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مقاربة كيفية لطاقة مجلة واحنفاظها: 01الوحدة رقم

مؤشرات الكفاءةطاتاأمثلة للنشاملفاهيم - احملتوى
.الجملةـ  مفھوم 1
ـ األشكال الثالثة للطاقة 2

:المخزنة في جملة
Ecأ ـ الحركي

Epب ـ الكامن

.Eiجـ ـ الداخلي 
:ـ  األنماط األربعة للتحويل3

،Wm) عمل(أ ـ  ميكانيكي 
، Weب ـ كھربائي 
أي كمية لحرارة (جـ ـ حراري 

)المحولة
.Er، باإلشعاع Q د ـ 

.استطاعة تحويلـ 4
.مبدأ انحفاظ الطاقةـ5

.العبارة الرمزية لالنحفاظ
:ـ  التفسير المجھري لـ6

.درجة الحرارةأ ـ 
المركبة الحرارية للطاقةب ـ 
.الداخلية

التحويل الحراري ـ جـ 
.والتوازن الحراري

التحليل الطاقوي لبعض التجھيزات * 
البسيطة من الحياة اليومية؛

ف والتمييز بين مختلف أشكال التعر* 
. الطاقة و بين أنماط تحويلھا

اختيار الجملة و التعبير عن انحفاظ * 
.الطاقة بالكتابة الرمزية

نشاطات توثيقية حول تاريخ مفھوم *  
.الطاقة

. استعمال برامج المحاكات*  

يكشف عن مختلف أشكال الطاقة * 
أجل وضعيات وأنماط تحويلھا من

.مختلفة وحسب الجملة المختارة
ينجز كيفيا حصيلة طاقوية ويعبر * 

.عنھا بالكتابة الرمزية
يكتب، في أمثلة مختلفة، المعادلة * 

.المعبرة عن انحفاظ الطاقة
يفسر مجھريا ظاھرة طاقوية* 

ملدة الزمنيةا
مرجع النشاطالتدرج

- أ-الوثيقةالظاھرةدراسة- .م.سا أ2
- ب-الوثيقةتقديم نموذج الطاقة- سا درس1+ سا 1

- جـ-الوثيقةمقاربة للطاقة الداخلية-.م.سا أ2

تقويم حول نموذج الطاقة- سا درس1+سا 1

محاكاة حول درجة الحرارة- .م.سا أ2
التحويل الحراري والتوازن الحراري- 

درجة الحرارة- سا درس1

ات حول درجة الحرارةتطبيقسا درس1

:اال 
الطاقةامليكانيك و

ية مقاربة كيف: 01الوحدة 
لطاقة مجلة و احنفاظها 

ت ر 2+ ع ت 2: املستوى
01: الدرس  رقم 
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مقاربة كيفية لطاقة مجلة و احنفاظها
: ـ  مفهوم الطاقة1

. هي القدرة على اجناز عمل يرافقه  نشر حرارة  أو إصدار ضوء *
و ميكن أن تتحول من مجلة اىل الطاقةيفسر العلم بعض الظواهر الفيزيائية و الكيميائية بواسطة مقدار فيزيائي يدعى *

.االخنفاظملبدأوخنضععموماشكلهاتغريمعأخرى 

: اجلملةمفهومـ2
وبعناصرهاحتيطومهيةأوحقيقيةحدودااجلملةهلذه،دراستهاقصدخنتارهاأجسامجمموعةأومنهجزءأوجسمكلهي
.اخلارجيالوسطمنيعترباحلدودهذهعنخارججسمكل

.القسم ينتمي اىل اجلملة و ما خارجه ينتمي إىل الوسط اخلارجيالقسم  مجلة ، فكل ما هو داخل: مثال 

:ـ  أشكال الطاقة 3
:هناك شكالن للطاقة على املستوى العياين 

)E(الطاقة احلركية- أ  c : و تتناسب مع كتلة اجلسم وسرعته . هلا عالقة حبركة اجلسم.
)E(الطاقة الكامنة - ب  p:ا  جيب أن كامنةطاقة ملة ىت تكون جلحتكون اجلملة قابلة للتشوه و هي الطاقة اليت ختز

:منيز اجلملة أثناء وجودها يف وضع ما  ومن هذه األوضاع 
. الطاقة الكامنة الثقاليةارتفاع عن سطح األرض و تسمى * 
الطاقة الكامنة املرونيةناجتة عن مرونة و تسمى " ) انضغاط " استطالة أو تقلص ( تشوه * 

: الطاقة الكامنةومنه منيز نوعني من 
نتيجة وجود هذا اجلسم حبوار األرض    ) األرض + اجلسم (هي طاقة ختزا اجلملة  :ـ الطاقة الكامنة الثقالية 1- أ

)E(ونرمز هلا بالرمز  pp   ، تتناسبppE مع كتلة اجلسم واالرتفاع عن سطح األرض.

)E(ونرمز هلا بالرمز" نابض " هي طاقة تتعلق مبقدار تشوه اجلسم املرن :ـ  الطاقة الكامنة املرونية 2–ب  pe.

" ).انضغاط " االستطالة أو تقلص ( لنابض و بتشوهه مع ثابت مرونة اpeEتتناسب  

:هناك شكل واحد على املستوى اهري وهو - 
)E(الطاقة الداخلية - جـ  i: هرية للجسمأي بالطاقة احلركية للجسيمات املكونة هلذا . هي طاقة تتعلق باحلالة ا

".الطاقة الكامنة امليكروسكوبية " مات اجلسم و خمتلف التأثريات بني هذه اجلسي

:ـ أمناط حتويل الطاقة 4
:تتحول الطاقة من جسم إىل آخر وفق أربعة أمناط خمتلفة 

)w(حتويل ميكانيكي - 1 m يتحقق بواسطة قوى.
)w(حتويل كهربائي - 2 e يتحقق عندما مير تيار كهربائي.
)E(ع حتويل باإلشعا- 3 r  الضوء املرئي او الغري مرئي ( حيدث بواسطة إشعاع كهرو مغناطيسي. (
وحيدث عند تالمس أجسام ليست هلا نفس درجة احلرارة ويتم تلقائيا من اجلسم الساخن )Q(حتويل حراري - 4

.حنو اجلسم البارد 

:ـ السلسلة الوظيفة 5
.كل جسم  من التركيبأداءوو حالةحيث يربز فيها من جمموعة من األجسام لسلة الوظيفةالستتكون 

فعل أداء

حالة فعل 

فعل أداء

حالةفعل حالة فعل 

ـ 1اجلسم ـ ـ 2اجلسم ـ ـ ناجلسم ـ 
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: بعض أفعال األداء و أفعال احلالة املقترنة بالتعبري العلمي - 

أفعال احلالةأفعال األداء

CEطاقة حركية¬يدور  ، يتراجع، يتقدمmWحتويل ميكانيكي¬حيرك   

CEطاقة حركية ¬يرتل   ، يرتفع eWحتويل كهربائي ¬يغذي 
PPEطاقة كامنة ثقلية¬

PeEطاقة كامنة مرونية¬ينضغط   ، دتميQحتويل حراري  ¬يسخن  

iEطاقة داخلية¬يتفرغ  ، يسخنrEحتويل اشعاعي  ¬يشع    

: 01مثال 
: لتراكيب األتية الوظيفية لمثل السالسل

اشتعال مصباح بواسطة عمود : التركيب األول 
كهربائي 

اشتعال مصباح بفعل سقوط جسم: التركيب الثاين 

اشتعال مصباح بواسطة قارورة غاز: التركيب الثالث  
موقد 

حتريك عربة بواسطة مدخرة  : التركيب الرابع   

مولد

قاطعة

مصباح
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: األجوبة 
) :اشتعال مصباح بواسطة عمود كهربائي ( ـ التركيب األول 1

) : اشتعال مصباح بفعل سقوط جسم( ـ التركيب الثاين 2

: )اشتعال مصباح بواسطة قارورة غاز ( ـ التركيب الثالث 3

: )حتريك عربة بواسطة مدخرة  (ـ التركيب الرابع 4

:ـ السلسلة الطاقوية 6
: حيث تستبدل يف السلسلة الوظيفية من جمموعة من األجسامالسلسلة الطاقويةتتكون 

أفعال احلالة بأشكال الطاقة * أفعال األداء بأمناط التحويل   * 
:  02مثال 

: لتراكيب السابقة لطاقويةمثل السالسل ال
: األجوبة 

) : اشتعال مصباح بواسطة عمود كهربائي ( ـ التركيب األول 1

يغذي يضيئ

يتفرغيلمع 

العمود املصباحالغرفة
يسخن

سخنت تظاء

يدور يضيئ

قطيس

اجلسم منوبمصباح يغذي
يسخن

يدور يلمع

احمليط

يسخن يظاء

يسخن

يسخن

حيترقدوري

غازماءعنفة
يدور

يسخن تدور

مصباح

يلمع يظاء

تدور
دينامو احمليط

ط

يغذي يضيئ

يسخن

يشحن

يدور

مأخذمدخرةمدخرة مث

تشحن تتفرغ

عربة

تتحرك

تغذي
حمرك

يسحب

eW

iE

العمود املصباحالغرفة

iE iE

حتويل اشعاعي 
)مفيد (Erمرئي 

حتويل اشعاعي + Qحتويل حراري 
)غري مفيد ( Erمرئي غري 
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) : اشتعال مصباح بفعل سقوط جسم( تركيب الثاين ـ ال2

: )اشتعال مصباح بواسطة قارورة غاز ( ـ التركيب الثالث 3

: )حتريك عربة بواسطة مدخرة  ( ـ التركيب الرابع 4

:ـ احلصيلة الطاقوية 7
.ميثل اجلسم أو اجلملة بفقاعة * 

.بعمود داخل الفقاعة t2عند ) 2( و t1عند) 1( حالتني من أشكال الطاقة بني حالتني ميثل تغري كل شكل * 

. أ ـ حالة تزايد الطاقة يوجه السهم حنو األعلى :       ميثل السهم داخل العمود جهة تغري الطاقة *

.ب ـ حالة تناقص الطاقة يوجه السهم حنو األسفل 

: مالحظات 
الطاقة املخزنة يف اجلملة ـ عدم متثيل عمود يف فقاعة يعين عدم تغيري 1

غازماءعنفة دينامومصباح احمليط
ط
EiEiEi EiEcEc

Q WeWm Wm Er) مفيد(

Q +Er )فيد غري م(

مأخذمدخرةمدخرة مث حمركعربة
We We Wm

EiEi Ec Ec

الطاقة االبتدائية للجملة 

Ec

اجلسم منوبمصباح احمليط

Ec الطا

We Er) مفيد(

Q +Er ) غري مفيد(
Ei

Wm
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. )أي حيول كل الطاقة الىت يتلقاها اىل جسم أو اجلملة اليت يتصل ا ( 
.ـ ميكن متثيل يف نفس الفقاعة عمود أو أكثر 2

:الطاقةاخنفاضمبدأ-8
:الطاقةظاخنفامبدأنصـ 1ـ 8

مجلةمناأخذقدبالضرورةتكونالطاقةهذهفانفقداأوطاقةمامجلةاكتسبتإذا،تزولوالث تستخدالالطاقة
.هلاقدمتهاأوأخرىمجلأو
:الطاقةاخنفاظمعادلةـ 2ـ 8

:t2و t1حلظتنيبنيتكون

: مالحظة 
) .تقدموالتستقبلالأياخلارجيالوسطمعالطاقةتتبادلال(طاقويااملعزولةللجملةبالنسبة

:العالقةصبحت
: مثال 

: قذف طفل لكرة برجله حنو األعلى 
: مثل احلصيلة الطاقوية و أكتب معادلة احنفاظ الطاقة يف مرحلة الصعود يف احلالتني 

) .أرض + كرة ( أ ـ باعتبار اجلملة : ـ عدم وجود االحتكاكات 1
) .كرة ( ب ـ باعتبار اجلملة 

) .أرض + كرة ( أ ـ باعتبار اجلملة :       وجود االحتكاكات ـ 2
) .كرة ( ب ـ باعتبار اجلملة 

:اجلواب 
: احلصيلة الطاقوية و كتابة معادلة احنفاظ الطاقة يف مرحلة الصعود يف احلالتني 

:        ـ عدم وجود االحتكاكات 1
) .أرض + كرة ( أ ـ باعتبار اجلملة 

: و حلظة كيفية احلصيلة الطاقوية بني حلظة انطالق الكرة* 
:معادلة احنفاظ الطاقة بني حلظة انطالق الكرة و حلظة كيفية * 

2211 PPCPPC EEEE +=+

) .كرة ( ب ـ باعتبار اجلملة 
: احلصيلة الطاقوية بني حلظة انطالق الكرة و حلظة كيفية * 
:لكرة و حلظة كيفية معادلة احنفاظ الطاقة بني حلظة انطالق ا* 

21 CmC EWE =-

mW :التغري يف الطاقة الكامنة الثقلية

:ـ  وجود االحتكاكات 2
) .أرض + كرة ( أ ـ باعتبار اجلملة 

: احلصيلة الطاقوية بني حلظة انطالق الكرة و حلظة كيفية * 
:احنفاظ الطاقة بني حلظة انطالق الكرة و حلظة كيفية معادلة* 

2211 PPCmPPC EEWEE +=-+

mW : عمل قوى االحتكاك.

الطاقة النهائية=الطاقة املقدمة -الطاقة املستقبلة +الطاقة االبتدائية للجملة 
للجملة

2CE
1PPE

1CE
2PPE

أرض + كرة 

2CE

1CE

الطا

Wm

كرة

2CE
1PPE

1CE
2PPE

أرض + كرة 

Wm

الطاقة االبتدائية للجملة = الطاقة النهائية للجملة
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) .كرة ( ب ـ باعتبار اجلملة 
: احلصيلة الطاقوية بني حلظة انطالق الكرة و حلظة كيفية * 
:اقة بني حلظة انطالق الكرة و حلظة كيفية معادلة احنفاظ الط* 

21 CmC EWE =-

1mW :التغري يف الطاقة الكامنة الثقلية.

2mW : عمل قوى االحتكاك.

: التحويلاستطاعة-9
: 20نشاط ص * 

: نتيجة 
طاقة2خالل نفس املدة أي اكتسب املاء يف الوعاء  1أكثر منها يف الوعاء  2املاء يف الوعاء  حرارةدرجة ارتفعت 
.1منه يف احلالة 2يف احلالة أسرعنقول أنه حدث حتويل طاقوي . 1من الطاقة اليت اكتسبها املاء يف الوعاء  ربأكداخلية
: تعريف 

.الزمن الذي استغرقه هذا التحويلوالطاقة احملولة بة بني تعرب عن سرعة حتويل الطاقة و هي النس
E

P
tD

=

P  التحويلاستطاعةـ) w(.Eاحملولةلطاقةـ  ا)j.(t التحويلمدةـ)s.(
:احلراريالتوازن- 10

: 23نشاط ص * 
: احلالة االبتدائية و احلالة النهائية احلصيلة الطاقوية بني

: نتيجة 
هذا التحويل اىل يستمر البارداجلسم اىلالساخنحراريا من اجلسمغري متوازنةداخل مجلة Qحيدث حتويل حراري 

رارة درجة احلرارة و نقول عندئذ أن للجملة نفس درجة احلنفستكون لكل جسم، متوازنة حرارياأن تصبح اجلملة 

:املركبة احلرارية للطاقة الداخلية –11
: فسري اهري لدرجة احلرارة التـ 1ـ 11

، حيث كلما كانت درجة )الطاقة احلركية امليكروسكوبية ( حركة األفراد الكيميائية اليت تشكل املادة حدة احلرارة هي 

.طاقته الداخلية أكرباحلرارة كبرية كلما كانت حدة احلركة يف املادة كبرية و كانت
.طاقته الداخليةيف درجة حرارة جسم تغيري يف تغيرييوافق كل :نتيجة .

: ية للطاقة الداخلية احلرارللمركبة  فسري اهريالتـ 2ـ 11
ملرتبطة و الطاقة ا)الطاقة احلركية امليكروسكوبيةتغري (بتغري درجة احلرارة للطاقة الداخلية عدة مركبات تتعلق 

. ) الطاقة الكامنة امليكروسكوبية تغري(بالتأثري املتبادل بني جزيئات اجلملة

.الطاقة الداخلية املتعلقة بدرجة احلرارة باملركبة احلرارية للطاقة الداخليةتسمى 
: للتحويل احلراري و التوازن احلراري  فسري اهريالتـ 3ـ 11

من اجلسم الساخن حنو اجلسم البارد حىت تصبح )الطاقة احلركية امليكروسكوبية (رارة احلالتحويل احلراري هو حتويل 
التوازن احلراريفيحدث عندها )نفس الطاقة احلركية امليكروسكوبية ( هلما نفس درجة احلرارة 

2CE

1CE

كرة

21 mm WW +

1i
E

2i
E

ماء + وعاء 

Q
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