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 فٍ انثشيىداًَُك أساسُحيفاهُى  -1يحاضشج 

 ٕظجَِفَٙٛ ثٌ

ثٌىْٛ ثٌزٞ ٠قذط ف١ٗ ثٌضغ١ش ثٌى١ّ١جةٟ أٚ ثٌف١ض٠جةٟ أٚ ٘ٛ ؽضء ِٓ  :(System) )انكُاٌ( ُظاوان

  ثٌؾضء ثٌّقذد ِٓ ثٌّجدر ثٌضٟ صٛؽٗ إ١ٌٗ ثٌذسثعز ٘ٛ

ِغال أٞ  ثألخشٌٜألغشثع ثٌؼ١ٍّز  أٚ٘ٛ أٞ ٔظجَ ؽذ١ؼٟ ٠غضخذَ فٟ ثٌضؾشدز  ثٌٕظجَ ثٌقم١مٟ:

غجص٠ٗ( صؼشف دجٌٕظجَ ثٌقم١مٟ ٚوزٌه ثٌغجةً فٟ ثٌّغؼش ٚثٌغجص  أٚعجةٍز  أٚو١ّز ِٓ ثٌّجدر )طٍذز 

ثٌقذ٠ذ ٠ّىٓ ثػضذجس٘ج  أٚثٌذخجس ثٌّقظٛس فٟ أعطٛثٔز ِغٍمز ٚوزٌه ثٌمطؼز ثٌظٍذز وجٌؾ١ٍذ  أٚ

 ٔظجَ فم١مٟ، ثٌىشر ثألسػ١ز ٚغالفٙج ثٌؾٛٞ ٟ٘ ٔظجَ فم١مٟ.

ٌمٍُ ٌغشع صغ١ًٙ ثٌّغجةً ٘ٛ أٞ ٔظجَ ٔظشٞ ٔضؼجًِ ِؼٗ فٟ ثٌٛسلز ٚث ثٌٕظجَ ثٌّغجٌٟ:

 ِغً ٘زث ثٌٕظجَ غ١ش ِٛؽٛد فٟ ثٌطذ١ؼز ِغال ثٌغجص ثٌّغجٌٟ. إْثٌغشِٚٛدث١ّٕ٠ى١ز ، 

 فذٚد ثٌٕظجَ

٘ٛ ثٌغالف ثٌزٞ ٠قضٛٞ ثٌٕظجَ ٠ٚفظٍٗ ػٓ ِق١طٗ ثٌخجسؽٟ. ثْ فذٚد ثٌٕظجَ لذ صىْٛ فم١م١ز ثٚ 

ثٌّؼغٛؽ ثِج ثٌقذٚد ثٌضٟ ٔضظٛس٘ج  ١ّ٘ٚز فجٌغطـ ثٌذثخٍٟ ٌم١ٕٕز ثٌغجص ٠ّغً فذٚد فم١م١ز ٌٍغجص

صق١ؾ دىضٍز ِٓ ثٌذخجْ ثٌّضقشن فٟ ثٌؾٛ صؼضذش فذٚد ١ّ٘ٚز. ١ٌٚظ ِٓ ثٌؼشٚسٞ ثْ صىْٛ فذٚد 

٠ضمٍض إرث صغ١شس دؼغ خٛثطٗ ِٓ ثٌؼغؾ  أٚثٌٕظجَ عجدضز فٟ ثٌشىً ٚثٌقؾُ فجٌٕظجَ لذ ٠ضّذد 

 ٚدسؽز ثٌقشثسر.

ِؼٗ ثٌطجلز ف١شىً فشثسر أٚ  ٠ق١ؾ دجٌٕظجَ ٠ٚضذجدي٘ٛ ثٌؾضء ثٌزٞ   (Surroundings):ثٌّق١ؾ

  ّٟٚ٘ أٚفم١مٟ شغً ٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ 

 ثألٔظّز ثٌغشِٛد٠ٕج١ِى١ز أٔٛثع

 ( Open System )  ثٌٕظجَ ثٌّفضٛؿ

 ثٌّق١ؾ ثٌٕظجَ ٚثٌٛعؾ د١ٓ ٚثٌطجلز ثٌّجدر ِٓ وً دضذجدي ٠غّـ ثٌزٞ ٘ٛ ثٌٕظجَ 



 

عجدضز دثةّج ِغال ثٌّجء فٟ ثٌغال٠ز ٠ّضض ثٌطجلز ثٌقشثس٠ز ٚػ١ٍز فجْ ِغً ٘زث ثٌٕظجَ صىْٛ وضٍضٗ غ١ش 

٠ٚفمذ ؽضءث ِٓ وضٍضٗ ِٓ خالي ثٌضذخش ٚوزٌه ثٌظجسٚك ثٌطجةش صمً وضٍضٗ ٔض١ؾز صخٍظٗ ِٓ 

 فؼالس ثفضشثق ثٌٛلٛد.

 ( Closed System ) ثٌٕظجَ ثٌّغٍك

ِٚغجي ػٍٝ  شغً أٚ فشثسر طٛسر ثٌّق١ؾ ػٍٝ ٚثٌٛعؾ ثٌٕظجَ د١ٓ فمؾ ثٌطجلز دضذجدي ٠غّـ ثٌزٞ ٘ٛ

 ثٌضةذك ثٌّٛؽٛد فٟ ثٌّقشثس. أٚرٌه ثٌغجص ثٌّقظٛس فٟ ثٌّقشثس ثٌغجصٞ 

  ( Isolated System ) ثٌٕظجَ ثٌّؼضٚي

أٞ ٌٗ فذٚد ػجصٌز ال . ثٌّق١ؾ ٚثٌٛعؾ ثٌٕظجَ د١ٓ ٚثٌّجدر ثٌطجلز ِٓ أٞ دجٔضمجي ٠غّـ ال ثٌزٞ ٘ٛ

 ٠ّٚىٓ ثػضذجس ثٌىْٛ ِغجي ػٍٝ ٘زث ثٌٕظجَ ثإلشىجيشىً ِٓ  دأٞثٌطجلز  صغّـ دضذجدي

 ذجص١ى٠ٟثٌؾذثس ثالد

٘ٛ ثٌؾذثس ثٌزٞ ال ٠غّـ دٕفٛر ثٌقشثسر ِٓ خالٌٗ فجٌٕظجَ ثٌّؼضٚي ٠ّغً ٘زث ثٌؾذثس ال ٠غّـ 

 خشٚػ ثٌقشثسر ِٕٗ ٚث١ٌٗ. أٚدذخٛي 

 ثٌؾذثس ثٌّٛطً  أٚثٌؾذثس ثٌذث٠جعشِٟ 

 ف١ظ صىْٛ ثٌقشثسر ػٍٝ ؽجٔذ١ٗ ٚثفذر دثةّج . ٘ٛ ثٌؾذثس ثٌزٞ ٠غّـ دٕفٛر ثٌقشثسر ِٓ خالٌٗ

 ثٌىْٛ 

 ٘ٛ ِؾّٛع ثٌٕظجَ ٚثٌّق١ؾ ِؼج .

 ثٌضٛثصْ ثٌقشثسٞ

ِج دثِش ثٌظشٚف  عجدضز ثإلفذثع١جسٚدم١ز ٘زٖ  P,V ,Tثٌغشِٛدث٠ّٕى١ز  إفذثع١جصٗوجْ ٌٕظجَ ِج  إرث

فجْ ثٌٕظجَ ٠ىْٛ فٟ فجٌز صٛثصْ فشثسٞ ٚثْ فذٚط ثٌضٛثصْ ٠ؼضّذ ػٍٝ ثألٔظّز  عجدضزثٌخجسؽ١ز 

وجٔش ٘زٖ ثٌؾذسثْ ػجصٌز  فئرثؽذ١ؼز ثٌؾذسثْ ِج د١ٓ ثٌٕظجَ ٚثٌّق١ؾ ٚ  ثٌّؾجٚسر أٚثٌخجسؽ١ز 

وجٔش ٘زٖ ثٌؾذسثْ ِٛطٍز ٌٍقشثسر صغّٝ ؽذسثْ دث٠جعش١ِز  ٚإرثى١ز ١ذجص٠ٌٍقشثسر صغّٝ ؽذسثْ ثد

. 

 



 

 

 ثٌضٛثصْ ثٌقشثسٞ ثٌذ٠ٕج١ِىٟ أْٚ ثٌغشِٛدث٠ّٕىٟ ثٌضٛثص

١ِىج١ٔى١ج ٚو١ّ١جة١ج، فٍٛ وجْ س٠ج ٚثٌٕظجَ ِضٛثصْ عشِٛدث٠ّٕى١ج ػٕذِج ٠ىْٛ ِضٛثصٔج فشث ْإ٠مجي 

ٌذ٠ٕج ٔظجَ ِؼضٚي )غ١ش ِضٛثصْ( فجْ خٛثطٗ ِغً ثٌؼغؾ ،دسؽز ثٌقشثسر ، ثٌىغجفز ص١ًّ ٌٍضغ١ش 

ٚدؼذ ِشٚس فضشر ص١ِٕز وجف١ز صغضمش خٛثص ثٌٕظجَ  أخش إٌٝصضغ١ش ِٓ ؽضء  أٔٙجِغ ثٌضِٓ وّج 

 -:ػٍٝ ل١ُ عجدضز ٠ٚظذـ ثٌٕظجَ ِضٛثصْ ، ٚخالي ثٌفضشر ثٌض١ِٕز ثٌضٟ صغذك ثالعضمشثس ٔالفع ِج ٠ٍٟ

إرث وجٔش أؽضثء ثٌٕظجَ دذسؽجس فشثسر ِضفجٚصز فجْ ثٌٕظجَ غ١ش ِضٛثصْ فشثس٠ج ٚٔض١ؾز  -0

ذسؽز ثٌقشثس٠ز ثٌؼج١ٌز ثٌٝ ِٛلغ رٚ ثٌذسؽز ثٌقشثس٠ز ٌزٌه صٕضمً ثٌقشثسر ِٓ ِٛلغ رٚ ثٌ

 ٠ظذـ ثٌٕظجَ ِضٛثصْ فشثس٠ج. إْ إٌٝثألٚؽأ ٚصغضّش ثٌؼ١ٍّز 

جْ رٌه إرث وجْ ٕ٘جٌه ثخضالف فٟ ثٌؼغؾ فٟ أِجوٓ ِخضٍفز ػّٓ فذٚد ثٌٕظجَ ثٌّجةغ ف -9

مً ص١ٌٛذ فشوز ٚص١جسثس صٕ إٌٝٚأخشٜ ِخٍخٍز ِّج ٠ؤدٞ  زٕ٘جن أؽضثء ِٕؼغط أ٠ْؼٕٟ 

 ٠قذط صٛثصْ ١ِىج١ٔىٟ. أْ إٌٝثٌؾضء ثأللً وغجفز  إٌٝثٌّجدر ِٓ ثٌؾضء ثألوغف 

ػٕجطش لجدٍز ٌٍضفجػً ثٌى١ّجٚٞ فجْ ثٌٕظجَ  أٚإرث وجْ ثٌٕظجَ ٠قضٛٞ فٟ ثٌذذث٠ز ػٍٝ ِٛثد  -3

 ٠ؼضذش غ١ش ِغضمش و١ّ١ج٠ٚج ِجٌُ صٕضٟٙ ثٌضفجػالس ٠ٚىْٛ ثٌٕجصؼ ِضٛثصْ و١ّ١ج٠ٚج.

أ١ّ٘ز ثٌضٛثصْ ثٌغشِٛدث٠ّٕىٟ صٕشأ ِٓ وْٛ ِؾّٛػز خٛثص ثٌٕظجَ صذمٝ عجدضز ِغ ثٌضِٓ  يالحظح:

 ٚػ١ٍٗ ٠غًٙ ثعضؼجدصٙج ٚ ل١جعٙج دذلز وٍّج دػش ثٌقجؽز ٌزٌه .

 خٛثص ثٌٕظجَ

ٟ٘ ثٌششٚؽ ثٌضٟ صّغً فجٌز ثٌٕظجَ ػٕذِج ٠ىْٛ فٟ فجٌز صٛثصْ ٚ٘زٖ ثٌششٚؽ صضؼ١ٓ دئفذثع١جس 

صذػٝ خٛثص  ثإلفذثع١جسز، ثٌؼغؾ ، ثٌقؾُ، دسؽز ثٌقشثسر،...... ٚ٘زٖ ٠ّىٓ ل١جعٙج ِغً ثٌىضٍ

 ثٌٕظجَ.

خٛثص ثٌٕظجَ صؼضّذ ػٍٝ فجٌز ثٌٕظجَ فمؾ ٚال صؼضّذ ػٍٝ ِجػٟ ثٌٕظجَ ٚال ػٍٝ ثٌؼ١ٍّز ثٌضٟ  إْ

٘زٖ ثٌقجٌز فّغال ػٕذِج صضغ١ش أفذٜ خٛثص ثٌٕظجَ فجْ ثٌى١ّز ثٌضٟ عضأخز٘ج  إٌٝٚطً دٙج ثٌٕظجَ 

جط١ز صؼضّذ فمؾ ػٍٝ ثٌقجٌز ثٌٕٙجة١ز ٌٍٕظجَ ٚال صضأعش دجٌّغجس ثٌزٞ عٍىٗ ثٌٕظجَ فضٝ ٚطً ٘زٖ ثٌخ

 صٍه ثٌقجٌز. إٌٝ



 

 

  لغ١ّٓ: إٌٝٚصمغُ خٛثص ثٌٕظجَ 

ٟٚ٘ ثٌخٛثص ثٌضٟ ال صؼضّذ ػٍٝ وضٍز ثٌٕظجَ ِغً دسؽز ثٌقشثسر ،ثٌؼغؾ  ثٌخٛثص ثٌّشوضر : .0

 ،ثٌشذ ثٌغطـ ،ثٌٍضٚؽز، ....

قؾُ، ثٌطجلز ٟٚ٘ ثٌخٛثص ثٌضٟ صؼضّذ ػٍٝ وضٍز ثٌٕظجَ ِغً ثٌٛصْ، ثٌ ثٌخٛثص ثٌشجٍِز: .9

ِشوضر ٚرٌه دمغّز  إٌٝثٌشقٕز، .. ٠ّٚىٓ صق٠ًٛ ثٌخجط١ز ثٌشجٍِز ثٌذثخ١ٍز، ثالٔضشٚدٟ،

وضٍز ثٌٕظجَ  إٌٝثٌخجط١ز ثٌشجٍِز ٌٍٕظجَ ػٍٝ وضٍضٗ ٚصذػٝ ثٌٕغذز د١ٓ ل١ّز ثٌخجط١ز ثٌشجٍِز 

ٚوجٔش وضٍز  Uوجٔش ثٌطجلز ثٌذثخ١ٍز ثٌى١ٍز ٌٍٕظجَ إرثٌخجط١ز فّغال ٘زٖ ث إٌٝدجٌم١ّز ثٌٕٛػ١ز 

 ٌزٌه : uثٌطجلز ثٌذثخ١ٍز ٌٛفذر ثٌىضٍز ٟ٘  أٚفجْ ثٌطجلز ثٌذثخ١ٍز ثٌٕٛػ١ز  mثٌٕظجَ

  
 

 
 

ػذد ثٌّٛالس ف١ٗ صذػٝ دجٌم١ّز ثٌٕٛػ١ز ث١ٌٌّٛز  إٌٝثٌٕغذز د١ٓ ل١ّز ثٌخجط١ز ثٌشجٍِز ٌٍٕظجَ  إِج

ثٌقؾُ ثٌزٞ  أٚفجْ ثٌقؾُ ثٌٕٛػٟ  nٚػذد ثٌّٛالس ف١ٗ  Vوجْ فؾُ ثٌٕظجَ إرثٌضٍه ثٌخجط١ز، فّغال 

 ٠شغٍٗ ِٛي ٚثفذ ٘ٛ:

  
 

 
 

 طٕف١ٓ خٛثص ِغضمٍز ٚخٛثص صجدؼز إ٠ٌّٚٝىٓ صظ١ٕف خٛثص ثٌٕظجَ 

ٌضؼ١١ٓ فجٌز ثٌٕظجَ ٠ٚؼضّذ ػذد٘ج ػٍٝ ؽذ١ؼز ثٌٕظجَ،  ٟ٘ ثٌخٛثص ثٌالصِز ثٌخٛثص ثٌّغضمٍز :

خجط١ض١ٓ ِغضمٍض١ٓ ٌضقذ٠ذٖ ٠ٚضدثد ػذد ثٌخٛثص ثٌالصِز ٌضقذ٠ذ فجٌز  إٌٝفجٌٕظجَ ثٌذغ١ؾ ٠قضجػ 

 .ثٌٕظجَ وٍّج ثصدثدس دسؽز صؼم١ذٖ

صُ فّغال ٌٛ ١ّضٙج ِٓ خالي ثٌخٛثص ثٌّغضمٍز ،ٟٚ٘ ثٌخٛثص ثٌضٟ ٠ّىٓ صقذ٠ذ ل ثٌخٛثص ثٌضجدؼز:

ل١جط خجط١ض١ٓ ِغضمٍض١ٓ ٌٕظجَ غجصٞ ِؼ١ٓ وجٌؼغؾ ٚدسؽز ثٌقشثسر فجٌخٛثص ثٌضجدؼز وجٌقؾُ 

 .ِغال ٠ّىٓ صقذ٠ذ٘ج دذالٌز ثٌؼغؾ ٚدسؽز ثٌقشثسر



 

ٟ٘ ِؾّٛػز ثٌخٛثص ثٌؼ١ج١ٔز ثٌّشصذطز دجٌٕظجَ ػٕذِج ٠ىْٛ فٟ فجٌز صٛثصْ  فجٌز ثٌٕظجَ:

م١ُ ثٌّؼطجر ٌخٛثطٗ ِغال دسؽز فشثسر، عشِٛدث٠ّٕىٟ، ٠ّٚىٓ ٚطف فجٌز ثٌٕظجَ دٛثعطز ثٌ

 ثٌقؾُ، ثٌؼغؾ، ثٌطجلز ثٌذثخ١ٍز .......

  Thermodynamic processثٌؼ١ٍّز ثٌغشِٛدث٠ّٕى١ز 

 ػذش فضشر ص١ِٕز. أخشٜفجٌز صٛثصْ  إٌٟٝ٘ أٞ صقٛي ٌٍٕظجَ ِٓ فجٌز صٛثصْ 

ثس( ثٌٕظجَ فجْ فجٌز أٞ صغ١ش فٟ ثٌخٛثص ثٌغشِٛدث٠ّٕى١ز ٌٍٕظجَ، فؼٕذِج صضغ١ش خٛثص )ِضغ١ش أٚ

ثٌٕظجَ ٠ؼجٟٔ ػ١ٍّز عشِٛدث٠ّٕى١ز فّغال ٌٛ ثصدثد ثٌؼغؾ ثٌّغٍؾ  إْثٌٕظجَ صضغ١ش أ٠ؼج ٚػٕذ٘ج ٠مجي 

ػٍٝ ثٌٕظجَ غجصٞ ِقظٛس فجْ رٌه ٠شثفمٗ صغ١ش فٟ خٛثص أخشٜ ِغً ثٌقؾُ ،ثٌىغجفز ،دسؽز 

 ثٌقشثسر ،......

ِٓ خٛثص ثٌٕظجَ ٚصشن دم١ز  أوغش أٚط١ز أٞ ػ١ٍّز عشِٛدث٠ّٕى١ز دضغذ١ش خج إؽشثءِٓ ثٌّّىٓ 

صقش ػغؾ عجدش ثٚ  أٚثٌخٛثص صضغ١ش ٌضأخز ل١ُ ؽذ٠ذر فّغال ٕ٘جن ػ١ٍّجس صضُ صقش فؾُ عجدش 

 صقش دسؽز فشثسر عجدضز ،......

 Thermodynamic process classification صظ١ٕف ثٌؼ١ٍّجس ثٌغشِٛد٠ٕج١ِى١ز

 Adiabatic processثٌىجظّز  أٚى١ز ١ثٌؼ١ٍّز ثالد٠ذجص

ٟ٘ ثٌؼ١ٍّز ثٌضٟ صقذط دْٚ خشٚػ ثٚ دخٛي ثٌقشثسر ثٌٝ ثٌٕظجَ ثٞ صذمٝ خالٌٙج و١ّز ثٌقشثسر فٟ 

ثٌٕظجَ  إٌٝ أٚثٌٕظجَ عجدضز ، فجٌؼ١ٍّز ثٌضٟ صقذط ٌٕظجَ ِغٍف دؼجصي ؽ١ذ ٠ّٕغ صغشح ثٌقشثسر ِٓ 

ثالفضشثق ثٌذثخٍٟ، ثٌضؼجغؾ ٟ٘ ػ١ٍّز ثددجص١ى١ز . ِٚغجي ػٍٝ رٌه ػشدز ثٌّىذظ دثخً أعطٛثٔز 

٠ذجص١ى١ز د. ٠ٚؼذش ػٓ ثٌؼ١ٍّز ثالثٌٙٛثء خاليٚثٌضخٍخً ثٌزٞ ٠شثفك ِشٚس ثٌّٛؽجس ثٌظٛص١ز 

 س٠جػ١جً دجالصٟ:

 

Q1= Q2 dQ=0 

 و١ّز ثٌقشثسر. Qف١ظ 



 

 

 ثٌؼ١ٍّز ثالد٠ذجص١ى١ز -0شىً  

 ٠ٛص١ٛح خجص دجٌؼ١ٍّز ثالد٠ذجص١ى١ز

https://youtu.be/08ezkSrQ5lc 

https://www.youtube.com/watch?v=V3KJ8nPhtO0 

https://youtu.be/g3qrwA0mSPg 

صغ١ش دسؽز  إْٟ٘ ثٌؼ١ٍّز ثٌضٟ صقذط ٌٍٕظجَ دْٚ : Isothermal processش١ِز ١ثٌؼ١ٍّز ثال٠ضٚع 

فٟ ِغً ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز ٠ؾخ ثْ ٠ىْٛ غالف ثٌٕظجَ ِٛطً ؽ١ذ ٌٍقشثسر دق١ظ ٠غّـ  .Tفشثسصٗ 

خشٚػ ثٌقشثسر ػٕذِج ٠قظً ص٠جدر ثٚ ٔمظجْ فٟ دسؽز فشثسر ثٌٕظجَ خالي فذٚط  أٚدذخٛي 

 ِؼظُ ثٌؼ١ٍّجس ثٌضٟ صقذط دذؾء صؼضذش ػ١ٍّجس ث٠ضٚعش١ِز . إْثٌؼ١ٍّز، 

T1=T2  dT=0  

 

https://youtu.be/08ezkSrQ5lc
https://youtu.be/08ezkSrQ5lc
https://www.youtube.com/watch?v=V3KJ8nPhtO0
https://www.youtube.com/watch?v=V3KJ8nPhtO0
https://youtu.be/g3qrwA0mSPg
https://youtu.be/g3qrwA0mSPg


 

 َىذُىب نهعًهُح االَضوثُشيُح

https://www.youtube.com/watch?v=7doEaDtJtFs 

 ٟ٘ ثٌؼ١ٍّز ثٌضٟ صضُ صقش فؾُ عجدش. :Isochoric process ثال٠ضِٚش٠ز أٚثٌؼ١ٍّز ثال٠ضٚوٛس٠ز 

V1=V2 dV=0 

 

 ٠ٛص١ٛح ٌٍؼ١ٍّز ثال٠ضٚوٛس٠ز

https://youtu.be/CEBoFGkNaFQ 

 ٟٚ٘ ثٌؼ١ٍّز ثٌضٟ صضُ صقش ػغؾ عجدش.: Isobaric process ثٌؼ١ٍّز ثال٠ضٚدجس٠ز

P1=P2  dP=0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7doEaDtJtFs
https://www.youtube.com/watch?v=7doEaDtJtFs
https://youtu.be/CEBoFGkNaFQ
https://youtu.be/CEBoFGkNaFQ


 

 ثال٠ضٚدجس٠ز٠ٛص١ٛح ٌٍؼ١ٍّز 

hPuDHs-https://youtu.be/ok_y 

 ٠ٛص١ٛح ٠ٍخض ثٌؼ١ٍّجس ثٌغشِٛد٠ٕج١ِى١ز

feature=youtu.bedKU&-https://www.youtube.com/watch?v=0OD0mOT 

 

 ثٌؼ١ٍّز ثٌذٚس٠ز 

ػٕذِج ٠ّش ثٌٕظجَ خالي ػذد ِٓ ثٌضظ١ٕف ثٌغجٟٔ ٌٍؼ١ٍّجس ثٌغشِٛد٠ٕج١ِى١ز ٘ٛ ثٌؼ١ٍّجس ثٌذٚس٠ز. 

ِغً ٘زٖ  إْثٌٕظجَ لذ ِش خالي دٚسر وجٍِز.  أْفجٌضٗ ثالدضذثة١ز ٠مجي  إٌٝثٌؼ١ٍّجس عُ ٠ؼٛد عج١ٔز 

ثٌؼ١ٍّجس صضىشس دٚس٠ج دق١ظ ٠ؼجٟٔ ثٌٕظجَ فٟ وً دٚسر عٍغٍز ِٓ ثٌؼ١ٍّجس ثٌضٟ صٕمٍٗ ِٓ فجٌز 

 ٔفظ ثٌقجٌز ِغجي ػٍٝ رٌه دٚسر وجسٔٛ. إٌِٝؼ١ٕز ٚصؼٛد دٗ دؼذ ثٔضٙجء ثٌذٚسر 

فٟ ِغً ٘زٖ ثٌؼ١ٍّجس ٠ّضض ثٌٕظجَ فشثسر فٟ وً دٚسر ٠ٕٚؾض شغً ػٍٝ ثٌّق١ؾ ٚإرث وجٔش ػذد 

 ٚسثس وذ١ش فجْ ِؾّٛع ثٌشغً ثٌٕجصؼ وذ١ش ٠ّٚىٓ ثالعضفجدر ِٕٗ وّج فٟ ث٢الس ثٌذخجس٠ز.ثٌذ

 ٚثٌؼ١ٍّجس ثٌذٚس٠ز ػٍٝ ٔٛػ١ٓ:

 Irreversible processثٌغ١ش ِؼىٛعز ثٌؼ١ٍّز 

ٟ٘ ثٌؼ١ٍّز ثٌضٟ صقذط دجصؾجٖ ٚثفذ ٚال ٠ّىٓ ػىغٙج ِٓ دْٚ صشن صغ١شثس دثةّز ػٍٝ ثٌّق١ؾ. ثْ 

طذ١ؼ١ز ٚثٌضٟ صؾشٞ رثص١ج ٟ٘ ػ١ٍّجس ال ػىغ١ز ِغال ثٌقشثسر صٕضمً ِٓ ثٌؾغُ وجفز ثٌؼ١ٍّجس ثٌ

ِٕطمز ثٌؼغؾ ثٌٛثؽب  إٌٝثٌؼجٌٟ ثٌغجخٓ ثٌٝ ثٌؾغُ ثٌذجسد ٚثٌش٠جؿ صٙخ ِٓ ِٕطمز ثٌؼغؾ 

 إٌٝوً ٘زٖ ثٌؼ١ٍّجس صغ١ش فٟ ثالصؾجٖ ثٌزٞ ٠مٛد  إْثألعفً ،.....  إٌٝصغمؾ ِٓ ثألػٍٝ  ٚثألؽغجَ

 ثٌضٛثصْ.

  Reversible process ١ٍّز ثٌؼىغ١زثٌؼ 

ٟ٘ ثٌؼ١ٍّز ثٌضٟ ٠ّىٓ دؼذ إصّجَ إٔؾجص٘ج إػجدر ثٌٕظجَ ثٌٝ ٔفظ ثٌششٚؽ ثٌضٟ وجْ ػ١ٍٙج لذً ثٌؼ١ٍّز 

دْٚ صشن أٞ أعش ػٍٝ ثٌّق١ؾ.فٟ ثٌقم١مز ال صٛؽذ فٟ ثٌطذ١ؼز ػ١ٍّز ػىغ١ز صّجِج ٌٚغشع 

 صضٛفش ثٌششٚؽ ثٌضج١ٌز: ْأثاللضشثح ِٓ ثٌؼ١ٍّز ثٌؼىغ١ز لذس ثإلِىجْ ٠ٕذغٟ 

https://youtu.be/ok_y-hPuDHs
https://youtu.be/ok_y-hPuDHs
https://www.youtube.com/watch?v=0OD0mOT-dKU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0OD0mOT-dKU&feature=youtu.be


 

 صضُ ثٌؼ١ٍّز دغج٠ز ثٌذؾء. أْ .0

ال ٠شثفك ثٌؼ١ٍّز صذذد دجٌطجلز )وجٌؼ١جع ثٌزٞ ٠ظجفخ ثالفضىجن ٚثٌٍضٚؽز  أْ .9

 ٚثٌّمجِٚز....(

 ال ٠خضٍف ثٌؼغؾ ٚدسؽز ثٌقشثسر د١ٓ ثٌٕظجَ ٚثٌّق١ؾ. أْ .3

ثٌّغج١ٌز ٌٍؼ١ٍّز  ثٌقجٌز إٌٝدشىً ِؼىٛط ٠مضشح ٌٚىٓ ال ٠ظً  إؽشثء٘جٚ ٕ٘جٌه ػ١ٍّجس ٠ّىٓ 

 ثٌؼىغ١ز ِغال:

عقذٕج  إرثؽ١ٍذ  إٌِٝجء ٚثٌّجء ثٌٕجصؼ ٠ضقٛي  إٌٝثٌؾ١ٍذ ٠ٕظٙش إرث ثِضض فشثسر ٠ٚضقٛي  -0

 ِٕٗ ٔفظ ثٌّمذثس ِٓ ثٌقشثسر.

ثال٠ضٚعش١ِز ثٌضٟ صٕؾض دظٛسر ِضٕج١٘ز فٟ ثٌذؾء صؼضذش ػ١ٍّجس  وً ثٌضغ١شثس ثالد٠ذجص١ى١ز ٚ -9

 ػىغ١ز.

 شقٓ ثٌّضغؼجس ٚصفش٠غٙج. -3

 فشوز ثٌذٕذٚي ثٌقش فٟ غشفز ِفشغز ِٓ ثٌٙٛثء ِٚؼٍك دٕمطز ثسصىجص خج١ٌز ِٓ ثالفضىجن. -4

 

 يثال عهً انعًهُاخ انعكسُح. روتاٌ انهالو االنكرشونُرٍ ثى عىدذه انً انحانح انصهثح2 شكم

 ٠ٛص١ٛح ػٓ ثٌؼ١ٍّجس ثٌّؼىٛعز ٚثٌالِؼىٛعز

https://www.youtube.com/watch?v=j_6JxoL8qD4 

https://www.youtube.com/watch?v=j_6JxoL8qD4
https://www.youtube.com/watch?v=j_6JxoL8qD4


 

 ثألعجع١زلٛث١ٔٓ ثٌغشِٛد٠ٕج١ِه 

 ثٌمجْٔٛ ثٌظفشٞ

ٚوجْ فٟ فجٌز صٛثصْ فشثسٞ ،  Bِغ ٔظجَ عجٟٔ  Aإرث وجْ ٔظجَ ٠ٕض ثٌمجْٔٛ ثٌظفشٞ ػٍٝ ثٔٗ "

B  فٟ صٛثصْ فشثسٞ ِغ ٔظجَ عجٌظC  ، ْفئA  ٚC أ٠ؼج فٟ فجٌز صٛثصْ فشثسّٞ٘ج. 

 

 

 ٌٍغشِٛد٠ٕج١ِه ثألٚيثٌمجْٔٛ 

 ٠ٚؼذش ػٕٗ س٠جػ١جً دـ : "ثٌطجلز ال صفٕٝ ٚال صغضقذط ِٓ ػذَ ٌٚىٓ صضقٛي ِٓ شىً إٌٝ آخش".

U = Q - W 

٠ّغً ثٌشغً Wثخٍز ثٌٝ ثٌٕظجَ ٚ صّغً و١ّز ثٌقشثسر ثٌذ Qصّغً ثٌطجلز ثٌذثخ١ٍز ٌٍٕظجَ،  Uف١ظ 

 ثٌّٕؾض ِٓ لذً ثٌٕظجَ.

 ٠ٚضؼّٓ ٘زث ثٌمجْٔٛ عالعز ِذجدا :

 صضغ١ش ِٓ طٛسر إٌٝ أخشٜ. ٚإّٔجثٌطجلز : ثٌطجلز ال صفٕٝ ٚال صٕشأ ِٓ ػذَ ،  ففعلجْٔٛ  .0

 صٕضمً ثٌقشثسر ِٓ ثٌؾغُ ثٌغجخٓ إٌٝ ثٌؾغُ ثٌذجسد ، ١ٌٚظ دجٌؼىظ. .9

 ثٌطجلز.ثٌشغً ٘ٛ طٛسر ِٓ طٛس  .3

ٚػٍٟ عذ١ً ثٌّغجي ، ػٕذِج صشفغ سثفؼز ؽغّج إٌٝ أػٍٝ صٕضمً ؽضء ِٓ ثٌطجلز ِٓ ثٌشثفؼز إٌٝ 

ٍْ ثٌؾغُ ، ٠ٚىضغخ ثٌؾغُ صٍه ثٌطجلز فٟ طٛسر ؽجلز ثٌٛػغ.ٚػٕذِج ٠غمؾ ثٌؾغُ ِٓ  ِىج

 ، صضقٛي ؽجلز ثٌٛػغ )ثٌّخضٚٔز ف١ٗ( إٌٝ ؽجلز فشوز ف١غمؾ ػٍٝ ثألسع. ػجيٍ 

 



 

 ضٟٚثؽخ د١ أعتٍز 

 صظ١ٕغ عخجْ شّغٟ، فأٞ ثٌؼ١ٍّجس ثٌغشِٛد٠ٕج١ِى١ز ٠ضطٍذٙج رٌه؟ أسدٔج إرث/ 0ط

٠غّٝ لذس ثٌؼغؾ، ٚو١ف صضُ صٍه  / ِجٟ٘ ثٌؼ١ٍّز ثٌغشِٛد٠ٕج١ِى١ز ثٌضٟ ٠ؼًّ دّٛؽذٙج ِج9ط

 ثٌؼ١ٍّز؟

 ثٌضشِظ )ثٌضشِض(؟ دّذذةٙجٔٛع ثٌؼ١ٍّز ثٌضٟ ٠ؼًّ  / ِج3ط

 دسجح انحشاسج وقُاسها-2يحاضشج
 

ٟ٘ و١ّز ف١ض٠جة١ز ػ١ج١ٔز صؼضذش ِم١جط ٌذسؽز عخٛٔز ثٌؾغُ.  :Temperatureدسؽز ثٌقشثسر   

 إلظٙجس( ٚثٌضٟ ٠ّىٓ ِؼج٠شصٙج ٠شثٌّقجسخجطز صغّٝ ِٛثص٠ٓ ثٌقشثسر ) أؽٙضرٚصمجط ٚفك 

 ثألوغشػذ٠ذر ٌم١جط دسؽز ثٌقشثسر  ٌٚىٓ ثٌٕظجِجْ  أٔظّزصذس٠ؾجس ِخضٍفز ٌٍقشثسر. ٕٚ٘جن 

( ٚدسؽز ثٌقشثعز ثٌّت٠ٛز )ثٌغ١ٍ١ض٠ز Kج ّ٘ج دسؽز ثٌقشثسر ثٌّطٍمز )وٍفٓ ش١ٛػجً د١ٕٙ
o
C.) 

 -ل١جط دسؽز ثٌقشثسر: أعظ

ثعضخذِش ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌؼاللجس ِجد١ٓ دسؽز ثٌقشثسر ٚثٌخٛثص ثٌف١ض٠جة١ز فٟ دٕجء ِٕجعخ ٌذسؽز 

 ثٌؾٙجص صُ صؼش٠فٗ دجعُ ثٌّقشثس. أٚثٌقشثسر، ٚ٘زث ثٌذٕجء 

 ِم١جط ٌذسؽز ثٌقشثسر ٠ؼضّذ ػٍٝ ػذر ػٛثًِ صؼضّذ ػٍٝ ثالخض١جسثس ثٌضج١ٌز: إٞٚثْ دٕجء 

 ثخض١جس ثٌّجدر ثٌقشثس٠ز ثٌّٕجعذز .0

 ثخض١جس ثٌظفز ثٌّقشثس٠ز ثٌّٕجعذز ٌضٍه ثٌّجدر .9

 ثفضشثع ثْ ثٌظفز ثٌّقشثس٠ز ثٌّخضجسر صضغ١ش ِغ دسؽز ثٌقشثسر .3

 ج دجعضّشثسثخض١جس ثٌّمذثس ثٌّٕجعخ ٌذسؽز ثٌقشثسر ثٌضٟ ٠شثد ل١جعٙ .4

 ِمج١٠ظ دسؽز ثٌقشثسر:

ثٌّم١جط ثٌّتٛٞ )ثٌغ١ٍ١ضٞ (  .0
o
C. 

 Kثٌّم١جط ثٌّطٍك )ثٌىٍفٓ(  .9


