
  )1(تجربة

 للسوائل ألحجميمعامل التمدد 

  األجھزة المستخدمة

دورق یوضع فیھ السائل ) زیت او شمع,كحول,ماء(لھ  ألحجميمعامل التمدد  إیجاد السائل المراد
  ).غالیة فیھا ماء,مسطرة,لقیاس درجة الحرارة  محاریر,

  النظریة

وبالتالي , فأن الطاقة المختزنة یزداد طول الروابط الجزیئیة, مادة ما عندما تتغیر درجة حرارة
یطلق على االستجابة بتغیر األبعاد عند .فأن المواد عادة تتمدد عند تسخینھا وتتقلص عند تبریدھا

  .تغیر درجة الحرارة بالتمدد الحراري

  طریقة العمل

 .ألحجميمعامل التمدد  إیجادیمأل مقیاس الثقل النوعي بالسائل المراد  .1
 .وسجل القراءة )20cₒ(ما یقارب  أو أبدأ بدرجة حرارة المختبر .2
وأنتظر متى تثبت درجة درجات مئویة  10-5)(زد درجة الحرارة بحوالي  .3

 .المملوء بالسائل حرارة الماء المحیط بمقیاس النقل النوعي
د درجة تزی ال أنكرر الخطوة السابقة لعدة درجات حراریة مختلفة على  .4

 ).75cₒ(الحرارة عن  
ودرجة الحرارة بالمقیاس المطلق ومن ) V(أرسم عالقة بیانیة بین الحجم .5

احسب قیمة معامل ) dv/dT( أدناهحساب میل المستقیم الناتج في الشكل 
 :أدناهالمعادلة  باستخدام) K-1(بوحدات) B(ألحجميالتمدد 

B=1/V(dv/dT) P 

  

  V(ml) 

    

  

   

T(ₒC)                                

 



  )2(تجربة

  تعیین الحرارة النوعیة لمادة ردیئة التوصیل للحرارة

  األجھزة المستخدمة

ساعة ,خیط میزان مع علبة أثقال,غالیة بخار ,محراران,مع غالفھ الخارجي ومحركھ  مسعر
  .سداد مطاطي,الجسم الرديء التوصیل للحرارة,توقیت

  النظریة

التبادل الحراري بین المسعر ومحتویاتھ لحساب الحرارة النوعیة –طریقة المزج تستخدم         
لجسم ما وفي مثل ھذه التجارب نتخذ االحتیاطات لتقلیص الخطأ الناجم  عن تسرب الحرارة من 

ال یستغرق التبادل )المعادن مثال(فعند التعامل مع المواد جیدة التوصیل للحرارة . والى الجھاز
أما عندما تكون المواد ردیئة التوصیل للحرارة , اري وقتا طویال وقد یمل التصحیح أحیاناالحر
فأن الفترة الزمنیة للتبادل الحراري أطول وان المسعر یفقد ) الخشب,الفلین,المطاط,الزجاج(مثل 

جزء من كمیة الحرارة وال یمكن إھمالھا لذلك ستكون درجة الحرارة النھائیة للمزیج والتي 
  .سجلھا المحرار أوطأ من القیمة التي یجب ان تستخدم في الحسابات ی

  طریقة العمل

ثم علقھ بواسطة خیط في غالیة في الماء ثم ابدأ ) m(السداد المطاطي وسجل كتلتھ  زن .1
 .التسخین

إمالئھ الى حوالي  )mₒ(خذ مسعرا نظیفا وجافا وزنھ مع محركھ وسجل كتلتھما ولتكن  .2
ضع المسعر مع غالفھ ) m1 (النصف بالماء ثم زنھ ثانیا مع محركھ سجل الكتلة ولتكن 

 .الخارجي
بعد ان یبدأ الماء بالغلیان تمھل حتى تسخن  قطعة المطاط فتصبح بدرجة حرارة البخار  .3

درجة بأستخدام المحرار االخر سجل  ) t1(سجل قراءة المحرار في الغالیة بدقة ولتكن 
 ). t2(حرارة المسعر ومحتویاتھ

وفي الحال شغل ساعة التوقیت حرك الماء الموجود  أنقل السداد المطاطي الى المسعر .4
بالمسعر بلطف وسجل درجة حرارتھ بدقة بعد كل دقیقة استمر بتسجیل درجة الحرارة 

 درجات من اعلى درجة سجلھا) 5(والزمن حتى تھبط درجة حرارة المسعر ومحتویاتھ 
 .المحرار الموضوع بالمسعر بعد القاء الجسم فیھ

أرسم تخطیط بیاني بین درجة الحرارة والزمن بالدقائق ثم صحح ھذا المنحني بالطریقة  .5
 .درجة الحرارة النھائیة للمسعر ومحتویاتھ)  t(ومنھ جد ,المذكورة في الملزمة 

 .ة المطاطلماد) S1(طبق العالقة الریاضیة ادناه لحساب الحرارة النوعیة  .6

mS1(t-t1) =[(m1-mₒ)S+mₒSₒ] (t2-t1)  

    



  )3(تجربة

  تعیین الحرارة النوعیة لجسم بطریقة المزج

  األجھزة المستخدمة

المادة الصلبة المراد تعیین ,غالیة مناسبة ,ثلج , محراران , مسعر نحاسي مع غالفھ الخارجي
  .درجة حرارتھا

  النظریة

فأن الحرارة تنتقل من الجسم الساخن الى ) أو مجموعة أجسام(جسمان ) مزج(تماسا  اذا
اي ان كمیة الحرارة المفقودة تساوي  الجسم األقل سخونة حتى تتساوى درجة حرارة الجسمین

) m(التي یكتسبھا او یفقدھا جسم كتلتھ ) H(ان كمیة الحرارة , كمیة الحرارة المكتسبة
  :تعطي بالعالقة االتیة) t∆(لتغیر درجة حرارتھ بالمقدار  )s(وحرارتھ النوعیة 

H=ms∆t 

  طریقة العمل

  .كمیة من الماء في غالیة ثم ابدأ بالتسخین ضع.1

  .ثم ضعھ في المحل المخصص في الحمام المائي) m(سجل كتلتھ, زن المعدن.2

كتلة المسعر ) m1(كتلة المسعر وھو جاف وفارغ ثم امأل نصفھ بماء الثلج عین ) mₒ(عین . 3
  .ومحتویاتھ ضع المسعر داخل غالف خارجي

استمر بمالحظة قراءة المحرار حتى نتأكد من ثبوت قراءتھ ,بعد ان یأخذ ماء الغالیة بالغلیان .4
  ).t(عندھا سجل تلك الدرجة ولتكن 

عن درجة حرارة المحیط بثالث یجب ان تقل (درجة حرارة المسعر ومحتویاتھ ) t1(سجل . 5
  ).درجات

 ) t2(بأستمرار وسجل وحرك السائل , انقل الجسم الساخن بسرعة من الغالیة الى المسعر.6
  .اعلى درجة حرارة یسجلھا المسعر ومحتویاتھ

  :الحرارة النوعیة للجسم المعطى بتطبیق العالقة ادناه )s1(عین . 7

(t1-t2) =[(m1-m2)s+mₒsₒ] (t2-t1) )s1(m 

  .الحرارة النوعیة للماء)   s(و,للمسعر وقیمتھا معلومةالحرارة النوعیة ) sₒ(حیث ان 

  



  )4(تجربة 

  تعیین نقطة أنصھار الشمع من منحني تبریده

  األجھزة المستخدمة

حمام , یخترقھ ثقب ألدخال المحرار وكأسأنبوبة أختبار واسعة أو انبوبة غلیان ذات سداد فلیني 
  .شمع, ساعة توقیت,حامل,ماسك,عدسة مكبرة ,محرار , مائي 

   النظریة

درجة أنصھار المادة ھي درجة الحرارة التي تتحول فیھا المادة من الحالة الصلبة الى الحالة 
الشمع او النفثالین مواد صلبة عند درجة حرارة الغرفة ونقطة انصھار المادتین اعلى من .السائلة

فأذا اخذت احدى المادتین بالحالة السائلة وتركت لتبرد , )ₒC 100(درجة حرارة الغرفة واقل من 
الى ان یبدأالسائل باالنجماد وتتحول المادة الى فان درجة حرارتھا تنخفض بصورة تدریجیة 

الحالة الصلبة وتستمر درجة حرارة المادة باالنخفاض الى ان تصل لحالة توازن حراري مع 
  .درجة حرارة الغرفة

  طریقة العمل

تمھل الى ,قطع الشمع في انبوبة اختبارثم ضع ھذه في حمام مائي یحتوي على ماء مغلي ضع .1
  ).ₒC 90(ان ینصھر الشمع بكاملھ بحیث تصل درجة حرارتھ الى 

ارفع األنبوبة من الماء المغلي وجففھا بسرعة من الخارج وضع سدادھا الذي یخترقھ المحرار . 2
  .ظھا من التیارات الدوامةوتغطیھا بكأس لحف, ثم ثبتھا على حامل

ثم رتب النتائج التي حصلت علیھا ,سجل درجة الحرارة بعد كل دقیقةبأستخدام ساعة التوقیت . 3
  .في جدول

نجماد اترك المحرار في وسط السائل واستمر بقراءة درجة الحرارة السائل باأل عندما یبدأ. 4
  .من درجة األنجماد) 20(الى ان تنخفض درجة حرارة المادة الى حوالي والزمن 

أرسم منحني التبرید للشمع حیث یمثل محور الصادات قیم درجات الحرارة ومحور السینات . 5
  .القیم المناظرة للزمن ومن ثم تعین نقطة االنصھار من ھذه العالقة البیانیة

  

  

  

  

  



  ) 5(تجربة 

أیجاد معامل التوصیل الحراري لمادة ردیئة التوصیل للحرارة بأستخدام 
  رص لیزق

  األجھزة المستخدمة

مواد ردیئة التوصیل للحرارة على شكل اقراص متساویة األقطار وتكون متساویة مع قرص لیز 
  .مجھز قدره,اسالك توصیل, محرار, خشب مصمم بشكل اقراص,بالقطر 

  النظریة

یتم أنتقال درجات الحرارة من المنطقة ذات درجة الحرارة العالیة الى المنطقة ذات درجة 
) dθ( فأذا كان االختالف في درجة الحرارة للموقعین .الحرارة الواطئة بالتوصیل الحراري

  . یدعى باألنحدار الحراري) dθ/dx(فالمقدار ) dx(والمسافة بینھما 

  طریقة العمل

ھنالك عدة طرق تستعمل لقیاس التوصیل الحراري للمواد العازلة ومنھا المواد السیرامیكیة 
   تتم التجربة .وبصورة كبیرة

بوضع العینات السیرامیكیة التي تكون على شكل اقراص ومصممة حسب الجھاز لقیاس  .1
التوصیل الحراري لھا بین اقراص الجھاز وتجھز الحرارة بواسطة ملف تسخین 

حیث جھز الملف بتیار ثابت ولكل ) B,C(موضوع داخل قرص یقع بین القرصین 
  ).6V(مستمرة قیمتھا وفولطیة ) 0.25Amp(القیاسات وقیمتھ 

 بأستعمال المحاریر )TC,TB,TA(بالرموز ) A,B,C(تحدد درجة حرارة االقراص  .2
تعوض درجات الحرارة ,الموضوعة داخلھا والتي تمثل درجة الحرارة بوحدات الكلفن

 ): e(بالمعادلة ادناه لحساب قیمة الطاقة الحراریة 
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ھي سمك dC,dB,dA و,سمك العینة المراد فحص معامل التوصیل الحراري لھا: ��: حیث ان 
  .نصف قطر القرص) r(و,)A,B,C(االقراص 

نعوض قیمة الطاقة الحراریة  ف المعادلة ادناه لحساب مقدار معامل التوصیل .3
  :K )(الحراري للمادة
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  )6(تجربة

  تعیین الحرارة الكامنة لتصعید الماء

  األجھزة المستخدمة

مصیدة ,غالیة لتكوین بخار,محرار حساس,مسعر مع محركھ وغالفھ الخارجي
  .میزان حساس, قلیل من ورق النشاف,للبخار

  النظریة

غرام واحد من المادة في نقطة غلیانھا الى لتحویل یطلق على مقدار الحرارة الالزمة 
ویمكن حساب الحرارة . بخار دون  التغیر في درجة حرارتھا بالحرارة الكامنة لتصعید المادة

  .الكامنة لتصعید الماء من العالقة االتیة

"# +
 (T)درجة الغلیان ,لتصعید الماءالحرارة الكامنة ) L(,كتلة البخار) M( :حیث ان

  طریقة العمل

 .رتب الجھاز ثم أعزل المسخنة بحاجز من المقوى ضع الماء في الغالیة ثم ابدأ التسخین .1


