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Heat and First Law of 
Thermodynamics  

 الحرارة
                                   والقانون االول للثرمودٌنامٌك
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 :الطاقة 
  أشكالھا لتنوع ذلك وٌعود للطاقة ودقٌق محدد تعرٌف ٌوجد ال

 .وخصائصھا

 والطاقة الكھربائٌة والطاقة الحركٌة والطاقة الكامنة الطاقة 

   .وغٌرھا والنووٌة والكٌمٌائٌة والضوئٌة الحرارٌة

 فٌمكن آلخر، شكل من وتحولھا بٌنھا فٌما الطاقة المادة وتتبادل

 والطاقة ، المكواة فً كما حرارٌة إلى الكھربائٌة الطاقة تحوٌل

 تقوم دوارة الة (كھربائٌة طاقة إلى األنھار لمٌاه الحركٌة

 حركٌة طاقة الى للمٌاه الكامنة والطاقة الحركٌة الطاقة بتحوٌل

   . السدود فً (دورانٌة
 تتحول بل العدم من تنشأ وال تفنى ال العالم ھذا فً فالطاقة إذا

 .آلخر شكل من

 .الطاقة اشكال من شكل ھً الحرارة اذن

 : Heat and its Effects اٌحشاسح ٚرأثٍشارٙب
 فً اِب اٌحشوٍخ، غبلزٗ ثضٌبدح خغُ حشاسح دسخخ سفغ ػٍٍّخ رشرجػ

 ثٕبء رغحت عٛف اٌطبلخ ِٓ وٍّخ فبْ خغُ حشاسح دسخخ خفط حبٌخ

 االٔصٙبس، غٍٍبْ،) اٌزحٛي ػٍٍّبد اثٕبء فً .اٌؼٍٍّخ ٘زٖ ػٍى

 ٌزُ اْ اٌى ثبثزخ رجمى اٌحشاسح دسخخ فبْ (أدّبد رىبثف، رغبًِ،

 .اخش اٌى غٛس ِٓ اٌزحٛي
 

 االٔصٙبس، اٌغٍٍبْ،) ػٍٍّبد فً اٌطبلخ ِٓ وٍّخ اٌّبدح رّزص :ػًٍ

  ػٍٍّزب فً اِب اٌحشاسح دسخخ فً اسرفبع أٚ صٌبدح دْٚ ِٓ (اٌزغبًِ

 .ثبثزخ اٌّبدح حشاسح دسخخ ثمبء ِغ غبلخ فزحشس (ٚاالٔدّبد اٌزىبثف)

 رغزؼًّ عٛف اٌّبدح رّزصٙب اٌزً اٌحشاسٌخ اٌطبلخ اْ :اٌدٛاة

 حٍٓ فً اٌّبدح خضٌئبد أٚ رساد ثٍٓ رشثػ اٌزً االٚاصش رىغٍش ٌغشض

  االٚاصش ثٕبء فً رغزؼًّ فًٙ اٌّبدح رحشس٘ب اٌزً اٌحشاسٌخ اٌطبلخ اْ

 .اٌّبدح خضٌئبد أٚ رساد ثٍٓ رشثػ اٌزً
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 Heat Quantity :وٍّخاٌحشاسح

 اٌزغخٍٓ ػٍٍّبد اثٕبء فً اٌدغُ ٌفمذ٘ب أٚ ٌىزغجٙب اٌزً Q اٌحشاسح وٍّخ

 رخعغ اٌحشاسي اٌزجبدي ػٍٍّخ أٚ اٌّبدح حبٌخ فً اٌزحًٌٛ ػٍٍّخ أٚ ٚاٌزجشٌذ

   .اٌطبلخ حفع ٌمبْٔٛ
 

 : ػٍى ٌىزغجٙب أٚ اٌدغُ ٌفمذ٘ب اٌزً اٌحشاسح وٍّخ رؼزّذ

 .اٌّبدح وزٍخ .1

 .اٌّبدح حشاسح دسخخ فً اٌزغٍش ِمذاس .2

 .اٌّبدح إٌٛػٍخ اٌحشاسح .3
 

 وٍّخ حغبة ػٍٍّخ ػٕذ االػزجبس ثٕظش اخز٘ب اٌٛاخت اٌّّٙخ إٌمبغ ثؼط ٕٚ٘بن

 ٚرزعّٓ اٌّبدح لجً ِٓ اٌّىزغجخ أٚ اٌّفمٛدح اٌحشاسح

 دسخخ فبْ ، mوزٍزٙب ِبدح رجشٌذ أٚ رغخٍٓ ػٕذ :اٌّبدح حشاسح دسخخ رغٍش .1

 ِٓ وٍّخ رفمذ أٚ رىزغت عٛف اٌّبدح فبْ ٌزٌهT∆ ثّمذاس رمً أٚ رضداد حشاسرٙب

 ثبٌؼاللخ ٚرؼطى اٌطٛس فً رغٍش حذٚس ػذَ ثفشض  Q اٌحشاسح

Q=mc(∆T( 

 .ٌٍّبدح إٌٛػٍخ ٖاٌحشاس رّثً  c اْ إر

 ػٍٍّخ اثٕبء فً ٌٍّبدح رضٌٚذ٘ب ٌدت اٌزً  Q اٌحشاسح وٍّخ :اٌّبدح حبٌخ رغٍش .2

 اٌزىبثف،) اٌّبدح ِٓ عحجٙب ٌدت اٌزً أٚ (اٌزغبًِ أصٙبس، اٌغٍٍبْ،) اٌّبدح رحًٌٛ

 : ثبٌؼاللخ رؼطى فأٔٙب اٌّبدح حشاسح دسخخ ٔمصبْ أٚ صٌبدح رغجت اْ دْٚ (االٔدّبد
Q=mL 
 

 (.اٌغٍٍبْ، االٔصٙبس، اٌزغبًِ، اٌزىبثف ٚاالٔدّبد)ٌٍـ اٌىبِٕخ اٌحشاسح  Lرّثً إر 
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 : إٌٛػٍخاٌغؼخ اٌحشاسٌخ ٚاٌغؼخ اٌحشاسٌخ 

Heat Capacity and Specific Heat Capacity  
 

 اٌزً اٌحشاسٌخ اٌطبلخ ِمذاس ػٍى ٌٍذالٌخ اٌحشاسح وٍّخ رؼجٍش االْ عٕغزخذَ

 ِخزٍفخ ِصبدس ِٓ اٌحشاسح ِٓ ثىٍّبد اٌدغُ رضٌٚذ ٌّىٓ إر اٌدغُ، ٌىزغجٙب

 . اٌٍذٌٓ ٚحه االحزىبن، اٌشّظ اشؼخ، اٌٍٙت: اٌّؼزبد فبٌّصذس

 .اٌحشاسح ثىٍّخ اٌحشاسح ٌّصبدس اٌّخزٍفخ اٌصٛس ٘زٖ وً ػٍى عٕطٍك ٌزا

 رخزٍف اٌّبدح حشاسح دسخخ ٌشفغ اٌالصِخ اٌحشاسح وٍّخ اْ اٌؼٍٍّخ ثبٌزدشثخ ٚخذ

   .اٌّبدح غجٍؼخ حغت

 ِئٌٛخ دسخخ اٌّبء ِٓ 1kg حشاسح دسخخ ٌشفغ اٌالصِخ اٌحشاسح وٍّخ ِثبي 

 دسخخ إٌحبط ِٓ  1kg حشاسح دسخخ ٌشفغ ٌٚىٓ J 4186  رغبٚي ٚاحذح

 خذٌذح فٍضٌبئٍخ وٍّخ رؼشٌف اٌى ٔحزبج فبٔٗ ٌٚٙزا  387J ٌٍضَ ٚاحذح ِئٌٛخ

  ً٘ اٌىٍّخ ٚ٘زٖ ٌٍحشاسح اٌفبلذح أٚ اٌّىزغجخ اٌّبدح غجٍؼخ اٌحغجبْ فً رأخز

   Heat Capacity (h.c):اٌحشاسٌخ اٌغؼخ

 دسخخ اٌّبدح حشاسح دسخخ ٌشفغ اٌالصِخ اٌحشاسٌخ اٌطبلخ ِمذاس ثبٔٙب ٚرؼشف

 .ٚاحذح ِئٌٛخ

 رغبٚي ٌٍّبدح رعبف اٌزً اٌحشاسح وٍّخ اْ ٔغزٕزح اٌحشاسٌخ اٌغؼخ رؼشٌف ِٚٓ

 اٌحشاسٌخ اٌغؼخ ٚٚحذح اٌحشاسٌخ، اٌغؼخ فً ِعشٚثخ اٌحشاسح دسخبد فً اٌزغٍش

ً٘ J/oC .  
Q=C∆T 
 

 .اٌحشاسح دسخخ فً اٌزغٍش  T∆ٚ اٌحشاسٌخ اٌغؼخ  C ،اٌحشاسح وٍّخ  Q اْ إر

 عٕمَٛ ٌٚزٌه اٌّبدح وزٍخ ِغ غشدٌب   رزٕبعت اٌحشاسٌخ اٌغؼخ ثبْ اٌّالحع ِٓ

 ال خذٌذح فٍضٌبئٍخ وٍّخ ػٍى ٔحصً حزى اٌىزٍخ ػٍى اٌحشاسٌخ اٌغؼخ ثزمغٍُ

 specific heat capacity إٌٛػٍخ اٌحشاسٌخ اٌغؼخ ًٚ٘ اٌىزٍخ ػٍى رؼزّذ
(s.h.c)  ًاٌّبدح ٔٛع ػٍى فمػ رؼزّذ ٚاٌز. 

c = 
C
𝐦

 
 

 فّثال ،J/ kg. oC إٌٛػٍخ اٌحشاسٌخ اٌغؼخ ٚٚحذح .إٌٛػٍخ اٌحشاسح اٌغؼخ رّثً  cاْ إر

 اٌؼٕبصش اوثش ٘ٛ اٌّبء اْ ٔالحعJ/ kg .oC  .   4186 رغبٚي ٌٍّبء إٌٛػٍخ اٌحشاسٌخ اٌغؼخ

 خغُ حشاسح دسخخ ٌدؼً ٚ٘زا ،اٌحشاسح دسخخ ثزغٍش ربثٍشا   الٍُٙ اي اٌطجٍؼخ فً حشاسٌخ عؼخ

 فً  ٚأخفعذ إٌٙبس فً  اخغبِٕب  حشاسح دسخخ اسرفؼذ وبٔذ ٚاال اٌٍَٛ غٛاي ثبثزخ االٔغبْ

 ,ماء %70 حوالً ػٍى اخغبِٕب احزٛاء ثغت ٚرٌه  اًٌٍٍ
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 ػٍى حفبظب ثغشػخ حشاسرٙب دسخخ رزغٍش ال ٚاٌجحبس اٌّحٍطبد ِبء اْ وّب

  .فٍٙب اٌزً اٌحٍخ اٌىبئٕبد

Q=mc∆T 

 رّثً اٌزغٍٍش فً دسخخ اٌحشاسح ٚرغبٚي  T∆إر اْ 

∆T=Tf -T𝐢 
 

 اٌحشاسح وٍّخ ِٓ وال   فبْ حشاسح اٌّبدح رىزغت ػٕذِب أٗ ٌزعح اٌّؼبدٌخ ٘زٖ ِٓ

 فً اٌزغٍش فبْ حشاسح اٌّبدح رفمذ ٚػٕذِب ،ِٛخجب   ٌىْٛ اٌحشاسح دسخخ فً ٚاٌزغٍش

 .عبٌجخ اٌحشاسح وٍّخ ٚرىْٛ ثبٌغبٌت ٌىْٛ اٌحشاسح دسخخ
 

 : اٌغؼخ اٌحشاسح إٌٛػٍخغشق لٍبط 
Methods of Measurements of Specific Heat Capacity 
 

 ِذٌبد ثبخزالف ثٍٕٙب فٍّب رخزٍف ٚاٌزً إٌٛػٍخ اٌحشاسح ٌمٍبط غشق ػذح ٕ٘بن

 : ٌأرً ِب اٌطشق ٘زٖ ِٚٓ خذا   اٌؼبٌٍخ أٚ اٌٛاغئخ اٌحشاسح دسخبد

 

 :اٌىٙشثبئٍخ ٌمٍبط اٌغؼخ اٌحشاسٌخ إٌٛػٍخ ٌٍّٛاد اٌصٍجخ اٌطشٌمخ . 1
 

 فبرا اٌّدبٚسح اٌىٙشثبئٍخ اٌذائشح اٌى ٚثبٌٕظش ٚاٌّغخٓ، اٌّؼذٍٔخ اٌىزٍخ ٌحٛي اٌشىً

   .اٌّغخٓ حٛي اٌدٙذ فشق ٚ٘ٛ فٌٛذ  Vٌغدً ٚاٌفٌٛزٍّزش اِجٍش i ٌغدً االٍِزش وبْ

 

 

 

 

 

 
  Vit.اٌّدٙضح اٌىٙشثبئٍخ اٌطبلخ فزىْٛ t لذس٘ب صٍِٕخ ٌفزشح ثبٌّشٚس ٌٍزٍبس عّح فبرا

 C ً٘ ٌٍّغؼش ٚاٌغطبء ٚاٌّحشاس اٌّغخٓ) ٌٍّٕظِٛخ اٌحشاسٌخ اٌغؼخ وبٔذ ٚارا

 فبْ T∆ اٌحشاسح ثذسخخ ٚاٌزغٍش ثبٌغشاَ m  اٌّبدح ٚوزٍخ  c إٌٛػٍخ اٌحشاسٌخ ٚاٌغؼخ
 

Vit=cm∆T 
 

 لٍبط فً خطأ ٌٍّحٍػ اٌحشاسي اٌزغشة ٌغجت لذ  .c حغبة ٌّىٓ اٌؼاللخ ٘زٖ ِٚٓ

 رغدً ثبْ اٌحشاسٌخ اٌغؼخ لٍّخ ٌزصحٍح غشٌمخ افعً فبْ ٌٚزٌه اٌحشاسٌخ، اٌغؼخ

 .اٌزجشٌذ ػٕذ اي اٌىٙشثبئً اٌزٍبس ِشٚس اٌمبف ٚثؼذ اٌزغخٍٓ خالي اٌدغُ حشاسح دسخخ
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 : إٌٛػٍخاٌطشٌمخ اٌٍّىبٍٔىٍخ ٌمٍبط اٌغؼخ اٌحشاسٌخ . 2

 اْ إر اٌٍّىبٍٔىٍخ، ثبٌطشٌمخ إٌٛػٍخ اٌحشاسٌخ اٌغؼخ ٌمٍبط غشٌمخ  اٌشىً ٌّثً

 اٌششٌػ ػٍى اٌىزٍخ ِٓ اٌذفغ لٛح  F ،(اٌمجبْ عحت لٛح)  s ً٘ اٌظب٘شح اٌمٛح

 .اٌىزٍخ ػٍى اٌششٌػ ِٓ  اٌذفغ لٖٛ ٚرؼبوظ رغبٚي ًٚ٘

 

 

 

 

 

 

 

w فبٌْزٌه ( . اٌٛصْ)اٌغحت ِٓ لجً اٌثمً ح قو 

 F=w-s 

 ِٓ ػذد االٌٍَّٕٛ اعطٛأخ رذٚس ػٕذِب االحزىبن لٛح لجً ِٓ إٌّدض اٌشغً

 ώ اٌشغً فبْ λ ِحٍطٙب وبْ فبرا  n لذس٘ب اٌذٚساد

ώ=(w-s)n λ   

 وٍّخ فبْ  T∆ اٌحشاسح ثذسخخ ٚاالسرفبع m  االعطٛأخ وزٍخ ِؼشفخ ٚػٕذ

 اٌطبلخ ِؼبدٌخ ٚحغت Q=mc∆T∆ . رغبٚي عٛفQ∆  ٌٙب اٌّدٙضح اٌحشاسح

 ػٍى ٔحصً فبٕٔب ٚاٌشغً

∆Q=ώ 

 

mc∆T=(w-s)n λ 

 

𝐜 =
𝐰 − 𝐬 𝐧𝛌

𝐦𝚫𝐓
 

 :اٌغبئٍخاٌطشٌمخ اٌىٙشثبئٍخ ٌمٍبط اٌغؼخ اٌحشاسٌخ إٌٛػٍخ ٌٍّٛاد . 3

 اْ إر إٌٛػٍخ، اٌحشاسٌخ اٌغؼخ ٌمٍبط اٌّغزّش اٌدشٌبْ غشٌمخ اٌشىً ٌّثً

 غشفً حٛي اٌىٙشثبئً اٌدٙذ فشق ٘ٛ  i  ٚV ٘ٛ اٌّغخٓ فً اٌّبس اٌزٍبس

 رشرٍت ٌٚدشي اٌدٙبص خالي ثبثذ ٚثّؼذي ثجطئ ثبٌّشٚس ٌٍّبئغ ٌغّح .اٌّغخٓ

 ٌّىٓ  𝜟T ٌـ وجٍشح لٍُ ػٍى اٌحصٛي ٌزُ حزى اٌدشٌبْ ِٚؼذي اٌزغخٍٓ، ِؼذي

  لبْٔٛ ٚثبعزؼّبي  ،t لذسٖ ثضِٓ  اٌغبئً ِٓ m  وزٍخ ردٍّغ ٌزُ ثؼذ٘ب .لٍبعٙب

 اٌطبلخ حفع
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Vit=cm𝜟T 

 .   cٌٍّبئغ فبٔٗ ٌّىٓ اٌحصٛي ػٍى اٌحشاسح إٌٛػٍخ 
 

 
 
 

 اٌمٍبط ػٕذ اٌّغٍػ اٌعغػ ػٍى رؼزّذ ٚوزٌه اٌحشاسح ٌذسخخ رجؼب    c لٍّخ رزغٍش

  .وثٍشا   رزغٍش ال ٚاٌغبئٍخ اٌصٍجخ ٌٍّٛاد ٌٚىٕٙب
 اٌصٍجخ ٌٍّٛاد إٌٛػٍخ اٌحشاسح إلٌدبد اٌخٍػ غشٌمخ .4

  ثُ  إٌٛػٍخ، حشاسرٗ إٌدبد اٌّشاد اٌصٍت اٌدغُ وزٍخ إٌدبد ٌزُ اٌطشٌمخ ٘زٖ فً

  رصجح  إر ،(ِثال   دلبئك ػشش) ِؼٍٕخ ٌّذح ٌغًٍ ِبء فً ٌٚٛظغ  ثخٍػ  ٌؼٍك

 ِغؼش إٌى ثغشػخ ٌٕمً ٚثؼذ٘ب ،100oC إٌى  ِغبٌٚخ T3 حشاسرٗ  دسخخ

 ،T1 حشاسرّٙب ٚدسخخ mw  وزٍزٗ اٌّبء ِٓ وٍّخ ػٍى ٌحزٛي mc وزٍزٗ حشاسي
 أْ  فشض ػٕذ .T2اٌّحشاس ٌصٍٙب حشاسح دسخخ أػٍى ٚٔغدً  اٌّبء ٌحشن

 اٌّغؼشفبْ إٌى ٔمٍخ خالي حشاسح  ٌفمذ  ٌُ اٌصٍت  اٌدغُ

 اسالك كھربائٌة

 دخول السائل

 عنصر التسخٌن

 غالف مفرغ

 وٍّخ اٌحشاسح اٌزً  فمذ٘ب  اٌدغُ اٌصٍت
 

 الحرارة التي اكتسبها الماء خاللكميت  =     T2إلى   T3انخفاض درجت من خالل 
 الحرارة التً اكتسبها المسعر الحراري كمٌة  = T2 إلى  T1درجت حرارته من رفع                                                      

 T2إلى  T1رفع درجة حرارته من خالل                                                                                            

 

  للماء لنوعٌة ا والحرارة  c تساوي الصلب للجسم  النوعٌة الحرارة كانت فإذا
cw 

 اآلتٌة المعادلة على الحصول ٌمكن فانه cC للمسعر  النوعٌة  والحرارة
 

mc T3 − T2 = mwcw T2 − T1 = mccc T2 − T1  
 

c =
(mwcw + mccc) T2 − T1

m T3 − T2
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 بحٌث الصلب الجسم اختٌار  ٌتم  حٌث (4)  السابقة  الطرٌقة إلى مشابهة وهً
 إلٌجاد نفسها  السابقة  المعادالت وتستخدم معروفة، النوعٌة حرارته قٌمة تكون

  مثل للمواد النوعٌة الحرارة لقٌاس أخرى طرق وهناك .للسائل النوعٌة الحرارة
   .التبرٌد  وطرٌقة  المٌكانٌكٌة  والطرٌقة المستمر  الجرٌان  طرٌقة

 


