  3-12 ال�سكل  
 re __ 

r
r

IMA

3-11 ال�سكل
dcba
fe

حمور

العجلة نقطة الرتكاز

b

e

c

f

a

d
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Final

Fناقل احلركة على ال�سل�سلةFال�سل�سلة على ناقل احلركة

Fال�سائق على الدّوا�سةFالإطار على الطريق

3-13 ال�سكل


 

اسـة وناقـل احلركـة األمامـي، يف الدراجـة اهلوائيـة، عمـل العجلـة  تعمـل كل مـن الدوّ
اسـة واملحـور. حيـث تكـون القـوة (املسـلّطة) هـي القـوة التي يؤثـر هبا السـائق يف الدوّ

اسةF)، أما املقاومة فهي القوة التي يؤثر هبا ناقل احلركة األمامي يف السلسلة (ناقل  (السائق عىل الدوّ
احلركة عىل السلسلةF) كام يف الشكل 13-3. وتؤثر السلسلة بقوة (مسلطة) يف ناقل احلركة اخللفي 

السلسـلة عىل ناقل احلركةF تسـاوي القوة املؤثرة يف السلسـلة. ويعمل ناقل احلركة واإلطار اخللفي 

عمل عجلةوحمور إضافيني.

املقاومة هي القوة التي يؤثر هبا اإلطار يف الطريق (اإلطار عىل الطريقF). وبحسـب قانون نيوتن 
الثالث، فإن األرض تؤثر بقوة مسـاوية يف اإلطار نحو األمام، مؤدية إىل تسـارع الدراجة 

اهلوائية إىل األمام.

بـة تسـاوي حاصـل رضب الفوائـد امليكانيكيـة  الفائـدة امليكانيكيـة (MA) لآللـة املُركّ
لآلالت البسـيطة التي تتكون منها، فمثالً تكـون الفائدة اآللية يف حالة الدراجة اهلوائية يف 

الشكل 13-3 عىل النحو اآليت:

MA = MA1لةال × MA 2لةال  

MA = Fناقل احلركة على ال�سل�سلة

Fال�سائق على الدّوا�سة
) )) )Fالإطار على الطريق 

Fال�سل�سلة على ناقل احلركة

= ) )Fالإطار على الطريق

Fال�سائق على الدوا�سة

إن الفائدة امليكانيكية املثالية IMA لكل آلة عجلة وحمور هي نسبة املسافات املقطوعة.

IMA = 
ن�سف قطر الدوا�سة

ن�سف قطر ناقل احلركة الأمامي اسة وناقل احلركة فإن:   فبالنسبة للدوّ

IMA = 
ن�سف قطر ناقل احلركة اخللفي

وبالنسبة لإلطار اخللفي فإن:  ن�سف قطر الإطار

ا بالنسبة للدراجة اهلوائية، فإن: وأمّ
MA = ن�سف قطر الدوا�سة

)ن�سف قطر ناقل احلركة الأمامي ( ن�سف قطر ناقل احلركة اخللفي
) ن�سف قطر الإطار (

         = 
ن�سف قطر ناقل احلركة اخللفي
ن�سف قطر ناقل احلركة الأمامي

ن�سف قطر الدوا�سة
)) ن�سف قطر الإطار ( (

وألن ناقيل احلركة يسـتخدمان السلسلة نفسـها وهلام حجم املسننات نفسه، فإنك تستطيع 

A B C D E F G H I J K L M N

 
A B C D E F G H I J K L M N

 العجلةواملحور  
    



.1 


.2 1m 
   


.3 

    1m



.4 500g 

   


حتذير
.5 

   
10cm

التحليل وال�ستنتاج
.6 




.7    
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حساب عدد املسننات إلجياد (IMA) عىل النحو اآليت:

 IMA= (   عدد م�سننات ناقل احلركة الأمامي  __  عدد م�سننات ناقل احلركة اخللفي  )  (    طول ذراع الدوا�سة 
 (   ن�سف قطر الإطار _ 

يُعدّ تغيري ناقل احلركة يف الدراجة اهلوائية طريقة لتعديل نسـبة أنصاف أقطار ناقل احلركة 
اسة الدراجة اهلوائية يف أعىل دورهتا  للحصول عىل الفائدة امليكانيكية املطلوبة. فإذا كانت دوّ
اسة لن تدور.  ؛ فالدوّ أو أسفلها، فإن مقدار القوة الرأسية التي تؤثر هبا إىل األسفل ليس مهامًّ
اسة؛ حيث  إن قوة قدمك تكون أكثر فاعلية عندما تؤثر القوة يف اجتاه عمودي عىل ذراع الدوّ
اسـة يكون  يكون عندها عزم الدوران أكرب ما يمكن. افرتض دائامً أن القوة املؤثرة يف الدوّ

ا عىل ذراعها، أي أهنا تعطي أكرب عزم ممكن. اجتاهها عموديًّ

ناقل  قطر  ونصف   ،35.6 cm قطره  نصف  أن  فوجدت  اهلوائية  لدراجتك  اخللفي  اإلطار  تفحصت  امليكانيكية  الفائدة 
cm 14.0، فإذا كانت  N 155 فإن حافة اإلطار تتحرك مسافة  cm 4.0، وعندما تسحب السلسلة بقوة مقدارها  احلركة 

كفاءة هذا اجلزء من الدراجة اهلوائية  %95.0، فاحسب مقدار:
.a .لإلطار وناقل احلركة (IMA) الفائدة امليكانيكية املثالية 
.b .لإلطار وناقل احلركة MA الفائدة امليكانيكية 
.c .قوة املقاومة 
.d .14.0 cm مسافة سحب السلسلة لتحريك حافة اإلطار مسافة 

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
 ارسم خمططًا توضيحيًّا للعجلة واملحور. 

 ارسم املخطط التوضيحي ملتجهات القوة.
املجهول  املعلوم   

r
e
 = 4.00 cm,  e = 95.0 %

rr = 35.6 cm, dr = 14.0 cm

F
e
 = 155 N

IMA = ?•••F
r
 = ?

MA = ?••••d
e
 = ?•

اإيجاد الكمية املجهولة2
.(IMA) إجياد الفائدة امليكانيكية املثالية.a

  IMA =    re
 __ r

r

 IMA

r
e
=4.00cmr

r
=35.6cm   =   4.00 cm ______ 

35.6 cm
  

  = 0.112 

 .MA إجياد الفائدة امليكانيكية .b

  e =   MA
 ____ IMA   × 100

MA = (  e
 ___ 100  ) × IMA

e = 95.0% ،IMA = 0.112  MA = (   95.0 ____ 
100

   ) × 0.112  = 0.106

مثال 4

35.6 cm

4.00 cm

�e

�r

دليل الرياضيات
فصل املتغري 227
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c. إجياد القوة.

MA =   Fr
 __ F

e

  
Fe=155NMA=0.106 Fr = [MA] [Fe] = [0.106] [155 N] = 16.4 N

dIMA =   de. إجياد املسافة.
 __ 

d
r

  

de= [IMA] [dr]

dr = 14.0 cm ،IMA = 0.112      = [0.112] [14.0 cm] = 1.57 cm

تقو اجلواب3
	  هل الوحدات �سحيحة تقاس القوة بوحدة نيوتن، واملسافة بوحدة السنتمرت. 

	  هل اجلواب منطقي الفائدة امليكانيكية املثالية (IMA) قليلة للدراجة اهلوائية؛ ألنّه يف مقابل قوة مسلطة (Fe) كبرية 
ا. إن املسافة القليلة  . وألن MA قليلة فإن Fr ستكون قليلة أيضً نحصل عىل dr  كبرية. وتكون MA أقل من IMA دائامً

التي يتحركها املحور تقابلها مسافة كبرية يتحركها اإلطار، ولذا فإن de ينبغي أن تكون قليلة.

 إذا تضاعف نصف قطر ناقل احلركة يف الدراجة اهلوائية يف املثال 4، يف حني بقيت القوة املؤثرة يف السلسـلة واملسـافة  24.
التي حتركتها حافة اإلطار دون تغيري، فام الكميات التي تتغري؟ وما مقدار التغري؟

تُسـتخدم مطرقة ثقيلة لطرق إسـفني يف جذع شجرة لتقسيمه، وعندما ينغرس اإلسفني مسافة m 0.20 يف اجلذع فإنه  25.
ينفلـق مسـافة مقدارها cm 5.0. إذا علمـت أن القوة الالزمة لفلق اجلذع هـي N 104 × 1.7، وأن املطرقة تؤثر بقوة 

N 104 × 1.1، فاحسب مقدار:
.a .لإلسفني (IMA) الفائدة امليكانيكية املثالية
.b .لإلسفني (MA) الفائدة امليكانيكية
.c .كفاءة اإلسفني إذا اعتربناه آلة

يسـتخدم عامل نظام بكرة عند رفع صندوق كرتون كتلته kg 24.0 مسـافة m 16.5 كام يف  26.
.33.0 m حب احلبل مسافة الشكل 14-3. فإذا كان مقدار القوة املؤثرة N 129 وسُ

.a لنظام البكرة؟ (MA) فام مقدار الفائدة امليكانيكية

.b وما مقدار كفاءة النظام؟

 إذا أثـرت بقـوة مقدارهـا N 225 يف رافعـة لرفع صخرة وزهنا N 103×1.25 مسـافة cm 13، وكانـت كفاءة الرافعة  27.
%88.7 فام املسافة التي حتركتها هناية الرافعة من جهتك؟

تتكون رافعة من ذراع نصف قطره cm 45، يتصل الذراع بأسطوانة نصف قطرها cm 7.5، ملفوف حوهلا حبل، ومن  28.
ا. الطرف الثاين للحبل  يتدىل الثقل املراد رفعه. عندما تدور الذراع دورة واحدة، تدور األسطوانة دورة واحدة أيضً

.a هلذه اآللة؟ (IMA) ما مقدار الفائدة امليكانيكية املثالية

.b  إذا كانت فاعلية اآللة % 75 فقط نتيجة تأثري قوة االحتكاك، فام مقدار القوة التي جيب التأثري هبا يف مقبض الذراع
ليؤثر بقوة مقدارها N 750 يف احلبل؟

129 N

33.0 m

16.5 m

24.0 kg

 ال�سكل 3-14
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دراجة هوائية متعددة نواقل احلركة يسـتطيع السـائق يف الدراجة اهلوائية املتعددة نواقل 
احلركـة تغيـري الفائدة امليكانيكية لآللة، وذلك باختيار احلجم املناسـب ألحد ناقيل احلركة 
أو كليهـام. ففـي حالة التسـارع أو صعود تلة فإن السـائق يزيـد الفائـدة امليكانيكية املثالية 
لكـي يزيـد القـوة التي يؤثر هبا اإلطـار يف الطريق. ولزيـادة IMA حيتاج السـائق إىل جعل 
ا عىل  ا مقارنة بنصف قطر ناقل احلركة األمامي (اعتامدً نصف قطر ناقل احلركة اخللفي كبريً
معادلة IMA). وهكذا عندما يؤثر السـائق بالقوة نفسها يؤثر اإلطار يف الطريق بقوة أكرب، 
ا أكرب من الدورات ليـدور اإلطار دورة واحدة. لكن عىل السـائق أن يدور الدواسـة عـددً

مـن جهـة أخر، حتتاج قيادة الدراجة اهلوائية برسعة كبرية عىل طريق مسـتوٍ إىل قوة أقل، 
ولذلك يتوجب عىل السائق اختيار جمموعة ناقل احلركة، بحيث يكون ناقل احلركة اخللفي 
ا، ويف هذه احلالة تكون الفائدة امليكانيكية املثالية قليلة،  ا وناقل احلركة األمامي كبريً صغريً
أي أنـه عندما يؤثر السـائق بالقوة نفسـها، فإن اإلطـار يؤثر يف الطريق بقـوة أقل، لكن ال 

حيتاج السائق إىل تدوير الدواسات بمقدار كبري لكل دورة واحدة لإلطار.

يعمل ناقل احلركة يف السـيارة بالطريقة السـابقة نفسـها، فمثالً حتتاج السيارة إىل قوة كبرية 
ا عندما تبدأ احلركة من السـكون، ولتحقيق ذلك يزيـد ناقل احلركة من  لتكتسـب تسـارعً
الفائدة امليكانيكية املثالية. أما عندما تكون السيارة متحركة برسعة عالية فهي حتتاج إىل قوة 
صغـرية، للمحافظـة عىل رسعتها، لذلك يقلل ناقل احلركة من الفائـدة امليكانيكية املثالية. 
اد الدورات يشري إىل رسعة  اد الرسعة يشري إىل رسعة كبرية، فإن عدّ وعىل الرغم من أن  عدّ

زاويّة صغرية للمحرك.

The Human Walking Machine لة امل�سي الب�سريةا
يمكن توضيح حركة اجلسـم البرشي باملبادئ نفسـها للقوة والشغل التي تصف كل أنواع 
ا مزود بآالت بسـيطة عـىل هيئة رافعات متنحـه القدرة عىل  احلركة، فجسـم اإلنسـان أيضً
ا ولكل نظام منها  السـري والركض، إال أن أنظمة الرافعات يف جسـم اإلنسـان أكثر تعقيـدً

األجزاءُ الرئيسة اآلتية:

1. قضيب صلب (العظام)

2. مصدر قوة (انقباض العضالت)

3. نقطة ارتكاز (املفاصل املتحركة بني العظام)

4. مقاومة (وزن جزء اجلسم أو اليشء الذي يتم رفعه أو حتريكه)

يوضح الشكل 15-3 األجزاء املكونة لنظام الرافعة يف قدم اإلنسان. إن قيمة كفاءة النظام 
للروافع يف جسم اإلنسان ليست عالية، والفوائد امليكانيكية هلا حمدودة. وهذا يفرس حاجة 
اجلسـم إىل الطاقة (حرق السـعرات احلرارية) يف حال امليش أو العدو البطيء، ممّا يسـاعد 

الناس عىل تقليل الوزن.

C10-19A-845813       2nd proof

1

2

3

4

3-15 ال�سكل
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عندما يسري اإلنسان يعمل الورك بوصفه نقطة ارتكاز، ويتحرك عظم الورك خالل قوس 
دائري مركزه القدم، كام يتحرك مركز كتلة اجلسـم، باعتباره مقاومة، حول نقطة االرتكاز 
نفسـها وعىل القوس نفسـه، ويكون نصف قطر القوس الدائري هـو طول الرافعة املكونة 
من عظام الساق. ويسعى الرياضيون يف سباقات امليش إىل زيادة رسعتهم، وذلك بأرجحة 

الورك نحو األعىل لزيادة نصف القطر.

إن األشـخاص الطوال القامة لدهيـم أنظمة رافعة فائدهتا امليكانيكية أقل من األشـخاص 
القصار القامة، فعىل الرغم من أن األشـخاص الطوال القامة يسـتطيعون امليش أرسع من 
األشـخاص القصار القامة إال أنه عىل الشـخص الطويل التأثري بقوة أكرب لتحريك الرافعة 

نة من عظام الساق. الطويلة املكوّ

فكيـف يكون أداء الشـخص الطويل يف مسـابقة املـيش؟ وما العوامل التـي تؤثر يف أدائه؟
بسـبب طول املسافة يف سباقات امليش km 20 أو km 50 ،وانخفاض كفاءة أنظمة الرافعة 
لـد الطـوال القامة وطول مضامر املـيش؛ لذا تقل لدهيم القدرة عـىل االحتامل واملواصلة 

للفوز.

2-3 مراعة3-2 مراجعة

اللت الب�سيطة صنف األدوات أدناه إىل رافعة، أو   29.
عجلة وحمور، أو مستو مائل، أو إسفني، أو بكرة.

.a إزميل .c مفك براغي   

.b اعة الدبابيس d. نزّ شة    كامّ

الفائدة امليكانيكية املثالية )IMA( يتفحص عامل  30.
نظام بكرات متعددة؛ وذلك لتقدير أكرب جسم يمكن 
أن يرفعه. فإذا كانـت أكرب قوة يمكن للعامل التأثري 
هبا رأسـيًّا إىل أسفل مسـاوية لوزنه N 875، وعندما 
حيرك العامل احلبل مسافة  m 1.5 فإن اجلسم يتحرك 

مسافة m 0.25، فام وزن أثقل جسم يمكنه رفعه؟

اللت املُرّكبة للونـش ذراع نصف قطـر دورانـــه  31.
ر أسطوانة نصف قطرها cm 7.5 خالل  cm 45، يُدوِّ

جمموعة من نواقل احلركة، بحيث يدور الذراع ثالث 
دورات لتدور األسطوانة دورة واحدة. فام مقدار الفائدة 

بة؟ امليكانيكية املثالية (IMA) هلذه اآللة املُركّ

الكفاءة إذا رفعت كفاءة آلة بسيطة، فهل تزداد الفائدة  32.
 ،(IMA) والفائدة امليكانيكية املثالية ،(MA) امليكانيكية

أم تنقص، أم تبقى ثابتة؟

التفكري الناقد تتغري الفائدة امليكانيكية لدراجة هوائية  33.
ر  متعددة نواقل احلركة بتحريك السلسلة بحيث تُدوّ

ناقل حركة خلفيًّا مناسبًا.
.a  عند االنطالق بالدراجة عليك أن تؤثر يف الدراجة

ا، فهل ينبغي أن  بأكرب قوة ممكنة؛ لتكسبها تسارعً
ا؟ ا أم كبريً ختتار ناقل حركة صغريً

.b  إذا وصلت إىل مقدار الرسعة املناسـب وأردت
تدوير الدواسـة بأقل عـدد ممكن من الدورات، 

ا؟ ا أم صغريً فهل ختتار ناقل حركة كبريً
.c  بعض أنواع الدراجات اهلوائية متنحك فرصة اختيار

حجم ناقل احلركة األمامي. فإذا كنت بحاجة إىل 
، فهل  ا يف أثناء صعودك تالًّ قوة أكرب لتحدث تسارعً
تتحول إىل ناقل احلركة األمامي األصغر أم األكرب؟

www.beikaneduction.com 
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صعود السّلم والقدرة
ر القدرة التي تولدها عندما تصعد عدة درجات بشـكل متواصل؟حيتاج صعود السـالمل إىل  هل تسـتطيع أن تقدّ
ا ملعدل الشغل املبذول. ستحاول  طاقة؛ فعندما يتحرك اجلسم مسافة ما فهناك شغل يبذل. وتكون القدرة مقياسً
يف هذا النشاط زيادة القدرة التي تولدها؛ وذلك بتطبيق قوة رأسية وأنت تصعد درجات السلّم خالل فرتة زمنية.

�  تتوقع العوامل التي تؤثر يف القدرة.
�  حتسب القدرة املتولدة.

ا إجرائيًّا). ف القدرة عمليًّا (تعريفً �  تُعرِّ
القـوة، واملسـافة، والشـغل، والزمـن  تفـرس    �

وبيانات القدرة. 
ا بيانية لكل من:   �  تنشئ وتستخدم رسومً

الشـغل –•الزمن، والقدرة –•القوة، والقدرة –•
الزمن.

A B C D E F G H I J K L M NA B C D E F G H I J K L M N

 

� ال ترتد مالبس فضفاضة لتجنب التعثر والسقوط.

مسطرة مرتية (أو رشيط قياس)

ساعة وقف 

ميزان منزيل

قِس كتلة كل شـخص يف جمموعتك باسـتخدام  1.
امليـزان وسـجلها بوحدة الكيلوجـرام. (إذا كانت 
وحـدة القياس عـىل امليزان هـي الباوند فاسـتخدم 

(2.2 lbs =1 kg) املعادلة اآلتية للتحويل
قِس املسـافة الرأسـية التـي تقطعهـا عندما تصعد  2.

جمموعة الدرجات (من سطح األرض إىل أعىل جمموعة 
ل القيمة يف جدول البيانات. م) وسجّ درجات السلّ

اطلـب إىل كل شـخص يف جمموعتـك أن يصعـد  3.
م بالطريقـة التـي يعتقد أنه سـيزيد  درجـات السـلّ

خالهلا القدرة املتولدة.
اسـتخدم سـاعة الوقف لقياس الزمـن الذي حيتاج  4.

إليـه كل شـخص لتنفيـذ هـذه املهمـة، وسـجل 
بياناتك يف جدول البيانات. 

سؤال التجربة 
ماذا تستطيع أن تفعل لزيادة القدرة التي تولدها عندما تصعد جمموعة من درجات السلّم؟
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له  1.  اح�سب أوجد وزن كل شخص بوحدة النيوتن، وسجِّ
يف جدول البيانات.

احسب الشغل املبذول من كل شخص. 2.

احسـب القدرة املتولدة لكل شـخص يف جمموعتك  3.
عندما يصعد درجات السلّم.

 اأن�س الر�سم البيا وا�ستخدمه استخدم البيانات التي  4.
قمت بحساهبا لعمل رسم بياين للشغل –•الزمن، ثم 

ارسم أفضل خط ممثل للنقاط.

ارسـم رسامً بيانيًّا للقدرة –•الشغل، ثم ارسم أفضل  5.
خط ممثل للنقاط.

ارسـم رسـامً بيانيًّا للقدرة –•الزمن، ثم ارسم أفضل  6.
خطّ ممثل للنقاط. .

؟ وملاذا؟ 1. هل معدل قدرة أفراد جمموعتك متساوٍ

أيّ الرسوم البيانية تظهر عالقة واضحة وحمددة بني  2.
متغريين؟

فرس سبب وجود هذه العالقة. 3.

ا عمليًّا للقدرة. 4. اكتب تعريفً

اذكر ثالثة أشـياء يمكن تنفيذها لزيادة القدرة التي  1.
تولدها حينام تصعد درجات السلم.

ملاذا ال يُعد بالرضورة أرسع شـخص صعد السـلم  2.
هو الشخص الذي أنتج أكرب قدرة؟

عد بالرضورة أفراد جمموعتك الذين هلم كتلة  3. ملاذا ال يُ
كبرية هم من أنتجوا أكرب قدرة؟

قارن بني بياناتك وبيانـات املجموعات األخر يف  4.
صفك.

ابحث عن أدوات منزلية هلا معدل قدرة مساوٍ للقدرة  1.
التي أنتجتها عند صعودك السلم أو أقل. 

افرتض أن رشكة الكهرباء يف منطقتك تزودك بقدرة  2.
كهربائية تكلفتها SR/kWh 0.1 ، فإذا كنت تتقاىض 
ماالً باملعدل نفسه للقدرة التي تولدها عند صعودك 
السـلم، فام مقدار املال الذي ستكسبه عند صعودك 

السلم مدة h 1؟

م آلة صعود سالمل لنادي الصحة العامة،  3. إذا أردت أن تصمّ
وقررت أن يكون هلا آلية حلسـاب القدرة املتولدة، فام 
املعلومات التي حتتاج إليها لتصمم اآللة؟ وما املعلومات 
التي ستضمنها اآللة لكي يعرف الشخص مقدار القدرة 

التي ولّدها عند صعوده السلم؟

ملزيد من املعلومات عن الطاقة وال�سغل واللت الب�سيطة ارجع اإىل 

obeikaneducation.com  املوقع الإلكرتو

 الفيزياء

جدول البيانات

)kg( الكتلة)N( الوزن)m( الم�سافة)J( ال�سغل المبذول)s( الزمن)W( القدرة الناتجة
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تسـتخدم املبـدالت األمامية واخللفية لنقل السلسـلة يف الدراجة اهلوائيـة املتعددة الرسعات، والتي عـادة ما تكون مزودة 
باثنـني أو ثالثـة نواقل حركة أمامية ومن مخسـة إىل ثامنية نواقل حركة خلفية؛ إذ يؤدي تغيـري توليفة نواقل احلركة األمامية 
واخللفيـة إىل تغيـري الفائدة امليكانيكية املثاليـة (IMA) للنظام؛ فالفائدة امليكانيكية املثاليـة (IMA) الكبرية تعمل عىل تقليل 
اجلهـد (القـوة) الالزم لصعود التالل. أما الفائدة امليكانيكية املثالية القليلة فتُسـاعد عـىل احلركة برسعة كبرية عىل األرض 

املستوية، إال أهنا تزيد من اجلهد (القوة) املطلوب يف هذه احلالة.

IMA=   عدد م�سننات ناقل احلركة اخللفي  ______________________  عدد م�سننات ناقل احلركة الأمامي    
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 التفكري الناقد
IMA اح�سب  .1


  .a 
1452

  .b 
34 42

ba  طّبق  .2
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Energy and Work 1-3 الطاقة وال�سغل

المفردات
• الشغل	

• الطاقة	

• الطاقة احلركية	

• نظرية الشغل والطاقة	

• اجلول	

• القدرة	

• الواط	

املفاهيم الرئي�سة
• 	W = Fd الشغل هو انتقال الطاقة بطرائق ميكانيكية. 

• 	  KE =  1 _ 2   mv2 للجسم املتحرك طاقة حركية. 

• 	W=∆KE الشغل املبذول عىل نظام يساوي التغري يف طاقة النظام. 

• الشـغل يسـاوي حاصل رضب القوة املؤثرة يف جسم ما يف املسـافة التي يتحركها اجلسم يف اجتاه القوة. 	

W = Fd cos θ
• يمكن حتديد الشغل املبذول بحساب املساحة حتت املنحنى البياين للقوة –•اإلزاحة.	

• القدرة هي معدل بذل الشغل، أي املعدل الذي تنتقل خالله الطاقة.	

P = W/t

Machines لت2-3 ال

المفردات
• اآللة	

• طة)	 القوة (املسلّ

• املقاومة	

• الفائدة امليكانيكية	

• امليكانيكيـة 	 الفائـدة 

املثالية

• الكفاءة	

• بة	 اآللة املركّ

املفاهيم الرئي�سة
• ال تغري اآلالت من الشـغل املبذول سـواء تم تشـغيلها بمحركات أو بقو برشية، ولكنها جتعل إنجاز 	

املهمة أسهل.

• ف اآلالت احلمل (أثر املقاومة)، وذلك بتغيري مقدار القوة الالزمة إلنجاز الشغل أو اجتاهها.	 ختفّ

• طة).	 الفائدة امليكانيكية (MA) هي نسبة املقاومة إىل القوة (املسلّ

MA = F
r
/F

e

• الفائدة امليكانيكية املثالية (IMA) هي النسبة بني املسافات املقطوعة.	

 IMA =  d  e / d  r
• كفاءة اآللة هي نسبة الشغل الناتج إىل الشغل املبذول.	

e =   Wo __ 
Wi

   × 100

• تكـون الفائـدة امليكانيكية (MA) جلميع اآلالت عىل أرض الواقع أقل مـن الفائدة امليكانيكية املثالية 	
 .(IMA)

• يمكن إجياد كفاءة اآللة من الفائدتني امليكانيكيتني احلقيقية الفعلية واملثالية.	

e=   MA
 ___ IMA   × 100
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خريطة املفاهيم
ا املصطلحات اآلتية:  34. ن خريطة مفاهيم مستخدمً كوّ

القوة، اإلزاحة، اجتاه احلركة، الشغل، التغري يف الطاقة 
احلركية.

اإتقان املفاهيم 
ما وحدة قياس الشغل؟ (3-1) 35.

ا صناعيًّا يدور حول األرض يف مدار  36. افرتض أن قمرً
دائري، فهل تبذل قوة اجلاذبية األرضية أي شغل عىل 

القمر؟ (3-1)

ينزلق جسم برسعة ثابتة عىل سطح عديم االحتكاك.  37.
ما القو املؤثرة يف اجلسم؟ وما مقدار الشغل الذي 

تبذله كل قوة؟ (3-1)

ف كالًّ من الشغل والقدرة؟ (3-1) 38. عرّ

ماذا تكافئ وحدة الواط بداللة وحدات الكيلوجرام  39.
واملرت والثانية؟ (3-1)

ح العالقة بني الشغل املبذول والتغري يف الطاقة.  (3-1) 40. وضّ

ا أكرب من الشغل  41. هل يمكن آللة ما أن تُعطي شغالً ناجتً
املبذول عليها. (3-2)

فرس كيف يمكن اعتبار الدواسـات التي يف الدراجة  42.
اهلوائية آلة بسيطة؟ (3-2)

تطبيق املفاهيم
أي احلالتني التاليتني تتطلب بذل شغل أكرب: محل حقيبة  43.

ظهر وزهنـا N 420 إىل أعىل تل ارتفاعه m 200، أو 
محـل حقيبة ظهر وزهنـا N 210 إىل أعىل تل ارتفاعه 

m 400؟ وملاذا؟

الرفع يقـع صندوق كتب حتت تأثـري قوتني يف أثناء  44.
رفعـك له عن األرض لتضعه عىل سـطح طاولة؛ إذ 

تؤثـر فيه اجلاذبية األرضية بقـوة مقدارها (mg) إىل 
أسفل، وتؤثر فيه أنت بقوة مقدارها (mg) إىل أعىل.

وألن هاتني القوتني متساويتان يف املقدار ومتعاكستان 
يف االجتاه فيبدو كأنه ال يوجد شغل مبذول، ولكنك 

تعلم أنك بذلت شغالً. فرسِّ ما الشغل الذي بُذل؟

حيمل عامل صناديق كرتونية إىل أعىل السلم ثم حيمل  45.
صناديق مماثلة هلا يف الوزن إىل أسـفله. غري أن معلم 
ا؛ لذا  الفيزياء ير أن هذا العامل مل "يشـتغل"•مطلقً
ا. فكيف يمكن أن يكون املعلم  فإنه ال يسـتحق أجرً
عىل صواب؟ وكيف يمكن إجياد طريقة ليحصل هبا 

العامل عىل أجره؟

إذا محل العامل يف املسألة السابقة الكراتني إىل أسفل  46.
درج، ثم سار هبا مسافة m 15 يف ممر، فهل يبذل شغالً 

اآلن؟ فرس إجابتك.

�سعود الدرج يصعد شخصان هلام الكتلة نفسها العدد نفسه  47.
من الدرجات. فإذا صعد الشخص األول الدرجات خالل 
،35 s 25 ، وصعد الشخص الثاين الدرجات خالل s

.a .فأي الشخصني بذل شغالً أكرب؟ فرس إجابتك

.b  .أي الشخصني أنتج قدرة أكثر؟ فرس إجابتك

وضـح أن القـدرة املنقولة يمكن كتابتهـا عىل النحو  48.
P = F v cos θ :التايل

كيف تستطيع زيادة الفائدة امليكانيكية املثالية آللة؟ 49.

الإ�سفني كيف تستطيع زيادة الفائدة امليكانيكية لإلسفني  50.
دون تغيري فائدته امليكانيكية املثالية؟

املدارات فرس ملاذا ال يتعـارض دوران كوكب حول  51.
الشمس مع نظرية الشغل والطاقة؟

املطرقة ذات الكما�سة تستخدم املطرقة ذات الكامشة  52.
لسحب مسامر من قطعة خشب كام يف الشكل 3-16. 
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فأين ينبغي أن تضع يـدك عىل املقبض؟ وأين ينبغي 
أن يكون موقع املسـامر بالنسبة لطريف الكامشة جلعل 

القوة (املسلطة) أقل ما يمكن؟

ال�سكل 3-16 

اإتقان حل امل�سائل

صة وال1-3 الطا

.53  8 فوق مسـتو m يبلغ ارتفاع الطابق الثالث ملنزل
الشارع. ما مقدار الشغل الالزم لنقل ثالجة كتلتهـــا 

kg 150 إىل الطابق الثالث؟

يبذل ماهر شـغالً مقداره J 176 لرفع نفسه مسافــة  54.
m 0.300. ما كتلة ماهر؟

ا،  55. كرة قدم بعد أن سجل العبٌ كتلته kg 84.0 هدفً
ا. ما  قفـز مسـافة m 1.20 فوق سـطح األرض فرحً

الشغل الذي بذله الالعب؟

لعبة �سد احلبل بذل الفريق A خالل لعبة شد احلبل  56.
 B 3  10  × 2.20 عند سـحب الفريق  J شـغالً مقداره
مسافة m 2.00، فام مقدار القوة التي أثر هبا الفريق A؟

تسـري سـيارة برسعة ثابتة، يف حني يؤثر حمركها بقوة  57.
مقدارها N 551 ملوازنة قوة االحتكاك، واملحافظة عىل 
ثبات الرسعة. ما مقدار الشـغل الذي تبذلة السيارة 
ضد قوة االحتكاك عنـد انتقاهلا بني مدينتني تبعدان 

مسافة km 161 إحدامها عن األخر؟

قيادة الدراجة يؤثر سائق دراجة هوائية بقوة مقدارها  58.
 30.0 s 251 ملدة m 15.0 عندما يقود دراجته مسافة N

ما مقدار القدرة التي ولدها؟

ا كتلته kg 2.2 من األرض إىل  59. يرفـع أمني مكتبة كتابً
 8.0 m 1.25، ثم حيمل الكتاب ويسري مسافة m ارتفاع
إىل رفوف املكتبة، ويضع الكتاب عىل رف يرتفع مسافة 
m 0.35 فوق مستو األرض. ما مقدار الشغل الذي 

بذله عىل الكتاب؟

تسـتخدم قوة مقدارها N 300.0 لدفع جسـم كتلته  60.
.3.00 s 30.0 خالل m 145 أفقيًّا مسافة kg

.a .احسب مقدار الشغل املبذول عىل اجلسم

.b .احسب مقدار القدرة املتولدة

العربة يتم سحب عربة عن طريق التأثري يف مقبضها  61.
42.0 مع خط  بقوة مقدارها N 38.0، وتصنع زاوية̊ 
ا  ا دائريًّ األفق، فإذا سحبت العربة بحيث أكملت  مسارً

نصف قطره m 25.0، فام مقدار الشغل املبذول؟

ّز الع�سب يدفع عامل جمز عشـب بقـوة مقدارها  62.
ا يف مقبضه الذي يصنع زاوية ˚41.0  N 88.0، مؤثرً
عىل األفقي. ما مقدار الشـغل الذي يبذله العامل يف 
حتريك املِجزّ مسافة km 1.2 جلزّ العشب يف فناء املنزل؟

يلزم بذل شغل مقداره J 1210 لسحب قفص كتلته  63.
kg 17.0 مسافة m 20.0. فإذا تم إنجاز الشغل بربط 

القفص بحبل وسـحبه بقـوة مقدارهـا N 75.0، فام 
مقدار زاوية ربط احلبل بالنسبة لألفقي؟

ار زراعي كتلته kg 120.0 أعىل  64. جّرار زراعي يصعد جرّ
21 عىل األفقي كام يف الشكل 3-17،  طريق مائل بزاوية̊ 
فإذا قطع اجلرار مسـافة m 12.0 برسعة ثابتة خالل 

ار. s 2.5، فاحسب القدرة التي أنتجها اجلرّ
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ا إىل أعىل مستو يميل بزاوية  65. إذا كنت تدفع صندوقً
˚30.0 عىل األفقي عن طريق التأثري فيه بقوة مقدارها 
N 225 يف اجتاه موازٍ للمستو املائل، فتحرك الصندوق 
برسعة ثابتة، وكان معامل االحتكاك يساوي 0.28، 
فام مقدار الشغل الذي بذلته عىل الصندوق إذا كانت 

املسافة الرأسية املقطوعة m 1.15؟

زّلجة يسحب شخص زالجة كتلتها kg 4.5 عىل جليد  66.
بقوة مقدارها N 225 بحبل يميل بزاوية ˚35.0 عىل 
األفقـي كام يف الشـكل 18-3. فإذا حتركت الزالجة 
مسافة m 65.3، فام مقدار الشغل الذي بذله الشخص؟
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درج كهربائي يقف شـخص كتلتـه kg 52 عىل درج  67.
كهربائي طولـه m 227، ويميل ˚31 عىل األفقي يف 
متنزه املحيط يف مدينة هونج كونج والذي يعد أطول 
درج كهربائي يف العامل. ما مقدار الشغل الذي يبذله 

الدرج عىل الشخص؟

مدحلة الع�سب تُدفع مدحلة عشـب بقـوة مقدارها  68.
N 115 يف اجتـاه مقبضها الذي يميـل بزاوية ˚22.5   
 ،90.0 s 64.6 ملدة W  عىل األفقي، فإذا أنتجت قدرة

فام مقدار املسافة التي دفعتها املدحلة؟

ا عىل أرضية مصنع متغرية اخلشونة  69. يدفع عامل صندوقً
بقوة أفقية، حيث جيب عىل العامل أن يؤثر بقوة مقدارها 
N 20 ملسـافة m 5، ثـم بقوة مقدارها N 35 ملسـافة 
.8 m 10 مسافة N ا يؤثر بقوة مقدارها m 12، وأخريً

.a .ارسم املنحنى البياين للقوة - املسافة

.b ما مقدار الشغل الذي بذله العامل لدفع الصندوق؟

.70  60.0 إىل أعىل مستو kg ا كتلته يدفع شخص صندوقً
مائل طوله m 2.0 متصل بمنصة أفقية ترتفع m 1.0 فوق 
مستو األرض، كام يف الشكل 19-3. حيث تلزم قوة 
مقدارها N 400.0 تؤثر يف اجتاه يوازي املستو املائل 
لدفع الصندوق إىل أعىل املستو برسعة ثابتة املقدار.

.a  ما مقدار الشـغل الـذي بذله الشـخص يف دفع
الصندوق إىل أعىل املستو املائل؟

.b  الشـغل ما مقدار 
يبذلـه  الـــــذي 
الشخص إذا رفع 
رأسـيًّا  الصندوق 
إىل أعىل من سطح 
األرض إىل املنصة؟

حمرك القارب يدفع حمركٌ قاربًا عىل سطح املاء برسعة  71.
ثابتة مقدارها m/s 15، وجيب أن يؤثر املحرك بقوة 
مقدارها kN 6.0 ليوازن قوة مقاومة املاء حلركة القارب. 

ك القارب؟ ما قدرة حمرّ

يف  72. البيـاين  الرسـم  يوضـح 
منحنـــى   3-20 الشـكل 
القوة –•االسـتطالة (املسـافة 
التي يسـتطيلها النابض حتت 

تأثري القوة) لنابض معني.
.a  ،F = kd وبنيّ أن ،k احسب ميل املنحنى البياين

.k = 25 N/m حيث
.b  احسب مقدار الشغل املبذول يف استطالة النابض

من m 0.00 إىل m 0.20، وذلك بحساب املساحة 
.0.20 m 0.00 إىل m حتت املنحنى البياين من

.c  يمكـن التوصل إليها (b) بـنيّ أن إجابة الفـرع
باسـتخدام املعادلـة    W=  1 _ 2    kd 2 ، حيـث متثـل 
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k = 25 N/m (ميـل املنحنـى  W الشـغل، و 
.(0.20 m) مسافة استطالة النابض d البياين)، و

استخدم الرسم البياين يف الشكل 20-3 إلجياد الشغل  73.
.0.28 m  0.12 إىل m الالزم الستطالة النابض من

ا  74. يدفـع عامل صندوقً
يـزن N 93 إىل أعـىل 
لكن  مائل،   مسـتو
اجتاه دفع العامل أفقي 
يوازي سطح األرض. 
انظر الشكل 3-21.

.a  إذا أثَّر العامل بقوة
مقدارها N 85، فام مقدار الشغل الذي يبذله؟

.b  ما مقدار الشغل الذي تبذله قوة اجلاذبية األرضية؟
(انتبه إىل اإلشارات التي تستخدمها).

.c  إذا كان معامـل االحتـكاك احلركـي0.20، فـام
مقدار الشغل الذي تبذله قوة االحتكاك؟ (انتبه 

إىل اإلشارات التي تستخدمها).
م�سخة الزيت تضخ مضخـة m  3  0.550  من الزيت  75.

خـالل s 35.0 يف برميـل يقـع عـىل منصـة ترتفـع 
m 25.0 فوق مسـتو أنبوب السحب. فإذا كانت

كثافة الزيت g/c m  3 0.820  ، فاحسب:
.a .الشغل الذي تبذله املضخة
.b .القدرة التي تولدها املضخة

حزام نقل يُسـتخدم حزام نقل طوله m 12.0 يميل  76.
بزاويـة ˚30.0 عىل األفقي؛ لنقل حزم من الصحف 
من غرفة الربيد إىل مبنى الشحن. فإذا كانت كتلة كل 
صحيفة kg 1.0، وتتكون كل حزمة من 25 صحيفة، 
فاحسب القدرة التي يولدها حزام النقل إذا كان ينقل 

15 حزمة يف الدقيقة.

.77  .76 km/h تسري سيارة عىل الطريق برسعة ثابتة مقدارها
 ،48 kW فإذا كان حمرك السـيارة يولد قدرة مقدارها

فاحسب متوسط القوة التي تقاوم حركة السيارة.

يوضح الرسم البياين يف الشكل 22-3 منحنى القوة  78.
واإلزاحة لعملية سحب جسم.

.a  احسب الشغل املبذول
لسحب اجلسم مسافة 

.7.0 m
.b  احسب القدرة املتولدة

إذا تـم إنجاز الشـغل 
.2.0 s خالل

2-3  االالت

.79  5.00 m 1200 مسافة N ا وزنه رفع شخص صندوقً
 20.0 m باستخدام جمموعة بكرات، بحيث سحب

من احلبل، فام مقدار:
.a  القوة (املسلّطة) التي سيطبقها شخص إذا كانت

هذه اآللة مثالية؟
.b  القوة املستخدمة ملوازنة قوة االحتكاك إذا كانت

القوة الفعلية (املسلّطة) N 340؟
.c الشغل الناتج؟
.d الشغل املبذول؟
.e الفائدة امليكانيكية؟

ا؛  80. الرافعة تُعد الرافعة آلة بسيطة ذات فاعلية كبرية جدًّ
وذلك بسبب ضآلة قوة االحتكاك فيها، فإذا استخدمت 
رافعـة فاعليتها %90، فام مقدار الشـغل الالزم بذله 

لرفع جسم كتلته kg 18.0 مسافة m 0.50؟

يُستخدم نظام بكرة لرفع جسم وزنه N 1345 مسافة  81.
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 3.90 m 0.975، حيث يسحب شخص احلبل مسافة m
.375 N عن طريق التأثري فيه بقوة مقدارها

.a ما مقدار الفائدة امليكانيكية املثالية للنظام؟

.b ما مقدار الفائدة امليكانيكية؟

.c ما كفاءة النظام؟

تؤثر قوة مقدارها N 1.4 مسافة cm 40.0 يف حبل متصل  82.
 .10.0 cm 0.50 مسافة kg برافعة لرفع جسم كتلته

احسب كالًّ مما ييل:
.a .MA الفائدة امليكانيكية
.b .IMA الفائدة امليكانيكية املثالية
.c .الكفاءة

يؤثـر طالب بقوة مقدارها N 250 يف رافعة، مسـافة  83.
ا كتلته kg 150. فإذا كانت كفاءة  m 1.6  فريفع صندوقً
الرافعة %90، فاحسب املسافة التي ارتفعها الصندوق؟

.84  215 kg مـا مقدار الشـغل الالزم لرفع جسـم كتلته
مسافة m 5.65 باستخدام آلة كفاءهتا % 72.5؟

يف  85. كمــــا   18 m املائـل   املسـتو طـول  كان  إذا 
الشكل 23-3 ، وارتفاعه m 4.5، فاحسب ما يأيت:

.a  الالزمة F
A
مقدار القوة املوازية للمستو املائل 

لسحب صندوق كتلته kg 25 برسعة ثابتة إىل أعىل 
املستو املائل إذا أمهلنا قوة االحتكاك.

.b .املائل الفائدة امليكانيكية املثالية للمستو

.c  وكفاءة املستو MA الفائدة امليكانيكية احلقيقية
املائل إذا لزمت قوة مقدارها N 75 يف اجتاه موازٍ 

لسطح املستو املائل إلنجاز العمل.
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4.5 m

18 m

االت) دراجة  86. اسات (بدّ رك صبي دوّ الدراجة الهوائية حيُ
هوائية نصف قطر ناقل احلركة فيها cm 5.00، ونصف 
قطر إطارها cm 38.6 كام يف الشكل 24-3، فإذا دار 
اإلطار دورة واحدة، فام طول السلسلة املستخدمة؟ 
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ا كفاءته 42% .  87. الون�ض يشغل حمرك كفاءته %88 ونشً
دة للمحرك kW 5.5، فام الرسعة  فإذا كانت القدرة املزوّ
ا كتلته kg 410؟ الثابتة التي يرفع الونش فيها صندوقً

بة من رافعة متصلة بنظام بكرات. فإذا  88. تتكون آلة مركّ
بـة يف حالتها املثالية تتكون من  كانت هذه اآللة املركّ
رافعة فائدهتا امليكانيكية املثالية 3.0، ونظام بكرة فائدهتا 

امليكانيكية املثالية 2.0.
.a  لآللة IMA فأثبت أن الفائـدة امليكانيكية املثالية

بة تساوي 6.0. املركّ
.b  بة %60 ، فام مقدار وإذا كانت كفـاءة اآللة املركّ

القوة (املسـلّطة) التي جيب التأثري هبا يف الرافعة 
لرفع صندوق وزنه N 540؟

.c  إذا حتركـت جهة تأثري القوة من الرافعة مسـافة
فع إليها الصندوق؟ cm 12.0، فام املسافة التي رُ

مراجعة عامة
امل�ستويات املائلة إذا أرادت فتاة نقل صندوق إىل منصة  89.

ترتفـع m 2.0 عن سـطح األرض، ولدهيا اخليار أن 
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تستخدم مستو مائالً طوله m 3.0 أو مستو مائالً 
طوله m 4.0، فأي املستويني ينبغي أن تستخدم الفتاة 
إذا أرادت أن تبذل أقل مقدار من الشـغل، علامً بأن 

املستويني عديام االحتكاك؟

.90 .2.35 m 240 مسافة kg يرفع العب ثقالً كتلته
.a ما مقدار الشغل الذي يبذله الالعب لرفع الثقل؟
.b  ما مقدار الشـغل الذي يبذله الالعب لإلمساك

بالثقل فوق رأسه؟
.c  ما مقدار الشغل الذي يبذله الالعب إلنزال الثقل

مرة أخر عىل األرض؟
.d  هل يبذل الالعب شغالً إذا ترك الثقل يسقط يف

اجتاه األرض؟
.e  2.5، فام مقدار s إذا رفـع الالعب الثقل خـالل

قدرته عىل الرفع؟

يتطلب جر صندوق عرب أرض أفقية برسعة ثابتة قوة  91.
أفقية مقدارها N 805. فإذا ربطت الصندوق بحبل، 
32 عىل األفقي. وسحبته، بحيث يميل احلبل بزاوية̊ 

.a فام مقدار القوة التي تؤثر هبا يف احلبل؟

.b  وما مقدار الشغل الذي بذلته عىل الصندوق إذا
حركته مسافة m 22؟

.c  8.0، فام مقدار s إذا حركـت الصندوق خـالل
القدرة الناجتة؟

العربة وامل�ستوى املائل تُستخدم عربة متحركة لنقل  92.
ثالجة كتلتها kg 115 إىل منزل، وقد وضعت العربة 
التـي حتمل الثالجة عىل مسـتو مائل، ثم سـحبت 
بمحرك يسلط عليها قوة مقدارها N 496، فإذا كان 
 ،0.85 m 2.10، وارتفاعه m املائـل طول املسـتو
وكونت العربة واملستو املائل آلة، فاحسب كالًّ مما يأيت: 

.a .مقدار الشغل الذي يبذله املحرك

.b .مقدار الشغل املبذول عىل الثالجة من خالل اآللة

.c كفاءة اآللة؟

تبذل سمر شغالً مقداره kJ 11.4، جلر صندوق خشبي  93.
بحبل مسـافة m 25.0 عىل أرضية غرفة برسعة ثابتة 
48.0 عىل األفقي. املقدار، حيث يصنع احلبل زاوية̊ 

.a ما مقدار القوة التي يؤثر هبا احلبل يف الصندوق؟

.b ما مقدار قوة االحتكاك املؤثرة يف الصندوق؟

.c  ما مقدار الشغل املبذول من أرضية الغرفة بواسطة
قوة االحتكاك بني األرض والصندوق؟

تزلج سحبت مزجلة (عربة التنقل عىل اجلليد) وزهنا  94.
N 845 مسـافة m 185، حيـث تطلبت هذه العملية 
بذل شـغل مقـداره J 104 × 1.20 عـن طريق التأثري 
بقوة سحب مقدارها N 125 يف حبل مربوط باملزجلة.
ما مقدار الزاوية التي يصنعها احلبل بالنسبة لألفقي؟

ا وزنه N 875 إىل أعىل  95. يسحب ونش كهربائي صندوقً
15 عىل األفقي وبرسعة مقدارها  مستو يميل بزاوية̊ 
m/s 0.25. إذا كان معامـل االحتكاك احلركي بني 

الصندوق واملستو املائل 0.45، فأجب عن اآليت:
.a ما القدرة التي أنتجها الونش؟
.b  إذا كانت كفاءة الونش 85%، فام القدرة الكهربائية

التي جيب تزويد الونش هبا؟
التفكري الناقد

حّلل ثم ا�ستنتج افرتض أنك تعمل يف مستودع، وتقوم  96.
 12 m بحمل صناديق إىل طابق التخزين الذي يرتفع
ا كتلتها الكلية  فوق سطح األرض، ولديك 30 صندوقً
kg 150 جيب نقلها بأقىص رسعة ممكنة، ولتحقيق ذلك 

لديـك أكثر من خيـار؛ إذ يمكن أن حتمل صندوقني 
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ـا يف املرة الواحـدة، كام يمكن أن حتمـل أكثر من  معً
صندوقني، لكنك ستصبح بطيئًا، وترهق نفسك، مما 
ا أن  يضطرك لإلكثار من االسرتاحات، ويمكن أيضً
ا فقط يف كل مرة، وبذلك تستهلك  ا واحدً حتمل صندوقً
معظـم طاقتك يف رفع جسـمك. إن القدرة (بوحدة 
الواط) التي يستطيع جسمك إنتاجها مدة طويلة تعتمد 
عىل الكتلة التي حتملها، كام يف الشكل 25-3، الذي 
يعد مثاالً عىل منحنى القدرة الذي يطبق عىل اآلالت 
كام يطبق عىل اإلنسـان. باالعتامد عىل الشـكل حدد 
ة والتي تقلل  عـدد الصناديق التي سـتحملها كل مرّ
الزمـن املطلوب، وحدد كذلـك الزمن الذي تقضيه 
يف إنجاز هذا العمـل؟ مالحظة: أمهل الزمن الالزم 
لتعود إىل أسفل السالمل ورفع كل صندوق وإنزاله.

ال�سكل 3-25 
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ا طوله  97. اء كتلته kg 75 مضامرً تطبيق املفاهيم جيتاز عدّ
اء  m 50.0 خـالل s 8.50. افرتض أن تسـارع العدّ

ثابت يف أثناء السباق.
.a ما متوسط قدرة العداء خالل السباق؟
.b اء؟ وما أقىص قدرة يولدها العدّ
.c  ارسم منحنى بيانيًّا كميًّا للقدرة مقابل الزمن يمثل

مسار السباق من بدايته لنهايته.

اء يف السـؤال السـابق  98. تطبيق املفاهيم إذا اجتاز العدّ
مضامر السـباق نفسه (طوله m 50.0) خالل الزمن 
نفسه (s 8.50)، لكنه هذه املرة تسارع يف الثانية األوىل 

فقط، ثم أخذ يعدو خالل الزمن املتبقي للسباق برسعة 
منتظمة، فاحسب ما يأيت:

.a .متوسط القدرة املتولدة خالل الثانية األوىل

.b .اء أقىص قدرة يولدها العدّ

الكتابة يف الفيزياء
ا.  99. بة وكذلك السيارة أيضً تعد الدراجة اهلوائية آلة مركّ

نات جمموعات القدرة (املحرك، وناقل  أوجد كفاءة مكوّ
احلركة، واإلطارات)، واستكشف التحسينات املمكنة 

يف كفاءة كل منها.

غالبًا ما تستخدم املصطلحات اآلتية بوصفها مرتادفات  100.
يف احلياة اليومية: القوة، والشغل، والقدرة، والطاقة. 
احصـل عىل أمثلة مـن الصحف واإلذاعـة والتلفاز 
تسـتخدم فيها هـذه املصطلحات بمعـانٍ خمتلفة عن 

معانيها يف الفيزياء.

مراجعة تراكمية
يقول بعض الناس أحيانًا إن القمر يبقى يف مساره ألن  101.

ا قوة اجلذب املركزي،  "•قوة الطرد املركزي توازن متامً
ا ". وضح  والنتيجة أن القوة املحصلة تسـاوي صفرً

مد صحة هذا القول. (الفصل 1)
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أسئلة االختيار من متعدد
اختر  رمز ا جابة الصحيحة فيما يلي:

يتكون نظام بكرات من بكرتني ثابتتني وبكرتني قابلتني  1.
للحركة ويرفع محالً وزنه N 300، فإذا استخدمت قوة 
مقدارها N 100 لرفع الوزن، فام الفائدة امليكانيكية للنظام؟

   3  C    1
 _ 3      A

  6  D    3
 _ 4      B

يُدفع الصندوق يف الشكل إىل أعىل مستو مائل ارتفاعه  2.
m 3.0 بقـوة مقدارها N 100.0 فام 
مقدار الشغل املبذول عىل الصندوق؟

(sin 30˚= 0.50, cos 30˚= 0.87, tan 30˚= 0.58)
  450 J  C   150 J  A

  600 J  D     260 J  B

تتكون آلة مركبة من مستو مائل وبكرة، وتستخدم لرفع  3.
الصناديق الثقيلة، فإذا كانت كفاءة سحب صندوق كتلته 
kg 100 إىل أعىل املسـتو املائـل % 50، وكانت كفاءة 

البكرة % 90، فام الكفاءة الكلية لآللة املركبة؟ 
  50 %  C     40 % A

 70 %  D    45 %  B

ينزلق متزلج كتلته kg 50.0 عىل سـطح بحرية جليدية  4.
مهملة االحتكاك، وحينام اقرتب من زميله، مدَّ كالمها يديه 
يف اجتاه اآلخر، حيث أثر فيه زميله بقوة يف اجتاه معاكس 
 .1.0 m/s 2.0 إىل m/s حلركتة، فتباطأت رسعته من

ما التغري يف الطاقة احلركية للمتزلج؟
  -100 J C   +25 J A  

 150 J D   -75 J B  

يتدىل قالب خشـبي وزنه N 20.0 من هناية حبل يلتف  5.
حـول نظام بكرة، فإذا سـحبت النهاية األخر للحبل 
مسافـة m 2.00 إىل األسفل فإن نظام البكرة يرفع القالب 

مسافة m 0.40. ما الفائدة امليكانيكية املثالية للنظام؟
 5.0 C    2.5 A

 10.0 D    4.0 B

.6  40.0 N حيمل شخصان صندوقني متامثلني وزن كل منهام
إىل أعىل مستو مائل طوله m 2.00، وتستند هنايته إىل 
منصـة ارتفاعهـا m 1.00. فإذا حتـرك أحدمها إىل أعىل 
 4.00 s 2.00، وحترك اآلخر خالل s املائل خالل املستو
فام الفرق بني القدرتني اللتني يستخدمهام الشخصان يف 

محل الصندوقني إىل أعىل املستو املائل؟
 20 W C    5 W A

 40 W D   10 W B

أثرت قدم العب يف كرة وزهنا N 4 تستقر عىل أرض ملعب  7.
 ،10 m 0.1 بحيث تدحرجت الكرة m 5 مسافة N  بقوة
ما مقدار الطاقة احلركية التي اكتسبتها الكرة من الالعب؟

 9 J C    0.5 J A

 50 J D    0.9 J B

ا�سئلة الممتدة

ا يُسحب بوساطة  8. يبني الرسم التوضيحي أدناه صندوقً
حبل بقوة مقدارها N 200.0 عىل سـطح أفقي، بحيث 
45 عىل األفقي. احسب الشغل املبذول  يصنع احلبل زاوية̊ 
 5.0 m عىل الصندوق والقدرة الالزمة لسـحبه مسافة

 (sin45˚ = cos 45˚=0.71) 10.0 s يف زمن قدره

45°

C10-32A-845813
ac

F � 10
0.0 N 

30°

3.0 m

اإر�ساد
ا�سبط ال�ساعة وراجع التمرين مرة اأخرى

ب نفسك عىل أن تنهي كل جزء منه  عندما ختضع الختبار تدريبي درّ
قبل الوقت املحدد، بحيث يمكنك العودة والتأكد من إجاباتك.
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الطاقة وحفظها
Energy and Its Conservation

ما الذي ستتعلمه في هذا 
الفصل؟

• عرُّف الطاقة بوصفها خاصية للجسـم 	 تَ
تغيـر من موقعه، أو رسعته، أو بيئته.

• توضيح أن الطاقة تتغريّ من شكل إىل 	
آخر، وأن الطاقة الكلية يف نظام مغلق 
ا  ثابتة (املقدار الكيل للطاقة يبقى ثابتً

يف النظام املغلق).

ا	همية

تديـر الطاقـة عجلـة احليـاة، حيث يشـرتي 
الناس الطاقة ويبيعوهنا لتشـغيـل األجهــزة 

الكهربائية، والسيّارات واملصانع.
د ارتفاع قفـزة املتزلج طاقته  التزلج حيـدّ
عند أسفل املنحدر؛ إذ تتحدد طاقته قبل 
أن يقفـز يف اهلـواء ويطـري عـدة أمتار ثم 
يسـقط أسـفل املنحدر الثلجي. وتعتمد 
املسـافة التي يقطعهـا املتزلج عىل مبادئ 
فيزيائيـة منها مقاومة اهلـواء، والتوازن، 

والطاقة. 

ر ◀ فكِّ
كيف يؤثـر ارتفاع منحـدر التزلج يف 
املسافة التي يقطعها املتزلج يف قفزته؟
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تُسـتخدم كلمـة طاقـة يف سـياقات خمتلفـة يف حديثنا اليومـي؛ فمثالً 
ا مـن األغذيـة باعتبارها  تعـرض بعـض اإلعالنـات التجاريـة أنواعً
مصـادر للطاقة، ويسـتخدم الرياضيون كلمة الطاقـة يف حديثهم عن 
التامرين الرياضية، كام تُسـمى الـرشكات التي تزود منزلك بالكهرباء 

والغاز الطبيعي أو وقود التدفئة برشكات الطاقة. 

غـري أن العلـامء واملهندسـني يسـتخدمون كلمـة الطاقة بصـورة أكثر 
ا يف طاقة النظام؛ أيْ  ا يسبب الشـغل تغريً ا.  فكام تعلمت سـابقً حتديدً

أن الشغل ينقل الطاقة بني النظام واملحيط اخلارجي. 

وسـتتعرف يف هذا الفصل كيف يمتلك اجلسم الطاقة بطرائق خمتلفة، 
وكيف تتحول الطاقة من شكل إىل آخر، وكيف نتتبّع هذه التغريات.

 الأهداف 
ا لرتبط بني الشغل والطاقة. 	•ت�ستخدم نموذجً

	•حت�سب الطاقة احلركية.
	•حتدد طاقة الوضع اجلاذبية لنظام ما.

	•تبنّي كيفية ختزين طاقة الوضع املرونية.

 املفردات
طاقة احلركة الدورانية
طاقة الوضع اجلاذبية

مستو اإلسناد
طاقة الوضع املرونية

 الأهداف 
ا لرتبط بني الشغل والطاقة. 	•ت�ستخدم نموذجً

	•حت�سب الطاقة احلركية.
	•حتدد طاقة الوضع اجلاذبية لنظام ما.

	•تبنّي كيفية ختزين طاقة الوضع املرونية.

 املفردات
طاقة احلركة الدورانية
طاقة الوضع اجلاذبية

مستو اإلسناد
طاقة الوضع املرونية

كيف حتّلل طاقة كرة ال�سلة املرتدة
�سوؤال التجربة  ما العالقة بني االرتفاع الذي تسقط منه 
كرة السـلة واالرتفـاع الذي تصـل إليه عندمـا ترتد إىل 

أعىل؟

A B C D E F G H I J K L M N
 

A B C D E F G H I J K L M N
اخلطوات   

ثبـت مسـطرة مرتيـة بجانـب احلائط، ثـم اخرت  1.
ا لتسـقط منه كرة سـلة، وسـجل  ـا ابتدائيًّ ارتفاعً

االرتفاع يف جدول البيانات.
أسقط الكرة، ثم سجل االرتفاع الذي ترتد إليه. 2.
ر اخلطوتـني 1 و 2 بإسـقاط الكـرة مـن ثالثة  3. كـرّ

ارتفاعات خمتلفة.
ـا  4. ار�سم ر�سوًما بيانية وا�ستخدمها مثّـل بيانيًّ

 (y) العالقـة بـني االرتفاع الـذي ترتد إليـه الكرة
واالرتفاع الذي سقطت منه (x)، ثم ارسم أفضل 

خط يوائم البيانات.

التحليل 

اسـتخدم الرسـم البياين إلجياد االرتفاع الـذي ترتد إليه 
 .10.0 m الكرة إذا أسقطت من ارتفاع

عندمـا ترتفع الكرة وتتهيأ للسـقوط يكـون هلا طاقة، فام 
العوامل املؤثرة يف هذه الطاقة؟

التفكري الناقد  ملاذا ال ترتـد الكرة إىل االرتفاع نفسـه 
الذي سقطت منه؟

The Many Forms of Energy  ةللطا داملتع اص1-4 اال
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وذج لنظرية ال�سغل –•الطاقة 
  A model of the Work –•Energy Theorem

بذل شغلٌ عىل نظام معني تزداد  ا نظرية الشغل –•الطاقة، وتعلمت أنه عندما يُ فت سابقً تعرّ
طاقته، ومن جهة أخر إذا بَذل النظامُ شـغالً تقل طاقته، وهذه هي فكرة الدرس بصورة 

عامة، ولكن تتبُّع الطاقة يشبه إىل حد كبري تتبُّع إنفاق املال.
فإذا كان لديك وظيفة فإن كمية املال التي متتلكها تزداد يف كل مرة تستلم فيها راتبك.

ويمكـن متثيـل هذه العمليـة بيانيًّا باألعمـدة، كام يف الشـكل 1a–4، حيث يمثـل العمود 
الربتقـايل مقـدار املال الذي بـدأت به، ويمثل العمـود األزرق مقدار املال الـذي دفعته أو 
اكتسبته، أما العمود األخرض فيمثل املجموع الكيل للامل (بعد الدفع). الحظ أن املحاسب 
فع املال لك، أما إذا أنفقت املال الذي متتلكه فسيكون  يعترب التدفق املايل لديك موجبًا إذا دُ
التدفـق املـايل سـالبًا، وبذلك يقل جممـوع النقود الكيل، كـام يف الشـكل 1b-4. فالعمود 
ا مدجمًا (CD) حلاسـوبك أعىل  الـذي يمثل مقدار املـال الذي متتلكه قبل أن تشـرتي قرصً
من العمود الذي يمثل مقدار املال املتبقي بعد رشاء ذلك القرص، والفرق يسـاوي تكلفة 
القـرص. والتدفق املايل يف هذه احلالة يبينه العمود أسـفل املحـور؛ ألنه يمثل املال اخلارج 
ويكون سالبًا. والطاقة تشبه عملية رصفك للامل. فالطاقة إما أن يبذهلا النظام أو تبذل عليه.

ا  قذف الكرة يمكن أن نبني كسـب الطاقة أو فقدها بقذف الكرة والتقاطها. تعلمت سـابقً
أنه إذا أثرت بقوة ثابتة F يف جسم، فتحرك هذا اجلسم مسافة d يف اجتاه القوة فإنك تكون 
قد بذلت شـغالً يُعرب عنه بالعالقة W =  Fd، ويكون الشـغل موجبًا ألن القوة واحلركة يف 
االجتاه نفسه، كام أن طاقة اجلسم ازدادت بمقدار يساوي الشغل نفسه W. افرتض أن هذا 
اجلسـم كـرة، وأثرت فيها بقوة وحركتها أفقيًّا، فاكتسـبت الكرة طاقـة حركية نتيجة لتأثري 
القوة، والشـكل 2-4 يمثـل هذه العملية. كام يمكنك اسـتخدام التمثيل البياين باألعمدة 
لتوضيح هذه العملية، حيث يمثل ارتفاع العمود مقدار الشغل املبذول أو الطاقة باجلول. 
والطاقة احلركية بعد بذل الشغل تساوي جمموع الطاقة احلركية االبتدائية والشغل املبذول 

عىل الكرة.

4-1 كلال�س
a
b

a

b

SRSR

SRSR

  4-2 ال�سكل  
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KEWKE

W > 0
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d

F
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KEWKE

b v

W < 0

d
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  4-3 كلال�س

 a     


b


c

التقاط الكرة ماذا حيدث عندما تلتقط الكرة؟ لقد كانت الكرة تتحرك، وهلا طاقة حركية 
قبـل أن ترتطـم بيدك. وعندما تلتقطهـا تؤثر فيها بقوة يف االجتـاه املعاكس الجتاه حركتها، 
لـذا فإنك تبذل عليها شـغالً سـالبًا، مما جيعلهـا تتوقف، لتصبح طاقتهـا احلركية يف النهاية 
، ففي  ا. وهذه العملية ممثلة يف الشـكل 2b-4. الحظ أن الطاقة احلركية موجبة دائامً صفرً
حالـة التقاط الكرة مثـال، كانت الطاقة احلركية االبتدائية للكرة موجبة، والشـغل املبذول 
ا. مرة أخر فإن الطاقة احلركية بعد توقف  عىل الكرة سالبًا، والطاقة احلركية النهائية صفرً

الكرة هي جمموع الطاقة احلركية االبتدائية والشغل الذي بُذل عىل الكرة.

 Kinetic Energy الطاقة احلركية
 v كتلة اجلســم، و m حيث KE=  1 _ 2  mv2 :ر أن الطاقة احلركية يعرب عنها بالعالقة التالية تذكّ
ا مع كتلة اجلسم. فكرة حديدية مثالً  مقدار رسعة اجلسـم. وتتناسـب الطاقة احلركية طرديًّ
كتلتها kg 7.26 مقذوفة يف اهلواء هلا طاقة حركية أكرب مما لكرة بيسبول كتلتها kg 0.148 هلا 
ا مع  الرسعة نفسها؛ ألن كتلة الكرة احلديدية أكرب. كام تتناسب الطاقة احلركية جلسم طرديًّ
مربع رسعته؛ فالطاقة احلركية لسيــارة تتحــــرك برسعة m/s 20 تعادل أربعة أضعاف 
ا طاقة  الطاقـة احلركيـة لسـيارة مماثلة هلـا يف الكتلة تتحرك برسعـة m/s 10. وهنـاك أيضً
رنا لعبة البلبل مثالً مع احلفاظ عىل مركز كتلتها  حركية ناجتة عن احلركة الدورانية، فإذا دوّ
يف نقطـة حمددة، فهل تكون له طاقة حركيـة؟ لعلك تعتقد أنه ال يوجد طاقة حركية للبلبل 
ا أي مسـافة، ولكن حتى جتعل البلبل يدور ال بد أن تبذل عليه شـغالً،  ألنـه مل ينتقـل قاطعً
لـذا البد أن يكـون للبلبل طاقة حركية دورانية، وهذا نوع آخر مـن أنواع الطاقة املختلفة. 
وكـام تعتمد الطاقة احلركية اخلطية عىل رسعة اجلسـم تعتمد الطاقـة احلركية الدورانية عىل 
الرسعة الزاوية w. ومن جهة أخر فالطاقة احلركية الدورانية ال ترتبط بكتلة اجلسم فقط 

ا. وإنام بتوزيع هذه الكتلة أيضً
ـا يقف عىل لوح الغطس، حيث يبذل شـغالً عندما يدفع لوح  يمثل الشـكل 3a-4 غطّاسً
الغطـس بقدميـه إىل األسـفل، فيولد هذا الشـغل طاقـة حركيـة خطية وأخـر دورانية؛ 
حيـث تتولـد طاقة احلركـة اخلطية عندمـا يتحرك مركز كتلـة الغطاس يف أثنـاء الوثبة، أما 
طاقة احلركة الدورانية فتتولد عندما يدور حول مركز كتلته، كام يف الشـكل 3b–4، وألن 
الغطـاس يتحـرك نحو املـاء ويف الوقت نفسـه يدور حـول مركز كتلته، بينـام هو يف وضع 
االنثنـاء (القرفصاء)، فإن لـه طاقة حركية خطية وطاقة حركيـة دورانية. أما عندما يدخل 
الغطاس املاء بقامة مفرودة - كام يف الشـكل 3c-4 - فإن طاقته احلركية تظهر عىل شـكل 

طاقة حركية خطية.

a

b

c
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 Stored Energy الطاقة املختزنة
فعت إىل أعىل نتيجة  ل جمموعة من القطع الصخرية يف أعىل تل؛ البد أن هذه الصخور رُ تأمّ
عمليات جيولوجية ضد قوة اجلاذبية األرضية، ونتيجة للشـغل املبذول عىل الصخور فقد 
ا مع الوسـط  نـت فيها طاقـة، وعند حدوث االنزالقات تصبح الصخور أقل متاسـكً اختُزِ
املحيـط هبا مما يسـمح هلا بالتسـاقط، وتتزايد رسعتها يف أثناء السـقوط بفعـل حتول الطاقة 

املختزنة فيها إىل طاقة حركية. 

واأللعاب التي تعمل بشـد النابض ختزن طاقة يف النابض املشدود بالطريقة نفسها. ويعترب 
اختـزان الطاقـة يف الصخـور ويف النوابـض أمثلة عىل اخـرتان الطاقة بطرائـق ميكانيكية، 
وهناك طرائق أخر الختزان الطاقة، فمثالً، ختتزن السيارة الطاقة يف صورة طاقة كيميائية 
ـا تتحـول  الطاقة من شـكل إىل آخر لتكون مفيدة، أو لتسـبب  يف خـزان البنزيـن. وعمومً

حركة األشياء.

ا حتـوالت الطاقة من شـكل إىل آخر؟ يأيت  كيـف يوضـح نموذج املـال الذي نوقش مؤخرً
ا بأشكال خمتلفة؛ إذ يمكن أن يكون لديك ورقة نقدية من فئة 20 رياالً، أو أربعة  املال أيضً
أوراق من فئة 5 رياالت، أو عرشون ورقة من فئة ريال واحد. ويف مجيع احلاالت سيكون 
معك عرشون رياالً؛ فاختالف أشـكال األوراق النقدية مل يغري من قيمتها الكلية، ويمكن 
متثيل ذلك برسم بياين باألعمدة، كام يف الشكل 4–4؛ حيث يبني ارتفاع العمود مقدار املال 
يف كل حالة. وباملثل يمكن استخدام الرسم البياين باألعمدة لتمثيل كمية الطاقة يف أوضاع 

خمتلفة للنظام وبالطريقة نفسها.

 يتحـرك متزلـج كتلته kg 52.0 برسعـة m/s 2.5 ، ويتوقف خالل مســــافة  1.
m 24.0 ما مقدار الشغل املبذول بفعل االحتكاك مع اجلليد جلعل املتزلج يتوقف؟ 
 2.5 m/s ومـا مقدار الشـغل الذي جيب عىل املتزلج أن يبذلـه ليصل إىل رسعة

مرة أخر؟
.2  44.0 m/s 22.0 إىل m/s 875.0 زادت رسعتها من kg سـيارة صغرية كتلتها

عندما جتاوزت سيارة أخر، فام مقدارا طاقتي حركتها االبتدائية والنهائية؟ وما 
مقدار الشغل املبذول عىل السيارة لزيادة رسعتها؟

رضب مذنب كتلته  kg 1011 × 7.85 األرض برسعة km/s 25.0. جد الطاقة  3.
احلركية للمذنب بوحدة اجلول، وقارن بني الشـغل املبذول من األرض إليقاف 
املذنب واملقدار J 1015×4.2 والذي يمثل الطاقة الناجتة عن أكرب سـالح نووي 

عىل األرض.
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طاقة الو�سع اجلاذبية 
 Gravitational Potential Energy 

انظـر إىل الكـرات املقذوفة يف اهلواء يف الشـكل 5–4؛ إذا اعتربنـا أن النظام يتكون من كرة 
واحـدة، فسـيكون هناك عدة قو خارجية تؤثـر فيها؛ حيث تبذل قوة يـد الالعب الذي 
يقذفها شـغالً يعطي الكرة طاقة حركية ابتدائية. وبعد أن خترج الكرة من يد الالعب تتأثر 
بقـوة اجلاذبية األرضية فقط، فام مقدار الشـغل املبذول من قـوة اجلاذبية عىل الكرة يف أثناء 

تغري ارتفاعها؟ 

ال�سغل الذ تبذله قوة اجلاذبية الأر�سية تقـع الكرة حتت تأثـري قـوة اجلاذبية  F  g  يف 
ـا الجتاه تأثري  أثنـاء صعودهـا إىل أعىل، وبذلك فإن اجتـاه إزاحتها (إىل أعىل) يكون معاكسً
القوة عليها (أسـفل)، أي أن الشـغل الذي تبذله قوة اجلاذبية األرضيـة عىل الكرة يف أثناء 
صعودها هو شغل سالب، وإذا كان h هو االرتفاع الذي تصل إليه الكرة فوق يد الالعب 
ا يف طريق العودة  فيمكـن التعبري عن شـغل اجلاذبية باملعادلة اآلتيـة: Wg = - mgh، وأمّ
(السـقوط) إىل أسـفل فإن قوة اجلاذبية واإلزاحة تكونان يف االجتاه نفسـه، وعندئذ يكون 
شـغل قوة اجلاذبيـة األرضية موجبًا Wg = mgh؛ أيْ يف أثناء صعـود الكرة تبذل اجلاذبية 
شغالً سالبًا يبطئ رسعة الكرة حتى تتوقف. ويف أثناء السقوط تبذل قوة اجلاذبية األرضية 
شـغالً موجبًا يزيد من رسعتها. لذا فإنّه يزيد من طاقتها احلركية؛ أيْ تستعيد الكرة طاقتها 
احلركية االبتدائية التي كانت فيها حلظة قذفها من يد الالعب إىل أعىل. وكأن الطاقة احلركية 
اختزنت يف الكرة بشـكل آخر من أشـكال الطاقة عندما ارتفعت إىل أعىل، ثم حتولت ثانية 

إىل طاقة حركية عندما سقطت إىل أسفل. 

ا مكونًا من جسم ما واألرض، حيث تبذل قوة التجاذب بني اجلسم واألرض  لنأخذ نظامً
ا عـن األرض اختُزنت  شـغالً عىل اجلسـم ما دام اجلسـم يتحرك، فـإذا حترك اجلسـم بعيدً
يف النظـام طاقـة نتيجة تأثري قوة اجلاذبية بني اجلسـم واألرض، وتسـمى هـذه الطاقة طاقة 
د االرتفاع الذي يصل إليه اجلسـم باسـتخدام  دَّ الوضع اجلاذبية، ويرمز هلا بالرمز PE. وحيُ
ا. فإذا كانت كتلة  مسـتو اإلسناد، وهو املستو الذي تكون طاقة الوضع PE عنده صفرً
اجلسـم m، وارتفاع اجلسم الرأيس عن مستو اإلسناد h، فإن طاقة الوضع اجلاذبية يعرب 

عنها بالعالقة:
 PE = mgh طاقة الوضع اجلاذبية        

طاقة الوضع اجلاذبية األرضية جلسـم ما تساوي حاصل رضب كتلته يف تسارع اجلاذبية 
األرضية يف ارتفاعه الرأيس عن مستو اإلسناد.

متثـل g تسـارعَ اجلاذبية األرضية، وتقاس طاقـة الوضع كام تقاس الطاقـة احلركية بوحدة 
اجلول.

 طاقة و�سع الذرة 

    

   2×1026kg

1m
2×•1025J

  
1019J

 1012J




تطبيق الفيزياء
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طاقة احلركة وطاقة الو�سع لنظام لنأخذ حالـة الكرة التـي تقذف إىل أعـىل ثم تعاود 
اهلبـوط، والتي سـبق طرحها: يتكـون النظام يف هـذه احلالة من الكـرة واألرض، وتوجد 
الطاقـة يف النظـام عىل شـكل طاقة حركية، وطاقـة وضع جاذبية. وعنـد بداية قذف الكرة 
فإن طاقة النظام تتخذ شـكل الطاقة احلركية، كام يف الشكل 6a–4، ويف أثناء صعود الكرة 
ا  إىل أعـىل تتحول الطاقة احلركيـة تدرجييًّا إىل طاقة وضع، حيث تصبـح رسعة الكرة صفرً
عندما تبلغ أقىص ارتفاع هلا، وعندئذٍ تصبح الطاقة كلها طاقة وضع جاذبية فقط، ويف أثناء 
السقوط تتحول طاقة الوضع اجلاذبية إىل طاقة حركية. ويبقى جمموع الطاقة احلركية وطاقة 

الوضع اجلاذبية ثابتًا يف مجيع األوقات؛ ألنه مل يُبذل شغل عىل النظام من قوة خارجية.

م�ستوى الإ�سناد تعدّ يد الالعب الذي يقذف الكرة، ويتلقفها، هي مستو اإلسناد الذي 
يقاس منه ارتفاع الكرة، انظر الشـكل 6a-4، ولذلك عندما تكون الكرة عند يد الالعب 
فـإن h = 0 m  و PE = 0 J، ويمكـن أخـذ مسـتو اإلسـناد عنـد أي ارتفاع مناسـب يف 
أثناء حل املسألة. فلو افرتضنا أننا أخذنا مستو اإلسناد عند أقىص ارتفاع للكرة، فعندئذ 
 ،4-6b عند هذه النقطة كام يف الشـكل PE = 0 J وطاقـة الوضع للنظام ،h=0 m تكـون

وتكون طاقة الوضع للنظام سالبة عند بداية قذف الكرة إىل أعىل. 

أمـا عنـد حسـاب املجمـوع الـكيل للطاقـة يف النظـــام فسـتكـون النتيجــــة كمـــا يف 
الشـكل 6a-4 خمتلفة عن املجموع الكيل للطاقة يف النظام يف الشـكل 6b-4، ويعود هذا 
ا  إىل اختالف مسـتو اإلسـناد يف احلالتـني. لكن املجموع الكيل لطاقة النظـام يبقى مقدارً
ثابتًا يف مجيع األوقات خالل حتليق الكرة، وإن كانت قيمة املقدار الثابت ختتلف باختالف 
مسـتو اإلسـناد يف كل حالة. من جهة أخر فإن تغريات الطاقـة هي وحدها التي حتدد 

حركة النظام.
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طاقة الو�سع اجلاذبية إذا رفعت كرة بولنج كتلتها kg 7.30 من سلة الكرات إىل مستو كتفك، وكان ارتفاع سلة الكرات عن 
سطح األرض m 0.610، وارتفاع كتفك عن سطح األرض m 1.12، فام مقدار:

.a طاقة الوضع اجلاذبية لكرة البولنج وهي عىل كتفك بالنسبة إىل سطح األرض؟

.b طاقة الوضع اجلاذبية لكرة بولنج عىل كتفك بالنسبة إىل سلة الكرات؟
.c كتفك؟ شغل اجلاذبية عندما ترتفع الكرة من السلة إىل مستو

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
 ارسم خمطّطًا للحالة.
 اخرت مستو إسناد.

  ارسم أعمدة بيانية بني طاقة الوضع اجلاذبية عىل اعتبار أن سطح األرض 
هو مستو اإلسناد. 

 يرمز احلرف s إىل الكتف، واحلرف r إىل السلة، واحلرف f إىل األرض.
املجهول  املعلوم   

m =7.30 kg   ،g = 9.80 m/s2

h
r
 = 0.610 m نسبة إىل سطح األرض

h
s
 = 1.12 m    نسبة إىل سطح األرض

PE
s/f

 =?

PE
s /r

 =?

اإيجاد الكمية املجهولة2
a. اخرت مستو االسناد عند سطح األرض.

PEجد طاقة الوضع اجلاذبية للكرة عند مستو الكتف.
s / f

 = mgh
s
 

m =7.30kg, g=9.80ms2   
h =1.12m

= (7.30 kg) (9.80 m/s2) (1.12 m)

= 80.1 J

b. افرتض أن مستو اإلسناد هو سلة الكرات.
جد ارتفاع كتفك بالنسبة إىل سلة الكرات

h = h
s
 – h

r

جد طاقة وضع الكرة. 
PE

s/r
 = mgh

= mg(h
s
 – h

r
)

m =7.30 kg, g=9.80 m/s2  
h

s
 = 1.12 m , h

r
=0.610 m

=(7.30 kg)(9.80 m/s2)(1.12 m-0.610 m)

J 36.5 =وهذا يساوي الشغل الذي تبذله أنت.

مثال 1

/

/

بذلته أنت

دليل الرياضيات
ترتيب العمليات225، 226 
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c. الشغل املبذول من اجلاذبية هو وزن الكرة مرضوبًا يف االرتفاع الذي وصلت إليه.
W= Fd

 h(mg)- =بام أن اجتاه الوزن معاكس الجتاه حركة الكرة، فإن الشغل يكون سالبًا.
 m = 7.30 kg, g = 9.80 m/s2 عو�ض م�ستخدًما

h
s
 = 1.12 m , h

r 
= 0.610 m

= -(mg) (h
s
 – h

r
) 

= -(7.30 kg) (9.80 m /s2)(1.12 m - 0.610 m)

= -36.5 J

تقو اجلواب3
	  هل الوحدات �سحيحة طاقة الوضع والشغل كالمها يُقاس بوحدة اجلول. 

لسلة  بالنسبة  بطاقتها  مقارنة  بالنسبة لسطح األرض،  أكرب  للكرة طاقة وضع  يكون  أن  جيب   القيمة منطقية هل   	
الكرات؛ ألن ارتفاع الكرة فوق مستو اإلسناد أكرب.

 ما مقدار طاقة الوضع لكرة البولنج يف املثال 1، عندما تكون عىل سطح األرض،  4.
عىل اعتبار مستو اإلسناد عند سلة الكرات؟

احسب الشغل الذي تبذله عندما تُنزل بتمهلٍ كيسَ رمل كتلته kg 20.0  مسافـــة  5.
m 1.20 من شاحنة إىل الرصيف؟ 

ـا كتلته kg 2.2 من فـــوق سـطح طاولة ارتفاعها عن سـطح  6. رفـع طالب كتابً
األرض m 0.80 ، ثـم وضعـه عىل رف الكتب الذي يرتفع عن سـطح األرض 

مسافة m 2.10. ما مقدار طاقة الوضع للكتاب بالنسبة إىل سطح الطاولة؟
إذا سـقطت قطعة طوب كتلتهـا kg 1.8من مدخنة ارتفاعها m 6.7 إىل سـطح  7.

األرض، فام مقدار التغري يف طاقة وضعها؟
.8  ،1.1 m 10.0 من األرض إىل سطح طاولة ارتفاعها kg ا كتلته رفع عامل صندوقً

ثم دفع الصندوق عىل سطح الطاولة مسافة m 5.0، ثم أسقطه عىل األرض. ما 
التغريات يف طاقة الصندوق؟ وما مقدار التغري يف طاقته الكلية؟ (أمهل االحتكاك)
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ا يف اجلسـم املثني أو املحنـي. ففي لعبة القفـز بالزانة كانـت الزانات  وختتـزن الطاقـة أيضً
ا ال ختزن طاقة وضع كبرية؛ ألهنا من خشـب اخليزران أو من مواد فلزية  املسـتخدمة سـابقً
قاسـية يصعـب انحناؤها، ولذا يصعب بذل شـغل عليهـا، ولكن بعد اسـتحداث زانات 
مصنوعـة مـن أليـاف زجاجية عاليـة املرونة متكـن الالعبون من جتـاوز القفـزات العالية 

السابقة، وتسجيل أرقام قياسية جديدة يف اللعبة.

ا مرنـة ( الزانة )، ويغرز طرفها السـفيل يف تراب  يركـض العـب القفز بالزانـة حامالً عصً
ا مـن الطاقة احلركية  امللعـب، وعندمـا يثني الالعب العصـا كام يف الشـكل 8–4 فإن جزءً
لالعب تتحول إىل طاقة وضع مرونية. وعندما تستقيم العصا تتحول طاقة الوضع املرونية 
 6 m إىل طاقـة وضـع جاذبية، وطاقة حركيـة، فريتفع الالعب بالزانـة إىل ارتفاع يصل إىل

فوق سطح األرض. 
وعىل عكس القضبان الفلزية القاسـية وعيص اخليزران فـإن قضبان األلياف الزجاجية هلا 
قابليـة أكـرب لتخزين طاقـة الوضع املرونية، وقـد أتاحت لالعبي القفـز بالزانة الوثب عن 

عوارض عىل ارتفاعات أعىل من ذي قبل.

 Elastic Potential Energy طاقة الو�سع املرونية
بذل شـغل عىل القوس، مما خيزن طاقة فيه،  عند سـحب وتر القوس كام يف الشـكل 7-4  يُ
ن من القوس والسـهم واألرض. وتسـمى الطاقة املختزنة يف  لـذا تـزداد طاقة النظام املكوّ
تزن عادة يف كرات املطاط، واألربطة املطاطية،  الوتر املشـدود طاقة وضع مرونية، والتي ختُ
واملقاليـع، ومنصات القفز. وعند إفالت الوتر يندفع السـهم إىل األمام وتتحول طاقته إىل 

طاقة حركية. 
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طاقة الو�سع املرونية لديك مسـدس لعبة، تدفع  9.
ا، وعندما  بداخله الطلقـات املطاطية، فتضغط نابضً
يتحرر النابض يطلق الرصاصات املطاطية، بفعل طاقة 
وضعه املرونية، إىل خارج املسدس. فإذا استخدمت 
هذا النظام إلطالق الطلقات املطاطية إىل أعىل فارسم 
خمططًا بيانيًّا باألعمدة يصف أشكال الطاقة يف احلاالت 

اآلتية:
.a  ،عند دفع الطلقات املطاطية داخل ماسورة املسدس

مما يؤدي إىل انضغاط النابض.
.b  عند متدد النابض وخروج الطلقات من ماسورة

املسدس بعد سحب الزناد.
.c .عند وصول اخلرزات إىل أقىص ارتفاع هلا

طاقة الو�سع أطلقت قذيفة كتلتها kg 25.0 من مدفع  10.
عىل سطح األرض. فإذا كان مستو اإلسناد هو سطح 
األرض فام مقدار طاقة الوضع للنظام عندما تصبح 
القذيفة عىل ارتفاع m 425؟ وما التغري يف طاقة الوضع 

عندما تصل القذيفة إىل ارتفاع m 225؟ 
نظرية ال�سغل –•الطاقة كيف تطبق نظرية الشغل  11.

–•الطاقة عند رفع كرة البولينج من سلة الكرات إىل 
كتفك؟

طاقة الو�سع متسلق صخور كتلته kg 90.0 تسلق  12.
يف البداية m 45.0 فوق سـطح طبقة صخرية ليصل 
إىل قمة التل، ثم هبط إىل نقطة تبعد m 85.0 أسـفل 
 قمة التل. فإذا كان سطح الطبقة الصخرية هو مستو
اإلسناد، فجد طاقة الوضع اجلاذبية للنظام (املتسلق 
واألرض) عند أعىل ارتفاع وصله املتسلق، وكذلك 
عند أدنى نقطة. وارسم خمطـطًا بيانيًّا باألعمدة لكال 

الوضعني.
ا هوائيًّا ليؤثر  13. التفكري الناقد اسـتخدم زيـاد خرطومً

بقوة أفقية ثابتة يف قرص مطاطي موجود فوق مضامر 
ا نحو  هوائي عديم االحتكاك، فجعل اخلرطوم مصوبً
القرص طوال حتركه ملسافة حمددة؛ ليضمن التأثري بقوة 

ثابتة يف أثناء حركة القرص.
.a  وضح ما حدث بداللة الشغل والطاقة، واستعن

برسم خمططٍ بياينٍّ باألعمدة.
.b  ا مطاطيًّا آخر كتلته ا استخدم قرصً افرتض أن زيادً

نصف كتلة القرص األول، وبقيت الظروف كلها 
كام هي، فكيف تتغري طاقة احلركة والشغل يف هذا 

الوضع عن الوضع األول؟
.c .بداللة الدفع والزخم b و a وضح ما حدث يف

الكتله قدم ألربت أينشـتاين شـكالً آخر لطاقة الوضع؛ وهو الكتلـة ذاهتا! حيث يقول إن 
:

 E
0
 = mc2        الطاقة السكونية

الطاقة السكونية جلسم تساوي كتلة اجلسم مرضوبة يف مربع رسعة الضوء.

E الطاقة السكونيـة، ويعرب عنها بالعالقة التالية
0
الكتلة طاقة بطبيعتها، وتسمى هذه الطاقة 

ـا للمعادلة السـابقة، فإن ضغـط النابض أو ثني الزانة يؤدي إىل إكسـاب كتلة للنابض  وفقً
ا، بحيث يصعب الكشـف عنه،  أو الزانـة، ويكـون التغري يف الكتلة يف هذه احلالة قليالً جدًّ
ولكـن عندمـا نتعامل مع قو كتلـك املوجودة يف نواة الذرة (القـو النووية) فإن الطاقة 
املتحررة نتيجة تغريات الكتلة، والتي تظهر عىل أشـكال خمتلفة من الطاقة كالطاقة احلركية 

ا. مثالً، تكون كبرية جدًّ

1-4 مراعة
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ا من سطح األرض يكون املجموع الكيل لطاقة الوضع اجلاذبية  عندما تتحرك كرة قريبًا جدًّ
ا ثابتًا. وعند تغري ارتفاع الكرة تتحول الطاقة احلركية إىل  والطاقـة احلركيـة يف النظام مقدارً

طاقة وضع، ولكن يبقى املجموع الكيل للطاقة هو نفسه.

 Conservation of Energy  الطاقة حف
قد ال تبدو الطاقة حمفوظة يف حياتنا اليومية. فالقرص املطاطي يف لعبة اهلوكي يفقد طاقته احلركية 
ويتوقف عن احلركة يف النهاية، حتى عىل السطح اجلليدي األملس. ويتوقف البندول عن احلركة 
بعد فرتة زمنية ما. ويمكننا استخدام نموذج املال مرة أخر لنبنيِّ ما حيدث يف هذه احلاالت. 

افرتض أن لديك 50 رياالً، وقمت يف أحد األيام بعدّ نقودك فوجدهتا ناقصة 10 رياالت. فهل 
ر هل أنفقتها، وقد حتاول البحث عنها، لكنك بكل تأكيد  اختفت النقود؟ ربام حتاول أن تتذكّ
لن تتخىل عن مبدأ "حفظ املال"، وستحاول أن تتذكر كيف أنفقت النقود، أو أين ذهبت.

ا، فإذا الحظوا  قانون حف الطاقة يعمل العلامء كام فعلت عندما مل يكن جمموع املال صحيحً
أن الطاقة تُفقد من النظام، فإهنم يبحثون عن شكل جديد يمكن أن تكون الطاقة قد حتولت 
ا ومعزوالً  إليـه؛ هـذا ألن املجموع الكيل للطاقـة يف أي نظام يبقى ثابتًا ما دام النظـام مغلقً
عـن القو اخلارجية. وينصّ قانون حفظ الطاقة عىل أنه يف النظام املعزول املغلق، ال تفنى 
الطاقة وال تُسـتحدث، أيْ تبقى الطاقة حمفوظة حتت هذه الرشوط، وتتحول من شكل إىل 

آخر، بحيث يبقى املجموع الكيل للطاقة يف النظام ثابتًا.

حف الطاقة امليكانيكية يُسمى جمموع الطاقة احلركية وطاقة الوضع اجلاذبية للنظام الطاقة 
امليكانيكيـة E. ويف أي نظـام إذا مل يكن هناك أنواع أخر من الطاقة فإن الطاقة امليكانيكية 

يُعرب عنها باملعادلة:

 
 E = KE + PE              الطاقة امليكانيكية لنظام

"الطاقة امليكانيكية لنظام تساوي جمموع الطاقة احلركية وطاقة الوضع اجلاذبية إذا مل
يكن هناك أنواع أخر من الطاقة".

ا يتكون من كرة وزهنا N 10.0 واألرض، كام يف الشكل 9-4، وافرتض أن الكرة  ختيل نظامً
ه مستو اإلسناد، وألن الكرة  موجودة عىل ارتفاع m 2.00 فوق سطح األرض الذي سنعدّ

اآلن ال تتحرك فإنه ليس هلا طاقة حركية. ويعرب عن طاقة وضعها باملعادلة التالية: 
 PE = mgh = ( 10.0 N ) ( 2.00 m ) = 20.0 J 

إن املجموع الكيل للطاقة امليكانيكية للكرة J 20.0، وبسقوط الكرة فإهنا تفقد طاقة وضع 
وتكتسب طاقة حركية، وعندما تصبح الكرة عىل ارتفاع m 1.0 فوق سطح األرض فإن    

PE = mgh = (10.0 N) (1.00 m) = 10.0 J

4-9 ال�سكل
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مـا مقـدار الطاقـة احلركية للكرة عندمـا تكون عىل ارتفـاع m 1.00 من سـطح األرض؟ 
يتكـون النظام من الكرة واألرض وهو مغلق ومعـزول؛ ألنه ال يوجد قو خارجية تؤثر 

 .20.0 J يبقى ثابتًا عند E فيه؛ لذا فاملجموع الكيل لطاقة النظام
E= KE + PE

KE = E –•PE

KE = 20.0 J –•10.0 J = 10.0 J

ا، وطاقتهـا احلركية  وعندمـا تصـل الكـرة إىل سـطح األرض تصبح طاقـة وضعها صفـرً
J 20.0، وتكتب املعادلة التي تصف حفظ الطاقة امليكانيكية عىل النحو التايل: 

 KE قبل + PE قبل =  KE بعد + PE بعد حفظ الطاقة امليكانيكية 
عندما تكون الطاقة امليكانيكية حمفوظة فإن جمموع الطاقة احلركية وطاقة الوضع يف النظام 
قبل وقوع احلدث تساوي جمموع الطاقة احلركية وطاقة الوضع يف النظام بعد احلدث.

ماذا حيدث إذا تدحرجت الكرة عىل سطح مائل، كام يف الشكل 10-4، بدالً من أن تسقط 
 رأسـيًّا إىل أسـفل؟ إذا كان السـطح مهمل االحتكاك فهذا يعني أن النظام مل يتأثر بأية قو
خارجية، أيْ أن النظام مغلق ومعزول؛ لذا فإن الكرة ستهبط مسافة رأسية m 2.0، فتفقد 
طاقـة وضـع مقدارهـا J 20.0، كام يف احلالة السـابقة، وستكتسـب طاقة حركيـة مقدارها 

J 20.0 . أي أنه يف غياب االحتكاك، ال يكون للمسار الذي تسلكه الكرة أي تأثري.

عربة التزلج  يف حالـة التزلج عىل املنحـدرات املتعرجة، إذا كانت العربة سـاكنة يف أعىل 
منحـدر فعنـد هذه النقطة يكون جممـوع الطاقة امليكانيكية يف النظام يسـاوي طاقة الوضع 
ا من املنحدر األول فإن العربة  اجلاذبية. افرتض وجود منحدر آخر عىل املسـار أكثر ارتفاعً

ال تستطيع الصعود إليه؛ ألن الطاقة الالزمة لذلك أكرب من الطاقة امليكانيكية يف النظام.

ا شـديد االنحدار. إن الطاقة  التزلج  افرتض أنك بدأت التزلج من السـكون هابطًا منحدرً
امليكانيكيـة الكلية للنظام هي طاقة الوضع التي بدأت هبـا التزلج، وعند هبوطك املنحدر 
تتحول طاقة الوضع اجلاذبية لديك إىل طاقة حركية، وكلام هبطت إىل أسفل تزداد رسعتك، 
حيـث تتحـول طاقة الوضع اجلاذبيـة إىل طاقة حركيـة، ويف رياضة القفز عـن املنحدرات 
ا إىل طاقة  د ارتفاع قفـزة الالعب يف اهلواء مقدار الطاقة التي سـتتحول الحقً دّ اجلليديـة حيُ

حركية عندما يبدأ تزجله. 

ن  البندول  تربهـن احلركة التوافقية البسـيطة للبندول عىل مبدأ حفـظ الطاقة، حيث يتكوّ
تار مسـتو اإلسـناد عند ارتفاع  النظـام من ثقل البندول املتذبذب واألرض، وعادة ما خيُ
ثقل البندول وهو سـاكن، أي عند أدنى نقطة يف مسـار البندول. إذا أثرت قوة خارجية يف 
ثقل البندول فأزاحته إىل أحد اجلانبني فإن القوة تبذل شغالً يكسب النظام طاقة ميكانيكية.

ويف اللحظـة التي يُرتك فيها البندول فإن الطاقة الكلية تتخذ شـكل طاقة الوضع، وعندما 
يبدأ البندول أرجحته هابطًا إىل أدنى نقطة يف مساره، تتحول طاقة النظام إىل طاقة حركية. 

KE = 20.0 J KE = 20.0 J

PE = 20.0 J

 10.0 N

2.0 m4.0 m

=
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حف الطاقة
اسـتعن باالسـرتاتيجيات اآلتية عند حل املسائل املتعلقة 

بحفظ الطاقة:
د النظام بدقة، وتأكد أنه مغلق (تذكر أن النظام  1. حدّ

املغلق ال يدخل إليه أو خيرج منه أي جسم ).
عني أشكال الطاقة يف النظام. 2.
د الوضع االبتدائي والنهائي للنظام. 3. حدّ
هل النظام معزول؟ 4.

a.  إذا مل تكـن هنـاك قـوة خارجية تؤثـر يف النظام 
يكون النظام معزوالً ويكون جمموع الطاقة الكلية فيه ثابتًا. 

 E قبل = E بعد

E قبل + W = E إذا كان هناك قوة خارجية تؤثر يف النظام فإنّ   بعد .b
ا باألعمدة كالًّ من  5. د مسـتو إسـناد حلسـاب طاقة الوضع، ومثّل بيانيًّ إذا كانت الطاقة امليكانيكية حمفوظةً فحدّ

الطاقة االبتدائية والطاقة النهائية، كام يف الشكل املرفق.

PE i

KE i PE f

KE f

الطاقةالطاقة امليكانيكية
االبتدائية

الطاقة
النهائية

خمطط الطاقة

والشكل 11-4 يوضح العالقة البيانية لتغري طاقة الوضع وطاقة احلركة للبندول. فعندما 
ا، وتكون طاقته احلركية  يكون البندول عند أدنى نقطة يف مساره تكون طاقة الوضع له صفرً
مساوية للطاقة امليكانيكية الكلية للنظام. الحظ أن الطاقة امليكانيكية الكلية يف النظام تبقى 

ثابتة عىل افرتاض أن االحتكاك معدوم. 

فقدان الطاقة امليكانيكية نالحظ يف حياتنـا اليومية أن تذبذب البنـدول يتوقف يف هناية 
املطـاف، وأن الكرة املرتدة عن سـطح األرض تؤول إىل السـكون، كـام أن األرتفاع الذي 
تصـل إليه عربـة التزلج يقـل تدرجييًّا، فأين تذهـب الطاقة يف هذه األنظمـة؟ يتعرض أي 
جسـم يتحـرك يف اهلـواء لقـوة مقاومة اهلواء، كـام تتعرض عربـة قطار املالهـي لتأثري قوة 

االحتكاك بني عجالت العربة والسكة.

وعندما ترتد الكرة عن سـطح األرض، ال تتحول مجيع طاقة الوضع املرونية املختزنة فيها 
إىل طاقـة حركيـة بعـد االرتداد، بـل يتحول جزء من هـذه الطاقة إىل طاقـة حرارية وطاقة 
صوتيـة، ويف حالتـي البندول وعربـة التزلج تتحول بعض الطاقـة امليكانيكية االبتدائية يف 
النظـام إىل أشـكال أخر من الطاقة، إمـا إىل طاقة داخل أجزاء النظـام أو خارجه، كام يف 
مقاومة اهلواء. وترفع عادة هذه الطاقة درجة حرارة اجلسـم تدرجييًّا، وسـتعرف املزيد عن 
هذا النوع من الطاقة املسـمى الطاقة احلرارية يف الفصل 5. وستسـاعدك االسـرتاتيجيات 

التالية عىل حلّ املسائل املتعلقة بحفظ الطاقة.
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 13.3 m 22.0 ومتوسط ارتفاعه عن سطح األرض kg الطاقة امليكانيكية خالل إعصار، سقط غصن شجرة كبرية كتلته حف
عىل سقف كوخ يرتفع m 6.0 عن سطح األرض. احسب مقدار:

.a .الطاقة احلركية للغصن عندما يصل إىل السقف، وذلك بإمهال مقاومة اهلواء

.b .رسعة الغصن عندما يصل إىل السقف

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
 مثّل الوضع االبتدائي والوضع النهائي.

 اخرت مستو اإلسناد.
 مثّل بيانيًّا باألعمدة.

املجهول  املعلوم   
 g = 9.80 m/s2 ،m = 22.0 kg

h 13.3 =غصن m ،v
i
 = 0.0 m/s 

h 6.0  =سقف m ،KE
i
 = 0.0 J

KE
f
 =?   PE

i
 =?

v
f
 =?   PE

f
 =?

اإيجاد الكمية املجهولة2
a. افرتض أن مستو اإلسناد هو ارتفاع السقف، ثم أوجد االرتفاع االبتدائي للغصن بالنسبة للسقف.

 h = hغصن - hسقف

h13.3 = غصن m h6.0 =سقف m  = 13.3 m – 6.0 m

= 7.3 m

أوجد طاقة الوضع االبتدائية للغصن
PE

i
 = mgh

m=22.0 kg g=9.80 m/s2h=7.3 m = ( 22.0 kg)(9.80m/s2)(7.3 m)

= 1.6×103 J

حدد الطاقة احلركية االبتدائية للغصن
KE

i
 = 0.0 J

الطاقة احلركية للغصن عندما يصل إىل السقف تساوي طاقة الوضع االبتدائية؛ ألن الطاقة حمفوظة. 
PE

f
=0.0J

KE
f
 = PE

i
 

=1.6 × 103 J

مثال 2

v

v











116



b. أوجد رسعة الغصن.

KE
f 
=   1 _ 

2
  mv 2

f

v
f
 =   √ ¶¶    

2K E  f  _ m    

m= 22.0kgKE
f
 = 1.6 × 103 J =   √ ¶¶¶¶¶

    
2(1.6× 10  3  J)

 _ 
22.0 kg

     

= 12 m/s

تقو اجلواب3
 .kg.m2/s2 = J والطاقة بوحدة ،m/s تقاس الرسعة بوحدة هل الوحدات �سحيحة  	

	 هل الإ�سارات منطقية الطاقة احلركية ( KE) ومقدار الرسعة دائامً موجب.

 يقرتب سائق دراجة من تل برسعة m/s 8.5. فإذا كانت كتلة السائق والدراجة kg 85.0، فاخرت نظام إسناد مناسب،  14.
ثم احسـب طاقة احلركة االبتدائية للنظام. وإذا صعد السائق التل بالدراجة، فاحسب االرتفاع الذي ستتوقف عنده 

الدراجة بإمهال املقاومات.
اسات ) ومل يتوقف،  15. االت ( الدوّ افرتض أن السائق يف السؤال السابق استمرّ يف احلركة عن طريق التدوير املستمر  للبدّ

ففي أي نظام تعترب الطاقة حمفوظة؟ وأي أشكال الطاقة اكتسبت منها الدراجة طاقتها؟
بدأ متزلج باالنزالق من السكون من قمة تل ارتفاعه m 45.0 يميل بزاوية  30ْ عىل األفقي يف اجتاه الوادي، ثم استمرّ  16.

يف احلركة حتى وصل إىل التل اآلخر الذي يبلغ ارتفاعه m 40.0. حيث يقاس ارتفاع التلني بالنسبة لقاع الوادي. ما 
رسعة املتزلج عندما يمر بقاع الوادي، مع إمهال االحتكاك وتأثري أعمدة التزلج؟ وما مقدار رسعة املتزلج عند أعىل 

التل الثاين؟ وهل لزاوية ميل التل أي تأثري يف اجلواب؟
تقرر يف إحد مسابقات الغوص أن يكون الرابح هو من يثري أكرب كمية من رذاذ املاء عندما يغوص فيه. وال تعتمد  17.

ا. ويف هذه املسـابقة قفز مجيع  كميـة الـرذاذ عىل طريقـة الغواص فقط، وإنام عىل مقـدار الطاقة احلركية للغواص أيضً
الغواصني عن عارضة غوص ارتفاعها m 3.00، فإذا كانت كتلة أحدهم kg 136 وقام بحركته بأن ألقى نفسـه عن 
ا الغواص الثاين فكانت كتلته kg 102 وقفز عـن العارضة إىل أعىل، فام االرتفاع الذي جيب أن  العارضـة ببسـاطة. أمّ

ا ملا أثاره الغواص األول؟ ا مساويً يصل إليه الالعب الثاين حتى يثري رذاذً
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  Analyzing collisions حتليل الت�سادمات
من احلاالت الشائعة التي تُطرح يف موضوعات الفيزياء التصادم بني السيارات، أو الالعبني، 
أو اجلسيامت املكونة للذرة، بعضها مع بعض. وعادة ما تكون تفاصيل التصادم معقدة 
ا يف أثناء التصادم. لذلك تعتمد اسرتاتيجية التعامل مع التصادم  عىل دراسة حركة  جدًّ
األجسـام قبل التصـادم مبارشة، وبعده مبارشة. لكن ما الكميـات الفيزيائية املحفوظة 
لنستخدم قوانينها عند حتليل النظام؟ إذا كان النظام معزوالً فإن الزخم والطاقة حمفوظان، 
إال أن طاقة الوضع أو الطاقة احلرارية يف النظام يمكن أن تقل، أو تبقى ثابتة، أو تزداد؛ 
لذا ال نستطيع أن نقرر هل الطاقة احلركية حمفوظة أم ال. ويبني الشكل 12–4 ثالثة أنواع 
خمتلفة من التصادمات. ففي احلالة 1 زخم النظام قبل التصادم وبعده يعرب عنه باملعادلة:

  p
i
 = p

ci
 + p

Di
 = (1.00 kg)(1.00 m/s) + (1.00 kg)(0.00 m/s) 

  = 1.00 kg.m/s

p
f
 = p

cf
 + p

Df
 = (1.00 kg)(-0.20 m/s) + (1.00 kg)(1.20 m/s) 

 = 1.00 kg.m/s

ا الشـكل 12–4، وبنيِّ أن الزخم حمفوظ  لـذا فـإن الزخم يف احلالة 1 حمفوظ. انظر جمددً
يف احلالتني 2 و 3.

vvvv

v v v v

mm kg kg

vvvv

kgkg mm

   4-12 ال�سكل  
  
1
  2  

   3 
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واآلن لندرس الطاقة احلركية يف النظام يف كل حالة من احلاالت الثـــالث: ففي احلالة 1
يعرب عن الطاقة احلركية للنظام قبل التصادم وبعده باملعادلة التالية:

 KE
Ci

 + KE
Di

 =   1 _ 2   (1.00 kg) (1.00 m/s)2+   1 _ 2   (1.00 kg) (0.00 m/s)2

= 0.50 J  

KE
Cf

 + KE
Df

 =   1 _ 2   (1.00 kg) (-0.20 m/s)2+   1 _ 2   (1.00 kg) (1.20 m/s)2

= 0.74 J  

أيْ زادت الطاقـة احلركيـة للنظام يف احلالـة 1. وإذا كانت الطاقة حمفوظـة يف النظام فالبد 
ا أو أكثـر من أشـكال الطاقة قد قـل، ربام انفلت نابض مضغـوط يف أثناء تصادم  أن واحـدً
د النظـام بطاقـة حركيـة، وهذا النـوع من التصادم يُسـمى التصـادم فوق  العربتـني ممـا زوّ

.explosive أو االنفجاري superelastic املرن
ا الطاقة احلركية بعد التصادم يف احلالة 2 فتساوي: أمّ

KE
Cf

 + KE
Df

 =   1 _ 2   (1.00 kg) (0. 00 m/s)2 +   1 _ 2  (1.00 kg) (1.0 m/s)2 

 = 0.50 J

أي أن الطاقـة احلركيـة بعد التصادم كام هي قبل التصادم، ويسـمى هذا النوع من التصادم 
الـذي ال تتغـري فيه الطاقـة احلركية التصـادم املـرن elastic collision، وعادة ما تسـمى 
التصادمات التي حتدث بني األجسام املرنة الصلبة -ومنها األجسام املصنوعة من الفوالذ 

والزجاج أو البالستيك الصلب - بالتصادمات شبه املرنة. 

أما الطاقة احلركية بعد التصادم يف احلالة 3 فهي

KE
Cf

 + KE
Df

 =   1 _ 2   (1.00 kg) (0.50 m/s)2+  1 _ 2  (1.00 kg) (0.50 m/s)2

= 0.25 J  

ل جـزء منها إىل طاقة حرارية. ويسـمى هـذا النوع من  أي أن الطاقـة احلركيـة قلـت لتحوّ
 ،inelastic collision التصـادم الـذي تقل فيه الطاقـة احلركية بالتصـادم العديم املرونـة

واألجسام املصنوعة من مواد ناعمة أو لزجة مثل الطني تتبع هذا النوع من التصادم.

البيـاين باألعمـدة انظـر إىل  يمكـن متثيـل أنـواع التصـادم الثالثـة باسـتخدام التمثيـل 
ا حساب الطاقة احلركية قبل التصادم وبعده، ويكون الفرق  الشكل 13–4، كام يمكن أيضً
يف الطاقـة احلركيـة هو التغري يف األشـكال األخر للطاقـة، إذْ تتحول الطاقـة احلركية يف 

تصادم السيارات إىل أنواع أخر من الطاقة، منها الطاقة احلرارية أو الطاقة الصوتية.

 

 KE  2 

 KE  1

 KE 3




KE
KE

4-13 كلال�س
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 1575 kg كتلتها 15.0، ثم اصطدمت بمؤخرة سيارة أخر m/s 575 برسعة kg الطاقة احلركية تتحرك سيارة صغرية كتلتها
تتحرك برسعة m/s 5.00 يف االجتاه نفسه.

.a ا؟ نتا جسامً واحدً ا وكوّ ما الرسعة النهائية للسيارتني إذا التحمتا معً

.b ما مقدار الطاقة احلركية املفقودة نتيجة التصادم؟
.c ما نسبة الطاقة احلركية املفقودة إىل مقدار الطاقة األصلية؟

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
 مثّل الوضع االبتدائي والوضع النهائي.

 مثّل خمطط الزخم.
املجهول  املعلوم   

 m
A
 = 575 kg ،m

B
 = 1575 kg

 v
Ai

 = 15.0 m/s ،v
Bi

 = 5.00 m/s

v
Af

 = v
Bf

 = v
f

v
f
 = ?    ،∆KE = KE

f
 – KE

i
 = ? 

∆KE/KE
i
نسبة الطاقة احلركية املفقودة  ? = 

اإيجاد الكمية املجهولة  2
a. استخدم معادلة حفظ الزخم إلجياد الرسعة النهائية.

p
Ai

 + p
Bi

 = p
Af

 + p 
Bf

m
A
v

Ai
 + m

B
 v

Bi
 = (m

A
 + m

B
) v

f

v
f
 =   (m

A
v

Ai
 + m

B
 v

Bi
)
 __ 

 (m
A
 + m

B
) 

  

m
A
 = 575 kg ,v

Ai
 = 15.0 m/s  

m
B
 = 1575 kg ,v

Bi
= 5.00 m/s

  =   
(575 kg)(15.0 m/s)+(1575 kg)(5.00 m/s)

   ___  
(575 kg+1575 kg)

  

  = 7.67 m/s يف اجتاه احلركة نفسه قبل التصادم
KE

i
KE و 

f
b. لتحديد التغري يف الطاقة احلركية للنظام نحتاج إىل 

 m = m
A
 + m

B
  KE

f
 =   1 _ 

2
   mv2

   =   1 _ 
2
   (m

A
+ m

B
) v

f
2

   =   1 _ 
2
  (575 kg + 1575 kg) (7.67 m/s)2 

m
A
 = 575 kg, m

B
 = 1575 kg, v

f
 = 7.67 m/s    = 6.32 × 104 J

KE
i
 = KE

Ai
 + KE

Bi

KE
Ai

 =   1 _ 
2
  m

A
 v

Ai
 2 , KE

Bi
 =  1 _ 

2
  m

B
v

Bi
2    =   1 _ 

2
   m

A
 v

Ai
2 +   1 _ 

2
   m

B
v

Bi
2

 m
A
 = 575 kg , m

B
 = 1575 kg, 

v
Ai

 = 15.0 m/s و v
Bi

 = 5.00 m/s
=    1 _ 

2
   (575kg)(15.0m/s)2+   1 _ 

2
   (1575kg)(5.00m/s)2

   = 8.44 × 104 J

مثال 3




v

vv

v v

v

m

mm

m

دليل الرياضيات
فصل املتغري 227
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أوجد التغري يف الطاقة احلركية للنظام.
∆KE = KE

f
 – KE

i

KE
f
 = 6.32 × 104 J,     KE

i
 = 8.44 × 104 J = 6.32 × 104 J – 8.44 × 104 J

= -2.12 × 104 J

c. أوجد نسبة الطاقة احلركية املفقودة إىل الطاقة احلركية األصلية.

  ∆ KE=-2.11 × 104 J,KE
i
= 8.44 × 104 J   ∆KE

 ____ K E  i 
   =   -2.12×104 J

 _________ 
8.44×104 J

   = -0.251

نسبة الطاقة احلركية املفقودة إىل الطاقة احلركية األصلية للنظام % 25.1

تقو الإجابة3
.J وتقاس الطاقة بوحدة ،m/s تقاس الرسعة بوحدة  هل الوحدات �سحيحة  	

	  هل الإ�سارات منطقية الرسعة موجبة، مما يتوافق مع الرسعات االبتدائية.

 انطلقت رصاصة كتلتها g 8.00 أفقيًّا نحو قطعة خشـبية كتلتها kg 9.00 موضوعة عىل سـطح طاولة، واسـتقرت  18.
فيها، وحتركتا كجسم واحد بعد التصادم عىل سطح عديم االحتكاك برسعة m/s 10.0. ما مقدار الرسعة االبتدائية 

للرصاصة؟
هدف مغناطييس كتلته kg 0.73 معلق بخيط، أُطلق سهم حديدي كتلته kg 0.0250 أفقيًّا يف اجتاه اهلدف، فاصطدم  19.

ا، وحتركا كبندول ارتفع cm 12.0 فوق املستو االبتدائي قبل أن يتوقف حلظيًّا عن احلركة. به، والتحام معً
.a .مثّل احلالة (الوضع)، ثم اخرت النظام
.b .د الكمية الفيزيائية املحفوظة يف كل جزء من أجزاء احلركة كلها، ثم فرس ذلك حدّ
.c ما الرسعة االبتدائية للسهم؟

.20  8.1 m/s 5.50، ويتحرك العب آخر له الكتلة نفسـها برسعـة m/s 91.0 عىل اجلليد برسعة kg يتزلج العب كتلته
ا. يف االجتاه نفسه ليرضب الالعب األول من اخللف، ثم ينزلقان معً

.a .احسب املجموع الكيل للطاقة، واملجموع الكيل للزخم يف النظام قبل التصادم

.b ما مقدار رسعة الالعبني بعد التصادم؟

.c ما مقدار الطاقة املفقودة يف التصادم؟
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يمكنـك أن تـر أن هنـاك اختالفًـا حقيقيًّا بـني الزخم والطاقـة. فالزخم غالبًـا ما يكون 
ا الطاقـة فتكون حمفوظة فقـط يف التصادمات املرنة،  ـا كان نوعه، أمّ حمفوظًـا يف التصـادم أيًّ
والزخـم هـو الـذي يوقـف األجسـام؛ فمثـالً جسـم كتلتـه kg 10.0، ويتحـرك  برسعة 
m/s 5.00 يمكنـه إيقـاف جسـم آخـر كتلتـه kg 20.0 يتحرك برسعـة m/s 2.5 عندما 

يصطدمـان، عـىل الرغـم مـن أن الطاقـة احلركيـة للجسـم الصغـري الكتلة يف هـذه احلالة 
أكـرب مـن الطاقة احلركية للجسـم الكبـري الكتلة، فالطاقـة احلركية للجسـم األصغر هي:
  KE = 1 _ 2  (10.0 kg) (5.0 m/s)2 = 125 J ،أمـا الطاقـة احلركيـة للجسـم األكـرب فهـي
ا عـىل نظريـة الشـغل –•   KE =1   __ 2   (20.0 kg) (2.50 m/s)2= 62.5 J. ويمكنـك اعتـامدً
الطاقة أن تسـتنتج أنه جلعل اجلسـم الذي كتلته kg 10.0 يتحـرك برسعة m/s 5.00 فإنه 
يتطلب شـغالً أكرب من الشغل الالزم جلعل اجلسم الذي كتلتـــه kg 20.0 يتحرك برسعة 
m/s 2.50. يف تصادم السـيارات يؤدي الزخم إىل إيقافها، أما الطاقة فإهنا تسـبب الرضر 

(التحطم) الذي يلحق هبا.
صلت عربتا  ومـن املمكـن إجياد تصادم دون حدوث ارتطام فعيل بني األجسـام. فإذا وُ
ا،  خمتـرب بنابـض مضغوط دون حركة عىل طاولـة، يكون جمموع الزخـم للعربتني صفرً
وعند إفالت النابض تبتعد العربتان إحدامها عن األخر، حيث تتحول طاقة الوضع 
يف النابض إىل طاقة حركية يف العربتني. وألن العربتني تبتعد إحدامها عن األخر فيكون 

ا. جمموع الزخم صفرً

من املفيد ذكر مثالني لتصادمني بسـيطني. املثال األول لتصادم مرن بني جسمني متساويني 
يف الكتلـة، مثل تصادم كرة بلياردو متحركة برسعة متجهة v بكرة بلياردو أخر سـاكنة، 
حيـث تتوقف الكـرة األوىل بعد التصادم، وتتحـرك الكرة األخر بالرسعــة املتجهـــة 

نفسهــا v. ومن السهل إثبات مبدأ حفظ الزخم وحفظ الطاقة يف هذا التصادم.

واملثـال الثـاين لتصـادم حيدث بـني متزجلـني؛ املتزلـج األول كتلتـه m، ويتحـرك برسعة 
ا بعد التصادم  متجهة v يف اجتاه متزلج آخر ساكن له الكتلة ذاهتا، فيصطدم به ويلتصقان معً
ا    v   2 _ 1 . إن الطاقة  ويتحركان كجسم واحد، ونتيجة حلفظ الزخم البد أن تكون رسعتهام معً
 KE =  2، أيْ نصف الطاقة 

_ 1  (2m) (  2 
_ 1  v )2 =   4 

_ 1   m v2 :هـي KE احلركيـة النهائية للمتزجلـني
احلركية االبتدائية، وذلك ألن التصادم عديم املرونة. 

لقد درسـت حـاالت طبقت فيها قانون حفظ الطاقة، ويف بعـض األحيان قانون حفظ 
الزخم لتحديد حركة األجسام املكونة للنظام. إن فهم أنظمة األجسام باستخدام قانون 
نيوتن الثاين يف احلركة وحده قد يكون بالغ التعقيد. ولذلك يعد فهم أشكال الطاقة يف 
النظام، وحتوالهتا من شكل آلخر أحد أكثر املفاهيم فائدة يف العلوم. ويظهر مفهوم حفظ 
ا يف البحـوث العلمية والتطبيقات الكهربائية والتجارية، حيث يسـتخدمه  الطاقـة كثريً

ا من تصادم كرات البلياردو. العلامء الستقصاء موضوعات أكثر تعقيدً
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م  21. النظام املغلق هل األرض نظام مغلق ومعزول؟ دعّ
إجابتك.

الطاقة قفز طفل عن منصة القفز (منصة البهلوان)،  22.
ارسم متثيالً بيانيًّا باألعمدة يبني أشكال الطاقة املوجودة 

يف األوضاع التالية:
a. الطفل عند أعىل نقطة يف مساره.

b. الطفل عند أدنى نقطة يف مساره.

الطاقة احلركية افرتض أن كرة من اللبان ( العلكة)  23.
تصادمت مع كرة مطاطية صغرية يف اهلواء، ثم ارتدتا 
إحدامها عن األخر. هل تتوقع أن تبقى الطاقة احلركية 
حمفوظة؟ وإذا كان اجلواب بالنفي فامذا حدث للطاقة؟

الطاقة احلركية تكون الكرة املسـتخدمة يف تنس  24.
ا وصلبة، وترضب بمرضب  الطاولة كرة خفيفة جدًّ
صلب (خشـبي مثالً). أما يف التنس األريض فتكون 
الكرة أكثر ليونة، وترضب بمرضب شـبكي. فلامذا 
مت الكرة واملرضب يف كل لعبة هبذه الطريقة؟  مّ صُ
وهل تستطيع التفكري يف كيفية تصميم كرة ومرضب 

تستخدمان يف ألعاب رياضية أخر؟

.25  8.0 m طاقة الو�سع سقطت كرة مطاطية من ارتفاع
عىل أرض أسمنتية صلبة، فاصطدمت هبا وارتدت عنها 
عدة مرات، ويف كل مرة كانت خترس     5 _ 1  جمموع طاقتها.

كم مرة ستصطدم الكرة باألرض حتى تصل إىل ارتفاع 
m 4 بعد االرتداد؟

الطاقة ينزلق طفل كتلته kg 36.0 عىل لعبة انزالق  26.
ارتفاعها m 2.5 كام يف الشكل 14-4. ويتحرك عند 
أدنى نقطة يف اللعبة برسعة m/s 3.0، فام مقدار الطاقة 

املفقودة خالل انزالقه؟

ال�سكل 4-14 

التفكري الناقد سقطت كرة من ارتفاع m 20.0 وعندما  27.
وصلت إىل نصف االرتفاع، أي  m 10، كان نصف 
طاقتها طاقة وضع، والنصف اآلخر طاقة حركة. عندما 
تستغرق الكرة يف رحلتها نصف زمن سقوطها، فهل 
ستكون طاقة الوضع للكرة نصف طاقتها أم أقل أم 

أكثر؟

م�ساألة حتفيز

v فاخرتقت قطعة خشب ساكنة وخرجت منها 
1
حتركت رصاصة كتلتها m برسعة 

 ،v
B
m، وحتركت بعد التصادم برسعة 

B
v، فإذا كانت كتلة القطعة اخلشـبية 

2
برسعة 

فام مقدار:
v؟  1.

B
الرسعة النهائية لقطعة اخلشب 

الطاقة التي فقدهتا للرصاصة؟ 2.

الطاقة التي فقدت بسبب االحتكاك داخل القطعة اخلشبية؟ 3.

v

v

v

2-4 مراعة

www.beikaneduction.com 
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 Conservation of Energy حفظ الطاقة
يوجد عدة أمثلة حلاالت تكون فيها الطاقة حمفوظة، منها سـقوط صخرة من ارتفاع معلوم. فإذا سـقطت 
الصخرة من السكون تكون طاقتها عند البدء طاقة وضع فقط، ويف أثناء السقوط تقل طاقة الوضع بتناقص 
االرتفـاع، ويف الوقـت نفسـه تزداد الطاقة احلركية. ويبقـى جمموع طاقتي احلركة والوضـع ثابتًا إذا أمهلنا 
االحتكاك. وعند حلظة اصطدام الصخرة باألرض فإن طاقة الوضع كلها تكون قد حتولت إىل طاقة حركية. 
ا إلسقاط جسم من ارتفاع معني وحتسب رسعته عندما يرتطم باألرض. م يف هذه التجربة نموذجً ستصمّ

�    حتسـب رسعـة اجلسـم السـاقط عنـد حلظـة ارتطامه 
باألرض باستخدام النموذج.

�    تفـرس البيانـات إلجيـاد عالقة بني طاقة وضع اجلسـم 
الساقط وطاقته احلركية.
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شكل 1

شكل 2

شكل 3

قطعتـان خشـبيتان أو بالسـتيكيتان حمفـور فيهـام أخدود 
   (مسار) مستقيم يتكون من جزأين، ميزان إلكرتوين، كرة 
       فوالذية أو زجاجية، مسـطرة مرتية، ساعة، آلة حاسبة 

           مزودة براسم لألشكال البيانية، قطعة خشبية.

مالحظة: يفضل اسـتخدام بوابات إلكرتونية لقياس   
الرسعة عىل املسار األفقي، أواملؤقت  ذي الرشيط الورقي،   
           ويف حال عدم توافر أي منهام جيب أن ال يقل طول 

.1.5 m املسار األفقي عن   

ثبـت القطعتني ذوايت األخدود كام يف الشـكل1. وارفع  1.
طـرف أحـد املسـارين لريتكـز عـىل القطعة اخلشـبية، 
 5 cm بحيـث تبعد نقطة ارتكازه عىل اخلشـبة مسـافة
عـن طـرف املسـار. تأكد أنـه يمكـن للكـرة التدحرج 

بسهولة عرب نقطة اتصال املسارين.
سجل طول اجلزء األفقي من املسار يف جدول البيانات.  2.

وضـع كرة عىل املسـار فـوق القطعـة اخلشـبية مبارشة 
واترك الكرة لتتدحرج. شغل ساعة الوقف عندما تصل 
الكرة إىل اجلزء األفقي، ثم أوقفها عندما تصل الكرة إىل 
هناية املسـار األفقي. وسـجل الزمن الالزم للكرة لقطع 

املسافة األفقية يف جدول البيانات.
حرّك القطعة اخلشبية بحيث تصبح حتت نقطة منتصف  3.

اجلزء املائل من املسار كام يف الشكل 2. وضع الكرة عىل 
املسار فوق القطعة اخلشبية مبارشة، ثم اترك الكرة لتتدحرج 
له  وقس الزمن الالزم لقطع اجلزء األفقي من املسار وسجّ
يف جدول البيانات. والحظ أنه حتى لو ارتفع السـطح 
املائل فإن الكرة تسقط من االرتفاع نفسه كام يف اخلطوة 2. 

احسـب رسعة الكرة عىل املسـار األفقي يف اخلطوتيـن   4.
ل  2و3، وحـرّك القطعـة اخلشـبية اآلن إىل نقطـة تشـكّ

ثالثة أرباع طول السطح املائل كام يف الشكل 3. 
توقـع الزمـن الـالزم لوصـول الكـرة إىل هناية السـطح  5.

األفقي للمسار، وسجل توقعك ثم اختربه.

سؤال التجربة 
كيف يوضح "حتول طاقة الوضع جلسم ما إىل طاقة حركية" مبدأ حفظ الطاقة؟
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جدول البيانات
ارتفاع نقطة 

)m( ال�سقوط
امل�سافة الأفقية 

)m()s( الزمن)ms( ال�سرعة
0.05  

0.05  

0.05  

0.01  

0.02  

0.03  

ضع القطعة اخلشبية بصورة ثابتة عند منتصف السطح  6.
املائل كام يف الشكل 2، ثمّ حدد نقطة عىل السطح املائل 
عىل أن ترتفع cm 1 عن املستو األفقي للمسار، وليس 

cm 1 فوق سطح الطاولة.

دع الكـرة تتدحـرج من هذه النقطة، وقـس الزمن الالزم  7.
لقطع طول املسار األفقي وسجله يف جدول البيانات.

د نقطة عىل السطح املائل باستخدام مسطرة عىل أن  8. حدّ
ترتفع هذه النقطة cm 2 فوق السـطح األفقي للمسار، 
ودع الكرة تتدحرج من هذه النقطة، ثم قس الزمن الالزم 

لقطع طول املسار األفقي وسجله يف جدول البيانات.
.9  3 cm ،4 cm ،5 cm ،6 cm أعد اخلطوة 8 من ارتفاع

cm ،8 cm 7، وسجل الزمن. 

ا�ستدل ما أثر تغري ميل السطح املائل يف رسعة الكرة  1.
عىل السطح األفقي للمسار يف اخلطوات 6-2؟

حّلل ارسـم رسـامً بيانيًّا يمثل رسعة الكرة عىل املسار  2.
األفقي (y) مقابل االرتفاع الذي سـقطت منه الكرة 
(x). هل العالقة خطية؟ ثم ارسـم رسـامً بيانيًّا يمثل 
مربع الرسعة مقابل االرتفاع. هل العالقة خطية اآلن؟  

استخدم املعلومات يف اخلطوة 9 عند ارتفاع السقوط  3.
cm 8 إلجياد طاقة الوضع للكرة قبل سقوطها مبارشة. 

استخدم امليزان اإللكرتوين إلجياد كتلة الكرة، والحظ 
ا بوحدة m، والكتلة  أن االرتفاع جيب أن يكون مقيسً

.kg بوحدة

اسـتخدم بيانـات الرسعة يف اخلطـوة 9 عند ارتفاع  4.
السقوط cm 8 يف حساب الطاقة احلركية للكرة يف 
ـر أن وحدة قياس  املسـتو األفقي للمسـار. وتذكّ

.kg والكتلة بوحدة m/s الرسعة

.1  ،x بداللة االرتفاع y أوجد معادلة حساب الرسعة
.PE

i
 = KE

f
وابدأ من 

هل تتفق العالقة املسـتنتجة يف السـؤال السابق مع  2.
العالقة من الرسم البياين؟

طبق العالقة التي اسـتنتجتها حلسـاب االرتفاع  3.
الذي جيب أن تسـقط الكرة منه لتكون رسعتها 
عىل املسـار األفقي ضعف ما كانت عليه عندما 

.2 cm أسقطت من ارتفاع
ا لسقوط الكرة  4. وضح كيف متثل هذه التجربة نموذجً

مبارشة يف اجتاه األرض، ومن ثم حتديد الطاقة احلركية 
للكرة حلظة ارتطامها باألرض.

قارن قارن بني طاقة الوضع للكرة قبل السقوط والطاقة  5.
احلركية للكرة عىل السطح األفقي (اخلطوتان 9،8) 

ووضح ملاذا تساوتا أو اختلفتا؟
ا�ستخل�ض النتائح هل تثبت هذه التجربة قانون حفظ  6.

الطاقة؟ وضح ذلك.

ما مصادر اخلطأ يف هذه التجربة؟ وكيف تستطيع التقليل منها؟

كيـف تثبت احلركـة عىل خمدات ذات ارتفاعـات غري منتظمة 
ل طاقة الوضـع إىل طاقـة حركية؟ مبـدأ حفـظ الطاقة بتحـوّ

ملزيد من املعلومات عن  الطاقة ارجع اإىل املوقع الإلكرتو
obeikaneducation.com

 الفيزياء
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الفيزياء والأحذية الريا�سية أصبحت أحذية اجلري اليوم 
ن أداؤها بصورة رائعة، بحيث  ذات تقنية عالية ومدهشة، وقد حتسّ
حتمي اجلسم وتعمل عمل ماصّ للصدمات. كيف يساعدك حذاء 
اجلري عىل الفوز يف املسـابقة؟ يقلل حذاء اجلري من اسـتهالك 

الطاقة كام جيعلك توظفهـا بفاعلية أكرب. 
ويكون احلذاء الريايض اجليد مرنًا بصورة 
كافية لالنحناء مع قدمك يف أثناء اجلري، 
ويدعم قدميـك ويثبتهام يف مكاهنام، وهو 
خفيف الوزن يشـدّ قدميك ويمنعهام من 

االنزالق.

حذاء اجلر ما�ض لل�سدمة هناك اهتامم 
كبري بتقنيات وسادة االمتصاص يف حذاء 
اجلري، وتطوير دوره األسايس بوصفه 
ا للصدمات وحتسني عمله. يدفع  ماصًّ
حذاء العب اجلري األرض، ويف الوقت 
نفسه تؤثر األرض يف احلذاء بمقدار القوة 
نفسـه يف االجتـاه املعاكس. و يسـاوي 
مقـدار هـذه القـوة أربعة أمثـال وزن 
الالعب تقريبًا. كام تسـبب هذه القوة 
األمل واجلهد، والتهاب عضلة الساق، 
وتؤذي الكاحل والركبة خالل اجلري 

ملسافات طويلة.

وتستخدم وسادة االمتصاص يف حذاء اجلري لتقليل القوة التي 
يمتصها الالعب؛ فعندما ترضب قدم الالعب األرض وتتوقف 
يتغري زمخها. ويعرب عن التغري يف الزخم بـ p = F∆t∆ ، حيث 
F القوة املؤثرة يف اجلسـم، t∆ زمـن تأثري القوة. وتعمل البطانة 
هنا عىل جعل زمن التغري يف الزخم طويالً، مما يقلّل من تأثري قوة 
ا من الـرضر الذي يلحق  دفـع القـدم لألرض، وهذا يقلـل أيضً

بجسم الالعب.

حذاء اجلر يزيد الأداء يؤثر نظام وسادة االمتصاص يف احلذاء 
ل  يف استهالك الطاقة؛ فالعظام والعضالت واألربطة واألوتار تشكّ
نظام امتصاص طبيعي، ولكن استخدام هذا النظام الطبيعي يستهلك 
ا من طاقة اجلسم، وعند استخدام نظام االمتصاص يف احلذاء  قدرً
ن اجلسم من حتويل هذه الطاقة املختزنة  يتمكّ
لالستخدام يف انقباض العضالت، حيث 

يستغلها الالعب يف اجلري برسعة أكرب.

توظف األحذية الرياضية قانون حفظ 
الطاقـة؛ فهي مـزودة بنعـل داخيل ذي 
بطانـة مرنـة يعيـد لالعب أكـرب مقدار 
يسـتهلكها،  التـي  الطاقـة  ممكـن مـن 
حيـث تتحول الطاقـة احلركية لالعب 
إىل طاقـة وضع مرونيـة وطاقة حرارية 
عندمـا تـرضب قـدم الالعـب أرضية 
امللعب.وإذا اسـتطاع الالعب التقليل 
مـن الطاقـة احلرارية الضائعـة تتحول 
طاقـة الوضـع املرونية مـرة أخر إىل 

طاقة حركية مفيدة.

وتسـتخدم عـادة املـواد املرنـة واللينة 
يف  التحطـم  تقـاوم  التـي  واملطاطيـة 
صناعة بطانة النعل الداخيل للحذاء، ومن أمثلتها لبادة جل 

السليكون، ونظم املوائع املعقدة والنوابض.

ال  صالت

ا اسـتخدم املفاهيم الفيزيائية لتفسـري سـبب وضع  1. ر علمي ف�سّ
املصانع وسادة امتصاص يف أحذية اجلري.

حّلل أي األسـطح التالية يعطي الالعـب مرونة أكثر عند الركض:  2.
امللعب العشبي أم أرضية املشاة؟ وضح إجابتك. 

ابحث ملاذا يفضل بعض الناس اجلري وهم حفاة، حتى يف سـباق  3.
املاراثون؟









تقنيات ذكية للجر
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The many Forms of Energy 1-4 الأ�سكال املتعّددة للطاقة

المفردات
• طاقة احلركة الدورانية  	

• طاقة وضع اجلاذبية  	

• مستو اإلسناد 	

• طاقة الوضع املرونية 	

املفاهيم الرئي�سة
• ا مع كتلته ومع مربع رسعته.	 تتناسب الطاقة احلركية جلسم طرديًّ

• يمكن أن تكون الطاقة احلركية خطية أو دورانية.	

• ا من نظام معزول فإن الشـغل املبذول من اجلاذبية األرضية يستبدل به طاقة 	 ل األرض جزءً عندما تشـكّ
الوضع اجلاذبية.

• تعتمد طاقة الوضع اجلاذبية جلسم ما عىل وزن اجلسم وعىل ارتفاعه عن سطح األرض.	

PE = mgh  
• ا.	 يكون موقع مستو اإلسناد يف النقطة التي نفرتض عندها طاقة الوضع اجلاذبية األرضية صفرً

• تزن طاقة الوضع املرونية يف جسم نتيجة تغري شكل اجلسم.	 يمكن أن ختُ

• سمى هذه الطاقة بالطاقة السكونية.	 يقول أينشتاين: إن للكتلة نفسها طاقة وضع، وتُ
E

0
= mc2  

Conservation of Energy الطاقة 2-4 حف

المفردات
• قانون حفظ الطاقة  	

• الطاقة امليكانيكية 	

• الطاقة احلرارية 	

• التصادم املرن 	

• التصادم العديم املرونة 	

املفاهيم الرئي�سة
• 	  E = KE + PE ى جمموع طاقتي الوضع واحلركة الطاقة امليكانيكية   يُسمّ

• ا.	 ا مغلقً  إذا مل يدخل أي جسم إىل النظام أو خيرج منه فإن هذا النظام يعدّ نظامً

• ا معزوالً.	  إذا مل تؤثر قوة خارجية يف النظام فإن هذا النظام يعد نظامً

•  جممـوع الطاقـة يف النظام املغلق املعزول ثابت داخل النظـام الواحد، حيث تتغري الطاقة 	
من شكل إىل آخر، ويبقى جمموعها ثابتًا؛ لذا فالطاقة حمفوظة.
KE قبل + PE قبل =  KE بعد + PE بعد

•  يُسمى التصادم الذي تكون الطاقة احلركية بعده أقل منها قبله التصادم العديم املرونة.	

•  يُسمى التصادم الذي تكون الطاقة احلركية قبله مساوية ملا بعده التصادم املرن.	

• ا، فالزخم حمفوظ يف التصادم. أما بالنسـبة للطاقة 	  إذا كانـت القوة اخلارجية املؤثرة صفرً
احلركيـة فقد تبقى حمفوظـة أو تقل نتيجة التصادم، حيث يعتمـد ذلك عىل نوع التصادم 

(مرنًا أم عديم املرونة).
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خريطة املفاهيم
أكمل خريطة املفاهيم باملصطلحات اآلتية: طاقة الوضع  28.

اجلاذبية، طاقة الوضع املرونية، الطاقة احلركية.

الطاقة

وضع

خطيةدورانية

اإتقان املفاهيم
يف مجيع املسـائل الالحقة، افرتض أن مقاومة اهلواء مهملة، إال 

إذا أعطيت قيمتها.
ح العالقة بني الشغل املبذول والتغري يف الطاقة. (4-1) 29. وضّ
ما نوع الطاقة يف سـاعة تعمـل بضغط النابض؟ وما  30.

نوع الطاقة يف الساعة امليكانيكية؟ وماذا حيدث للطاقة 
عندما تتوقف الساعة عن العمل؟ (4-1)

وضح كيفية ارتباط تغري الطاقة مع القوة؟ (4-1) 31.

أُسقطت كرة من أعىل مبنى، فإذا اخرتت أعىل املبنى  32.
بوصفه مسـتو إسناد، يف حني اختار زميلك أسفل 
املبنى بوصفه مستو إسناد، فوضح هل تكون حسابات 
ا ملستو اإلسناد يف احلاالت  الطاقة نفسها أم خمتلفة وفقً

التالية؟ (4-1)
.a .طاقة وضع الكرة عند أي نقطة
.b .التغري يف طاقة وضع الكرة نتيجة السقوط
.c .الطاقة احلركية للكرة عند أي نقطة

هل هناك حالة يمكـن أن تكون فيها الطاقة احلركية  33.
لكرة البيسبول سالبة؟ (4-1)

هـل هناك حالة يمكـن أن تكون فيهـا طاقة الوضع  34.
لكرة البيسـبول سـالبة؟ وضح ذلك دون استخدام 

معادالت. (4-1)

اء إىل ثالثة أضعاف رسعته االبتدائية،  35. إذا زادت رسعة عدّ
فام معامل تزايد طاقته احلركية؟ (4-1)

ما حتوالت الطاقة عندما يقفز العب الوثب بالزانة؟  36.
(4-2)

ا يف رياضة الوثب بالزانة عندما  37. ملاذا تتغري الوثبة كثريً
تسـتبدل بالعصا اخلشبية القاسية عصا مرنة أو عصا 

مصنوعة من األلياف الزجاجية؟ (4-2)
عندما قُذفت كرة طينية يف اجتاه قرص اهلوكي املطاطي  38.

املوضوع عىل اجلليد التحمت الكرة املندفعة وقرص 
ا، وحتركا ببطء. (4-2) اهلوكي املطاطي معً

.a  .هل الزخم حمفوظ يف التصادم؟ وضح ذلك

.b  هـل الطاقة احلركية حمفوظة يف التصادم؟ وضح
ذلك.

مثّل بيانيًّا باألعمدة كالًّ من العمليات التالية: (4-2) 39.
.a  ،ا حركته من السكون انزالق مكعب من اجلليد، بادئً

عىل سطح مائل عديم االحتكاك.
.b  ا أعىل سطح مائل انزالق مكعب من اجلليد صاعدً

عديم االحتكاك، ثم توقفه حلظيًّا.
صف حتول الطاقة احلركية إىل طاقة وضع وبالعكس  40.

لشخص يركب يف األفعوانية جولة كاملة. (4-2)
صف كيفية فقدان طاقة احلركة وطاقة الوضع املرونية عند  41.

ارتداد كرة مطاطية، وصف ما حيدث حلركة الكرة.  (4-2)

تطبيق املفاهيم
اسـتخدم سائق سيارة سباق الكوابح إليقافها. طبق  42.

نظرية الشغل –•الطاقة يف األوضاع اآلتية: (عىل اعتبار 
أن النظام حيوي السيارة وال يتضمن الطريق).

.a .إذا كانت عجالت السيارة تتدحرج دون انزالق

.b  انزلقـت عجـالت السـيارة عندما اسـتخدمت
الكوابح.

تسري سيارة صغرية وشـاحنة كبرية بالرسعة نفسها.  43.
أهيام يبذل شغالً أكرب: حمرك السيارة أم حمرك الشاحنة؟ 
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املنجنيق استخدمت جيوش املسلمني مدفع املنجنيق يف  44.
فتوحاهتم. حيث يعمل بعض هذه األنواع باستخدام 
حبل مشدود، وعندما يُرخى احلبل ينطلق ذراع املنجنيق. 
ما نوع الطاقة املستخدمة عند قذف الصخرة باملنجنيق؟

ا بعد التصادم، فأين  45. تصادمت سـيارتان وتوقفتا متامً
ذهبت طاقتامها؟

بُذل شـغل موجب عىل النظام خـالل عملية معينة،  46.
فقلّت طاقة الوضع. هل تستطيع أن تستنتج أي يشء 
حول التغري يف الطاقة احلركية للنظام؟ وضح ذلك.

بُذل شـغل موجب عىل النظام خـالل عملية معينة،  47.
فزادت طاقة الوضع. هل تستطيع أن حتدد ما إذا كانت 
الطاقـة احلركية للنظام زادت، أو قلت، أو بقيت كام 

هي؟ وضح ذلك.
التزلج يتحرك متزجلان خمتلفـان يف الكتلة بالرسعة  48.

نفسها ويف االجتاه نفسه، فإذا أثر اجلليد يف املتزجلني بقوة 
االحتكاك نفسها فقارن بني مسافة التوقف لكل منهام.

.49  0.75  m 55 يف هناية خيط طولـه g رت جسامً كتلته إذا دوّ
حول رأسك يف مستو دائري أفقي برسعة ثابتة، كام 

يف الشكل 4-15
.a  فام مقدار الشغل املبذول عىل اجلسم من قوة الشد

يف اخليط يف دورة واحدة؟
.b  مع نظرية الشغل(a)وهل تتفق إجابتك يف الفرع

–•الطاقة؟ وضح ذلك.

ال�سكل 4-15 

0.75 m

55 g

أعطِ أمثلة حمددة توضح العمليات اآلتية: 50.
.a  بُذل شغل عىل نظام ما فازدادت الطاقة احلركية

ومل تتغري طاقة الوضع. 
.b  بذل حتول طاقة الوضع إىل طاقة حركية دون أن يُ

شغل عىل النظام.
.c  بُذل شغل عىل النظام، فازدادت طاقة الوضع ومل

تتغري الطاقة احلركية.
.d  بذل النظام شغالً فقلَّت الطاقة احلركية ومل تتغري

طاقة الوضع.
الأفعوانية إذا كلفت بتعديل تصميم أفعوانية، وطلب  51.

املالـك إليك أن جتعـل اللعب عليها أكثـر إثارة عن 
طريق جعل الرسعة يف أسفل املنحدر األول ضعف 
الرسعة قبل التعديل. فكم يكون ارتفاع املنحدر األول 

لألفعوانية بالنسبة الرتفاعه األصيل؟
،إحدامها  52. قُذفت كرتان متامثلتان من قمة منحدر عالٍ

رأسـيًّا إىل أعىل، واألخر رأسيًا إىل أسفل وكان هلا 
مقـدار الرسعة االبتدائية نفسـه. قارن بـني طاقتيهام 

احلركية، ورسعتيهام عندما ترتطامن باألرض؟

اإتقان حّل امل�سائل

1-4 االصا املتعد للطاة

.53  .12.5 m/s 1600 برسعة kg تتحرك سـيارة كتلتها
ما طاقتها احلركية؟

.54  ،1525 kg ما مقدار الطاقة احلركية لسيارة سباق كتلتها
عندما تكون رسعتها km/h 108؟

جممـوع كتلتي خليـل ودراجتـه kg 45.0. فإذا قطع  55.
خليل km 1.80 خالل min 10.0 برسعة ثابتة، فام 

مقدار طاقته احلركية؟
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.56  .10.0 m/s 45 ويسري برسعة kg كتلة خالد
.a .أوجد طاقته احلركية
.b  5.0، فاحسب m/s إذا تغريت رسعة خالد إىل

طاقته احلركية اآلن.
.c  إىل الطاقة a أوجد نسبة الطاقة احلركية يف الفرع

احلركية يف الفرع b. وفرس ذلك.
.57  ،45 kg كتلة كل من أسامء وآمنة متساويتان وتساوي

ا برسعة m/s 10.0 كجسم واحد. وقد حتركتا معً
.a ا؟ ما مقدار الطاقة احلركية هلام معً
.b ا إىل كتلة أسامء؟ ما نسبة كتلتيهام معً
.c  ا إىل الطاقة احلركية ما نسـبة طاقتيهام احلركية معً

ألسامء؟ فرس إجابتك.
القطار يف فرتة اخلمسينيات من القرن املايض، استُخدم  58.

قطـار جتريبـي كتلتـه kg 104 × 2.5، وقـد حتـرك يف 
مسـار مسـتو بمحرك نفاث يؤثر بقوة دفع مقدارها 

N 105 × 5.00 خالل مسافة m 509 . فام مقدار: 
.a الشغل املبذول عىل القطار؟
.b التغري يف الطاقة احلركية للقطار؟
.c  الطاقة احلركية النهائية للقطار إذا بدأ حركته من

السكون؟
.d االحتكاك؟ الرسعة النهائية للقطار إذا أمهلنا قو

مكابح ال�سيارة تتحرك سيارة وزهنا N 14700 برسعة  59.
m/s 25، وفجأة استخدم السائق املكابح، وأخذت 

السيارة يف التوقف، كام يف الشكل 16-4. فإذا كان متوسط 
قوة االحتكاك بني عجالت السيارة والطريق تساوي 
N 7100 فام املسافة التي تتحركها السيارة قبل أن تتوقف؟ 

ال�سكل 4-16 
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تتحـرك عربة صغرية كتلتها kg 15.0 برسعة متجهة  60.
، فإذا أثرت فيها  مقدارها m/s 7.50 عىل مسار مستوٍ
قـوة مقدارها N 10.0 فتغـريت رسعتها وأصبحت 

m/s 3.20، فام مقدار:

.a التغري يف الطاقة احلركية للعربة؟

.b الشغل املبذول عىل العربة؟

.c املسافة التي ستتحركها العربة خالل تأثري القوة؟
يتسلق عيلّ حبالً يف صالة اللعب مسافة m 3.5. ما مقدار  61.

طاقة الوضع التي يكتسبها إذا كانت كتلته kg 60.0؟
البولنج احسـب الزيادة يف طاقة الوضع لكرة بولنج  62.

كتلتها kg 6.4 عندما ترفع m 2.1 إىل أعىل نحو رف 
الكرات.

احسـب التغري يف طاقة الوضع خلدجيـة عندما هتبط  63.
من الطابق العلوي إىل الطابق السـفيل مسـافــــــة 

m 5.50، علامً بأن وزهنا N 505؟ 
رفع الأثقال يرفع العب أثقاالً كتلتها kg 180 مسافة  64.

m 1.95. فام الزيادة يف طاقة وضع األثقال؟
أُطلق صاروخ جتريبي كتلته kg 10.0 رأسيًّا إىل أعىل من  65.

حمطة إطالق. فإذا أعطاه الوقود طاقة حركية مقدارها 
J 1960 خـالل زمن احرتاق وقـود املحرك كله. فام 
االرتفاع اإلضايف (عن ارتفاع املنصة) الذي سيصل 

إليه الصاروخ؟
ترفع نبيلة كتاب فيزياء وزنه N 12.0 من سطح طاولة  66.

ارتفاعهـا عن سـطح األرض cm 75 إىل رف يرتفع 
m 2.15 فـوق سـطح األرض،  فام مقـدار التغري يف 

طاقة الوضع للنظام؟
م جهازٌ ليظهر مقدار الطاقة املبذولة. حيوي اجلهاز  67. مّ صُ

جسامً مربوطًا بحبل، فإذا سحب شخص احلبل ورفع 
اجلسم مسافة m 1.00، فسيشري مقياس الطاقة إىل أن 
J 1.00 من الشـغل قد بُذل. فام مقدار كتلة اجلسـم؟ 
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التن�ض من الشائع عند العبي التنس األريض املحرتفني أن  68.
 .150.0 N املرضب يؤثر يف الكرة بقوة متوسطة مقدارها
فإذا كانت كتلة الكرة kg 0.060 والمسـت أسـالك 
املرضب مدة s 0.030 كام يف الشكل 17-4، فام مقدار 
الطاقـة احلركية للكرة حلظـة ابتعادها عن املرضب؟ 

افرتض أن الكرة بدأت احلركة من السكون. 

ال�سكل 4-17 

 

150.0 N

حيمل طارق صاروخ دفع نفاث، ويقف عىل سـطح  69.
جليدي عديم االحتكاك. فإذا كانت كتلــة طـــارق 
ـا بقوة ثابتة ملسـافـــة  د الصـاروخ طارقً kg 45 وزوّ

. 62.0 m/s 22.0 فاكتسب طارق رسعة مقدارها m
.a فام مقدار الطاقة احلركية النهائية لطارق؟
.b وما مقدار القوة؟

.70  2.00 × 103 kg ادم اصطدمت سـيارة كتلتهاالت�س
ورسعتها m/s 12.0 بشـجرة، فلم تتحرك الشجرة 

وتوقفت السيارة كام يف الشكل 4-18. 

ال�سكل 4-18 
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.a ما مقدار التغري يف الطاقة احلركية للسيارة؟

.b  مـا مقدار الشـغل املبذول عندمـا ترتطم مقدمة
السيارة بالشجرة؟

.c  احسب مقدار القوة التي أثرت يف مقدمة السيارة
 .50.0 cm ملسافة

أثرت جمموعة من القو عىل حجر وزنه N 32، فكانت  71.
حمصلة القـو عليه ثابتـة ومقدارها N 410، وتؤثر 
يف اجتـاه رأيس، فإذا اسـتمر تأثري القوة املحصلة عىل 
احلجر حتى رفعته إىل مسافة m 2.0، ثم توقف تأثري 
القوة، فام املسـافة الرأسية التي سريتفعها احلجر من 

نقطة توقف تأثري القوة فيه؟

2-4 ح الطاة

فـع كيس حبـوب وزنـه N 98.0 إىل غرفـة ختزين  72. رُ
ارتفاعهـا m 50.0 فوق سـطح األرض باسـتخدام 

رافعة احلبوب. 
.a ما مقدار الشغل املبذول؟
.b  مـا مقـدار الزيادة يف طاقة وضـع كيس احلبوب

عند هذا االرتفاع ؟
.c  إذا انقطـع احلبل املسـتخدم لرفع كيس احلبوب

بالضبـط عندما وصل الكيـس إىل ارتفاع غرفة 
التخزيـن، فام مقدار الطاقة احلركية للكيس قبل 

أن يصطدم بسطح األرض مبارشة؟
تستقر صخرة كتلتها kg 20 عىل حافة منحدر ارتفاعه  73.

m 100 كام يف الشكل 4-19.
.a ما مقدار طاقة وضعها بالنسبة لقاعدة اجلرف؟
.b  إذا سـقطت الصخـرة فام مقـدار الطاقة احلركية

للصخرة حلظة ارتطامها باألرض؟
.c ما مقدار رسعة الصخرة حلظة ارتطامها باألرض؟

ال�سكل 4-19 

100 m

20 kg
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الرماية وضع أحد الرماة سـهامً كتلتـه kg 0.30 يف  74.
القوس، وكان متوسط القوة املؤثرة عند سحب السهم 

 .201 N 1.3 تساوي m  للخلف مسافة
.a  إذا اختزنـت الطاقـة كلها يف السـهم، فام رسعة

انطالق السهم من القوس؟
.b  إذا انطلق السـهم رأسـيًّا إىل أعىل، فـام االرتفاع

الذي يصل إليه؟
صخرة كتلتها kg 2.0 يف حالة سكون، ثم سقطت إىل  75.

األرض ففقدت J 407 من طاقة وضعها.احسب الطاقة 
احلركية التي اكتسبتها الصخرة بسبب سقوطها، وما 
مقدار رسعة الصخرة قبل ارتطامها باألرض مبارشة؟

.76  .4.50 m سقط كتاب فيزياء جمهول الكتلة من ارتفاع
ما مقدار رسعة الكتاب حلظة ارتطامه باألرض؟

عربة القطار اصطدمت عربـة قطــــار كتلتهـــا  77.
kg 105 × 5.0 بعربة أخر سـاكنة هلا الكتلة نفسها، 

ا بعد التصادم كجسـم واحد  وحتركـت العربتـان معً
برسعة m/s 4.0 كام يف الشكل 4-20.

.a  فإذا كانت رسعة العربة األوىل قبـــل التصــــادم
m/s 8.0، فاحسب زمخها؟

.b ا بعد التصادم؟ ما مقدار الزخم للعربتني معً

.c  ما مقدار الطاقة احلركيـة للعربتني قبل التصادم
وبعده؟

.d  أين ذهبت الطاقة احلركية التي خرسهتا العربتان؟

ال�سكل 4-20 

m = 5.0×105 kg

v = 4.0 m/s

أي ارتفـاع جيب أن تسـقط منه سـيارة صغرية حتى  78.
يكون هلا الطاقة احلركية نفسـها عندما تسـري برسعة  

km/h 102 × 1.00؟

تـزن عبري N 420 وجتلس عـىل أرجوحة ترتفـــــع  79.
m 0.40 عن سطح األرض. فإذا سحبت أمها األرجوحة 
إىل اخللف حتى أصبحت عىل ارتفاع m 1.0 عن سطح 

األرض ثم تركتها.
.a  فـام مقدار رسعـة عبري عندما متـر بالنقطة األقل

ا عن سطح األرض يف مسارها؟ ارتفاعً
.b  ا عن سـطح إذا مرت عبري بالنقطة األقل ارتفاعً

األرض برسعـة m/s 2.0، فـام مقـدار شـغل 
االحتكاك املبذول عىل األرجوحة؟

أسـقطت ليىل رأسـيًّا كرة كتلتهـا g 10.0 من ارتفاع  80.
m 2.0 عن سـطح األرض. فإذا كانت رسعة الكرة 
عند مالمسـتها سـطح األرض m/s 7.5 فام مقدار 

الرسعة االبتدائية للكرة؟
ـلّم منحدر تزلج ارتفاعـــه  81. النزلق تسلق منذر سُ

m 4.8، ثـم انزلق فكانت رسعته يف أسـفل منحدر 
التزلج m/s 3.2. ما مقدار الشـغل املبذول من قوة 

االحتكاك عىل منذر إذا كانت كتلته kg 28؟
لّامً رأسـيًّا ارتفاعـه  82. يتسـلق شـخص وزنه N 635 سُ

ا أن الشخص واألرض  m 5.0. أجب عام يأيت معتربً
ا. ا واحدً يشكالن نظامً

.a  مثّـل بيانيًّا باألعمـدة الطاقة يف النظـام قبل بدء
الشـخص يف التسـلق، وبعد وصولـه إىل أقىص 
ارتفاع. هل تتغري الطاقـة امليكانيكية؟ وإذا كان 

كذلك، فام مقدار التغري؟
.b من أين جاءت الطاقة؟

يتأرجح شمبانزي من شجرة ألخر يف غابة. إذا تعلّق  83.

132



بغصن متدلٍّ طـوله m 13 ثم بدأ تأرجحه بزاوية متيل 
عن الرأيس بمقدار  45ْ، فام رسعة الشمبانزي عندما 

ا؟ يكون الغصن املتديل رأسيًّا متامً

مراجعة عامة
عربة صغرية كتلتها kg 0.80 هتبط من فوق تل عديم   84.

االحتكاك ارتفاعه m 0.32 عن سطح األرض، ويف 
قاع التل سـارت العربة عىل سطح أفقي خشن يؤثر 
يف العربـة بقوة احتكاك مقدارها N 2.0، ما املسـافة 
التي تتحركها العربة عىل السطح األفقي اخلشن قبل 

أن تتوقف؟
القفز بالزانة السـجل العاملي للقفز بالزانة (الوثب  85.

العـايل) للرجـال m 2.45 تقريبًا. مـا أقل مقدار من 
بذل لدفع العب كتلته kg 73 عن  الشـغل جيب أن يُ

سطح األرض حتى يصل إىل هذا االرتفاع؟
كرة القدم تصادم العب كتلته kg 110 بالعب آخر  86.

ا بعد التصادم.  كتلته kg 150، وتوقف الالعبان متامً
فأي الالعبني كان زمخه قبل التصادم أكرب؟ وأهيام كانت 

طاقته احلركية قبل التصادم أكرب؟
.87 2.0 kg، 1.0 kg عربتا خمتـرب كتلتامها عىل الرتتيـب

ا برسعة  ا بنهايتي نابض مضغوط. وحتركتا معً بطتا معً رُ
m/s 2.1 يف االجتاه نفسه. وفجأة حترر النابض ليصبح 

غري مضغـوط فدفع العربتني بحيـث توقفت العربة 
ذات الكتلة kg 2، يف حني حتركت العربة ذات الكتلة 
kg 1.0 إىل األمام. ما مقدار الطاقة التي أعطاها النابض 

للعربتني؟
ا من  88. تأرجـح العب سـريك كتلته kg 55 بحبـلٍ بادئً

منصـة ارتفاعهـا m 12.0، ويف أثناء نزوله محل قرداً 
كتلتـه kg 21.0 ليضعه عـىل منصة أخر، فام أقىص 

ارتفاع ممكن للمنصة؟
سـقطت عربـة كتلتهـا kg 0.8 من أعىل مسـار مائل  89.

يرتفـع m 0.50 عـن سـطح األرض، ويميـل عـىل 
األفقـي بزاويـة  30ْ كـام يف الشـكل 21-4، وكانـت 
املسـافة التـي تتحركهـا العربـة حتـى أسـفل املسـار

(m/sin 30ْ =1.0 m 0.5 ). فإذا أثرت قوة احتكاك 
السـطح يف العربة بقـوة N 5.0، فهل تصل العربة إىل 

أسفل املسار؟

ال�سكل 4-21 

0

kgm

الهوكي حترك العب هوكي كتلتـه kg 90.0 برسعة  90.
 110 kg 5.0، واصطدم بالعب هوكي آخر كتلته m/s

يتحرك برسعة m/s 3.0 يف االجتاه املعاكس، وحتركا 
بعد التصادم كجسم واحد برسعة m/s 1.0. ما مقدار 

الطاقة املفقودة نتيجة التصادم؟
التفكري الناقد

.91  0.046 kg تطبيق املفاهيم   تستقر كرة جولف كتلتها
بت بمرضب كتلته  عـىل احلامل اخلاص هبا. فإذا رضُ
kg 0.220 فانطلقت الكرة برسعة m/s 44، فاحسب 

رسعة الكرة حلظة انطالقها عىل افرتاض أن التصادم مرن.
تطبيق املفاهيم يعد اصطدام طائر بالزجاج األمامي  92.

لسيارة متحركة مثاالً عىل تصادم جسمني كتلة أحدمها 
عدة أضعاف كتلة اآلخر، ومن ناحية أخر يعد تصادم 
كريت بلياردو مثاالً عىل تصادم جسمني متساويني يف 
الكتلة، فكيف تتحول الطاقة يف هذه التصادمات؟ ادرس 
 v

1
m ورسعتها 

1
ا مرنًا بني كرة بلياردو كتلتها  تصادمً

 .m
2
بكرة أخر ساكنة كتلتها 

.a  فام النسبة بني الطاقة املنقولة ،m
1
 = m

2
إذا كانت 

m والطاقة االبتدائية؟ 
2
إىل 
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.b  فام النسبة بني الطاقة املنقولة ، ،m
1
>>m

2
إذا كانت 

m والطاقة االبتدائية؟ 
2
إىل 

.c  يتم تبطئة النيوترونات يف املفاعل النووي عن طريق
تصادمها بالذرات (كتلة النيوترون تساوي تقريبًا 
كتلة الربوتون)، فأيّ الذرات اآلتية مناسبة لتحقيق 
اهلدف: اهليدروجني، أم الكربون، أم األرجون؟

التحليل وال�ستنتاج يكون كل مـن الزخم والطاقة  93.
امليكانيكيـة حمفوظًـا يف التصـادم التام املرونـة. فإذا 
 ،m

A
، m

B
تصادمـت كرتـان كتلتامهـا عىل الرتتيـب 

 .تتجهـان إحدامها نحو األخر v
A
، v

B
ورسعتامها 

فاستنتج املعادالت املناسبة حلساب رسعة كل منهام 
بعد التصادم؟

.94  v
1
التحليل وال�ستنتاج قذفت كرة كتلتها g 25 برسعة 

نحو كرة أخر سـاكنة كتلتها g 125 ومعلقة بخيط 
رأيس طوله m 1.25. فإذا كان التصادم بني الكرتني 
تام املرونة، وحتركت الكرة املعلقة بحيث صنع خيط 
التعليق زاوية °37.0 مع الرأيس، حيث توقفت حلظيًّا 

v؟ 
1
فاحسب 

الكتابة يف الفيزياء
ال�سم�ض م�سدر طاقة  يف أي شكل من أشكال الطاقة  95.

تصل إلينا الطاقة الشمسية لتجعلنا نحيا وجتعل جمتمعنا 
يعمل؟ ابحث يف الطرائق التي تتحول هبا الطاقة الشمسية 
إىل أشكال يمكن لنا استخدامها. وأين تذهب الطاقة 

الشمسية بعد أن نستخدمها؟ وضح ذلك.
تصنف مجيع أشكال الطاقة إىل طاقة حركية أو طاقة  96.

وضع. فكيف تصف كالًّ من الطاقة النووية، والكهربائية 
والكيميائية والبيولوجية والشمسية والضوئية؟ وملاذا؟ 

ابحث يف األجسام املتحركة يف كل شكل من أشكال 
الطاقة هذه، وكيف ختتزن الطاقة يف هذه األجسام؟

مراجعة تراكمية
.97  100.0 m/s 5.00 برسعة g تنطلق رصاصة كتلتها

يف اجتاه جسم صلب كتلته kg 10.0 مستقر عىل سطح 
مستوٍ عديم االحتكاك. (الفصل 2)

.a  ما مقدار التغري يف زخم الرصاصة إذا اسـتقرت
داخل اجلسم الصلب؟

.b  ما مقدار التغري يف زخم الرصاصة إذا ارتدت يف
االجتاه املعاكس برسعة m/s 99؟ 

.c  يف أي احلالتني السابقتني سيتحرك اجلسم برسعة
أكرب؟

جيب التأثري بقوة رفع مقدارها kN 15 عىل األقل لرفع  98.
سيارة. (الفصل 3)

.a  ما مقدار الفائدة امليكانيكية للرافعة القادرة عىل
تقليص القوة (املسلّطة) إىل kN 0.10؟

.b  إذا كانت فاعلية الرافعة % 75، فام املسـافة التي
جيب أن تؤثر خالهلا القوة لرتفع السيارة مسافـة 

cm 33؟ 
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أسئلة االختيار من متعدد
اختر  رمز ا جابة الصحيحة فيما يلي:

 .6.0 m/s 4.0 إىل m/s 1.  زادت رسعة دراجة هوائية من

فـإذا كانت كتلة راكـب الدراجة والدراجـة kg 55، فام 
الشغل الذي بذله سائق الدراجة لزيادة رسعتها؟ 

  55 J  C  11 J  A

 550 J  D  28 J  B

2.  يبني الشكل أدناه كرة كتلتها kg 4.0 معلقة بخيط، تتأرجح 

بشـكل حرّ يف مسـتو حمدد. فإذا كانـت مقاومة اهلواء 
مهملة، فام أقىص رسعة تبلغها الكرة يف أثناء تأرجحها؟

 7.0 m/s   C   0.14 m/s  A

 49 m/s   D  98 m/s  B

h=2.5 m

3.  ما مقدار الطاقة الالزمة لرفع صندوقٍ كتلته kg 4.5 من 

األرض إىل رف يرتفع m 1.5 فوق سطح األرض؟ 
 11 J   C  9.0 J  A

 66 J  D  49 J  B

4.  أسقطت كرة كتلتها kg  2-  10  × 6.0 من ارتفاع m 1.0 فوق 

سطح مستوٍ صلب، وعندما رضبت الكرة بالسطح فقدت 
J 0.14 من طاقتها، ثم ارتدت مبارشة إىل أعىل. ما مقدار 
الطاقة احلركية للكرة حلظة ارتدادها عن السطح املستوي؟

  0.45 J  C  0.20 J  A  
 0.73 J  D  0.59 J  B

5.  عند رفع جسم كتلته kg 2.5 من رف يرتفع m 1.2 عن 

سطح األرض إىل رف يرتفع m 2.6 فوق سطح األرض، 
فام مقدار التغري يف طاقة وضع اجلسم؟ 

   3.5 J C  1.4 J  A

 34 J D  25 J  B

v عىل سـطح أفقي عندما 
1
6.  تتحرك كرة كتلتها m برسعة 

اصطدمت بحائط مبطن، ثم ارتدت عنه يف االجتاه املعاكس. 
فإذا أصبحـت طاقتها احلركية نصف ما كانت عليه قبل 
التصادم، وأمهلنا االحتكاك، فأي مما ييل يعرب عن رسعة 

الكرة بعد التصادم بداللة رسعتها قبل التصادم؟ 
 √ ¶ 2      v

1
  C  1 _ 

2
   v

1
    A

 2v
1
  D  √ ¶ 2  

 _ 
2

  
      v

1
  B

، فإذا حتركت الكرة  7.  يبني الشكل أدناه كرة عىل مسار منحنٍ

ا من السكون يف أعىل املسار ووصلت إىل السطح األفقي  بدءً
يف أسفله عىل األرض برسعة m/s 14، وأمهلنا االحتكاك، 
فام االرتفاع h من سطح األرض حتى أعىل نقطة يف املسار؟

 10 m  C  7 m  A

 20 m  D  14 m  B

h

ا�سئلة الممتدة

8.  وضـع صندوق عىل نابض مضغوط عـىل منصة، وعند 
 ،4.9 J إفـالت النابـض زود الصندوق بطاقـة مقدارها
فاندفع الصندوق رأسيًّا إىل أعىل، فإذا كانت كتلة الصندوق 
kg 1.0، فـام أقـىص ارتفاع يصل إليـه الصندوق قبل أن 

يبدأ يف السقوط؟ 

اإر�ساد
ا�ستخدام عمليات احلذف

يف أثنـاء اإلجابـة عن سـؤال االختيـار من متعـدد، هناك 
طريقتـان للوصـول إىل اإلجابة عن كل سـؤال. إحدامها 
اختيـار اجلواب الصحيـح مبارشة، أو حـذف اإلجابات 

التي تعرف أهنا غري صحيحة.
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الطاقة الحرارية
Thermal Energy

ما الذي ستتعلمه في هذا 
الفصل؟

• عـرُّف العالقة بـني احلـرارة وطاقتي 	 تَ
الوضع واحلركة للذرات واجلزيئات. 

• التمييز بني احلرارة والشغل.	

• حساب كمية احلرارة املنتقلة والطاقة 	
احلرارية املمتصة. 

ا	همية
ا للمخلوقات  ا حيويًّ تعد الطاقة احلرارية أمرً
احليـة، وحـدوث التفاعـالت الكيميائيـة، 

وعمل املحركات.

الطاقة الشمسية تتمثل إحد اسرتاتيجيات 
إنتـاج الطاقة الكهربائيـة يف تركيز ضوء 
ع  َمِّ الشـمس باستخدام عدة مرايا عىل جمُ
ا، ثم تستعمل  واحد ليصبح سـاخنًا جدًّ
هذه الطاقـة املجمعة عنـد درجة حرارة 
ا  عالية لتشغيل حمرك، فيدير األخري مولدً

كهربائيًّا.

ر ◀ فكِّ
ما أشكال الطاقة التي يتخذها ضوء الشمس 
خـالل عملية حتويل الطاقة الشمسـية إىل 
شـغل يُسـتفاد منـه عـن طريـق املحرك؟
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تسـمى دراسـة حتوالت احلـرارة إىل أشـكال أخر من أشـكال الطاقة 
بالديناميـكا احلرارية. وقد بدأت هذه الدراسـات يف القرن الثامن عرش 
عندمـا كان املهندسـون يصنعـون املحـركات البخاريـة األوىل. حيـث 
استخدمت هذه املحركات يف تشغيل القطارات، واملصانع، ومضخات 
امليـاه يف مناجم الفحم، وسـامهت بشـكل كبـري يف الثـورة الصناعية يف 
أوربـا والواليـات املتحـدة. ثم طور املهندسـون مفاهيـم جديدة حول 
كيفية ارتباط احلرارة مع الشـغل املفيد يف تصميـم حمركات أكثر كفاءة. 
وعـىل الرغـم من أن دراسـة الديناميكا احلرارية بـدأت يف القرن الثامن 
عـرش، إال أنـه مل يتـم الربط بـني مفاهيـم الديناميـكا احلراريـة وحركة 
الـذرات واجلزيئات يف املـواد الصلبة والسـوائل والغـازات  حتى عام 

1900 تقريبًا. 

تُستخدم اليوم مفاهيم الديناميكا احلرارية عىل نطاق واسع يف التطبيقات 
املختلفة، ويستخدم املهندسون قوانني الديناميكا احلرارية يف تطوير أداء 

.الثالجات، وحمركات املركبات، والطائرات، وآالت أخر

 الأهداف 
	••ت�سف الطاقة احلرارية وتقارهنا بطاقة الوضع 

والطاقة احلركية.
	•متيز بني درجة احلرارة والطاقة احلرارية.

	•تتعّرف احلرارة النوعية وحت�سب احلرارة املنقولة.

 املفردات
التوصيل احلراري    االتزان احلراري
احلرارة     احلمل احلراري

اإلشعاع احلراري    السعة احلرارية النوعية

 الأهداف 
	••ت�سف الطاقة احلرارية وتقارهنا بطاقة الوضع 

والطاقة احلركية.
	•متيز بني درجة احلرارة والطاقة احلرارية.

	•تتعّرف احلرارة النوعية وحت�سب احلرارة املنقولة.

 املفردات
التوصيل احلراري    االتزان احلراري
احلرارة     احلمل احلراري

اإلشعاع احلراري    السعة احلرارية النوعية

 Temperature and Thermal Energy ةرارة اوالطا رارة ا1-5 در

ما الذ يحدث عند تزويد كاأ�ض ماء 
بطاقة حرارية عن طريق حمله

�سوؤال التجربة مـا الـذي حيـدث لدرجة حـرارة املاء يف 
الكأس عندما حتملها بيديك؟

A B C D E F G H I J K L M N
 

A B C D E F G H I J K L M N
اخلطوات   

ستحتاج إىل استعامل دورق سعته ml 250 وكمية  1.
 .150 ml من املاء مقدارها

اسكب املاء يف الدورق.  2.

سـجل درجة حرارة املـاء االبتدائية بوضع مقياس  3.
احلرارة يف املـاء، عىل أال يالمس مسـتودع املقياس 

قاعدة الدورق أو جوانبه. 
أبعـد مقياس احلـرارة، وأمسـك بدورق املـاء مدة  4.

دقيقتني بكلتا يديك، كام يف الشكل. 

دع زميلـك يف املختـرب يسـجل درجة حـرارة املاء  5.
النهائيـة بوضـع مقياس احلـرارة يف الدورق كام يف 

اخلطوة 3.

التحليل 
احسـب التغري يف درجة حرارة املاء. وإذا كانت كمية املاء 
التي يف الدورق أكرب، فهل يؤثر ذلك يف تغري درجة احلرارة؟

التفكري الناقد فرس سبب تغري درجة حرارة املاء؟
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5-1 ال�سكل




  5-2 ال�سكل  



Thermal Energy الطاقة احلرارية
ا كيف تتصادم األجسام وتتبادل طاقاهتا احلركية. فعىل سبيل املثال، اجلزيئات  درست سابقً
املوجـودة يف غـازٍ ما هلا طاقات حركية خطية ودورانيـة. وقد يكون للجزيئات طاقة وضع 
خالل اهتزازها وترابطها، فتصطدم مثالً جزيئات الغاز بعضها ببعض ومع جدران الوعاء 
ية يف  الذي حيوهيا؛ إذ تنتقل الطاقة فيام بينها خالل هذه العملية. وتتحرك عدة جزيئات بحرِّ
الغاز، مؤدية إىل عدة تصادمات؛ لذا يكون من املناسـب مناقشـة الطاقة الكلية للجزيئات، 
ومتوسـط الطاقة لكل جزيء. وتسمى الطاقة الكلية للجزيئات بالطاقة احلرارية. ويرتبط 

متوسط الطاقة لكل جزيء بدرجة حرارة الغاز. 

الأج�سام ال�ساخنة ما الذي جيعل اجلسـم سـاخنًا؟ عندما متأل بالونًا بغـاز اهليليوم يتمدد 
مطاط البالون بفعل تصادم ذرات الغاز بجدار البالون بشـكل متكرر؛ إذ تصطدم كل ذرة 
من باليني ذرات غاز اهليليوم التي يف البالون بجداره املطاطي، ثم ترتد إىل اخللف لتصطدم 
بالطرف اآلخر من البالون، كام هو موضح يف الشكل 1-5، وقد تالحظ أن البالون يصبح 
أكرب قليالً إذا عرضته ألشـعة الشـمس؛ ألن طاقة أشعة الشمس جتعل ذرات الغاز تتحرك 
أرسع؛ لذا تصطدم باجلدار بمعدل أكرب. ويؤدي كل تصادم ذري إىل إحداث قوة أكرب عىل 

د املطاط، ممّا يؤدي إىل متدد البالون كليًّا.  جدار البالون؛ ولذا يتمدّ

دتَ البالون فسـتالحظ أنه ينكمـش قليالً؛ ألن خفض درجة احلـرارة يبطئ من  أمـا إذا برّ
حركـة ذرات اهليليـوم. وهكـذا فإن تصادماهتـا ال تنقل زمخًـا يكفي جلعل البالـون يتمدد 

بصورة كافية. وعىل الرغم من أن البالون حيتوي عدد الذرات نفسه، إال أنه ينكمش. 

ا، ولكنها ال تتمكن من احلركة بحرية  املواد ال�سلبة لذرات املواد الصلبة طاقة حركية أيضً
مثل ذرات الغاز. والطريقة الوحيدة لتصور الرتكيب اجلزيئي للامدة الصلبة، تكون برسـم 
ا بنوابض تسمح هلا باحلركة يف صورة ارتدادات خمتلفة الشدة  عدد من الذرات املرتبطة معً
إىل األمـام، وإىل اخللـف. ويكون لكل ذرة بعض الطاقة احلركية، وطاقة الوضع من خالل 
النوابـض املرتبطة معها. فإذا وجدت مادة صلبة حتتـوي العدد N من الذرات، فإن الطاقة 
ا  احلرارية الكلية يف املادة الصلبة تساوي متوسط طاقتي احلركة، والوضع لكل ذرة، مرضوبً

 .N يف العدد

الطاقة احلرارية ودرجة احلرارة  
Thermal Energy and Temperature

للجسـم السـاخن طاقـة حراريـة أكـرب من اجلسـم البـارد املشـابه لـه، كـام هوموضح يف 
الشكل 2-5، مما يعني أن اجلزيئات يف اجلسم الساخن هلا طاقة حرارية أكرب من اجلزيئات 
يف اجلسم البارد. وهذا ال يعني أن مجيع اجلزيئات داخل اجلسم هلا كمية الطاقة نفسها، إنام 
هلا مد واسـع من قيم الطاقة، وجلزيئات اجلسم السـاخنة متوسط طاقة أكرب من متوسط 
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طاقة جزيئات اجلسـم البارد. ولفهم هذا افـرتض أنك تعرف أطوال طالب الصف الثاين 
املتوسـط والصف الثالث الثانوي مثالً، وأنك تسـتطيع حسـاب متوسـط الطول لطالب 
الصف الثالث الثانوي. وهذا املتوسـط يميل إىل أن يكون أكرب من متوسط الطول لطالب 
الصـف الثـاين املتوسـط، عىل الرغم مـن أنه يمكـن أن يكون بعض طـالب الصف الثاين 

املتوسط أطول من بعض طالب الصف الثالث الثانوي. 

درجة احلرارة  تعتمد درجة احلرارة عىل متوسط الطاقة احلركية للجزيئات يف اجلسم فقط. 
وألن درجـة احلـرارة تعتمد عىل متوسـط طاقة حركـة اجلزيئات، فإهنـا ال تعتمد عىل عدد 
 ،1 kg الـذرات يف اجلسـم. ولفهم ذلـك افرتض وجود قالبني مـن احلديـد، األول: كتلته
والثـاين: كتلتـه kg 2. فإذا كان للقالبني درجة احلرارة نفسـها فإن متوسـط الطاقة احلركية 
للجزيئات يف أيّ منهام هي نفسـها، عىل الرغم من أن القالب الثاين له ضعف كتلة القالب 
األول. وبام أن القالب الثاين حيتوي ضعف عدد اجلزيئات املوجودة يف القالب األول، فإن 
كميـة الطاقة احلركيـة الكلية جلزيئات القالب الثاين تسـاوي ضعف كميـة الطاقة احلركية 
الكلية جلزيئات القالب األول. وتقسم الطاقة احلركية الكلية عىل عدد اجلزيئات املوجودة 
يف اجلسـم حلساب متوسـط الطاقة احلركية؛ لذا تتناسب الطاقة احلرارية يف اجلسم مع عدد 

اجلزيئات فيه، يف حني أن درجة احلرارة ال تعتمد عىل عدد اجلزيئات يف اجلسم. 

  التزان والقيا�ض احلرار
Equilibrium and Thermometry

كيف تقيس درجة حرارة جسـمك؟ إذا اشـتبهت مثالً يف أنك مصاب باحلمى، فقد تضع 
مقيـاس حـرارة يف فمـك وتنتظر دقيقتـني إىل ثـالث دقائق قبـل أن تنظر إىل قـراءة درجة 
احلـرارة عىل املقياس. إن النظرة املجهرية لعملية قياس درجة احلرارة تتضمن التصادمات 
وانتقاالت الطاقة بني مقياس احلرارة وجسمك. وإن كان جسمك ساخنًا مقارنة بمقياس 
احلرارة فذلك يعني أن اجلزيئات يف جسـمك هلا طاقـة حرارية أكرب، وتتحرك برسعة أكرب 
مـن اجلزيئـات التي يف املقيـاس. وعندما يالمس أنبـوب املقياس الزجاجـي البارد جلدك 
األدفـأ من الزجاج، فإن اجلزيئـات املتحركة برسعة يف جلدك تصطدم باجلزيئات املتحركة 
ببـطء يف األنبوب الزجاجي، فتنتقل الطاقة عندئذ من جلدك إىل الزجاج عن طريق عملية 
التوصيـل احلـراري، والتي تعنـي انتقال الطاقة احلركيـة عندما تتصـادم اجلزيئات. أيْ أن 
نة ملقياس احلرارة تزداد، ويف الوقت نفسـه تتناقص الطاقة  الطاقة احلرارية للجزيئات املكوّ

احلرارية للجزيئات يف اجللد. 

التزان احلرار يف أثناء اكتسـاب جزيئات الزجاج املزيد مـن الطاقة فإهنا تبدأ يف إرجاع 
بعـض هـذه الطاقة إىل جزيئات جسـمك. ويصبـح معدل انتقـال الطاقة مـن الزجاج إىل 
ا ملعدل انتقال الطاقة من اجلسـم إىل الزجاج عند اللحظة التي تتساو فيها  اجلسـم مسـاويً
: إن اجلسـم ومقياس احلرارة وصال  درجتا حرارة اجلسـم ومقياس احلرارة. ويقال عندئذٍ
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ال  إىل االتـزان احلـراري، أي أن حالـة االتزان احلـراري هي احلالة التي يصبـح عندها معدّ
تدفق الطاقة بني جسـمني متساويني، ويكون لكال اجلسمني درجة احلرارة نفسها، كام يبني 

الشكل 5-3. 

يعتمـد عمل مقيـاس احلرارة عىل خاصيـة معينة، مثـل احلجم، والذي يتغـري بتغري درجة 
د عندما يسخن  احلرارة. وحيتوي العديد من مقاييس احلرارة املنزلية عىل كحول ملون يتمدّ
ويرتفـع داخـل أنبوب ضيق، وكلـام زادت درجة حـرارة الكحول متدد حجمـه أكثر فزاد 
ا إىل درجة حرارة أعىل. ويف مقاييس احلرارة السائلة - البلورية،  ارتفاعه يف األنبوب، مشريً
كام يف الشكل 4-5، تستخدم جمموعة من السوائل البلورية املختلفة، بحيث ترتتب بلورات 
اجلزيئات لكل نوع عند درجة حرارة حمددة، مما يؤدي إىل تغري لون البلورة. ومن ثم تشري إىل 
ا املقاييس احلرارية الطبية واملقاييس املستخدمة يف حمركات  درجة احلرارة من خالل اللون. أمّ
املركبات فإهنا تستخدم دوائر إلكرتونية حساسة للحرارة فتقيس درجات احلرارة برسعة.
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مقيا�سا درجة احلرارة ال�سل�سيو�ض والكلفن  
Temperature Scales Celsius and Kelvin

طـور العلامء عىل مر السـنني مقاييـس لدرجة احلرارة حتـى يتمكنوا من مقارنة قياسـاهتم 
بقياسـات العلامء اآلخرين. فلقد ابتكر عامل الفلك والفيزياء السـويدي أندريه سلسـيوس 
ـا يعتمـد عىل خصائـص املاء. ففي هـذا املقياس - الذي يسـمى اآلن  عـام 1741 م مقياسً
ف نقطة جتمد املاء النقي لتكون C° 0، ونقطة غليان املاء النقي عند  مقياس سلسيوس- تُعرّ

.100 °C سطح البحر لتكون مستو

ح الشـكل 5–5 املد الواسـع لدرجات احلـرارة املوجود يف  حدود درجة احلرارة  يوضّ
ا أعىل لدرجات احلـرارة؛ فدرجة احلرارة داخل الشـمس  الكـون. وال يبـدو أن هناك حـدًّ
 C˚ 107 × 1.5 عـىل األقـل. مـن جهة أخر هناك حـدّ أدنى لدرجات احلـرارة؛ تتقلص 
ا، عند تربيدها، فمثالً إذا تم تربيد غاز مثايل مثل اهليليوم يف بالون فإنّه يتقلص،  ، عمومً املوادّ
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ا حلجم ذرات اهليليوم فقط،  273.15- يصبح حجمه مسـاويً  °C فـإذا بلغت درجة حراته
أي تتالشى الفراغات بني الذرات، وتفقد ذرات الغاز طاقتها احلرارية كاملة، ويصبح من 
املسـتحيل ختفيـض درجة احلرارة إىل أقل من ذلك؛ لذا ال يكـون هنالك درجة حرارة أقل 

273.15- والتي تعرف بالصفر املطلق.   °C  من

إن مقيـاس سلسـيوس مفيد يف القياسـات اليومية لدرجـة احلرارة، غري أن اسـتخدامه يف 
املسائل العلمية واهلندسية غري عميل؛ ألنه حيتوي عىل درجات حرارة سالبة؛ إذ إن درجات 
احلـرارة السـالبة قد توحي بأن للجزيء طاقة حركية سـالبة، وهذا غـري ممكن؛ ألن الطاقة 
احلركيـة دائـامً موجبة. واحلل هلذه القضية يكون باسـتخدام تدريج قيـاس يبدأ من الصفر 

املطلق. ويسمى هذا املقياس الكلفن.

ا ملقياس كلفن فإن نقطة  إن نقطـة الصفر يف مقيـاس كلفن تعرف بأهنا الصفر املطلق. ووفقً
جتمد املاء (C° 0) هي K 273 تقريبًا، ونقطة غليان املاء هي K 373 تقريبًا. وتسمى الدرجة 
T. ويوضح 

C
 + 273 = T

K
الواحـدة عـىل هـذا املقياس كلفن، وتسـاوي C° 1، لذا يكـون 

الشكل 6-5 متثيالً لدرجات احلرارة يف املقاييس الثالثة الشائعة االستخدام: الفهرهنايت، 
والسلسيوس، والكلفن. 

ا من خالل جعل الغازات سائلة، فمثالً يصبح  يتم الوصول إىل درجات احلرارة املنخفضة جدًّ
ا الوصول إىل درجات حرارة  اهليليوم سائالً عند درجة K 4.2، أو C° 269-. ويمكن أيضً
منخفضة باسـتخدام خصائص معينة للمواد الصلبـة، ونظائر اهليليوم، والذرات والليزر. 

  5-6 ال�سكل  
   


اأقل درجة حرارة 
كن الو�سول 

اإليها يف املخترب.

الذرات  اأنوية  توجد 
عند درجات حرارة اأقل 

من هذه الدرجة.

توجد الذرات غري 
امل�سحونة  عند 

درجات حرارة اأقل 
من هذه الدرجة.

توجد 
احلياة.

املواد  بع�ض  تكون 
فائقة املو�سلية  عند 
اأقل  حرارة  درجات 

من هذه الدرجة.

يتحول الهيليوم 
اإىل احلالة 

ال�سائلة

الف�ساء )بني النجوم(اجل�سم الب�سر�سطح ال�سم�ضالقنبلة النووية

انفجارات ال�سوبرنوفا
اللهبمركز ال�سم�ض

 5-5 كلال�س





)K(درجة احلرارة مبقيا�ض كلفن
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احلرارة وتدفق الطاقة احلرارية 
Heat and the Flow of Thermal Energy

عندما يتالمس جسامن يتناقالن طاقة. وهذه الطاقة التي تنتقل بني اجلسمني تسمى احلرارة. 
وتوصف احلرارة بأهنا الطاقة التي تتدفق دائامً من اجلسـم األسـخن إىل اجلسم األبرد، وال 
ا. ويستخدم الرمز Q لتمثيل  تنتقل احلرارة تلقائيًّا من اجلسم األبرد إىل اجلسم األسخن أبدً
كميـة احلـرارة، والذي لـه نفس وحدة أشـكال الطاقة األخر، وهي اجلـول، وإذا كانت 
Q سـالبة القيمة فذلك يعني أن احلرارة تنبعث من اجلسـم؛ أما إذا كانت Q موجبة القيمة 

فذلك يعني أن اجلسم امتص احلرارة. 

التو�سيل احلرار إذا وضعت هناية قضيب معدين يف هلب فإن جزيئات الغاز احلارة يف اللهب 
ا خالل فرتة زمنية  ستوصل احلرارة إىل القضيب. ويصبح الطرف اآلخر للقضيب دافئًا أيضً
ا مبارشة.  قصـرية. لقد تم إيصـال احلرارة؛ ألن اجلزيئـات يف القضيب كانت تتالمـس معً

احلمل احلرار حيدث انتقال للطاقة احلرارية حتى لو مل تكن اجلزيئات يف اجلسـم يالمس 
ا مبارشة. فهل شاهدت مرة دورق ماء عند حلظة الغليان؟  بعضها بعضً

يسـخن املـاء املوجـود يف القاع بفعل التوصيـل ويصعد إىل أعىل، يف حني ينـزل املاء األبرد 
من أعىل نحو قاع الدورق. وتتدفق احلرارة بني املاء السـاخن الصاعد واملاء البارد النازل. 
وتُسـمى حركة املائع يف املادة السـائلة أو الغازية التي حتدث بسبب اختالف درجة احلرارة 
احلمل احلراري. وحيدث االضطراب اجلوي بسـبب احلمل احلراري للغازات املوجودة يف 
الغـالف اجلـوي. وتعترب العواصف الرعديـة مثاالً عىل هذه الظاهـرة. وتنتج التغريات يف 

ا بسبب ظاهرة احلمل احلراري للتيارات املائية يف املحيطات.  أنامط الطقس أيضً

 التدفة بالبخار 

 

    
     


 
   



    




تطبيق الفيزياء

ل درجات احلرارة اآلتية من مقياس كلفن إىل مقياس سلسيوس.  1.  حوّ
 425 K .e   125 K .c    115 K .a

212 K .f   402 K .d    172 K .b

احسب درجات احلرارة بالكلفن والسلسيوس لكل ممّا يأيت:  2.
b. ثالجة نموذجية  a. درجة حرارة الغرفة 

d. إحد ليايل الشتاء يف مدينة تبوك c. يوم صيفي حار يف مدينة الرياض 
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الإ�سعاع احلرار هو الطريقة الثالثة لالنتقال احلراري. وهو ال يشبه الطريقتني السابقتني؛ 
إذ ال يعتمـد عـىل وجـود مادة. تعمل الشـمس عىل تسـخني األرض من بُعـد 150 مليون 
كيلومـرت عن طريق اإلشـعاع احلـراري، والـذي يمثل انتقـال الطاقة عن طريـق األمواج 
الكهرومغناطيسـية. حيـث تعمل هذه األمواج عىل نقل الطاقة من الشـمس احلارة خالل 

الفراغ الفضائي إىل األرض األكثر برودة. 

Specific Heat Capacity ال�سعة احلرارية النوعية
ختتلف األجسام يف اكتساهبا للحرارة، فبعضها يكتسب احلرارة أسهل من غريها. ففي يوم 
صيفي مشـمس تعمل الشـمس عىل تسخني ماء البحر و الرمل عند الشاطئ. وعىل الرغم 
من تعرضهام للطاقة احلرارية من املصدر نفسه (الشمس) وخالل الفرتة الزمنية نفسها، إال 
أن الرمل يصبح أكثر سخونة من ماء البحر. وعندما تنتقل احلرارة إىل داخل جسم ما؛ فإن 
كالًّ مـن طاقتـه احلرارية ودرجة حرارته تزداد. ويعتمد مقدار الزيادة يف درجة احلرارة عىل 

كتلة اجلسم، ونوع مادته.

الجدول 5-1
ال�سعة الحرارية النوعية للمواّد ال�سائعة

ال�سعة احلرارية النوعيةاملادة
)J kg. K( ال�سعة احلرارية النوعيةاملادة

)J kg. K(

الألومنيوم
النحا�ض الأ�سفر

الكربون
النحا�ض
الزجاج
الجليد

الحديد

897

376

710

385

840

2060

450

الر�سا�ض
الميثانول

الف�سة
بخار الماء

الماء
الخار�سين

130

2450

235

2020

4180

388

إن السـعة احلراريـة النوعيـة ملادة ما هـي كمية الطاقة التـي جيب أن تكتسـبها املادة لرتتفع 
درجـة حـرارة وحـدة الكتل من هـذه املادة درجة حـرارة سـيلزية واحدة. ويرمز للسـعة 
احلراريـة النوعية، بالرمز C، وتقاس بوحـدات J/kg.K يف نظام الوحدات العاملي. ويبني 
اجلدول 1–5 قيم السـعة احلراريـة النوعية لبعض املواد املعروفة، فعىل سـبيل املثال، جيب 
نقل طاقة مقدارها  J 897 إىل كتلة مقدارها kg 1 من األلومنيوم لرفع درجة حرارهتا K 1؛ 

 .897 J/kg.K لذا تكون السعة احلرارية النوعية لأللومنيوم
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إن مقـدار احلرارة التي يكتسـبها جسـم ما أو يفقدهـا عند تغري درجة حرارتـه يعتمد عىل 
كتلته، وعىل التغري يف درجة حرارته، وعىل السـعة احلرارية النوعية ملادة اجلسـم. وتستطيع 
باستخدام املعادلة اآلتية حساب كمية احلرارة Q، الالزم نقلها لتغيري درجة حرارة اجلسم. 

Q = mC∆T = mC (Tf – Ti)         كمية احلرارة املكتسبة أو املفقودة

كمية احلرارة املكتسبة أو املفقودة تساوي كتلة اجلسم مرضوبة يف سعته احلرارية النوعية، 
ويف الفرق بني درجتي حرارته النهائية واالبتدائية. 

للامء السـائل حـرارة نوعية مرتفعة مقارنـة باملواد األخر يف اجلـدول 5–1. ولذا فعندما 
10.0 من املاء بمقدار K 5.0 فإن الطاقة املمتصة هي: kg ترتفع درجة حرارة

Q = (10.0 kg) (4180 J/kg.K) (5.0 K) = 2.1 × 105 J

ا بمقياس سلسـيوس، وهلذا  ر أن التدريج الواحد يف مقياس كلفن يعادل تدرجيًا واحدً تذكّ
السبب تستطيع حساب T∆ بوحدة الكلفن أو السلسيوس.

295 إىل  K 5.10 عىل موقد؛ فارتفعت درجة حرارهتا من kg انتقال احلرارة إذا تم تسخني مقالة من احلديد الصلب كتلتها
450، فام مقدار كمية احلرارة التي يكتسبها احلديد؟ K

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
 ارسم تدفق احلرارة نحو املقالة من قمة املوقد.

املجهول  املعلوم   
C = 450 J/kg.K     m = 5.10 kgQ = ?
T

f
 = 450 K               T

i
 = 295 K

اإيجاد الكمية املجهولة2
  Q = m C (Tf – Ti) 

m = 5.10 kg ،C = 450 J/kg.K ،Tf = 450 K ،Ti = 295 K= (5.10 kg)(450  J/kg.K)(450 K – 295 K)

= 3.6 × 105 J

تقو اجلواب3
 .J تقاس كمية احلرارة بوحدة هل الوحدات �سحيحة  	

	 هل الإ�سارات مهمة هنا زادت درجة احلرارة؛ لذا تكون Q موجبة.

مثال 1

T
i
 = 295 K

m = 5.10 kg

T
f = 450 K

Q

دليل الرياضيات
ترتيب العمليات225، 226 
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Calorimeter امل�سعر
قيا�ض ال�سعة احلرارية النوعية  

Measuring Specific Heat Capacity

إن املسـعر البسـيط كام يف الشـكل 7-5، أداة تسـتخدم لقيـاس التغري يف 
ا، بحيث يكون انتقال الطاقة  الطاقة احلرارية. ويكون املسـعر معزوالً متامً
إىل املحيط اخلارجي أقل ما يمكن. وتوضع كتلة مقيسـة من مادة مسـخنة 
ا عىل كتلة معروفة  عند درجة حرارة عالية داخل املسـعر الذي حيتوي أيضً
ـا. فتنتقل احلرارة  مـن املاء البارد وتكـون درجة حرارة املـاء معروفة أيضً
املفقودة من املادة إىل املاء البارد، ثم حيسب التغري يف الطاقة احلرارية للامدة 
مـن خالل الزيادة احلاصلة يف درجة حـرارة املاء. وهناك أنواع أخر من 
املسـعرات تسـتعمل لقياس التفاعالت الكيميائية وحمتـو األطعمة من 

الطاقة. 

يعتمـد عمل املسـعر عىل مبـدأ حفظ الطاقـة يف النظام املغلـق واملعزول، 
بحيث ال تدخل الطاقة هذا النظام أو تغادره. ونتيجة لذلك، إذا ازدادت 
طاقـة جـزء معني من النظام فـإن طاقة جزء آخر جيـب أن تنقص باملقدار 

 .5-8a كام يف الشـكل ،B و A نفسـه. افرتض أن النظام مكون من قالبني من املعــــدن
فتكون الطاقة الكلية للنظام ثابتة، كام يف املعادلة اآلتية:

E
A
+ E

B
حفظ الطاقة     ثابت =

ا إليها الطاقة احلرارية للجسم  الطاقة احلرارية يف النظام املغلق واملعزول للجسم A مضافً
ا ثابتًا.  B تساوي مقدارً

C12-07A-845813       2nd proof
















5-7 ال�سكل




 عندما تفتح صنبور املاء السـاخن لغسـل األواين فإن أنابيب املياه تسـخن. فام مقدار كمية احلرارة التي يمتصها أنبوب  3.
ماء نحايس كتلته kg 2.3 عندما ترتفع درجة حرارته من C° 20.0 إىل C° 80.0؟ 

.4  .1kg 20.0 من املاء. علامً بأن كتلة لرت واحد من املاء تساوي L حيتوي نظام التربيد لسيارة عىل
a. إذا اشتغل املحرك حتى حصل عىل kJ 836.0 من احلرارة، فام مقدار التغري يف درجة حرارة املاء؟ 

ا بامليثانول ذي الكثافة g/cm3 0.80 فام مقدار الزيادة يف درجة  ، ونظام التربيد يف السيارة مملوءً b.  إذا كان الفصل شتاءً

حرارة امليثانول إذا امتص kJ 836.0 من احلرارة؟ 
ا أفضل، املاء أم امليثانول؟ فرسِّ إجابتك. دً c. أهيام يُعد مربِّ

.5  1 kWh 1. افرتض أن ثمن كل kWh = 3.6 × 106 J حيث إن ،kWh تبيع رشكات الكهرباء الطاقة الكهربائية بوحدة
يساوي 0.15 ريال. فام تكلفة تسخني kg 75 من املاء من درجة حرارة C° 15 إىل C° 43؟
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a

b
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Final

A

AB

B

EAB � EA � EB

EBEA 
   5-8 ال�سكل  

    
  a 

b



افرتض يف البداية أن القالبني منفصالن، ومن املمكن جعلهام يتالمسان. فإذا تغريت الطاقة 
،∆ E

B
E∆  فإنّ التغري يف الطاقة احلرارية للقالب B يسـاوي 

A
احلراريـة للقالـب A بمقدار 

،∆ E
A
 = –•∆ E

B
E ∆؛ لذا يكون 

A
 + ∆ E

B
كام يُمكن وصف التغري من خالل املعادلة، 0 = 

أي أن تغري الطاقة ألحد القالبني موجب، يف حني يكون تغري الطاقة للقالب اآلخر سالبًا. 
ويكـون هنالـك ازديـاد يف درجة حـرارة القالـب ذي التغري املوجـب يف طاقتـه احلرارية، 

ونقصان يف درجة حرارة القالب ذي التغري السالب يف طاقته احلرارية.

افـرتض أن درجتـي احلرارة االبتدائية للقالبـني خمتلفتان. عندما يتالمـس القالبان، تتدفق 
احلـرارة مـن القالب األسـخن إىل القالـب األبرد، كام يف الشـكل 8b-5. ويسـتمر تدفق 
احلـرارة حتى يصبـح القالبان يف حالة اتـزان حراري، وذلك عندما يكـون للقالبني درجة 

احلرارة نفسها. 

ا لكمية  يكـون التغـري يف الطاقـة احلرارية ألحد مكونـات النظام املغلـق واملعزول مسـاويً
احلرارة املنقولة، وذلك ناجم عن عدم بذل أي شـغل؛ لذا يعرب عن تغري الطاقة لكل قالب 

باملعادلة اآلتية: 

∆E = Q = mC∆T 

 B تسـاوي النقصـان يف الطاقة احلرارية للقالب A وألن الزيـادة يف الطاقة احلرارية للقالب
فإن العالقة اآلتية صحيحة: 

m
A
C

A
∆T

A
 + mB CB ∆TB = 0

إن التغري يف درجة احلرارة هو الفرق بني درجتي احلرارة االبتدائية والنهائية؛ أيْ أن
∆T =Tf – Ti 
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فـإذا زادت درجـة حرارة القالب فـإن Tf  >•Ti، وتكون T∆  موجبـة. وإذا نقصت درجة 
T ، وتكـون T∆ سـالبة، ودرجتـا احلـرارة النهائيـة للقالبـني 

f
  <•T

i
حـرارة القالـب فـإن 

متساويتني. ومتثل املعادلة اآلتية انتقال الطاقة. 
m

A
 C

A
   (T

f
 – T

A
) + m

B
 C

B
 (T

f
 – T

B
) = 0

T وذلك بفك األقواس: 
f
حل املعادلة بالنسبة لـِ 

m
A
 C

A
 T

f
 – m

A
 C

A
 T

A
 + m

B
 C

B
 T

f
 – m

B
 C

B
 T

B
= 0

T
f
 (m

A
 C

A
 + m

B
 C

B
) = m

A
 C

A
 T

A
 + m

B
 C

B
 T

B

T
f
 =   mA

 C
A
 T

A 
+ m

B
 C

B
 T

B  _____________  
m

A
 C

A
 + m

B
 C

B

  

انتقال احلرارة يف امل�سعر حيتوي مسعر عىل ماء كتلته kg 0.50 عند درجة حرارة C° 15، فإذا وضع قالب من اخلارصني كتلته 
kg 0.040 ودرجة حرارته C° 115 يف املاء. فام درجة احلرارة النهائية للنظام؟

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
.B وعينة املاء ،A سمِّ عينة اخلارصني 

 ارسم انتقال احلرارة من اخلارصني الساخن إىل املاء البارد
املجهول  املعلوم   

m
A
 = 0.040 kg

C
A
 = 388 J/kg .°C

T
A
 = 115 °C

m
B
 = 0.50 kg

C
B
 = 4180 J/kg.°C

T
B
 = 15.0 °C

T
f 
= ?

اإيجاد الكمية املجهولة2
د درجة احلرارة النهائية باستخدام املعادلة التالية: حدّ

T
f
 =   mA

 C
A
 T

A 
+ m

B
 C

B
 T

B
  _____________  m

A
 C

A
 + m

B
 C

B

  

m
A
= 0.040 kg  

C
A
 = 388 J/kg.°C   ،T

A
 = 115 °C

C
B
 = 4180 J/kg.°C 

m
B
 = 0.50 kg ،T

B
 = 15.0 °C

=   (0.040 kg) (388 J/kg.˚C)(115 ˚C) + (0.50 kg) (4180 J/kg.˚C)(15.0 ˚C)
      ___________________________________________    

(0.040 kg) (388 J/kg.°C) + (0.50 kg) (4180 J/kg. ˚C)
  

= 16 ˚C

تقو اجلواب3
	  هل الوحدات �سحيحة قيست درجة احلرارة بوحدة سلسيوس. 

	 هل اجلواب منطقي تقع اإلجابة بني درجتي احلرارة االبتدائية للعينتني، كام هو متوقع عند استخدام املسعر.

مثال 2

mm

دليل الرياضيات
إجراء العمليات احلسابية باستعامل 

األرقام املعنوية
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ة  ا عىل درجات حرارة أجسـامها. معظمها من متغريِّ تقسـم احليوانات إىل جمموعتني اعتامدً
ـا للبيئة املحيطـة. وبقية  درجـة احلـرارة، وهـي التي تتغـري درجات حـرارة أجسـامها تبعً
احليوانـات الثابتـة درجة احلرارة ، وهي التي تتحكم يف درجات حرارة أجسـامها داخليًّا. 
أيْ أن احليوانـات الثابتـة درجـة احلـرارة تبقـى درجات حرارة أجسـامها مسـتقرة بغض 
ة درجة احلرارة فرتتفع درجة حرارة  النظـر عن درجة حرارة املحيط. أما احليوانـات املتغريِّ
ة درجة  أجسـامها عندمـا تكون درجة حـرارة املحيـط مرتفعة. وتنظـم احليوانات املتغـريِّ
احلرارة - ومنها السحلية يف الشكل 9-5 -حرارة جسمها من خالل تنظيم تدفق احلرارة 
عن طريق االختباء حتت صخرة أو يف شـق، مما يؤدي إىل انخفاض درجة حرارة جسـمها. 
 .37 °C ويتصف البرش بثبات درجة حرارة أجسامهم؛ فدرجة حرارة جسم اإلنسان تقريبًا

 ولينظم احليوان الثابت درجة احلرارة درجة حرارة جسـمه، فإنه يزيد أو يقلل من مسـتو
عمليـات األيض؛ لذا قد تلجأ  بعض هذه احليوانات إىل البيات الشـتوي لتخفيض درجة 

حرارة أجسامها لتصل إىل درجة حرارة جتمد املاء. 

a b

   5-9 ال�سكل  

a      


b 

 خلطـت عينـة مـاء كتلتهـا g 102 × 2.00 ودرجة حرارهتـا C° 80.0 مع عينة ماء أخر كتلتهـا g 102 × 2.00 ودرجة  6.
ا عدم فقدان حرارة إىل املحيط اخلارجي، ما درجة احلرارة النهائية للخليط؟  حرارهتا C°10.0. مفرتضً

خلطت عينة ميثانول كتلتها g 102 × 4.00 ودرجة حرارهتا C° 16.0 مع عينة ماء كتلتها g 102 × 4.00 ودرجة حرارهتا  7.
ا عدم فقدان حرارة إىل املحيط اخلارجي، ما درجة احلرارة النهائية للخليط؟  C° 85.0. مفرتضً

وضعـت ثالثـة أوزان فلزية لصيد السـمك يف ماء كتلتـه g 102 × 1.00 ودرجة حرارتـه C° 35.0. فإذا كانت كتلة كل  8.
قطعة فلزية g 102 × 1.00 ودرجة حرارهتا C° 100.0، وكانت درجة حرارة اخلليط النهائية C° 45.0، فام السعة احلرارية 

النوعية للفلز يف األوزان؟
وضع قالب فلزي يف ماء كتلته g 102 × 1.00 ودرجة حرارته C° 10.0، فإذا كانت كتلة القالب g 102 × 1.00 ودرجة  9.

حرارته C° 100.0، وكانت درجة احلرارة النهائية للخليط C° 25.0. فام السعة احلرارية النوعية ملادة القالب؟ 

AÉ```«`MC’G ™``e §``HôdGAÉ```«`MC’G ™``e §``HôdG
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ل درجـات احلرارة اآلتية ألنظمة  10. درجات احلرارة حوّ
القياس املشار إليها:

K .b 34 إىل سلسيوس. C .a° 5 إىل كلفن.  

K .d 316 إىل سلسيوس. C .c° 212 إىل كلفن.  

ل درجات احلرارة اآلتية إىل كلفن.  11. التحويالت حوّ

154 °C .b     28 °C .a

-55 °C .d   568 °C .c

-184 °C .e

الطاقة احلرارية هل يمكن أن تكون الطاقة احلرارية  12.
لكمية من املاء الساخن مساوية للطاقة احلرارية لكمية 

أخر من املاء البارد؟ فرسّ إجابتك. 
ة سـاخنة مدة  13. انتقال احلرارة ملاذا تبقى البطاطا املشـويّ

أطول من أيّ طعام آخر يف الطبق نفسه؟

ا عند  14. احلرارة يكون بالط أرضية احلامم يف الشـتاء باردً
ملسه بالقدم عىل الرغم أن باقي غرفة احلامم دافئة، فهل 

تكون األرضية أبرد من سائر غرفة احلامم؟ 
ال�سعة احلرارية النوعية إذا تناولت ملعقة بالستيكية  15.

مـن فنجان شـاي حار ووضعتهـا يف فمك، فلن حترق 
لسـانك، عىل الرغم من أنك قد حترق لسانك بسهولة 

لو وضعت الشاي احلار يف فمك مبارشة. فلامذا؟ 
احلرارة يسـتعمل كبـار الطباخني يف أغلـب األحيان  16.

مقـايل طبخ مصنوعـة من األلومنيوم السـميك، فلامذا 
يعد األلومنيوم السميك أفضل من الرقيق للطبخ؟ 

احلرارة والطعام ملاذا يتطلب يشّ حبة البطاطس كاملة  17.
مدة أطول من قليها عىل شكل رشائح صغرية؟

التفكري الناقد  قد ينتج بعض الضباب فوق سطح املاء  18.
عندما يسخن، قبل بدء الغليان مبارشة. فام الذي حيدث؟ 

وأين يكون اجلزء األبرد من املاء يف القدر؟ 

1-5 مراعة

www.beikaneduction.com 
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 الأهداف 
احلرارة الكامنة  	••تعّرف 

لالنصهار واحلرارة الكامنة 
للتبخر.

القانونني األول  ح  	••تو�سّ

والثاين يف الديناميكا 
احلرارية. 

بني احلرارة والشغل.  	•متّيز 
اإلنرتويب. 	•تعّرف 

 املفردات
احلرارة الكامنة لالنصهار

احلرارة الكامنة للتبخر
القانـون األول فـي الديناميكا 

احلرارية
املحرك احلراري

اإلنرتويب
الديناميـكا  يف  الثـاين  القانـون 

احلرارية

اسـتخدم صانعو املحرك البخاري يف القرن الثامن عرش احلرارة لتحويل املاء السـاخن إىل 
بخار، حيث يدفع البخار املكبس، لتشغيل املحرك، ثم يربد البخار، ويتكثف فيصبح سائالً 
مرة أخر. إن إمداد املاء السائل بكمية من الطاقة احلرارية ال يُغري درجة حرارته فقط، بل 
ا. وسـتتعلم أن تغري حالة املادة يعني تغري الشـكل، والطريقة التي  يغري بنيته الرتكيبية أيضً

ن هبا الذراتُ الطاقةَ احلرارية.  ختزّ

Changes of State تغري حالة املادة
ا للامدة هـي: الصلبة، والسـائلة، والغازية. حيث تتغري  إن احلـاالت الثالث األكثر شـيوعً
ا عند درجات حرارة  حالة املادة الصلبة إىل السـائلة عند رفع درجـة حرارهتا، وتصبح غازً
أعـىل. فكيف يمكن تفسـري هذه التغـريات؟ افرتض أنّ مادة ما يف احلالة الصلبة اكتسـبت 
كميـة من الطاقة احلرارية؛ فام التغري الذي سـيطرأ عليها؟ تـزداد حركة جزيئاهتا، كام تزداد 

درجة حرارهتا. 

يبني الشـكل 10-5 متثيالً بيانيًّا لتغريات حالة املـادة عند تزويد g 1 من املاء بطاقة حرارية 
 373 K 243 (جليد) حتى تصـل درجة احلرارة إىل مـا يزيد عىل K ا مـن درجة حـرارة بـدءً
ن اجلليد بني النقطتني A و B حتى أصبحت درجة حرارته K 273، وعند  خّ (بخار).لقد سُ
نقطة معينة فإن الطاقة احلرارية املكتسـبة جتعل جزيئات املاء تتحرك برسعة كافية، للتغلب 
ا،  عـىل القـو التـي تعمل عىل تثبيـت اجلزيئـات. وتبقى اجلزيئـات يالمس بعضهـا بعضً
ا  ولكنهـا متلك حرية حركة أكثر، وبازدياد الطاقة احلرارية املكتسـبة تصبح اجلزيئات أخريً

ا بعضها عن بعض. حرة عىل نحوٍ كافٍ لتنزلق مبتعدً





  5-10 ال�سكل  

   
1g
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2-5 تات حالة املاد وا الاميا ارارة   
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درجة الن�سهار  تتغري املادة عند هذه الدرجة من احلالة الصلبة، إىل احلالة السائلة، وتسمى 
درجـة احلـرارة التي حيدث عندها هذا التغـري درجة انصهار املادة. يف أثنـاء انصهار املادة، 
تعمـل الطاقة احلرارية املكتسـبة كلها عىل التغلب عىل القو التـي تربط اجلزيئات بعضها 
ببعض يف احلالة الصلبة، ولكنها ال تؤدي إىل زيادة الطاقة احلركية للجزيئات. وهذا يمكن 
مشـاهدته بني النقطتني B وC يف الشـكل 10-5، حيث تؤدي الطاقة احلرارية املكتسبة إىل 
انصهـار اجلليد عند درجة احلرارة الثابتة K 273. وألن الطاقة احلركية للجزيئات ال تزداد 

ا، بل تبقى ثابتة.  بني النقطتني B و C فإن درجة احلرارة ال تزداد بينهام أيضً

ا تتالشـى القو التـي تثبت اجلزيئات يف  درجة الغليان   عندما تنصهـر املادة الصلبة متامً
احلالـة الصلبة، ويؤدي اكتسـاب املـادة للمزيد من الطاقـة احلرارية إىل زيـادة طاقة حركة 
اجلزيئات، وارتفاع درجة حرارة السـائل. وحتدث هـذه العملية عىل املخطط بني النقطتني 
C و D، ومـع زيـادة درجة احلرارة أكثر من ذلك، يكون لبعض اجلزيئات يف السـائل طاقة 
كافيـة لتتحرر من اجلزيئات األخـر. وعند درجة حرارة حمددة- تعرف بدرجة الغليان-
تؤدي أيُّ زيادة يف الطاقة احلرارية إىل تغري حالة املادة إىل حالة أخر. وكل الطاقة احلرارية 

املكتسبة تغري حالة املادة من احلالة السائلة إىل احلالة الغازية. 

ا يف حالة االنصهار. ويمثل  تبقـى درجة احلرارة ثابتة عندما يغيل السـائل كام هو احلـال متامً
هذا االنتقالَ بني النقطتني D و E يف الشكل 10-5. وبعدما تتحول املادة كليًّا إىل غاز، فإنّ 
ا، تزيد من حركة اجلزيئات، وترفع درجة احلرارة أعىل من  أيّ زيادة يف الطاقة احلرارية جمددً

 .373 K فيسخن بخار املاء عند درجات حرارة أعىل من ،E النقطة

1 من مادة  kg تسمى كمية الطاقة احلرارية الالزمة النصهار  Hf  احلرارة الكامنة لالن�سهار
ما باحلرارة الكامنة لالنصهار هلذه املادة. فعىل سبيل املثال، احلرارة الكامنة النصهار اجلليد 
 ،273 K 1 من اجلليد عند درجة حرارة االنصهار kg 105×3.34 . فإذا اكتسب J/kg  هي
1 من املاء عند درجة  kg 105×3.34  من الطاقة احلرارية فسيتحول اجلليـد إىل  J ما مقداره
ا يف درجة  ا يف احلالة وليس تغريً احلرارة نفسـها؛ حيث تسبب الطاقة احلرارية املكتسبة تغريً
احلـرارة. وترصف هذه الطاقة يف إبعاد اجلزيئات بضعهـا عن بعض دون زيادة يف رسعتها. 

ويمثل اخلط األفقي بني النقطتني B و C يف الشكل 10-5 احلرارة الكامنة لالنصهار. 

احلرارة الكامنة للتبخر  Hv  يغيل املاء عند درجة حرارة 373K عند الضغط اجلوي العادي. 
وتسـمى كمية الطاقـة احلرارية الالزمة لتبخري 1kg من السـائل باحلـرارة الكامنة للتبخر. 
 D 106×2.26. ويمثل اخلط بني النقطتنيJ/kg فاحلـرارة الكامنـة لتبخر املاء مثالً تسـاوي
و E يف الشكل 10-5 احلرارة الكامنة للتبخر. ولكل مادة حرارة كامنة للتبخر خاصة هبا. 

ويوجـد بني النقطتني A وB ميل واضح للخط مع ارتفاع درجة احلرارة. 

 الن�سهار

A B C D E F G H I J K L M N
 

A B C D E F G H I J K L M N
.1 B  A  

   

   


.2 75ml




.3 
     A
 B  


.4 

 


.5 


التحليل وال�ستنتاج
.6     
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ويمثل هذا امليل مقلوب السـعة احلرارية النوعية للجليد. يف حني يمثل امليل بني النقطتني 
C وD مقلـوب السـعة احلرارية النوعيـة للامء، كام يمثل امليل بعد النقطة E مقلوب السـعة 
احلراريـة النوعية للبخـار. الحظ أن ميل اخلط يف حالة املاء أقل مـن ميله يف حالتي اجلليد 
والبخـار. وهذا عائد إىل أن للامء سـعة حرارية نوعية أكرب ممـا للجليد والبخار. ويعرب عن 

كمية احلرارة Q الالزمة لصهر كتلة m من املادة الصلبة باملعادلة اآلتية:

     Q = m Hf كمية احلرارة الالزمة لصهر الكتلة الصلبة  

كميـة احلـرارة الالزمة لصهر كتلة ما تسـاوي مقـدار تلك الكتلة، مرضوبـة يف احلرارة 
الكامنة النصهار مادهتا. 

كام يعرب عن كمية احلرارة Q الالزمة لتبخري كتلة m من السائل باملعادلة اآلتية: 

Q = m HV كمية احلرارة الالزمة لتبخري السائل  

كمية احلرارة الالزمة لتبخري سـائل ما تساوي كتلة السائل، مرضوبة يف احلرارة الكامنة 
لتبخري مادته. 

وعندمـا يتجمـد السـائل، فإنه يفقد كمية مـن حرارته تسـاوي Q = -m Hf  وهي الطاقة 
التي يفقدها ليتحول إىل احلالة الصلبة. وتشـري اإلشـارة السـالبة إىل أنّ احلـرارة تنتقل من 
املادة إىل املحيط اخلارجي. وبالطريقة نفسها، عندما يتكثف بخار إىل سائل، فإنّه يفقد كمية 
 ،Hf ويبني اجلـدول 2-5 بعض قيم احلرارة الكامنة لالنصهار .Q = -m HV مـن احلرارة

واحلرارة الكامنة للتبخر HV لبعض املواد. 

الجدول 5-2
احلرارة الكامنة لالن�سهار والتبخر لبع�ض املواد ال�سائعة

احلرارة الكامنة لالن�سهاراملادة
H

f
 (J/kg)

احلرارة الكامنة للتبخر
H

V
 (J/kg)

النحا�ض
الزئبق
الذهب

الميثانول
الحديد
الف�سة

الر�سا�ض
الماء )الجليد(

2.05 × 105

1.15 × 104

6.30 × 104

1.09 × 105

2.66 × 105

1.04 × 105

2.04 × 104

3.34 × 105

5.07 × 106

2.72 × 105

1.64 × 106

8.78 × 105

6.29 × 106

2.36 × 106

8.64 × 105

2.26 × 106
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احلرارة افرتض أنّك ختيم يف اجلبال، وحتتاج إىل صهر kg 1.50 من اجلليد عند درجة احلرارة C° 0.0 وتسخينه إىل درجة 
حرارة C° 70.0 لصنع رشاب ساخن، فام مقدار كمية احلرارة التي يتطلبها ذلك؟

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
 ارسم العالقة بني احلرارة واملاء يف كلّ من حالتيه الصلبة والسائلة.

 ارسم انتقال احلرارة مع ازدياد درجة حرارة املاء.
املجهول  املعلوم   

m = 1.50 kg

H
f
 = 3.34 × 105 J/kg

T
f
 = 70.0 °C, T

i
 = 0.0 °C 

C = 4180 J/kg .°C 

Qسهر اجلليد� =•?
Qت�سخني املاء =•?

Qالكلية =•?

اإيجاد الكمية املجهولة2
احسب كمية احلرارة الالزمة لصهر اجلليد.

m = 1.50 kg  Hf = 3.34 × 105 J/kg  
Qسهر اجلليد�= mHf

= (1.50 kg) (3.34 × 10 5 J/kg)

= 5.01 × 105 J

= 5.01 × 102 kJ

احسب تغري درجة احلرارة.

Tf = 70.0 °C   ، T
i
 = 0.0 °C    

∆T = Tf  – Ti

= 70.0 °C – 0.0 °C

= 70.0 °C

احسب كمية احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة املاء.

m = 1.50 kg ،∆T = 70.0 °C ،C = 4180 J/kg.°C    
Qت�سخني املاء= mC∆T 

= (1.50 kg) (4180 J/kg.°C ) (70.0 °C)

= 4.39 × 105 J  = 4.39 × 102 kJ

احسب كمية احلرارة الكلية الالزمة.

Q102 × 5.01 =ت�سخني املاء kJ   ،Q102 × 4.39 =�سهر اجلليد kJ   
Qالكلية = Qسهر اجلليد�+ Qت�سخني املاء

= 5.01 × 102 kJ + 4.39 × 102 kJ

= 9.40 × 102 kJ  

تقو اجلواب3
	  هل الوحدات �سحيحة وحدات الطاقة هي اجلول. 

	  هل تدل الإ�سارة على �سيءQ  موجبة عندما تكون احلرارة ممتصة.
	  هل اجلواب منطقي إنّ كمية احلرارة الالزمة لصهر اجلليد أكرب من كمية احلرارة الالزمة لزيادة درجة حرارة املاء إىل 
C° 70.0؛ إذ يتطلب التغلب عىل القو التي تبقي اجلزيئات يف احلالة الصلبة طاقة أكرب من تلك التى نحتاج إليها 

لرفع درجة حرارة املاء.

مثال 3

C12-11A-845813       3rd proof

Hf

Ti � 0.0C

1.5 kg


Tf � 70.0C

Q
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القانون الأول يف الديناميكا احلرارية 
The First Law of Thermodynamics

لقـد اعتربت دراسـة احلـرارة ودرجة احلـرارة علامً مسـتقالًّ قبل فهم االرتبـاط بني الطاقة 
احلراريـة وحركة الـذرات. وكان القانون األول بمثابة صيغة حـول ماهية الطاقة احلرارية 
وكيفيـة انتقاهلـا. وكام تعرف، فإنك تسـتطيع تسـخني مسـامر بوضعه فوق هلـب أو طرقه 
بمطرقة. أي أنك تسـتطيع زيادة الطاقة احلرارية للمسـامر إما بإضافة حرارة أو ببذل شغل 
عليه. ومن اجلدير بالذكر أن املسـامر يبذل شغالً عىل املطرقة، لذا فإن الشغل املبذول بفعل 
املسـامر عىل املطرقة يساوي سالب الشـغل الذي تبذله املطرقة عىل املسامر. وينص القانون 
األول يف الديناميكا احلرارية عىل أن التغري يف الطاقة احلرارية U∆ جلسـم ما يسـاوي كمية 
ـا منها الشـغل W الـذي يبذله اجلسـم. الحظ أنّ  احلـرارة Q املضافـة إىل اجلسـم مطروحً

W مقيسة بوحدات الطاقة وهي اجلول.    ،∆U، Q الكميات كلّها

    ∆U = Q –•W              القانون األول يف الديناميكا احلرارية

التغـري يف الطاقـة احلراريـة جلسـم ما يسـاوي مقـدار كمية احلـرارة املضافة إىل اجلسـم 
ا منه الشغل الذي يبذله اجلسم.  مطروحً

ا. ويُعد  تتضمـن الديناميـكا احلرارية دراسـة التغـريات يف اخلصائص احلرارية للـامدة أيضً
القانـون األول يف الديناميـكا احلراريـة عادة صياغة أخـر لقانون حفـظ الطاقة، والذي 

ينص عىل أن الطاقة ال تفنى وال تستحدث، وإنام تتغري من شكل إىل آخر. 

ومن األمثلة األخر عىل تغري كمية الطاقة احلرارية يف نظام ما، املضخة اليدوية املستخدمة 
يف نفخ إطار الدراجة اهلوائية؛ فعندما يقوم شـخص بضغط املضخة فإن اهلواء وأسـطوانة 
املضخـة يصبحـان دافئني؛ حيث تتحـول الطاقـة امليكانيكية يف املكبس املتحـرك إىل طاقة 
حرارية للغاز. وباملثل، فإن أشـكاالً أخر من الطاقـة يمكن أن تتحول إىل طاقة حرارية، 
ومنهـا الضـوء والصـوت والطاقـة الكهربائية. فعىل سـبيل املثال، حتـول املحمصة الطاقة 
الكهربائيـة إىل حرارة عندما حتمص اخلبز، وتدفئ الشـمس األرض عن طريق الضوء من 

بُعد أكثر من 150 مليون كيلومرت. 

 مـا مقـدار كمية احلرارة الالزمـة لتحويل كتلة من اجلليد مقدارهـا g 102 × 1.00 ودرجة حرارهتـا C° 20.0- إىل ماءٍ  19.
درجة حرارته C° 0.0؟ 

ا درجـة حرارته C° 140.0، فام  20.  إذا سـخنت عينـة مـاء كتلتها g 102 × 2.00 ودرجـة حرارهتا C˚60.0 فأصبحت بخارً
مقدار كمية احلرارة املمتصة؟ 

 احسـب كميـة احلرارة الالزمـة لتحويل g 102 × 3.00 من جليد درجة حرارتـه C° 30.0- إىل بخار ماء درجة حرارته  21.
C° 130.0؟ 
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املحركات احلرارية إنّ الدفء الذي تشـعر بـه عندما تفرك يديك إحدامهـا باألخر هو 
ل الطاقة امليكانيكية إىل طاقة حرارية، وحيدث التحول من الطاقة امليكانيكية إىل  نتيجـة حتوّ
الطاقة احلرارية بسـهولة ويرس. أما العملية العكسـية، وهي حتول الطاقة احلرارية إىل طاقة 
ميكانيكيـة، فتكون أكثر صعوبة. ويعد املحرك احلـراري أداة ذات قدرة عىل حتويل الطاقة 

احلرارية إىل طاقة ميكانيكية بصورة مستمرة. 

ا ذا درجة حرارة مرتفعة المتصاص احلرارة منه؛ ومستقبِالً  يتطلب املحرك احلراري مصدرً
ا إىل طريقة لتحويل  ذا درجة حرارة منخفضة يمتص احلرارة ويسمى املرصف. كام حيتاج أيضً
الطاقة احلرارية إىل شغل. يوضح الشكل 11-5 رسامً ختطيطيًّا ملحرك حراري، وهو حمرك 
احـرتاق داخيل، حيث يشـتعل فيه بخار البنزين املخلوط باهلواء إلنتاج شـعلة ذات درجة 
Q، من اللهب إىل اهلواء املوجود يف األسطوانة، ثم يتمدد 

H
حرارة مرتفعة. وتتدفق احلرارة، 

اهلـواء ويدفـع املكبس، حموالً بذلـك الطاقة احلرارية إىل طاقـة ميكانيكية. وللحصول عىل 
طاقة ميكانيكية مستمرة، فإن املحرك جيب أن يعود إىل وضعه االبتدائي، حيث يطرد اهلواء 

احلار وحيل حمله هواء جديد، ويعود املكبس إىل أعىل األسطوانة كام يبني الشكل 5-12.
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وتتكرر هذه الدورة عدة مرات كل دقيقة. وتتحول الطاقة احلرارية من احرتاق البنزين إىل 
طاقة ميكانيكية، ولذا تتحرك السيارة. 

ال تتحول مجيع الطاقة احلرارية الناجتة عن االشـتعال يف حمرك السيارة إىل طاقة ميكانيكية، 
فعندما يشـتغل املحـرك تصبح الغازات الناجتـة يف العادم وأجزاء املحرك سـاخنة، وينقل 
العـادم احلرارة إىل اهلـواء اخلارجي املالمس له، فرتتفع درجة حـرارة اهلواء اخلارجي، كام 
تنتقل احلرارة من املحرك إىل املشـعاع، فيمرّ اهلواء اخلارجي خالل املشعاع، مما يرفع درجة 

ا.  حرارته أيضً

Q)، وهـي احلرارة 
L
وتسـمى الطاقـة املنتقلـة إىل خارج حمـرك املركبـة باحلـرارة الضائعة (

غـري املتحولـة إىل شـغل. فعندمـا يعمـل املحـرك بصـورة دائمـة فـإن الطاقـة الداخليـة
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للمحـرك ال تتغـري، أو U = 0 = Q –•W∆  . وحمصلـة كمية احلـرارة التي تدخل املحرك 
W = Q. وتولد مجيع 

H
 –•Q

L
Q = Q؛ لذا يكون الشغل الذي يبذله املحرك هو 

H
 –•Q

L
هي 

املحـركات احلرارية حـرارة ضائعة (مفقـودة)، ولذا ال يوجد حمرك حيـول الطاقة كلها إىل 
شغل أو حركة نافعة.

الكفاءة يتحـدث املهندسـون وبائعو السـيارات عن كفاءة اسـتهالك الوقـود يف حمركات 
 .W التي تتحول إىل شـغل نافع ،Q

H
املركبـات، حيث يشـريون إىل كمية احلرارة الداخلة، 

W/Q. ومن املمكن أن تسـاوي الكفاءة مئة 
H

ويعرب عن الكفاءة الفعلية للمحرك بالنسـبة 
يف املئة إذا حتولت احلرارة الداخلة كلها إىل شغل بفعل املحرك. ولكن بسبب وجود حرارة 
، ال تصل كفاءة أغلب املحركات - حتى إن كانت ذات كفاءة عالية - إىل مئة  مفقودة دائامً

يف املئة. 

ع احلرارة يف املجمعات الشمسية عند درجة  تعمل بعض املحركات بالطاقة الشمسية فتُجمّ
حرارة عالية، ثم تستخدم لتشغيل املحركات، حيث تنتقل الطاقة الشمسية يف صورة أمواج 
كهرومغناطيسـية تعمـل عىل زيادة الطاقـة الداخلية للمجمعات الشمسـية، ثم تنتقل هذه 
الطاقة يف صورة حرارة إىل املحرك. الذي يعمل عىل حتويلها إىل شغل نافع وحرارة مفقودة. 

املربدات ) الثالجات ( تتدفق احلرارة تلقائيًّا من اجلسـم السـاخن إىل اجلسـم البارد. وعىل 
الرغم من ذلك، فإنه يمكن انتزاع الطاقة احلرارية من اجلسـم األبرد وإضافتها إىل اجلسـم 
ق هذا االنتقال باستخدام  د مثاالً عىل اآللة التي حتقّ األسـخن ببذل شـغل معني. ويعد املربِّ
شـغل ميكانيكي؛ حيث تعمل الطاقة الكهربائية عىل تشـغيل حمرك، فيبذل املحرك شـغالً 

عىل الغاز فيضغطه. 

يعـرب الغـاز الذي ينقل احلرارة من داخـل املربد (الثالجة) عن طريـق الضاغط إىل ملفات 
التكثيـف املوجـودة خارج املربد (خلـف الثالجة)، حيث يربد متحوالً إىل سـائل، وتنتقل 
الطاقة احلرارية املفقودة بسبب إسالة الغاز إىل اهلواء املوجود يف الغرفة، ثم يعود السائل إىل 
داخل الثالجة، فيتبخر بعد أن يمتص الطاقة احلرارية مما حييط به (أي من داخل الثالجة)، 
ثـم ينتقـل بعـد ذلك إىل الضاغـط، وتتكرر هـذه العملية، ويكـون التغري الـكيل يف الطاقة 
ا إىل القانون األول يف الديناميكا احلرارية، فإن  ا؛ لذا واسـتنادً احلرارية للغاز يسـاوي صفرً
جمموع الطاقة املأخوذة من حمتويات املربدة والشـغل املبذول بفعل املحرك يسـاوي احلرارة 

املنبعثة، كام يبني الشكل 5-13.

امل�سخات احلرارية إنّ املضخة احلرارية عبارة عن مربد يعمل يف اجتاهني، فتنتزع املضخة يف 
ا يف الشـتاء فتنتزع احلرارة من اهلواء البارد  الصيـف احلـرارة من املنزل، ولذا يربد املنزل. أمّ
الـذي يف اخلـارج وتنقلهـا إىل داخل املنزل لتدفئتـه. ويف كلتا احلالتـني، يتطلب ذلك طاقة 

ميكانيكية لنقل احلرارة من اجلسم األبرد إىل اجلسم األدفأ.
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عمليات تتفق مع القانون الأول يف الديناميكا 
ا. احلرارية ولكن ل حتدث تلقائي

باردحار

اللة احلرارية

الزمن
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باردحار

ا. عمليات حتدث تلقائي

اللة احلرارية

الزمن

القانون الثا يف الديناميكا احلرارية 
 The Second Law of Thermodynamics

هنـاك العديـد من العمليات التـي تتفق مع القانـون األول يف الديناميـكا احلرارية، ولكن 
بعضهـا مل تشـاهد وهـي حتـدث تلقائيًّـا. فعـىل سـبيل املثـال، ال حيظـر القانـون األول يف 
الديناميكا احلرارية تدفق احلرارة من اجلسم البارد إىل اجلسم الساخن، ومع ذلك مل حيدث 
أن أصبحت األجسـام الساخنة أكثر سخونة عند وضعها مالمسة ألجسام باردة، وباملثل، 
مل تصبح األجسام الباردة أكثر برودة عند مالمستها ألجسام ساخنة، انظر الشكل 5-14 .

لـت اآلالت احلرارية الطاقة احلرارية بشـكل كامـل إىل طاقة ميكانيكية  الإنرتوبي  إذا حوّ
دون أيّ حرارة ضائعة (مفقودة) فإنّ القانون األول يف الديناميكا احلرارية يكون قد حتقق.

د هذا البالون وبقي عند درجة احلرارة نفسها، فام مقدار الشغل الذي بذله  22.   يمتص بالون غاز J 75 من احلرارة. فإذا متدّ
البالون يف أثناء متدده؟ 

 يثقب مثقب كهربائي فجوة صغرية يف قالب من األلومنيوم كتلته kg 0.40 فيسخن األلومنيوم بمقدار C° 5.0، ما مقدار  23.
الشغل الذي بذله املثقب؟ 

 كم مرة يتعني عليك إسقاط كيس من الرصاص كتلته kg 0.50 من ارتفاع m 1.5؛ لتسخني الرصاص بمقدار C˚1.0؟  24.

ا من الشـاي، تبذل شـغالً مقداره J 0.05 يف كل مرة حترك فيها امللعقة بصورة دائرية. كم مرة جيب أن  25. ك كوبً  عندما حترّ
حترك امللعقة لرتفع درجة حرارة كوب الشاي الذي كتلته kg 0.15 بمقدار C° 2.0؟ (بإمهال زجاج الكوب)

كيف يمكن استخدام القانون األول يف الديناميكا احلرارية لرشح كيفية ختفيض درجة حرارة جسم ما؟  26.
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م�ساألة حتفيز
لإلنرتويب بعض اخلصائص املدهشـة. قـارن بني احلاالت اآلتية، ووضح أوجه االختالف، بـني هذه التغريات لإلنرتويب، 

معلالً ذلك.

.1 .274 K 273 إىل K 1 من املاء من kg تسخني

.2 .354 K 353 إىل K 1 من املاء من kg تسخني

.3 .273 K 1 من اجلليد بشكل كامل عند kg صهر

.4  .274 K 273 إىل K 1 من الرصاص من kg تسخنيTfTi

1 kg1 kg
Q

، وال تشاهد جزيئات الغاز املوزعة عشوائيًّا ترتب نفسها  إال أنّ احلرارة الضائعة تتولد دائامً
تلقائيًّا يف أنامط معينة. وقد درس املهندس الفرنيس سـادي كارنو قدرة اآلالت عىل حتويل 
ا منطقيًّا عىل أن  الطاقـة احلرارية إىل طاقة ميكانيكية يف القرن التاسـع عرش، حيث قدم إثباتً
اآلالت كلهـا - حتـى املثالية منها - سـتولد بعض احلرارة الضائعـة (املفقودة). وتوصف 
ى اإلنرتويب، وهي عبـارة عن قياس لعدم  نتيجـة كارنـو عىل نحو أفضل بداللة كمية تُسـمّ

االنتظام (الفوىض) يف النظام. 

عندما تسـقط كرة بيسـبول بفعل اجلاذبيـة األرضية، يكون هلا طاقة وضـع، وطاقة حركية 
تؤديـان إىل إنجـاز شـغل. إال أنـه عندما تسـقط الكرة خالل اهلـواء تصطـدم بالعديد من 
ك جزيئات اهلواء يف  ا من طاقة الكـرة. وهذا يؤدي إىل حترُّ جزيئـات اهلواء التي متتص بعضً
اجتاهات، ورسعات عشوائية، حيث تؤدي الطاقة املكتسبة من الكرة إىل زيادة الفوىض بني 
اجلزيئات. فكلام كان مد رسعة اجلزيئات أكرب كان عدم االنتظام (الفوىض) أكرب، والذي 
ا أن تعود اجلزيئات التي اضطربت، وتشـتتت يف  يزيد بدوره اإلنرتويب. ومن املسـتبعد جدًّ
ا، مانحةً بذلك طاقاهتا للكرة ومسببة ارتفاعها عن  مجيع االجتاهات إىل وضعها السـابق معً

سطح األرض. 

إنّ اإلنرتويب حمتو داخل اجلسـم، مثله يف ذلك مثل الطاقة احلرارية، وعند إضافة حرارة 
إىل اجلسـم، فإنَّ اإلنرتويب يزداد، وإذا انتزعت حرارة من اجلسـم فإنّ اإلنرتويب ينقص، أما 
إذا بذل اجلسـم شـغالً دون أن تتغري درجة احلرارة فإنّ اإلنرتويب ال يتغري ما دام االحتكاك 
مهمـالً. ويعرب عن التغـري يف اإلنرتويب S ∆ باملعادلة اآلتية (حيـث تكون وحدة اإلنرتويب 

هي J/K وتكون درجات احلرارة مقيسة بالكلفن):

      ∆S =   Q __ 
T

التغري يف اإلنرتويب   

التغري يف اإلنرتويب جلسم ما يساوي مقدار كمية احلرارة املضافة إىل اجلسم مقسومة عىل 
درجة حرارة اجلسم بالكلفن. 
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ينص القانون الثاين يف الديناميكا احلرارية عىل أن العمليات الطبيعية جتري يف اجتاه املحافظة 
عىل اإلنرتويب الكيل للكون أو زيادته. أيْ أن األشـياء كلّها سـتصبح أكثر عشـوائية، وأقل 
تّخذ إجـراء معني حيافظ عـىل انتظامهـا وترتيبها. ويمكن التفكـري يف زيادة  ـا مـا مل يُ انتظامً
ام عبارات تصف احتامل وقوع  اإلنـرتويب، ويف القانون الثاين يف الديناميكا احلرارية عىل أهنّ
األحـداث. ويبني الشـكل 15-5 زيـادة اإلنرتويب؛ حيـث كانت جزيئـات صبغة الطعام 
منفصلـة عـن املـاء يف بداية األمر، ثم أصبحـت خمتلطة بجزيئات املاء بعد فـرتة زمنية. من 
جهـة أخر، يوضح الشـكل 16-5 مثاالً عىل قانون الديناميـكا احلرارية الثاين، الذي قد 

ا للعديد من الطالب.  يكون مألوفً

يتوقـع من خالل القانـون الثاين يف الديناميكا احلرارية أن احلرارة تنتقل تلقائيًّا من اجلسـم 
السـاخن إىل اجلسـم البارد فقط. افرتض وجود قضيب حديدي سـاخن وكأس ماء بارد، 
ا، يف حني أن متوسط رسعة حركة  ا جدًّ فسيكون متوسط رسعة حركة جزيئات احلديد كبريً
جزيئـات املـاء أقل منه يف احلديد. وعند وضع القضيب يف املاء والوصول إىل حالة االتزان 
احلراري، فإن متوسـط الطاقة احلركية للجزيئـات يف احلديد واملاء تصبح متامثلة. ويف هذه 
ا من اجلزيئات، أصبحت حركتها العشـوائية أكـرب مما كانت عليه يف  ا كبريً احلالـة فإن عـددً
البدايـة، وهـذه احلالة النهائية تكـون أقل ترتيبًا مـن احلالة االبتدائيـة. وال تبقى اجلزيئات 
الرسيعـة مقترصة عىل احلديد فحسـب، كام مل تعد اجلزيئـات األبطأ مقترصة عىل املاء فقط؛ 
إذ إن الرسعـات مجيعها موزعة بانتظام. ويكون اإلنـرتويب للحالة النهائية أكرب منه للحالة 

االبتدائية. 

خمالفات للقانون الثا  إننا نعتـرب العديد من األحـداث اليومية التي حتـدث تلقائيًّا، أو 
طبيعيًّـا، يف اجتـاه واحد من األمور البدهيية؛ وسـوف نندهش إذا وقعت األحداث نفسـها 
ِّن ملعقة معدنية من أحد طرفيها،  بشـكل معكوس تلقائيًّا. فمثالً، لن تندهش عندما تُسـخ
فتصبـح سـاخنة بأكملها بانتظام. ولكـن ختيل ردة فعلك، إذا كانت لديك ملعقة مسـتقرة 
ا!  ا وباردً ا، والطرف اآلخـر متجمدً عـىل طاولة، وفجأة أصبح أحد طرفيها سـاخنًا وحممرً

 5-15 كلال�س
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الديناميـكا  علـم  1790م ظهـر 
,
s 

احلراريـة  بوصفـه علـامً يـدرس حتول 
الطاقـة احلرارية إىل شـغل ميكانيكي؛ 
ا إىل ذلـك وضعـت األسـس  واسـتنادً

النظرية لعمل اآلالت احلرارية.

مايـر   يوليـوس    1841م 
توصـل إىل قانون بقـاء الطاقة 
(الطاقـة يف نظـام مغلـق تبقى 

ثابتة.

  1844م أوجـد العـامل جيمـس 
بول املكايفء امليكانيكي احلراري.

العـامل  ربـط    1845م 
كالوسيوس حتويل الطاقة 

إىل شغل ميكانيكي.

 1824م درس كارنـو 
تعمـل  التـي  احلـرارة  كميـة 
عليهـا اآللـة البخاريـة (دورة 

كارنو).

 ال�سكل 5-17



1824 1790
,
s1840184118441845

هـس  هريمـان  العـامل  درس    1840م 
احلرارة الناجتة عـن التفاعالت الكيميائية 
وتوصل إىل إمكانية حتول الطاقة من حالة 

.إىل أخر

ا عند  ـت يف بركة سـباحة فسـوف تتوقـع بدهييًّا أنك سـتدفع جزيئات املـاء بعيدً صْ وإذا غُ
دخولـك إىل املـاء، ولكنـك سـتندهش إذا عملـت اجلزيئات كلها عـىل قذفـك تلقائيًّا إىل 
منصـة الغطـس. لن خيالف أي من هذه العمليات االفرتاضية املعكوسـة القانون األول يف 
الديناميـكا احلرارية. وتعد ببسـاطة أمثلة عىل األحداث التـي ال حتدث وال حرص هلا؛ ألن 

عملياهتا ختالف القانون الثاين يف الديناميكا احلرارية.

ى أزمة  ا ملا يسـمّ يقـدم القانون الثـاين يف الديناميكا احلراريـة وزيادة اإلنرتويب معنى جديدً
الطاقة. وتشـري أزمة الطاقة إىل املشاكل النامجة عن االستخدام املستمرّ للمصادر املحدودة 
ا مثل  مـن الوقـود األحفوري، مثل الغـاز الطبيعي، والنفط. فأنت عندما تسـتخدم مصدرً
الغـاز الطبيعـي لتدفئة منزلك، فإنك ال تسـتهلك الطاقة التي يف الغـاز، وإنام حتول الطاقة 
الكيميائيـة الكامنة يف جزيئات الغاز إىل طاقـة حرارية يف اللهب، ثم تنتقل الطاقة احلرارية 
التي يف اللهب إىل طاقة حرارية يف اهلواء داخل املنزل، وال تفنى الطاقة حتى لو ترسب هذا 

اهلواء الدافئ إىل اخلارج؛ فالطاقة مل تستهلك. أما اإلنرتويب فقد ازداد.

ا، وكام تعلمت، عندمـا تصبح مادة أكثر  إنّ الرتكيـب الكيميائـي للغاز الطبيعـي منظم جدًّ
ا احلركة العشـوائية  سـخونة، فإن متوسـط الطاقة احلركية للجزيئات داخل املادة يزداد، أمّ
للهـواء الدافـئ فتصبح غـري منتظمة. ورغم أنـه من املمكـن رياضيًّا للرتتيـب الكيميائي 
األصـيل أن يُعـاد تشـكيله، إال أن احتامل حدوث ذلـك بالتأكيد معدومة. وهلذا السـبب، 
ـا لعدم توافـر طاقة مفيدة. فالطاقـة التي يف اهلواء  يُسـتخدم اإلنـرتويب غالبًا بوصفه مقياسً
الدافئ يف املنزل غري متوافرة لتنجز شغالً ميكانيكيًّا أو لتنقل احلرارة إىل أجسام أخر، كام 
هو احلال بالنسـبة جلزيئات الغاز األصلية. وإن نقص الطاقة القابلة لالسـتخدام هو فعليًّا 
ا يمكن القول بأن علـم الديناميكا احلرارية  ظهر  بوصفه علامً يدرس  فائـض يف اإلنرتويب. وأخريً
ـا لعمل  حتول الطاقة احلرارية إىل شـغل ميكانيكي يف أواخر القرن الثامن عرش وكان أساسً

اآلالت احلرارية. ويبني الشكل 17-5 إسهامات بعض العلامء فيه.
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  يرسـل النظام القديم للتدفئة  27.
ا داخل األنابيب يف كل غرفة من املنزل، ويتكثف  بخارً
. حلّل هذه  هـذا البخار يف داخل املشـعاع ليصبح مـاءً

العملية، وارشح كيف تعمل عىل تدفئة الغرفة؟
  ما مقدار كمية احلرارة الالزمة  28.

لتحويل g 50.0 من املاء عند درجة حرارة C° 80.0 إىل 
بخار عند درجة حرارة C° 110.0؟ 

 ما مقدار الطاقة الالزمة لتسخني  29.
kg 1.0 من الزئبق عند درجة حرارة C° 10.0 إىل درجة 
الغليان وتبخره كامالً؟ علامً بأن السعة احلرارية النوعية 
للزئبق هي J/kg.°C 140، واحلرارة الكامنة لتبخره هي 
 .357 °C 105×3.06 ، ودرجة غليان الزئبق هي J/ kg

 قاس جيمس  30.
جـول الفرق يف درجة حرارة املاء عند قمة شـالل ماء 

وعند قاعه بدقة. فلامذا توقع وجود فرق؟ 
 يسـتخدم رجل  31.

مطرقة كتلتها kg 320 تتحرك برسعة m/s 5.0 لتحطيم 
قالب رصاص كتلته kg 3.0 موضوع عىل صخرة كتلتهــا 
kg 450. وعندما قاس درجة حرارة القالب وجد أهنا 

زادت C° 5.0. فرسّ ذلك. 

 تتدفق مياه شالل  32.
يرتفع m 125.0 كام يف الشكل 18-5. احسب الفرق 
يف درجة حرارة املاء بني قمة الشالل وقاعه إذا حتولت 

كل طاقة وضع املاء إىل طاقة حرارية.

5-18 

C12-18A-845813       3rd proof

125.0 m

 ملاذا ينتج عن تدفئة املنـزل عن طريق الغاز  33.
الطبيعي زيادة يف كمية الفوىض أو العشوائية؟

 إذا كان لديك أربع جمموعات من بطاقات  34.
د. حتتوي كل جمموعة 20  فهرسة، لكل جمموعة لون حمدّ
ا  ورقة مرقمة. فإذا خلطت بطاقات هذه املجموعات معً
عـدة مرات فهل حيتمل أن تعـود البطاقات إىل ترتيبها 
األصيل؟ وضح ذلك. وما القانون الفيزيائي الذي ينطبق 

عليه هذا املثال؟

5-2

مارسـني  توصـل   1862
برتلـوت إىل إمكانيـة احلصـول عىل 
قـوة دافعـة  مـن احلـرارة الناجتة عن 

التفاعالت الكيميائية.

مارسـني  توصـل  1862 إليـوت العـامل  قـدم   1999
ليب منظومة الثريموديناميكا لتفسـري 

االنرتويب.

إليـوت  العـامل  قـدم  1999 ان  اقـرتح سيلسـيوس   1945
تكـون درحـة الصفـر هي درجـة جتمد 

املاء ودرجة 100 هي درجة غليانه.

إليـوت  العـامل  قـدم  1999 ان  اقـرتح سيلسـيوس  1945

1878-1875 أثبـت ويـالرد 
غيبـس ما توصـل إليـه هلمولنـز  من 
حيـث الربـط بـني الطاقـة الكهربائيـة 
للبطارية و الطاقة الكيميائية واحلرارية 

الناجتة عن التفاعالت فيها.

1850 بولتزمان اسـتنتج 
التغـري  حـدوث  وإمكانيـة 

العكوس يف نظام مغلق.

185018621878-187519451999

1875
غيبـس ما توصـل إليـه هلمولنـز  من 
حيـث الربـط بـني الطاقـة الكهربائيـة 
للبطارية و الطاقة الكيميائية واحلرارية 

الناجتة عن التفاعالت فيها.

1878-18751878-1875
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� تقيس درجة احلرارة والكتلة بالوحدات الدولية. 
� ترسـم الرسـوم البيانية وتسـتخدمها للمسـاعدة 
عـىل وصف تغـري درجة حرارة املاء عند تسـخينه 

وتربيده.

� تفـرس أوجـه التشـابه واالختـالف بـني هذيـن 
التغريين.

A B C D E F G H I J K L M N

 

A B C D E F G H I J K L M NA B C D E F G H I J K L M NA B C D E F G H I J K L M N احذر عند التعامل مع صفيحة السخان الكهربائي �
احلارة.

سخان كهربائي (أو هلب بنسن)
 250 ml دورق زجاجي حراري سعته

g(200-50) من املاء 

مقياسا درجة حرارة ( غري زئبقيني) 

     ساعة إيقاف

شغل السخان الكهربائي عىل أعىل درجة حرارة ممكنة،  1.
أو كام يرشدك املعلم، وانتظر عدة دقائق حتى تسخن. 

قس كتلة الدورق الفارغ.  2.

امـأل الـدورق بمقدار ml 150 من املـاء، ثم قس كتلة  3.
الدورق واملاء. 

احسب كتلة املاء يف الدورق وسجلها. 4.

اعمل جدوالً للبيانات.  5.

سـجل درجة احلرارة االبتدائية للامء واهلـواء يف الغرفة.  6.
عـىل أال يالمـس قاع مقيـاس احلـرارة قاع الـدورق أو 

جوانبه، أو الطاولة أو اليدين. 
ضـع الـدورق عـىل صفيحـة السـخان الكهربائـي،  7.

وسجل درجة احلرارة كل دقيقة مدة 5 دقائق. 
ارفـع الـدورق عـن الصفيحة بحـذر، وسـجل درجة  8.

احلرارة كل دقيقة مدة عرش دقائق. 
سجل درجة حرارة اهلواء يف هناية الفرتة.  9.
 افصل قابس السخان الكهربائي.  10.
 اتـرك األدوات عند االنتهاء حتى تربد، وختلص من املاء  11.

وفق إرشادات املعلم. 

التسخين والتبريد
عند وضع دورق ماء عىل صفيحة ساخنة فإنّ احلرارة تنتقل يف البداية إىل الدورق ثم إىل املاء يف قاع الدورق 
بالتوصيـل، ثـم ينقـل املاء احلـرارة من القـاع إىل أعىل خـالل حتريك املاء السـاخن للقمة عـن طريق احلمل 
احلـراري. وعنـد إزالة أو فصل مصدر احلرارة، يشـع املاء طاقة حرارية حتى يصـل إىل درجة حرارة الغرفة. 

وتعتمد الرسعة التي يسخن هبا املاء عىل كمية احلرارة املضافة، وكتلة املاء، وسعته احلرارية النوعية.
�سوؤال التجربة 

كيف يمكن أن تؤثر الزيادة املستمرة الثابتة للطاقة احلرارية يف درجة حرارة املاء؟ 
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احسب التغري يف درجة حرارة اهلواء لتحديد ما إذا كانت  1.
ا خارجيًّا. درجة حرارة اهلواء متغريً

مثّل بيانيًّا العالقة بـني درجة احلرارة (املحور الرأيس)  2.
والزمن (املحور األفقي). واستخدم احلاسوب أو اآللة 

احلاسبة لرسم املنحنى إذا أمكن ذلك. 
اح�سب ما التغري يف درجة حرارة املاء يف حالة التسخني؟ 3.
اح�سب ما االنخفاض يف درجة حـرارة املاء بعد إبعاد  4.

مصدر احلرارة؟
احسـب متوسـط ميل املنحنـى البياين الرتفـاع درجة  5.

احلرارة من خالل قسـمة التغـري يف درجة احلرارة عىل 
زمن تسخني املاء.

احسب متوسـط ميل املنحنى البياين النخفاض درجة  6.
احلرارة من خالل قسـمة التغـري يف درجة احلرارة عىل 

الزمن من حلظة إبعاد مصدر احلرارة. 

خل�ض مـا التغري الذي طرأ عىل درجة حـرارة املاء عند  1.
وضع مصدر احلرارة؟

خل�ض ما التغـري الذي طرأ عىل درجة حـرارة املاء بعد  2.
إبعاد مصدر احلرارة مبارشة؟ 

ما الذي حيـدث لدرجة حرارة املاء بعد الدقائق العرش  3.
التالية؟ وهل تستمر يف االنخفاض إىل األبد؟

أهيام بدا أرسع: تسخني املاء أم تربيده؟ وملاذا تعتقد ذلك؟  4.
تلميح: تفحص قيم امليل التي حسبتها. 

ن فر�سية أين ذهبت الطاقة احلرارية للامء عندما بدأ  5. كو
املاء يربد؟ ادعم فرضيتك.

هـل يـؤدي وضع مقيـاس احلرارة يف أعـىل املاء داخل  1.
الـدورق إىل إعطـاء قـراءة خمتلفة عـام إذا وضع يف قاع 

الدورق؟ فرسّ ذلك. 
ن فرضية السـتنتاج التغـريات يف درجة احلرارة إذا  2. كوِّ

كان لديك الكميات اآلتيــــة من املاء يف الـــدورق: 
 .50 ml ، 250 ml

افرتض أنـك عزلت الدورق املسـتخدم، فكيف تتأثر  3.
قابلية الدورق للتسخني أو التربيد؟

افـرتض أنك اسـتخدمت زيتًـا نباتيًّا بدالً مـن املاء يف  1.
ن فرضية حول تغريات درجة احلرارة إذا  الـدورق. كوِّ

اتبعت اخلطوات نفسها ونفذت التجربة. 
إذا أخذت كمية حساء عند درجة حرارة الغرفة، وسخنتها  2.

يف فرن ميكروويف مدة 3 دقائق، فهل يعود احلساء إىل 
درجة حرارة الغرفة يف 3 دقائق؟ فرسّ ذلك. 

  ملزيد من املعلومات حول الطاقة احلرارية ارجع اإىل املوقع الإلكرتو
www.obeikaneducation.com

 ملزيد من املعلومات حول الطاقة احلرارية ارجع اإىل املوقع الإلكرتو

 الفيزياء

جدول البيانات
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ا مكيفات اهلواء العكسية، وهي تستخدم لتدفئة وتربيد املنازل  اخرتعت مضخات احلرارة عام 1940 م، ويُطلق عليها أيضً
وغـرف الفنـادق. وتتحول مضخات احلـرارة من مدافئ إىل مكيفات هـواء عن طريق عكس اجتاه انتقـال احلرارة (تدفق 

التربيد) خالل النظام. 
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ِTemperature and Thermal Energy 1-5 درجة احلرارة والطاقة احلرارية

المفردات

• التوصيل احلراري	
• االتزان احلراري 	
• احلرارة 	
• احلمل احلراري	
• اإلشعاع احلراري	
• احلرارة النوعية	

املفاهيم الرئي�سة

• ا مع متوسط الطاقة احلركية جلزيئاته. 	 تتناسب درجة حرارة الغاز طرديًّ
• الطاقة احلرارية هي مقياس للحركة الداخلية جلزيئات اجلسم. 	
• يصـل مقيـاس احلـرارة إىل االتزان احلراري مع اجلسـم املالمس له، ثم تشـري خاصيـة للمقياس - 	

تعتمد عىل احلرارة - إىل درجة احلرارة. 
• 	 1 K يسـتخدم مقياسـا درجـة احلرارة سلسـيوس وكلفـن يف البحث العلمـي. وكل تغري بمقـدار

 .1 °C يساوي تغريًا بمقدار
• ا. 	 ا مطلقً ال يمكن انتزاع أيّ طاقة حرارية من املادة عندما تكون درجة حرارهتا صفرً
• احلرارة هي الطاقة املنتقلة بسبب اختالف درجات احلرارة. 	

Q = mC∆T = mC (T
f
 – T

i
)

• 	 .1K 1 من املادة بمقدارkg السعة احلرارية النوعية هي كمية احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة
• يمكـن أن تتدفـق احلـرارة يف النظام املغلق واملعـزول، وينتج عن ذلـك تغري الطاقـة احلرارية ألجزاء 	

EA + EB = ثابت النظام، ولكن الطاقة الكلية للنظام تبقى ثابتة. 

 Changes of State and The Laws of Thermodynamics 2-5  تغريات حالة املادة وقوانني الديناميكا احلرارية

المفردات

• احلرارة الكامنة 	
لالنصهار 

• احلرارة الكامنة 	
للتبخر 

• القانون األول يف 	
الديناميكا احلرارية 

• املحرك احلراري 	

• اإلنرتويب	

• القانون الثاين يف 	
الديناميكا احلرارية

املفاهيم الرئي�سة

• احلـرارة الكامنـة لالنصهـار هي كميـة احلرارة الالزمـة لتحويل 1kg مـن املادة الصلبـة إىل حالتها 	
Q = mHf السائلة عند نقطة انصهارها. 

• احلرارة الكامنة للتبخر هي كمية احلرارة الالزمة لتحويل kg 1 من املادة السائلة إىل حالتها الغازية 	

Q = mHv عند نقطة غلياهنا.  
• انتقال احلرارة خالل تغري حالة املادة ال يغري درجة حرارهتا. 	
• ا منه الشـغل الذي يبذله اجلسم.  	 إن التغري يف طاقة جسـم ما هو جمموع الطاقة املضافة إليه مطروحً

  ∆U = Q – W

• حيوّل املحرك احلراري الطاقة احلرارية إىل طاقة ميكانيكية باستمرار. 	
• تسـتخدم مضخة احلـرارة واملربدة (الثالجة) الطاقـة امليكانيكية لنقل احلرارة مـن احليز الذي درجة 	

حرارته أقل إىل احليز الذي درجة حرارته أكرب. 
• اإلنرتويب هو قياس للفوىض يف النظام. 	
• يعـرف التغـري يف اإلنرتويب جلسـم ما عىل أنـه مقدار احلرارة املضافة إىل اجلسـم مقسـومة عىل درجة 	

حرارته بالكلڤن. 

www.obeikaneducation.com 
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خريطة املفاهيم
أكمـل خريطة املفاهيـم أدناه باسـتخدام املصطلحات  35.

اآلتية: احلرارة، الشغل، الطاقة الداخلية.
القانون  الأول في 

الديناميكا الحرارية

القوى اخلارجيةدرجة احلرارةالإنرتوبي

اإتقان املفاهيم
 وضـح االختالفـات بني الطاقـة امليكانيكيـة لكرة ما،  36.

وطاقتها احلرارية، ودرجة حرارهتا. (5-1)
 هل يمكن وجود درجة حرارة للفراغ؟ وضح ذلك. (5-1) 37.
 هـل مجيع اجلزيئـات أو الذرات يف السـائل هلا الرسعة  38.

نفسها؟ (5-1)
ا لدرجة احلرارة؟  39. ا جيدً  هل يُعد جسم اإلنسـان مقياسً

تشعر يف يوم شـتاء بارد، أن مقبض الباب املعدين أبرد 
من املقبض اخلشبي. فرس ذلك. (5-1)

 عند تدفق احلرارة من جسم ساخن مالمس جلسم بارد، هل  40.
حيدث للجسمني التغري نفسه يف درجات احلرارة؟ (5-1)

 هل تسـتطيع إضافة طاقة حرارية إىل جسم دون زيادة  41.
درجة حرارته؟ فرس ذلك. (5-2)

عندما يتجمد الشمع، هل يمتص طاقة أم يبعث طاقة؟ (5-2) 42.

ا  43.  فرس ملاذا يبقى املاء يف القربة املحاطة بقامش رطب باردً
أكثر من حالة عدم وجود القامش؟ (5-2)

أي العمليات حتدث يف ملفات مكيف اهلواء املوجودة  44.
داخل املنزل: التبخر أم التكثف؟ وضح ذلك. (5-2)

تطبيق املفاهيم
 الطب تطهو امرأة اللحم يف قدر ماء يغيل. فهل ينضج  45.

اللحـم أرسع عند غيل املاء بشـدة أو غليه هبدوء (عىل 
نار هادئة)؟

ده مكعب مـن الثلـج أرسع: املاء أم  46. أي السـائلني يـربِّ
امليثانول؟ وضح ذلك. 

ـخنت كتلتان متساويتان من األلومنيوم والرصاص  47. سُ
بحيث أصبحتا عند درجة احلرارة نفسـها، ثم وضعت 
القطعتـان عىل لوحني متامثلني مـن اجلليد. أهيام يصهر 

ا أكثر؟ وضح ذلك. جليدً
ملاذا يشـعر الشخص بربودة السـوائل الرسيعة التبخر  48.

عىل اجللد، ومنها األسيتون وامليثانول؟
أُسقط قالبان من الرصاص هلام درجة احلرارة نفسها يف  49.

كأسـني متامثلتني من املاء متساويتني يف درجة احلرارة. 
فإذا كانت كتلة القالب A ضعف كتلة القالب B، فهل 
يكون لكأيس املاء درجات احلرارة نفسها بعد الوصول 

إىل حالة االتزان احلراري؟ وضح ذلك. 

اإتقان حل امل�سائل

1-5 درة ارار والطاة 

ارارة
ما مقدار كمية احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة g 50.0 من  50.

املاء من درجة حرارة C° 4.5     إىل درجة حرارة C° 83.0؟ 
يمتص قالب من املعدن كتلته g 102 ×5.0 كمية من احلرارة  51.

 20.0 °C 5016 عندما تتغري درجة حرارته من  J مقدارها
إىل C° 30.0. احسب السعة احلرارية النوعية للمعدن. 

فنجان قهوة وضـع فنجـان قهـوة زجاجـي كتلتـه 52.
102g× 4.00 ودرجة حرارته C°20.0 يف وعاء تسخني 

 .5-18 الشـكل  يف  كـام   80.0°C حرارتـه  درجـة 
فأصبحـت درجـة حـرارة الفنجـان مسـاوية لدرجـة 
حـرارة الوعـاء. احسـب كمية احلـرارة التـي امتصها 
الفنجـان؟ افـرتض أن كتلة وعـاء التسـخني كبرية بام 

يكفي، فال تتغري درجة حرارته بشكل ملحوظ.

80.0ºC20.0ºC

4.00×102 g
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.53 ،1.00 × 102 g وضعت كتلة من التنجسـتن مقدارها
ودرجة حرارهتا C° 100.0 يف g 102 × 2.00 من املاء عند 
درجة C° 20.0. فوصل اخلليط إىل االتزان احلراري عند 
درجة C° 21.6. احسب السعة احلرارية النوعية للتنجستن. 

املـاء عنـد  54. g 102 × 6.0 مـن  لطـت عينـة كتلتهـا  خُ
درجـة C° 90.0 بعينـة مـاء كتلتهـا g 102 × 4.0 عنـد 
حـرارة  أي  فقـدان  عـدم  افرتضـت  فـإذا   .22.0 °C
للخليـط؟  النهائيـة  احلـرارة  درجـة  فـام  للمحيـط، 

وضعت قطعة خارصني يف وعاء ماء كام يف الشكل 5-19.  55.
 ،71.0 °C 10.0، ودرجة حرارهتا kg فإذا كانت كتلة القطعة
وكتلة املاء kg 20.0، ودرجة حرارته قبل إضافة القطعة 
C° 10.0، فام درجة احلرارة النهائية للامء واخلارصني؟ 

ال�سكل 5-19 

إن الطاقـة احلركيـة لسـيارة صغـرية تتحـرك برسعـة  56.
ـا  انطباعً لتكـون   .2.9 × 105 J هـي   100 km/h

ا عن مفهوم الطاقة، احسـب حجـم املاء (باللرت)  جيدً
الغرفـة حـرارة  درجـة  مـن  حرارتـه  ترتفـع  الـذي 
(C° 20.0) إىل درجة الغليان (C° 100.0) إذا اكتسب 

. 2.9 × 105 J طاقة مقدارها
.57  3.0 × 105 W خان املاء يستخدم سـخان ماء قدرتهس�

لتسخني قدح ماء كام يف الشكل 20-5. ما مقدار الزمن 
ا من الزجاج  الالزم جلعل املاء يغيل، إذا كان القدح مصنوعً
وكتلته g 102 × 3.0 وحيتوي g 250 من املـاء عند C° 15؟ 
افرتض أن درجة حرارة القدح مسـاوية لدرجة حرارة 

املاء، وأنه لن يفقد احلرارة إىل اهلواء. 

ال�سكل 5-20 

3.00 × 102 W

× 

˚

حمرك ال�سيارة حيتـوي حمـرك سـيارة حديـد كتلتـه  58.
kg 102 × 2.50 كام حيتوي عىل ماء للتربيد. افرتض أن درجة 

حرارة املحرك حلظة توقفه عن العمل C° 35.0، ودرجة 
حرارة اهلواء C° 10.0. فام مقدار كتلة املاء املسـتخدمة 
لتربيد املحرك، إذا كانت كمية احلرارة الناجتة عن املحرك 
واملاء داخله عندما يربدان ليصال إىل درجة حرارة اهلواء 

هي J 106 × 4.40؟ 

 او ات حالة املاد2-5  ت

الاميا ارارة 
كانت إحد طرائق التربيد قديامً تقتيض استخدام قالب  59.

من اجلليد كتلته kg 20.0 يوميًّا يف صندوق اجلليد املنزيل. 
وكانت درجة حرارة اجلليد C° 0.0 عند اسـتالمه. فام 
مقدار كمية احلرارة التي يمتصها القالب يف أثناء انصهاره؟ 

ثفت عينة من الكلوروفورم كتلتها g 40.0 من بخار  60. كُ
 ،61.6 °C 61.6 إىل سـائل عند درجـة °C عنـد درجة
فانبعثت كمية من احلرارة مقدارها J 9870. ما احلرارة 

الكامنة لتبخر الكلوروفورم؟ 
حتركت سيارة كتلتها kg 750 برسعة m/s 23 ثم توقفت  61.

 15 kg بالضغط عىل املكابح. فإذا احتوت املكابــح عىل
مـن احلديد الذي يمتص احلـرارة. فام مقدار الزيادة يف 

درجة حرارة املكابح؟ 
ما مقدار كمية احلرارة املضافة إىل كتلة g 10.0 من اجلليد  62.

عند درجة C° 20.0- لتحويلها إىل بخار ماء عند درجة 
C° 120.0؟ 
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تتحـرك قذيفـة مـن الرصـاص كتلتهـا g 4.2 برسعة  63.
m/s  275 فتصطـدم بصفيحة فوالذية وتتوقف، فإذا 

حتولت طاقتها احلركية كلها إىل طاقة حرارية دون فقدان 
أي يشء منها، فام مقدار التغري يف درجة حرارهتا؟ افرتض
 أن احلـرارة كلهـا بقيـت يف الرصاصـة وأن مادهتا هي 

الرصاص.
ينتج كل ml 100 من مرشوب خفيف طاقة مقـدارها  64.

 ،375 ml 1.7، فإذا كانـت العلبة منه حتتــوي عىل kJ

ورشبـت فتاة العلبـة وأرادت أن تفقد مقدار ما رشبته 
مـن الطاقة من خالل صعود درجات سـلم، فام مقدار 
االرتفـاع الـذي ينبغـي أن تصعد إليه الفتـاة إذا كانت 

كتلتها kg 65.0؟ 

مراجعة عامة
مـا كفاءة املحرك الـذي ينتـج J/s 2200 عندما حيرق  65.

مـن البنزيـن ما يكفـي إلنتـاج J/s 5300؟ وما مقدار
ينتجهـا املحـرك كل التـي   كميـة احلـرارة الضائعـة 

 ثانية؟ 

مكب�ض اأختام تبـذل آلة أختــــام معدنيـــة يف مصنع  66.
قطعـة  فيهـا  ختتـم  مـرة  كلّ  يف  الشـغل  مـن   2100 J
معدنيـة. ثم تغمس كل قطعة خمتومة يف حوض حيتوي 
kg 32.0 من املاء للتربيد. فام مقدار الزيادة يف درجات 

حـرارة احلـوض يف كل مرة تغمس فيهـا قطعة معدنية
 خمتومة؟ 

حتركت سـيارة كتلتهـا kg 1500 برسعة m/s 25، ثم  67.
ا عن احلركة بعد ضغط سائقها عىل املكابح.  توقفت متامً
ما مقدار التغري يف درجة حرارة املكابح إذا أودعت كامل 
طاقة السيارة يف املكابح املصنوعة من األلومنيوم والتي 

كتلتها kg 45؟

باملـاء  68. متزجـه  املثلـج  الشـاي  لتصنـع  املثلج   اال�س
السـاخن، ثم تضيف إليـه اجلليد. فإذا بـدأت بمقدار
L 1.0 من الشـاي عند درجة C° 90، فام أقل كمية من 
اجلليد يتطلبها تربيده إىل درجة C° 0؟ وهل من األفضل 
ترك الشـاي يـربد إىل درجة حرارة الغرفـة قبل إضافة 

اجلليد إليه؟

ـا قالبًا  69. وضع قالب من النحاس عند C° 100.0 مالمسً
من األلومنيوم عند C° 20.0، كام يف الشكل 21-5. ما 
الكتل النسبية للقالبني إذا كانت درجة احلرارة النهائية 

هلام C° 60.0؟ 

ال�سكل 5-21 

ينزلـق قالب من النحـاس كتلته kg 0.53 عىل سـطح  70.
األرض، ويصطدم بقالب مماثل يتحرك يف االجتاه املعاكس 
بمقدار الرسعة نفسه. فإذا توقف القالبان بعد االصطدام، 
وازدادت درجة حرارهتام بمقدار C° 0.20 نتيجة التصادم، 

فام مقدار رسعتيهام قبل االصطدام؟ 
ينزلق قالب من اجلليد كتلته kg 2.2 عىل سطح خشن.  71.

فإذا كانت رسعته االبتدائية m/s 2.5 ورسعته النهائية 
m/s 0.5، فام مقدار ما ينصهر من قالب اجلليد نتيجة 

للشغل املبذول بفعل االحتكاك؟ 
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التفكري الناقد 
50.0 من  72. J تنتج ينتزع حمرك حراري معنيحّلل ثم ا�س

الطاقة احلرارية من مسـتودع حار عنـد درجة حـرارة 
T، ويبعث J 40.0 من احلرارة إىل مستودع 

H
 = 545 K

T. كام يعمل عىل نقل 
L
 = 325 K بارد عند درجة حرارة

ا خالل العملية.  اإلنرتويب من مستودع إىل آخر أيضً

.a  كيـف يعمل املحـرك عىل تغيـري اإلنـرتويب الكيل
للمستودعني؟ 

.b  ماذا سـيكون تغري اإلنرتويب الكيل يف املسـتودعني
T؟

L
 = 205 K إذا كانت

حّلل ثم ا�ستنتج تزداد عمليات األيض لالعبي كرة القدم  73.
خالل اللعبة بمقـدار W 30.0. ما مقدار العرق الذي 
جيب أن يتبخر من الالعب كل ساعة ليبدد هذه الطاقة 

احلرارية اإلضافية؟ 

حّلل ثم ا�ستنتج يستخدم الكيميائيون املسعر لقياس كمية  74.
احلرارة الناجتة عن التفاعالت الكيميائية. فعىل سـبيل 
املثال، يذيب كيميائي 1022 × 1.0 جزيئًا من مسـحوق 
مادة يف مسعر حيتوي kg 0.5 من املاء، فتتحطم اجلزيئات 
ر طاقة ربطها ليمتصها املاء، فتزداد درجة حرارة  وتتحرّ
املـاء إىل C° 2.3. ما مقدار طاقة الربط لكل جزيء مع 

هذه املادة؟ 

تطبيق املفاهيم تعد الشمس مصدر مجيع أشكال الطاقة  75.
عىل األرض. حيث تكون درجة حرارة سطح الشمس 
K 104 تقريبًا. ماذا حيدث للعامل لو كانت درجة حرارة 

سطح الشمس K 103؟ 

الكتابة يف الفيزياء
لقـد تأثـر فهمنـا للعالقة بني احلـرارة والطاقـة بأعامل  76.

بنجامني ثومسـون، وكونت رمفورد، وجيمس جول. 
حيث اعتمدوا عىل النتائج التجريبية لتطوير أفكارهم. 
ر هل من اإلنصاف  حتقق من التجارب التي قاموا هبا، وقدِّ

تسمية وحدة الطاقة باجلول بدالً من ثومسون؟ 

للامء سـعة حرارية نوعية كبرية غـري عادية، كام أن كالًّ  77.
من احلرارة الكامنة النصهـاره وتبخره عالية. ويعتمد 
الطقس عىل املاء يف حاالتـه الثالث. تُر كيف يكون 
العـامل إذا كانت خصائص املاء احلرارية مثل خصائص 

املوادّ األخر كامليثانول مثالً؟ 

مراجعة تراكمية
ترفع رافعة كتلة مقدارها kg 180 إىل ارتفاع m 1.95. ما  78.

مقدار الشغل الذي تبذله الرافعة لرفع الكتلة؟ (الفصل 3)
يف عرض للقوة طُلب إىل جمموعة من اجلنود األشـداء  79.

دحرجة صخور كتلة كل منها kg 215 إىل أعىل تل ارتفاعه 
m 33، فـإذا كان بإمـكان أحد املشـاركني توليد قدرة 
متوسـطها kW 0.2، فكم صخرة خالل h 1 يسـتطيع 

أن يدحرج إىل أعىل التل؟ (الفصل 4)
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أسئلة االختيار من متعدد
اختر  رمز ا جابة الصحيحة فيما يلي:

أي حتويالت درجات احلرارة التالية غري صحيح؟  1.

298 K= 571 °C  C   -273 °C = 0 K  A

88 K = -185 °C D   273 °C = 546 K  B

ما وحدات اإلنرتويب؟ 2.

J   C    J/ K  A

kJ   D    K/ J  B

أي العبارات اآلتية املتعلقة باالتزان احلراري غري صحيح؟  3.

A   عندما يكون جسـامن يف حالة اتزان فإن اإلشعاع 

احلراري بني اجلسمني يستمر يف احلدوث. 

B   يستخدم االتزان احلراري يف توليد الطاقة يف املحرك 

احلراري. 

C   يستخدم مبدأ االتزان احلراري يف احلسابات املسعرية. 

D   عندما ال يكون جسامن يف حالة اتزان فإن احلرارة 

ستتدفق من اجلسم الساخن إىل اجلسم األبرد منه. 

مـا كميـة احلـرارة الالزمة لتسـخني g 87 مـن امليثانول  4.
املتجمد عند  K 14إىل بخار عند K 340؟ (درجة انصهاره  
C° 97.6-، درجة غليانه  C° 64.6، افرتض أن السـعة 

احلرارية النوعية للميثانول ثابتة يف مجيع حاالته).

1.4 × 102 kJ   C    17 kJ  A

1.5 × 102 kJ   D    69 kJ  B

أي العبارات اآلتية املتعلقة بالطاقة واإلنرتويب وتغريات  5.
احلالة صحيح؟ 

A   يزيد جتميـد املاء من طاقته حيث يكتسـب ترتيبًا 

ل إىل مادة صلبة.  جزيئيًّا باعتباره حتوَّ

B   كلام كانت السعة احلرارية النوعية للامدة أكرب زادت 

درجة حرارة انصهارها. 

C   حـاالت املادة ذات الطاقـة احلركية األكرب يكون 

هلا إنرتويب أكرب. 

D   ال يمكن أن تزداد الطاقة واإلنرتويب يف الوقت نفسه.

ما مقدار كمية احلرارة الالزمة لتدفئة ml 363 من املاء  6.
يف زجاجة أطفال من C° 24 إىل C° 38؟ 

121 kJ   C    21 kJ  A

820 kJ   D    36 kJ  B

تكون هناك دائامً كمية حرارة مفقودة يف املحرك احلراري؛  7.
: ألنّ

A   احلرارة ال تنتقل من اجلسم البارد إىل اجلسم الساخن. 

B  االحتكاك يعمل عىل إبطاء املحرك. 

C  اإلنرتويب يزداد يف كل مرحلة. 

D  مضخة احلرارة تستخدم طاقة. 
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ما مقدار كمية احلرارة الالزمة لصهر g 81 من اجلليد  8.
عند درجة C° 0.0 يف دورق ويسخن إىل C°  10؟ 

30 kJ  C    0.34 kJ  A

190 kJ  D    27 kJ  B

°


m

إذا بذلت J 0.050 من الشغل عىل القهوة يف الفنجان  9.
يف كل مـرة حتركها، فام مقـدار الزيادة يف اإلنرتويب يف 
ml 125 مـن القهوة عند درجة C° 65 عندما حتركها 

85 مرة؟ 

0.095 J/K  C    0.013 J/K  A

4.2 J  D    0.050 J  B

ا�سئلة الممتدة

مـا الفرق بني كمية احلرارة الالزمة لصهر g 454 من  10.
اجلليد عنـد C° 0.0، وكمية احلرارة الالزمة لتحويل 
g 454 مـن املاء عنـد C° 100 إىل بخار؟ وهل مقدار 
الفـرق أكرب أم أقل من كمية الطاقة الالزمة لتسـخني 

g 454 من املاء عند C° 0.00 إىل C° 100.0؟ 

اإر�ساد

تعلم من اأخطائك

تكون األخطاء التـي ترتكبها قبل االختبار مفيدة؛ ألهنا 
تبـني املواضع التي حتتاج إىل تركيز أكرب. فعندما حتسـب 
ر أن  كميـة احلـرارة الالزمة لصهـر مادة وتسـخينها تذكّ
حتسب كمية احلرارة الالزمة لصهر املادة إضافة إىل كمية 

احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارهتا.
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حاالت المادة
States of Matter

ما الذي ستتعلمه في هذا 
الفصل؟

• د املـادة وتقلصها بسـبب 	 تفسـري متدّ
التغريات يف درجات احلرارة.

• تطبيـق مبـادئ باسـكال وأرمخيدس 	
وبرنويل يف مواقف احلياة اليومية. 

ا	همية

ننا من  إن املوائع والقـو التي تبذهلا متكّ
ن املناطيد  السباحــة والغطـــس، ومتكّ

من الطفو، والطائرات من الطريان. 

د احلـراري يف تصميم املباين،  يؤثر التمدّ
والطرق، واجلسور، واآلالت.

م الغواصـات النووية  الغواصـات تُصمّ
أعـامق  يف  بحريـة  بمنـاورات  لتقـوم 
خمتلفـة يف املحيـط؛ لـذا جيـب أن تقاوم 
االختالفـات اهلائلة يف الضغط واحلرارة 

عندما تغوص حتت املاء.

ر ◀ فكِّ
كيف تستطيع الغواصة أن تطفو عىل سطح 

املحيط وتغوص يف أعامقه؟
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ا يف حياة اإلنسـان اليومية، ونشـعر  املـاء واهلـواء من أكثر املوادّ شـيوعً
بتأثريمها عندما نرشب، وعندما نستحم، ومع كل هواء نستنشقه.

يف ضـوء خرباتـك اليوميـة، قـد ال يبـدو أن هناك خصائص مشـرتكة 
رت يف طريقة أخر فسـوف تدرك أن هلام  بـني املاء واهلـواء، أما إذا فكّ
خصائص مشـرتكة؛ فـكل من املاء واهلـواء يتدفقان وليـس ألي منهام 
شكل حمدد، عىل عكس املوادّ الصلبة. ولذرات املادة وجزيئاهتا الغازية 

والسائلة حرية كبرية لتتحرك.
ـا بالغازات  سـوف تستكشـف يف هـذا الفصـل حـاالت املـادة، مبتدئً
والسـوائل، وتتعلم املفاهيم التي توضح كيف تستجيب املادة لتغريات 
احلـرارة والضغـط، وكيف تسـتطيع األنظمـة اهليدروليكيـة مضاعفة 
القو، وكيف تستطيع السفن املعدنية الضخمة الطفو عىل سطح املاء. 
د وتتقلص،  ا كيف تتمدّ ا خصائص املوادّ الصلبة، مكتشفً ف أيضً وستتعرّ
وملـاذا تكون بعض املواد الصلبة مرنة، ويكون بعضها كأنه يف حالة بني 

الصالبة والسيولة.

 الأهداف 
دث املوائع الضغط. 	••ت�سف كيف حتُ

	•حت�سب ضغط الغاز وحجمه وعدد موالته.
	•تقارن بني الغازات والبالزما.

 املفردات
الضغط املوائع  

القانون العام للغازات  الباسكال 
التمدد احلراري   قانون الغاز املثايل 

البالزما

 الأهداف 
دث املوائع الضغط. 	••ت�سف كيف حتُ

	•حت�سب ضغط الغاز وحجمه وعدد موالته.
	•تقارن بني الغازات والبالزما.

 املفردات
الضغط املوائع  

القانون العام للغازات  الباسكال 
التمدد احلراري   قانون الغاز املثايل 

البالزما

هل تطفو اأم تغط�ض
�سوؤال التجربة  كيف تقيس طفو األجسام؟

A B C D E F G H I J K L M N
 

A B C D E F G H I J K L M N
اخلطوات   

أحرض عبوة صغرية (مرفقة بغطاء أو سدادة) وخمبار  1.
ـا بالعبوة؛  ـا مطاطيًّ مـدرج ml 500، وصـل رشيطً

لتعليقها بميزان نابيض.
اسـتخدم امليـزان النابـيض إلجيـاد وزن العبـوة، ثـم  2.

استخدم األسطوانة املدرجة إلجياد حجم املاء 
الـذي أزيح عن طريق العبـوة املغلقة عندما 
ل كلتا القراءتني؛ وامسـح أي  طفت. وسـجّ

سائل مسكوب.
ا.  3. ضع قطعة نيكل يف العبوة ثم أغلقها جيدً

ر اخلطـوة الثانية، ثم سـجل وزن العبوة  كـرّ
وقطعـة النيكل، وحجم املاء املزاح. وسـجل 

ا هل طفت العبوة أم غطست. أيضً
ر اخلطوتـني 2 و 3، وأضـف يف كل مـرة  4. كـرّ

قطعة نيكل حتـى تغطس العبوة، وعندما تغطس 
اسـتخدم امليزان النابيض إلجياد الوزن الظاهري هلا. 
تأكد أن العبوة ال تالمس األسطوانة املدرجة عندما 

تكون حتت سطح املاء.

التحليل 

نتهـا يف حسـاب كثافة نظام  اسـتخدم املعلومـات التي دوّ
العبـوة –•قطعـة النيكل، ثم احسـب كتلة املـاء املزاح عن 
طريق النظـام يف كل مرة. كيف ترتبط 

الكثافة بالطفو؟

التفكري الناقد كيف ترتبط كتلة نظام 
العبـوة –•قطعـة النيكل مـع كتلة املاء 
املزاح عن طريق النظام؟ وهل تسـتمرّ 
هـذه العالقـة بغـض النظر عـن طفو 

النظام؟

Properties of Fluids   اامل �صا� 6-1
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6-1 ال�سكل
 




6-2 ال�سكل
 
7300kg

91cm




 Pressure ال�سغط
افـرتض أنـك وضعت مكعبًا من اجلليد يف كوب فارغ سـتالحظ أن معكب اجلليد له كتلة 
، وال تعتمد هاتان الكميتـان عىل حجم الكوب أو شـكله. لكن ماذا  معينـة وشـكل حمـددٌ
حيدث عندما ينصهر مكعب اجلليد؟ تبقى كتلته كام هي، ولكن شـكله يتغري، ويتدفق املاء 
ا، كام  ا ومستويً ليأخذ شـكل اإلناء الذي حيتويه، بحيث يتخذ السـطح العلوي شكالً حمددً
يف الشـكل 1-6. مـن جهـة أخـر، إذا غليت املاء، فسـوف يتحول إىل احلالـة الغازية يف 
د. وتشرتك كل من السوائل  صورة بخار ماء، وينترش ليمأل الغرفة ولن يكون له سطح حمدّ

والغازات يف كوهنا موائع؛ حيث إهنا موادّ تتدفق، وليس هلا شكل حمدد.

سنوجه اهتاممنا يف الوقت احلايل لدراسة املوائع املثالية، التي يمكن التعامل معها عىل اعتبار 
ا ، وليس هلا قو جتاذب تربطها بعضها مع بعض. أن جزيئاهتا ال تشغل حيزً

ال�سغط يف املوائع لقد طبقت قانون حفظ الطاقة عىل األجسـام الصلبة، فهل يمكن تطبيق 
ف كالًّ مـن الشـغل والطاقة باسـتخدام مفهوم  هـذا القانـون عىل املوائـع؟ يمكـن أن نعرّ
الضغط، الذي يمثل القوة املؤثرة يف سـطح ما مقسـومة عىل مسـاحة ذلك السـطح. وألن 
ا عىل إحداث  الضغـط قـوة تؤثر يف السـطح فإن أي يشء يولـد ضغطًا البد أن يكون قـادرً

تغيري وإنجاز شغل.

  P =   F __ 
A

الضغط    

الضغط يساوي القوة مقسومة عىل مساحة السطح.

SI ا للنظام العاملـي للمقاييس ويعد الضغط P كمية قياسية (غري متجهة)، ويقاس الضغط وفقً
بوحـدة باسـكال (Pa) وهـي تعـادل  N/m2 1. وألن الباسـكال وحـدة صغـرية فـإن 

ا. ا وشيوعً الكيلو باسكال (kPa) الذي يُساوي Pa 1000 أكثر استخدامً

ويُفرتض عادة أن القوة F املؤثرة يف سـطح ما عمودية عىل مسـاحة ذلك السـطح A، ما مل 
تتم اإلشارة إىل غري ذلك. ويوضح الشكل 2-6 العالقات بني القوة، واملساحة والضغط،  
حيـث يؤدي الضغط الناتـج عن وزن املركبة الفضائيـة إىل إحداث حفرة صغرية يف 
ا. ويوضح  سـطح القمر، أما الضغط الناتج عن وزن رائد الفضاء، فيكون قليالً جدًّ

اجلدول 1-6 كيف يتغري الضغط يف حاالت خمتلفة.

 املواد ال�سلبة وال�سوائل وال�سغط ختيل أنك تقف عىل سطح بحرية متجمدة، إن القو
التى تؤثر هبا قدماك يف اجلليد تتوزع عىل مساحة حذائك مولّدة ضغطًا عىل اجلليد.إن 
اجلليد مادة صلبة تتكون من جزيئات املاء املتذبذبة، والقو التي حتافظ عىل جزيئات 
املاء يف مكاهنا جتعل اجلليد يؤثر بقو رأسـية يف قدميك إىل أعىل تسـاوي وزنك، أما 
إذا انصهـر اجلليد فإن معظم الروابط بني جزيئـات املاء تصبح ضعيفة. وعىل الرغم 
مـن أن اجلزيئات ستسـتمر يف التذبـذب وتبقى قريبة كل منها مـن األخر، إال أهنا 
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ا عىل اخرتاق  ا لذلك سـتكون قادرً سـتصبح قادرة عىل االنزالق بعضها فوق بعض، وتبعً
سـطح املاء. من جهة أخر، ستسـتمر جزيئات املاء املتحركة يف التأثري بقو يف جسمك.

جزيات الغاز وال�سغط إن الضغط الذي تؤثر به الغازات يمكن فهمه بتطبيق نظرية احلركة 
اجلزيئيـة للغازات التـي توضح خصائص الغاز املثايل. وعىل الرغـم من أن جزيئات الغاز 
ا من الفراغ، وهلا قـوة جتاذب جزيئية، إال أن الغاز املثايل (غري احلقيقي)  احلقيقـي حتتل حيزً
عبـارة عن نموذج جيـد للغاز احلقيقي حتت معظم الظروف، بحيـث يمكن تطبيق قوانينه 

عىل الغازات احلقيقية، وتكون النتائج عالية الدقة.

بناءً عىل نظرية احلركة اجلزيئية فإن جزيئات الغاز تتحرك عشوائيًّا وبرسعة عالية، وختضع 
ا  لتصادمات مرنة بعضها ببعض.وعندما يرتطم جزيء الغاز بسـطح اإلناء فإنه يرتد مغريً
ا، ويتولد ضغط للغاز عند السطح بفعل الدفع الذي تؤثر به  زمخه اخلطي، أي أنه ينتج دفعً

التصادمات العديدة للجزيئات.

ال�سغط اجلو يف كل سـنتمرت مربـع من سـطح األرض يؤثر غـاز الغالف اجلـوي بقوة 
مقدارهـا N 10 تقريبًا عند مسـتو سـطح البحـر. وتعادل هذه القوة وزن جسـم كتلته 1 
kg. إن ضغـط الغالف اجلوي عىل اجلسـم يتعـادل بصورة جيدة مع قو اجلسـم املتجهة 

ا ما نالحظها. ويثري هـذا الضغط اهتاممنا فقط عندمـا تؤملنا آذاننا  إىل اخلـارج، والتـي نـادرً
نتيجة تغريات الضغط. فعندما نصعد مبنى شـاهق االرتفاع باملصعد مثالً، أو عندما ننتقل 
بالطائرة فإننا نشـعر بذلك. إن الضغط اجلوي يسـاوي N 10 لكــل cm2، والذي يساوي

 N/m2 105 ×1.0 أو kPa 100 تقريبًا.

ا غالف غازي، ويتباين الضغط الناتج  هناك كواكب أخر يف املجموعة الشمسية هلا أيضً
ا، فمثالً الضغط اجلوي عىل سطح كوكب الزهرة أكرب من الضغط  عن أغلفتها الغازية كثريً
اجلوي عىل سـطــح األرض 92  مرة تقريبًا، يف حني أن الضغط اجلوي عىل سـطح املريخ 

أقــل مما عىل سطح األرض بـ 1% .

الجدول 6-1

بع�ض قيم ال�سغط النموذجية
ال�سغط )Pa( املوقع

مركز ال�سم�ض

مركز الأر�ض

اأخدود المحيط الأكثر عمًقا

المعيار ال�سغط الجو

�سغط الدم

�سغط الهواء على قمة اإفر�ست

3 × 106

4 × 1011

1.1 × 108

1.01325 × 105

1.6 × 104

3 × 104
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ح�ساب ال�سغط جيلس طفل وزنه  N 364  عىل كريس ثالثي األرجل يزن N 41 ، بحيث تالمس قواعد األرجل سطح األرض 
.19.3 cm2 عىل مساحة مقدارها

a. ما متوسط الضغط الذي يؤثر به الطفل والكريس يف سطح األرض؟

؟ b. كيف يتغري الضغط عندما يميل الطفل وتالمس رجالن فقط من أرجل الكريسِّ األرضَ

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
 ارسم الطفل والكريس، وعنيّ القوة الكلية التي يؤثران هبا يف سطح األرض.

  حدد املتغريات، متضمنة القوة التي يؤثر هبا الطفل والكريس يف سطح األرض واملساحة املرتبطة 
بكل من احلالة A حيث االرتكاز عىل ثالث أرجل، واحلالة B حيث االرتكاز عىل رجلني.

املجهول  املعلوم   
Fg 364 =الطفل N A

A
 = 19.3 cm2

Fg 41 =الكر�سي N A
B  

=   2 _ 3    × 19.3 cm2

Fg الكلية = Fg الطفل + Fg 12.9 =  الكر�سي cm2

 = 364 N + 41 N

 = 405 N

P
A
 = ?

P
B
 = ?

اإيجاد الكمية املجهولة2
P =   F __ A   :أوجد قيمة كل ضغط باستخدام العالقة

F = Fg= 405 N ، A = A
A
=19.3 cm2   .aP

A
 = (  405 N ________ 

19.3 cm2  )   
(100 cm)2

 _________ 
(1m)2   

= 2.1×102 kPa

F = Fg= 405 N ، A = A
B
=12.9 cm2    .bP

B
 = (  405 N ________ 

12.9 cm2  )   
(100 cm)2

 _________ 
(1m)2   

= 3.14 × 102 kPa

تقو اجلواب3
 .1 N/m2 = 1 Pa  أو Pa جيب أن تكون وحدات الضغط هي الباسكال هل الوحدات �سحيحة  	

مثال 1

=F

دليل الرياضيات
حسابات الوحدات  229 
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The Gas Laws قوانني الغاز
عندما بدأ العلامء دراسة الغازات والضغط الحظوا وجود بعض العالقات املثرية لالهتامم، 
وكانـت أول عالقـة يتم اكتشـافها  هي قانون بويل، نسـبة للكيميائـي والفيزيائي روبرت 
بويل، أحد أشـهر علامء القرن السـابع عـرش. ينص قانون بويل عـىل أن حجم عينة حمددة 
من الغاز يتناسـب عكسـيًّا مع الضغط املؤثر عليه عند ثبوت درجة احلرارة ، وألن حاصل 

رضب املتغريات املتناسبة عكسيًّا ثابت، فيمكن كتابة قانون بويل عىل النحو اآليت: 
 PV =أو  ثابت  P

1
V

1
 = P

2
V

2
 

إن الرمـوز السـفلية التـي تالحظها يف قانـون الغاز تسـاعدك عىل حتديد مسـار املتغريات 
املختلفـة- ومنهـا الضغـط واحلجم- عندمـا تتغري يف املسـألة. ويمكن إعـادة ترتيب هذه 
املتغريات حلل املسـألة بالنسبة لضغط أو حجم جمهول. وكام يتضح من الشكل 3-6، فإن 

هناك عالقة بني ضغط الغاز وحجمه تتمثل يف حجم الفقاعات اخلارجة 
مـن املنظّـم، حيث يزداد حجم هذه الفقاعات يف أثنـاء ارتفاعها يف املاء؛ 
بسـبب نقصان الضغط املؤثر فيها من املـاء، مما قد يؤدي إىل انفجار كثري 

منها يف أثناء ارتفاعها.
تم اكتشاف العالقة الثانية بعد 100 سنة تقريبًا من اكتشاف بويل عىل يد 
العامل جاك شارلز Jacques Charles. الحظ العامل شارلز يف أثناء تربيده 
للغـاز أن حجمه يتقلص بمقدار    273 ___ 1   من حجمه األصيل عند انخفاض 
درجة حرارته بمقدار درجة كلفن واحدة، أي أن العالقة بني حجم الغاز 
ودرجـة حرارتـه عالقة خطية. أراد العامل شـارلز أن يعـرف ما إذا كانت 

 إذا كان الضغط اجلوي عند مسـتو سـطح البحر يسـاوي Pa 105 × 1.0 تقريبًا، فام مقدار القوة التي يؤثر هبا اهلواء  1.
عند مستو سطح البحر يف سطح مكتب طوله cm 152 وعرضه cm 76؟

.2  ،925 kg 18، فإذا كانت كتلة السيارة cm 12 وطوهلا cm يالمس إطار سيارة سطح األرض بمساحة مستطيلة عرضها
فام مقدار الضغط الذي تؤثر به السيارة يف سطح األرض إذا استقرت ساكنة عىل إطاراهتا األربعة؟

كتلـة مـن الرصاص أبعادها cm × 10.0 cm × 20.0 cm 5.0 تسـتقر عىل األرض عىل أصغر وجه، فإذا علمت أن  3.
كثافة الرصاص g/cm3 11.8، فام مقدار الضغط الذي تؤثر به كتلة الرصاص يف سطح األرض؟

يمكن أن يصبح الضغط يف أثناء اإلعصار أقل % 15من الضغط اجلوي املعياري ، افرتض أن اإلعصار حدث خارج  4.
ه % 15 من  بـاب طولـه cm 195 وعرضه cm 91، فـام مقدار القوة املحصلة التي تؤثر يف الباب نتيجـة هبوطٍ مقدارُ

الضغط اجلوي املعياري؟ ويف أي اجتاه تؤثر القوة؟
يلجأ املهندسون يف املباين الصناعية إىل وضع املعدات واآلالت الثقيلة عىل ألواح فوالذية عريضة، بحيث يتوزع وزن  5.

مت لتتحمل ضغطًا  مِّ هذه اآلالت عىل مساحات أكرب. فإذا خطط مهندس لرتكيب جهاز كتلته kg 454 عىل أرضية صُ
إضافيًّا مقداره Pa 104 × 5.0، فام مساحة صفيحة الفوالذ الداعمة؟

177



هناك حدود دنيا النخفاض درجات احلرارة، لكنه مل يستطع تربيد الغاز إىل درجات حرارة 
ا كام حيصل يف املختربات احلديثة اآلن، ولذلك قام بمد املنحنى البياين لبياناته  منخفضة جدًّ
عند درجات احلرارة املنخفضة تلك، فتبني له من ذلك أنه إذا انخفضت درجة احلرارة إىل 
ا. وسميت  درجة احلرارة التي يصبح عندها حجم  C˚ 273- فإن حجم الغاز يصبح صفرً

ا بالصفر املطلق، والتي متثل اآلن الصفر بمقياس كلفن احلراري. الغاز يساوي صفرً

ـا مع درجة  تشـري التجـارب إىل أنه عنـد ثبوت الضغط فـإن حجم عينة الغـاز يتغريّ طرديًّ
حرارهتا، وتسمى هذه النتيجة بقانون شارلز، ويمكن صياغة قانون شارلز عىل النحو التايل:

V __ 
T

V1 __ T    أو ثابت   =   
1

   =   V2 __ T
2

  

إن دمج كل من قانوين بويل وشارلز يربط بني الضغط، واحلرارة، واحلجم لكمية معينة من 
الغاز املثايل، والتي تقود إىل معادلة تسمى القانون العام للغازات. 

P
1
V

1 ___ 
T

1

    =   
P

2
V

2
 ___ T

2

ثابت =       القانون العام للغازات  

ا عىل  لكمية معينة من الغاز املثايل، يكون حاصل رضب ضغط الغاز يف حجمه مقسـومً
درجة حرارته بوحدة الكلفن يساوي قيمة ثابتة.

تـزل لقانون بويل عند ثبات  وكام يتضح من الشـكل 4-6، فـإن القانون العام للغازات خيُ
ا لقانون شارلز عند ثبات الضغط. درجة احلرارة، وخيتزل أيضً

قانون الغاز املثايل تسـتطيع اسـتخدام نظرية احلركة اجلزيئية لتكتشـف كيف أن الثابت يف 
القانون العام للغازات يعتمد عىل عدد اجلزيئات N. افرتض أن حجم الغاز املثايل ودرجة 
حرارتـه ثابتـان، فـإذا ازداد عدد اجلزيئات فسـوف يزداد عـدد التصادمات التـي تؤثر هبا 
اجلزيئـات يف اإلنـاء؛ لذا يـزداد الضغط، ويف املقابـل تقلل إزالة بعـض اجلزيئات من عدد 

6-4 كلال�س
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التصادمات؛ لذا يقل الضغط، كام تسـتطيع أن تسـتنتج أن الثابت يف معادلة القانون العام 
.N ا مع للغازات يتناسب طرديًّ

   PV
 __ T   = kN  

 N 23-10 × 1.38، وبالطبع فإن Pa.m3/K بثابت بولتزمان، ويسـاوي k ويسـمى الثابت
ا، لذلك بدالً من اسـتخدام N جلأ العلامء إىل  الـذي يمثل عـدد اجلزيئات هو عدد كبري جدًّ
 ،(n) ثل يف املعادالت باحلرف ترص (mol) ومتُ استخدام وحدة تسمى املول (mole)، وختُ
واملول الواحد يسـاوي 1023 × 6.022 من اجلزيئات، ويسـمى هذا العدد بعدد أفوجادرو 

نسبة إىل العامل اإليطايل أميديو أفوجادرو.

يسـاوي عـدد أفوجـادرو عـدد اجلزيئـات يف عينـة مـن املـادة كتلتهـا تسـاوي الكتلـة 
املوليـة (الكتلـة اجلزيئيـة) مـن املادة. وتسـتطيع أن تسـتخدم هـذه العالقـة للتحويل بني 
ـا عـن عـدد  الكتلـة والعـدد n (عـدد املـوالت املوجـودة).إن اسـتخدام املـوالت عوضً
اجلزيئـات يغـري ثابـت بولتزمـان، وخيتـرص هـذا الثابـت باحلـرف R، وقيمتـه تسـاوي
ا.  Pa.m3/mol.K 8.31. وبإعادة الرتتيب تستطيع كتابة قانون الغاز املثايل بأكثر الصيغ شيوعً

PV = nRT قانون الغاز املثايل 

ا  للغاز املثايل، يكون حاصل رضب ضغط الغاز يف حجمه يساوي عدد املوالت مرضوبً
يف الثابت R ودرجة حرارته بوحدة كلفن.

الحظ أنه إذا كانت قيمة R معلومة فإن احلجم جيب أن يعربّ عنه بوحدة m3، ودرجة احلرارة 
بوحدة K والضغط بوحدة Pa. يتوقع قانون الغاز املثايل عمليًّا سلوك الغازات بصورة جيدة، 
مـا عدا احلـاالت التي تكون حتت ظـروف الضغط العايل أو  درجات احلـرارة املنخفضة.

قوانني الغازات عينة من غاز األرجون حجمها L 20.0، ودرجة حرارهتا K 273 عند ضغط جوي  مقداره kPa 101.3، فإذا 
،145 kPa 120، وازداد الضغط حتى K انخفضت درجة احلرارة حتى

a. فام احلجم اجلديد لعينة األرجون؟

b. أوجد عدد موالت ذرات األرجون يف العينة؟

c. أوجد كتلة عينة األرجون، إذا علمت أن الكتلة املولية M لغاز األرجون g/mol 39.9؟

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
 وضح احلالة بالرسم.

د الرشوط يف وعاء غاز األرجون قبل التغري يف درجة احلرارة والضغط وبعده.  حدّ
 عنيّ املتغريات املعلومة واملجهولة.

مثال 2
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املجهول  املعلوم   
V

1
 = 20.0 L, P

1
 = 101.3 kPa

T
1
 = 273 K, P

2
 = 145 kPa

T
2
 = 120 K 

R = 8.31 Pa.m3/mol.K

M39.9 =الأرجون g/mol

V
2
 = ?

(n)عدد موالت األرجون = ?
mعينة األرجون = ? 

اإيجاد الكمية املجهولة2
.V

2
a. استخدم القانون العام للغازات، وحل املعادلة بالنسبة للحجم 

 P
1
 = 101.3  kPa, P

2
 = 145 kPa  

V
1
 = 20.0 L , T

1
 = 273 K , T

2
 = 120 K

  
P

1
V

1 ____ 
T

1

    =   
P

2
V

2 ____ 
T

2

   

V
2
 =   

P
1
V

1
T

2 ______ 
P

2
T

1

  

=   
(101.3 kPa) (20.0 L) (120 K)

   _______________________  
(145 kPa) (273 K)

  

= 6.1 L

n استخدم قانون الغاز املثايل، وحل املعادلة حلساب .b
P = 101.3×103Pa،V = 0.0200m3  
R = 8.31 Pa.m3/mol.k، T = 273K

n = PV
RT

 

n=   (101.3× 10 
3  Pa)(0.0200  m 3 )

  ___________________  
(8.31Pa. m 3 /mol.K)(273 K)

  

=0.893 mol

c. استخدم الكتلة املولية للتحويل من املوالت لغاز األرجون يف العينة لكتلة العينة.
M = 39.9 g/mol ،n = 0.893 mol  m = Mn

mعينة الأرجون= (39.9 g/mol) (0.893 mol)
= 35.6 g

تقو اجلواب3
V بوحدة اللرتات، وكتلة العينة بوحدة اجلرامات. 

2
	  هل الوحدات �سحيحة احلجم 

	  هل اجلواب منطقي إن التغري يف احلجم يتكافأ مع الزيادة يف الضغط واالنخفاض يف درجة احلرارة. والكتلة املحسوبة 
لعينة األرجون منطقية. 

T1= 273 K
P1= 101.3 kPa
V1= 20.0 L

T2 =120 K
P2 =145 kPa
V2= ?
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Thermal Expansion التمدد احلرار
د كلّام ارتفعت درجة  لعلك اكتشـفت بعد تطبيق القانون العام للغـازات أن الغازات تتمدّ
حرارهتـا. فعندما تسـخن املـادة يف حاالهتـا الصلبة والسـائلة والغازية تصبـح أقل كثافة، 
ا أكرب. وتسمى هذه اخلاصية التمدد احلراري، وهلا عدة تطبيقات مهمة،  د لتمأل حيزً وتتمدّ

منها دوران اهلواء يف الغرفة.

ن اهلواء املالمس ألرضية الغرفة فإن قوة اجلاذبية تسـحب اهلواء البارد األكثر  عندما يُسـخّ
كثافـة واملالمس لسـقف الغرفة إىل أسـفل، فيدفع بـدوره اهلواء األكثر سـخونة إىل أعىل.
ويُسـمى دوران اهلـواء يف الغرفـة تيـار احلمـل. انظر الشـكل 5-6 الذي يوضـح تيارات 
ا تيارات احلمل يف وعاء ماء ساخن، دون درجة  احلمل يف الغرفة. وتستطيع أن تشاهد أيضً
ن الوعاء من القاع فإن املاء األبرد ذا الكثافة الكرب هيبط إىل أسفل،  الغليان؛ فعندما يسخّ

حيث يسخن، ثم يُدفع إىل أعىل عن طريق تدفق املاء األبرد من أعىل.

ا،  د احلراري يف معظم السـوائل، وليس هناك نموذج مثـايل ينطبق عليها مجيعً حيـدث التمدّ
ا ناعامً ملـادة صلبة، حيث تتحرك  ولكـن من املفيد أن تفكر يف السـائل كام لو كان مسـحوقً
ا كـام لو كانت  املجموعـات املكونـة من جسـيمني أو ثالثة جسـيامت أو أكثـر من ذلك معً
ا من املواد الصلبة. وعندما يسـخن السـائل، وتتمدد هـذه املجموعات  ـا صغـرية جدًّ قطعً
ا كام تُدفع اجلسيامت يف املوادّ الصلبة فيبتعد بعضها عن بعض يف  بفعل احلركة اجلزيئية، متامً

أجزاء متفرقة، كام تتزايد الفراغات بني املجموعات، ويتمدد السائل كله.

ا من املواد  د السـوائل بصـورة أكرب كثريً وعندما تتغري درجة احلرارة بصورة متسـاوية تتمدّ
د به الغازات. الصلبة، ولكن ليس بالقدر الذي تتمدّ

 يُستخدم خزان من غاز اهليليوم ضغطه Pa 106 × 15.5، ودرجة حرارته  293K،  لنفخ بالون عىل صورة دمية، فإذا  6.
كان حجم اخلزان m3 0.020، فام حجم البالون إذا امتأل عند 1.00 ضغط جوي، ودرجة حرارة K 323؟ 

ما مقدار كتلة غاز اهليليوم يف املسألة السابقة إذا علمت أن الكتلة املولية لغاز اهليليوم g/mol 4.00؟ 7.

حيتـوي خزان عـىل L 200.0 من غاز اهليدروجني درجة حرارته C˚ 0.0 وحمفوظ عند ضغط مقداره kPa 156، فإذا  8.
ارتفعت درجة احلرارة إىل C˚ 95، وانخفض احلجم ليصبح L 175، فام الضغط اجلديد للغاز؟

إن معـدل الكتلـة املوليـة ملكونات اهلواء (ذرات األكسـجني الثنائيـة وذرات غاز النيرتوجني الثنائية بشـكل رئيس)  9.
g/mol 29 تقريبًا. ما حجم kg 1.0 من اهلواء عند ضغط يساوي الضغط اجلوي ودرجة حرارة تساوي C˚ 20.0؟
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د عند تسـخينها فقد تتوقـع أن اجلليد أكثـر كثافة من  ملاذا يطفو اجلليد ألن املادة تتمـدّ
املـاء، ويف ضـوء توقعاتك البد أن يغطس اجلليد يف املاء!  لكـن احلقيقة أنه عند رفع درجة 
 4 فإنه يتقلص بدالً من أن يتمدد، وذلك بسـبب تزايد قو ̊ C 0 إىل ̊ C حـرارة املـاء مـن
الرتابـط بـني جزيئات املـاء، واهنيـار بلورات اجلليـد وضمورهـا. وهذه القـو التي بني 
جزيئـات املـاء قو كبـرية والبلورات املكونـة للجليد هلـا تركيب مفتوح بصـورة كبرية. 
عندمـا ينصهـر اجلليد تبقى بعـض البلورات املتناهية يف الصغر، ومع اسـتمرار التسـخني 
̊ 4. لكن  C  تأخـذ البلـورات املتبقيـة يف االنصهـار، ويتناقص حجـم املاء حتى تصـل إىل
بمجرد أن ترتفع درجة حرارة املاء فوق C˚ 4 يتزايد حجمه بسـبب تزايد احلركة اجلزيئية.

̊ 4 ؛ لذا يطفو اجلليد فوق املاء. وهذه احلقيقة مهمة  C والنتيجة أن املاء يكون أكرب كثافة عند
ا يف حياتنا ويف البيئـة من حولنا؛ فلو كان اجلليد يغطس حتت املاء لبدأ جتمد البحريات  جـدًّ

ا يف فصل الصيف. عند قيعاهنا بدالً من سطوحها، وما انصهر العديد من البحريات متامً

Plasma البالزما
ن سـائالً. ومع استمرار التسخني يتحول السائل  نت مادة صلبة فإهنا تنصهر لتكوّ إذا سـخّ
إىل غاز، فامذا حيدث إذا اسـتمر تسـخني الغاز؟ تصبح التصادمات بني اجلزيئات كبرية إىل 
حدّ يكفي النتزاع اإللكرتونات من الذرات، وتنتج أيونات موجبة الشحنة. إن احلالة شبه 
الغازية لإللكرتونات السـالبة الشـحنة واأليونات املوجبة الشحنة تسـمى البالزما. وتعد 

البالزما حالة أخر من حاالت املوائع للامدة.

قـد يبـدو أن البالزمـا حالة غري شـائعة، رغم 
أن معظـم املـوادّ يف الكـون يف حالـة البالزما؛ 
فمعظـم مكونـات النجوم بالزمـا يف درجات 
ا، كـام أن أكثر املواد املوجودة  حرارة عالية جدًّ
تتكـون مـن ذرات  النجـوم واملجـرات  بـني 
الة النشطة التي ال حتتوي عىل  اهليدروجني الفعّ
إلكرتونـات، ويكون غاز اهليدروجني يف حالة 

البالزما.

والفرق املبدئي بني الغاز والبالزما أن البالزما 
هلا قدرة عـىل التوصيل الكهربائي، يف حني أن 
ا يف حالة البالزما. وإشارات  الغازات ليس هلا هذه القدرة، والصواعق املضيئة تكون أيضً
النيون كام يف الشكل 6-6 أعاله، ومصابيح الفلورسنت، ومصابيح غاز الصوديوم حتتوي 

مجيعها البالزما املتوهجة.

182



ال�سغط والقوة افرتض أن لديك صندوقني،   أبعاد  10.
األول cm× 20 cm × 20 cm 20، وأبعـاد الثـاين

 cm × 20 cm × 40 cm 20 . قارن بني:

a. ضغطي اهلواء يف املحيط اخلارجي لكل من الصندوقني.

مـن  كل  يف  املؤثـرة  للهـواء  الكليـة  القـوة  b. مقـداري 
الصندوقني.

علم الأر�ساد اجلوية يتكون منطاد الطقس الذي يستخدمه  11.
الراصد اجلوي من كيس مرن يسمح للغاز يف داخله 
بالتمدد بحرية. إذا كان املنطاد حيتوي عىل  m3 25.0 من 
غاز اهليليوم وأطلق من منطقة عند مستو سطح البحر، 
 ،2100 m فام حجم الغاز عندما يصل املنطاد ارتفاع
حيـث الضغط عند ذلك االرتفاع Pa 105 × 0.82؟

افرتض أن درجة احلرارة ثابتة ال تتغري.
ان�سغاط الغاز حترص آلة احرتاق داخيل يف حمرك كمية  12.

مـن اهلواء حجمهـا m3 0.0021 عنـد ضغط يعادل 
الضغط اجلوي ودرجة حرارة K 303، ثم تضغط اهلواء 
 20.1 × 105 Pa برسعـة ليصل إىل ضغط مقـــداره
وحجم m3 0.0003، ما درجة احلرارة النهائية للهواء 

املضغوط؟

الكثافة ودرجة احلرارة إذا كانـت درجة احلرارة  13.
االبتدائيـة للـامء C˚ 0، فكيـف تتغري كثافـة املاء إذا 

ن إىل  C˚ 4، وإىل C˚ 8؟ خّ سُ
الكتلة املولية املعيارية ما حجم mol 1.00 من الغاز  14.

عند ضغط يعادل الضغط اجلوي ودرجة حرارة تساوي 
K 273؟

الهواء يف الثالجة ما عدد موالت اهلواء املوجودة يف  15.
ثالجة سعتها m3 0.635 عند C˚ 2.00؟ وما مقدار 
كتلة اهلـواء يف ثالجة إذا كان متوسـط الكتلة املولية 

للهـواء g/mol 29؟
التفكري الناقد اجلزيئات املكونة لغاز اهليليوم صغرية  16.

ا مقارنة باجلزيئات املكونة لغاز ثاين أكسيد الكربون.  جدًّ
ماذا يمكن أن تستنتج حول عدد اجلزيئات يف عينة من 
غاز ثاين أكسيـــد الكربــون حجمها L 2.0 مقارنة 
 2.0 L بعدد اجلزيئات يف عينة من غاز اهليليوم حجمها

إذا تساوت العينتان يف درجة احلرارة والضغط؟

1-6 مراعة

www.beikaneduction.com 
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تعاملنا مع السوائل، حتى اآلن، باعتبارها سوائل مثالية متتاز مجيع جزيئاهتا بحرية احلركة، 
 0 ˚C ده بـني درجتي حرارة واالنـزالق بعضهـا فوق بعض. ولكـن خصوصية املاء يف متدّ
وC˚ 4 تبـني أنه يف حالة السـوائل احلقيقيـة تؤثر اجلزيئات بعضهـا يف بعض بقو جتاذب 

كهرومغناطيسية تسمى قو التامسك، تؤثر هذه القو وغريها يف سلوك املوائع.

Cohesive Forces قوى التما�سك
هـل سـبق أن الحظت أن قطرات الند عىل خيوط العنكبـوت -وكذلك قطرات الزيت 
ا تقريبًا؟ ماذا حيدث عندما يسـقط املطر عىل سـيارة مغسولة  السـاقطة- تتخذ شـكالً كرويًّ
، كام يف شـبكة العنكبوت يف  ر قطرات املاء وتتخذ أشـكاالً كرويةً حديثًا ومشـمعة؟ تتكـوّ

الشكل 6-7.

تعد مجيع الظواهر السابقة أمثلة عىل التوتر السطحي، وهي اخلاصية املتمثلة يف ميل سطح 
السائل إىل التقلص ألقل مساحة ممكنة. وخاصية التوتر السطحي نامجة عن قو التامسك 

بني جزيئات املائع.

الحـظ أن مجيـع جزيئـات السـائل املوجـودة حتـت سـطحه تتأثر بقـو جذب متسـاوية 
ا إىل  املقدار تشـدها إىل مجيع االجتاهات عن طريق اجلزيئات املجاورة هلا، كام تنجذب أيضً
اجلزيئـات املكونة جلدار اإلناء الذي حيتوي السـائل كام يف الشـكل 8a-6، ونتيجة لذلك 
ليـس هنـاك قـوة حمصلة تؤثـر يف أي من اجلزيئات حتت سـطح السـائل. أما عند السـطح 
فتنجـذب اجلزيئـات إىل أسـفل ويف اجتاه اجلوانـب، ولكن ليس إىل أعىل؛ لـذا يكون هناك 
قـوة حمصلة إىل أسـفل تؤثر يف الطبقات العلوية، مما يـؤدي إىل ضغط الطبقة العلوية قليالً. 
وتعمل الطبقة السطحية يف السائل كغشاء مطاطي مشدود، قوي بام يكفي حلمل األجسام 
ا  ا ومنها رصصور املاء كام يف الشكل 8b-6. ويكون التوتر السطحي للامء كبريً اخلفيفة جدًّ
ا عىل الرغم مـن أن كثافة الفوالذ أكرب تسـع مرات من  بحيـث حيمـل مشـبك ورق فوالذيًّ

ب ذلك. كثافة املاء. جرّ

ن التوتر السـطحي قطرات كروية؟ تدفع القوة اجلزيئات السـطحية بحيث يصبح  ملاذا يكوّ
ا قـدر اإلمكان، كام أن الشـكل الكروي هو الشـكل الذي له أقل مسـاحة  السـطح صغـريً
سطح حلجم معني. وكلام زاد التوتر السطحي للسائل زادت ممانعة السائل لتحطم سطحه، 
ل الزئبق السـائل  فلسـائل الزئبـق مثالً قوة متاسـك أكرب من قوة متاسـك املاء، وهلذا يشـكّ
قطـرات كروية حتـى عندما يوضع عىل سـطح مصقول. ويف املقابل، بعض السـوائــــل 
- ومنها الكحول واإليثر- هلا قو متاسـك ضعيفة، ولذلك تتسـطح قطراهتا عىل السطح 

املصقول.

Forces within Liquids اصال دا 2-6 ال

 الأهداف 
 كيـف تسـبب قوحتو�س••	

التامسك التوترَ السطحي.
 كيـف تسـبب قوحتو�س••	
التالصق اخلاصيةَ الشعرية. 
التبخـري  التربيـد  ض�تناق••	
ن  تكـوّ يف  التكثـف  ودور 

السحب. 
 املفردات

قو التامسك
قو التالصق

 الأهداف 
 كيـف تسـبب قو 	••تو�سح

التامسك التوترَ السطحي.
 كيـف تسـبب قو 	••تو�سح
التالصق اخلاصيةَ الشعرية. 
التبخـري  التربيـد  	••تناق�ض
ن  تكـوّ يف  التكثـف  ودور 

السحب. 
 املفردات

قو التامسك
قو التالصق
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اللزوجة تسـبب قـو التامسـك والتصادمات بـني جزيئات املائـع يف املوائع غـري املثالية 
ا داخليًّـا يعمل عىل إبطاء تدفق السـائل، وتبديد الطاقـة امليكانيكية. وتعد لزوجة  احتـكاكً
ـا لالحتـكاك الداخيل للسـائل. ولزوجة املـاء منخفضة ، يف حـني أن زيت  السـائل مقياسً
املحـرك عايل اللزوجة؛ إذ يتدفق ببطء عىل األجزاء املعدنية للمحرك، فيقلل من احتكاكها 

بعضها ببعض.

وتعـد الالبة والصخـور املنصهرة التي تتدفـق من الربكان وتتصاعد نحو سـطح األرض 
واحـدة مـن أشـد املوائع لزوجـة، وألنواع الالبـة املتعددة لزوجـات تتباين وفـق تركيبها 

ودرجة حرارهتا.

C13-03A-845813       2nd proof

a b

 6-8 ال�سكل  
a     




b

Adhesive Forces قوى التال�سق
قو التالصق تشـبه قو التامسك؛ فهي عبارة عن قو جتاذب كهرومغناطيسية تؤثر بني 
جزيئـات املـواد املختلفـة. فإذا وضع أنبـوب زجاجي نصف قطره الداخـيل صغري يف املاء 
فسـريتفع املاء داخل األنبوب؛ ألن قو التالصق بني سـطح الزجاج وجزيئات املاء أكرب 

من قو التامسك بني جزيئات املاء.

وتعرف هذه اخلاصية باخلاصية الشـعرية، ويسـتمرّ املاء يف االرتفاع حتى يتوازن وزن املاء 
الذي ارتفع مع قوة التالصق الكلية بني سـطح الزجـاج وجزيئات املاء. وإذا ازداد نصف 
ا وبمقدار أرسع من املسـاحة  قطـر األنبـوب فإن كالًّ مـن حجم املاء ووزنه سـيتزايد طرديًّ
السـطحية لألنبوب. وعليه، فسريتفع املاء يف األنبوب الضيّق أكثر من ارتفاعه يف األنبوب 

ا. األكثر اتساعً

ا ارتفاع   إن اخلاصية الشعرية هي التي تسبب ارتفاع الوقود يف فتيلة القنديل، كام تسبب أيضً
ا يف جذور النبات. املاء من أسفل الرتبة إىل أعالها وارتفاعه أيضً

عندما يوضع أنبوب يف وعاء من املاء يرتفع سـطح املاء عىل السطح اخلارجي لألنبوب كام 
 التالصق بني جزيئات الزجاج وجزيئات املاء أكرب من قو 9-6؛ ألن قوa يف الشـكل
التامسـك بـني جزيئات املاء. ويف املقابل، فإن قو التامسـك بني جزيئـات الزئبق أكرب من 
قو التالصق بني الزئبق وسـطح الزجاج؛ لذا ال يرتفع الزئبق يف األنبوب، وتسـبب هذه 

.6-9b ا يف سطح الزئبق حول األنبوب الزجاجي كام يف الشكل ا انخفاضً القو أيضً
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Evaporation and Condensation التبخر والتكّثف
 ملـاذا خيتفي املاء مـن بركة صغرية يف يوم حار وجاف؟ تتحرك جزيئات السـائل برسعات 
ا. وإذا اسـتطاعت اجلزيئـات املتحركة برسعة كبـرية أن تنفذ  عشـوائية، كـام تعلمت سـابقً
تنفذ من السائل، لكن وجود قوة متاسك حمصلة إىل أسفل  خالل الطبقة السـطحية، فإهنا سَ
عىل السطح يعيق ذلك؛ لذا ال تفلت من السطح إال اجلزيئات التي هلا طاقة كبرية، ويسمى 

هروب اجلزيئات التبخر.

التربيد بالتبخر لعملية التبخر أثر يف خفـض احلرارة (التربيد)؛ ففـي األيام احلارة يفرز 
ا، وتبخر العرق جيعلك تشـعر بالربودة. ويؤدي التبخـر يف بركة املاء الصغرية  اجلسـم عرقً
إىل تربيد املاء املتبقي. وكلام كانت الطاقة احلركية جلزيء ما أكرب من متوسط الطاقة احلركية 
ملجمـوع اجلزيئـات كانت فرصته يف التحرر مـن املاء أكرب. وعند حترره ينخفض متوسـط 
ا، فإن االنخفاض يف متوسـط الطاقة  الطاقة احلركية للجزيئات املتبقية. وكام تعلمت سـابقً
احلركية يؤدي إىل انخفاض درجة احلرارة. وتسـتطيع أن ختترب أثر التربيد عند سكب كمية 
 قليلـة مـن الكحول وفركها براحـة يديك؛ إذ تتبخر جزيئات الكحول بسـهولة؛ ألن قو
ا. وعندما تتبخـر اجلزيئات يمكن مالحظة أثر التربيد، وتُسـمى  التامسـك بينها قليلة جـدًّ

السوائل التي تتبخر برسعة السوائل املتطايرة.

ملاذا تشعر أن اجلو يف األيام الرطبة أكثر دفئًا منه يف األيام اجلافة عند درجة احلرارة نفسها؟ 
يف اليوم الرطب تكون كمية بخار املاء يف اهلواء مرتفعة، بسـبب وجود الكثري من جزيئات 
ا لذلك احتامل تبخر جزيئات املاء يف العرق. ويعد التعرق ميكانيكية  املاء يف اهلواء، ويقل تبعً
ا عىل تربيد نفسه بصورة  التربيد الرئيسـة يف جسـم اإلنسـان؛ لذا فإن اجلسـم ال يكون قادرً

الة يف اليوم الرطب. فعّ

6-9 كلال�س
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ـا إىل احلالة السـائلة إذا  إن جزيئـات السـائل التـي تبخـرت يف اهلواء تسـتطيع العودة أيضً
انخفضت طاقتها احلركية أو درجة حرارهتا، وتسمى هذه العملية التكثّف.

ـا باردة يف منطقة حارة ورطبة؟ سـيُغطى السـطح اخلارجي  مـاذا حيـدث عندما حتمل كأسً
للكأس باملاء املتكثّف، وستتحرك جزيئات املاء عشوائيًّا يف اهلواء املحيط بالكأس وترتطم 
بالسطح البارد، وإذا فقدت طاقة كافية فإن قو التامسك تصبح قوية إىل درجة متنعها من 

اإلفالت.

حيتـوي اهلـواء الواقع فوق أي مسـطح مائي- كـام موضح يف الشـكل 10-6 -عىل بخار 
مـاء؛ فهـو إذن ماء يف احلالة الغازية. وإذا انخفضت درجة احلرارة يتكاثف بخار املاء حول 
ن قطريات مـن املاء قطرها  جزيئـات الغبـار املتناهية يف الصغـر املوجودة يف اهلـواء، ويكوّ
نـة من هـذه القطريات الضبـاب. ويتكون الضباب  mm 0.01. وتسـمى السـحابة املتكوّ

غالبًا عندما يربد اهلواء الرطب عن طريق سطح األرض البارد. ويمكن أن يتكون الضباب 
داخـل املنـزل؛ فعندما تفتح زجاجة مياه غازي حيدث انخفـاض مفاجئ يف الضغط يؤدي 

إىل انخفاض درجة حرارة الغاز يف الزجاجة، مما يُكثّف بخار املاء املذاب يف ذلك الغاز.

التبخر والتربيد يف املايض، عندما يصاب طفل باحلمى  17.
كان الطبيب يقرتح أن يُمسـح الطفل بقطعة إسفنج 
مبللة بالكحول. كيف يمكن أن يُساعد هذا اإلجراء؟

التوتر ال�سطحي ملشبك الورق كثافة أكرب من كثافة  18.
املـاء، ومع ذلك يمكن أن يطفو عىل سـطح املاء. فام 
اخلطوات التي جيب أن تتبعها لتحقيق ذلك؟ وضح 

إجابتك.
اللغة والفيزياء نستخدم يف لغتنا العربية مصطلحات،  19.

منها "الرشيط الالصق"•و "العمل كمجموعة متامسكة"، 
فهل استخدام املفردتني (التالصق والتامسك) يف سياق 

كالمنا مطابقٌ ملعانيهام يف الفيزياء؟

التال�سق والتما�سك وضح ملاذا يلتصـق الكحول  20.
بسطح األنبوب الزجاجي يف حني ال يلتصق الزئبق.

الطفو كيف يمكن ملشـبك الورق يف املسألة 18 أال  21.
يطفو؟

التفكري الناقد جتلس فاطمة يف يوم حار ورطب يف  22.
ا من املاء البارد، وكان السطح  باحة منزهلا، وحتمل كأسً
اخلارجـي للكأس مغطى بطبقة مـن املاء، فاعتقدت 
أختها أن املاء يترسب من خالل الزجاج من الداخل إىل 
اخلارج.اقرتح جتربة يمكن لفاطمة أن جترهيا لتوضح 

ألختها من أين يأيت املاء.

2-6 مراعة
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ا  ا أن املوائع تولـد ضغطًا، هوالقوة املؤثرة يف وحدة املسـاحة. وتعلمت أيضً تعلمت سـابقً
أن الضغـط الذي تولده املوائع يتغـري، فمثالً ينخفض الضغط اجلوي كلام زاد ارتفاعك يف 
أثناء تسـلقك جبالً. وسـتدرس يف هذا الفصل القو الناجتة عن املوائع السـاكنة واملوائع 

املتحركة.

Fluids at Rest املوائع ال�ساكنة
إذا غطسـت يف بركـة سـباحة أو بحـرية إىل عمق معني فسـتدرك عندئذٍ أن جسـمـــك - 
ا لتغـريات الضغط. ومـن املحتمل أنـك الحظت أن  ـا أذنيـك - حسـاس جـدًّ وخصوصً
ا أو مائالً  الضغط الذي شـعرت به عىل أذنيك ال يعتمد عىل وضع رأسـك إذا كان مرفوعً

إىل أسفل، ولكن يزداد الضغط إذا غطست إىل أعامق كبرية.

مبداأ با�سكال الحظ عامل الفيزياء الفرنيس بليز باسكال أن الضغط يف املائع يعتمد عىل عمق 
ـا أن أي تغري يف  املائـع، وال عالقـة له بشـكل الوعاء الذي حيوي املائع، وقد اكتشـف أيضً
الضغط املؤثر يف أي نقطة يف املائع املحصور ينتقل إىل مجيع نقاط املائع بالتساوي، وتُعرف 

هذه احلقيقة بمبدأ باسكال.

ويظهـر مبـدأ باسـكال يف كل مرة تعـرص فيها أنبوب معجـون األسـنان، إذ ينتقل الضغط 
الـذي تؤثـر به أصابعك يف مؤخرة األنبوب إىل معجون األسـنان، بحيـث يندفع املعجون 
ـا من مقدمة األنبوب.وبطريقة مماثلـة، إذا عرصت إحد هنايتي بالون غاز اهليليوم  خارجً

فإن هنايته األخر تنتفخ.

 وعندما تسـتخدم املوائع يف اآلالت هبدف مضاعفة القو فإنك يف هذه احلالة تطبق مبدأ 
ا، كام يف  رص املائـع يف حجرتني متصلتني معً ا، حيُ باسـكال، ففـي النظام اهليدروليكي عمومً
الشكل 11-6، حيث يوجد يف كل حجرة مكبس حر احلركة، ولكل من املكبسني مساحة 
A أمكن حساب 

1
F يف املكبس األول الذي مساحة سطحه 

1
سطح خمتلفة، فإذا أثرت القوة 

P، املؤثر يف املائع باستخدام املعادلة اآلتية:
1
الضغط 

P
1
 =   F1 __ 

A
1

   

والتي متثل تعريف الضغط، حيث الضغط يساوي القوة املؤثرة يف وحدة املساحة. ويمكن 
A2 باسـتخدام 

حسـاب الضغـط الناتـج عن املائع يف املكبس الثاين الذي مسـاحة سـطحه 
املعادلة اآلتية:

P
2
 =   

F
2
 __ A

2

   

Fluids at Rest and in Motion ةراملت اة و املصاال ا3-6 امل

 الأهداف 
	••تربطمبدأ باسكال باآلالت 

البسيطة وحاالهتا.
	••تطّبقمــبــدأ أرمخــيــدس 

للطفو. 
	••تطّبقمبـدأ برنـويل لتدفـق 

اهلواء. 
 املفردات

مبدأ باسكال 
قوة الطفو

مبدأ أرمخيدس 
مبدأ برنويل

خطوط االنسياب

 الأهداف 
مبدأ باسكال باآلالت  	••تربط

البسيطة وحاالهتا.
مــبــدأ أرمخــيــدس  	••تطّبق

للطفو. 
مبـدأ برنـويل لتدفـق  	••تطّبق

اهلواء. 
 املفردات

مبدأ باسكال 
قوة الطفو

مبدأ أرمخيدس 
مبدأ برنويل

خطوط االنسياب
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P يساوي 
2
ا عىل مبدأ باسكال، ينتقل الضغط دون تغيري خالل املائع؛ لذا فإن مقدار  واعتامدً

 P، وتستطيع أن حتسب القوة املؤثرة يف املكبس الثاين باستخدام العالقة:
1
مقدار 

   
F

1
 __ A

1

   =   
F

2
 
 __  A

2

  

F، يمكن حتديد هذه القوة باستخدام املعادلة اآلتية:
2
وبحل املعادلة بالنسبة للقوة 

F
2
 =   

F
1
A

2
 ___ A

1

القوة الناجتة عن الرافعة اهليدروليكية           

القوة املؤثرة يف املكبس الثاين تساوي القوة التي يؤثر هبا املكبس األول مرضوبة يف نسبة 
مساحة املكبس الثاين إىل مساحة املكبس األول.

  تُعد كرايس أطباء األسـنان أمثلة عىل أنظمة الرفع اهليدروليكية. فإذا كان الكريس يزن N 1600 ويرتكز عىل مكبس  23.
مسـاحة مقطعـه العـريض cm 2 1440، فام مقدار القوة التي جيـب أن تؤثر يف املكبس الصغري الذي مسـاحة مقطعه 

العريض cm2 72 لرفع الكريس؟
  تؤثر آلة بقوة مقدارها N 55 يف مكبس هيدروليكي مساحة مقطعه العريض m2 0.015 ، فرتفع سيارة صغرية. فإذا  24.

كانت مساحة املقطع العريض للمكبس الذي ترتكز عليه السيارة m2 2.4، فام وزن السيارة؟
 حيقق النظام اهليدروليكي اهلدف نفسه تقريبًا الذي حتققه الرافعة ولعبة امليزان، وهو مضاعفة القوة. فإذا وقف طفل  25.

وزنه N 400 عىل أحد املكبسـني بحيث يتزن مع شـخص بالغ وزنه N 1100 يقف عىل املكبس الثاين، فام النسـبة بني 
مساحتي مقطعي املكبسني العرضيني؟

ا  26. ـا صغريً  تسـتخدم يف حمل صيانة لآلالت رافعة هيدروليكية لرفع آالت ثقيلة لصيانتها. وحيتوي نظام الرافعة مكبسً
ا مسـاحة مقطعه العريض m2 1-10 × 2.1، وقد وضع عىل  ـا كبريً مسـاحة مقطعه العريض m2 2-10 × 7.0، ومكبسً

. 2.7 × 103 N املكبس الكبري حمرك يزن
.a ما مقدار القوة التي جيب أن تؤثر يف املكبس الصغري لرفع املحرك؟
.b 0.20، فام املسافة التي حتركها املكبس الصغري؟ m إذا ارتفع املحرك
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 swimming under pressure ال�سباحة حتت ال�سغط
عندما تسـبح تشعر أن ضغط املاء يتزايد كلام غطست إىل مسافة أعمق، وينشأ هذا الضغط 
حقيقة عن قوة اجلاذبية األرضية، التي ترتبط مع وزن املاء فوق اجلسـم. فإذا غطسـت إىل 
أعامق كبرية فستكون كمية أكرب من املاء فوق جسمك؛ لذا سيكون الضغط عليك أكرب. إن 
ا عىل مساحة املقطع العريض لعمود  ضغط املاء يسـاوي وزن عمود املاء Fg فوقك مقسـومً
املاء A. وعىل الرغم من أن قوة اجلاذبية األرضية تسـحب فقط يف االجتاه الرأيس إىل أسـفل 
فإن املائع ينقل الضغط يف االجتاهات مجيعها، إىل أعىل وإىل أسفل وإىل اجلوانب. وتستطيع 

أن جتد ضغط املاء بتطبيق العالقة اآلتية:

P =    
Fg __ A

حجمـه، يف  مرضوبـة   ρ املـاء  كثافـة  تسـاوي  والكتلـة   ،  Fg= mg املـاء  عمـود  وزن    
ـا أن حجـم املاء يسـاوي مسـاحة قاعدة عمود املـاء مرضوبـــة يف  m = ρV. وتعلـم أيضً

ارتفاعــــه V = Ah؛ لذا فإن Fg = ρAhg. عوض بـ ρAhg بدالً من Fg يف معادلة ضغط 
P=   Fg، ثـم اختزل A من البسـط واملقام للوصـول إىل الصورة 

 __ A   =  
ρAhg
 ____ 

A
املـاء فسـتجد أن   

املبسطة ملعادلة الضغط الذي يؤثر به عمود املاء يف جسم الغطّاس.

P = ρhg     ضغط املاء عىل اجلسم

الضغط الذي يؤثر به عمود املاء يف اجلسـم يسـاوي حاصل رضب كثافة املاء يف ارتفاع 
عمود املاء يف تسارع اجلاذبية األرضية.

تطبق هذه املعادلة عىل املوائع مجيعها، وليس فقط عىل حالة املاء. ويعتمد ضغط املائع الذي 
يؤثر يف اجلسم عىل كثافة املائع، وعمقه، و g. وإذا كان هناك ماء عىل سطح القمر فإن قيمة 
ـدس قيمته عىل األرض. يوضح الشـكل 12-6 غواصة  ضغطه عند أي عمق سـتكون سُ
تنتقـل يف أخاديد املحيـط العميقة، وتتعـرض لضغوطٍ تزيد 1000 مرة عـىل مقدار ضغط 

اهلواء املعياري.

قوة الطفو  مـا الذي يولد القـوة الرأسـية إىل أعىل التي تسـمح لك بالسـباحة؟ إن زيادة 
الضغط النامجة عن زيادة العمق تولد قوة رأسـية إىل أعىل تسـمى قوة الطفو. وباملقارنة بني 

قوة الطفو املؤثرة يف جسم ووزنه نستطيع أن نتوقع ما إذا كان اجلسم سيغوص أم يطفو.

مر يف املاء، فيكون  ا ارتفاعه l ومسـاحة سـطحيه العلوي والسـفيل A غُ افرتض أن صندوقً
ح يف  حجـم الصنـدوق V = lA، ويؤثـر ضغـط املـاء بقـو يف كل جوانبه، كام هـو موضّ
الشـكل 13-6. هـل يغـوص الصنـدوق أم يطفـو؟ كـام تعلم، يعتمـد الضغـط املؤثر يف 
الصندوق عىل عمقه h. ولتعرف ما إذا كان الصندوق سـيطفو عىل سـطح املاء أم ال فإنك 
حتتاج أن تعنيّ مقدار الضغط املؤثر يف السطح العلوي للصندوق مقارنة بالضغط املؤثر يف 
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قاع الصندوق. قارن بني املعادلتني اآلتيتني:

Fالعلوية= Pالعلو A = ρhg A

Fال�سفلية= Pال�سفلي A = ρ (l+h) gA

إن القـو املؤثـرة يف اجلوانـب األربعـة الرأسـية متسـاوية يف مجيـع 
االجتاهات؛ لذا ليس هناك قوة حمصلة أفقية. والقوة الرأسية إىل أعىل 
املؤثرة يف قاع الصندوق أكرب من القوة الرأسـية إىل أسـفل املؤثرة يف 
سـطحه العلوي؛ لذا فهناك قوة حمصلة رأسية. ويمكن اآلن حساب 

مقدار قوة الطفو.
Fالطفو= Fال�سفلية - Fالعلوية

 = ρ (l + h) gA - ρhgA

 = ρlgA = ρVg

ا مع حجم الصندوق،  وتبني هذه احلسابات أن القوة املحصلة الرأسية إىل أعىل تتناسب طرديًّ
ا عـن طريق الصندوق؛ لذا فإن  وهـذا احلجم يسـاوي حجم املائع املزاح أو املدفوع خارجً

مقدار قوة الطفو ρVg تساوي وزن املائع املزاح عن طريق اجلسم.

Fالطفو = ρاملائع Vg    قوة الطفو

قوة الطفو املؤثرة يف اجلسـم تسـاوي وزن املائع املزاح عن طريق اجلسم، والتي تساوي 
كثافة املائع املغمور فيه اجلسم مرضوبًا يف حجم اجلسم ويف تسارع اجلاذبية األرضية.

اكتشـف هـذه العالقة يف القرن الثالث قبل امليالد العـامل اإلغريقي أرمخيدس، وينص مبدأ 
أرمخيدس عىل أن اجلسـم املغمور يف مائع تؤثر فيه قوة رأسـية إىل أعىل تسـاوي وزن املائع 
املـزاح عن طريق اجلسـم. وال تعتمد القوة عىل وزن اجلسـم، ولكـن تعتمد فقط عىل وزن 

املائع املزاح.

هل يغو�ض اجل�سم اأم يطفو إذا أردت أن تعرف ما إذا كان اجلسـم سـيطفو أم يغوص فإنه 
جيب أن تأخذ بعني االعتبار كل القو املؤثرة يف اجلسم. فقوة الطفو تدفع اجلسم إىل أعىل، 
د الفرق بني قوة الطفو ووزن اجلسم ما إذا كان  ولكن وزن اجلسـم يسحبه إىل أسفل، وحيدّ

اجلسم سيغوص أم يطفو.
،(ρ103 × 1.00=املاء kg/m3) افـرتض أنـك غمرت ثالثة أجسـام يف خزان مملـوء باملـاء 

وكان حجم كل جسـم منها cm3 100 أو m3 4-10 × 1.00. فإذا كان اجلسـم األول قالبًا 
ـا كتلته kg 0.90، واجلسـم الثاين عبوة صـودا من األلومنيوم كتلتهـا kg 0.10، أما  فوالذيًّ
اجلسم الثالث فمكعب من اجلليد كتلته kg 0.090، فكيف يتحرك كل من األجسام الثالثة 

عندما تغمر يف املاء؟

F

F

h h+l
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6-14 ال�سكل
a
cb





 

 إن القوة الرأسية عىل األجسام الثالثة متساوية، انظر إىل الشكل 14-6 ، ألن كالًّ منها قد 
أزاح الوزن نفسه من املاء، ويمكن حساب قوة الطفو عىل النحو اآليت:

Fالطفو= ρاملاء Vg

        = (1.00 × 103 kg/m3) (1.00 × 10-4 m3) (9.80 m/s2)

        = 0.980 N

ا لذلك تكون  ا من قوة الطفـو. وتبعً إن وزن قالـب الفـوالذ يسـاوي N 8.8 وهو أكرب كثريً
القوة املحصلة الرأسـية املؤثرة فيه إىل أسفل؛ لذا يغوص القالب. الحظ أن القوة املحصلة 
الرأسـية إىل أسـفل هي وزن اجلسم الظاهري، وهي أقل من وزنه احلقيقي، وكل األجسام 
التي يف سائل، - ومنها تلك التي تغوص - هلا وزن ظاهري أقل من وزهنا عندما تكون يف 

اهلواء. ويمكن التعبري عن الوزن الظاهري باملعادلة اآلتية:

Fالظاهر= Fg - Fالطفو

.7.8 N أو (8.8 N –•0.98 N) وبالنسبة لقالب الفوالذ فإن وزنه الظاهري يساوي

ووزن علبة الصودا يساوي N 0.980، وهذا يامثل وزن املاء املزاح؛ لذا ال توجد قوة حمصلة 
تؤثـر يف العبوة، ولذلك تبقى العبـوة حيث توضع يف املاء وهلا قوة طفو متعادلة. وتوصف 
األجسام ذات قوة الطفو املتعادلة باألجسام العديمة الوزن، أيْ أن وزهنا الظاهري صفر. 
اد الفضـاء يف الفضاء. وهذا يفرس تدرب  إن هـذه اخلاصية مماثلة لتلـك التي يعاين منها روّ

رواد الفضاء أحيانًا يف برك السباحة.

أمـا وزن مكعـب اجلليد فيسـاوي N 0.88، وهو أقل مـن قوة الطفو، ولذلـك توجد قوة 
حمصلـة رأسـية إىل أعىل؛ لذا يرتفع مكعـب اجلليد إىل أعىل. إن القوة املحصلة الرأسـية إىل 
ا من مكعب اجلليد خارج املاء. ونتيجة لذلك، تزاح كمية أقل من املاء  أعىل سـتجعل جزءً
وتقـل القوة الرأسـية إىل أعـىل، ويطفو مكعب اجلليـد يف املاء ويكون جزء منـه داخل املاء 
ا يطفو  واآلخـر خارجـه حتى يتسـاو وزن املـاء املزاح مـع وزن مكعب اجلليـد. وعمومً

اجلسم إذا كانت كثافته أقل من كثافة املائع املغمور فيه.

ال�سفن  يفرس مبدأ أرمخيدس كيف يمكن للسفن املصنوعة من الفوالذ أن تطفو عىل سطح 
ا بام يكفي فإن معدل كثافة السفينة يكون أقل من  ا وكبريً املاء، فإذا كان جسم السفينة مفرغً

كثافة املاء، ولذلك تطفو.
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ويمكـن أن تالحـظ أنّ السـفينة املحملة بالبضائـع تبحر بحيث تنخفـض يف املاء أكثر من 
السفينة الفارغة. وتستطيع توضيح هذا من خالل صنع قارب صغري من رقائق األلومنيوم، 
حيـث يطفو هذا القارب بسـهولة، وينغمر جزءٌ أكرب منه يف املـاء إذا أضيف إليه محولة من 
مشابك الورق. وإذا حطمت القارب ومجعت رقائق األلومنيوم التي تكونه عىل شكل كرة 

مصمتة، فإهنا يف هذه احلالة تغطس بسبب زيادة كثافتها. 

وبطريقة مماثلة، تطفو القارات األرضية فوق مواد ذات كثافة كبرية حتت السـطح، وحركة 
ة هي املسؤولة عن األشكال واملواقع احلالية للقارات. االنجراف للصفائح القاريّ

وهنـاك أمثلة تطبيقية أخر عـىل مبدأ أرمخيدس، منها الغواصات البحرية واألسـامك؛ إذ 
خ املاء داخل عـدد من احلجرات  توظـف الغواصـات مبدأ أرمخيدس يف عملهـا، فكلام ضُ
املختلفة وخارجها يتغري متوسـط كثافة الغواصة، مما جيعلها تطفو أو تغطس. أما بالنسـبة 
لألسـامك، فلـد بعضها انتفاخ غشـائي للسـباحة يسـمى مثانـة العوم، وهـي تطبق مبدأ 
أرمخيـدس لتتحكـم يف العمـق الـذي توجد فيه، فاألسـامك تنفـخ مثانة العـوم أو تقلّصها 
كـام ينفخ اإلنسـان خديه. فتنفخـه إلزاحة كمية أكرب من املاء، وبذلـك تزيد من قوة الطفو 

فرتتفع، ويف املقابل تنزل إىل أسفل يف املاء بتقليص حجم مثانة العوم. 



 ،2.7 × 103 kg/m3 يف املاء، فإذا كانت كثافة اجلرانيت ،(3-10 × 1.00 m3 )  مبداأ اأرخميد�ض ينغمر قالب بناء من اجلرانيت حجمه
فام مقدار:

a. قوة الطفو املؤثرة يف قالب اجلرانيت؟

b. الوزن الظاهري لقالب اجلرانيت؟

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
ا يف املاء.  ارسم قالب جرانيت مغمورً

 بني قوة الطفو الرأسية إىل أعىل وقوة اجلاذبية األرضية الرأسية إىل أسفل اللتني تؤثران يف القالب.
املجهول  املعلوم   

V = 1.00 × 10-3 m3

ρ103 × 2.70 = اجلرانيت kg/m3

ρ103 × 1.00 =املاء kg/m3

Fالطفو = ?

Fالظاهر= ?

اإيجاد الكمية املجهولة2
a. احسب قوة الطفو عىل قالب اجلرانيت.

ρ 103 × 1.00 = املاء kg/m3   Fالطفو= ρاملاءVg 
g = 9.80 m/s2  و V = 1.00 × 10-3 m3= (1.00 × 103 kg/m3)(1.00 × 10-3 m3)(9.80 m/s2)

= 9.80 N

مثال 3
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b. احسب وزن قالب الجرانيت، ثم أوجد وزنه الظاهري.
ρ103 × 2.70 =جرانيت kg/m3  

V= 1.00 × 10-3 m3 و g = 9.80 m/s2
Fg= ρاجلرانيتVg

= (2.70 × 103 kg/m3) (1.00 × 10-3 m3) (9.80 m/s2)
= 26.5 N

M = 39.9 g/mol ،n = 0.893 mol  Fالظاهر= Fg - Fالطفو

= 26.5 N – 9.80 N 
= 16.7 N

تقو اجلواب3
	  هل الوحدات �سحيحة تقاس كل من القو والوزن الظاهري بوحدة النيوتن، كام هو متوقع. 

	  هل اجلواب منطقي قوة الطفو تساوي تقريبًا ثلث وزن قالب اجلرانيت، وهذه إجابة منطقية؛ ألن كثافة املاء تساوي 
ثلث كثافة اجلرانيت تقريبًا. 

 إن كثافـة القرميد الشـائع االسـتخدام أكـرب 1.8  مرة من كثافة املـاء. ما الوزن الظاهري لقالب مـن القرميد حجمه  27.
m3 0.20 مغمور حتت املاء؟

  يطفو سباح يف بركة ماء، بحيث يعلو رأسه قليالً فوق سطح املاء. فإذا كان وزنه N 610 فام حجم اجلزء املغمور من  28.
جسمه؟

  ما مقدار قوة الشد يف حبل حيمل كامريا وزهنا N 1250 مغمورة يف املاء، إذا علمت أن حجم الكامريا  m3 3-10 × 16.5؟  29.

  لـوح مـن الفلني الصناعي كثافته تسـاوي 0.10 مرة من كثافـة املاء تقريبًا. ما أكرب وزن من قوالب القرميد تسـتطيع  30.
وضعهـا عـىل لـوح الفلني الصناعي الذي أبعاده m × 1.0 m × 0.10 m 1.0 ، بحيث يطفو اللوح عىل سـطح املاء، 

وتبقى قوالب القرميد جافة؟
  يوجد عادة يف الزوارق الصغرية قوالب من الفلني الصناعي حتت املقاعد؛ لتساعدها عىل الطفو يف حال امتأل الزورق  31.

باملاء. ما أقل حجم تقريبي من قوالب الفلني الالزمة ليطفو قارب وزنه N 480؟
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   6-15 ال�سكل  


املوائع املتحركة مبداأ برنويل
Fluids in Motion Bernoulli’s Principle

حـاول تنفيـذ التجربة املوضحة يف الشـكل 15-6.ضع قطعة مـن ورق دفرت مالحظاتك 
أسـفل شفتك السفىل قليالً، ثم انفخ بقوة فوق سطحها العلوي. ملاذا ترتفع قطعة الورق؟ 
يقلـل نفخ اهلواء الضغط فوق الورقة. وبسـبب انخفاض الضغـط أعىل الورقة فإن ضغط 
اهلواء السـاكن نسـبيًّا أسـفل الورقة يدفع الورقة إىل أعىل.إن العالقة بني الرسعة والضغط 
املؤثر عن طريق املوائع املتحركة يسمى مبدأ برنويل نسبة إىل العامل السويرسي دانييل برنويل.

ينـص مبـدأ برنويل عىل أنـه عندما تزداد رسعـة املائع يقل ضغطـه. وهذا املبـدأ متثيل ملبدأ 
حفظ الشـغل والطاقـة عند تطبيقه عىل املوائـع. ويعترب تدفق املائع عـرب مقطع ضيق حالة 
من احلاالت التي تزداد فيها رسعة املائع. فصنابري املاء يف بعض خراطيم احلدائق يمكن أن 

تتسع أو تضيق؛ لذا تتغري رسعة تدفق املاء.

ولعلك الحظت أنّ رسعة املاء تتزايد يف جدول املاء (الوادي) عندما يمر عرب مقطع ضيّق يف 
ا يغري اتساع أو ضيق جمر املائع - كخرطوم املاء أو قناة جدول املاء-  جمر اجلدول، وعمومً
من رسعة املائع، بحيث يبقى معدل التدفق للامئع حمفوظًا. وباإلضافة إىل اجلداول وخراطيم 
املـاء فإن ضغط الـدم يف دورتنا الدموية يعتمد جزئيًّا عىل مبـدأ برنويل. كام تتضمن معاجلة 
أمـراض القلب إزالة االنسـداد يف الرشايني واألوردة، وجتنـب حدوث اجللطات يف الدم.

لنأخذ حالة أنبوب أفقي مملوء بامئع مثايل يتدفق بسـهولة؛ فإذا عربت كمية معينة من املائع 
يف أحد طريف األنبوب، فإن الكمية نفسـها جيب أن خترج من الطرف اآلخر. افرتض اآلن 
أن املقطع العريض أصبح أضيق، كام يف الشكل 16-6، فيجب أن تزداد رسعة تدفق املائع 
للحفـاظ عـىل كتلته املنتقلـة عرب املقطع الضيّق خـالل فرتة زمنية ثابتة. لكـن كلام ازدادت 
رسعـة املائـع ازدادت طاقتـه احلركية، وهذا يعنـي أن هناك حمصلة شـغل بُذلت عىل املائع 
الرسيع احلركة، وينتج هذا الشغل املحصل عن الفرق بني الشغل الذي بُذل النتقال كمية 
من املائع داخل األنبوب والشغل الذي بذل عن طريق املائع لدفع الكمية نفسها من املائع 
ا مع القوة املؤثرة يف املائع، والتي تعتمد بدورها  خارج األنبوب. ويتناسـب الشـغل طرديًّ
عىل الضغط. فإذا كانت حمصلة الشغل موجبة وجب أن يكون ضغط املائع يف املدخل عند 
بدايـة املقطـع (حيث تكون رسعة املائع أقل) أكرب من الضغط يف املخرج عند هناية املقطع، 

حيث تكون رسعة املائع أكرب.

تطبيقات على مبداأ برنويل هناك بعض التطبيقات العملية الشائعة عىل مبدأ برنويل، ومنها 
اخ) الطالء، ومرذاذ العطر. ويعمل املرذاذ البسيط يف زجاجة العطر بنفخ اهلواء  مرش (بخّ
عـرب اجلزء العلوي من األنبـوب املغمور يف العطر، فينخفض الضغـط عند قمة األنبوب، 
بحيث يصبح أقل من الضغط داخل الزجاجة، ونتيجة لذلك، يندفع العطر عرب تيار اهلواء.
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ا  ا شـائعً يُعـدّ املـازج (carburetor) يف حمرك البنزيـن، حيث خيتلط اهلواء بالبنزين، تطبيقً
آخر عىل مبدأ برنويل. إن أحد أجزاء املازج عبارة عن أنبوب فيه ضيق يف منطقة معينة، كام 
يف الشـكل 16b-6. ويكون الضغط عـىل البنزين يف خزان الوقود مماثالً للضغط يف اجلزء 
ا يف األنبوب. لكنّ تدفـق اهلواء عرب املقطع الضيّق مـن األنبوب واملوصول  األكثـر اتسـاعً
ا؛ لذا يندفـع الوقود يف منطقة تدفـق اهلواء. وتتغري  بخـزان الوقـود جيعل الضغـط منخفضً
ا لتنظيم هذا التدفق. تتجه السيارات احلديثة  كمية الوقود املمزوجة باهلواء يف األنبوب تبعً
إىل اسـتخدام حمقنة الوقود أو نفثه بدالً من نظام املازج، ولكن ال تزال أنظمة املازج شـائعة 
االستخدام يف السيارات القديمة، ويف اآلالت ذات املحركات الصغرية التي تدار بالبنزين 

ومنها آالت جزّ العشب.

خطوط الن�سياب  يسـتنفد صانعو السـيارات والطائـرات الكثري من الوقـت واجلهد يف 
اختبار تصاميم جديدة للسـيارات والطائرات داخل أنفاق هوائية للتحقق من قدرهتا عىل 
مثَّل تدفق املوائع حول األجسـام  العمـل بكفـاءة عظمى يف أثناء حركتهـا خالل اهلواء. ويُ
بخطوط االنسـياب املوضحة يف الشـكل 17-6. وحتتاج األجسـام إىل طاقة أقل لتتحرك 

عرب تدفق منتظم من خطوط االنسياب.

يمكـن توضيح خطوط االنسـياب بصورة أفضـل من خالل التمثيل البسـيط التايل: ختيل 
أنـك تضيـف بعناية قطرات صغرية من صبغة الطعام داخل مائع ينسـاب بشـكل منتظم، 
 . فـإذا بقيت اخلطـوط امللونة التي تشـكلت دقيقة وحمددة قيـل عندئذ؛ إن التدفق انسـيايبٌّ
الحظ أنه إذا ضاق جمر التدفق فإن خطوط االنسـياب تتحرك مقرتبة بعضها من بعض. 
وتشـري خطوط االنسياب التي تفصلها مسـافات قليلة إىل رسعة انسياب كبرية؛ لذا يكون 
امة  ـا. من جهة أخر إذا حتركت خطوط االنسـياب حركـة ملتفة كالدوّ الضغـط منخفضً
بحيـث أصبحت منترشة، فعندئذ يقال: إن املائع مضطرب. وال يطبق مبدأ برنويل يف حالة 

التدفق املضطرب للموائع.
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الطفو والغط�ض هل تطفو علبة رشاب الصودا يف املاء  32.
ب ذلك. وهل يتأثر ذلك بكون  أم تغـوص فيه؟ جرّ
الـرشاب خاليًا من السـكر أم ال؟ حتتوي مجيع علب 
 ،354 ml رشاب الصودا عىل احلجم نفسه من السائل
وتزيح احلجم نفسه من املاء، فام الفرق بني العلبة التي 

تغوص واألخر التي تطفو؟
د صنارة الصيد بقطعة فلني تطفو  33. الطفو والكثافة تُزوَّ

بحيث يكون عرش حجمها حتت سطح املاء.ما كثافة 
الفلني؟

الطفو يف الهواء يرتفع منطاد اهليليوم؛ ألن قوة طفو  34.
0.18 kg/m3 اهلواء حتمله، فإذا كانت كثافة غاز اهليليوم
 وكثافة اهلواء kg/m3 1.3، فام حجم منطاد اهليليوم 

الالزم لرفع قالب من الرصاص وزنه N 10؟
مت لعبة قاذفة للصواريخ بحيث  35. مّ انتقال ال�سغط صُ

يدوس الطفل عىل أسـطوانة من املطاط، مما يزيد من 
ا من  ا خفيفً ضغط اهلواء يف أنبوب القاذف فيدفع صاروخً
 150 N الرغاوي الصناعية يف السامء، فإذا داس الطفل بقوة
عىل مكبس مساحته m2 3-10×2.5، فام القوة املنتقلة إىل 
أنبوب القذف الذي مساحة مقطعه m2 4-10 × 4.0؟

فعت سيارة تزن N 104×2.3 عن  36. ال�سغط والقوة رُ
.0.15 m2 طريق أسطوانة هيدروليكية مساحتها

a. ما مقدار الضغط يف األسطوانة اهليدروليكية؟

b.  ينتـج الضغـط يف أسـطوانة الرفع عن طريـق التأثري 
بقـوة يف أسـطوانة مسـاحتها m2 0.0082، ما مقدار 
القوة التي جيب أن تؤثر يف هذه األسـطوانة الصغرية 

لرفع السيارة؟
الإزاحة أيّ مما ييل يزيح مـاءً أكثر عندما يوضع يف  37.

حوض مائي؟

a.  قالـب ألومنيـوم كتلتـه kg 1.0، أم قالـب رصاص 
كتلته kg 1.0؟

b.  قالب ألومنيـوم حجمه cm3 10، أم قالب رصاص 
حجمه cm3 10؟

التفكري الناقد  اكتشفت يف املسألة التدريبية رقم 4،  38.
ا  أنه عندما يمر إعصار فوق منزل فإنّ املنزل ينهار أحيانً
من الداخل إىل اخلارج. فكيف يفرس مبدأ برنويل هذه 
الظاهـرة؟ وماذا يمكن أن نفعل لتقليل خطر اندفاع 

الباب أو الشباك إىل اخلارج وحتطمه؟

3-6 مراعة
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b

كيف ختتلف املوادّ الصلبة عن السـائلة؟  املواد الصلبة قاسـية، ويمكن أن تُقطّع عدة قطع، 
ا السـوائل فتتدفق، وإذا دفعت سـائالً،  وحتتفظ بشـكلها، كام يمكنك دفع املادة الصلبة. أمّ
كاملـاء مثالً، بإصبعك، فـإن إصبعك يتحرك خالله، فخصائص املـواد الصلبة ختتلف عن 
ن، وتفقد شكلها، فقد  خصائص املواد السـائلة، لكنك إذا شـاهدت قطعة من الزبد تُسـخّ

. ا دائامً ا وحمددً تتساءل عام إذا كان احلد الفاصل بني حالتي الصالبة والسيولة واضحً

 Solid Bodies الأج�سام ال�سلبة
يصعب التفريق بني املواد الصلبة والسائلة حتت ظروف معينة ، فمثالً يف أثناء تسخني عبوة 
زجاجيـة لصهرها، يتم التغري من حالة الصالبة إىل حالة السـيولة بشـكل تدرجيي، بحيث 
يصعـب معرفة احلالة يف حلظة ما. وبعض املـوادّ الصلبة (ومنها الكوارتز البلوري) يتكون 
من جزيئات مصطفة بأنامط مرتبة ومنظمة، وبعض املواد الصلبة األخر (ومنها الزجاج) 
مكونة من جزيئات ليس هلا ترتيب منتظم، وحاهلا يف ذلك مشـابه للسـوائل. وكام تر يف 
ـا الكوارتز الزجاجي)  الشـكل 18-6، فالكوارتز والكوارتز غري البلوري (ويسـمى أيضً

ا. متامثالن كيميائيًّا، ولكن خصائصهام الفيزيائية خمتلفة متامً

فعندما تنخفض درجة حرارة السـائل ينخفض متوسـط الطاقة احلركية جلزيئاته، وعندما 
تبـدأ اجلزيئـات يف التباطؤ تؤثر قوة التامسـك بصورة أكرب. وتصبح جزيئـات بعض املواد 
الصلبة متجمدة عىل نمط ثابت يُسمى الشبكة البلّورية، املوضحة يف الشكل 19-6. وعىل 
الرغـم مـن أن قوة التامسـك حتجز اجلزيئـات يف مكاهنـا إال أن اجلزيئات يف املـواد الصلبة 
 - ا، بل تتذبذب حول أماكن ثابتة. وهناك مواد أخر البلوريـة ال تتوقـف عن احلركة متامً
ا.وهذه املواد التي ليس  ـا ثابتًا وحمددً ل جزيئاهتا نمطًا بلوريًّ منها الزبد والزجاج - ال تشـكّ
هلا تركيب بلوري منتظم ولكن هلا حجم وشكل حمددان تُسمى املواد الصلبة غري البلورية، 

ا عىل أهنا سوائل لزجة أو بطيئة التدفق. كام تصنّف أيضً

a b

Solids ةال�صل اد4-6 امل

 الأهداف 
املـواد  خصائـص  	••تربط 

الصلبة برتاكيبها.
املـواد  د  تتمـدّ ملـاذا  	••تف�سر 
عندمـا  وتتقلـص  الصلبـة 

تتغري درجة احلرارة. 
د املواد الصلبة. متدّ 	•حت�سب 

املـواد  د  متـدّ أمهيـة  	••تو�سح 
باحلرارة.  
 املفردات

الشبكة البلورية    
املواد الصلبة غري البلورية

د الطويل معامل التمدّ
د احلجمي معامل التمدّ

 الأهداف 
املـواد  خصائـص  	••تربط 

الصلبة برتاكيبها.
املـواد  د  تتمـدّ ملـاذا  	••تف�سر 
عندمـا  وتتقلـص  الصلبـة 

تتغري درجة احلرارة. 
د املواد الصلبة. متدّ 	•حت�سب 

املـواد  د  متـدّ أمهيـة  	••تو�سح 
باحلرارة.  
 املفردات

الشبكة البلورية    
املواد الصلبة غري البلورية

د الطويل معامل التمدّ
د احلجمي معامل التمدّ
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ال�سغط والتجمد عندما يتحول سـائل إىل مادة صلبة فإن جزيئاته عادة تُعيد ترتيب نفسها 
ا كانت عليه يف احلالة السـائلة، بحيث جتعل املواد  لتصبـح قريبـة بعضها من بعض أكثر ممـّ
ده؛ حيث  ا، فإن للامء حالة خاصة يف متدّ الصلبة أكثر كثافة من السوائل. وكام تعلمت سابقً
تكـون كثافته أكـرب ما يمكن عند C˚ 4. وللـامء خصوصية أخر بالنسـبة إىل قاعدة عامة 
د  ا، تزيد درجة جتمده، وألن املاء يتمدّ أخر؛ فعند زيادة الضغط عىل سـطح سـائل عمومً
عنـد جتمده فإن الزيـادة يف الضغط جترب اجلزيئات عىل االقرتاب بعضهـا من بعض لتقاوم 

التجمد؛ لذا فإنه عند التعرض لضغط أكرب تنخفض درجة جتمد املاء عىل نحو طفيف.

ن طبقـة رقيقة من املاء السـائل بـني الزالجات  كانـت هنـاك فرضيـة مقرتحة لتفسـري تكوُّ
واجلليد. تزعم الفرضية أن الضغط الناجم عن الزالجات فوق سطح اجلليد خيفض درجة 
التجمـد، مما يـؤدي إىل صهر بعض اجلليد. لكن احلسـابات الفعلية ملقـدار الضغط الناتج 
عن الزالجات (حتى الرفيعة منها) ال يكفي لصهر اجلليد بسـبب درجة حرارته املنخفضة 
ا، وقد بينت القياسـات احلديثة أن االحتكاك بني الشفرات واجلليد يولد طاقة حرارية  جدًّ
ز هذا التفسـري عن طريق بعض  زّ كافية لصهر اجلليد وتشـكيل طبقة رقيقة من املاء. وقد عُ
القياسـات التي بينت أن درجة حرارة رذاذ اجلليد املتطاير أعىل بشـكل ملحوظ من درجة 
حرارة اجلليد نفسـه، وعملية انصهار اجلليد بالطريقة نفسها هي التي حتدث خالل التزلج 

عىل الثلج.

مرونة املواد ال�سلبة  من املمكـن أن تؤدي القـو اخلارجية املؤثرة يف األجسـام الصلبة 
إىل انحناء هذه األجسـام. وتسـمى قدرة األجسـام الصلبة عىل العودة إىل شـكلها األصيل 
ا فإن  ا إذا حدث تشوه كبري جدًّ عندما يزول تأثري القو اخلارجية بمرونة املواد الصلبة. أمّ
 اجلسـم ال يعود إىل شـكله األصـيل؛ ألنه قد جتاوز حد مرونته. وتعتمـد املرونة عىل القو

ا. الكهرومغناطيسية التي حتافظ عىل بقاء جزيئات املادة معً

إن قابلية الطرق وقابلية السحب خاصيتان تعتمدان عىل تركيب املادة ومرونتها؛ فالذهب 
قال: إنه قابـل للطرق. والنحاس  ا، ولذلك يُ يمكن تشـكيله عىل صـورة رقائق دقيقة جـدًّ

يمكن سحبه عىل شكل سلك، ولذلك يقال: إنه قابل للسحب.

C13-09A-845813

� O

� H

6-19 ال�سكل


a

b

a b

199



 Thermal Expansion of للمواد ال�سلبة التمدد احلرار
Solids

من اإلجراءات املعتادة عند تصميم اجلسور اخلرسانية والفوالذية عىل الطرق الرسيعة، أن 
يرتك املهندسون فجوات صغرية  (فواصل)، تسمى وصالت التمدد، بني أجزاء اجلسور، 
وذلك للسامح بتمدد أجزاء اجلرس يف أيام الصيف احلارة. تتمدد األجسام بمقدار يسري فقط 
عندما تتعرض للتسخني، ولكن هذا املقدار اليسري قد يكون عدة سنتمرتات يف حالة جرس 
طوله m 100، وإذا أُغفلت فجوات التمدد هذه يف التصميم فقد يتقوس اجلرس أو تتحطم 
أجزاؤه. وقد حتطم درجات احلرارة العالية كذلك مسارات 
السـكك احلديدية التي تُغفل فيها وصـالت التمدد، انظر 
الشـكل 20-6. وتصمـم بعـض املـواد -ومنهـا زجـاج 
األفـران التـي تسـتخدم يف الطبـخ يف التجـارب املختربية 
د بأقل ما يمكن. وتصنع مرايا التلسـكوبات الكبرية  لتتمدّ
ـم لتعمـل دون متدد  مـن مـادة السـرياميك، والتـي تصمّ

حراري يذكر.

ولكي تفهم متدد املوادّ الصلبة املسخنة، تصور املواد الصلبة 
ـا من خـالل نوابض،  جمموعـة مـن اجلزيئـات املتصلة معً
حيث متثل النوابض قو التجاذب بني اجلزيئات؛ فعندما 
ا بعضها من بعض فإن النابض  تصبـح اجلزيئات قريبة جدًّ
ن املادة الصلبة تزداد الطاقة احلركية جلزيئاهتا وتبدأ يف االهتزاز  ا. وعندما تسخّ يدفعها بعيدً
الرسيـع، وتتحـرك مبتعـدة بعضها عن بعـض، مما يُضعف قـو التجاذب بـني اجلزيئات 
فتهتز باضطراب أكثر من السـابق؛ بسبب زيادة درجة احلرارة، ويزداد متوسط التباعد بني 

اجلزيئات، فتتمدد املادة الصلبة.

ح يف  ا مع التغري يف درجة حرارهتا، كام هو موضّ يتناسـب التغري يف طول املادة الصلبة طرديًّ
الشكل 21-6.  فإذا ازدادت درجة حرارة جسم صلب بمقدار C˚ 20 فإن متدده يساوي 
د  ضعـف متـدده عندما تكون الزيادة يف درجـات حرارته بمقدار C˚ 10. ويتناسـب التمدّ
 1 m 2 ضعف متدد قضيب طوله m د قضيب طوله ا مع طول اجلسم؛ لذا يتمدّ ا طرديًّ أيضً
L للامدة الصلبة عند درجة 

2
عند التغري نفسه يف درجة احلرارة. ويمكن إجياد الطول اجلديد 

 ،α ا ألفا T ؛ أمّ
1
L الطول عند درجة احلـرارة 

1
T باسـتخدام املعادلة اآلتية، حيـث 

2
حـرارة 

فتمثل معامل التمدد الطويل للامدة.

L
2
 = L

1
 + α L

1
 (T

2
 –T

1
)
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.α باستخدام مبادئ اجلرب البسيطة، يمكنك حل املعادلة بالنسبة للمعامل

L
2
 –•L

1
 = α L

1
 (T

2
 –T

1
)

∆L = α L
1
 ∆T

  α =   ∆L
 _____ 

L
1
 ∆T

معامل التمدد الطويل     

ا عىل الطول األصيل والتغري يف   معامل التمدد الطويل يسـاوي التغري يف الطول مقسـومً
درجة احلرارة.

 __ 1  ). وألن املـوادّ الصلبة تتمدد يف ثالثة 
˚C

 ووحـدة معامـل التمدد الطويل هـي (C-1˚ أو      
د الطويل. أبعاد فإن معامل التمدد احلجمي β، يعادل ثالثة أضعاف معامل التمدّ

  β =   ∆V
 ____ 

V1∆T
د احلجمي      معامل التمدّ

ا عىل احلجم األصيل والتغري يف  د احلجمي يساوي التغري يف احلجم مقسومً معامل التمدّ
درجة احلرارة.

 __ 1   أو C-1˚). ويبـني اجلـدول 2–6  معامـيل التمدد احلراري 
˚C

إن وحـدة املعامـل β هـي (    
ملجموعة من املواد املختلفة.

الجدول 6-2
20•˚C عند معامل التمدد الحرار

معامل التمدد الطويلاملادة
 (˚C-1 ) α

معامل التمدد احلجمي 
(˚C-1) β

المواّد ال�سلبة










ال�سوائل






25 × 10-6

9 × 10-6

3 × 10-6

12 × 10-6

16 × 10-6

75 × 10-6

27 × 10-6

9 × 10-6

36 × 10-6

48 × 10-6

1200 × 10-6

950 × 10-6

210 × 10-6
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 ،84 ˚C ن إىل درجة حرارة خّ التمّدد الطويل قضيب معدين طوله m 1.60 عند C˚ 21، فإذا وضع هذا القضيب يف فرن وسُ
وقيس طوله فوجد أنه ازداد بمقدار mm 1.7، فام معامل التمدد الطويل للامدة املصنوع منها القضيب؟

حتليل امل�ساألة ور�سمها1
  وضح بالرسم القضيب الذي ازداد طوله بمقدار mm 1.7 عند درجة حرارة C˚ 84 وأصبح طوله أكرب مما كان عليه 

.21 ˚C عند درجة حرارة
.∆L والتغري يف الطول ،L

1
 حدد الطول املبدئي للقضيب 

املجهول  املعلوم   
L

1
 = 1.60 m

∆L = 1.7 × 10-3 m

T
1
 = 21 ˚C

T
2
 = 84 ˚C

α = ?

اإيجاد الكمية املجهولة2
ا الطول املعلوم، والتغري يف كل من الطول ودرجة احلرارة. د الطويل مستخدمً احسب معامل التمدّ

α =    ∆L _____ 
L

1
 ∆T

  

∆L = 1.7 × 10-3 m  ،L
1
 = 1.60 m ،∆T = (T

2
–T

1
) = 84 ˚C – 21 ˚C   

α=   1.7 × 10-3 m  __________________  
(1.60 m) (84 ˚C-21 ˚C)

  

   = 1.7 × 10 -5 ˚C-1

تقو اجلواب3
 .˚C-1  تم التعبري عن الوحدات بطريقة صحيحة بوحدة هل الوحدات �سحيحة  	

	  هل اجلواب منطقي إن مقدار املعامل قريب من القيمة املقبولة للنحاس. 

مثال 4

∆L

دليل الرياضيات
إجراء العمليات احلسابية باستعامل 

األرقام املعنوية 221 ، 222
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م�ساألة حتفيز
د بازديـاد احلرارة  حتتـاج إىل صنـع قضيـب طولـه m 1.00 يتمـدّ
.1.00 m بالطريقة نفسها التي يتمدد هبا قضيب من النحاس طوله

ـا مـن جزأين،  يشـرتط يف القضيـب املطلـوب أن يكـون مصنوعً
ا، كام  أحدمهـا من الفـوالذ واآلخر مـن األلومنيوم موصولـني معً

يبني الشكل. فكم جيب أن يكون طول كل منهام؟

C13-13A-845813
Final

L L

̊ 28-. كم يزداد طول القطعة عندما تصبح درجة حرارهتا  39. C 3.66  عند درجة حرارة m قطعة من األلومنيوم طوهلا  
C˚ 39؟

نت حتى أصبحت درجة حراراهتا  C˚ 1221، وهي قريبة  40. ـخّ  قطعة من الفوالذ طوهلا cm 11.5 عند C˚ 22، فإذا سُ
(12 × 10-6 ˚C-1 معامل التمدد الطويل للفوالذ )من درجة حرارة انصهارها، فكم يبلغ طوهلا بعد التسخني؟

لئ وعاء زجاجي سعته ml 400 عند درجة حرارة الغرفة بامء بارد درجة حرارته C˚ 4.4. ما مقدار املاء املسكوب  41.  مُ
من الوعاء عندما يسخن املاء إىل C˚ 30.0 ؟

ا حيث كانت درجة احلرارة  42. لئ خزان شـاحنة لنقل البنزين سـعته L 45٫725 بالبنزين لينقله من مدينة الدمام هنارً   مُ
.–2.0 ˚C 38.0، إىل مدينة تبوك ليالً حيث درجة احلرارة ˚C

ا من البنزين سيكون يف خزان الشاحنة يف تبوك؟ a. كم لرتً

b. ماذا حدث للبنزين؟

فر ثقب قطره cm 0.85 يف صفيحة من الفوالذ عند C˚ 30.0 فكان الثقب يتسع بالضبط لقضيب من األلومنيوم  43.  حُ
له القطر نفسه. ما مقدار الفراغ بني الصفيحة والقضيب عندما يربدان لدرجة حرارة C˚ 0.0؟

̊ 30.0. فام النسبة املئوية التي  44. C جت مسطرة من الفوالذ بوحدة امللمرتات، بحيث تكون دقيقة بصورة مطلقة عند رِّ دُ
متثل عدم دقة املسطرة عند C˚ 30.0•–؟
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د املواد املختلفة بمعدالت خمتلفة، كام أشري إليها بمعامالت  تطبيقات التمّدد احلرار تتمدّ
د املختلفة املوضحة يف اجلدول 2-6. وعىل املهندسني األخذ بعني االعتبار معدالت  التمدّ
د املختلفـة هذه عند تصميم املباين. فمثالً تسـتخدم القضبـان الفوالذية غالبًا لتقوية  التمـدّ
األسمنت؛ لذا جيب أن يكون للفوالذ واألسمنت معامل التمدد نفسه، وإذا مل يكن كذلك 
ة. وبطريقة مماثلة، يكون عىل طبيب األسـنان استخدام  فإن املبنى سـيتصدع يف األيام احلارّ

املوادّ التي حيشو هبا األسنان بحيث تتمدد وتتقلص باملعدل نفسه لتمدد مينا األسنان.

إنّ املعـدالت املتباينـة للتمـدد هلـا تطبيقـات مهمـة؛ فمثـالً يسـتفيد املهندسـون من هذه 
االختالفـات يف صنع أداة مفيدة تُسـمى املـزدوج احلراري، وهي عبارة عـن رشحية ثنائية 

الفلز تستخدم يف منظامت احلرارة (أجهزة الثرموستات).

يتكـون املزدوج احلراري من رشحيتـني من فلزين خمتلفني، ملحومتـني أو مثبتتني إحدامها 
إىل جـوار األخر، وتكـون إحدامها عادة مـن النحاس األصفر، واألخـر من احلديد، 
ن الرشيط الثنائي  وعند تسـخينهام يتمدد النحاس األصفر أكثر من احلديد. وعندما يُسـخّ
الفلـز (النحـاس األصفر واحلديد)، يصبح جزء النحاس أطول مـن جزء احلديد، ونتيجة 
لذلك ينحني الرشيط الثنائي الفلز بحيث يكون النحاس عىل السطح اخلارجي للمنحنى، 
وعندما يربد ينحني يف االجتاه العكيس، حيث يكون النحاس يف اجلزء الداخيل للمنحنى.

ب الرشيط الثنائي الفلز يف منظم احلرارة (الثرموسـتات) يف أجهزة التدفئة املنزلية، كام  يُركَّ
يف الشـكل 22-6، بحيـث ينحني يف اجتاه نقطـة التوصيل الكهربائي عندمـا تربد الغرفة؛ 
فعندما تنخفض درجة حرارة الغرفة أقل من درجة احلرارة املحددة يف جهاز الثرموستات 
ينحنـي الرشيـط الثنائي الفلز بمقـدار يكون كافيًا إلحـداث توصيل كهربائـي مع املفتاح 
ن، وحينام تصل درجة حرارة الغرفة إىل درجة احلرارة املحددة يف جهاز  ل املُسخِّ حيث يُشغِّ
ن عن العمل. أما يف أجهزة التربيد  الثرموسـتات تفتح الدائرة الكهربائية، ويتوقف املسـخِّ
فيصمـم الرشيط الثنائـي الفلز بحيث ينحني إلحـداث توصيل كهربائي يشـغل املربد إذا 
ارتفعت درجة احلرارة إىل حد معني يف جهاز الثريموسـتات، وعندما تنخفض احلرارة عن 

حد معني ينحني يف االجتاه املعاكس، فيوقف عمل املربد.

   6-22 ال�سكل  
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4-6 مراعة

ا من األلومنيوم  45. بت بابً التقل�ض احلرار الن�سبي إذا ركَّ
يف يوم حار عىل إطار باب من األسمنت، وأردت أن 
ا يف أيام الشتاء الباردة،  يكون الباب حمكم اإلغالق متامً
فهـل ينبغي أن جتعل البـاب حمكامً يف اإلطار أم ترتك 

ا إضافيًّا؟ فراغً
حالت املادة ملاذا يعد الشمع مادة صلبة؟ وملاذا يُعد  46.

ا؟ ا سائالً لزجً أيضً
التمدد احلرار هل يمكنك تسخني قطعة من النحاس  47.

بحيث يتضاعف طوهلا؟
حالت املادة هل يزودنا اجلدول 2–6 بطريقة للتمييز  48.

بني املوادّ الصلبة والسوائل؟

املواد ال�سلبة وال�سوائل يمكن تعريف املادة الصلبة  49.
عـىل أهنا تلك املادة التي يمكـن ثنيها عىل الرغم من 
أهنا تقاوم االنحناء. فرس كيف ترتبط هذه اخلصائص 
مـع ترابط الـذرات يف املواد الصلبـة لكنها ال تنطبق 

عىل السوائل؟
التفكير الناقد  قُطع من احللقة احلديدية الصلبة يف  50.

نت احللقة التي يف  خِّ الشكل 23-6 قطعة صغرية. فإذا سُ
الشكل، فهل تصبح الفجوة أكرب أم أصغر؟ وضح إجابتك.

ال�سكل 6-23 
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� جتمع البيانات حول تبخر أنواع خمتلفة من الكحول 
وتنظمها. 

� تقارن بني معدالت تبخر أنواع خمتلفة من الكحول.
� حتلّل سـبب تبخر بعض أنواع الكحول بمعدل أكرب 

.مقارنة باألنواع األخر
� تسـتنتج العالقـة بـني قـو التامسـك ومعـدالت 

التبخر.

A� املـوادّ الكيميائيـة املسـتخدمة يف هـذه التجربة قابلة  B C D E F G H I J K L M NA B C D E F G H I J K L M NA B C D E F G H I J K L M NA B C D E F G H I J K L M NA B C D E F G H I J K L M NA B C D E F G H I J K L M N
ة، فال تستنشـق األبخرة املتصاعدة  لالشـتعال وسامّ
ا مشـتعالً  مـن هـذه الكيامويـات، وال تـرتك مصدرً
بالقرب من هذه املواد، واستخدم هذه املواد يف غرفة 

جيدة التهوية أو حتتوي عىل جهاز طرد الغازات.
مــالبسك،  أو  املواد جللـدك  احذر مالمسة هذه   �
أو  حادث  وقــــع  إذا  ا  فورً معلمـك  وأخبـــر 

. انسكبت إحد هذه املوادّ
بعد  ا  جيـدً يديـك  اغسـل   �

إهناء التجربة.

ميثانول (كحول امليثيل)
إيثانول (كحول إيثييل)

2 - بروبانــــــول (كحـول 
إيزوبروبييل) 

رشيط الصق (قطعتان) 

مقياس حرارة (غري زئبقي)
ورق ترشـيح (ثـالث قطــع 

(2.5 cm × 2.5 cm

 رباطات مطاطية صغرية

غلّف مقياس احلرارة بقطعة مربعة من ورق الرتشيح،  1.
ا برباط مطاطي صغري. ولتنفيذ ذلك ضع  وثبتها جيدً
الربـاط املطاطـي أوالً عىل مقياس احلـرارة، ثم لف 
الورقة حول مقياس احلرارة، ولف الرباط املطاطي 
حول الورقة، واحرص عىل أن تكون الورقة ملفوفة 

بإحكام حول هناية مقياس احلرارة.
ا فيـه ميثانول، وضع هناية مقياس  2. أحرض إناءً صغريً

احلـرارة املغطاة بالورقة فيه . وال تدع اإلناء ينقص، 
واترك مقياس احلرارة يف اإلناء دقيقة واحدة. 

ل بعد دقيقة واحدة درجة 3.   سجّ
احلرارة التي يقرؤها مقياس 
البيانات  احلرارة يف جدول 
T. حيـث متثل 

1
يف العمـود 

هذه القـراءة درجة احلرارة 
االبتدائية للميثانول.

ا  هل سبق أن سكبت كمية صغرية من الكحول عىل جلدك؟ من املحتمل أنك قد شعرت بالربودة. وقد تعلمت سابقً
أن هذه الربودة تكون نتيجة التبخر. ستخترب يف هذه التجربة املعدالت التي تتبخر هبا أنواع خمتلفة من الكحول. 
إن الكحول مادة مكونة من جمموعة اهليدروكسيل الوظيفية (OH-) مرتبطة مع الكربون أو مع سلسلة كربونية. 
وستستنتج من خالل مالحظاتك عن التربيد بالتبخر الشدة النسبية لقو التامسك يف الكحول اخلاضع لالختبار.

التبريد بالتبخر

�سوؤال التجربة 
ما الفرق بني معدالت تبخر أنواع خمتلفة من الكحول؟ وما أوجه الشبه بينها؟ 
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أزل مقيـاس احلـرارة من امليثانـول وضعه عىل حافة  4.
الطاولة بحيث يمتد طرف مقياس احلرارة cm 5 تقريبًا 
خلف احلافة. واستخدم الرشيط الالصق لتثبيت مقياس 

احلرارة يف مكانه.
راقب درجة احلرارة خالل التجربة، وبعد ميض أربع  5.

دقائق راقب، ثم سجل درجة احلرارة يف جدول البيانات 
.T

2
يف العمود 

أزل الرباط املطاطي من مقياس احلرارة، وختلص من  6.
ورقة الرتشيح حسب تعليامت املعلم.

ا اإليثانول سـائالً  7. كـرر اخلطوات من 1 إىل 6، متخذً
ل النتائج يف جدول البيانات. يف هذه احلالة، وسجّ

ا كحول األيزوبروبيل  8. كرر اخلطوات من 1 إىل 6، متخذً
ل النتائج يف جدول البيانات. سائالً يف هذه احلالة، وسجّ

ف�سر النتائج هل أظهر مقياس احلرارة يف أثناء حماوالتك  1.
ا؟ وملاذا؟ ا يف درجة احلرارة أم انخفاضً ارتفاعً

احسب  T∆ لكل من السوائل، وذلك بإجياد الفرق  2.
بني درجـة احلرارة النهائية ودرجة احلرارة االبتدائية 

.(T
2
–T

1
للسوائل (

.3  ،(CH
3
OH) اسـتخدم الصيغ الكيميائية للميثانول

C)، وكحـول األيزوبروبيـل 
2
H

5
OH) واإليثانـول

C)؛ لتحديد الكتلة املولية لكل من املحاليل 
3
H

7
OH)

التي تم اختبارها. ستحتاج إىل الرجوع للجدول الدوري 
حلساب الكتلة املولية.

ا�ستنتج ماذا تستنتج من قيمة T∆ يف كل حماولة بالنسبة  4.
ملعدل التبخر لألنواع املختلفة من الكحول؟

ع الورق عىل مقياس احلرارة  5. التفكري الناقد ملاذا وضُ
بدالً من استخدام مقياس احلرارة وحده؟ 

استخدم معدالت التبخر للكحول التي درستها، كيف  1.
يمكن أن حتدد أي أنواع الكحول قوة متاسكه أكرب؟

أي أنواع الكحول قوة متاسكه أقل؟ 2.

مـا العالقـة العامة التي وجدهتا بـني التغري يف درجة  3.
احلرارة (T∆) والكتلة املولية للكحول؟

كّون فر�سية هل يؤدي تشغيل مروحة يف املخترب إىل  4.
تغيري درجة حرارة الغرفة؟ وهل يغري قيمة T∆ التي 

راقبتها؟ وضح ذلك.

توقع مقدار T∆ لكحول 1- بيوتانول الذي صيغته الكيميائية 
C بالنسبة إىل قيم T∆ ألنواع الكحول التي اختربهتا.

4
H

9
OH

بـدأت دائـرة األرصـاد اجلويـة الوطنية يف اسـتخدام دليـل برودة 
الريـاح عـام 2001م، وكانت خرائط الطقـس القديمة تعتمد عىل 
البيانات املسـتخلصة من جتارب جتمد املاء التي أُجريت يف منطقة 
القطب اجلنويب سـنة 1940م. وضح كيف ترتبط برودة الرياح مع 
التربيد بالتبخـر؟ وملاذا تعد هذه الظاهرة مهمة يف الطقس البارد؟ 

وما التعديل الذي أضافته اخلرائط احلديثة للخرائط القديمة؟

 ملزيد من املعلومات حول حالت املادة ارجع اإىل املوقع الإلكرتو
www.obeikaneducation.com

 ملزيد من املعلومات حول حالت املادة ارجع اإىل املوقع الإلكرتو

 الفيزياء

 جدول البيانات
T�سائل

2
 (˚C)T

1
 (˚C)∆T (˚C)

الكحول الميثيلي

الكحول الإيثيلي

الكحول الأيزوبروبيلي
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ا (الصلبـة،  اأ�سبحت حالت املادة األربـع األكثـر شـيوعً
والسـائلة، والغازية، والبالزما) مألوفـة لديك، ولكن هل 
فْ تكثّف بوز -  علمت أن هناك حالة خامسـة للـامدة؟ تَعرَّ

.(BEC) أينشتاين
ما تكّثف بوز  اأين�ستاين إن بدايـات BEC كانـت عـام 
1920م من خالل الدراسـات التي قام هبا سـتندراناث بوز 

عىل قوانني فيزياء الكـم التي ختضع هلا طاقات الفوتونات. 
فقـد طبّق أينشـتاين معادالت بوز عىل الـذرات، وأظهرت 
املعـادالت أنـه إذا كانـت درجـة احلـرارة لـذرات معينـة 
منخفضـة فإن معظـم الذرات سـتكون يف مسـتو الطاقة 
الكمي نفسـه. وبتعبري آخر، عند درجات احلرارة املنخفضة 
ا هتبط الذرات التي حتتل مسـتويات خمتلفة للطاقة فجأة  جدًّ
إىل أقل مستو ممكن للطاقة. وعند درجات احلرارة هذة - 
والتي ال توجـد يف الطبيعة، ولكن يمكن إجيادها يف املخترب 
ا - ال يمكن التمييز بني ذرات  باسـتخدام تقنية متقدمة جـدًّ

BEC كام تكون مواقعها متامثلة.

كيف ن�ساأت BEC متكن العاملان إيرك كورنيل وكارل وايمن 
مـن التوصل إىل أول حالـة BEC يف عـام 1995م، وإلجياد 
BEC اسـتخدم العاملـان ذرات عنـرص الروبيديـوم. وكان 

عليهـام أن يقـررا كيفية تربيد هذه الـذرات إىل درجة حرارة 
أخفض من أي درجة تم الوصول إليها حتى تلك اللحظة.
وقـد تندهـش عندمـا تعلـم أن إحـد اخلطـوات املهمـة 
ا هي اسـتخدام  للوصـول إىل درجات حـرارة منخفضة جدًّ
أشـعة الليـزر لتربيـد ذرات الروبيديوم. يمكـن لليزر صهر 
بط؛  ـا تربيـد عينـة مـن الـذرات إذا ضُ الفلـز، ويمكنـه أيضً
لكـي ترتد فوتوناته عـن الذرات، ويف هذه احلالة سـتحمل 
ا مـن طاقة الذرات ممّا يـؤدي إىل انخفاض  الفوتونـات جزءً

د العينة إذا مل  درجة حرارة العينة، ولكن أشـعة الليزر لن تُربّ
يتم ضبطها بدقة عالية.

د املناسـب فإن النتيجة  وعندمـا تُضبط أشـعة الليزر عند الرتدّ
ا. تكون عبارة عن عينة ذراهتا باردة جدًّ

نة يف حيًّز حيدده شعاع الليزر مع املجال  فظ هذه املاده املتكوّ  حتُ
فـظ يف وعـاء مـاديّ ملنـع حـدوث متـاسٍّ  املغناطيـيس، وال حتُ

حراري يكسبها حرارة.
    1

 ____ 10000  K) د هذه العينة عن طريق الليزر إىل درجة حرارة تُربّ
تقريبًـا)، لكنهـا بذلـك لـن تكون بـاردة بام يكفـي لتكوين 
BEC؛ لذا يسـتخدم العلامء التربيد بالتبخري إلنجاز اخلطوة 

النهائيـة للوصول إىل درجـة احلرارة املطلوبـة. وتتم عملية 
التربيد بالتبخري كاآليت:

حتتـو املادة الناجتة عـن طريق وعاء مغناطيـيس أقو من 
ذي قبل، مما يسـمح للذرات ذات الطاقة األعىل باالنطالق 
ا، وهذه هي الذرات  تاركـة الذرات ذات الطاقة املتدنية جدًّ

.BEC التي تتكثف فجأة لتكوين

 التو�سع
  م و1.  ق

BEC 
BEC 2.  قارن




A Strange Matter املادة العجيبة

تتشكل القمة الوسطى يف هذه الصور الثالث 
.BEC عند تكثف الذرات لتكوين
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Properties of fluids 1-6 خ�سائ�ض املوائع

المفردات
• املوائع 	
• الضغط 	
• باسكال 	
• القانون العام للغازات	
• قانون الغاز املثايل 	
• التمدد احلراري	
•  البالزما 	

املفاهيم الرئي�سة

• من خصائص املواد يف احلالة السائلة القدرة عىل التدفق وعدم ثبات الشكل.	
• 	P =   F __ A   .الضغط يساوي القوة مقسومة عىل املساحة التي تؤثر فيها القوة
• يمكن اسـتخدام القانـون العام للغازات حلسـاب التغري يف احلجم، ودرجـة احلرارة، وضغط 	

الغاز املثايل.
  P1V1

 ___ T1
   =   P2 V2

 ____ T2
   

• 	PV = nRT يمكن كتابة قانون الغاز املثايل عىل النحو التايل: 

 Forces within Liquids 2-6 القوى داخل ال�سوائل

المفردات

• قو التامسك 	
• قو التالصق	

املفاهيم الرئي�سة

• نتج كلٌّ 	 قو التامسـك هي قو التجاذب التي تؤثر هبا اجلزيئات املتامثلة بعضها يف بعض، ويَ
من التوتر السطحي واللزوجة عن قو التامسك.

•  قـو التالصـق هي قـو جتاذب تؤثـر هبا جزيئـات املواد املختلفـة بعضها يف بعـض، وتنتج 	
اخلاصية الشعرية عن قو التالصق.

 Fluids at Rest and in Motion 3-6 املوائع ال�ساكنة و املوائع املتحركة

المفردات
• مبدأ باسكال	
• قوة الطفو 	
• مبدأ أرمخيدس 	
• مبدأ برنويل 	
• خطوط االنسياب	

املفاهيم الرئي�سة
• ينتقل التغري يف الضغط، دون نقصان، خالل السائل اعتامدًا عىل مبدأ باسكال. 	
• 	P = ρhg ا مع وزن املائع عند ذلك العمق.   يتناسب الضغط عند عمق معني طرديًّ
•  قوة الطفو تساوي وزن املائع املزاح عن طريق جسم اعتامدًا عىل مبدأ أرمخيدس.	

Fالطفو = ρاملائع Vg

• ام ازدادت رسعته.	  ينص مبدأ برنويل عىل أن ضغط املائع ينخفض كلّ

 Solids 4-6 املواد ال�سلبة

المفردات

• الشبكة البلورية	
• املوادّ الصلبة غري البلورية	
• معامل التمدد الطويل	
• معامل التمدد احلجمي	

املفاهيم الرئي�سة

• ترتتـب اجلزيئات يف املواد الصلبة البلورية وفق نمـط منتظم، أما املواد الصلبة غري البلورية فال 	
يوجد جلزيئاهتا نمط منتظم.

• ا مع التغري يف درجة احلرارة واحلجم األصيل، ويعتمد ذلك عىل نوع املادة.	 يتناسب التمدد احلراري طرديًّ

 α =    ∆L
 _____ 

L1 ∆T
     β =    ∆V _____ 

V
1
 ∆T

    

F2 =   F1 A2
 ___ 

A
1
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خريطة املفاهيم
ا املصطلحات  51.   أكمل خريطة املفاهيم أدناه مستخدمً

التالية: الكثافة، اللزوجة، املرونة، الضغط.
ويمكن استخدام املفهوم الواحد أكثر من مرة.

الموائع المواد ال�سلبة

حالت المادة

اإتقان املفاهيم
 كيف ختتلف القوة عن الضغط؟ (6-1) 52.
رصِ غاز يف وعاء مغلق بإحكام، ووضع سـائل يف  53.  حُ

وعاء له احلجم نفسـه وكان لكل من الغاز والسـائل 
حجم حمدد، فكيف خيتلف أحدمها عن اآلخر؟ (6-1)

 ما أوجه التشابه واالختالف بني الغازات والبالزما؟  54.
 (6-1)

 تتكون الشـمس من البالزمـا، فكيف ختتلف بالزما  55.
الشمس عن تلك التي عىل األرض؟ (6-1)

 البحريات تنصهر البحـريات املتجمدة خالل فصل  56.
الربيـع، فـام تأثري ذلـك يف درجة حـرارة اهلواء فوق 

البحرية؟ (6-2)
 الك�سافة تُغطي املطّارات التي يسـتخدمها الكشافة  57.

أحيانًـا بكيس من قامش الكتّـان. إذا رطّبت الكيس 
الـذي يغطي املطرة فـإن املاء يف املطرة سـيربد. فرس 

ذلك. (6-2)
ماذا حيدث للضغط عند قمة اإلناء إذا ازداد الضغط  58.

ا عىل مبدأ باسكال؟ (6-3) عند قاعه اعتامدً
ينتقل تيـار مائي خالل خرطوم وخيـرج من فوهته.  59.

فامذا حيدث لضغط املاء عندما تزداد رسعتة؟ (6-3)
 بم ختربك األواين املستطرقة املوضحـة يف الشكل  6-24  60.

عن الضغط املؤثر بواسطة السائل؟ (6-3)

ال�سكل 6-24 

 قارن بني ضغط املاء عىل عمق m 1 حتت سطح بركة  61.
صغرية وضغط املاء عند العمق نفسه حتت سطح بحرية؟  

(6-3)
 كيـف خيتلف ترتيـب الذرات يف املـادة البلورية عن  62.

ترتيبها يف املادة غري البلورية؟ (6-4)
 هـل يعتمد معامل التمـدد الطويل عىل وحدة الطول  63.

املستخدمة؟ فرس ذلك. (6-4)

تطبيق املفاهيم
 يسـتقر صندوق عىل شكل متوازي مستطيالت عىل  64.

وجهه األكرب عىل طاولة. فإذا أُدير الصندوق بحيث 
أصبح يستقر عىل وجهه األصغر، فهل يزداد الضغط 

عىل الطاولة، أم ينقص أم يبقى دون تغيري؟
.65 .kg/m.s2 بَنيّ أن وحدة الباسكال تكافئ وحدة 
  �سحن الب�سائع  أهيام تغطس ملسـافة أعمـق يف املاء:  66.

باخـرة مملوءة بكرات تنس الطاولـة أم باخرة فارغة 
مماثلة هلا؟ فرس إجابتك.

ما عمق وعاء من املاء الضغط عند قاعه يساوي قيمة  67.
الضغط يف قـاع وعاء مملـــوء بالزئبـــق، وعمقــه 
cm 10.0 ، علـامً بأن كثافة الزئبـق تزيد 13.55 مرة 

عىل كثافة املاء؟
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 وضعت قطرات من الزئبق، واملاء، واإليثانول واألسيتون  68.
عىل سـطح مستو أملس، كام يف الشكل 25-6. ماذا 
تستنتج عن قو التامسك يف هذه السوائل من خالل 

هذا الشكل ؟

ال�سكل 6-25 

 يتبخر الكحول بمعدل أرسع من تبخر املاء عند درجة  69.
احلرارة نفسـها، ماذا تسـتنتج من هذه املالحظة عن 

خصائص اجلزيئات يف كال السائلني؟
 افرتض أنك استخدمت مثقبًا إلحداث ثقب دائري  70.

يف صفيحة مـن األلومنيوم. إذا سـخنت الصفيحة، 
فهل يزداد حجم الثقب أم يقل؟ فرس ذلك.

  وضعت مخسة أجسام يف خزان من املاء كثافاهتا عىل  71.
النحو اآليت:

.a 1.15 g/cm3 .d    0.85 g/cm3

.b 1.25 g/cm3 .e   0.95 g/cm3

.c 1.05 g/cm3

وكثافة املاء g/cm3 1.00. ويوضح الشكل 26-6 ستة مواقع 
حمتملة هلذه األجسام، اخرت املواقع من 1 إىل 6 لكل من األجسام 

اخلمسة. ( ليس من الرضوري اختيار املواقع كلها )

ال�سكل 6-26 

C13-14A-845813       2nd proof

1 2 3
4

5

6

تـم تسـخني حجمني متسـاويني من املـاء يف أنبوبني  72.
ضيقـني ومتامثلـني، إال أن األنبـوب A مصنـوع من 
الزجـاج العادي، واألنبـوب B مصنوع من الزجاج 
القابل للتسخني يف األفران. وعندما ارتفعت درجة 
احلرارة، ارتفع مسـتو املـاء يف األنبوب B أكثر من 

األنبوب A. فرس ذلك.

اإتقان حّل امل�سائل

 اامل �صا�  6-1

 الكتاب املقرر كتاب فيزياء كتلته kg 0.85، وأبعاد سطحه  73.
cm × 20.0 cm 24.0، يستقر عىل سطح طاولة.

a. ما القوة التي يؤثر هبا الكتاب يف الطاولة؟
b. ما الضغط الذي يؤثر به الكتاب؟

 أسطوانة مصمتة كتلتها kg 75 وطوهلا m 2.5  ونصف  74.
قطر قاعدهتا  cm 7.0 تسـتقر عىل إحد قاعدتيها. 

ما مقدار الضغط الذي تؤثر به؟
 ما مقدار القوة الرأسية الكلية أسفل الغالف اجلوي  75.

التي تؤثر يف قمة رأسـك اآلن؟ افرتض أن مسـاحة 
قمة رأسكm2 0.025  تقريبًا.

.76  (CO
2
امل�سروبات الغازية إن غاز ثاين أكسيد الكربون (

املذاب يف رشاب الصودا جيعله يفور، وتتم عادة إذابة 
كمية من غاز ثاين أكسيد الكربون تساوي L 8.0 تقريبًا 
عنـد ضغط يسـاوي الضغط اجلـوي ودرجة حرارة 
 .2 L 300.0 يف زجاجـة مرشوبات غازية سـعتها K
.44 g/mol تساوي CO

2
إذا كانت الكتلة املولية للغاز 

.a  فام عدد املوالت من غاز ثاين أكسيد الكربون يف
زجاجة سعتها L 2؟ 

.b  ومـا كتلة غاز ثاين أكسـيد الكربون املوجودة يف
زجاجة صودا سعتها L 2؟
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ن مقياس احلرارة  77. ح يف الشكل 27-6، يتكوّ كام هو موضّ
ذو الضغـط الثابت من أسـطوانة حتتوي عىل مكبس 
يتحرك بحرية داخل األسطوانة، ويبقى كل من الضغط 
وكمية الغاز داخل األسطوانة ثابتني. وعندما ترتفع 
درجـة احلرارة أو تنخفض يتحـرك املكبس إىل أعىل 
األسـطوانة أو إىل أسفلها. إذا كان ارتفاع املكبس يف 
األسـطوانة cm 20 عنـد C˚•0، فـام ارتفاع املكبس 

عندما تكون درجة احلرارة C˚ 100؟

ال�سكل 6-27 

C13-15A-845813
Final

20 cm







رص مكبس مساحته m2 0.015 كمية ثابتة من الغاز يف  78. حيَ
أسطوانة حجمها m3 0.23. فإذا كان الضغط االبتدائي 
 150 kg 105×1.5، ووضع جسم كتلتــــه Pa للغاز
عىل املكبس، فتحرك املكبس يف اجتاه األسفل إىل موقع 
ح يف الشكل 28-6، فام احلجم اجلديد  جديد كام موضّ
للغاز داخل األسطوانة؟، علامً بأن درجة احلرارة ثابتة؟

ال�سكل 6-28 

C13-16A-845813
Final

150 kg





0.23 m3
0.015 m2

املركبات يصمم إطار سيارة معينة ليستخدم عند ضغط  79.
معاير مقداره psi 30.0، أو 30.0  باوند لكل إنش مربع 
 (6.90×103 Pa واحد باوند لكل إنش مربع يساوي)
ومصطلح ضغط معاير يعني الضغط األعىل من الضغط 
اجلـوي. إن الضغط احلقيقي داخل اإلطار يسـاوي

 1.01×105Pa + (30.0psi) (6.90×103 Pa/psi)=  
Pa 105×3.08، وعندما تتحرك السيارة تزداد درجة 

حرارة اإلطار ويزداد الضغط واحلجم كذلك. افرتض 
أنك مألت إطار السيارة للحجم m3 0.55 عند درجة 
 ،30.0 psi 280 وكان الضغـط االبتدائي K حـرارة
ولكـن ازدادت درجة حرارة اإلطـار يف أثناء القيادة 

.0.58 m3 310 وازداد احلجم ليصبح K لغايــة
a. ما مقدار الضغط اجلديد يف اإلطار؟

b. ما الضغط املعايراجلديد؟

6-3  املوائع ال�ساكنة واملوائع املتحركة
 اخلزان إذا كان عمق املاء خلف سد 17m، فام ضغط  80.

املاء عند املواقع املختلفة اآلتية؟
a. عند قاعدة السد.

b. عىل عمق m 4.0 من سطح املاء.
 يستقر أنبوب اختبار رأسيًّا عىل حامل أنابيب اختبار،  81.

 ،0.81g/cm3 2.5 وكثافتهcm وحيتوي عىل زيت ارتفاعه
وماء ارتفاعـه cm 6.5. ما مقدار الضغط املؤثر للسائلني 

عند قاع أنبوب االختبار؟
الأثريات متثال طائر أثري مصنوع من معدن أصفر  82.

علق بميزان نابيض، تشـري قراءة امليزان النابيض إىل  مُ
N 11.81 عندمـا يُعلق التمثال يف اهلواء، وتشـري إىل 

N 11.19 عندما يُغمر التمثال كليًّا يف املاء.
a. أوجد حجم التمثال.

b.  هل متثال الطائـر مصنوع مـــن الذهب  
(ρ = 19.3×103 kg/m3) أم مصنوع من األلومنيوم 
(ρ = 2.7 × 103 kg/m3)؟ بالذهـب  املطـيل 
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خالل جتربة يف علم البيئة وضع حوض لرتبية األسامك  83.
مملوء حتـى منتصفه باملاء عىل ميـزان، فكانت قراءة 

.195 N امليزان
a. أُضيـف حجر وزنه N 8 إىل احلوض، فإذا غطس 

احلجر إىل قاع احلوض، فام قراءة امليزان؟
لت كمية املاء حتى  b. أُزيل احلجر من احلوض، وعدّ
عـادت قراءة امليـزان ثانيـة N 195، فإذا أضيفت 
سـمكة تزن N 2 إىل احلـوض، فام قراءة امليزان يف 

حالة وجود السمكة يف احلوض؟
ما مقدار قوة الطفو املؤثرة يف كرة وزهنا N 26.0 إذا  84.

كانت تطفو عىل سطح ماء عذب؟
ما مقدار أقىص وزن يستطيع أن يرفعه يف اهلواء بالون  85.

مملوء بحجم m3 1.00 من غاز اهليليوم؟ افرتض أن كثافة 
،0.177 kg/m3 1.20 وكثافة غاز اهليليوم kg/m3 اهلواء

وأمهل كتلة البالون.
تزن صخرة N 54 يف اهلواء، وعندما غمرت يف سائل  86.

 .46 N كثافته ضعف كثافة املاء أصبح وزهنا الظاهري
ما وزهنا الظاهري عندما تُغمر يف املاء؟

جغرافية املحيطات انظر إىل الشكل 29-6، تستخدم  87.
امة كبرية حلمل جهاز يستخدم يف دراسة جغرافية  عوّ
امـة مصنوعـة مـن خزان  املحيطـات، وكانـت العوّ
 ،2.1 m أسـطواين جموف. فإذا كان ارتفـاع اخلـزان
امة  ونصـف قطـره m 0.33، والكتلـة الكليـة للعوّ
امة  وجهاز البحث kg 120 تقريبًـا. وجيب عىل العوّ
أن تطفو بحيث يكون أحد طرفيها فوق سطح املاء؛ 

وذلك حلمل جهاز بث راديوي. 
امة حتوي اجلهاز، وأن كتلتها موزعة  افرتض أن العوّ
امة فوق سـطح املاء  بانتظام، فكم يكون ارتفاع العوّ

عندما تطفو؟

ال�سكل 6-29 

6-4 املواد ال�سلبة
.88  0.975 m إذا كان طول قضيب مصنوع من معدن جمهـول

عنـد C˚ 45، وتناقـص طوله ليصبـح m 0.972 عند 
C˚ 23، فام معامل متدده الطويل؟

م خمرتع مقياس حرارة من قضيب ألومنيوم طوله  89. صمّ
m 0.500 عند درجة حرارة K 273. واعتمد املخرتع 
قياس طول قضيب األلومنيوم لتحديد درجة احلرارة. 
ا يف درجة احلرارة مقداره  فإذا أراد املخرتع أن يقيس تغريً
K 1.0 ، فكم جيب أن تكون دقة قياس طول القضيب؟

اجل�سور جرس أسمنتي طوله m 300 يف شهر أغسطس  90.
̊ 50، فكم يكون مقدار  C عندما كانت درجة احلرارة
الفرق يف الطول يف إحد ليايل شـهر يناير إذا كانت 

درجة احلرارة C˚ 10؟
̊ 23. ما مقدار  91. C 2.00 عند m أنبوب من النحاس طوله

̊ 978؟ C التغري يف طوله إذا ارتفعت درجة حرارته إىل
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مـا التغـري يف حجـم قالـب مـن األسـمنت حجمه  92.
m3 1.0 إذا ارتفعت درجة حرارته بمقدار C˚ 45؟

 اجل�سور يسـتخدم عامل بناء اجلسـور عادة مسـامري  93.
فوالذية بحيث تكون أكرب من ثقب املسـامر؛ وذلك 
د املسامر قبل وضعه  جلعل الوصلة مشدودة أكثر. ويُربّ
يف الثقب. افـرتض أن العامل حفر ثقبًا نصف قطره 
cm 1.2230 ملسامر نصف قطره cm 1.2250، فألي 

د املسامر ليدخل يف الثقب بشكل  درجة حرارة جيب أن يُربّ
حمكم إذا كانت درجة حرارته  االبتدائية C˚ 20.0؟

.94  2.000 m خـزان مصنوع من الفوالذ نصـف قطره 
لئ بامليثانول عند درجة حرارة  وارتفاعه m 5.000 مُ
 ،40.0 ˚C 10. فإذا ارتفعت درجة احلرارة حتى ˚C

فام مقـدار امليثانول الذي سـيتدفق خارج اخلزان إذا 
د كل من اخلزان وامليثانول؟ متدّ

نت كرة مـن األلومنيوم حتـى أصبحت درجة  95. ـخّ سُ
 1.78 cm3 580، فإذا كان حجم الكرة ̊ C حرارهتـا
عند درجة حرارة C˚ 11، فام مقدار الزيادة يف حجم 

الكرة عند C˚ 580؟
إذا أصبـح حجم كرة من النحـاس cm3 2.56  بعد  96.

تسـخينها مـن C˚ 12 إىل C˚ 984، فـام حجم الكرة 
عند C˚ 12 ؟

صفيحة مـن الفوالذ مربعة الشـكل طول ضلعهــا  97.
ـخنت من C˚ 0 حتى أصبحت درجة  m 0.330، سُ

.95 ˚C حرارهتا
a. ما مقدار تغري طول جوانب املربع؟

b. ما نسبة التغري يف مساحة املربع؟
0.350 عند درجة  98. cm3 مكعب من األلومنيوم حجمه

د إىل k 270.0 فام مقدار: رّ حرارة K 350.0، فإذا بُ
a. حجمه عند درجة  K 270.0؟

b. طول ضلع املكعب عند درجة K 270.0؟

م مهندس قطعة ميكانيكية مربعة الشكل  99. ال�سناعة صمّ
لنظام تربيد خاص. تتألف القطعة امليكانيكية من قطعتني 
مسـتطيلتني من األلومنيوم، وقطعتني مسـتطيلتني من 
ا  عند  الفـوالذ، وكانـت القطعة املصممـة مربعـة متامً
درجـة K 293، ولكـن عند درجـــة K 170 أصبحت 
القطعـة مفتولة كام يف الشـكل 30-6. حدد أي القطع 
املبينة يف الشـكل مصنوعة من الفوالذ، وأهيا مصنوعة 

من األلومنيوم؟

ال�سكل 6-30 

مراجعة عامة
ما مقدار الضغط املؤثر يف جسم الغواصة عند عمق  100.

m 65؟
ا جهاز الغطس  101.  جهاز الغط�ض يسبح غطّاس مستخدمً

 4.2 × 10-6 m3 ا عـىل عمق m 5.0 حتت املـاء مطلقً
من فقاقيع اهلواء. ما حجم تلك الفقاقيع قبل وصوهلا 

ا؟ إىل سطح املاء متامً
تطفـو كـرة بولنج وزهنا N 18 بحيـث ينغمر نصفها  102.

فقط يف املاء.
a. ما مقدار قطر كرة البولينج؟

b. ما الوزن الظاهري تقريبًا لكرة بولنج تزن N 36؟
يطفو قضيب من األلومنيوم يف حوض زئبق. فهل يطفو  103.

ا أكرب منه سـينغمر  القضيـب إىل أعىل أكثرأم أن جزءً
ا؟ عند تسخني الزئبق واأللومنيوم معً
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 وضع ml 100.0 من املاء يف وعاء من الزجاج العادي  104.
 15.0. كم سريتفع مستو ̊ C 800.0 عند ml سعته
املاء أو ينخفض عندما يُسخن كل من اإلناء واملاء إىل 

C˚ 50.0؟

�سيانة ال�سيارات تُسـتخدم رافعة هيدروليكية لرفع  105.
السيارات لصيانتها، وتسمى رافعة األطنان الثالثة. 
فإذا كان قطر املكبس الكبري mm 22، وقطر املكبس 
الصغري mm 6.3. افرتض أن قوة ثالثة أطنان تعادل 

.3.0 × 104 N
.a  فام مقدار القوة التي جيب أن تؤثر يف املكبس الصغري

لرفع وزن مقداره ثالثة أطنان؟
.b  تستخدم معظم رافعات السيارات رافعة لتقليل

القوة الالزمة للتأثري فيها يف املكبس الصغري. فإذا 
كان طول ذراع املقاومة cm 3.0، فكم جيب أن 
يكون طول ذراع القوة لرافعة مثالية لتقليل القوة 

إىل N 100.0؟
املنطاد حيتوي منطاد اهلواء الساخن عىل حجم ثابت  106.

ن الغاز يتمدد ويطرد بعض الغاز  من الغاز. عندما يُسخَّ
ا من النهاية السـفىل املفتوحة، لذلك تنخفض  خارجً
كتلـة الغاز يف املنطاد. فلامذا ينبغي أن يكون الغاز يف 
املنطاد أكثر سخونة لرفع محولة من األشخاص إىل قمة 
ارتفاعها m 2400 عن سـطح البحر، مقارنة بمنطاد 
مهمته رفع احلمولة ذاهتا من األشـخاص إىل ارتفاع  

m 6 عن مستو سطح البحر؟
عا الأحياء تسـتطيع بعـض النباتات واحليوانات  107.

ا. العيش حتت ضغط مرتفع جدًّ
.a  مـا مقدار الضغط املؤثر بوسـاطة املاء يف جسـم

سمكة أو دودة تعيش بالقرب من قاع أخدود مائي 
 8600 m يف منطقة بورتوريكو الذي يبلغ عمقه
حتت سطح املحيط األطلنطي؟ افرتض أن كثافة 

.1030 kg/m3 مياه البحر

.b  ما كثافة اهلواء عند ذلك الضغط بالنسبة لكثافته
فوق سطح املحيط؟

التفكري الناقد
 تطبيق املفاهيم إذا كنت تغسـل األواين يف حوض،  108.

فطفـا أحد األواين، فمألته بـامء احلوض فغطس إىل 
القاع، فهل ارتفع مستو املاء يف احلوض أم انخفض 

عندما انغمر اإلناء؟
 تطبيق املفاهيم إن األشخاص املالزمني للرسير أقل  109.

ح الفراش إذا استخدموا  احتامالً لإلصابة بمرض تَقرُّ
فرشة املاء بدالً من الفرشات العادية. فرسّ ذلك.

.110  طرائق قياس النسبة املئوية ملحتو حّلل تعتمد إحد
الدهون يف اجلسـم عىل حقيقة أن األنسـجة الدهنية 
أقل كثافة من األنسجة العضلية. كيف يمكن تقدير 
معدل كثافة شخص باستخدام ميزان وبركة سباحة؟ 
وما القياسات التي حيتاج الطبيب إىل تدوينها إلجياد 

معدل النسبة املئوية للدهون يف جسم شخص ما؟
.111  700 N حّلل وا�ستنتج يلزم قوة رأسية إىل أسفل مقدارها

لغمر كرة من البالستيك كليًّا كام يف الشكل 31-6. إذا 
علمت أن كثافة البالستيـك kg/m3 95، فام مقدار:

.a  النسبة املئوية للجزء املغمور من الكرة إذا تُركت 
تطفو بحرية؟

.b وزن الكرة يف اهلواء؟

.c حجم الكرة؟

ال�سكل 6-31 
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تطبيق املفاهيم تُوضع األسامك االستوائية التي تُربى  112.
يف أحواض السـمك املنزلية عنـد رشائها يف أكياس 
بالستيكية شفافة مملوءة جزئيًّا باملاء. إذا وضعت سمكة 
يف كيـس مغلق داخل احلوض، فـأي احلاالت املبينة 
يف الشـكل 32-6 متثل أفضل مـا يمكن أن حيدث؟ 

فرس استداللك.

ال�سكل 6-32 

C13-20A-845813       2nd proof



















الكتابة يف الفيزياء
تتمدد بعض املواد الصلبة عندما تربد، ومن أكثر األمثلة  113.

 4 ˚C ا متدد املاء عند انخفاض درجة حرارته بني شيوعً
ا عند  ̊ 0 ، ولكـن تتمـدد األربطـة املطاطية أيضً C و

تربيدها، ابحث عن سبب هذا التمدد.
بحث العامل جاي–•لوسـاك يف قوانني الغاز، فكيف  114.

ساهم إنجاز جاي–•لوساك يف اكتشاف صيغة املاء؟

مراجعة تراكمية
تتحرك سيارة كتلتها kg 875 يف اجتاه اجلنوب برسعة  115.

 1584 kg كبرية كتلتها 15 فتصطدم بسيارة أخر m/s

وتتحرك يف اجتاه الرشق برسعة m/s 12، فتلتصقان 
ا بعد التصادم، بحيث يكون الزخم اخلطي حمفوظًا.  معً

( الفصل 2)
.a  ا مثّل احلالة بالرسم، معينًا حماور اإلحداثيات وحمددً

احلالة قبل التصادم وبعده.
.b  ا بعد ا واجتاهً أوجد رسعة حطام السيارتني مقدارً

ر أن الزخم كمية متجهة. التصادم مبارشة، وتذكّ
.c  ينزلق احلطام عىل سطح األرض ثم يتوقف، فإذا

كان معامل االحتكاك احلركي عندما كان احلطام 
ينزلق 0.55. ومع افرتاض أن التسارع ثابت، فام 

مقدار مسافة االنزالق بعد التصادم؟
يرفـع حمـرك قدرتـه W 188 محـالً بمعـدل (رسعة)  116.

cm/s 6.50. مـا مقـدار أكرب محـل يمكن للمحرك 

أن يرفعه عند هذا املعدل؟ (الفصل 3)
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اأ�سلة الختيار من متعدد

اخرت  رمز الإجابة ال�سحيحة فيما يلي
غاز حجمه L 10.0 حمصور يف أسطوانة قابلة للتمدد،  1.

فإذا تضاعف الضغط ثالث مرات وازدادت درجة 
احلرارة % 80.0 عند قياسها بمقياس كلفن،  فام احلجم 

اجلديد للغاز؟ 
16.7 L   C    2.70 L  A

54.0 L   D    6.00 L  B

.2  0.080 m3 حجم عينة من غاز النيرتوجني يسـاوي
عند ضغط جوي معياري kPa 101.3، فإذا كان يوجد 

mol 3.6 من الغاز، فام مقدار درجة احلرارة؟

 0.27 ˚C  C    0.27 K  A

270 ˚C   D    270 K  B

يؤثر عامل بقوة مقدارها N 200.0 يف مكبس مساحته  3.
cm2 5.4، فإذا كان هـذا املكبس هو املكبس األول 

لرافعة هيدروليكية، كام هو موضح يف الرسم أدناه، 
فام مقدار الضغط املؤثر يف املائع اهليدروليكي؟ 

3.7 × 103 Pa  C   3.7 × 101 Pa  A

3.7 × 105 Pa   D   2.0 × 103 Pa  B

C13-25A-845813
ac

200.0 N

2 1

إذا كان املكبس الثاين يف الرسم أعاله يؤثر بقوة مقدارها  4.
N 41000، فام مساحة املكبس الثاين؟ 

0.11 m2   C    0.0049 m2  A

11 m2   D    0.026 m2  B

ما مقدار الوزن الظاهري لنموذج مصنوع من خشب  5.
 ، خاص كثافته  g/cm3 1.10، إذا أزاح ml 786 ماءً

مر يف بحرية من املاء العذب؟  عندما غُ
7.70 N   C    0.770 N  A

8.47 N   D    0.865 N  B

.6  85 L 17 إذا أزاح kg ما مقدار قوة الطفو جلسم كتلته
من املاء؟ 

1.7 ×105N  C   1.7 × 102 N  A

8.3 ×105N   D   8.3 × 102 N  B

أي األجسام اآلتية ال حيتوي عىل مادة يف حالة البالزما؟ 7.
C الربق A   إضاءة النيون 

D املصابيح العادية B   النجوم  

ما كتلة عينة من غاز ثاين أكسيد الكربــون حجمها  8.
 (1 atm = 101.3 kPa ) 365عند 3.0 ضغط جـوي ml 
ودرجة حـرارة C˚ 24، إذا علمت أن الكتلة املولية 

لثاين أكسيد الكربون g/mol 44.0؟ 
45 g  C    0.045 g  A

2.0 kg  D    2.0 g  B

الأ�سلة املمتدة

بالون مملوء باهلواء حجمه ml 125 عند ضغط جوي  9.
معياري kPa 101.3. فإذا اسـتقر البالون عىل عمق 
m 1.27 حتت سطح املاء يف بركة سباحة، كام يف الشكل، 

فام احلجم اجلديد للبالون؟

اإر�ساد

مّرن الع�سلة ال�سعيفة، وحاف على الع�سلة القوية
إذا كنـت حترضِّ الختبار هنائي، فقـد يكون من الصعب 
ز معظم  أحيانًـا أن تركـز عىل املوضوعات كلها؛ لـذا ركّ
ا، وراجع  طاقتك عـىل املواضيع التي تكون فيهـا ضعيفً

ا باستمرار. املواضيع التي تكون فيها قويًّ
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I .  Measurement and Signi�cant Digits القياسات واألرقام املعنوية 
الفيزيائيون  يستطيع  الرياضيات  فباستعامل  الفيزياء؛  لغة  الرياضيات  تعد  الفيزياء  مع  الرياضيات  ارتباط 
يف  معني  رمز  مع  قياس  كل  ويرتبط  املعادالت.  طريق  عن  القياسات  من  جمموعة  بني  العالقات  وصف 

املعادالت الفيزيائية، وتسمى هذه الرموز املتغريات. 

Signi�cant Digits األرقام املعنوية
ثل بأرقام معنوية، بحيث يعرب عدد األرقام املعنوية عن الدقة يف القياس. وتعد  إن مجيع القياسات تقريبية ومتُ
ا للقيمة احلقيقية. ويعتمد عدد األرقام املعنوية يف القياس عىل الوحدة الصغر يف أداة القياس.  الدقة مقياسً

ا. رً ويكون الرقم األبعد إىل اليمني يف نتيجة القياس مقدَّ
ر لكل من مسطرة القياس املوضحة يف الشكل أدناه واملستخدمة لقياس طول القضيب الفلزي؟ مثال: ما الرقم املقدَّ
باستعامل أداة القياس السفلية نجد أن طول القضيب الفلزي بني cm 9 و cm 10 لذلك فإن القياس سوف 
ا عند cm 9 أو cm 10 فإنه جيب  ر إىل أقرب جزء عرشي من السنتمرت. وإذا كان الطول املقيس يقع متامً يقدَّ

.10.0 cm 9.0 أو cm عليك تسجيل نتيجة القياس
أما عند استعامل أداة القياس العليا فإن نتيجة القياس تقع بني cm 9.5 و cm 9.6، لذلك فإن القياس سوف 
ا عند cm 9.5 أو cm 9.6 فيجب  يقدر إىل أقرب جزء مئوي من السنتمرت، وإذا كان الطول املقيس يقع متامً

 9.60 cm 9.50 أو cm عليك تسجيل القياس
كل األرقام غري الصفرية يف القياسات أرقام معنوية. وبعض األصفار أرقام معنوية، وبعضها ليست معنوية، وكل 

ا معنوية. األرقام من اليسار وحتى الرقم األخري من اليمني واملتضمنة الرقم األول غري الصفري تعد أرقامً
استعمل القواعد اآلتية عند حتديد عدد األرقام املعنوية:

األرقام غري الصفرية أرقام معنوية.  .1
األصفار األخرية بعد الفاصلة العرشية أرقام معنوية.  .2

األصفار بني رقمني معنويني أرقام معنوية.  .3
األصفار التي تستعمل هبدف حجز منازل فقط هي أرقام ليست معنوية.  .4

د عدد األرقام املعنوية يف كل من القياسات اآلتية: مثال: حدّ
استعامل القاعدتني 1و2 g 5.0 يتضمن رقمني معنويني      
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استعامل القاعدتني 1و2 g 14.90 يتضمن أربعة أرقام معنوية    
استعامل القاعدتني 2و4 ا      ا واحدً يتضمن رقامً معنويًّ  0.0

استعامل القواعد 1و2و3 mm 300.00 يتضمن مخسة أرقام معنوية   

استعامل القاعدتني 1و3 s 304 يتضمن ثالثة أرقام معنوية    

استعامل القواعد 1و2و4 mm 0.0060 يتضمن رقمني معنويني (6 والصفر األخري) 

استعامل القاعدتني 1و4 mm 140 يتضمن رقمني معنويني ( 1و4 فقط)   

مسائل تدريبية

1. حدد عدد األرقام املعنوية يف كل من القياسات اآلتية:
1405 m .a

2.50 km  .b
0.0034 m .c

12.007 kg .d
5.8×106 kg .e

3.03×10-5 ml .f

Rounding  التقريب

يمكن تقريب العدد إىل خانة (منزلة) معينة (مثل املنزلة املئوية أو العرشية) أو إىل عدد معني من األرقام املعنوية. وحتى 
د املنزلة املراد تقريبها، ثم استعمل القواعد اآلتية: تقوم بذلك حدّ

عندما يكون الرقم الواقع عن يمني العدد املراد التقريب إليه أقل من 5 فإنه يتم إسقاطه هو واألرقام األخر التي تليه،   .1
ب دون تغيري. ويبقى الرقم األخري يف العدد املقرّ

عندما يكون الرقم الواقع عن يمني العدد املراد التقريب إليه أكرب من 5 فإنه يتم إسقاطه هو واألرقام األخر التي تليه،   .2
ب بمقدار واحد. ويزيد الرقم األخري يف العدد املقرّ

ا برقم غري صفري فإنه يتم إسقاط ذلك الرقم  عندما يكون الرقم الواقع عن يمني العدد املراد التقريب إليه هو 5 متبوعً  .3
ب بمقدار واحد. واألرقام األخر التي تليه، ويزيد الرقم األخري يف العدد املقرَّ

ا بالصفر، أو ال يتبعه أي أرقام  إذا كان الرقم الواقع عن يمني الرقم املعنوي األخري املراد التقريب إليه يساوي 5 ومتبوعً  .4
ا فال تزده. ا فزده بمقدار واحد، وإذا كان زوجيًّ أخر فانظر إىل الرقم املعنوي األخري، فإذا كان فرديًّ
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ب األرقام اآلتية للعدد املعنيّ إىل األرقام املعنوية: أمثلة: قرّ
استعامل القاعدة 1 8.7645 تقريبه إىل ثالثة أرقام معنوية ينتج 8.76    

استعامل القاعدة 2 8.7676 تقريبه إىل ثالثة أرقام معنوية ينتج 8.77   

استعامل القاعدة 3 8.7519 تقريبه إىل رقمني معنويني ينتج 8.8   

استعامل القاعدة 4 92.350 تقريبه إىل ثالثة أرقام معنوية ينتج 92.4   

مسائل تدريبية
ب كل رقم إىل عدد األرقام املعنوية املتضمنة بني األقواس اآلتية: 2. قرّ

(2)1405 m  .a
(2) 2.50 km  .b

(1) 0.0034 m  .c
(3)12.007 kg  .d

Operations with Signi�cant Digits إجراء العمليات احلسابية باستعامل األرقام املعنوية
ذ العمليات احلسابية بأكرب قدر من الدقة التي تسمح هبا اآللة احلاسبة، ثم قرب النتيجة إىل  عندما تستعمل اآللة احلاسبة نفّ

العدد الصحيح من األرقام املعنوية. يعتمد عدد األرقام املعنوية يف النتيجة عىل القياسات وعىل العمليات التي جترهيا.

Addition and subtraction  اجلمع والطرح
ب النتيجة إىل أصغر قيمة دقيقة بني القياسات، وهو العدد األصغر من  انظر إىل األرقام عن يمني الفاصلة العرشية، وقرّ

األرقام الواقعة عن يمني الفاصلة العرشية.
20.3 m 4.1 و m ، 1.456 m مثال: امجع األعداد

العرشية. الفاصلة  يمني  عن  يقع  فقط  ا  واحدً ا  معنويًّ رقامً  تتضمن  كلتيهام  ألن  m 20.3؛  و   4.1 m هي  دقة  األقل  القيم 

امجع األعداد
1.456  m
4.1   m

+20.3   m

25.856 m

ويف النتيجة تكون دقة حاصل عملية اجلمع هي دقة الرقم املُضاف األقل دقة.
25.9m  قرب النتيجة إىل القيمة الكرب
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Multiplication and division   الرضب و القسمة
ب النتيجة بحيث يكون عدد األرقام املعنوية  حدد عدد األرقام املعنوية يف كل عملية قياس. ونفذ العملية احلسابية، ثم قرّ

فيها مساويًا لتلك املوجودة يف قيمة القياس ذي األرقام املعنوية األقل.
3.6 m  20.1  و m  مثال: أوجد حاصل رضب الكميتني

 (20.1 m)(3.6 m)=72.36 m2

القيمة الصغر الدقيقة هي  m 3.6  التي تتضمن رقمني معنويني. وحاصل عملية الرضب جيب أن يتضمن فقط عدد 
األرقام املعنوية يف العدد ذي األرقام املعنوية األقل.

  72 m  ب النتيجة إىل رقمني معنويني قرّ

مسائل تدريبية
ط التعابري الرياضية اآلتية مستعمالً العدد الصحيح من األرقام املعنوية: 3. بسّ

45 g - 8.3 g .b   2.33 km + 3.4 km + 5.012 km .a
54 m ÷ 6.5 s .d    3.40 cm × 7.125 cm .c

Combination املجاميع
الرضب/عملية  عملية  قاعدة  استعمل  والقسمة  والرضب  والطرح  اجلمع  عمليات  تتضمن  التي  احلسابات  إجراء  عند 

القسمة.
أمثلة:

d=19 m + (25.0 m/s)(2.50 s) + 1 
2 (-10.0 m/s2)(2.50)2

= 5.0 × 101 m

19 يتضمن رقمني معنويني فقط، لذلك جيب أن تتضمن النتيجة رقمني معنويني. m املقدار 

70.0 m - 10.0 m 
29 s - 11 s  

 =  3.3 m/s

m (امليل) =

s 29 و s 11 يتضمن كل منهام رقمني معنويني فقط، لذلك جيب أن تتضمن اإلجابة رقمني معنويني فقط.
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II .Fractions٫ Ratios٫ Rates٫ and•Proportions الكسور والنسب واملعدالت والتناسب
Fractions الكسور

ا عن النسبة. يقصد بالكرس جزء من الكل أو جزء من جمموعة. ويعربّ الكرس أيضً
ن الكرس من البسط وخط القسمة واملقام. ويتكوّ

  
  _____________  عدد األجزاء الكليّ

 ____ المقام   =   عدد األجزاء المختارة
  البسط

ترص املتغريات من  التبسيط من السهل أحيانًا تبسيط التعبري الريايض قبل عملية تعويض قيم املتغريات املعلومة، وغالبًا ختُ
التعبري الريايض.

    pn
 ___ pw    ط مثال: بسّ

(   pw ___ 
pn

   ) = (   p __ 
p
   )  (   w __ n   )   .ئ الكرس إىل حاصل رضب كرسين افصل املتغري P يف البسط واملقام، وجزِّ

= (1) (   w __ n   )              (   p __ p   ) =1 بالتعويض عن 

=   w __ n              

عمليتا الرضب والقسمة إلجراء عملية رضب الكسور ارضب القيم املمثلة للبسط، وارضب القيم املمثلة للمقام.
.   

b
 __ t   يف الكرس    a __ s   مثال: أوجد حاصل رضب الكرس

 (   s __ a   )  (   t __ b   ) =    st __ ab        ذ عملية رضب القيم يف البسط والقيم يف املقام نفّ
وإلجراء عملية قسمة الكسور ارضب الكرس األول يف مقلوب الكرس الثاين. وإلجياد مقلوب الكرس. اعكس الكرس بحيث 

حيل كل من البسط واملقام مكان اآلخر.
.   

b
 __ t   عىل الكرس    a __ s   مثال:  أوجد عملية القسمة للكرس

   s __ a    ÷    t __ b    = (   s __ a   )  (   b __ t   )     .أوجد حاصل رضب الكرس األول يف مقلوب الكرس الثاين

=    at __ sb            .ارضب القيم يف البسط والقيم يف املقام
عمليتا اجلمع والطرح إلجراء عملية مجع أو طرح كرسين اكتبهام أوالً يف صورة كرسين هلام مقام مشرتك، أي املقام نفسه. 
وإلجياد املقام املشرتك أوجد حاصل رضب مقام كل من الكرسين، ثم امجع بسطي كل منهام أو اطرحهام واستعمل بعد ذلك 

املقام املشرتك.
.   

b
 a   و   2 __ 

مثال: أوجد حاصل مجع    1 __
   1 __ a    +    2 __ b    = (   1 __ a   ) (   b __ b   ) + (   2 __ b   )   (   a __ a   ) ارضب كالًّ كرس يف كرس يساوي 1.      

=   b __ ab    +   2a __ ab             .ارضب كالًّ من قيم البسط وكالًّ من قيم املقام

=  b+2a ____ ab             .ا مقامه املقام املشرتك ا مفردً اكتب كرسً
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مسائل تدريبية
ذ العمليات التالية، ثم اكتب اإلجابة يف أبسط صورة. 4. نفّ

   (   1 __ y   ) (   3 __
 x   ) .c        

3
 __ 
y
    +   x 

__ 1   .a

  1 __ 
2

     ÷  2a ___ 5      .d        3 __ 
b

    -   a ___ 
2b

     .b

Ratios النسب
متثل النسب عملية مقارنة بني عددين باستعامل عملية القسمة. ويمكن كتابة النسب بعدة طرائق خمتلفة، فالنسبة للعددين 

 2 __ 
3

2، 3 يمكن كتابتها بأربع طرائق خمتلفة: 2 إىل 3 أو 2 عىل 3 أو 3:2 أو     

Rates الت املعدّ
املعدل نسبة تقارن بني كميتني هلام وحدات قياس خمتلفة. إن معدل الوحدة هو املعدل الذي يمكن تبسيطه بحيث يساوي 

املقام الرقم 1.
2.0 ساعة كمعدل وحدة. مثال: اكتب 98km يف 

 98km ______ 
2.0h

98km يف 2.0 ساعة عبارة عن النسبة     

    98km ______ 
2.0h

   = (   98 ____ 
2.0

   )  (   km ____ 
h

ئ الكرس إىل حاصل رضب الكرس العددي بكرس الوحدات    (    جزِّ

=   (49) (   km ____ 
h

ط الكرس العددي        (    بسّ

  = 49 km per h أو km/h               

 __ a ، برشط أن d ، b ال تساويان صفر.
d

   =   c __ 
b

التناسبات Proportions التناسب عبارة عن معادلة تنص عىل أن النسبتني متساويتان:     
ا. ويمكنك حل عالقة التناسب إلجياد قيمة  ا واحدً تستعمل التناسبات حلل مسائل النسبة التي تتضمن ثالثة أرقام ومتغريً

املتغري. وحلل التناسب استعمل الرضب التباديل.
.a بالنسبة للمتغري  c __ 

d
   =   a __ 

b
مثال: حل التناسب     

  c __ 
d

   =   a __ 
b

بإجراء عملية الرضب التباديل للتناسب          

ad = bc اكتب املعادلة الناجتة من الرضب التباديل     

a = bc
 ___ 

d
         a حل املعادلة بالنسبة للمتغري

مسائل تدريبية
5. حل التناسبات التالية:

    
s
 

___
 16    =     36

 ___
 12     .c          2 __ 

3
    = 4 __ x       .a

  7.5 ____ w     = 2.5 ____ 
5.0

      .d          n ___ 
75

   = 13 ___ 
15

       .b
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III .Exponents, Powers, Roots, and•Absolute•value واجلذور والقيمة املطلقة األسس والقو
Exponents  األسس  

األس عبارة عن عدد خيربك بعدد املرات التي استعمل فيها األساس a كعامل، ويكتب األس عىل صيغة رمز علوي. كام يف 
احلد an، فيمثل الرمز a األساس ويمثل الرمز n األس.

.n مرفوع للقوة a أو أن الرقم a القوة النونية للرقم an ويسمى املقدار
األس

an

األساس

ارتباط الرياضيات مع الفيزياء
ا آخر للمتغير. إن الرمز السفلي ال يمثل األس، وفي الفيزياء يمثل الرمز السفلي تعبيرً

ا من المتغير. v يمكن أن تستعمل لتعبر عن السرعة عند الزمن 0، ولذلك فإن الرمز السفلي يعتبر جزءً
0
فمثال 

 ، n وألي عدد صحيح ، a األس الموجب ألي رقم غير صفري
an = ( a

1
 ) ( a

2
 ) ( a

3
 ) …•( an )      

ط الحدود األسية التالية: مثال: بسّ
104 = (10) (10) (10) (10) = 10.000

23 = (2) (2) (2) = 8

األس الصفري ألي رقم a غير صفري،  
a0 = 1      

ط الحدود األسية الصفرية التالية: مثال: بسّ
20 = 1

130 = 1

 ، n غير صفري، وألي عدد صحيح a األس السالب ألي رقم
a–n=   1 ___ an       

مثال: اكتب الحدود األسية السالبة اآلتية في صورة كسور.
 2–2 =    1 __ 

22   =   1 _ 
4

     2–1 =   1 __ 
21    =   1 _ 

2
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  Square•and•Cube•Roots  اجلذور الرتبيعية واجلذور التكعيبية
الجذر التربيعي للرقم يساوي أحد معامليه االثنين المتساويين. ويعبّر الرمز الجذري        ¶ √  ، عن الجذر التربيعي. ويمكن 
    b   =  b ¶ √   .  ويمكنك استعمال اآللة الحاسبة إليجاد قيمة الجذور التربيعية.

1 __ 
2

 __ 1  كما في      
2

عبّر عن الجذر التربيعي باألس      أن يُ
ط حدود الجذور التربيعية اآلتية: أمثلة: بسّ

   √ ¶ a2    =   √ ¶¶¶ (a) (a)   = a

  √ ¶ 9    =   √ ¶¶¶ (3) (3)   = 3

   √ ¶ 64    =   √ ¶¶¶¶¶ (8.0) (8.0)   = 8.0 ا عن اليمني من الفاصلة العرشية وذلك لإلبقاء عىل رقمني معنويني.  تتضمن اإلجابة صفرً
ضع صفرين عن اليمني من إجابة اآللة احلاسبة لإلبقاء عىل أربعة أرقام معنوية.   6.200 =   38.44 ¶¶¶ √

ب إجابة اآللة احلاسبة لإلبقاء عىل رقمني معنويني.                  6.2 = 6.244997=    39 ¶ √    قرّ

إن اجلذر التكعيبي للرقم يمثل أحد معامالته الثالثة املتساوية. ويعرب الرمز اجلذري    ¶ √ 3  أي استعامل الرقم 3، عن اجلذر 
. 3 √ ¶ b     =b  1 _ 

3
 __ 1 كام يف   

3
ا يف صورة أس      التكعيبي. كام يمكن متثيل اجلذر التكعيبي أيضً

ط حدود اجلذر التكعيبي التالية: مثال: بسّ
  3 √ ¶¶ 125   =   3 √ ¶¶¶¶¶¶¶  (5.00)(5.00)(5.00)   = 5.00

  3 √ ¶¶¶ 39.304   = 3.4000

مسائل تدريبية
ب اإلجابة إىل أقرب مئة. 6. أوجد ناتج كل جذر، ومن ثم قرّ

     √ ¶¶ 676   .c         √ ¶ 22    .a

 3 √ ¶¶¶ 46.656     .d       3 √ ¶¶ 729     .b

ط اجلذور التالية من دون استعامل الرمز اجلذري: 7. بسّ

     √ ¶¶ 9t6    .b         √ ¶¶¶ 16a2b4    .a

8. اكتب اجلذور اآلتية عىل الصورة األسية:
1 ___   √ ¶ a       .b       √ ¶ n3     .a
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IV .Operations•With•Exponents  إجراء العمليات باستخدام األسس
ا أو متغيرات. إلجراء العمليات التالية باستخدام األسس فإن كالًّ من b ، a يمكن أن يكونا أرقامً

ضرب القو: إلجراء عملية ضرب حدود لها األساس نفسه اجمع األسس، كما هو موضح في الصيغة التالية:
(am) (an) = am+n

قسمة القو: إلجراء عملية قسمة حدود لها األساس نفسه اطرح األسس، كما هو موضح في الصيغة التالية:
am/an = am–n

هو  كما  الجذر،  أس  على  القوة  أس  م  وقسّ نفسه  األساس  استخدم  لقوة  مرفوعة  قوة  ناتج  إليجاد  لقوة:  مرفوعة  القوة 
 n

 √ ¶ am     = am/n      :موضح في الصيغة التالية
القوة لحاصل الضرب: إليجاد ناتج القوة لحاصل الضرب a و b ، ارفع كليهما للقوة نفسها، ثم أوجد حاصل ضربهما 

(ab)n = anbn ا، كما في معً
مسائل تدريبية

9. اكتب الصيغة المكافئة مستعمالً خصائص األسس.

  x2   √ ¶ x   .d  (d2n)2 .c     √ ¶ t3     .b   x2 t / x3 .a
  m ___ q     √ ¶¶

   
2qv

 _ m        ط 10. بسّ

V .Absolute•Value القيمة املطلقة
إن القيمة المطلقة للرقم n عبارة عن قيمته بغض النظر عن إشارته. وتكتب القيمة المطلقة للرقم n على صورة |n|، وألن 

ا. ا أكبر من صفر أو تساوي صفرً المقادير ال تكون أقل من الصفر فإن القيم المطلقة دائمً
أمثلة: 

|3| = 3

|– 3| = 3

VI .Scientific•Notation الداللة العلمية
إن الرقم على الصيغة a×10n مكتوب بداللته العلمية، حيث  a ≤10 ≥1، والرقم n عدد صحيح. األساس 10 مرفوع 

للقوة n والحد a يجب أن يكون أقل من 10.
القوة

a×10n

احلد األساس10
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ارتباط الرياضيات مع الفيزياء
يستعمل الفيزيائيون الداللة العلمية مع القياسات التي تزيد على 10 أو األقل من 1 للتعبير عنها، والمقارنة بينها، وحسابها. 
فمثالً تكتب كتلة البروتون على صورة kg 28-10 × 6.73، وتكتب كثافة الماء على الصورة kg/m3 103×1.000 وهذا 
أرقام معنوية. ولذلك  ا، وذلك ألربعة  1000 تمامً القياس  المعنوية، حيث يساوي هذا  يوضح استعمال قواعد األرقام 
ا، وهذا غير  ا واحدً ا معنويًّ فعند كتابة كثافة الماء على الصورة kg/m3 1000 سوف يشير ذلك إلى أن الرقم يتضمن رقمً

صحيح؛ فقد ساعدت الداللة العلمية الفيزيائيين على الحفاظ على المسار الدقيق لألرقام المعنوية.

Large•Numbers - Using•Positive•Exponents األرقام الكبرية، واستعامل األسس املوجبة
ا عملية تحريك النقطة العشرية لنفس عدد المنازل إلى يسار العدد (إذا كانت القوة  إن عملية الضرب للقوة 10 تشبه تمامً

سالبة) أو إلى اليمين (إذا كان القوة موجبة).
وللتعبير عن الرقم الكبير في الداللة العلمية حدد أوالً قيمة الحد a <10 ، a ≥1، ثم عد المنازل العشرية من النقطة 
العشرية في الحد a لغاية النقطة العشرية في العدد. ثم استعمل العدد كقوة للرقم 10. وتبين اآللة الحاسبة الداللة العلمية 
باستعمال e لألسس كما في e+11=2.4×1011 2.4 وبعض اآلالت الحاسبة تستخدم E لتبيان األس أو يوجد غالبًا 

ا لتمثل األسس في اآللة الحاسبة. على الشاشة موضع مخصص، حيث تظهر أرقام ذات أحجام صغيرة نسبيًّ
مثال: اكتب 000‚530‚7 لداللته العلمية.

.7.53×10n هي 7.53 ( النقطة العشرية عن يمين أول رقم غير صفري )، لذلك سيكون الشكل في صورة a إن قيمة

  7‚530‚000 = 7.53×106 هناك ستة منازل عرشية، لذلك فإن القوة هي 6      

ا إضافية عن يمين الرقم. استعمل القوة  لكتابة الصورة القياسية للرقم المعبَّر عنه بداللته العلمية اكتب قيمة a، وضع أصفارً
ك النقطة العشرية للرقم a عدة منازل إلى اليمين. وحرّ

مثال: اكتب الرقم التالي في صورته القياسية
2.389×105 = 2.38900×105 = 238‚900
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Small•Numbers-Using•Negative•Exponents  األرقام الصغيرة: استخدام األسس السالبة
للتعبير عن األرقام الصغيرة بداللتها العلمية حدد أوالً قيمة a < 10 ، a ≥ 1 ، ثم احسب عدد المنازل العشرية مبتدئًا من 

النقطة العشرية للرقم a حتى النقطة العشرية في الرقم.
ا لعملية القسمة على ذلك الرقم  استعمل ذلك العدد قوةً لألساس 10 . إن عملية ضرب الرقم في قوة سالبة مماثل تمامً

مع القوة الموجبة المرافقة.
مثال: اكتب 0.000000285 بداللته العلمية

.2.85×10n هي 2.85 (النقطة العشرية تقع عن يمين الرقم األول غير الصفري) لذلك فإن الشكل سيكون في صورة a إن قيمة
0.000000285 = 2.85×10-7 توجد سبعة منازل عرشية، لذلك فإن القوة هي7 –  

 .a الرقم  يسار  عن  إضافية  أصفار  بإضافة  وقم   ،a الرقم  قيمة  اكتب  القياسية،  بصورتها  الصغيرة  األرقام  عن  وللتعبير 
ك النقطة العشرية في a عدة منازل إلى اليسار. استعمل القوة وحرّ

 1.6 × 10-4 = 00001.6 × 10-4 = 0.00016 مثال: 
مسائل تدريبية

11. عبّر عن كل رقم بداللته العلمية:

0.000020.b     456‚000‚000 .a
12. عبّر عن كل رقم بصورته القياسية.

9.7 × 1010 .b     3.03 × 10-7 .a

Operations•with•Scientific•Notation   إجراء العمليات الرياضية بداللتها العلمية
إلجراء العمليات الرياضية لألرقام املعربّ عنها بداللتها العلمية نستخدم خصائص األسس.

عملية الضرب أوجد حاصل عملية ضرب الحدود، ثم اجمع القو لألساس 10.
ع الحدود واألرقام ذات األساس 10                (105× 10-8) (1.2×4.0) = (105×1.2) (10-8×4.0)  جمّ

أوجد حاصل ضرب الحدود                                                   ( 8+5 –10) (4.8) =    
اجمع القو لألساس 10                                                       (3 –10) (4.8) =
أعد صياغة النتيجة بداللتها العلمية                                                         3 –10×4.8 =

عملية القسمة قم بإجراء عملية قسمة األرقام الممثلة للقواعد، ثم اطرح أسس األساس 10.
ط مثال: بسّ

   9.60×107
 _________ 

1.60×103   = (   9.60 _____ 
1.60

   ) × (   107
 ____ 

103   ) ع الحدود واألرقام ذات األساس 10       جمّ
م الحدود واطرح القوس لألساس 10                                 3–107 × 6.00 = قسّ
= 6.00 × 104                   
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عمليتا الجمع والطرح إن إجراء عملية الجمع وعملية الطرح لألرقام بداللتها العلمية هي عملية تحدٍّ أكبر؛ ألن قو األساس 
10 يجب أن تكون متماثلة لكي تستطيع جمع أو طرح األرقام. وهذا يعني أن أحد تلك األرقام يمكن أن يحتاج إلى إعادة 

كتابته بداللة قوة مختلفة لألساس 10 بينما إذا كانت القو لألساس 10 متساوية فاستعمل الخاصية التوزيعية لألعداد.
ط مثال: بسّ

(3.2×105) + (4.8×105) = (3.2+4.8) ×105 ع احلدود  مجّ
امجع احلدود        105×8.0 =

ط مثال: بسّ
(3.2×105) + (4.8×104) = (3.2×105)+ (0.48×105) أعد كتابة104×4.8 عىل صورة 105×0.48  

ع احلدود                 105× (3.2+0.48) = مجّ
امجع احلدود                   105×3.68 =
ب النتيجة مستعمالً قاعدة اجلمع / الطرح لألرقام املعنوية.                  105×3.7 = قرّ

مسائل تدريبية

13. احسب نتيجة كل من التعابير التالية، عبّر عن النتيجة بداللتها العلمية.

 (2.4×103) + (8.0×104) .b   (5.2×10-4)  (4.0×108) .a

Equations املعادالت
Order•of•Operations  ترتيب العمليات

ر كل شخص  اتفق العلماء والرياضيون على مجموعة من الخطوات أو القواعد، وتسمى ترتيب العمليات، لذلك يفسّ
الرموز الرياضية بالطريقة نفسها.

اتّبع هذه الخطوات بالترتيب عندما تريد تقدير نتيجة تعبير رياضي أو عند استخدام صيغة رياضية معينة.
ط التعابير الرياضية داخل الرموز التجميعية، مثل القوسين (  )، والقوسين المعقوفين [  ]، واألقواس المزدوجة {••}،  1. بسّ

وأعمدة الكسر.
ر قيمة جميع القو والجذور. 2. قدّ

ذ جميع عمليات الضرب و / أو جميع عمليات القسمة من اليسار إلى اليمين. 3. نفّ

ذ جميع عمليات الجمع و / أو جميع عمليات الطرح من اليسار إلى اليمين. 4. نفّ

ط التعبير التالي: مثال: بسّ
4+3 (4–1)– 23 = 4+3 (3) – 23 الخطوة 1  ترتيب العمليات     

الخطوة 2   ترتيب العمليات        8 – (3) 4+3=
الخطوة 3   ترتيب العمليات                   8–4+9=
الخطوة 4   ترتيب العمليات                    5 =
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المسائل  فعند حل  بخطوة.  العمليات خطوة  ترتيب  تنفيذ عملية  السابق  المثال  يوضح  الفيزياء  مع  الرياضيات  ارتباط   
الفيزيائية ال تجري عملية التقريب للرقم الصحيح لألرقام المعنوية إال بعد حساب النتيجة النهائية. في حالة الحسابات 
التي تتضمن تعابير رياضية في البسط وتعابير رياضية في المقام عليك معاملة كل من البسط والمقام بوصفهما مجموعتين 
منفصلتين، ثم جد نتيجة كل مجموعة قبل أن تجري عملية قسمة البسط على المقام، لذلك فإن قاعدة الضرب / القسمة 

تستخدم لحساب الرقم النهائي لألرقام المعنوية.
Solving•Equations حل املعادالت

ا. وعند حل المعادالت طبّق خاصية  ا رياضيًّا صحيحً إن حل المعادلة يعني إيجاد قيمة المتغير الذي يجعل المعادلة تعبيرً
ا من خصائص المتكافئات في أحد طرفي المعادلة وجب أن تطبق الخصائص  التوزيع وخصائص التكافؤ، وإذا طبقت أيًّ

نفسها في الطرف اآلخر.
الخاصية التوزيعية  ألي من األعداد c ، b ، a يكون:

a (b+c) =ab+ac     a (b–c) =ab–ac
مثال: استعمل الخاصية التوزيعية لتفكيك التعابير اآلتية:

3 (x + 2) = 3 x + (3) (2)
                  = 3 x + 6

فإن  كليهما،  من  نفسه  العدد  طرح  أو  نفسه  العدد  وأضيف  كميتان  تساوت  إذا  للمتكافئات  والطرح  الجمع  خصائص 
ا. الكميات الناتجة متساوية أيضً

مثال: حل المعادلة x–3=7 مستعمالً خاصية الجمع
x–3 = 7 
x – 3 + 3 = 7 + 3
x=10

مثال: حل المعادلة t + 2 = – 5 مستعمالً خاصية الطرح
t + 2 = – 5
t + 2 – 2 = – 5 – 2
t = – 7

خصائص الضرب والقسمة للمتكافئات إذا ضربت أو قسمت كميتين متساويتين في/على العدد نفسه، فستكون الكميات 
ا. الناتجة متساوية أيضً

a c = b c
     a __ c   =   b __ c   , for c ≠ 0

مثال: حل المعادلة a = 3    1 __ 4   مستعمالً خاصية الضرب
     1 __ 4   a = 3

  (  1 __ 4   a ) ( 4 ) = 3 ( 4 ) 
    a = 12
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ا خاصية القسمة مثال: حل المعادلة n = 18 6 مستخدمً
   6 n = 8

   18 __ 6   =       6n ___ 6   

   n = 3

t 2 بالنسبة للمتغير t + 8 = 5 t – 4 مثال: حل المعادلة
   2 t + 8 = 5 t – 4

   8 + 4 = 5 t – 2 t

                12 = 3 t

              4 = t

Isolating•aVariable فصل املتغري
المعادلة  اكتب  المتغير-  لذلك  بالنسبة  المعادلة  لحل  وذلك  المتغير-  لفصل  متغير،  من  أكثر  تتضمن  معادلة  افترض 

المكافئة بحيث يتضمن كل طرف متغير ذا معامل 1.
الرياضيات في الفيزياء افصل المتغير P ( الضغط ) في معادلة قانون الغاز المثالي.

P V = n R T           

PV ___ V    =   nRT ____ 
V

             v م طرفي المعادلة على قسّ
  P (   V __ 

V
   ) =   nRT ____ 

V
               ( V __ V     ) ع جمّ

  P =   nRT ____ 
V

              
V

 __ V   = 1  بالتعويض عن

مسائل تدريبية

.x 14. حل المعادالت اآلتية بالنسبة للمتغير

  a =   b+x ____ c    .d     2 + 3 x = 17 .a
 6 =   2x+3 _____ x    .e     x – 4 = 2 – 3x .b

ax + bx + c = d  .f      t – 1 =   x+4 ____ 3   .c

 

خاصية الجذر التربيعي
.    a = ±    √ ¶ n     فإن ، a2 = n و n > 0 ،ا حقيقية إذا كان كل من n ، a أعدادً
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ارتباط الرياضيات مع الفيزياء حل المعادلة بالنسبة للمتغير v في القانون الثاني لنيوتن لقمر يدور حول األرض.
mv2

 ____ r     =  Gm
E
m
 ______ 

r2                

mv2
 ____ r     =  rGm

E
m
 ______ 

r2            r اضرب طرفي المعادلة كليهما في المتغير

mv2 =  Gm
E
m
 ______ r              r __ r     = 1  بالتعويض عن

mv2
 ____ m      =  Gm

E
m
 ______ rm            . m م طرفي المعادلة كليهما على قسّ

v2 =  Gm
E ____ r                    m ___ m     = 1   بالتعويض عن

     √ ¶ v2     = ± √ ¶¶
   

Gm
E _ r                         ضع الجذر التربيعي على طرفي المعادلة

v =  √ ¶¶
   

Gm
E _ r                 .استعمل القيمة الموجبة للسرعة

التربيعي من المهم االنتباه ألي متغير ستقوم عليه حل المعادلة بالنسبة له. ألننا قمنا بحل  عندما تستعمل خاصية الجذر 
ا  المعادلة السابقة بالنسبة للسرعة v، لذلك لم يكن من المنطق أن نستعمل القيمة السالبة للجذر التربيعي، وأنت بحاجة أيضً
لألخذ بعين االعتبار ما إذا كانت القيمة السالبة أو الموجبة ستعطيك الحل الصحيح، فمثالً عندما تستعمل خاصية الجذر 

التربيعي لحل المعادلة بالنسبة للمتغير t فإن القيمة السالبة تشير إلى الفترة الزمنية قبل بدء الحالة التي تدرسها.
Quadratic•Equations  املعادالت الرتبيعية

ا  ا مرفوعً ا واحدً التعبير العام للمعادلة التربيعية ax2 + bx + c = 0 ، حيث a ≠ 0، وتتضمن المعادلة التربيعية متغيرً
ا لألس 1 . كما يمكن تقدير حلول المعادلة التربيعية بوساطة التمثيل  للقوة (األس) 2 باإلضافة إلى المتغير نفسه مرفوعً

ا. البياني باستعمال اآللة الحاسبة الراسمة بيانيًّ
إذا كانت b = 0 فإن الحد a غير موجود في المعادلة التربيعية. يمكن حل المعادلة بفصل المتغير المربع، ثم إيجاد الجذر 

التربيعي لكل من طرفي المعادلة باستخدام خاصية الجذر التربيعي.
Quadratic•Formula الصيغة الرتبيعية

 ،ax 2 + bx + c = 0  إن حلول أي معادلة تربيعية يمكن إيجادها باستعمال الصيغة التربيعية، لذلك فإن حلول المعادلة
حيث a ≠ 0، تعطى من خالل المعادلة التالية:

 x =    -b ±  √ ¶¶¶¶ b2 -4ac  
  __ 

2a
    

وكما في حالة خاصية الجذر التربيعي من المهم األخذ بعين االعتبار ما إذا كانت حلول الصيغة التربيعية تعطيك الحل 
ها. عادة من الممكن إهمال أحد الحلول لكونه حالًّ غير حقيقي. تتطلب حركة المقذوف  الصحيح للمسألة التي بصدد حلّ

غالبًا استعمال الصيغة التربيعية عند حل المعادلة، لذلك حافظ على واقعية الحل في ذهنك عند حل المعادلة.
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مسائل تدريبية

.x 15. حل المعادالت اآلتية بالنسبة للمتغير

4x2 – 19 = 17 .a
12 – 3x2 = – 9 .b

x2 – 2x – 24 = 0 .c
24x2 – 14x – 6 = 0 .d

Dimensional•Calculations  حسابات الوحدات
عند إجراء الحسابات عليك أن ترفق وحدة كل قياس مكتوبة في الحسابات، وجميع العمليات التي تتم في صورة أعداد 

ا مرفقة بوحداتها. تُجر أيضً
ارتباط الرياضيات مع الفيزياء

. a =  2∆x _____ 
∆t2         يعطى من خالل المعادلة a إن معادلة تسارع الجاذبية األرضية

ا على القمر مسافة m 5.02 خالل 5.00s . أوجد التسارع a على سطح القمر. ا حرًّ يسقط جسم سقوطً
.m/s2 يقاس التسارع بوحدة

 a =  2∆x _____ 
∆t2        

a =  2(20.5m)
 __________ 

(5.00s)2
العدد 2 عدد دقيق، لذلك لن يؤثر في حساب األرقام المعنوية           

a =  1.64m _______ 
s2      64.  أو m/s2 ب حتى ثالثة أرقام معنوية  احسب وقرّ

النوع نفسه، من وحدة  إلى وحدة قياس أخر من  للتحويل من وحدة قياس  التحويل  استعمل معامل  الوحدة  تحويل 
الدقائق مثالً إلى وحدة الثواني، وهذا يكافئ عملية الضرب في العدد 1 .

∆ x = v
0
 ∆ t استخدم المعادلة. ∆ t = 5.0 min و v

0
=67 m/s عندما ∆•x ارتباط الرياضيات مع الفيزياء جد

  60 s ______ 
1 min

     = 1  
∆x = v

0
 ∆ t  

  ∆x =    67m _____ s      (   5.0min _______ 
1

   )   (   60s ______ 
1 min

   )  (   60 s ______ 
1 min

اضرب في معامل التحويل (   

∆ x = 20100 m = 2.0×104 m ب إلى رقمين معنويين، والعددان  احسب ثم قرّ
s 60 و min 1 متساويان، لذلك لن يؤثرا في

حساب األرقام المعنوية. 



ت
يا

ض
يا

لر
ل ا

دلي

دليل الرياضياتدليل الرياضياتدليل الرياضياتدليل الرياضياتدليل الرياضياتدليل الرياضيات

235

مسائل تدريبية

 ∆t =    4.0×102 m ___________ 
16 m/s

ط المعادلة       16. بسّ

17. احسب سرعة قطعة قرميد ساقطة بعد مضي زمن s 5.0 ، استعمل

.v = a ∆ t و a = - 9.80 m / s2 
  (   32 cm ______ 

1s
   )   (   60 s ______ 

1 min
   )   (   60 min _______ 

1h
   )   (   1 m ________ 

100 cm
18. أوجد حاصل ضرب الحدود: (   

19. في سجلّ األلعاب األولمبية تم تسجيل المسافة m 100.00 خالل  s 9.87. ما 

السرعة بوحدة الكيلومترات لكل ساعة؟

Dimensional•Analysis  حتليل الوحدات
يعتبر تحليل الوحدات طريقة لتنفيذ العمليات الجبرية باستعمال الوحدات، وغالبًا ما يستعمل الختبار صحة وحدات 

النتيجة النهائية وصحة المعادلة المستعملة، من دون إعادة تنفيذ الحسابات بصورة كاملة.
m وحدتها  df

 = d
i
+v

i
t+   1 __ 2    at2  مثال فيزيائي تحقق من أن اإلجابة النهائية للمعادلة

m تقاس بوحدة  d
i

s تقاس بوحدة  t
m/s تقاس بوحدة   v

i

m/s2 تقاس بوحدة  a

d
f
 = m+(  m __ s  )(s)+  1 __ 2  (  m __ 

s2  )(s)2                             بالتعويض عن وحدات كل متغير

= m+(m)(  s _ s  )+  1 __ 2   (m)(  s
2

 __ 
s2  )                     ط الكسور مستعمالً الخاصية التوزيعية بسّ

= m+(m)(1)+   1 __ 2   (m)(1)        s/s =1،s2/s2 = 1 بالتعويض عن

 = m+m+  1 __ 2   m            m بوحدة d
f
ط جميع الحدود للحد m لذلك فإن  بسّ

ال يطبّق المعامل     2 __ 1  في المعادلة أعاله بالنسبة للوحدات، ويطبّق فقط ألي من القيم العددية التي يتم تعويضها بدالً من 
المتغيرات لحل المعادلة. ومن السهل إزالة المعامالت الرقمية مثل الرقم     2 __ 1  عندما تبدأ بإجراء تحليل الوحدات.
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VII .Geometry and Trigonometry  علم اهلندسة واملثلثات
Inverses•of•Sine‚ Cosine‚ and•Tangent معكوس اجليب، ومعكوس جيب التامم، ومعكوس الظل 

وظل  التامم  وجيب  اجليب  اقرتانات  عكس  عىل  القدرة  يمنحك  التامم  وظل  التامم،  جيب  اجليب،  من  كل  معكوس  إن 
التامم، ومن ثم إجياد قياس الزاوية، واالقرتانات املثلثية ومعكوسها عىل النحو اآليت:

املثلثي املعكوساالقرتان 
y =sin xx =sin-1 yx =sin y أو معكوس
y =cos xx =cos-1 yx =cos y أو معكوس
y =tan xx =tan-1 yx =tan y أو معكوس

Graphs•of•Trigonometric•Functions التمثيل البياين لالقرتانات املثلثية
إن اقرتان اجليب، y =sin x و اقرتان جيب التامم،  y = cos x هي اقرتانات دورية. 

وفرتة كل اقرتان يمكن أن تكون كل من x ، y أي عدد حقيقي.

y = sin x

-2π

-1

1

2π-π π
x

y = cos x

-2π 2π-π π

-1

1

Logarithms اللوغاريتميات 
 ،y ويساوي (log

b
 x) يكتب يف صورة b لألساس x فإن لوغاريتم .b•≠ 1 عددان موجبان، بحيث x و b  افرتض أن

حيث متثل y األس الذي جيعل املعادلة x = by صحيحة.  إن لوغاريتم x لألساس b عدد أيس يرفع للعدد b للحصول 
 .x عىل

by = x  إذا وفقط إذا  logb x = y 
أمثلة: أوجد  ناتج كل من اللوغاريتامت التالية:

 log
2
   1 __ 16   =-4 ألن    16 ___ 1  = 2-4         

 log
10

 1000 = 3  ألن 1000 = 103            
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عندما تريد إجياد لوغاريتم عددٍ ما يمكنك استعامل اآللة احلاسبة.
ارتباط الرياضيات مع الفيزياء يستعمل الفيزيائيون اللوغاريتامت للعمل بقياسات متتد إىل مقادير متعددة القيمة أو القوة 
الزالزل  تقدير معدل  القدرة عىل  يوفر هلم  لوغاريتمي  مقياس  مقياس رخيرت وهو  اجليوفيزيائيون  10، ويستعمل  للعدد 

من 5 إىل 7 أو أكرب، وختتلف قوة الزالزل بمقدار 7 أو بقو أكرب لألساس 10. 

Common•Logarithms  اللوغاريتامت الطبيعية
تسمى اللوغاريتامت لألساس 10 اللوغاريتامت الطبيعية، وتكتب غالبًا بدون الرقم الدليل 10. 

log
10

 x = log x      x > 0

Antilogarithms•or•Inverse•Logarithms املقابالت اللوغاريتيمة أو معكوس اللوغاريتامت 
املقابل اللوغاريتمي هو معكوس اللوغاريتم، ويمثل العدد الذي له لوغاريتم.

 x بالنسبة للمتغري  log x = 4 مثال: حل
log x = 4               

x = 104         4 104 هي املقابل اللوغاريتمي للعدد

R الشدة  L =10 Log. حيث 
10

 R L، بوحدة الديسبل، هي   ارتباط الرياضيات مع الفيزياء إن معادلة درجة الصوت   
النسبية للصوت. احسب R لشوكة رنانة تصدر شدة صوت مقدارها 130 ديسيبل. 

130 =10 Log
10

 R م طريف املعادلة  عىل العدد 10          قسّ
13 =Log

10
 R               استعمل  قاعدة اللوغاريتم

R =1013            
عندما تعلم  قيمة اللوغاريتم لعدد وتريد معرفة العدد  نفسه يمكنك استعامل اآللة احلاسبة إلجياد معكوس اللوغاريتم.

مسائل تدريبية

Log
3
20. اكتب الصيغة األسية للمعادلة 4 =81 

21. اكتب الصيغة اللوغاريتمية للمعادلة  0.001 = 10-3

.x فأوجد قيمة ،Log x = 3.125 22. إذا كان
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 Trigonometric Ratios  النسب املثلثية
ا هي اجليب sin θ، واجلتا  النسب املثلثية عبارة عن نسب أطوال أضالع املثلث القائم الزاوية. والنسب املثلثية األكثر شيوعً
 SOH ترمز  SOH-CAH-TOA. حيث  التالية  تعلم االختصارات  النسب  tan θ. والختصار هذه  والظل   cos θ

إىل جيب، مقابل، الوتر، يف حني ترمز CAH إىل جيب متام، جماور، الوتر. أما TOA فرتمز إىل ظل متام، مقابل، املجاور.

الرموزمساعدة الذاكرةالتعابري

إىل  للزاوية  املقابل  نسبة  إىل   sin الـ  يشري 
طول الوتر

   sin θ  =   املقابل
الوتر

  sin θ =   a _ c

يشري الـ cos  إىل نسبة طول الضلع املجاور 
للزاوية إىل طول الوتر.   

  cos θ  =   املجاور
الوتر

  cos θ =   b __ c

يشري الـ tan إىل نسبة طول الضلع املقابل 
للزاوية إىل طول الضلع املجاور للزاوية

 tan θ  =   املقابل
املجاور

  tan θ =   a __ 
b

sin θ و cos θ فأوجد كالًّ من ، c =5 cm ، b = 4 cm ، a =3 cm إذا كانت .ABC مثال: يف املثلث القائم الزاوية
  sin θ =  3 cm ____ 5 cm   =0.6 

  cos θ =  4 cm ____ 5 cm   =0.8

c

. b و a فأوجد ،c = 20.0 cm  ،  θ = 30.0 مثال: يف  املثلث القائم الزاوية ABC، إذا كانت  ْ
  sin 30.0ْ =   a _______ 20.0 cm        cos 30.0ْ =   b _______ 20.0 cm  

  a =(20.0 cm)(sin 30.0ْ ) =10.0 cm 

  b =(20.0 cm)(cos 30.0ْ ) =17.3 cm

Law of Cosines and Law of Sines قانون جيب التامم وقانون اجليب
يمنحك قانونا جيب التامم واجليب القدرة عىل حساب أطوال األضالع والزوايا يف أي مثلث. 

c. فإذا  θ الزاوية املقابلة للضلع  قانون جيب التامم يشبه قانون جيب التامم نظرية فيثاغورس ما عدا احلد األخري. ومتثل 
ا.  كان قياس الزاوية ˚θ= 90 فإن جتا θ = 0 واحلد األخري يساوي صفرً
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وإذا كان قياس الزاوية θ  أكرب من 90ْ  فإن جتا θ يُصبح عبارة عن رقم سالب. 
c2 = a2 + b2 - 2ab cos θ 

 .θ = 110.0 ° ، b = 12.0 cm ، a =10.0 cm مثال: احسب طول الضلع الثالث للمثلث،  إذا كان

   c2 = a2 + b2 - 2ab cos θ

     c =   √ ¶¶¶¶¶¶¶¶  a2 + b2 - 2ab cos θ  

      =   √ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶     (10.0 cm)2 +(12.0 cm)2 - 2(10.0 cm)(12.0 cm)(cos 110.0ْ )  

     =   √ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶      1.00 × 102 cm2 + 144 cm2 - (2.40×102 cm2)(cos 110.0ْ )  

     = 18.1 cm

بالرتتيب.   A ،B ،C للزوايا  املقابلة  األضالع   a ،b ،c حيث  نسب؛  ثالثة  من  نة  مكوّ معادلة  عن  عبارة  اجليب  قانون 
استعمل قانون اجليب عندما يكون قياس زاويتني وأي من األضالع الثالثة للمثلث معلومة. 

  sin A _____ a   =   sin B _____ 
b

   =  sin C _____ c  

.A فاحسب قياس الزاوية ،c = 4.6 cm ،a = 4.0 cm ، C = 60.0˚ إذا كان  ABC مثال: يف املثلث
     sin A _____ a   =  sin C _____ c  

  sin A =   a sinC ______ c  

 =   
(4.0 cm) (sin 60.0ْ )

  __________________  4.6 cm  

 = 0.75

A = 49°

 

a

θ

a
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SI  الوحدات األساسية

الرمزال�سمالكمية

metermالطول

kilogramkgالكتلة

secondsالزمن

kelvinKدرجة احلرارة

molemolمقدار املادة

ampereAالتيار الكهربائي

candelacdشدة اإلضاءة

وحدات SI امل�ستقة
معربة بوحدات SI اأخرىمعربة بالوحدات الأ�سا�سيةالرمزالوحدةالقيا�ض

m/s2m/s2التسارع

m2m2املساحة

kg/m3kg/m3الكثافة

joulJkg.m2/s2N.mالشغل، الطاقة

newtonNkg.m/s2القوة

wattWkg.m2/s3J/sالقدرة

bascalPakg/m.s2N/m2الضغط

m/sm/sالرسعة

m3m3احلجم

تحويالت مفيدة

1 in = 2.54 cm 1kg = 6.02 × 1026 u 1 atm = 101 kPa

1 mi = 1.61 km 1 oz ↔ 28.4 g 1 cal = 4.184 J

1 kg ↔ 2.21 lb 1ev = 1.60 × 10-19 J

1 gal = 3.79 L 1 lb = 4.45 N 1kwh = 3.60 MJ

1 m3 = 264 gal 1 atm = 14.7 lb/in2 1 hp = 746 W

1atm = 1.01 × 105 N/m2 1 mol= 6.022 × 1023
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ثوابت فيزيائية

القيمة التقريبيةالمقدارالرمزالكمية

u1.66053886× 10-27 kg1.66×10-27 kgوحدة كتلة الذرة

Nعدد أفوجادرو
A

6.0221415×1023 mol-16.022×1023 mol-1

k1.3806505×10-23 Pa.m3/K1.38×10-23 Pa.m3/Kثابت بولتزمان

R8.314472 Pa.m3/mol.K8.31 Pa.m3/mol.Kثابت الغاز

G6.6742×10-11 N.m2/kg26.67×10-11 N.m2/kg2ثابت اجلاذبية

البادئات

البادئة الرمز الدللة العلمية

femto f 10-15

baico p 10-12

nano n 10-9

micro µ 10-6

mile m 10-3

cm c 10-2

disa d 10-1

dica da 101

hecto h 102

kilo k 103

mega M 106

giga G 109

terra T 1012

beta P 1015
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كثافة بع�ض المواد ال�سائعة

الكثافة )gcm3(املادة

2.702ألومنيوم

8.642كادميوم

8.92نحاس

5.35جرمانيوم

19.31ذهب

5-10×8.99هيدروجني

7.30إنديوم

7.86حديد

11.34رصاص

13.546زئبق

3-10×1.429أكسجني

2.33سليكون

10.5فضة

(4 C˚) 1.000ماء

7.14خارصني

ال�سعة الحرارية النوعية لبع�ض المواد ال�سائعة

)Jkg.K( املادةاحلرارة النوعية)Jkg.K( احلرارة النوعية
130رصاص897ألومنيوم

2450ميثانول376نحاس أصفر

235فضة710كربون

2020بخار385نحاس

4180ماء840زجاج

388خارصني2060جليد

450حديد

درجات الن�سهار والغليان لبع�ض المواد
c (املادة c (درجة الذوبان )  درجة الغليان ) 

660.372467ألومنيوم

10832567نحاس

937.42830جرمانيوم

1064.432808ذهب

156.612080إنديوم

15352750حديد

327.51740رصاص

14102355سيليكون

961.932212فضة

0.000100.000ماء

419.58907خارصني

الحرارة الكامنة لالن�سهار وحرارة التبخر لبع�ض المواد ال�سائعة
حرارة التبخر)Jkg(حرارة الن�سهار )Jkg(املادة
106×1055.07×2.05نحاس

106×1041.64×6.30ذهب

106×1056.29×2.66حديد

105×1048.64×2.04رصاص

105×1042.72×1.15زئبق

105×1058.78×1.09ميثانول

106×1052.36×1.04فضة

106×1052.26×3.34ماء (جليد)
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اأ
اللة

 machine 
هل بذل الشغل (ولكن ال تغري مقدار الشغل) بوساطة تغيري مقدار القوة  أداة تسِّ

املسببة للشغل أو اجتاهها.

اللة املركبة  
compound machine

آلة ترتكب من آلتني بسيطتني أو أكثر موصولتني بحيث تصبح قوة املقاومة لآللة 
األوىل هي القوة املسلطة يف اآللة الثانية.

الإزاحة الزاوية 
 angular•displacement

التغري يف الزاوية يف أثناء دوران اجلسم.

الإ�سعاع
 radiation 

يف  الفراغ  خالل  الكهرومغناطيسية  املوجات  بوساطة  للطاقة  احلراري  االنتقال 
الفضاء.

الإنرتوبي
entropy 

مقياس للفوىض (العشوائية) يف النظام.

ب

البا�سكال

 pascal.SI وحدة قياس الضغط يف النظام الدويل للوحدات

البالزما
plasma 

حالة من حاالت املوائع، يكون فيها املائع شبه غاز، ويتكون من إلكرتونات سالبة 
الشحنة وأيونات موجبة الشحنة بحيث توصل الكهرباء، ومعظم املوادّ يف الكون 

مثل النجوم يف حالة البالزما.

ت
الت�سارع الزاو

 angular acceleration 
حاصل قسمة التغري يف الرسعة الزاوية عىل الزمن الالزم للتغري، وتقاس بوحدة 

.rad/s2
الت�سادم املرن

elastic collision 
أحد أنواع التصادم، تبقى فيه الطاقة احلركية قبل التصادم وبعده متساويني.
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التمدد احلرار
 thermal expansion 

خاصية للموادّ يف مجيع حاالهتا، تسبب متدد املادة فتصبح أقل كثافة عند التسخني. 

التو�سيل احلرار
conduction 

عملية يتم فيها نقل الطاقة احلركية عند تصادم اجلزيئات بعضها ببعض.

ج
اجلول
joule 

وحدة قياس الطاقة J، تساوي الشغل املبذول عندما تؤثر قوة مقدارها واحد نيوتن 
.1m يف جسم مسافة

ح
احلرارة
heat 

ا تنتقل عادة من اجلسم الساخن إىل اجلسم  الطاقة املتنقلة بني جسمني متصلني معً
البارد.

احلرارة الكامنة لالن�سهار
heat•of•fusion 

كمية احلرارة الالزمة لتحول 1kg من املادة يف حالة الصالبة إىل حالة السيولة عند 
درجة االنصهار.

احلرارة الكامنة للتبخر
heat•of•vaporization 

كمية احلرارة الالزمة لتحول 1kg من املادة يف حالة السيولة إىل احلالة الغازية عند 
درجة الغليان.

احلرارة النوعية
specific•heat 

كمية الطاقة الواجب تزويدها للامدة لرتفع درجة حرارة وحدة الكتل من املادة 
 .J/kg.K درجة حرارة واحدة، وتقاس بوحدة

 احلمل احلرار
convection

إحد طرائق انتقال الطاقة احلرارية، حتدث بحركة املائع يف سائل أو غاز والناجتة 
عن اختالف درجات احلرارة.


خطوط الن�سياب

streamlines

اخلطوط التي متثل تدفق املوائع حول األجسام. 
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د
الدفع

impulse 
حاصل رضب القوة املؤثرة يف جسم يف زمن تأثريها.

ذ
ذراع القوة
lever•arm

املسافة العمودية من حمور الدوران إىل نقطة تأثري القوة. 

ر
الراديان
radian

."rad" 2 من الدورة، ويرمز هلا بالرمزπ/1    تساوي

ز
الزخم

momentum 

kg.m/s حاصل رضب كتلة اجلسم يف رسعته، وتقاس بوحدة

�ض
ال�سرعة الزاوية

angular•velocity 

حاصل قسمة اإلزاحة الزاوية جلسم يدور عىل الزمن الالزم حلدوث هذه اإلزاحة.

ال�سعة
amplitude 

أقىص مسافة يتحركها اجلسم من وضع االتزان يف أي حركة دورية. 

�ض
ال�سبكة البلورية
crystal lattice

نمط ثابت ومنتظم يتشكل عندما تنخفض درجة حرارة السائل، بحيث يقل 
متوسط  الطاقة احلركية جلزيئاته، وبالنسبة لكثري من املوادّ الصلبة ال يعني التجمد 

التوقف عن احلركة، وإنام تبقى اجلزيئات تتذبذب حول موضع اتزاهنا.

ال�سغل
work 

االنتقال امليكانيكي للطاقة، يتم عندما تؤثر قوة ثابتة يف جسم يف اجتاه حركته نفسه، 
ويساوي القوة مرضوبةً يف إزاحة اجلسم. 



المصطلحات

ت
حا

طل
ص

لم
ا

246

ط
الطاقة
energy 

قدرة اجلسم عىل إحداث تغيري يف نفسه أو يف األشياء املحيطة به.

الطاقة احلرارية
thermal•energy 

مقياس حلركة جزيئات اجلسم الداخلية. 

الطاقة احلركية
kinetic•energy 

طاقة اجلسم الناجتة عن حركته.

الطاقة امليكانيكية 
mechanical•energy

جمموع طاقتي احلركة والوضع يف النظام.

طاقة الو�سع املرونية
elastic•potential•energy 

طاقة الوضع املختزنة يف جسم مرن (مطاطي) نتيجة لتغري الشكل.

طاقة و�سع اجلاذبية
 gravitational•potential 

energy

الطاقة املختزنة يف النظام والناجتة عن قوة اجلاذبية بني األرض واجلسم.

ع
العزم

torque 
مقياس ملد فاعلية القوة يف تدوير األجسام، وتساوي القوة مرضوبة يف طول 

ذراعها. 

ف
الفائدة امليكانيكية 

mechanical•advantage

النسبة بني قوة املقاومة إىل القوة املؤثرة.

الفائدة امليكانيكية املثالية 
 ideal•mechanical

advantage

لآللة املثالية تساوي إزاحة القوة مقسومة عىل إزاحة املقاومة (احلمل).
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ق
قاعدة اأرخميد�ض 

Archimedes’•principle

تنصّ عىل أن اجلسم املغمور يف سائل يتأثر بقوة إىل األعىل مساوية لوزن السائل 
املزاح بوساطة اجلسم.

القانون الأول يف الديناميكا 
 first law of احلرارية
thermodynamics

ينصّ عىل أن التغري يف الطاقة احلرارية جلسمٍ ما يساوي احلرارة التي اكتسبها اجلسم 
ا منها الشغل الذي بذله اجلسم. مطروحً

القانون الثا يف الديناميكا 
احلرارية

 second•law•of 

thermodynamics

ينصّ عىل أن العمليات الطبيعية يف الكون حتدث بحيث يتم احلفاظ عىل الفوىض 
الكلية (االضطراب) يف الكون (النظام) أو زيادهتا. 

قانون حف الزخم
 law•of•conservation•of 

momentum

ينصّ عىل أن الزخم يف أي نظام مغلق ومعزول ال يتغري.

الزخم الزاو قانون حف
 law•of•conservation•of 

angular•momentum

ينصّ عىل أنه يف حال انعدام حمصلة العزوم اخلارجية عىل اجلسم فإن الزخم الزاوي 
ا. له يكون حمفوظً

القانون العام للغازات 
combined•gas•law

ا عىل  لكمية ثابتة من غاز مثايل يكون حاصل رضب الضغط يف احلجم مقسومً
ا ثابتًا، ويمكن اشتقاق قانون بويل من هذا  درجة احلرارة بالكلفن يساوي مقدارً

القانون إذا تم تثبيت درجة احلرارة، كام يمكن اشتقاق قانون شارل منه إذا تم تثبيت 
الضغط.

قانون الغاز املثايل
ideal•gas•law 

يف الغاز املثايل، حاصل رضب الضغط يف احلجم يساوي عدد املوالت مرضوبة يف 
الثابت R ودرجة احلرارة بالكلفن. وبوساطته يتم توقع سلوك الغازات بشكل جيد 

إال يف حاالت الضغط العايل ودرجة احلرارة املنخفضة.

قانون حف الطاقة
 law•of•conservation•of 

energy

ينصّ عىل أنه يف النظام املعزول. الطاقة ال تفنى وال تستحدث، ولذلك تبقى 
حمفوظة.
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القوة الطاردة املركزية
centrifugal•force

القوة الظاهرة (الومهية) التي تبدو أهنا تسحب اجلسم املتحرك برسعة دائرية 
ثابتة، لكنها ال تؤثر بأي دفع ملموس إىل اخلارج، وتكون حمسوسة فقط عندما تتم 

ارة. مالحظة اجلسم يف أطر دوّ

قوة الطفو
buoyant•force 

القوة الرأسية املؤثرة يف اجلسم املغمور يف مائع إىل أعىل.

القوة امل�سلطة
effort•force  

القوة التي يؤثر هبا الشخص يف اآللة.

قوى التال�سق
adhesive•forces 

قو التجاذب الكهرومغناطيسية، بوساطتها تلتصق مادة بامدة أخر، وهي 
املسؤولة عن عمل األنابيب الشعرية.

قوى التما�سك
cohesive forces 

قو جتاذب كهرومغناطيسية تؤثر هبا الدقائق املتامثلة بعضها يف بعض وهي املسببة 
للتوتر السطحي واللزوجة.

ك
الكفاءة

 efficiency

النسبة بني الشغل الناتج إىل الشغل املبذول (الداخل).

م
املادة غري البلورية 
amorphous•solid

مادة هلا شكل وحجم حمددان، ولكن ليس هلا تركيب بلوري منتظم.

مبداأ با�سكال
Pascals•principle 

ينصّ عىل أن أي تغري يف الضغط املؤثر عند أي نقطة يف املائع املحصور ينتقل يف 
مجيع االجتاهات داخل املائع.

مبداأ برنويل
Bernoullis•principle 

ينصّ عىل أن تزايد رسعة املائع يؤدي إىل نقصان ضغطه.

املحرك احلرار
heat•engine 

ل الطاقة احلرارية إىل طاقة ميكانيكية بشكل مستمر وحيتاج إىل مصدر  جهاز حيوّ
ل هبا الطاقة  طاقة حرارية ذات درجة حرارة عالية، كام أهنا الطريقة التي تتحوّ

احلرارية إىل شغل.
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مركز الكتلة
center•of•mass 

نقطة عىل اجلسم تتحرك بالطريقة نفسها التي تتحرك هبا النقطة املادية.

م�ستوى الإ�سناد
reference level 

ا.  املوضع الذي تكون فيه طاقة وضع اجلاذبية صفرً

معامل التمّدد احلجمي
 coefficient•of•volume 

expansion

حاصل قسمة التغري يف احلجم عىل احلجم األصيل والتغري يف درجة احلرارة. ويعادل 
د يف األبعاد الثالثة. د الطويل تقريبًا ألن اجلسم يتمدّ ثالثة أضعاف معامل التمدّ

معامل التمّدد الطويل
 coefficient•of•linear 

expansion

حاصل قسمة التغري يف الطول عىل الطول األصيل والتغري يف درجة احلرارة.

املقاومة
resistance•force 

القوة التي تؤثر هبا اآللة. 

املوائع
fluids

مادة سائلة أو غازية تنساب (تتدفق) وليس هلا شكل حمدد.

ن
النظام املغلق 

closed•system

النظام الذي ال يكسب كتلة أو يفقدها.

نظرية الدفع–الزخم
 impulsemomentum

theorem

ا منه زمخه    تنص عىل أن الدفع عىل جسم يساوي الزخم النهائي للجسم مطروحً
االبتدائي.

نظرية ال�سغل الطاقة 
work energy•theorm

تنصّ عىل أنه عند بذل شغل عىل جسم ما تتغري الطاقة احلركية للجسم.

و
الواط
watt 

.s 1 من الطاقة املتحولة (املنقولة) يف الثانية J 1 وتساوي مقدار ،w وحدة القدرة


