
: انذشكخ ٔ انغكٌٕ 

 
َقٕل أٌ جغى يب فٙ دشكخ ثبنُغجخ نجغى أخش   : عكٌٕ جغى يب دشكخ أٔ

اخزٛش كجغى يشجؼٙ إرا اَزقم أٔ رغٛش يٕضؼّ يغ يشٔس انضيٍ ثبنُغجخ 

رجقٗ انًغبفخ ثٍٛ )نهجغى انًشجؼٙ ، ٔ انؼكظ صذٛخ فٙ دبنخ انغكٌٕ 

  .(انجغًٍٛ ثبثزخ 

خط يزصم ، انز٘ ٚصم يجًٕع انًٕاضغ انًززبنٛخ انزٙ رذزهٓب : انًغبس 

 .َقطخ يٍ ْذا انجغى خالل دشكزّ 

    

     يغبس يغزقًٛٙ            يغبس يُذُٙ                يغبس دائش٘ 

: إَٔاع انذشكخ 

 
 

  دشكخ إصادخ                                    دشكخ دٔساٌ     

           ٚكٌٕ جغى يب فٙ دشكخ إصادخٚكٌٕ انجغى فٙ دشكخ دٔساٌ دٕل 

  يٍ AB      إرا دبفظذ كم قطؼخ يذٕس ثبثذ ، إرا كبٌ نجًٛغ َقط انجغى

  َفظ انًغبفخ ٔ  انجغى ػهٗ       يغبس دائش٘ يًشكض دٕل ْذا انًذٕس

 انذشكخ     االرجبِ ٔ انًُذٗ أثُبء                                             
 

: طجٛؼخ انذشكخ – انغشػخ انًزٕعطخ 

: يفٕٓو انغشػخ انًزٕعطخ 

                                       V  =  
𝒅

𝒕
 

 
طجٛؼخ انذشكخ 

 
 انذشكخ انًزجبطئخ          انذشكخ انًزغبسػخ        نذشكخ انًُزظًخا

انًغبفخ رزُبقص   انًغبفخ ثبثزخ           انًغبفخ رزضاٚذ                

 انغشػخ رزُبقص       انغشػخ ثبثزخ           انغشػخ رزضاٚذ           

 .أخطبسانغشػخ ٔ انغاليخ انطشقٛخ 

 
  ثؼض قٕاػذ انغاليخ انطشقٛخ                               dAيغبفخ انزٕقف    

  dA= dR+dF                                                     قبٌَٕ انغٛش      ادزشاو                       

          ادزشاو انغشػخ انًغًٕح ثٓب: ػهٗ يغبفخ انزٕقفانًؤثشحانؼٕايم 

        يشاقجخ انذبنخ انًٛكبَٛكٛخ دبنخ انطشٚق– دبنخ انغبئق – انغشػخ 

  رجُت انذذٚث–          نغٛبسح دبنخ انؼجالد ٔ –  (جبفخ أو يجههخ  )

                     فٙ انٓبرف أرُبء انغٛبقخ.انظشٔف انجٕٚخ – انفشايم 

 
 .  انؼالقخ ثٍٛ انٕدذح انؼبنًٛخ ٔ انٕدذح انؼًهٛخ نهغشػخ :يهذٕظخ 

  
                 m/s                                    Km/h 

 

 :انزأثٛشاد انًٛكبَٛكٛخ 
انزأثٛش انًٛكبَٛكٙ ْٕ كم عجت قبدس ػهٗ رذشٚك انجغى أٔ رغٛٛش دشكزّ أٔ 

 .رشّٕٚٓ 
 
  يفؼٕل عكَٕٙ                                               :يفؼٕل رذشٚكٙ   

رشِٕ انجغى أٔ رأثٛش ػهّٛ         .رذشٚك انجغى أٔرغٛٛش يغبس أٔ عشػُّ 

 .ٔ  ْٕ فٙ دبنخ عكٌٕ 
 رصُٛف انزأثٛشاد انًٛكبَٛكٛخ

 
      رأثٛش ػٍ ثؼذ                                        رأرٛش رًبط        

 
 يٕصع                                      يًٕضغ             يٕصع

 جشد انقٕٖ
  
 
 

 :يفــٕٓو انقــــٕح 
 َقطخ رًبط ثٍٛ انجغًٍٛ: دبنخ انزًبط      يًٕضغ        يًٛضاد انقٕح

 يُطجقخ يغ انًشكض انُٓذعٙ: يٕصع                         َقطخ  انزأثٛش    
  .نًغبدخ انزًبط                                                     

.  يُطجقخ يغ انًشكض انُٓذعٙ نهجغى : قٕٖ ػٍ ثؼذ                       

 

 .يغزقٛى نّ ارجبِ ظٕٓس يفؼٕل انقٕح  :      خط انزأثٛش 

 

 .يُذٗ انقٕح ْٕ يُذٗ يفؼٕنٓب :      انًُذٗ 

 

 .  ٔ رقبط ثجٓبص انذُٚبيٕيزش Nٔدذرٓب انؼبنًٛخ ْٙ انُٕٛرٍ :    انشذح 

 :رٕاصٌ جغى صهت خبضغ نقٕرٍٛ 

   F1   ٔ F2ػُذيب ٚكٌٕ جغى صهت فٙ رٕاصٌ  خبضغ       نقٕرٍٛ      

 .فئٌ نهقٕرٍٛ َفظ خط انزأثٛش ٔ يُذٛبٌ يزؼبكغبٌ ٔ َفظ انشذح 

 :ٚؼجش ػٍ ششطب رٕاصٌ ثًب ٚهٙ 

 :   نهقٕرٍٛ َفظ خط انزأثٛش 

   F1   + F2   = 0:         انًجًٕع انًزجٓٙ نهقٕرٍٛ يُؼذو 

 :انٕصٌ ٔ انكزهخ 

 :يًٛضاد ٔصٌ انجغى 

 Gيشكض انثقم :َقطخ انزأثٛش 

 G           انًغزقٛى انشأعٙ انًبسيٍ :خط انزأثٛش 

 (N)شذح انٕصٌ ثـبنُٕٛرٍ :  P َذٕ األعفم                   Gيٍ :انًُذٗ 

 Kgانكزهخ ثـ  : m.                     رقبط ثذُٚبيٕيزش :انشذح 

                                                      g :  شذح انزقبنخ ثـN/Kg  

 .شذح انٕصٌ يقذاس ٚزغٛش دغت انًكبٌ ٔ االسرفبع  -

 .انكزهخ يقذاس فٛضٚبئٙ ثبثذ ال ٚزغٛش دغت انًكبٌ ٔ االسرفبع  -

 قـــــــــبَــــٌٕ أٔو
 :رزكٛش 

 : قانون أوم                    :التركيب التجريبي لدراسة قانون أوم 
 (A)        (Ω)       (v)  

 U=R×I 
 :مميزة الموصل األومي 

عبارة عن مستقيم يمر من 
 .أصل المعلم 

 القدرة الكهربائية

 رؼجٛش انقذسح انكٓشثبئٛخ فٙ انزٛبس - 2تعبير القدرة الكهربائية     -1
 انًزُبٔة انجٛجٙ ثبنُغجخ نجٓبص  انزغخٍٛ         .      في التيار المستمر 

P = U×I                  P = Ue×Ie  
(A) (             V(     )W         ) 

 نجٓبص Rانقذسح انكٓشثبئٛخ انًغزٓهكخ فٙ انًقبٔيخ انكٓشثبئٛخ   -3

P = R×I :       انزغخٍٛ  
2

 = P     أٔ    
𝐔𝟐

𝐑
    

 الطاقة الهربائية

 J)) يرمز لها بـ jouleيعبر عن الطاقة الكهربائية بالوحدة العالمية  -

، و تقاس  بواسطة  (wh) ساعة –ووحدتها العملية هي الواط 
عداد الطاقة الكهربائية ، وهي تساوي مجموع الطاقة المستهلكة من 

 .طرف كل جهاز كهربائي يشتعل في التركيب المنزلي  
  عدد دورات القرص n و  (wh/tr) تابتة العداد بـ Cالعالقة بين  -

    E = C × n: هي  (wh) الطاقة الكهربائية بـ E و  (tr)بـ 
 :تحسب الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي بـ  -

E=P×t            ;          E=U×I×t                
  .Rالطاقة الكهربائية المستهلكة في جهاز التسخين مقاومته  -

E=R×I
2
×t                                            

 :دغبة ركهفخ انطبقخ انكٓشثبئٛخ انًغزٓهكخ فٙ انًُضل  -

  )E=E2انقًٛخ انجذٚذح ػهٗ انؼذاد )       )E1انقًٛخ انقذًٚخ ػهٗ انؼذاد )  

 

                          1KWh)) ثًٍ × KWh ثـ Eانطبقخ انًغزٓهكخ  = ( prix)انزًٍ  -

        

 

m/s 

S    

m   

  3.6÷ 

  3.6× 

 انثبنثخ إػذاد٘– رهخٛص دسٔط انفٛضٚبء انذٔسح انثبَٛخ 

رذذٚذ انًجًٕػخ 

 انًذسٔعخ

رذذٚذ قٕٖ انزًبط : جشد انقٕٖ يٍ خالل 

 ٔ قٕٖ ػٍ ثؼذ انزٙ رؤثش ػهٗ انجغى 

P=m×g    


