ملخص لدروس الفيزياء السنة الثالثة من التعليم الثانوي االعدادي
احلركــــة
 الحركة و السكون مفهومان نسبيان و يتعلقان بالجسم املرجعي . مسار متحرك هو الخط املستمر الذي يجمع بني املواضيع املتتالية التي مير منها هذااملتحرك ،شكل املسار يتغري حسب الجسم املرجعي ،هناك عدة أنواع من املسارات
من بينها (املسار املستقيمي  ،Rectiligneاملسار الدائري  ،Circulaireاملسار املنحني
. )...،Curviligne
 تصنف الحركة اىل عدة أنواع من بينها  :حركة اإلزاحة (تحافظ كل قطعة  ABمنالجسم املتحرك عىل نفس االتجاه) و حركة الدوران (مسار كل نقطة من نقط جسم
متحرك دائريا وممركزا حول محور ثابت)
السرعــة
الرسعة املتوسطة ملتحرك هي خارج قسمة املسافة املقطوعة  dعىل املدة الزمنيةاملستغرقة  ، tو نعرب عنها بالعالقة التالية :
 الوحدة العاملية لقياس الرسعة هي  m/sو تستعمل وحدة ثانوية هي km/hللتحويل من  m/sاىل  km/hيجب الرضب يف )1m/s = 3.6km/h( 3.6
 تصنف الحركة اىل ثالث أصناف هي  :منتظمة (املسافات املقطوعة خالل نفس املددالزمنية تابثة التتغري) و متسارعة (املسافات املقطوعة خالل نفس املدد الزمنية تتزايد
باستمرار) و متباطئة (املسافات املقطوعة خالل نفس املدد الزمنية تتناقص باستمرار).
 تعترب حركة جسم متغرية أذا كانت الحركة متسارعة أو متباطئة أو إذا كانتاملسافات املقطوعة ،خالل نفس املدة الزمنية ليست بتابثة.
 مسافة التوقف هي املسافة التي تقطعها الدراجة أو السيارة بني اللحظة التي يرىفيها السائق الخطر ولحظة توقف الدراجة أو السيارة .وتساوي مجموع املسافة DR
املقطوعة خالل رد الفعل واملسافة  DFاملقطوعة خالل عملية الكبح أو الفرملة
حيث
ونكتب
التأثريات امليكانيكية
خالل تأثري ميكانييك يطبق املؤثر (مصدر التأثري) عىل املؤثر عليه (املتلقي) تأثريميكانييك فيصدر مفعول(الحفاظ عىل سكون جسم ،تغيري مسار جسم ،تحريك جسم،
تشويه جسم).
 تصنف التأثريات امليكانيكية إىل صنفني  :تأثريات متاس وتأثريات عن بعد .)1تأثريات التامس  :يكون مصدر التأثري واملتلقي يف حالة متاس ،مثال (القلم يؤثر عىل
الورقة) ،تأثريات التامس ميكن تصنيفها ال نوعني هام :
تأثري متاس مموضع  :مساحة التامس بني املؤثر و املتلقي صغرية جدا ميكن اعتبارها
نقطية مثال بكار يؤثر عىل ورقة.
تأثري متاس موزع  :مساحة التامس بني املؤثر و املتلقي كبرية مثال كتاب موضوع عىل
سطح أفقي .
 )2تأثريات عن بعد  :يكون مصدر التأثري واملتلقي ليس يف حالة متاس ،مثال
(املغناطيس يؤثر عىل مسامر من الحديد) ،وتكون دامئا موزعة عىل جميع أجزاء
الجسم .
 لتحديد التأثريات امليكانيكية املطبقة عىل جسم أو مجموعة من األجسام يجب إتباعالخطوات التالية .1 :تحديد املجموعة املدروسة ( جسم أو مجموعة من األجسام )،
 .2جرد تأثريات التامس املطبقة عىل املجموعة املدروسة .3 ،جرد التأثريات عن بعد
املطبقة عىل املجموعة املدروسة.
القوة و توازن جسم خاضع لقوتني
 القوة هي املقدار الفيزيايئ املقرون بتأثري ميكانييك لجسم عىل جسم أخر.مثال  :تطبق رجل التلميذ تأثري ميكانييك عىل الكرة أو تطبق رجل التلميذ قوة عىل
الكرة،
 للقوة أربع مميزات هي:* نقطة التأثري (نقطة التامس بني مصدر التأثري و املتلقي أو مركز ثقل الجسم يف حالة
تأثري عن بعد).
* خط التأثري (هو املستقيم الذي له إتجاه ظهور مفعول التأثري ومير من نقطة التأثري).
* املنحى (ميثل منحى الحركة اإلفرتاضية)
* الشدة (تقاس بواسطة الذينامومرت وحدة قياسها هي نيوتن ويرمز لها ب . )N
متثل القوة بواسطة متجهة أما شدة القوة يرمز لها بحرف روماين كبري P، F مبدأ توازن جسم  :عند توازن جسم خاضع لقوتني فإن لهاتني القوتني:نفس خط التأثري ،نفس الشدة ،منحيان متعاكسان.
العالقة بني القوتني  FAو  FBهي FB + FA = 0 :
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األستاذ  :عامر بناين
optimus.227405@gmail.com
جهة تادلة أزيالل

الوزن و الكتلـة
كتلة جسم مقدار ثابت يرمز له ب  mال يتغري وال يتعلق باملكان الذي يوجد فيه بلتتعلق بكمية املادة املكونة للجسم فقط .تقاس الكتلة بامليزان و وحدتها العاملية هي
الكيلوغرام .Kg
 أما وزن جسم فهو القوة املطبقة من طرف جاذبية األرض عىل هذا الجسم يرمزلشدة الوزن ب  Pوتقاس بواسطة جهاز الذينامومرت و يتغري وزن الجسم حسب تغري
املكان واالرتفاع.
 العالقة بني شدة الوزن و الكتلة هي : gشدة الثقالة و هي مقدار متغري يتغري بتغيري املكان و االرتفاع.
املقاومة الكهربائية
املوصل األومي هو ثنايئ قطب يوجد يف جل األجهزة االلكرتونية و الكهربائية ،يتميزمبقدار فيزيايئ يسمى املقاومة الكهربائية رمزها  Rو وحدتها العاملية األوم  Ωو تقاس
بجهاز األومرت  ، Ohmmètreيتميز املوصل االومي بعرقلة مرور التيار الكهربايئ يف
الدارة وبالتايل التخفيظ من شدة التيار املار فيها و أيضا ارتفاع درجة حرارة املوصل
األومي .
 قانون أوم  :التوتر  Uبني مربطي موصل أومي يساوي جذاء املقاومة  Rوشدة التيار Iاملار عربها ،ونعرب عن ذلك بالعالقة :
القدرة الكهربائية
القدرة الكهربائية مقدار فيزيايئ يرمز له ب  Pويعرب عن مدى تفوق جهاز كهربايئعىل األخر يف اإلضاءة أو التسخني أو غري ذلك و وحدته العاملية هي  Wattالواط
ونرمز لها بالحرف .W
التحويل بني وحدات القدرة الكهربائية :
امليليواط

الواط

الكيلوواط

امليكاواط

الجيكاواط

الترياواط

mW

W

kW

MW

GW

TW

القدرة الكهربائية املستهلكة من قبل جهاز (مصباح ،محرك )..يشتغل بالتيار املستمرهي جداء التوتر  Uاملطبق بني مربطيه وشدة التيار  Iاملار فيه و نعرب عن ذلك
بالعالقة:
 العالقة  P = U × Iتطبق فقط عىل األجهزة التي تشتغل بالتيار الكهربايئ املستمرأو األجهزة التي تشتغل بالتيار املتناوب وتعتمد عىل املفعول الحراري كاملكواة
واملشواة التي تحتوي عىل مقاومة  ، Rاعتامدا عىل قانون أوم يصبح تعبري القدرة
الكهربائية هو :
الطــاقة الكهربائية
الطاقة الكهربائية مقدار فيزيايئ نرمز لها بالحرف  ، Eوتقاس بواسطة العدادالكهربايئ وحدة قياسها يف النظام العاملي للوحدات هي الجول  jouleويرمز لها ب . J
 الطاقة الكهربائية  Eاملستهلكة من طرف جهاز كهربايئ تساوي جداء قدرتهاملستهلكة  Pو املدة الزمنية الخاصة بتشغيله  tنعرب عن الطاقة الكهربائية
بالعالقة :
 وحدات الطاقة الكهربائية هي : الواط  -ساعة ( )Whحيث . 1Wh =1W×1h = 1W×3600s = 3600J الكيلوواط  -ساعة  kWhحيث 1kWh = 1000Wh = 3600000j عداد الطاقة الكهربائية هو جهاز كهربايئ يستعمل لقياس الطاقة الكهربائيةاملستهلكة يف الرتكيب املنزيل ،يكتب عىل العداد ثابث ة  Cتسمى ثابثة العداد (�Con
 ،)stante du compteurيرمز لعدد دورات العداد ب  nوحدة قياس  nهي الدورة
( )trحيث:
 الطاقة الكهربائية املستهلكة يف جهاز التسخني الذي يحتوي عادة عىل موصل أوميمقاومته  Rيعرب عنها بالعالقة :
للقراءة قسيمة كهربائية نتبع الخطوات التالية:
• حساب الطاقة الكهربائية املستهلكة ب ( )KWhوذالك بطرح القيمة الجديدة
للعداد من القيمة القدمية للعداد.
• حساب مثن الطاقة املستهلكة وذالك برضب الطاقة املستهلكة يف سعر الوحدة.
• حساب الثمن اإلجاميل وذالك بإضافة قيمة الرضائب إىل مثن الطاقة املستهلكة.

