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الجـزء النظـري والعممي

ذؼرَف انطانة تانذَُايُك انحرارٌ يٍ خالل دراسح انُظى انحرارَح يٍ حُث ذفاػالخ انطالح يغ يحُطها
انًثاشر .و لُاش االخرالفاخ فٍ انخصائص انًُاسثح يٍ كم يٍ انُظاو وانًُاطك انًحُطح ته وانرطثُماخ فٍ
انًداالخ انهُذسُح
مفــردات المــادة
األسبـوع
يمذيه – انكرة انًمررج – انىحذاخ .ذؼارَف يهًح – انمىج – انضغظ – انًُظىيح  .انضغظ
1
واَىاػه.
درخح انحرارج :وحذاذها – ذحىَالذها – طرق لُاسها – انماَىٌ انصفرٌ  .ذؼرَف انطالح – أشكال
2
انطالح :انكايُح  ،انحركُح ،انحرارَح –انشغم –انمذرج-شغم االَسُاب-يخطظ انضغظ .انطالح
انذاخهُح-األَثانثٍ
انماَىٌ االول نهذَُايُك انحرارٌ.
3
يؼادنح انطالح نهًُظىياخ :انًفرىحح ،انًغهمح – ذطثُماخ .
4
انغاز انًثانٍ – لاَىٌ تىَم – لاَىٌ شارل – يؼادنح انحانح .
5
انحرارج انُىػُح تثثىخ انضغظ – انحرارج انُىػُح تثثىخ انحدى  .اخراءاخ االَظًح انًغهمح –
6
ثاتد انحدى – ثاتد انضغظ.
ثاتد درخح حرارج االدَثاذٍ.
7
االخراء انثىنُرروتٍ.
8
اخراءاخ انًُظىياخ انًفرىحح.
9
انثخار – أشكال انًادج ػُذ ذغُُر طىرها – رسى ذغُر طىر انًادج ػهً يخطظ انضغظ-انحدى .
11
كسر اندفاف – خظ انسائم – خظ انثخار – انثخار انرطة .
11
حساتاخ انثخار – خذول انثخار .
12
انثخار انًحًص – خذول انثخار انًحًص .
13
اخراءاخ انثخار وذسمُطها ػهً يخطظ انضغظ – انحدى .
14
انماَىٌ انثاٍَ نذَُايُك حرارٌ – انًاكُح انحرارَح – انًضخح انحرارَح.
15
دورج كارَىخ – دورج كارَىخ انًؼكىسح .
16
االخراء االَؼكاسٍ – االخراء انالاٍَؼكاسٍ .
17
َص انماَىٌ انثاٍَ نذَُايُك حرارٌ – يرثاَُح كهُىش .
18
األَرروتٍ – حساب األَرروتٍ نهغازاخ – يخطظ . T-S
19
حساب األَرروتٍ نألتخرج .
21
حساب األَرروتٍ نهًُظىيح ويحُطها .
21
انكفاءج االدَثاذُح .
22
دوراخ انهىاء انمُاسُح – دورج أوذى.
23
1

دورج دَسل – دورج دَىل .
24
دوراخ انثخار – دورج راَكٍ انثسُطح .
25
دورج راَكٍ يغ ذحًُص .
26
انرؼذَالخ انًضافح ػهً دورج كارَىخ انًؼكىسح نرحىَهها انً دورج اَضغاط انثخار – دورج
27
اَضغاط انثخار انًثانُح واسماطها ػهً يخطظ انضغظ-انًحرىي انحرارٌ
دورج اَضغاط انثخار انفؼهُح
28
االحرراق :يؼادالخ االحرراق انؼايح ،يىازَح يؼادالخ االحرراق
29
انرحهُم انحدًٍ وانىزٍَ نُىاذح االحرراق
31
الجزء العممي
األسبـوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

مفــردات المــادة
انرؼرف ػهً اَىاع اخهسج انمُاش نهضغظ انًسرخذيح فٍ انرثرَذ – اَىاع اخهسج لُاش سرػح
انهىاء واسرخذاياذها.
اَىاع انًحارَر
لُاش سرػح انهىاء
يؼاَرج انًسدوج انحرارٌ
ذدرتح خىل.
ذدرتح تىَم.
لُاش انحرارج انُىػُح
لاَىٌ انرًذد
حساب انحرارج انكايُح نهرثخر
انًضخح انحرارَح
حساب َسثح خفاف انثخار
حساب يمذار انرحًُص
اداء دورج انرثهُح االَضغاطُح
دورج انرثهُح انحمُمُح
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