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  حلول الكتاب الوزاري

  الوحدة الثالثة: الحرارة

  )105الفصل األول: الحرارة وأثرها على المواد (أسئلة الفصل صفحة 

  : 1س

  أ -6  ج -5  أ -4  د -3  ج -2  أ -1

  : ما المقصود:2س

 :كمیة فیزیائیة تعبر عن درجة سخونة المادة أو برودتها. درجة الحرارة  

 :هي كمیة فیزیائیة تعبر عن مقدار الطاقة الكلیة لدقائق المادة (طاقتي الوضع والحركة). كمیة الحرارة  

 كغم من المادة درجة سلسیوسیة واحدة. 1كمیة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة  عیة:و الحرارة الن  

 :عملیة یتم فیها تبادل الحرارة بین جسمین أو أكثر عند تالمسهما ببعضهما بعضًا إلى أن تصبح درجة  االتزان الحراري

 حرارة األجسام متساویة.

  

  : علل:3س

، ولذلك فإن الكحول سیغلي داخل میزان الحرارة قبل س 78بینما درجة الكحول  س 100ألن درجة حرارة غلیان الماء  -1

 ن.أن یغلي الماء وینفجر المیزا

 ألن كمیة الحرارة المكتسبة تستخدم في تحول الماء من الحالة السائلة إلى الغازیة. -2

 ألن معامل التمدد الحجمي للسوائل أكبر بكثیر من معامل التمدد الحجمي للمواد الصلبة. -3

 حتى یجد الهواء حیزًا لیتمدد فیه حجمیًا داخل اإلطار دون أن ینفجر. -4

 للبایركس أصغر من معامل التمدد الطولي للزجاج العادي.ألن معامل التمدد الطولي  -5

، وبالتالي فإنه س 4بسبب ظاهر شذوذ الماء حیث أن الماء الموجود في الشقوق تنخفض درجة حرارته إلى ما دون  -6

 یتمدد بالبرودة داخل الشقوق الموجودة في الصخور، مما یؤدي إلى تصدعها.

  

  حدید، نحاس، ألمونیوم.  : 4س
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  = حجم البنزین بح    = حجم الزیت زح    على اعتبار أن حجم الوعاء = ح   :6س
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  الوحدة الثالثة: الحرارة

  )122الفصل الثاني: الدینامیكا الحراریة (أسئلة الفصل صفحة 

  : 1س

  د -3  ج -2  أ -1

  : 2س

 :غاز افتراضي تنطبق علیه فروض نظریة الحركة الجزئیة. الغازي المثالي  

 :هي حركة عشوائیة لجزیئات السائل بسبب اصطدام جزیئاتها الغیر مرئیة مما جعلها تتحرك حركة  الحركة البروانیة

  عشوائیة.

 :وهي نظریة تصف حركة جزیئات المادة المتناهیة الصغر ومتماثلة الشكل والحجم بعددها الهائل  نظریة الحركة الجزیئیة

  ها أبعاد صغیرة ومعظم طاقتها عبارة عن طاقة حركتها.وسرعتها الكبیرة، وتتصادم مع بعضها ومع جدار الوعاء، ول

  علل: لسرعة تبخر الماء بفعل الحرارة مع الهواء  : 3س

غم بینما هي أصغر من الكتلة المولیة للنیتروجین والتي تبلغ  16األكسجین أسرع انتشارًا ألن الكتلة المولیة لألكسجین =   : 4س
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  )123الوحدة الثالثة (صفحة حلول أسئلة 

  : 1س

  ج -7  ب -6  ب -5  ب -4  ب -3  ج -2  أ -1

  :2س

 :هي حركة عشوائیة لجزیئات السائل بسبب اصطدام جزیئاتها الغیر مرئیة. الحركة البروانیة 

 :هي آلة عمل على تحویل الحرارة إلى شغل خارجي. اآللة الحراریة 

  : علل:3س

ألن الروابط بین جزیئات الغاز ضعیفة جدًا، وبزیادة درجة حرارتها تزداد طاقتها الحركیة فتزداد المسافات بین جزیئاته في 

  الوعاء المحصور فیزداد ضغطه.

  كمیة الحرارة المكتسبة = كمیة الحرارة المفقودة   :4س

  للماء الساخند)Δ×  نح× = (ك  للماء الباردد)Δ×  نح× + (ك  للمسعرد)Δ×  نح× (ك 

  )2د – 100× ( 4186×  0.1) = 10 – 2(د×  4186×  0.2) + 10 – 2(د 897×  0.3

  )2د – 100( 418.6) = 10 – 2(د 837.2) + 10 – 2(د 269.1

  حد 418.6 – 41860=  8372 – 2د 837.2+  2691 – 2د 269.1

  52923=  2د 1524.9

 س 37.7=  2د
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  د Δ× ح ×  حح = م Δ  :5س

 =1.24  ×10-4  ×45 ) ×45 – 20(  

  لتر 3- 10×  139.5= 

یكتسب األلمونیوم أكبر كمیة من الحرارة ألن حرارته النوعیة أكبر من الحرارة النوعیة لباقي األجسام، بینما یكتسب  -1  :6س

  الرصاص أقل كمیة حرارة (الحظ أن الكتبة متساویة ودرجة الحرارة متساویة لجمیع األجسام).

  وعیة مرتفعة فإنه یكتسب أكبر كمیة من الحرارة.ألن حرارته الن -2  

  ألمونیوم، حدید، نحاس، رصاص. -3  

  م 1سم =  100ل =           د Δ× ل ×  دل = م Δ   :7س
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  حلول أسئلة الوحدة الرابعة: الفلك 

    :1س

  أ -7  ج -6  ج -5  د -4  ب -3  د -2  ج -1

  ج -14  ب -13  ب -12  د -11  ب -10  د -9  د -8

    د -20  ب -19  ب -18  ب -17  أ -16  أ -15

  :2س

  :الثاني للقبة السماویة مقال سمت الرأس وأسفل قدمي الراصد.هو النقطة الواقعة في النصف النظیر 

  :هو إحدى أطوار ظهور القمر، بحیث یظهر أقل من نصفه األیمن بقلیل، ویأتي هذا الطور بعد طور التربیع األول

 اهالل بعدة أیام.

  :وتقاس بالدرجات -أو جنوبًا (هو البعد الزاوي للجرم السماوي عند دائرة استواء السماء شماًال (+) المیل االستوائي (

 وأجزائها.

 :هي كرة وهمیة مركزها كوكب األرض وتنتشر األجرام السماویة على سطحها الداخلي. القبة السماویة 

 :یحدث عندما تكون الشمس منطبقة تمامًا على خط االستواء من نصفها الجنوبي ویتساوى فیه اللیل  االعتدال الربیعي

 مارس من كل عام. 21والنهار، ویكون ذلك في 

 :یحدث الكسوف الحلقي عندما یكون القمر بعیدًا عن سطح األرض، مما یجعل قرص القمر أصغر من  الكسوف الحلقي

 أن یحجب كامل قرص الشمس.

 :هي نقطة على سطح القبة السماویة، وتنشأ من إسقاط خط یصل بین مركز االرض والقطب  القطب السماوي الجنوبي

 لسماویة.الجنوبي للكرة ا

  : بم تفسر:3س

 بسبب شكل القمر الكروي، فإن ضوء الشمس ال یصل إال لنصف القمر المقابل للشمس. -1

دقائق، وبذلك كلما انتهى اآلذان من خط بدأ من الخط الذي یلیه  4خط بین كل منهما  360ألن األرض تنقسم إلى  -2

 وهكذا.

 الكسوف یحدث عندما یكون القمر مقابًال للشمس. ألن الخسوف یحدث عندما یقع القمر في منطقة الظل، بینما - 3

  ما أهمیة منحنى زوال الراصد؟  : 5س

  لتحدید مواضع األجرام التي یشاهدها.

  نعم فإن ُبعد األرض عن الشمس بمقادیر مختلفة عن الشمس أثناء دورانها في مسارها اإلهلیجي، بسبب الفصول األربعة.: 6س

  والثانیة خسوف القمر.الصورة تمثل كسوف الشمس،  -1  : 7س

2-  

  خسوف القمر  كسوف الشمس  وجه المقارنة

  القمر  الشمس  الجرم الذي تحدث له الظاهرة -

  منتصف الشهر  مطلع الشهر  وقت حدوث الظاهرة في الشهر الهجري -

  في اللیل  في النهار  وقت حدوث الظاهرة في الیوم -

  البدر  المحاق  الطور الذي یمر به القمر -
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  خسوف شبه الظل. -3    الشهر.  -2    كسوف الشمس.  -1   :9س

یتغیر شكل القمر نتیجة دوران القمر حول األرض ودورانه حول الشمس، لذلك یظهر القمر في أطوار مختلفة، أي أن   :10س

القمر حول القمر ال یتغیر وأننا نرى فقط الجزء الذي یسقط علیه ضوء الشمس، و األطوار المتعاقبة للقمر تنتج من دوران 

  األرض والتي بدورها تدور حول الشمس.

 المیل االستوائي، المطلع المستقیم. -3    دائرة األفق. -2    السمت، النظیر. -1  :11س

 


