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                                     تلخيص الفيزياء للصف األول الثانوى
   مدخل إلى الفيزياء-الفصل األول                                    

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧للعام الدراسى                               
  

  

   يبحث فى تفسير كل الظواهر الطبيعية والكونيةهو العلم الذى :علم الفيزياء 

   :األساسيةالقوانين 
   الذى يشرح كل المشاهد العلمية التى نتعامل معها فى الحياةاألساسهى 

   تعتمد على التجربة المعملية-١ :خصائصها 

   ال يعارض أحدها اآلخر-٢    

   متكاملةحزمة تكون -٣    

   : الكميات الفيزيائية األساسية* * 

 الـزمن   - الكتلة   -) أو الطول   (  الكميات التى اليمكن استنتاج إحداها بداللة أخرى مثل المسافة           هى

   درجة الحرارة- الشحنة الكهربية -

  :الكميات الفيزيائية المشتقة * * 
 التيـار   - القـوة    - العجلة   - بداللة الكميات الفيزيائية األساسية مثل السرعة        اشتقاقهاهى كميات يمكن     - 

  بى الكهر

 مشتقة وحدة تميزها تخضع لنظام عالمى هو النظام المترى          أو أساسيةالوحدات لكل كمية فيزيائية      -

  الدولى الحديث

 ) S( والزمن بالثانية  ) K G( والكتلة بالكيلو جرام  ) m( تقاس بالمتر )  الطول أو( مثل المسافة  -

   )C (والشحنة بالكولوم 

   وحدات بعض الكميات المشتقة**
   ) N ( نيوتن       القوة         -١

   )J( جول        الطاقةأو الشغل -٢

   )A  ( أمبير       شدة التيار الكهربى-٣

   )V (فولت        الجهد الكهربى-٤

   )F( فاراد        السعة الكهربية-٥

  ) Ω(اوم        المقاومة الكهربية-٦

   )S  / m (متر لكل ثانية          السرعة -٧

   )S/m(٢كل ثانية متر ل         العجلة-٨
  

www.nozhaschools.com  
  



   : الوحدات المرجعية

 نموذج معيارى يحفظ فى معامل المعايرة يتميز بالدقة األساسيةلكل وحدة من وحدات قياس الكميات 

   جزء من الثانيةألفوالثبات مثل معايير الثانية بساعة السيزيوم الذرية التى تبلغ دقتها جزءاً من مائة 
   سلزيوس محددة محفوظة عند صفرأبعاد باسطوانة من البالتين وااليريديوم ذات ويعاير الكيلو جرام العيارى

   مثلأجهزةتتم عملية القياس بواسطة :القياس 

   رقميةأجهزة -٢         تناظريةأجهزة -١ 

   بسيطة تعتمد على القراءة المباشرة مثل المتر التشريطىأجهزة -٣

   .. وجود نسبة خطأ فى القياسأسباب

  القياس عدم دقة -١

   عدم دقة الجهاز المستخدم-٢

   الخطأ الناشىء عن العامل البشرى -٣

   عوامل بيئية مثل درجة الحرارة-٤

   فيزيائىالتوصيف صورة مختصرة :المعادلة الرياضية الفيزيائية 

من  مقادير ثابتة ال تتغير أوكميات قياسية تمثل عالقات ثابتة بين كميات فيزيائية : الثوابت الفيزيائية 

  ألخرىتجربة 

  :   العشرىاألس

  0.0001  الصغيرة وكذلك الكميات105 بالطريقة  100000 يعبر عن الكميات الفيزيائية الكبيرة مثالً 
   4- 10بالطريقة 
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   الحاسبة بدون تفكيراآللة هو استخدام المنطق فى تقدير النتيجة وعدم االعتماد على  :التقديرى الحس  

   … الزمن- فيزيائية يلزم لتفريغها معرفة مقدارها فقط مثل الكتلة هى كميات: الكميات القياسية 

   … العجلة- يلزم لتعريفها معرفة مقدارها واتجاهها مثل السرعة هى كميات فيزيائية: الكميات المتجهة 

    نظرا لكثرة الرمـوز الفيزيائيـة       إغريقيةية تستخدم حروفا     كثير من الكميات الفيزيائ       :اإلغريقيةالحروف  

  وعدم قدرة الرموز الالتينية على استيعابها

  بالتوفيقاألمنيات أطيبمع 
  

 


