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المقــــــــدمـــة   
 

علم طبٌعً معنً بدراسة القوانٌن العامة للمادة و الطاقة باشكالها المختلفة وبدراسة جمٌع  الفيزياء

وٌعالج , فهو ٌعالج الحركة و الزمن و تركٌب وبنٌة االجسام . التفاعبلت الموجودة فً الطبٌعه 

وتحوالت المادة و الطاقة و ؼٌر ذلك من , الصوت و الضوء و الذرات و النجوم و الكواكب 

ذلك الفهم الذي ٌحول االحداث و , وهو بذلك ٌعطٌنا فهما للكون الذي نعٌش فٌه . الظواهر الفٌزٌابٌة 

الظواهر المختلفة التً نرصدها الى افكار و مبادئ لها انتظامات معٌنة و ممٌزة وتلك هً المفاهٌم 

 . التً تتابع و تترابط مع بعضها وتحمل من المعانً ما ال تحملة الحقابق المنفردة, الفٌزٌابٌة 

ٌتعٌن علٌها ان تتخذ من ,  بوصفها تتضمن معلومات علمٌة متنوعة الفٌزٌاءان مناهج العلوم ومنها 

وان ٌتم ربط تلك المعلومات ربطا وظٌفٌا بحاجات , تلك المعلومات وسٌلة لتحقٌق االهداؾ المرجوة 

اٌضا ان تدرٌس (  ( McFadden,1980وٌضٌؾ.(150:ص,1979,قبلدة)و مشكبلت المتعلم

ٌرمً الى تزوٌد المتعلم بالمعلومات العامة ,  بصورة خاصة الفٌزٌاءالعلوم بصورة عامة و تدرٌس 

و على ذلك , و المدخل العلمً الصحٌح لدراسة العلوم , وتمكٌنه من فهم لؽة العلوم , و الخاصة 

ٌتعٌن وضع المتعلم فً مواقؾ تعلٌمٌة تمكنة على قدر االمكان ان ٌندفع للبحث عن التفسٌرات 

 .(McFadden,1980,p:165) للظواهر الطبٌعٌة من حوله

 لكونه علم ٌقوم على أجراء التجارب الفٌزٌاءٌكتسب العمل المختبري أهمٌة بالؽة فً دراسة علم 

المختبرٌة متخذا من استخدام األدوات واألجهزة والوسابل التطبٌقٌة وكفاٌة مناسبة من المهارات 

 .العملٌة والذهنٌة المتكاملة ألداء العمل المختبري سبٌبلًا لذلك

فالعمل المختبري من شأنه أن ٌؤدي إلى رفع كفاٌة تعلم المعرفة الفٌزٌابٌة إذ ما أحسن استخدام 

مما ٌعنً أدراك الطلبة نفع المفاهٌم والمبادئ والنظرٌات فً حٌاتهم العملٌة  , طرابق تدرٌسٌة مناسبة

وتقرٌب األفكار النظرٌة بوسابل , وأخذهم لتلك المعلومات الفٌزٌابٌة بوساطة العمل والتطبٌق , 

وكٌفٌة استثمارها فً مجاالت الحٌاة المختلفة ,لذا ٌبرز دور , التحسس بها لترسٌخها فً أذهانهم 

 وأهمٌة محضر العلوم هو الشخص المسؤول عن المختبر فنٌاًا وإدارٌاًا,وهو ٌؤدي دوراًا 

 فً العملٌة التعلٌمٌة من خبلل مساعدة معلمً علوم الفٌزٌاء على أداء دورهم العملً بشكل بارزاًا 

جٌد, وذلك عن طرٌق اإلعداد والتنفٌذ للعروض والتجارب العملٌة وتوفٌر جمٌع الظروؾ 

 . واإلمكانات المناسبة الستخدام المختبر وتفعٌله
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 التعرف على األجهزة واألدوات الخاصة بالمجال

 

 

ٌجب على محضري العلوم اإللمام والمعرفة التامة لؤلجهزة واألدوات المتوفرة بالمختبرات والتً 

  .تستخدم فً أجراء التجارب وكٌفٌة عملها واإلحتٌاطات الؤلزمة أثناء التجربة وبعدها

ولكً ٌتم التعرؾ على األجهزة واألدوات الخاصة بالمجال سٌتم عرض األجهزة المتداولة فً مختبر 

الفٌزٌاء شكبل وتفصٌبل كامبل وطرٌقة عملها بصورة مبسطة على محضري العلوم وكٌفٌة تداولها 

. والتعرؾ علٌها من خبلل الدورة التدرٌبٌة التً ستجري لهم

 

 المهارة فً تداول المواد واألجهزة واألدوات

 

ٌجب معرفة طرٌقة تداول هذه األجهزة واالحتٌاطات البلزمة إلتخاذها قبل إجراء التجرٌة كتجربتها 

.  والتأكد من صبلحٌتها والتعرؾ على مكوناتها

 ===============================================

 ٌجب مراعاة األسس الفنٌة السلٌمة أثناء تداول األجهزة واألدوات والمواد . 

 

 هٌجب عدم إستخدام أي جهاز قبل التأكد من الطرٌقة الصحٌحة إلستخدام 

   

 ٌجب عدم إستخدام أي جهاز كهربابً إال بعد التأكد من قٌمة الفولت الذي ٌعمل علٌة . 

 

  ٌجب التأكد من اتجاة التٌار عند إستخدام األجهزة الكهربابٌة التً تعمل على التٌار

 . المستمر

 

 ٌجب التأكد من توصٌل سلك أرضً بجمع األجهزة الكهربابٌة التً ٌوجد بها . 

 

  ٌجب التأكد من رفع األعمدة الكهربابٌة من األجهزة التً ٌعمل بها فً حالة عدم

 . استخدامها لفترة طوٌلة
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  ٌحذر نقل المٌزان الحساس الكهربابً الؤللكترونً من مكان إلى آخر وهو مهٌأ

 .للتشؽٌل أو أي جهاز حساس ناحٌة الكهرباء

  

  ٌجب التأكد من جفاؾ طاولة المختبر واألٌدي واألجهزة الكهربابٌة قبل البدء

 . بتوصٌل الدوابر الكهربابٌة 

 

  ٌجب إدماج مقاومة مناسبة ومقاومة متؽٌرة فً الدوابر الكهربابٌة التً ٌستخدم فٌها

 . محوالت كهربابٌة 

 

  وأقصى شدة تٌار ممكن أن تتحملة  (المقاومات الثابتة والمتؽٌرة)ٌجب معرفة مقدار

 .هذه المقاومات

 

  عند إستخدام وحدة الترانزٌستور أو المقوم البلوري ٌجب مراعاة أقصى شدة تٌار

 . ٌتحملة وأقصى فرق جهد تعمل علٌة

 

  عدم اإلعتماد على التدرج الموجود على المحوالت الكهربابٌة لقٌاس فرق الجهد

 . الخارج من الجهاز

 

  ٌجب إستخدام أسبلك ذات أقطار مناسبة لشدة التٌار المار فً الدابرة الكهربابٌة

 . والتأكد من األسبلك والتوصٌبلت

 

  ٌجب فصل جمٌع األجهزة الكهربابٌة من منابع التٌار الكهربً عند إنقطاع التٌار

 .الكهربابً

 

  ٌجب أن تجفؾ األجهزة واألدوات المستخدمة فً تجارب التفرٌػ الكهربابً للشحنات

 . 
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 األسلوب األمثل لحفظ األجهزة واألدوات

 

 

 أدوات وأجهزة الفٌزٌاء

 

 

 . صقل جمٌع األدوات النحاسٌة .1

 

تدهن الشوك الرنانة وآالت القٌاس بطبقة رقٌقة من الفازلٌن أو الزٌت وتلؾ بورق  .2

 .خفٌؾ وعند أخراجها لئلستعمال تنظؾ جٌداًا 

 

تحفظ العدسات والمراٌا والمنشورات الزجاجٌة بحٌث ال تتبلصق أوجهها مما  .3

ٌعرضها للخدش أو الكسر بل ٌجب وضعها فً علبة منسقة وٌلصق بالعلبة لٌبل ٌحدد 

 .العدد الموجود

 

 :ٌراعى حفظ أدوات المؽناطٌسٌة بالطرٌقة التالٌة .4

================== 

  المؽناطٌسات توضع بحٌث تكون األقطاب المختلفة متجاورة فً أزواج حافظة

 .حدٌدٌة

 توضع على هٌبة محٌط دابرة: البوصبلت. 

 توضع على هٌبة معٌن بحٌث تكون األقطاب المتجاورة : اإلبرة المؽناطٌسٌة

 . مختلفة

 . علما بأن المؽناطٌسات قابلة للكسر وأن الطرق والحرارة ٌفقدانها المؽناطٌسٌة

 

 .تحفظ الترمومترات داخل األؼلفة الخاصة بها بعد اإلنتهاء من العمل .5

 

توضع أنابٌب المطاط فً خزانة مؽلقةوبجانبها ٌوضع حوض زجاجً مملوء بالماء  .6

 .لجعل الجو رطبا فبل تجؾ وتتشقق
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تنظٌم وتخزٌن المواد واألدوات واألجهزة المخبرٌة 

 

 

 واألدواتالمقصود بتصنٌؾ التجهٌزات المخبرٌة , فهً عملٌة ترتٌب وتنظٌم وتوزٌع لؤلجهزة 

والمواد الكٌمٌابٌة وأثاث المختبر ومحتوٌاته , بطرٌقة علمٌة مدروسة ٌراعى فٌها شروط األمن 

والسبلمة العامة , والتسهٌل على مستخدمً المختبر الوصول إلى أي أداة أو جهاز أو مادة كٌمٌابٌة 

 وٌعتمد نجاح  , بأقل وقت ممكن , ودون حصول أي خطأ قد ٌؤدي إلى مخاطر وكوارث كبٌرة

العمل فً مختبرات العلوم بالدرجة األولى الشك على التنظٌم والترتٌب,وبما فٌه تنظٌم وترتٌب 

األجهزة واألدوات فً خزانات المختبر هو من األمور الهامة التً ٌجب أن ٌولٌة محضر العلوم 

إهتماما خاصا, إذ إن ذلك ٌٌسر له سهولة تجهٌز ما ٌطلب منه, كما ٌعتبر العامل األول فً المحافظة 

على األجهزة واألدوات والمواد ومعرفة أعدادها وكمٌاتها وما ٌنقص منها, لٌحرص المحضر على 

وتوجد عدة طرق لتنظٌم األجهزة واألدوات والمواد ٌمكن .توفٌر وسد النقص فً الوقت المناسب

إجمالها فً  

: النظامٌن التالٌٌن

 ==========================

 

النظام األفقً :أوال

 

وٌتلخص فً ترتٌب وتنظٌم األدوات والمواد طبقا لتوزٌع المنهج على أشهر العام الدراسً ثم ٌتم 

ثم ٌتم ترتٌب كل خزانة طبقا للوحدات . ترتٌبها فً الخزانات تبعا للتوزٌع الزمنً للمنهج وللصفوؾ 

. الواردة فً توزٌع المنهج على أشهر السنة

 

 أهم إٌجابٌات هذاالنظام ماٌلً 

 

 .إتباعه لتوزٌع المنهج خبلل أشهر العام الدراسً .1

.  إعطاء محضر العلوم الوقت الكافً لمعرفة النقص والعمل على توفٌره .2
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أهم سلبٌات هذاالنظام ماٌلً 

 

ٌحتاج إلى عدد كبٌر من األجهزة واألدوات إذ إن جهاز معٌنا قد ٌستخدم فً أكثر  .1

 .من موضوع فً الصؾ الدراسً الواحد,كما أنه ٌستخدم لؤلكثر من صؾ

 

ٌحتاج إلى عدد كبٌر من الخزانات ٌضٌق بها المكان المتاح ,فضبل عن صعوبة  .2

 .توفٌرها

 

تحتوي الخزانة الواحدة على خلط ؼٌر متجانس من األجهزة واألدوات والمواد مما  .3

 . ٌخل إخبلالًا شدٌد بشروط األمن والسبلمة المفروض توفٌرها وتطبٌقها

 

 

 

تخصٌص خزانة أو أكثر لؤلجهزة واألدوات والمواد الآلزمة لدراسة كل فرع من فروع علم الفٌزٌاء 

:- وحسب التقسٌم األكادٌمً

ثم أدوات عامة وهً التً ال - خواص مادة- حرارة- ضوء- صوت- كهرباء تٌارٌة- كهرباء ساكنة

. تندرج تحت قسم من األقسام السابقة

: ولنذكر مثاال على ذلك

 ===================

ٌتم حصر ما ٌوجد فً المختبر من أجهزة وأدوات ومواد تخص دراسة موضوع 

. المؽناطٌسٌة,مؽناطٌسٌات ذات أحجام وأشكال مختلفة , بوصبلت برادة حدٌد

ثم ترتٌب مع مراعاة األسس الفنٌة فً ترتٌبها للمحافظة على قوتها المؽناطٌسٌة,وفٌها ٌلً بعض 

: المبلحظات التً ٌجب وضعها فً اإلعتبار

 =========================

 .توضع األجهزة الثقٌلة فً أسفل الخزانة (1

توضع األجهزة الكبٌرة فً الجزء الخلفً من الرؾ واألجهزة الصؽٌرة فً الجزء  (2

 . األمامً منه

 .توضع بطاقة على كل جهاز ٌبٌن فٌها أسم الصنؾ ورقمة بالمخزن (3

 .توضع قابمة على الخزانة تتضمن ا؟ألجهزة واألدوات الموجودة بها (4

النظام الرأسً : ثانٌا
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فً حالة إحتواء الجهاز على أكثر من جزء توضع األجزاء متجاورة مع ترقٌم  (5

. القطع

جوانب األمن والسالمة فً التعامل مع أدوات وأجهزة الفٌزٌاء 

 بمنتهى الحذر , واتباع اإلرشادات الفٌزٌاء مختبر فًالمخبرٌة ٌجب التعامل مع التجهٌزات      

 , نظراًا لحساسٌة هذه التجهٌزات , ودقتها , وٌمكن األجهزة النشرات المرفقة ببعض فًالواردة 

  :  المختبر هذافًالمخبرٌة  اإلرشادات العامة التالٌة عند تخزٌن وتصنٌؾ التجهٌزات اتباع

 بعٌد عن الرطوبة ومصادر المٌاه , لمنع تشكل الصدأ  مكانفً واألدوات األجهزةاحفظ  .1

  . علٌها , مما ٌؤدي إلى تلفها

 اإللكترونٌة والكهربابٌة بعٌداًا عن المواد الكٌمٌابٌة بشكل عام , فتصاعد األجهزةاحفظ  .2

 .األجهزةاألبخرة من بعض هذه المواد قد ٌتلؾ هذه 

 بعٌداًا عن مصادر الحرارة , وأشعة الشمس المباشرة , فبعضها ٌدخل األجهزةاحفظ  .3

 تركٌبه , فإذا تعرضت لدرجات حرارة معٌنة فقد تتلؾ , كما تتأثر بعض هذه فًالببلستٌك 

  .  البسٌطة منها بدرجات الحرارة حتىاألجهزة

 حال حصول أي عطل أو فً تحت أحواض الؽسٌل , منعاًا لتلفها واألدوات األجهزةتخزن ال  .4

  . تلؾ ألي جزء من المؽسلة

  . عدم تكدٌس األدوات واألجهزة فوق بعضها , ألن ذلك ٌؤدي إلى تلفها مع الزمن .5

 مكان واحد , للوصول إلٌها بسرعة عند فًالواحد مع بعضها حفظ جمٌع أجزاء الجهاز  .6

  . الحاجة , وللحٌلولة دون فقدان أي من هذه القطع

 حال وجود مختبر خاص فً المختبرات األخرى فً الفٌزٌاءمختبر عدم خزن أجهزة  .7

  .  المدرسة مستقبلًا عن المختبرات األخرىفًبالفٌزٌاء 

كٌفٌة التعامل مع أجهزة الفٌزٌاء 

ٌجب مراعاة األسس الفنٌة السلٌمة أثناء تداول وحفظ وتخزٌن األجهزة واألدوات  (1

 .والمواد

 .عدم إستخدام أي جهاز قبل التأكد من الطرٌقة الصحٌحة الستخدامة (2

 .عدم إستخدام أي جهاز كهربابً آال بعد التأكد من (3

 قٌمة فرق الجهد الذي ٌعمل علٌه. 

 أقصى شدة تٌار تتحملة المقاومات الثابتة والمتؽٌرة .
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 .معرفة إتجاة التٌار عند إستخدام األجهزة الكهربابٌة التً تعمل على التٌار المستمر (4

 . التأكد من توصٌل سلك أرضً ٌجمع األجهزة الكهربٌة التً ٌوجد بها (5

رفع األعمدة الكهربابٌة من األجهزة التً ٌعمل بها فً حالة اإلنتهاء وعدم إستخدامها  (6

 . {المركم– العمود البسٌط – العمود الجاؾ }لفترة طوٌلة,مثل

الحذر عند نقل األجهزة الكهربابٌة األلكترونٌة من مكان ألخر وخصوصا عندما  (7

 .ٌكون مهٌأ للتشؽٌل

ٌجب التأكد من جفاؾ طاولة المختبر واألٌدي واألجهزة الكهربابٌة قبل إستخدامها  (8

 .وٌجب مراعاة ما ٌلً

==============  

  إدماج مقاومة متؽٌرة فً الدوابر الكهربابٌة التً تستخدم فٌها محوالت

 . كهربابٌة

  آلة وٌمز هرست ,بعد اإلنتهاء من – الفاندوجراؾ : تفرٌػ شحنة كل من

 . العمل

  بمبلمسة الجزء البلمس الكروي بسلك جٌد العزل متصل : الفاندوجراؾ

 .(فتحة مخصصة بالجهاز)باألرض,

 بمبلمسة الكرتٌن معا: آلة وٌمز هرست. 

ٌجب اإلهتمام بنظافة األجهزة واألدوات وعدم ترك آي منها خارج الخزانة  (9

 .المخصصة لحفظها

عند إنقطاع التٌار الكهربابً آلي سبب ٌجب فصل جمٌع األجهزة الكهربابٌة من  (10

 .منابع التٌار الكهربابً

ٌفضل عند إجراء تجارب الكهرباء االستاتٌكٌة فً الجو الرطب أن ٌتم تجفٌؾ  (11

 .{سشوار}األجهزة واألدوات المستخدمة وٌوضع مدفأة كهربابٌة للتجفٌؾ مثل

 .ٌجب عدم تفرٌػ المركم تفرٌؽا سرٌعا (12

تحدث الصدمة الكهربابٌة عند سرٌان التٌار الكهربابً خبلل : الصدمة الكهربابٌة  (13

الجسم وقد تسبب الصدمة الكهربابٌة الوفاة وللوقاٌة من أخطار الصدمة الكهربابٌة 

 :ٌجب مراعاة ما ٌلً
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 ًالحذر عند استخدام التٌار الكهرباب . 

 التأكد من سبلمة المادة العازلة فً األسبلك . 

 أن تكون التوصٌبلت الدابرة الكهربابٌة المستخدمة صحٌحة ومحكمة . 

  ًذو السلك األرضً {الببلك}استعمال القابس الكهربابً الثبلث. 

  عدم تشؽٌل األجهزة الكهربابٌة أو عمل توصٌبلت كهربابٌة واألٌدي مبتلة

 . بالماء

 عدم تشؽٌل األجهزة الكهربابٌة المبتلة بالماء  . 

الواجبات الوقابٌة لمحضر المختبر 

  ضع لوحات إرشادٌة فً المختبر بشكل جٌد, وبخط واضح ومقروء, وتوضع

فً مكان بارز إلرشاد الطلبة ومستخدمً المختبر إلى أفضل الطرق لبلستفادة 

 .منه

  العمل على توفٌر الحد األدنى من وسابل السبلمة الواجب توفرها فً المختبر

 .المدرسً

  استخدام وسابل السبلمة الشخصٌة المناسبة عند اإلعداد للتجارب العملٌة

 .وعرضها

  ,التأكد من سبلمة توصٌبلت الؽاز, والتمدٌدات الكهربابٌة 

 .وتوصٌبلت الماء

 إتباع الطرق السلٌمة لحفظ الكٌماوٌات داخل الخزانات. 

 توفٌر حقٌبة إسعافات أولٌة بمحتوٌاتها الضرورٌة. 

  تهٌبة ؼرفة المختبر ومتابعة نظافتها قبل وبعد إجراء التجارب,وإؼبلق المختبر

بعد الفراغ منه, والتأكد من إقفال النوافذ والتٌار الكهربابً ومحابس المٌاه 

 .والؽاز وفق التعلٌمات الخاصة بذلك

  ًإعداد بطاقات خاصة, ٌبٌن فٌها طرق استخدام بعض األجهزة المستخدمة ف

 .المختبر,وذلك لضمان عدم العبث بها وإتبلفها
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 عملٌاًا  الفٌزٌائٌة شروط نجاح التجارب

 

 توفرها فً الجانب النظري للتجربة عوامل ٌجب

 

عملٌاًا و معرفة العبلقة بٌن  ٌجب أن ٌكون محضر العلوم ملم بالقوانٌن النظرٌة  و كٌؾ تطبٌقها

  .مبلحظتها عملٌاًا  المتؽٌرات التً ٌراد

 

 العملٌة عوامل ٌجب توفرها فً مجري التجربة

 

المتعلقة بها وخطوات التجربة واألجهزة  المعرفة العملٌة فً الجانب النظري للتجربة والقوانٌن

. القراءات قبل إجراء التجربة وتوصٌلها والمقدرة على اخذ

==============================================  

 التجربة التقبل النفسً والوقت الكافً والتشوق الداخلً إلجراء .  

 ومبلحظة المؤثرات . وتسجٌلها  القدرة على المبلحظة للمتؽٌرات الناتجة من التجربة

  . الخارجٌة والقدرة على التخلص من سلبٌاتها

 واستنتاج الثوابت والمعرفة الصحٌحة  القدرة على الرسم الصحٌح بٌن المتؽٌرات الفٌزٌابٌة

  . القوانٌن للتحوٌل بٌن الوحدات والتعوٌض فً

 سواءًا كانت آالت حاسبة الكترونٌة أو  معرفة استخدام األجهزة المساعدة فً عملٌات الحساب

  . برامج حاسوبٌة

 

  واألدوات عوامل ٌجب توفرها فً األجهزة

 لمتطلباتها ٌجب أن تكون األجهزة مبلبمة للتجربة ومناسبة . 

 كلما زادت صحة النتابج مع  ٌجب أن تعمل األجهزة بشكل صحٌح ودقٌق فكلما زادت دقتها

  . لمقدار التٌارات والجهود الكهربابٌة سبلمة األسبلك الكهربابٌة ومبلءمتها
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  المختبر العام **

مختبر  )  هذه الحالة علٌه اســمفً المدرسة , ٌطلق علٌه فً حال وجود مختبر واحد فقط فً   

 الفٌزٌاء , وفً هذه الحالة ٌتم تخصٌص خزانة أو عدد من الخزابن المخبرٌة ألجهزة (العلوم العامة  

, بحٌث توضع هذه الخزابن بعٌداًا قدر اإلمكان عن المواد الكٌمٌابٌة , بما ٌضمن عدم وصول 

أبخرتها إلى هذه الخزابن , وٌفضل أن توضع هذه الخزابن أٌضاًا بعٌداًا عن الرطوبة , وأشعة الشمس 

المباشرة , وٌراعى عند ترتٌب 

:  األدوات واألجهزة فٌها القواعد التالٌة

========================= 

  . الرفوؾ السفلى من الخزانة فً كبٌرة الحجم توضع واألدوات األجهزة .1

  .  رؾ خاص بهافً الزجاجٌة توضع واألدوات األجهزة .2

  .  الرفوؾ العلٌا من الخزانةفً األدوات واألجهزة صؽٌرة الحجم , توضع .3

 ذات الحجم الكبٌر نسبٌاًا , والتً ال تستوعبها خزابن حفظ التجهٌزات المخبرٌة , األجهزة .4

 مكان ثابت خارج الخزابن , وتؽطى جٌداًا بالببلستٌك  لحماٌتها من الؽبار واألتربة فًتوضع 

 أقرب خزانة إلٌها مع فً والرطوبة , مع التأكٌد على وضع توابعها بالقرب منها , أو توضع

 .اإلشارة إلى أنها تتبع للجهاز

 :  الواحد كاألتً الرؾفًترتب األدوات  .5

========================================== 

  األمامفًاألدوات ذات االستعمال المتكرر , توضع  .  

  الخلؾفًاألدوات ذات االستخدام القلٌل , توضع  .  

 الحالة , نفس القواعد التً سترد  هذهفً الفٌزٌاء تجهٌزات تصنٌؾٌمكن اتباع طرٌقة  :مبلحظة 

 .     , إذا توفرت المساحة والخزابن الكافٌة لذلك المتخصصالفٌزٌاءالحقاًا عند  الحدٌث عن مختبر 
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  المتخصصالفٌزٌاءمختبر  **

حال توفر مختبر فٌزٌاء متخصص , ومستقل عن  فً واألدوات األجهزة تتبع طرق خاصة بتصنٌؾ

بقٌة المختبرات , بحٌث تتناسب الطرٌقة المستخدمة مع نوع الجهاز أو األداة وحجمها واستخداماتها  

حال المختبرات  فً ومن الطرق المستخدمة , ٌمكن أن نقدم الطرٌقة التالٌة , والتً تعتبر  األنسب. 

  : المدرسٌة

طبٌعة عملها , بما ٌتناسب  فًة ٌتم تخصٌص رؾ أو خزانة خاصة باألدوات واألجهزة المتشابه- 

  واألجهزة فٌها كاألتً األدوات تصنٌؾ وكمٌة هذه األدوات وحجمها , وٌتم

 قٌاس المسافات فًالمستخدمة األدوات واألجهزة : أوالًا 

اسم الجهاز م 

 (مقٌاس التحدب والتقعر)السفٌرو مٌتر  1

المقٌاس المتري  2

  القدمة ذات الورنٌة 3

 (مقٌاس السمك )المٌكرومٌتر  4

 المجهر ذو الورنٌة 5
 

  النووٌةالفٌزٌاء تجارب فًالمستخدمة األدوات واألجهزة : ثانٌا 

اسم الجهاز م 

 جهاز ملٌكان 1

  الخلٌة الضوبٌة 2

 أنابٌب األشعة المهبطٌة 3

  أنابٌب التفرٌػ 4

 عداد جاٌجر 5

  أنبوب جاٌجر 6

 كاشؾ أشعة ألفا 7

 (الفا , بٌتا , جاما )مصادر األشعة  8

 مصدر قدرة ذو الجهد المرتفع 9

 حامل أنبوب جاٌجر 10
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  تجارب الضوءفًاألدوات واألجهزة المستخدمة : ثالثا 

اسم الجهاز م 

المراٌا  1

العدسات  2

المناشر  3

حامل العدسات والمراٌا  4

 . متوازي مستطٌبلت زجاج 5

زجاجً - نصؾ قرص دابري 6

القرص الضوبً  7

المطٌاؾ الضوبً  8

  الصندوق الضوبً والمجموعة الضوبٌة 9

تلسكوب بسٌط  10

  مصباح تجارب الضوء 11

نموذج كامٌرا  12

مجموعة حواجز ضوبٌة  13

  القنطرة الضوبٌة 14
 

 

 

  تجارب الحرارةفًاألدوات واألجهزة المستخدمة : رابعا 

اسم الجهاز م 

جهاز الحلقة والكرة  1

 طقم قضبان معدنٌة 2

صندوق تٌارات الحمل  3

 مسعر جول 4

االزدواج الحراري  5

سخان حراري  6

مسعر نحاسً  7

جهاز قٌاس الحرارة الكامنة للبخار  8

جهاز جول  9

جهاز بٌان اختبلؾ توصٌل المعادن للحرارة  10

شرٌط معدنً مزدوج  11

 . جهاز بٌان اختبلؾ التمدد الطولً للمعادن 12
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  تجارب المغناطٌسٌةفًاألدوات واألجهزة المستخدمة : خامسا 

اسم الجهاز م 

مؽناطٌسات  1

إبرة مؽناطٌسٌة على حامل  2

 بوصلة 3

جهاز أورستد  4

 جلفانومٌتر الظل 5

ملؾ دابري  6

ملؾ لولبً  7

جلفانوسكوب  8
 
 

  تجارب الصوتفًاألدوات واألجهزة المستخدمة : سادسا 

اسم الجهاز م 

 جرس كهربابً 1

ناقوس زجاجً مع جرس  2

 مفرؼة هواء مع قرص 3

صنومٌتر  4

 (مجموعة)شوكات رنانة  5

راسم الذبذبات  6

جهاز تولٌد الذبذبات  7

حوض أمواج  8

زنبركات أمواج  9
 

 

  تجارب المٌكانٌكافًاألدوات واألجهزة المستخدمة : سابعا 

اسم الجهاز م 

 لوحة القوى 1

بكرات مختلفة  2

 المستوى المابل 3

البندول  4

 جهاز هوك 5

مبلزم لتثبٌت البكرات  6

نموذج رافعة  7

جهاز قٌاس قوة الطرد المركزي  8

مروحة كهربابٌة  9
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  تجارب المٌكانٌكافًاألدوات واألجهزة المستخدمة : سابعا 

اسم الجهاز م 

جهاز التصادم  10

المضمار الهوابً  11

عداد زمنً مؤقت  12

عربة مٌكانٌكٌة  13

بوابات ضوبٌة  14

جهاز القصور الذاتً  15

ستروبسكوب  16

ساعة توقٌت مع شرٌط ورقً  17

ساعة وقؾ  18

مجموعة زنبركات لتجارب المٌكانٌكا  19

 (ثبلثً األذرع / ذو الكفتٌن  )مٌزان  20
 

 

 

  مٌكانٌكا السوائل  تجاربفًالمستخدمة األدوات واألجهزة : ثامنا 

اسم الجهاز م 

جهاز قاعة باسكال  1

أسطوانة أرخمٌدس  2

 زجاجة الوزن النوعً 3

المضخة الكابسة  4

 المضخة الماصة 5

دورق إزاحة  6

جهاز األوانً المستطرقة  7

توربٌن مابً  8

 جهاز الخاصٌة الشعرٌة 9
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  مٌكانٌكا الغازات  تجاربفًالمستخدمة األدوات واألجهزة : تاسعا 

اسم الجهاز م 

جهاز قانون بوٌل  1

أنبوب تورشلً  2

 نصفا كرة مجدبرغ 3
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  الكهرباء الساكنة  تجاربفًالمستخدمة األدوات واألجهزة : عاشرا 

اسم الجهاز م 

قضٌب زجاجً  1

قضٌب أبوناٌت  2

 قضٌب معدنً 3

  ناقل شحنات/مستوى اختبار  4

 موصل كروي 5

 موصل مخروطً 6

 ذراع تفرٌػ الشحنات 7

 مولد فان دوجراؾ 8

 أسطوانة فاراداي 9

 كشاؾ كهربابً 10

 مكثؾ ذو لوحٌن متوازٌٌن 11

 
 

  الكهرباء المتحركة  تجاربفًالمستخدمة األدوات واألجهزة : حادي عشر 

اسم الجهاز م 

نموذج المولد الكهربابً  1

 القنطرة المترٌة/ قنطرة ونستون   2

 نموذج التلؽراؾ 3

 ملؾ رمكورؾ 4

 مصابٌح كهربابٌة 5

 أسبلك توصٌل 6

 أمٌتر 7

 مصدر قدرة للجهد المنخفض 8

 فولتمٌتر 9

 جلفانومٌتر 10

 ملً فولتمٌتر 11

 مٌكروأمٌتر 12

 جهاز القٌاس متعدد األؼراض 13

 مقاومات ثابتة 14

 مقاومات متؽٌرة 15

 صندوق مقاومات 16
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  الكهرباء المتحركة  تجاربفًالمستخدمة األدوات واألجهزة : حادي عشر 

اسم الجهاز م 

 صندوق مكثفات 17

 كهربابً/ مفتاح عاكس  18

 صمامات مختلفة 19

 نموذج  محول تعلٌمً 20

 

 

  الرصد الجوي والطقس  تجاربفًالمستخدمة األدوات واألجهزة : ثانً عشر 

اسم الجهاز م 

البارومٌتــر الزببقً  1

البارومٌتــر المعدنً  2

الباروجــراؾ  3

جهاز تٌارات الحمل فً الؽازات  4

جهاز تٌارات الحمل فً السوابل  5

 مٌزان الحرارة الجاؾ والرطب 6

 مٌزان الحرارة ذو النهاٌتٌن 7

 مبوي , فهرنهٌتً/  موازٌن الحرارة  8

 مقٌاس المطر 9

جهاز قٌاس سرعة الرٌح  10

 مؤشر اتجاه الرٌح 11

 (سٌزموجراؾ)راصد الزالزل  12

 

الحدٌثة بمجال الفٌزٌاء باستخدام جهاز كوبرا حاسوب األدوات واألجهزة : ثالث عشر 
 خاص بالمختبر

اسم الجهاز م 

 جهــاز دراسة الحــركة التوافقٌة البسٌطة باستخدام النابض 1

2 
توصٌل المقاومات باستخدام – تحقٌق قانون كٌرشوؾ – جهاز قنطرة ونستون 

 الحاسوب

 جهاز تحلٌل المتجهـــات 3

 جهــاز وحدة الحث المؽناطٌسً 4

 جهــاز وحدة تحقٌق قانون كولوم 5

 جهــاز البـــاروجــراؾ 6
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الحدٌثة بمجال الفٌزٌاء باستخدام جهاز كوبرا حاسوب األدوات واألجهزة : ثالث عشر 
 خاص بالمختبر

اسم الجهاز م 

 جهاز  قــــانـون أوم 7

 جهاز الصــــدم 8

 جهــاز قـــانون نٌــوتن الثــانً 9

.فً أماكن آمنه ومخصصة لئلستخدامها عند الحاجة "  SOFT WERE  "CD   حفظ    

 

 

 

 

أسم الجهـــاز  الـرقم

جهــــاز العداد الزمنً   1

جهــــاز ستروسكـــوب زٌنون ومــاض   2

جهـــاز قدمة ذات ورنٌــــة   3

جهـــــاز فـــاندوجـــــراؾ   4

جهـــــاز مٌكـــرومتـــــر   5

  (المقاومة المتؽٌــــرة  )جهـــــاز الرٌوستات  6

جهـــــاز جنتــــــر   7

جهــــــاز البارومتــــر المعـــدنً   8

جهــــاز البــارومتــــر الـــزببــــقً   9
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جهـــــاز محـــول الكهــــربابً   22

جهــــــاز الكــرة والحلقـــة    23
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جهــــاز حـــوض التمـــوجـــات المـــابٌـــة    25
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 صورة الجهـــاز االستخدام أســـم الجهـاز
 

 

 

 

 العداد الزمنً

 

ٌستخدم لقٌاس المسافة وبالتالً ٌؤدي 

لتعٌن السرعة وٌتكون الجهاز من 

صندوق ٌحتوي على وحدتٌن ولها 

شاشة صؽٌرة تؽذي ببطارٌتٌن 

وتتصل كل خلٌة بأجهزة الكترونٌة 

وٌوجد محول لمد الطاقة الكهربابٌة 

توجد اماكن خاصة لمقابس , للجهاز 

ٌتم ادخال اسبلك كهربٌة بها قادمة , 

من اجهزة اخرى وتعطً اشارة 

.للجهاز لبداٌة عمل الجهاز   

 

 

 التعرف على كٌفٌة إستخدام بعض األجهزة الفٌزٌائٌة
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أســـم الجهـاز  صورة الجهـــاز  االستخدام 
 

 

 ستروسكوب

 زٌنون وماض

 

 

ٌستخدم لتعٌٌن الزمن الدوري 

والتردد ألجسام تتحرك حركة 

اهتزازٌة سرٌعة جدا مثل شوكة 

رنانة مهتزة  أو تعٌن سرعة 

مروحة وذلك عندما ٌبدو الجسم 

المهتز ساكناَ عند إضابتة الستروب 

.الوماض   

 

صورة الجهـــاز  االستخدام أســـم الجهـاز

 

 

 

 

 فاندوجـراؾ

[ 

جهاز ٌستخدم لشحن األجسام 
بشحنة معروفة وٌستخدم للحصول 
على الشحنات الكهربٌة التى تتولد 

على الكرة المعدنٌة وٌراعى 
  :األتً

  الحذر عند االستخدام نظرا
 . للجهد العالً الناتج عنه 

  ٌتم تفرٌػ الشحنة بمبلمسة
   .الكرة الصؽرىبالكرة الكبٌرة
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زأســـم الجهـا  صورة الجهـــاز االستخدام 

 

 

قدمة ذات 

 ورنٌة

 

تستخدم لقٌاس األقطار الداخلٌة 

والخارجٌة األنبوبة اختبار مثبل 

دقة القٌاس ) واألطوال بدقة 

.  مم 0.01تصل الى   

 

 

 

 

 

 

 

 

زأســـم الجهـا صورة الجهـــاز  االستخدام 

 

 

 مٌكرومتــر

 

ٌستخدم لقٌاس قطر الخارجً 

لسلك  رفٌع من المعدن أو الورق 

  مم 0.01بدقة تصل إلى 
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صورة الجهـــاز  االستخدام أســـم الجهـاز
 

 

 

 

 

 جهاز جنتـــــر

 

ٌستخدم لتعٌن معامل التمدد 

الطولً أي لقٌاس معامل التمدد 

الخطً لساق معدنٌة وٌتركب 

من أنبوبة أسطوانٌة لها سدادان 

, تنفذ منها الساق المعدنٌة 

ولؤلنبوبة فتحتان أحدهما لدخول 

, بخار الماء واألخرى لخروجة 

وفتحة متوسطة ٌنفذ منها 

حٌث ٌوجد عند . ترمومتر 

طرفً الساق المعدنٌة عابق 

معدنً والطرؾ االخر ٌوجد 

وٌتصل بطرفً , مٌكرومتر

دابرة كهربٌة مكونة من جرس 

كهربابً وبطارٌة ومفتاح 

. توصٌل 

 

 

 

 

صورة الجهـــاز  االستخدام أســـم الجهـاز
[ 

 

 مقاومة متؽٌرة

 الرٌوستات

 

 

 تستخدم المقاومة المتغٌر

كمقاومة متغٌرة  (الرٌوستات  )
.لتغٌر شدة التٌار   
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صورة الجهـــاز  االستخدام أســـم الجهـاز
 

 

 البارومتــر

 المعــدنً

 

 

ٌستخدم لتعٌن الضؽط الجوي  

. والتعرؾ على حالة الجو   

 

 

 

 

صورة الجهـــاز  االستخدام أســـم الجهـاز

 

 

 

 البـارومتــر

 الــزببـــقً

 

 ٌستخدم الجهاز لقٌاس الضعط 

الجـوي ولكن عن طرٌق إعطـاء 

قــــراءة فقط دون رســـم 

.  تخطٌطً كما فً الباروجراؾ 

وٌراعى فٌه أن ٌبلمس السن 

سطح الزببق فً المســتودع 

وذلك بإدارة المســمار أسفل 

 .المســتودع 
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صورة الجهـــاز  االستخدام أســـم الجهـاز 

 

 

 

 

 

 صــونومٌتر

 

ٌستخدم لتولٌد موجات موقوفة 

ٌتكون من , لدراسة خواصها 

صندوق خشبً او معدنً مفرغ 

وٌثبت علٌة وتران من المعدن 

وٌكون من نفس المادة إال أن 

وقد , نصؾ قطرهما مختلفان 

ٌضاؾ وتر ثالث بخطاؾ وٌعلق 

وٌرعى , علٌه أثقال مختلفة 

تخزٌن الجهاز فً مكان بعٌد 

وإصبلح األوتار , عن النار 

وٌرعى حمل , فور أنقطاعها 

. الجهاز بكلتا الٌدٌن معِا 

 

 

 

 

 

ستخداماال أســـم الجهـاز  صورة الجهـــاز  

 

 

 

 جهاز هــــوك

 

ٌدرس العبلقة ما بٌن القوى 

المؤثرة على نابض ومقدار 

وٌراعى , االستطالة الحادثة فٌه 

عند استخدامة أال ٌكون الثقل 

الموضوع ٌتعدى النابض حد 

.المرونة   
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زأســـم الجهـا صورة الجهـــاز  االستخدام 

 

 

 كشاؾ كهربابً

 

 

 ٌستخدم الجهاز فً الكشؾ عن 

حالة الجسم الكهربٌة ونـــوع 

.الشحنة   

 

 

 

 

 

 

زأســـم الجهـا صورة الجهـــاز  االستخدام 

 

 

 

 مخلخلة هواء

 

تعمل على خلخلة الهواء داخل 

الناقوس حتى تفرغ الهواء تماما 

حٌث ٌستخدم فً اثبات أن 

الصوت ٌنتقل خبلل األوساط 

.المادٌة وال ٌنتقل خبلل الفراغ   
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صورة الجهـــاز  االستخدام أســـم الجهـاز

 

 

جهاز قٌاس شدة 

التٌار وفرق 

 الجهد

 

ٌستخدم مجزئ التٌار ومجزئ 

الجهد المناسب لشدة التٌار 

وفرق الجهد والتٌار المار فً 

الدابرة ٌرفع المجزئ من الجهاز 

. بعد أجراء التجربة مباشرة 

ٌراعى تصحٌح قراءة الجهاز 

.طبقا للجدول المدرج أدناه   

ٌوصل االمٌتر فً الدوابر . 

على التوالً وٌوصل الفولتمٌتر 

 .على التوازي 

 

 

 

صورة الجهـــاز  االستخدام أســـم الجهـاز

 

 

 

 جهاز اورستد

 

 

ٌستخدم الظهار المجال 

المؽناطٌسً الناشا عن مرور 

تٌار فً سلك مستقٌم وٌصل مع 

مصدر تٌار مستمر وأمٌتر 

  .(رٌوستات)ومقاومة متؽٌرة 
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صورة الجهـــاز  االستخدام أســـم الجهـاز

 

 

 اسفٌرومٌتــر

 

 

ٌستخدم لقٌاس مقدار تعمد أو 

تقعر األسطح الكروٌة بدقة 

.   مم 0.01تصل الى  

 

 

 

زأســـم الجهـا صورة الجهـــاز  االستخدام 

 

 

 

 

 

جهاز السقوط 

 الحــــــــر

ٌستخدم لقٌاس عجلة الجاذبٌة 

األرضٌة عن طرٌق قٌاس زمن 

سقوط كرة معدنٌة سقوط حر فً 

مجال الجاذبٌة األرضٌة وتطبٌق 

تسارع )قوانٌٌن الحركة المعجلة 

  (تباطؤ– 

سقوط : عجلة التسارع  -
األجسام نحو األرض تساوي 
عجلة الجاذبٌة األرضٌة وهً 

.  ثابتة المقدار

قذؾ الجسم : عجلة التباطؤ -
رأسٌاًا الى اعلى وتنطبق 

معادالت الحركة المعجلة 
بانتظام فً خط مستقٌم على 

الحركة الرأسٌة بعجلة 
  .الجاذبٌة األرضٌة 
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صورة الجهـــاز  االستخدام أســـم الجهـاز

 

 

 

 

 

المضمــار 

الهوابً 

 المستقٌم

 

: ٌستخدم فً إجراء تجارب   

.  تعٌن سرعة جسم  -
قوانٌن كمٌة "التدافع  -

الحركة وبقاء كمٌة 
 " . الحركة

.  تحقٌق قوانٌن التصادم  -
هو الذي : التصادم المرن -

ٌفصل الجسمان عن 
بعضهما بعد التصادم 

وتكون الحركة , مباشرة 
.   والطاقة محفوظتٌن 

هو : التصادم البلمرن  -
الذي ٌلتحم فً أثنابه 

الجسمان بعد التصادم 
, وٌتحركان كجسم واحد 
وال تكون طاقة الحركة 

محفوظة تتحول الى 
تشوٌه الشكل وطاقة 

فقط , حرارٌة وضوبٌة  
الحركة الخطٌة تكون 

. محفوظة 
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ستخداماال أســـم الجهـاز صورة الجهـــاز  

 

 

 

 

جهاز أنجن 

 هاوس

 

ٌستخدم لبٌان اختبلؾ توصٌل 

تثبٌت قطع , المعادن للحرارة 

من الشمع على أبعاد متساوٌة 

من السٌقان وٌوضع فً االناء 

أي ٌستخدم لدراسة , ماء مؽلً 

خواص المواد الفلزٌة وللمقارنة 

بٌن العناصر الفلزٌة وؼٌر 

.الفلزٌة فً توصٌلها للحرارة   

 

 

ستخداماال أســـم الجهـاز صورة الجهـــاز  

 

 

جهاز 

 البٌرومتـــر

 

 

 ٌستخدم لبٌان التمدد الطولً 

.للمعـــادن  بالحـــرارة   
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ستخداماال أســـم الجهـاز صورة الجهـــاز  

 

 

 

 باروجــراؾ

 

 

ٌستخدم هذا الجهاز لقٌاس 

الضؽط الجوي بحٌث ٌوضح 

الضؽط عن طرٌق إعطاء 

 قـــراءة ورســـم تخطٌطً معـــا 

 

 

ستخداماال أســـم الجهـاز صورة الجهـــاز  

 

 محــول كهربـاء

 

ٌستخدم لرفع و خفض جهد 

. التٌار الكهربابً   
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ستخداماال أســـم الجهـاز صورة الجهـــاز  

 

 

جهـــاز الكرة 

 والحلقة

 

 

 

 

  ٌستخدم الجهاز لتمدد األجسام 

الصلبة بالتسخٌن وٌجب مراعاة 

: اآلتً   

امرار الكرة عبر الحلقة  -
.  فٌكون صعب جداًا 

نقوم بتسخٌن الكرة  -
, والحلقة علىموقد بنزٌن 

ثم تمرر الكرة عبر الحلقة 
فتبلحظ مرور الكرة عبر 

. الحلقة 
 

 

 أســـم الجهـاز
 

ستخداماال  
صورة الجهـــاز 

 

 جهـــاز تٌار

 الحمـــل فً

 السوابـــل

 

 ٌستخدم الجهاز لبٌان انتقال 

الحرارة فً السوابل بواسطة 

تٌارات الحمل حٌث ٌمؤل الجهاز 

بالماء وتوضع بلورة من 

برمنجنات البوٌاسٌوم فً أحد 

.الفرعٌن   
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ستخداماال أســـم الجهـاز صورة الجهـــاز  

 

 

 

جهاز حوض 

التموجات 

 المابٌة

 المطــــور

 

 

 

 

 

 

 

ٌتكون الجهاز من حوض 
ببلستٌكً شفاؾ ٌمبلء بماء 
 وبعض قطرات الٌود للتلوٌن    

مصدر ضوبً ٌسقط الضوء - 
عمودٌاًا على الحوض حتى 

تتشكل صورة على األرض 
.أسفل الحوض   

محرك كهربابً مهتز ٌمكن - 
عن  (بسرعته  )التحكم بترددة 

طرٌق مقاومة متؽٌرة متصلة 
.    مع منبع التٌار   

ٌركب المحرك على حامل - 
خشبً عرضً ٌتصل بكرة أو 

كرتٌن تبلمس سطح الماء فتولد 
موجات على سطح الماء ٌمكن 

مشاهدتها بطرٌقة تكوٌن الظبلل 
. على الشاشة أسفل الحوض   

: وٌمكن عمل موجات مختلفة -   
موجات طولٌة باستخدام -  

.المسطرة   
موجات كروٌة باستخدم كورة - 

. وآحدة   
موجات متداخلة باستخدام - 

. كورتٌن   
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ستخداماال أســـم الجهـاز صورة الجهـــاز  

 

 

 

 

الموجات 

الطولٌة 

 المستعرضة

ٌستخدم الجهاز لعمل موجات 
طولٌة وهً الحركة الموجٌة 

التً تتحرك فٌها جزٌبات الوسط 
حول مواضع اتزانها فً اتجاه 

وتتكون . انتشار الموجة نفسه 
هذه الموجات من تضاؼطات 

وتخلخبلت 
كما ٌعتبر طول الموجة الطولٌة 

هً المسافة بٌن مركزي 
تضاؼطٌن متتالٌٌن أو تخلخلٌن 

أو المسافة بٌن أي . متتالٌٌن 
نقطتٌن متتالٌتٌن من الوسط 
المرن تتحركان باتجاه واحد 

.وبكٌفٌة واحدة   

الموجات الطولٌة ال ٌمكن - 
.استقطابها    

ستخداماال أســـم الجهـاز صورة الجهـــاز  

 

 

 

الموجة 

 المستعرضة

 

ٌستخدم الجهاز لعمل موجات 
مستعرضة وهً الحركة الموجٌة 
التً تهتز فٌها جزٌبات الوسط 
حول مواضع اتزانها فً اتجاه 
عمودي على اتجاه انتشار 

وتتكون من قمم وقٌعان , الموجة   
طول الموجة المستعرضة هً - 

المسافة بٌن قمتٌن متتالٌتٌن أو 
. قاعٌن متتالٌٌن   

الموجات المستعرضة ٌمكن - 
.استقطابها    
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ستخداماال أســـم الجهـاز صورة الجهـــاز  

 

جهاز انبوبة 
كوٌنـــك 

(هــرشــل  )  

ٌستخدم الجهاز لبٌان ظاهرة 

التداخل فً الصوت باستخدام 

أنبوبة كوٌنك وهً أنبوبة ذات 

حٌث , فرعٌن لهما فتحتان 

تنقسم الموجة الصادرة من فرع 

وعندما , الشوكة إلى جزأٌن 

ٌتداخل الجزءان قد تسمع صوتاًا 

وٌتوقؾ ذلك , قوٌاًا أو ضعٌفاًا 

على الفرق بٌن طولً المسارٌن 

.اللذٌن ٌقطعهما نصفا الموجة   
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 (الىرشت  )البرنامج التدريبي 

 

تؼشيف اٌّتذستيٓ ػٍى ويفيح تذاوي وإعتخذاَ وتشغيً األجهضج 

 . اٌتاٌيح،ِغ ِشاػاج ششوط األِٓ واٌغالِحلثً تذأ اٌتشغيً وتؼذ 

 

 .جهاص اٌفأذو جشاف -1

 . جهاص اٌّضّاس اٌهىائي -2

 . جهاص اٌصٕىِيتش -3

 . جهاص اٌذشوح اٌّىجيح  -4

.  جهاص اٌّيىشوِيتش و اٌمذِح راخ اٌىسٔيح -5
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الفاندو جراف 

 

  :اٌهذف
 {شذٓ اٌّىصالخ } 

فمذ أو إوتغاب إٌىتشؤياخ وتفيذ :ػٍّيح اٌشذٓ هي )

  .(في اٌتجاسب اٌغاوٕح

 

 
 

: طشيمح ػًّ اٌجهاص

.  تىصيً اٌغٍه اٌىهشتائي تّصذس اٌتياس اٌّتشدد -

 

 

 

: األِٓ واٌغالِح

ػذَ ِالِغح اٌىشج اٌىثيشج أحٕاء تشغيً اٌجهاص  -

 .ٔظشاً ٌتىٌيذ فشق جهذ ػاٌي

تؼذ اإلٔتهاء ِٓ تشغيً اٌجهاص يجة تفشيغ اٌشذٕح تّالِغح اٌىشج اٌصغيشج  -

 .تاٌىشج اٌىثيشج
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 مضمار الهىائي

 

: اٌهذف

 

إجشاء تجاسب اٌتاٌيح 

 دساعح اٌؼاللح تيٓ اٌمىج اٌّؤحشج واٌىتٍح. 

  دساعح اٌؼاللح تيٓ اٌمىج اٌّؤحشج وػجٍح

 . اٌذشوح

 ْدساعح اٌصذَ اٌّش. 

 ْدساعح اٌصذَ اٌالِش. 

 دساعح اٌذفغ. 

 

: طشيمح ػًّ اٌجهاص

يىصً جهاص اٌّضّاس تّضخح دفغ اٌهىاء ورٌه ٌتمٍيً اإلدتىان تيٓ جغُ اٌّضّاس واٌشواب 

. لذس اإلِىاْ

 

: اإلدتياطاخ

  ضثظ اٌّضّاس في وضغ أفمي ورٌه ػٓ طشيك اٌّغاِيش اٌتي يشتىض ػٍيها

 .(أعفً اٌجهاص)اٌّضّاس 
 

  دتى ال يىىْ في إدتىان،يشاػى تجفيف اٌجهاص لثً وتؼذ إعتؼّاٌح . 
 

  يشاػى ػٕذ تجفيف اٌجهاص وِغذح أْ تىىْ لطؼح اٌمّاػ ٔاػّح ٌىي ال

 .(ال يىىْ إدتىان)تذذث خذوػ في اٌجهاص 
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الصنىميتــر 

 

: اٌهذف

. تىٌيذ ِىجاخ ِىلىفح

 

: طشيمح ػًّ اٌجهاص

إدذاث إهتضاص في اٌىتش ِغ تغيش اٌطىي ٌتىٌيذ اٌّىجح اٌّىلىفح وِالدظح اٌّىجح اٌّىلىفح 

.   تتىٌذ ػٕذِا يىىْ طىي اٌىتش ٔصف اٌطىي اٌّىجي أو ِضاػف فشديح ٌٕصف اٌطىي اٌّىجي

 

: األِٓ واٌغالِح

 يشػى تخضيٓ اٌجهاص في ِىاْ تؼيذ ػٓ إٌاس. 
 

 إصالح األوتاس فىس إٔمطاػها. 

 

 يشػى دًّ اٌجهاص تىٍتا اٌيذيٓ ِؼا. 
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الحركت المىجيت 
  

: اٌهذف

 .( ِغتؼشضح–طىٌيح  )تىٌيذ ِىجاخ  -

 .تياْ تذاخً اٌّىجاخ -

  .تياْ ديىد اٌّىجاخ -

 .تياْ إٔىغاس اٌّىجاخ -

 . لياط عشػح اٌّىجح -

 

: طشيمح ػًّ اٌجهاص

يشوة اٌّذشن ػٍى داًِ خشثي ػشضي يتصً تىشج أو - 

وشتيٓ تالِظ عطخ اٌّاء فتىٌذ ِىجاخ ػٍى عطخ اٌّاء 

يّىٓ ِشاهذتها تطشيمح تىىيٓ اٌظالي ػٍى اٌشاشح 

. أعفً اٌذىض   

 

  ويّىٓ ػًّ ِىجاخ ِختٍفح : 

.ِىجاخ طىٌيح تاعتخذاَ اٌّغطشج -    

 

. ِىجاخ وشويح تاعتخذَ وىسج وآدذج -   
 

 .ِىجاخ ِتذاخٍح تاعتخذاَ وىستيٓ - 

 

: األِٓ واٌغالِح

 ًأْ يىىْ إستفاع اٌّاء في اٌذىض لٍي. 
 

 ِشاػاج اٌتذىُ في تشدد اٌّىجاخ دتى تظهش اٌّىجاخ تىضىح. 

 

 يّىٓ تٍىيٓ اٌّاء ٌىضىح اٌتجاسب .
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أجهزة القياس 

 ( القدمت ذاث ورنيت–الميكروميتر  ) 

 
  :اٌهذف

 01-0 )لياط األطىاي اٌطىيٍح جذأ تذلح تصً إٌى 

mm.)  

 

: طشيمح ػًّ اٌجهاص

. أحٕاء اٌؼشض اٌؼٍّي

 
 

: األِٓ واٌغالِح

  ضثظ اٌّيىشوِيتش تذيج يىىْ ػٍى

 .األصفاس
 

  أْ تؼزس ضثظ اٌجهاص ػٍى األصفاس

  .يشاػى إدتغاب خطأ اٌمياط
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