
1 3/  
 

 

 

 

 

 اد امؼووم نويافؼني احملاور امؼومية يف امفزيايء املعووبة يف أ وملبي

 امتصفيات اههنائيةمرحةل 

 

. ثوازن املوائع1

  .يف سائل أ و غاز امضغط

 .املاهومرت ، املس تعرقة ال واين

 قاهون امضغط يف امسوائل املتجاوسة.

 دافؼة أ رمخيدس.

 امثقل امظاهري.
 

 رةة . احل2

 ، احلرةة وامسكون.املرجع اجلسم

. امتسارع الآين، امتسارع اموسعية امرسػة املسافة وامفاصةل، شؼاع الإزاحة،،  راملسا

 احلرةة املس تقمية امليتظمة. ،اموسعي

 .امثقل ، امكتةل ، واحدة قياس امقوة، امقوة غيارص
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 : مبدأ  امفؼل ورد امفؼل.امفؼل رد قوة ،امفؼل قوة ، امقوى حمصةل

 .امسامب امؼمل املوجب، ملامؼ

 .املائل املس توي ، واحملور امؼجةل .امروافع ة، امبكر  ، الإسفني امرافؼة،: امبس يعةت الآل

ىل امقوة ، حتويلاملتالقية امقوى  .متؼامدثني مركبتني اإ

 متوازيتني قوثني حمصةل غيارص، واحدة جبهة متوازيتني قوثني حمصةل غيارص، املتوازية امقوى

 .متؼاكس تني جبهتني

 امؼالقة بني امكتةل وامثقل.

 .امثقاميّة اماكمنة امعاقة

 امعاقة احلركية.

 .املياكهيكية امعاقة مصوهية

 .معل قوة احتاكك اثبتة امقمية

ىل قوى من بيهنا قوى احتاكك.  ثغري امعاقة املياكهيكية جلسم خيضع اإ
 

 . امضوء وامصوت 3

 ، واىكساره.امضوء اهؼاكس

 .امومهي واخليال احلقيقي اخليال

 يف الاهؼاكس.   دياكرت قاهوان

آة ملس توية آة املقؼرةاملرأ آة احملدبة.، املرأ   ، املرأ

آة  آة احملدبة وصفات اخليال املتشلكقاهون جشكيل ال خيةل بواسعة املرأ ، املقؼرة وبواسعة املرأ

 .امتكبريقاهون 

 .امتكبري قاهون ،امؼدسات جشّّكها اميت ال خيةل صفات :امؼدسة

 امضوء امبس يط.، ثبدد امضوء يف املوشور، امضوء املركب، -املوشور

 .املرئية غري الإشؼاػات

 .املوجة ظول ة، امعومي املوجة ،امؼرضية املوجة  ،املوجة
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 .املوجة وظول املوجة اهتشار رسػة بني امؼالقة. املوجة اهتشار رسػة

 امصدى. ،شدة امصوت، ارثفاع امصوت، ظابع امصوت، املدى املسموع
 

 احلرارة وامعاقة. 4

 درجةسالمل ، اميوغية احلرارة ، احلرارية امسؼة ، احلرارةيس مقاي  احلرارة درجة احلرارة مكية

 (لكفن ، سلاحلرارة )سمل سوس يوس

 امؼالقة بني ثغرّي درجة احلرارة ومكية احلرارة املكتس بة.

 .امؼزل احلراري اهتشار احلرارة.ظرق 

 .امعويل اهمتدد مؼامل - امظاهري اهمتدد -احلجمي اهمتدد -امعويل متدد ال جسام ابحلرارة: اهمتدد
 

 . امكهرابء 5

آاثر، امكهرابء مكية، امتيار شدة: املتواصل امكهرابيئ امتّيار   .املتواصل امكهرابيئ امتيار أ

  .تفوم مقياس امكهرابيئ، ون اممك فرق

 ،ال وم م،أ و  قاهون ة، كهرابئية مبؼرفة املقاومة اميوغيحساب قمية املقاومة ام   كهرابئيةام  قاومةامل

املودل امكهرابيئ املس متر، امقوة احملرةة  ل املقاومات ػىل امتسوسل ووصوها ػىل امتفرع.وص

 امكهرابئية واملقاومة ادلاخوية ملودل.
 

 ال رض وامفضاء . 6

 .حرةة ال رض حول امشمس

 حرةة امقمر حول ال رض،

 اخلسوف وامكسوف،

 املد واجلذر،

 .كواكب اجملموػة امشمس ية
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