
 

                                         

                                                                    

                                                       

           

                                                                                               

 

                                     

                       
:ملحوظة    

.(la température) انحشاسج دسخح َ ( la chaleur )ٌدة انرمٍٍض تٍه انحشاسج  

Co انمدٍشي ذمٍض حانح اندغم َتاألخص االسذداج( أَ انكهفٍه
انمؼثش ػىٍا ب ) فانحشاسج ًٌ اورقال طاقح غٍش مشذة َذقاط تاندُل تٍىما دسخح انحشاسج   

.نهذقائق انمكُوح نٍزا اندغم   

                                                                 

                                                                                
.يثم  قُُٛخ انزشيٕط. كم حبفظخ يغهقخ جذسآَب يكَٕخ يٍ يبدح ال رغًح ثًشٔس أٔ رجبدل انحشاسح يغ انًحٛط انخبسجٙ رغًٗ حبفظخ  كظًٛخ   

 

                                                                     
:ٔانًحٛط انخبسجٙ ، َؼزجش اصطالحب  S كًٛخ انحشاسح انًزجبدنخ ثٍٛ  Q   إرا اػزجشَب يجًٕػخS ٔإرا عًُٛب 

.إرا كبَذ انًجًٕػخ قذ اكزغجذ انحشاسح يٍ انٕعط انخبسجٙ   0Q  - 

.  إرا كبَذ انًجًٕػخ قذ فقذد انحشاسح إنٗ انٕعط انخبسجٙ   0Q - 
 

فئن انحشاسج ذىرقم     21   عائهرٍه أَ صهثرٍه داخم حافظح كظمٍح نٍظ نٍما وفظ دسخح انحشاسج انثذئٍح   2S َ 1S   ػىذما وضغ مدمُػرٍه

انمشذفؼح إنى انمدمُػح انثاسدج راخ دسخح انحشاسج انمىخفضح إنى أن ذصثح نهمدمُػرٍه وفظ  انغاخىح راخ دسخح انمدمُػح   ذهقائٍا مه   
.ذُاصوا حشاسٌا قذ حصم تٍه انمدمُػرٍه أن انىٍائٍح وقُل  انحشاسج دسخح  

                    021 QQ :                                        ٌَؼثش ػىً تانؼالقح انرانٍح   

.كمٍح انحشاسج انمفقُدج مه طشف انمدمُػح انغاخىح  :  1Q   :      تحٍث

.كمٍح انحشاسج انمكرغثح  مه طشف انمدمُػح  انثاسدج :  2Q              

  

                                                        

:رؼشٚف   *                                            
f ذرىاعة اطشادا مغ كرهرً َمغ ذغٍش دسخح حشاسذً  إنى   i    مه كمٍح انحشاسج انمكرغثح أَ انمفقُدج مه طشف خغم خالل ذغٍش دسخح حشاسذً 

:ٔرؼطٛٓب انؼالقخ انزبنٛخ .  رزؼهق ثطجٛؼخ يبدح انجغى ٔرغًٗ ثبنحشاسح انكزهٛخ نهجغى َمؼامم انرىاعة تٍىٍما ثاتد       

                                                 
 . )(J Q  :كًٛخ انحشاسح ثبنجٕل   :       



.  )(kg كزهخ انجغى  ة   :      m  

. )(K ة  .رغٛش كًٛخ انحشاسح :  if    

 kgKJ ./ : انحشاسح انكزهٛخ نهجغى ة :  c  

.  انجغى ٚكزغت انطبقخ  0Q 0    ركٌٕ  if      if   إرا كبَذ -    

.  انجغى ٚفقذ انطبقخ  0Q 0    ركٌٕ  if      if   إرا كبَذ -    

.  فٙ كم انغهى انًئٕ٘ ٔانًطهق ،رغٛش دسجخ انحشاسح نّ َفظ انقًٛخ :1يهحٕظخ   

. CQ  :  نذُٚب  1
o
C ٔ kgm 1 : ثبنُغجخ ل :2يهحٕظخ     

.1
o
C انحشاسح انكزهٛخ نجغى ْٙ كًٛخ انحشاسح انزٙ ٚجت رٕفٛشْب نٕحذح كزهخ ْزا انجغى نشفغ دسجخ حشاسرّ ة :  

       :رطجٛق *                                                                      

. kgKJceau ./10.18,4 3 20oC  إنى 48oC وؼطً  :مه انماء مه  L1 احغة كمٍح انحشاسج انالصمح نشفغ دسخح حشاسج (1    

:احغة اسذفاع دسخح انحشاسج انرً ذغثثٍا وفظ كمٍح انحشاسج انغاتقح فً انحانرٍه انرانٍرٍه  (2   

. kgKJc ./10.39,2 3 مه انكحُل  ، حشاسذً انكرهٍح     kg1 إرا اكرغثد مه طشف   (                         أ  

. kgKJc ./10.6,4' 2 :   مه انحذٌذ  حشاسذً انكرهٍح  kg1 إرا اكرغثد مه طشف  (                         ب  

ما انمالحظاخ انرً ذُحً إنٍٍا ٌزي انىرائح؟ (                         ج  

--------------------------------------------------                                                  
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.  kg1 J117040 َالحظ اخزالفب فٙ رغٛش دسجخ انحشاسح األجغبو ٔنٕ أٌ نٓب َفظ انكزهخ  سغى أَُب ٔفشَب َفظ كًٛخ انحشاسح (  ج  

. Co254 :   ٔ ثبنُغجخ نهحذٚذ  Co49 : ٔثبنُغجخ نهكحٕل  Co28   ثبنُغجخ نهًبء

.انشٙء انز٘ ٕٚضح أًْٛخ  انحشاسح انكزهٛخ فٙ اكزغبة أٔ فقذاٌ انحشاسح يٍ طشف جغى  

                                                       :رؼشٚف*      

KJ ٔثزنك ًٚكٍ كزبثخ انؼالقخ انغبثقخ / :  انغؼخ انحشاسٚخ نهجغى َٔؼجش ػُٓب ة  cm. .).( َغًٙ انكًٛخ  ifcmQ     فٙ انؼالقخ انغبثقخ

    .Q :        كًب ٚهٙ           

. Co1 :  ْٙ كًٛخ انحشاسح انالصيخ نشفغ دسجخ حشاسرّ ة m     إرٌ انغؼخ انحشاسٚخ نجغى كزهزّ 

:رؼٍٛٛ انغؼخ انحشاسٚخ نًغؼش*                                                                               
.نهحذ مه انرغشتاخ انحشاسٌح َمه أخم ذقهٍصٍا وغرؼمم خٍاصا أػذ خصٍصا نٍادي انغاٌح ٌغمى تانمغؼش  

 gm 4002  وفشؽ تغشػح كمٍح مه انماء انغاخه كرهرٍا  Co201  مه انماء انثاسد دسخح حشاسذً  gm 3001    فً مغؼش ٌحرُي ػهى كرهح

 .  Co42 فىالحظ أن دسخح حشاسج انخهٍط ذغرقش ػىذ دسخح انحشاسج  Co612    َدسخح حشاسذٍا

 kgKJce ./4180 :        وؼطً انحشاسج انكرهٍح نهماء     

. نهًغؼش     أٔجذ انغؼخ انحشاسٚخ

                                              -----------------------------------------------------  

 
)(. 111   ecmQ :                    ذؼثٍش كمٍح انحشاسج انمكرغثح مه طشف انماء انثاسد    

)(. 222   ecmQ :                 ذؼثٍش كمٍح انحشاسج انمفقُدج مه طشف انماء انغاخه    

).( 1 q :                      ذؼثٍش كمٍح انحشاسج انمكرغثح مه طشف انمغؼش  
.ٌدة أن وىرثً إنى كُن انمغؼش فً انثذاٌح نً وفظ دسخح حشاسج انماء انثاسد فٍُ تذَسي قذ اكرغة انحشاسج خالل ٌزا  انرحُل   

0 iQ :           ثًب أٌ انًغؼش حبفظخ كظًٛخ   

.     ْٔٙ انؼالقخ انًغؼشٚخ  021  qQQ :                                     أ٘   
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:رؼٍٛٛ انحشاسح انكزهٛخ نفهض*                                                                               

Co201 (ماء+ مغؼش ) تحٍث انمدمُػح   gm َدسخح حشاسذٍا  2001  ػهى كمٍح مه انماء كرهٍا  KJ /190   ٌحرُي مغؼش عؼرً انحشاسٌح

.   ذُخذ فً ذُاصن حشاسي  

ذغرقش ثم .  َرنك تؼذ ذغخٍىٍا فً حُض نهماء  Co

c 70 gmc َدسخح حشاسذٍا  50   وذخم تغشػح فً انمغؼش قطؼح  مه انىحاط كرهرٍا

       .  kgKJce ./4180 :    وؼطً  Co9,20    دسخح انحشاسج  داخم انمغؼش ػىذ انقٍمح 

. أَخذ قٍمح انحشاسج انكرهٍح نهىحاط  

 
-------------------------------------------------- 

)(. 111   ecmQ :                    رؼجٛش كًٛخ انحشاسح انًكزغجخ يٍ طشف انًبء  

)(.2 ccc cmQ   : رؼجٛش كًٛخ انحشاسح انًفقٕدح يٍ طشف قطؼخ انُحبط  

).( 1 q :                      رؼجٛش كًٛخ انحشاسح انًكزغجخ يٍ طشف انًغؼش  

0 iQ :           ثًب أٌ انًغؼش حبفظخ كظًٛخ   

.     ْٔٙ انؼالقخ انًغؼشٚخ  021  qQQ :                                     أ٘   
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.َغًٙ اَصٓبس جغى رحٕنّ يٍ انحبنخ انصهجخ إنٗ انحبنخ انغبئهخ ، ٔكم جغى خبنص نّ دسجخ حشاسح اَصٓبسِ انزٙ رًٛضِ ػٍ األجغبو األخشٖ  

 
ألن انحشاسج انرً ٌكرغثٍا اندغم ال ذغثة فً (أي خالل االوصٍاس )ذثٍه انردشتح أن دسخح حشاسج خغم ذثقى ثاترح مىز تذاٌح االوصٍاس حرى وٍاٌرٍا 

. سفغ دسخح حشاسذً تم ذؤدي إنى اوصٍاسي أي ذحٌُهً مه انحانح انصهثح إنى انحانح انغائهح   

fLmQ . :                  َانحشاسج انرً ٌكرغثٍا اندغم خالل االوصٍاس ذرىاعة مغ كرهرً َذؼطٍٍا انؼالقح انرانٍح   

)(J : ة  .  كًٛخ انحشاسح انزٙ ٚكزغجٓب انجغى خالل اَصٓبسِ:  Q :                            ثحٛث   

 )(kg :        كزهخ انجغى ة   :  m                                      

  fL  :Chaleur latente de fusion                                kgJ / :     انحشاسح انكبيُخ نالَصٓبس  ة :  fL                                     

انحشاسح انكبيُخ  نالَصٓبس ْٙ كًٛخ انحشاسح انًكزغجخ يٍ طشف ٔحذح كزهخ جغى نزحٕٚهّ يٍ انحبنخ انصهجخ إنٗ انحبنخ انغبئهخ ػُذ دسجخ حشاسح       

. f  اَصٓبسِ

  :ملحوظة

  SLmQ .' : فٙ انحبنخ انؼكغٛخ أ٘ خالل انزحٕل يٍ انحبنخ انغبئهخ إنٗ انحبنخ انصهجخ ركٌٕ كًٛخ ا نحشاسح انزٙ ٚفقذْب انجغى يزُبعجخ يغ كزهزّ   

fS LL  :  ْٔٙ يشرجطخ ثبنحشاسح انكبيُخ نالَصٓبس ثبنؼالقخ  kgJ / : ب .انحشاسج انكامىح نردمذ  :  SL   :                     تحٍث 

sL  :Chaleur latente de solidification                                                                                                       

                                       
.انزجخش ْٕ رحٕل جغى يٍ انحبنخ انغبئهخ إنٗ انحبنخ انغبصٚخ   

:كًٛخ انحشاسح انزٙ ٚجت رٕفٛشْب نزحٕٚم  جغى خبنص كهٛب يٍ انحبنخ انغبئهخ إنٗ انحبنخ انغبصٚخ رزُبعت يغ كزهخ انجغى ٔرؼطٛٓب انؼالقخ انزبنٛخ   

.  انحشاسج انكامىح نهرثخش VL :  تحٍث    VLmQ .               

CLmQ . :انجغى ٚفقذ كًٛخ يٍ انحشاسح رزُبعت يغ كزهزّ (انزكبثف) ٔفٙ حبنخ انزحٕل انؼكغٙ أ٘ يٍ انحبنخ انغبصٚخ إنٗ انحبنخ انغبئهخ   

 VL chaleur latente de vaporisation     :انحشاسج انكامىح نهركاثف        . VC LL   



CL  chaleur latente de condensation             

. Co

f 0 :  ٌَىصٍش ػىذ   Co

S 0 Sf  فمثال تانىغثح نهماء  ٌردمذ ػىذ    :  نذٌىا        :ملحوظة   

                                     
. kJQ 45,51  Co201 َٔضٔدْب ثكًٛخ يٍ انحشاسح   gm ػُذ دسجخ حشاسح  50   َأخز قطؼخ يٍ جهٛذ كزهزٓب

. احغت كزهخ انًبء انغبئم انز٘ ظٓش (1  

. Co202  يب كًٛخ انحشاسح انالصيخ نزحٕٚم قطؼخ انجهٛذ انغبثقخ  إنٗ يبء ػُذ دسجخ انحشاسح (2  

 KkgJcg ./2100 :انحشاسح انكزهٛخ نهجهٛذ :         َؼطٙ   

                KkgJce ./4180 :          انحشاسح انكزهٛخ نهًبء   

kgkJL f /335 :           انحشاسح انكبيُخ الَصٓبس انجهٛذ   

--------------------------------------------------------------                                            

:نُجحث ػٍ كًٛخ انحشاسح انالصيخ نزحقٛق االَصٓبس انكهٙ نقطؼخ انجهٛذ أٔال   (1  
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. نٛغذ كبفٛخ نزحقٛق االَصٓبس انكهٙ نقطؼخ انجهٛذ J5540   إرٌ

. كزهخ انجهٛذ انًُصٓش  'm   نزكٍ
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. ْٔٙ كزهخ انًبء انز٘ ظٓش gm 10'   كزهخ انجهٛذ انًُصٓش   

. Co20 كًٛخ انحشاسح انالصيخ نزحٕٚم قطؼخ انجهٛذ انغبثقخ إنٗ يبء ػُذ (2  
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:انزٕجٛٓبد انًزؼهقخ ثٓزا انذسط   

 

                                         

 

              

                        

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

SBIRO Abdelkrim   Lycée agricole d’Oulad-Taima région d’Agadir  royaume du Maroc 

 Pour toute observation contactez moi  

  Sbiabdou@yahoo.fr  

.ال رُغَٕب يٍ صبنح دػبئكى َٔغبل اهلل نكى انؼٌٕ ٔانزٕفٛق  

 

  ." ٔجضاءانذَٛب داس فُبء، ٔاٜخشح داس ثقبء"اػهى أٌ  
 

mailto:Sbiabdou@yahoo.fr



