
انًٓبساد انفُٛخ فٙ يخزجشاد انؼهٕو انًذسعٛخ 

دٔسح انًذعشٍٚ انجذد

2017-2016انؼبو انذساعٙ  

اششاف انًٕجّ انفُٙ األٔل نهؼهٕو 

عؼبد دجٛت / أ
مشرف  واعدادتقدٌم  

المختبرات 

أمانً غانم الدخٌل 



المرحلة 

التخصص

الصفوف 

انزؼبسف ثعٕٛفُب



 حعسَف اٌفُصَاء
 يف وحهخُ اٌطبُعُت اٌعٍىَ أحد هٍ اٌفُصَاء•

 . اجلعُّاث وحسوت واٌطالت املادة دزاظت



أوي عامل فُصَائٍ عسبٍ ِعٍُ 

(اهلُزُ احلعٓ بٓ )  
 

 أربج أْ ٌألزض صاذبُت أزظُتأظحاق ُٔىحٓ 

 أربج أْ ٔظسَت دوزاْ األزض 

أربج أْ اٌعىء االبُط َخىىْ ِٓ ِصَش ِخعدد ِٓ 
 االٌىاْ 



الفٌزٌاء فً حٌاتنا

ألّاز 
 صٕاعُت

 اٌمطازاث اٌىهسباء

 طالت اٌشّعُت



ء 



األهن والسالهة في هختبرات العلوم 

الحماية والوقاية من 

الحوادث

وتجنب األخطار 

واتخاذ االحتياطات

لذلك مةالزال



األيٍ ٔانغاليخ أْـذاف: ثبَٛب

ِٓ احلىادد وجتٕب االخطاز  واٌىلاَهاحلّاَت 
اٌالشِت ٌرٌه  االحخُاطاث وإختاذ

َهدف إىل حتمُك اٌخىاًِ االلخصادٌ واٌعالِت 
واٌصحت املهُٕت 

اٌىلاَت واحلرز لبً ولىع أٌ خطأ 

 .واملىاد احملافظت عًٍ املٕشاث واألفساد 

اٌخىاًِ االصخّاعٍ بأداء وظُفت يف زعاَت اٌمىي 
 .اٌعاٍِت 



 خاأليٍ ٔانغاليخ فٙ انًخزجشاد انًذسعٛ:ثبنثب



 خاأليٍ ٔانغاليخ فٙ انًخزجشاد انًذسعٛ:ثبنثب



وأشعة الشمس حفظ األجهزة بعٌداً عن مصادر الحرارة 

مصادر المياه حفظ األجهزة واألدوات في مكان بعيد عن الرطوبة و

حفظ األجهزة اإللكترونٌة والكهربائٌة بعٌداً عن المواد 
.الكٌمٌائٌة

.التأكد من سالمة األسالك الموصلة للكهرباء 

 عدم تكدٌس األدوات واألجهزة فوق بعضها

الامن في مختبر الفيزياء.doc


كٌفٌة تصنٌف تجهٌزات مختبر الفٌزٌاء
األسلوب األمثل لحفظ األجهزة واألدوات للفٌزٌاء

.خضاَخ نزجبسة انعٕء ٔأدٔارّ ٔأجٓضرّ انًخزهفخ•

.خضاَخ نزجبسة انذشاسح•

.خضاَخ نزجبسة انكٓشثٛخ•

.خضاَخ نزجبسة خٕاص انًبدح•
.خضاَخ نزجبسة انالعهكٙ ٔاالنكزشَٔبد•

ثبإلظبفخ إنٗ دبيم خشائػ نهٕعبئم انًؼُٛخ 

..يٍ انًصٕساد

الأسلوب الأمثل لحفظ الأجهزة والأدوات للفيزياء.doc


أجٓضح انقٛبط •

(انخ ....انًٛكشٔيزش–راد انٕسَٛخ –انقذيخ _انششٚػ انًزش٘ ) األغٕال •

(انخ.....انكؤٔط–انذٔسق –انًخبثٛش) ثبعزخذاو أدٔاد قٛبط انذجٕو : انذجٕو•

(انًخبثٛش –يثم انًٕاصٍٚ ( انذجٕو –انكزم ) ثبعزخذاو أدٔاد قٛبط : انكثبفخ•

(.يٛضاٌ صَجشكٙ–يٛضاٌ رٔ كفزٍٛ ( ) انكزم ٔاألٔصاٌ ) ثبعزخذاو أدٔاد قٛبط : األٔصاٌ ٔانكزم•

(.انزشيٕيزشاد ) ثبعزخذاو أدٔاد قٛبط انذشاسح : انذشاسح•
انكٓشثبءانزٛبس٘–انًش كى –انؼًٕد انجبف –انؼًٕد انجغٛػ :) يصبدس انذصٕل ػهٙ انكٓشثبء >

ا

        



:األدٔاد ٔاالجٓضح انًغزخذيخ فٙ رجبسة انعٕء ،ٔيُٓب•

تجارب 
الضوء

المراٌا

والعدسات

حامل 
عدسه

المناشٌر 

ٌمزهرو
  سون

. انًشٚب-

انصُذٔق انعٕئٙ -

ٔانًجًٕػخ انعٕئٛخ 

.رهغكٕة ثغٛػ -.انؼذعبد -

يصجبح رجبسة انعٕء -.انًُبشٛش -

.

.ًَٕرج كبيٛشا-دبيم انؼذعبد ٔانًشاٚب -

- ٘ يصذس قذسح رٔ انجٓذ -يغزطٛالد صجبجيزٕاص

.انًشرفغ 

دقٛجخ انعٕء-

تجارب الضوء.docx
تجارب الضوء.docx


األدوت واألجهزة المستخدمه فً تجارب الحرارة: رابعا

غقى قعجبٌ يؼذَّٛ  -جٓبص انذهقخ ٔانكش ح  -

يغؼش جٕل  -جٓبص دٔساٌ انًبء  -

االصدٔاج انذشاس٘  -رٛبساد ا نذًم صُذٔق  -

جٓاااابص قٛاااابط انذااااشاسح   -عخبٌ دشاس٘  -

انكبيُّ نهجخبس 

جٓبص جٕنٙ -يغؼش َذبعٙ -

جٓااااابص ثٛااااابٌ اخااااازالف   -

رٕصٛم انًؼبدٌ نهذشاسح 

ثٛااااابٌ اخااااازالف ص جٓاااااب  -

انزًذدانطٕنٙ نهًؼبدٌ 

ششٚػ يؼذَٙ يضدٔج  -

تجارب الحرارة 

تجارب الحرارة.docx


جهفاااااااااااابَٕيٛزش   - يغُبغٛغبد -

انظم 

يغُبغٛغاٛخ  اثشِ-

ػهٗ دبيم 

يهف دائش٘  -

يهف نٕنجٙ -ثٕصهخ -

جهفبَٕعكٕة -جٓبص أٔسعزذ   -

األدوات واألجهزة المستخدمة فً تجارب المغناطٌسٌة ، ومنها 

بوصلة 

 مغناطٌس
ملف 
دائري 



األدوات واألجهزة المستخدمة فً تجارب الصوت :سادسا 

:،ومنها 
شٕكّ سَبَخ  -جشط كٓشثبئٙ  -

يفشغخ ْإاء ياغ   -

قشص 

دٕض أيٕاج  -

صَجشكبد أيٕاج  -.صُٕيٛزش  -

( غقااااااى ) جٓاااااابص   -

انشاٍَٛ 

جٓاااااااابص رٕنٛااااااااذ   -

انزثزثبد 

جٓاااااااابص ساعااااااااى   -

انزثزثبد  

تجارب 
الصوت 

جهاز

راسم 
الذبذبات

شوكه 
  رنانه

جرس 
كهربائً 

حوض 
التموجات

تجارب الصوت.docx
تجارب الصوت.docx


جشط كٓشثبئٙ  -

َبقٕط صجبجٙ يغ جشط  -

غقى يكؼجبد يؼذَٛخ -

يٕاصٍٚ صَجشكٛخ  -

نٕدخ انقٕ٘ -

.ثكشاد يخزهفخ  -

.انًغزٕ٘ انًبئم  -

.انجُذٔل  -

.جٓبص ْٕك  -

ثجٛذ انجكشاد ريالصو  -

.ًَٕرج سافؼخ  -

، انًٛااضاٌ ٍرٔ انكفزااٛ) انًاإاصٍٚ-

(.انًٛضاٌ االنكزشَٔٙ انشقًٙ

االدٔاد ٔاالجٓضح انًغزخذيخ فٙ رجبسة انًٛكبَٛكب ، 

:ٔيُٓب



األدٔاد  ٔاألجٓضح انًغزخذيخفٙ رجبسة  انشصذ انجٕ٘  •

:   ٔانطقظ  ٔيُٓب   •

.يقٛبط انًطش  -.انًؼذَٙ ش زانجبسٔي -

جٓاابص قٛاابط عااشػخ   -انجبسٔيزش انضئجقٙ  -

.انشٚخ 

يٛاااااااضاٌ انذاااااااشاسح   -

انجبف ٔانشغت 

.يؤشش ارجبِ انشٚخ  -

يٛاااضاٌ انذاااشاسح رٔ   -

.انُٓبٚزٍٛ 

.ساصذ انضالصل  -

انذااااااشاسح  ياااااإاصٍٚ  -

(يئٕ٘ ،فٓشَٓٛزٙ)

.شافجانجبسٔ -



األدوات واألجهزة فً تجارب الكهرباء ا ،ومنها 

تجارب الكهرباء الساكنة 

.يخشٔغٙ يٕصم  -قعٛت صجبجٙ  -

.رساع رفشٚغ انشذُبد  -قعٛت أثَٕبٚذ  -

.فبٌ د٘ غشاف  يٕنذ -.قعٛت يؼذَٙ  -

َبقاااااام ) ٖ اخزجاااااابسيغاااااازٕ  -

(شذُبد 

.أعطٕاَخ فبساد٘  -

.كشبف كٓشثبئٙ  -.يٕصم كشٔ٘  -

نإدٍٛ يزإاصٍٚٛ رٔ يكثف  -

.



األدوات واألجهزة فً تجارب الكهرباء ا ،ومنها 

( التٌارٌة ) متحركة تجارب الكهرباء ال

.انكٓشثبئٙ ًَٕرج انًٕنذ  -

.انًٛضاٌ انزٛبس٘  -

(انقُطشح انًزشٚخ)قُطشح ٔرغزٌٕ  -

.ًَٕرج انزهفٌٕ  -

- .ًَٕرج انزهغشاف  

.يهف سيكٕسف  -

يصبثٛخ كٓشثبئٛخ  -

.اعالك انزٕصم  -

يصذس قذسح نهجٓذ انًُخفط -

.أيٛزش  -

. فٕنزًٛزش -







 أدواث ختخص باملىصاث

 اٌخّىصاثحىض 

 شىن زٔأت

 صٕدوق زٔني 

 ِىرب ِىصاث



حقيبة الضوء



محتويات الحقيبة 

حامل شرٌحة  -1

ملونه     شفافه

1العدد 

حامل لشرٌحة -2

تفرٌق  ضوئً 

1العدد 

حامل لعدسه  -3

3او مرآه العدد

حامل لدوائر -4

1العدد  مثقوبه

قاعدة لحمل  -5

10الحامل العدد 

مصباح  -6

إلسقاط الضوء 

1العدد

قاعدة لحامل  -7

2المنشور العدد 

انبوب اسود  -8

لزٌادة ارتفاع 

قاعده المنشور 

1العدد 



  38*38منشور 
mm    قائم

الساقٌن  متساوى

منشور مثلث اشكال -9

4مختلفة العدد 

  38*38منشور 
mm   متساوى 

األضالع 

  25*25منشور 
mm    قائم

الساقٌن  متساوى

25*25منشور
mm   متساوى 

األضالع 

شفافٌات  -10

1ملونة العدد

عدسات محدبة 

 2العدد 

مراٌا محدبة 

  6العدد

مراٌا مقعره 

11العدد 

كرتون مراٌا  -11

1وعدسات  العدد

عدسات مقعرة 

  2العدد 



 حمُبت اٌىهسباء 



 اٌداخٍٍ اإلحرتاقآٌت 
:اٌفىسة اٌعٍُّت•
 حتىًَ اٌطالت احلسازَت إىل طاله ُِىأُىُه •
 .اٌِت حُذ َخُ احرتاق اٌىلىد داخً •

:اٌرتوُب •
( اٌبالواث) احرتاق مشعه •
عّىد املسفك•
ذزاع اٌخىصًُ•
اظطىأت بداخٍها ِىبط•
(.اٌعادَ ) اٌغاشاث صّاَ دخىي اهلىاء واٌىلىد وصّاَ خسوس •
• 



أدواث ختخص باٌىهسباء 
 (اٌخُاز املعخّس ) 



 املُصاْ احلعاض 

 اٌدَٕاِى
 اٌىشاف اٌىهسبائٍ

الدينامو.doc
الكشاف لكهربايى.doc


احلس صهاش اٌعمىغ 
   (االزظُت حعني عضٍت اجلاذبُت ) 

 ظاعت االَماف اٌُدوَت

السقوط الحر.doc
ساعة ايقاف رقمية.doc


 أُِرت املُىسوصهاش 
 زلٍّ

أنواع مختلفة من المقاومات 

الاميترا الرقمي.doc


 طسق لساءة املماوِاث



 أٔىاع املماوِاث اٌىسبىُٔت

المقاومة.doc


   هاوضصهاش أجنٓ 

  اٌفأدوصسافصهاش 

اانجل هاوس.doc
الفاندوجراق.doc




الجهاز الحركة التوافقية 



المستعرضة  جهازالموجات

بالنكثابت  جهازتعٌٌن



تحلٌل المتجهات 

هوٌستونقنطرة 



ورقة عمل 

الطرٌقة  ماهى

 األكادمٌة المثلة

لحفظ عهدة 

فً  الفزٌاء

اذكر بعض من المخترات؟

لحرارة أجهزة 

ألجهزة  مااهً(اذكر  3)

التً تم التدرٌب 

علٌها بالدور ة 

شروط  ماهًورشة لها

األمن 

والسالمة فً 

الفٌزٌاء مهتبر

ورقة 

عمل 

ورقة عمل.doc
ورقة عمل.doc


اشكركن علي  حسن االستواع 

–الدخٌل  امانً اعداد -المهارات الفنٌة فً الفٌزٌاء  
سالمة المشموم


