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 في المخبر تسلسل التجارب

 
 

 
شرح لطبيعة ادلقادير الفيزيائية كطرؽ تعيُت األخطاء ادلرتكبة : الجلسة األولى

 .يف القياسات ادلخربية
قاكمات باستخداـ جسر كطسنت قياس: التجربة األولى 

ي
 ادل

 دراسػة النػواس البسيػط: التجربة الثانية 
   (1,2 )لعػدسػػات الضوئية قياس البعد احملرقي ؿ: التجربة الثالثة 
 مسَت شعاع ضوئي ليزرم بادلوشور كحساب قرينة االنكسار: التجربة الرابعة 

 قياس األطواؿ: التجربة الخامسة 
 قياس الرُّطوبة النِّسبيَّة: التجربة السادسة 

 تعيُت كثافة السَّوائل بطريقة الدَّكرؽ: التجربة السابعة
 تعيُت التَّوتُّر السَّطحي للسَّوائل: التجربة الثامنة 
 قراءة ادلقاكمة باأللواف :   التجربة التاسعة
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األسس العبهة السحخدام الحِّقنيبت الوخبرية في الفيزيبء 

 :نصائح وتوجيهات في أسس العمل المخبري: 1-1

من الضركرم جدان أف يكوف لدل الطَّالب معلومات مسبقة لطبيعة أدكاتو الَّيت سيستخدمها 
كذبنبان لكل ما قد يعيق ىذه الغاية ىنالك بعض التعليمات، على الطُّالب التَّقيُّد هبا . أثناء عملو ادلخربم

خترب
ي
 .لضماف صلاح عملهم ادلخربم كالتَّوصل إىل نتائج جدُّ مرضية يف ادل

 :تتلخص ىذه التعليمات بما يلي

على كل طالب، قبل إجراء التَّجربة، أف يدرس كػلضِّر موضوع التَّجربة الَّيت سيقـو هبا قبل موعد  -1
ختلفة القسمُت النَّظرم (يـو أك يومُت مثالن )إجراءىا بفًتة كافية 

ي
، فَتاجع يف كتبو كيف ادلصادر ادل

تعلقُت بالتَّجربة
ي
شرؼ . كالعملي ادل

ي
كعليو أيضان أف ييلخِّصها على دفًت عملي فيزياء كيربزىا لألستاذ ادل

خترب
ي
 .عند دخولو ادل

شرؼ أف يلقي على الطَّالب أسئلة تتعلق بالتَّجربة الَّيت سيجريها كباألسس النَّظرية الَّيت  -2
ي
ػلق لألستاذ ادل

خترب إذا مل ػلضِّر ادلعلومات الالزمة 
ي
تستند إليها ىذه التَّجربة، كما أفَّ لو احلق يف منعو من دخوؿ ادل

الكافية إلجراء ذبربتو على الوجو األكمل، كعندئذو ييعدُّ الطَّالب غائبان عن اجللسة العمليَّة كييعطى عالمة 
 .الصُّفر يف ىذه اجللسة

خترب دفًتين، أحدعلا للتَّسويد كاآلخر للتَّبييض، كما غلب عليو أف  -3
ي
ضر معو إىل ادل على كل طالب أف ػلي

قلم رصاص، قلم )يصطحب معو كل ما يلزمو من كرؽ ميليمًتم، كأدكات الكتابة كالرَّسم كاحلساب 
 .(......... سم، آلة حاسبة،30حرب، شلحاة، مسطرة شفافة بطوؿ حوايل 

خترب قبل بداية اجللسة حبوايل  -4
ي
على الطَّالب التَّقيُّد التاـ دبوعد إجراء التَّجربة كأف يتواجد أماـ باب ادل

ككل طالب يتأخَّر عن موعد اجللسة العمليَّة ييعدُّ غائبان عنها مهما كاف عذره، . عشر دقائق على األقل
خترب إذا تكرر تأخُّره

ي
نعو من دخوؿ ادل شرؼ أف ؽلي

ي
 .كييعطى عالمة الصُّفر يف ىذه اجللسة، كلألستاذ ادل

شرؼ بتقسيم طالب الفئة إىل زمر، كال غلوز تبادؿ الطُّالب بُت الزمر أك بُت الفئات  -5
ي
يقـو األستاذ ادل

شرؼ
ي
 .إالَّ ألسباب كجيهة يعود تقديرىا لألستاذ ادل

خترب إالَّ يف الوقت ادلخصص لو إلجراء اجللسة العمليَّة -6
ي
 .ال ييسمح ألم طالب من فئة معينة دخوؿ ادل
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خترب كخركجو منو ككذلك يف أثناء إجرائو للتَّجربة  -7
ي
على الطَّالب االلتزاـ باذلدكء يف أثناء دخولو إىل ادل

شرؼ إخراج 
ي
ادلقررة لو، كإهناء أم حديث ال ؽلت بصلة دبوضوع إجراء التَّجربة، كػلق لألستاذ ادل

خترب كحرمانو من إجراء التَّجربة يف حاؿ عدـ التَّقيُّد بذلك
ي
 . الطَّالب من ادل

خترب يباشر هبدكء بالتَّعرُّؼ على األجهزة الَّيت سيستخدمها يف إجراء التَّجربة  -8
ي
بعد دخوؿ الطَّالب ادل

عطى لو يف القسم 
ي
كالعمل على كصل الدَّارة اخلاصَّة هبا إذا كانت التَّجربة كهربائية كفقان للمخطط ادل

شرؼ من صحة 
ي
النَّظرم من التَّجربة، كعدـ كصلها دبأخذ التَّيار الكهربائي قبل أف يتأكَّد األستاذ ادل

مكن أف تتخرب نتيجة عدـ التَّقيُّد . الوصل
ي
ككل سلالفة لذلك ييغرَـّ الطَّالب بقيمة األجهزة الَّيت من ادل

 .بالتَّعليمات

على الطَّالب توخي احلذر كاحلرص الشَّديدين عند أخذ القياسات ادلخربية كعند استعمالو للتجهيزات  -9
ستخدمة يف القياس كاحملافظة على سالمتها كنظافتها

ي
 .كاألدكات ادل

سودة كعرضها  -10
ي
على الطَّالب التَّقيُّد التَّاـ خبطوات إجراء التَّجربة كتدكين نتائجو كقياساتو على دفًت ادل

شرؼ للتَّأكُّد من صحتها كيف حاؿ كوهنا صحيحة يتابع الطَّالب باقي ادلراحل كػلسب 
ي
على األستاذ ادل

رتكب يف القياسات كالقيم التَّجريبيَّة النَّاذبة كمن مثَّ ينقلها على دفًت ادلبيضة يف أثناء الوقت 
ي
اخلطأ ادل

 .ادلخصص جللستو العمليَّة

ظَّر عليو إحداث  -11 على الطَّالب أف يكوف لبقان كمهذبان يف تعاملو مع اذليئة ادلخربية كمع زمالئو كػلي
خترب كيفما شاء أك االستعارة 

ي
ظَّر عليو التَّنقل يف ادل خترب، كما ػلي

ي
ضوضاء كفوضى يف أثناء كجوده يف ادل

 .من زمالئو

شرؼ، كبعد أخذ مجيع القياسات  -12
ي
خترب إالَّ بإذف مسبق من األستاذ ادل

ي
ظَّر على الطَّالب مغادرة ادل ػلي

 .ادلطلوبة منو يف التَّجربة كإجراء العمليات احلسابية ادلطلوبة اخلاصَّة هبذه القياسات

ظَّر على الطَّالب أخذ نتائج القياسات التَّجريبيَّة من زمالئو الَّذين سبقوه يف اصلاز التَّجربة حبجة  -13 ػلي
مقارنتها مع نتائجو للتَّأكُّد من صحة نتائجو ألفَّ ذلك سيعرضو لعقوبات ميناسبة ػلددىا األستاذ 

خترب
ي
شرؼ على ادل

ي
 .ادل

خترب كييعدُّ يف حكم الغائب عن اجللسة  -14
ي
نع من دخوؿ ادل ل بالتَّعليمات السَّابقة، ؽلي كل طالب ؼلي

العمليَّة ادلقررة كيف حاؿ تكرار الغياب ألكثر من مرة ييعدُّ الطَّالب زلركمان من تقدًن القسم العملي 
 .كبالتَّايل القسم النَّظرم من ادلقرر 

 

 



     جبهعة الشبم الخبصة

 كلية الصيدلة- فرع الالذقية

 
 

5 
 

 :القياس : 1-2
        إفَّ احلصوؿ على كصفو كاملو لظاىرةو فيزيائيَّةو ما، يقتضي القياـ بقياس ذبرييب، كبنتيجة ىذا القياس 

أي كميَّة سُنلَّميَّة أو شُنعاعيَّو قابلة للزِّيادة : نُنسمّمي مقداراً فيزيائياً . ؽليكن ربديد خصائص اجلسم ادلدركس
كيهدؼ الفيزيائيوف إىل . (.......الطُّول، الكُنتلة، درجة الحرارة، القوة، السُّرعة، : مثال ذلك)والنُّقصان 

ختلفة يف ادلادة
ي
 .دراسة التَّأثَتات ادل

كننا دراسة سلوؾ  من اجلدير بالذكر، أفَّ سلوؾ ادلادة يتصف بالطابع اإلحصائي، إذ إنَّو ال ؽلي
ا تتم دراسة السلوؾ اجلماعي للجزيئات ادلكونة . كل ذرة أك جزيئة من جزيئات اجلسم الصُّلب على حدة كإظلَّ

 .ذلذا اجلسم

، إذا كاف باإلمكاف مقارنتو مع مقدار آخر من  أنَّو قابل للقياس𝒙نقول عن مقدار فيزيائي 
ونُنعرِّف المقدار . 𝑥ييعدُّ ىذا األخَت كوحدة قياس للمقادير الَّيت ذلا نفس طبيعة ادلقدار .  𝑥 نفس النَّوع 

: يُنعرَّف المقدار المقيس بأنَّويف حُت . المقدار الَّذي نسعى لقياسو وإيجاد قيمٍة عدديٍة لو :بأنَّو المقاس
 المقدار الَّذي تمَّ قياسو وحصلنا لو على قيمة عددية والَّتي تعبِّر عن نسبة مقدارين من نفس النَّوع

 :كنكتب

𝑥           أك                              
 x 

=  𝑥  

𝑥 =  𝑥 .  𝑥                                          (1 − 1) 
 

ثِّل   بالقيمة العدديَّة  𝑥 تيدعى القيمة .  𝑥  إىل كحدة القياس 𝑥نسبة ادلقدار الفيزيائي :  𝑥 حيث سبي
 .للمقدار ادلقيس

 :أنواع القياس: 1-1-2

تيعدُّ قياسات ادلقادير الفيزيائيَّة أساسان يف التَّجارب الفيزيائيَّة، الَّيت هتدؼ إىل التَّحقُّق من 
ختلفة كظليز بُت نوعُت من القياسات

ي
 :القوانُت أك إغلاد عالقات عددية بُت ادلقادير ادل

 كىي تلك القياسات الَّيت ؽليكن قياسها، كالطُّوؿ كدرجة احلرارة كالكيتلة :القياسات المُنباشرة -1
تيستخدـ يف ىذا النَّوع من القياسات أجهزة زبتلف .........  . كالزَّمن كشدَّة التَّيار الكهربائي

حبسب طبيعة ادلقدار الفيزيائي ادلقاس، فالطُّوؿ ييقاس ميباشرة بادلسطرة أك القدـ القنويَّة، كدرجة 
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احلرارة تيقاس ميباشرة بوساطة ميزاف احلرارة، كالكيتلة تقاس بادليزاف، كالزَّمن بادليقاتيَّو، كشدَّة التَّيار 
 .كىكذا...... دبقياس األمبَت، 

 توجد مقادير فيزيائية ال ؽليكن قياسها بشكل مباشر بوساطة :القياسات غير المُنباشرة -2
األجهزة، ال بل غلب استخداـ عالقات رياضيَّة بتابعيَّة مقادير فيزيائية أيخرل قابلة للقياس 

باشر كي نتمكن من قياسها
ي
فلقياس ......... . السُّرعة، كاحلجم كالسَّطح، :مثاؿ ذلك. ادل

تحرِّؾ خالؿ فًتة زمنية معينة، مثَّ ضلسب 
ي
السُّرعة مثالن نقـو أكالن بقياس ادلسافة الَّيت يقطعها ادل

يبيَّنة بالعالقة أدناه
 :السُّرعة من العالقة الَّيت تربطها بادلسافة كالزَّمن، كادل

𝑣 = 𝑠. 𝑡                                                       (2 − 1) 

ثَّل  تحرِّؾ كتيقدَّر بػ : 𝑣حيث سبي
ي
) ) أكمثاسرعة ادل 𝑚

Sec  
 . 

    𝑠 : تحرِّؾ كتقدَّر بادلًت
ي
 . 𝑚 ادلسافة الَّيت يقطعها ادل

              t : الزَّمن الالـز لقطع ادلسافة𝑠 كيقدَّر بالثَّانية  𝑆𝑒𝑐 . 

 :طرق القياس : 1-2-2

 :نعمد يف الفيزياء، من أجل قياس ادلقادير الفيزيائيَّة، إىل استخداـ إحدل الطَّريقتُت التَّاليتُت

فإذا فرضنا .  حيث تيستخدـ ىذه الطَّريقة مفهـو القيمة الوسطى للمقدار ادلقاس:الطَّريقة الحسابية -1
باشرة لو على 𝑛 عددان  𝑥 أنَّنا قمنا بقياس ادلقدار الفيزيائي

ي
 من ادلرات، ككانت نتائج القياسات ادل

 :الشَّكل التَّايل

𝑥1 ,𝑥2 ,𝑥3 ,……… . . 𝑥𝑖 ,…… ..    
 :عندئذو، فإفَّ القيمة الوسطى ذلذا ادلقدار تيعطى بالعالقة التَّالية

𝑥 =
𝑥1+𝑥2+𝑥3+⋯……..𝑥𝑖+⋯.

𝑛
                (3 − 1) 

 :   أم أفَّ 

𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖    

𝑛

𝑖=1

                                         (4 − 1) 
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باشر للمقدار 
ي
إذا كاف ادلقدار ادلراد : فمثالن .  فادلعاجلة ىنا زبتلف بعض الشيء𝑥أمَّا يف حالة القياس غَت ادل

ثَّل تسارع اجلاذبيَّة األرضيَّة  عندئذو، فإنَّنا نعمد إىل .  يف مكاف ميعُتَّ على سطح األرض(𝑔)قياسو ؽلي
عطى بالعالقة

ي
 :استخداـ قانوف النَّواس البسيط ادل

𝑇 = 2𝜋 
𝑙

𝑔
                                        (5 − 1) 

:  كمنو صلد أفَّ   

𝑔 = 4𝜋2  
𝑙

𝑇2
                                   (6 − 1) 

ثِّل   . دكره  : 𝑇طوؿ خيط النَّواس البسيط ك  : 𝑙حيث ؽلي

يدرَّجة 𝑙حيث نقـو بقياس ميباشر لطوؿ خيط النَّواس البسيط 
 باستخداـ ادلسطرة ادل

 باستخداـ ادليقاتيَّة، كمن مثَّ 𝑡  من خالؿ أخذ زمن عدد من النوسات 𝑇كقياس دكره 
 .𝑇حساب الدَّكر 

باشر لكلو من 
ي
6) يف العالقة 𝑇 ك 𝑙بتعويض قيم ناتج القياس ادل − ، ضلصل على القيمة (1

ثِّل قيمان كسطية أم أنَّو 𝑇 ك 𝑙كذبدر اإلشارة إىل أفَّ قيم كلو من  . 𝑔التَّجريبيَّة لتسارع اجلاذبيَّة األرضيَّة   سبي
 . عددان من ادلرات كأخذ القيمة الوسطيَّة ذلا𝑇 ك 𝑙متَّ احلصوؿ عليها بقياس كلو من 

نحٍت البياين لنتائج قياس ادلقدار ادلقاس:الطَّريقة البيانية -2
ي
كمن .  تعتمد ىذه الطَّريقة على رسم ادل

ثِّل ىذه  مثَّ نقـو بتحليل ىذه النَّتائج كتفسَتىا كالتَّعرُّؼ على خصائص ادلقدار ادلقاس، حيث سبي
 .(سيتم التَّعرُّؼ عليو الحقان )النَّتائج على كرؽ ميليمًتم خاص 

 : التَّمثيل البياني وفوائده في استخالص نتائج القياس: 1-3

، أنَّو بنتيجة القياسات الَّيت صلريها على مقدار فيزيائي ما   ، فإنَّنا ضلصل على 𝑥من ادلعلـو
تحوِّلة كالتَّابعة، غَت أفَّ اخلط البياين ييوضِّح ىذه النَّتائج 

ي
جدكؿ نيثبِّت فيو القيم العدديَّة للمقادير الفيزيائيَّة ادل

يجرِّب ميباشرة كيفية تغَتُّ الكميات . بشكلو أفضل من اجلدكؿ
حيث يزكدنا بصورة كاضحة يتبُتَّ منها ادل

 .الفيزيائيَّة كارتباط بعضها ببعض

نستطيع بوساطة التَّمثيل البياين لنتائج التَّجربة العمليَّة مراقبة نتائج القياس ككشف احلاالت غَت 
ين عند  الطَّبيعيَّة منها، كمعرفة طبيعة الظَّاىرة الفيزيائيَّة ادلدركسة كإغلاد قيمة ألحد ادلقدارين الفيزيائيُت ادلتغَتُّ
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كننا إغلاد قيمة ألحد ادلقدارين الفيزيائيُت  معرفة قيمة ادلقدار اآلخر، أم باستخداـ طريقة االستقراء، حيث ؽلي
ين من أجل قيمة للمقدار اآلخر غَت موجودة ضمن نتائج القياس كيتم ذلك من خالؿ إنشاء عمود . ادلتغَتُّ

نحٍت، كبإسقاط عمود من نقطة التَّالقي ىذه على 
ي
على زلور القيمة ادلفركضة كيف موضعها حىت تالقي ادل

 .احملور اآلخر، تتحدَّد قيمة ادلقدار اآلخر على زلوره

 ففي حالة االستقراء الدَّاخلي .وىنالك نوعان من االستقراء داخلي وخارجي
(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) ، ين كاقعة ضمن رلاؿ القيم الَّيت صلدىا تكوف القيمة ادلفركضة ألحد ادلتغَتُّ

تحوِّلُت كاقعة خارج رلاؿ القيم الَّيت صلدىا بالقياس يف حالة . بالقياس
ي
يف حُت تكوف القيمة ادلفركضة ألحد ادل

كننا االستفادة من الرَّسم البياين، يف بعض . (𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑝𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)االستقراء اخلارجي  كما أنَّو ؽلي
إالَّ أفَّ األمر ليس هبذه السُّهولة كذلك عندما تكوف الظَّاىرة . األحياف، إلغلاد قانوف ػلكم الظَّاىرة ادلدركسة

 .ادلدركسة جدُّ ميعقدة، فإنَّو ليس باإلمكاف استنتاج قانوف ػلكمها

نحنيات البيانية إىل أقساـ عدَّة نذكر منها ما يلي: أنواع المُننحنيات البيانية: 1-1-3
ي
 : ؽليكن تقسيم ادل

 كىو عبارة عن رسم بياين ييبُتَّ العالقة بُت مقدارين أحدعلا :المُننحني البياني التَّجريبيّم : 1-1-1-3
حيث نقـو برسم النِّقاط التَّجريبيَّة، كضلاكؿ أف ظلرر منها أك جبوارىا  (1انظر الشَّكل )متحوؿ كاآلخر تابع 

، فإنَّو يوجد نقاط ال تقع على اخلط البياين كىذا يعٍت أفَّ (1)كما ىو كاضح من الشَّكل . خطان انسيابيان 
يف حُت تشَت النِّقاط البعيدة عنو كثَتان إىل أنَّو قد متَّ . ىنالك خطأن ذبريبيان مت ارتكابو يف أثناء عمليَّة القياس

ارتكاب خطأ كبَت جدان يف أثناء قياس القيمة العدديَّة للمقدار الفيزيائي ادلدركس، كىذه النِّقاط ؽليكن اعتبارىا 
 .نقاط شاذة

 
 المُننحني التَّجريبيَّ : (1)الشَّكل 
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  :المُننحني البياني النَّظري:1-2-1-3

حيث يتم رمسو بإعطاء قيمو  (2انظر الشَّكل )كىو عبارة عن مينحٍت بياين ييعربِّ عن عالقة نظريَّة 
نحنيات سلوكان رياضيَّان زلدَّدان . للمتحوؿ كحساب القيم ادلقابلة ذلا للتابع

ي
كذبدر اإلشارة إىل أفَّ ذلذا النَّوع من ادل

كلبياف . سبامان، فهي إمَّا عبارة عن خطوط ميستقيمة أك عبارة عن مينحنيات جيبيو أك قطوعو زائدة أك غَتىا
نحنيُت النَّظرم كالتَّجرييبَّ جنبان إىل 

ي
نحنيات التَّجريبيَّة، يتمُّ عادة رسم ادل

ي
نحنيات النَّظرية كادل

ي
مدل التَّطابق بُت ادل

 (.3انظر الشَّكل )جنب كذلك من أجل مالحظة مدل ابتعاد النَّتائج التَّجريبيَّة عن النَّتائج النَّظريَّة 

 
 المُننحني النَّظري : (2)الشَّكل 

 
 .التطابب بين المُننحني النَّظري والتَّجريبيَّ : (3)الشَّكل

نحٍت البياين نتائج القياس دلقدارين فيزيائيُت : رسم المُننحنيات البيانية:1-2-3
ي
أك )بشكل عاـ، ؽلثل ادل

كضلصل عادة، على شكل . (نتائج القياس دلقدار فيزيائي كاحد على األقل، حيث يكوف ادلقدار اآلخر زلسوبان 

ربيع
ية ت

لثان
ر با

لدك
ع ا

مرب
 

0            2            4              6          8 

 الطوؿ بالقدـ     

نحٍت النَّظرم، (3) الشكل
ي
 ادل
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نحٍت البياين من خالؿ العالقة الرِّياضيَّة الَّيت تربط ما بُت ادلقدارين الفيزيائيُت ادلدركسُت
ي
فمثالن، العالقة الَّيت . ادل

6انظر العالقة ) ىي عبارة عن عالقة خطية 𝑇 كميربع الدَّكر 𝑙تربط بُت طوؿ النَّواس البسيط  − كبالتَّايل  (1
نحٍت البياين الَّذم ؽلثل التَّابع 

ي
𝑇2فادل = 𝑓(𝑙) ىو عبارة عن خط ميستقيم ؽلر من ادلبدأ، ميلو ييساكم 

4𝜋2

g
يجرِّب أف يتقيَّد عند رمسو للمينحنيات البيانية دبجموعة من القواعد . 

يف احلالة العامة، غلب على ادل
 : نيلخِّصها فيما يلي

باشر -1
ي
باشر أك بالقياس غَت ادل

ي
 .كضع جدكؿ بنتائج القياس التَّجريبيَّة سواء متَّ احلصوؿ عليها بالقياس ادل

حيث ييستخدـ احملور . رسم زلورين إحداثيُت ميتعامدين، بتدريج مينتظم من خالؿ استخداـ كرقة مليمًتيو -2
تحوِّؿ األساسي  (زلور السِّينات أك الفواصل)األفقي 

ي
صَّص احملور الشَّاقويل 𝑥لرسم قيم ادل زلور ) بينما ؼلي

اتيب أك العينات 𝑌لرسم قيم التَّابع  (الًتَّ = 𝑓(𝑥) كما غلب كضع رمزو مناسبو للمقدار الفيزيائّي ،
التَّجرييّب عند رأس كل زلور مع ذكر كحدة قياسو ادلوافقة ضمن قوسُت صغَتين جبواره، ككذلك ذكر قيمة 

 .أصغر تقسيمو على كل زلور

تقسيم كل زلور إىل كحدات رئيسيَّة كجزئية تتناسب كالقيم العدديَّة الَّيت متَّ احلصوؿ عليها نتيجة عمليَّة  -3
 .القياس للمقدار الفيزيائي ادلقيس من أصغرىا إىل أكربىا

عطاة،  -4
ي
ثِّل أصغر تقسيمو قابلة للتميز على احملور أصغر مرتبة عشريَّة مؤكَّدة من القيم العدديَّة ادل غلب أف سبي

 .كبذلك يتسٌتَّ لنا إبراز الدقَّة الفعليَّة النَّاذبة عن عمليَّة القياس

 .استخداـ تدرغلات أساسيَّة على احملور حبيث يتم قراءة القيم ادلقيسة بسهولة -5

عندما تكوف القيم ادلمثلة على أحد احملورين أك كليهما صغَتة جدان أك كبَتة جدان، فعندئذو غلب استخداـ  -6
3−10 عامل للضَّرب بقول العشرة مثالن  2−10 أك  انظر )كييكتب عامل الضَّرب عند طريف احملور  

 (.4الشَّكل 
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 .خط بياني لتوضيح الميل ونقطة التَّقاطع: (4)الشَّكل 

كذبدر اإلشارة إىل أنَّو عند رسم أكثر من خط . سبيز كل نقطة نرمسها يف مستوم احملورين بدائرة صغَتة -7
……∎,∙,∗,)بياين يف مستوم احملورين نفسيهما، فإنَّو من الواجب استخداـ رموزو أيخرل  . . ) ،

تعلقة هبذه اخلطوط بعضها عن بعض
ي
 .لتميز النِّقاط التَّجريبيَّة ادل

رسم أكثر اخلطوط البيانية انسيابيان عرب النِّقاط التَّجريبيَّة، كإعلاؿ النِّقاط الَّيت تبدك شاذة كالَّيت غلب أف  -8
 .تتوزع بالتيساكم كالتَّناظر قدر اإلمكاف

 :عند اختيار ادلقياس ادلناسب على كل زلور غلب مراعاة األمور التَّالية:  مالحظات

a)  كنة من الورقة ادليليمًتية على أف ال تتجاكز أصغر تدرغلة ؽليكن سبيزىا على االستفادة من أكرب مساحة شلي
رتكب يف قياس ادلقدار ادلدركس

ي
 .كل زلور، قيمة اخلطأ ادل

b)  ال بل ؽليكن تدريج  (أم من الصُّفر)ليس من الضركرم بدء تدريج احملاكر اإلحداثية من مبدأ اإلحداثيات
 .كل زلور إحداثي دبا يتوافق كالقيم التَّجريبيَّة ادلمثلة للمتحوؿ ادلدركس

c)  تحوالف من نفس النَّوع، فإنَّو يفضَّل أف يكوف مقياس الرَّسم كاحدان على كال احملورين، أمَّا إذا
ي
إذا كاف ادل

تلفة على احملورين اإلحداثيُت تلفتُت، فإنَّو باإلمكاف أخذ مقاييس رسم سلي  .كانا من طبيعتُت سلي

 :كيفية استخالص النَّتائج من المُننحنيات البيانية: 1-3-3

نحٍت البياين ميستقيمان، فإنَّو باإلمكاف استخالص النَّتائج منو بسهولة، كذلك 
ي
عندما يكوف ادل

ميل : كذبدر اإلشارة إىل أنَّو يوجد مفهوماف للميل. حبساب ميلو كنقطة تقاطعو مع احملورين اإلحداثيُت
 (  5انظر الشَّكل )فإنَّنا ضلصل عليو من خالؿ رسم مثلث قائم : أمَّا الميل الفيزيائيّم . ىندسيّم وميل فيزيائيّم 
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40

 ( من الثانية1

 ((4الشكل

 خط بياين لتوضيح ادليل كنقطة التقاطع

رعة
الس

 
(c

m
/s

ec
)

 

        X102 

4 

3 

2 

1 

 

 



     جبهعة الشبم الخبصة

 كلية الصيدلة- فرع الالذقية

 
 

12 
 

 
اتيب لػ 𝑌  2 كضلسب بعد ذلك نسبة فرؽ الًتَّ

𝑌∆، أم ادلقدار 𝑌1 ك  = 𝑌2 − 𝑌1 على فرؽ 
𝑋∆ ، أم ادلقدار 𝑋1ك𝑋2السِّينات لػ  = 𝑋2 − 𝑋1 فتكوف النَّتيجة ىي ادليل الفيزيائّي للمينحٍت ، 

انظر الشَّكل )إذا أردنا حساب ادليل الفيزيائّي للمينحٍت الَّذم ييعطي السُّرعة بتابعيَّة الزَّمن : فمثالن . ادلدركس
 : ، فإنَّنا نستطيع إفَّ نكتب ما يلي(4

𝑚 =
∆𝑌

∆𝑋
=

𝑌2 − Y1

X2 − X1
=

(4.7 − 0.8) ∗ 102 𝑐𝑚
𝑠𝑒𝑐 

 
18

40
 −  

2

40
 sec

=
390 𝑐𝑚 𝑠𝑒𝑐 

 
16

40
 sec

= 980 𝑐𝑚
sec2  

نحٍت البياين ؽلثل قيمة تسارع اجلاذبيَّة 
ي
استنادان للعالقة السَّابقة نيالحظ أفَّ ادليل الفيزيائّي ذلذا ادل

 .األرضيَّة يف اجلملة السَّغثيَّة

انظر ) فهو ييساكم ظل  الزَّاكية احملصورة بُت اخلط البياين كزلور السِّينات :أمَّا الميل الهندسيّم 
كذبدر اإلشارة . بالطبع، ؼلتلف ىذا ادليل تبعان للتقسيمات الَّيت طلتارىا على احملورين اإلحداثيُت. (5الشَّكل 

 .إىل أنَّو عند القياـ بتحليل النَّتائج بيانيان فإفَّ ما يهمُّنا من ادليل ىو ادليل الفيزيائّي ال اذلندسيّ 

نحٍت، فإفَّ ميلها ؼلتلف تبعان للنُّقطة ادلأخوذ فيها
ي
. أمَّا يف حالة اخلطوط البيانية ذات الشَّكل ادل

عتربة: ويُنعرَّف الميل في نقطة ما من المُننحني
ي
نحٍت يف النُّقطة ادل

ي
 .بأنَّو ميل ادلماس ذلذا ادل

 

 
 

 (5) الشكل

 حساب ادليل الفيزيائي
 

x2 x1 

y1 

y2 

θ 
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 :وحدات القياس وجمل الوحدات المُنختلفة: 1-4

عند القياـ بعمليَّة قياس هبدؼ ربديد القيمة العدديَّة دلقدار فيزيائي ما، ال بدَّ لنا من اختيار 
كحدة قياس مناسبة بعناية شديدة، حيث ييسهِّل ذلك إجراء القياسات كإصلاز احلسابات بشكلو جيد فيما 

بعد، كالسيما عند إغلاد القياس دلقادير فيزيائية قابلة للقياس بشكلو غَت ميباشر، كالَّيت تيعطى عن طريق صيغ 
كقد استقرت اآلراء على اعتماد الوحدات األساسيَّة . رياضيَّة تربط بُت عدَّة كميات لكلو منها كحدتو ادلختارة

تمِّمة، ككذلك مجلة (كييقصد هبا كحدات الطُّوؿ كالكيتلة كالزَّمن)
ي
، كالتَّميز بينها كبُت مجلة الوحدات ادل

تمِّمة 
ي
يشتقة، كتيعرَّؼ كل كحدة ميشتقة بصيغة تربطها مع الوحدات األساسيَّة كادل

انظر اجلداكؿ )الوحدات ادل
لحق

ي
كقد أقرَّ . تؤلف مجلة الوحدات الَّيت ترتبط بعضها مع بعض ما ييسمَّى جبملة الوحدات. (اخلاصَّة يف ادل

نعقد يف باريس عاـ 
ي
، (𝑆𝐼) استخداـ اجلملة الدُّكليَّة 1960ادلؤسبر الدُّكيّل للموازين كادلكاييل كادلقاييس، ادل

 .كمنذ ذلك التاريخ أصبح استخداـ ىذه اجلملة إلزاميان، كمن مثَّ شاع استخدامها يف غالبيَّة دكؿ العامل

 لقياس الطُّوؿ، الكيلو (𝑚)ادلًت : تعتمد اجلملة الدُّكليَّة للوحدات الوحدات األساسيَّة التَّالية
 (𝐾) لقياس شدَّة التَّيار، الكلفن (𝐴) لقياس الزَّمن، األمبَت (𝑆𝑒𝑐) لقياس الكيتلة، الثَّانية (𝐾𝑔)غراـ 

طلقة، الشَّمعة 
ي
.  لقياس كميَّة ادلادة(𝑚𝑜𝑙𝑒)لقياس شدَّة الضَّوء، كادلوؿ (𝑐𝑑)لقياس درجات احلرارة ادل

 :كقد اشتقت من ىذه اجلملة عدَّة مجل للوحدات من أعلها

 لقياس (𝑐𝑚)السَّنتيمًت :  كييستخدـ يف ىذه اجلملة الوحدات التَّالية:(𝑪𝑮𝑺)الجملة السَّغثيَّة  -1
 . لقياس الزَّمن(Sec) لقياس الكيتلة، كالثَّانية (𝑔𝑟)األطواؿ، الغراـ 

 لقياس (𝑚)ادلًت  إفَّ الوحدات األساسيَّة يف ىذه اجلملة ىي :(𝑴𝑲𝑺𝑨)الجملة المُنكثيَّة  -2
 . لقياس الزَّمن(𝑆𝑒𝑐) لقياس الكيتلة، كالثَّانية (𝑡𝑜𝑛)الطُّوؿ، الطُّن

كانطالقان من ذلك ؽليكن إغلاد كحدات . تضم اجلملة الدُّكليَّة سبع كحدات أساسية ككحدتُت متممتُت
شتقَّة ربدد بصيغ رياضيَّة كوحدات السُّرعة كالتَّسارع كالقوة

ي
ييبُتَّ اجلدكؿ ... . جديدة تيسمى بالوحدات ادل

تمِّمة يف اجلملة الدُّكليَّة  (1)
ي
  . 𝑆𝐼 الوحدات األساسيَّة كادل

 :كتيعرَّؼ ىذه الوحدات كما يلي

، كىو عبارة عن ادلسافة ادلقاسو يف الشَّرطُت النِّظامّيُت، أم (𝑚)كييرمز لو بػ : (𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓)المتر  -1
يف الدَّرجة صفر مئويَّة كربت الضَّغط اجلوم النِّظامّي، بُت زلورم شريطُت متوازيُت سلطوطُت على قضيب 

ىذه السَّبيكة زلفوظة يف . 10% كمن اإلريديـو بنسبة 90%من سبيكة ميركَّبة من البالتُت بنسبة 
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 من ربع طوؿ خط العرض 8-10ادلكتب الدُّكيّل للموازين كادلقاييس يف باريس، كىذا القضيب ييساكم لػ 
 : وفقاً لما يلي𝟏𝟗𝟔𝟏، وقد عُنرِّف المتر العياري في عام ادلار من مدينة باريس

 مرة من طوؿ موجة اإلشعاع يف اخلالء كادلنبعث نتيجة االنتقاؿ من 763,73 1650 =المتر العياري
كذبدر اإلشارة، إىل أفَّ االنتقاؿ بُت . (86Kr) 86 يف ذرة الكريبتوف 5d5 إىل السَّويَّة 2P10السَّويَّة 

 .السَّويَّتُت السَّابقيت الذِّكر يوافق إصداران للوف الربتقايلّ 

، كىو عبارة عن أسطوانة من سبيكة (𝐾𝑔)كييرمز لو بػ : (𝑲𝒊𝒍𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎)الكيلو غرام  -2
، زلفوظة يف ادلكتب الدُّكيّل للموازين 10% كمن اإلريديـو بنسبة 90%ميركَّبة من البالتُت بنسبة 

أم أفَّ كيتلة مثل ىذه .  تقريبان 39𝑚𝑚كادلقاييس يف باريس، قطرىا كارتفاعها متيساكياف كييساكياف 
قطَّر يف :كما يُنعرَّف الكيلوغرام. األسطوانة ييساكم كيلوغرامان كاحدان 

ي
 بأنَّو ييساكم كزف ليًت من ادلاء ادل

 كتقاس بو الكيتلة الَّيت تيعدُّ مقداران ثابتان ال يتغَتُّ من موضع إىل آخر، كلكن يتعلق بذات (C°4+)الدَّرجة 
كىو يعرب عن كميَّة ادلادة ادلوجودة يف اجلسم، يف حُت يتغَتُّ كزف اجلسم من موضع إىل . اجلسم فقط

 .آخر

، كتيساكم  (Sec) كييرمز ذلا بػ :(𝑺𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅)الثَّانية  -3
1

86400
  من ميتوسِّط اليـو الشَّمسي 

كما . ادلأخوذ على مدار السَّنة للمجاؿ الزَّمٍت بُت مركرين متعاقبُت لنقطة من األرض أماـ الشَّمس
ا عبارة عن الزَّمن الَّذم ػلدث خاللو :وعُنرِّفت الثَّانية  انتقاؿ بُت السَّويات 9192631770 بأهنَّ

 .(133Cs) 133 لنظَت السِّيزيـو 2S1/2الطَّاقيَّة للسَّوية األساسيَّة 

 

 .SI الوحدات األساسيَّة واإلضافيّمة في الجملة (1)الجدول 

 الوحدات األساسيَّة

 رمز  الوحدة وحدة القياس ادلقدار الفيزيائي
 m متر الطُّوؿ

 kg كيلو غرام الكيتلة

 Sec ثانية الزَّمن

 A أمبير شدَّة التَّيار الكهربائي
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درجة احلرارة 
موديناميكيَّة  الًتَّ

 °k درجة كلفن

 cd شمعة شدَّة الضَّوء

 (اإلضافيَّة)الوحدات المُنتمِّمة 

 mol مول كميَّة ادلادة

سطحة
ي
 Rad راديان الزَّاكية ادل

جسمة
ي
 Sr ستَتادياف الزَّاكية ادل

 

ستمر الَّذم إذا مرَّ يف ناقلُت (𝐴)كييرمز لو بػ : (𝑨𝒎𝒑𝒆𝒓)األمبير  -4
ي
، كىو عبارة عن شدَّة التَّيار ادل

متوازيُت خطيُت ال ميتناىيي الطُّوؿ كميهملي ادلقطع كالبعد بينهما مًت كاحد يف اخلالء، أدل إىل نشوء 
2قوة بُت النَّاقلُت تيساكم  × 10−7 𝑁شدَّة التَّيار : ويُنعرَّف األمبير أيضاً بأنَّو.  لكل مًت من النَّاقلُت

ستمر الَّذم ييرسِّب 
ي
 من الفضة عند التَّحليل الكهربائي حمللوؿ نًتات 𝑚𝑔 1,1183الكهربائي ادل

 .الفضة خالؿ ثانية كاحدة

موديناميكيَّة يف سيلَّم درجة : (𝑲𝒆𝒍𝒗𝒊𝒏)   الكلفن -5 كىي عبارة عن كحدة قياس درجة احلرارة الًتَّ
موديناميكيَّة للنِّقطة الثُّالثيَّة   273,15حرارة كلفن، كييعدُّ الكلفن جزءان من   جزءان من الدَّرجة الًتَّ

 .للماء

 ، كتيساكم شدَّة الضَّوء الَّذم يصدر عن مساحة قدرىا (𝑐𝑑)كييرمز ذلا بػ  :(𝒄𝒂𝒏𝒅𝒍𝒆)الشَّمعة  -6
1

6
10−5𝑚2 تعامد مع السَّطح، كيف درجة حرارة تصلُّب

ي
، من سطح جسم أسود مثايل يف االذباه ادل

 1cm2كما كتيساكم الشدَّة الَّيت ييصدرىا . (ييساكم كاحد جو)البالتُت كربت ضغط جوم نظامي 
ساكية 

ي
كعند ضغط جوم  (𝐶°1773) من سطح جسم مثايل عند درجة حرارة تصلُّب البالتُت ادل

101325ييساكم 
𝑁

𝑚2 مشعة60  حلوايل . 

حيث .  كييعرَّؼ بأنَّو كميَّة ادلادة الَّيت كتلتها بالغرامات تيساكم الكيتلة اجلزيئية النِّسبيَّة:(mole)المول -7
1إفَّ الكيتلة اجلزيئية النِّسبيَّة تيساكم كيتلة اجلزيئة ادلأخوذة باحلسباف إىل 

12
 12 من كيتلة نظَت الكربوف 

(12C). 

، كىو عبارة عن طوؿ القوس من زليط الدائرة الَّذم (𝑅𝑎𝑑) كييرمز لو بػ :(Radian) الرَّاديان  -8
 ."1Rad= 57°17'45: كلدينا أفَّ . ييساكم نصف قطرىا كاحملصور بُت نصفي قطرين منها
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جسَّمة الَّيت يقع رأسها يف (sr) كييرمز لو بػ :(Steradian)الستيراديان  -9
ي
، كييعرَّؼ بأنَّو الزَّاكية ادل

 .  مركز كرة، كتقطع من سطح الكيرة مساحة تيساكم ميربع نصف قطر ىذه الكيرة

 كوحدة لقياس الكيتلة (𝑔𝑟)       ذبدر اإلشارة ىنا، إىل إفَّ الفرنسيُت كانوا ىم أكؿ من اختار الغراـ 
(𝑀) كادلًت ،(𝑚) كوحدة لقياس الطُّوؿ (𝑙) . بيد أفَّ العديد من الدكؿ الناطقة باالنكليزية تستعمل حىت

 كوحدة 𝐹𝑜𝑜𝑡 (𝑓𝑡)مازاؿ االنكليز يستخدموف القدـ : اآلف كحدات أيخرل لقياس الطُّوؿ كالكيتلة، فمثالن 
 Second (Sec)يف حُت بقيت الثَّانية .  كوحدة لقياس الكيتلة 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑎 (𝑙𝑏)لقياس الطُّوؿ، الليربة 

 :كلدينا أفَّ . كوحدة لقياس الزَّمن يف ىذه اجلملة

1𝑓𝑡 =  0,3048𝑚 

1𝑙𝑏 =  0,4536 𝐾𝑔 

ستخدمة يف العامل راجع اجلداكؿ ادلوجودة يف 
ي
     كدلزيد من ادلعلومات حوؿ كحدات القياس األيخرل ادل

لحق آخر الكتاب
ي
 .ادل

  :مالحظة

       عند القياـ بعمليَّة قياس، هبدؼ التَّأكد من صحة قانوف فيزيائي ما، فإنَّو من الواجب علينا التَّأكد من 
يكثيَّة 

عطيات العدديَّة النَّاذبة عن ادلسألة ادلدركسة، مأخوذ مجيعها يف نفس اجلملة، الدُّكليَّة أك ادل
ي
أفَّ كحدات ادل

أم بعبارة أيخرل، غلب أفَّ تكوف . كما كغلب عدـ اخللط بُت مجل الوحدات يف عمليَّة قياس ما. أك السَّغثيَّة
ستخدمة يف أثناء التَّحقُّق من صحة قانوف فيزيائي ما

ي
انسة لوحدات القياس ادل  𝑌 إذا كاف: فمثالن . ىنالك رلي

فلحساب قيمتو . u1، ككحدة قياسو يف ىذه اجلملة ىي 𝑁1مقداران فيزيائيان، قيمتو العدديَّة يف مجلة ما ىي 
، فإنَّنا نستطيع أفَّ نكتب u2، حيث كحدة القياس يف ىذه اجلملة ىي  𝑁2العدديَّة يف مجلة أيخرل كلتكن 

 : العالقة التَّالية

Y = N1u1=N2u2        كمنو          : 
𝑁1𝑢1

𝑁2𝑢2
=  :                كبفرض أفَّ 1

  𝑛 =
𝑢1

𝑢2
 

 : يف اجلملة اجلديدة ميعطاة بالعالقة التَّالية𝑌 تكوف قيمة ادلقدار 

𝑁2 = 𝑛𝑁1 
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ثِّل الطَّاقة،  ككاف قياسو يف اجلملة السَّغثيَّة 𝑌فإذا كاف ادلقدار   إرغة 𝑁1 ميساكيان (𝐶𝐺𝑆)  ؽلي
(𝑒𝑟𝑔) يكثيَّة

 :، فيكوف لدينا(𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒)  جوؿ 𝑁2 ميساكيان لػ (𝑀𝐾𝑆𝐴)، كقياسو يف اجلملة ادل
1 𝑗

1 𝑒𝑟𝑔
= 107 

1𝑗:                أم أفَّ  =  107𝑒𝑟𝑔 

  :الوحدات المُنشتقَّة: 1-5

ىي تلك الوحدات الَّيت ضلصل عليها عند قياس ادلقادير الفيزيائيَّة بطريقة غَت ميباشرة، أم من 
 .خالؿ العالقات الرِّياضيَّة الَّيت تيعربِّ عنها

كللحصوؿ على ىذه الوحدات، البدَّ لنا من التَّعرُّؼ على ما ييسمَّى دبعادلة األبعاد، ؽليكن 
على  (كييقصد هبا كحدات ادلسافة كالكيتلة كالزَّمن) بالوحدات األساسيَّة  𝐴التَّعبَت عن أم مقدار فيزيائي

 :الشَّكل التَّايل

 𝐴 = 𝐾𝐿∝𝑀𝛽𝑇𝛾  

ثِّل  دده العالقة الَّيت تػيعِّرؼ ادلقدار الفيزيائيّ  : 𝐾حيث ؽلي  .ثابتان فيزيائيان ربي

ثِّل  ,𝑇,𝑀كسبي 𝐿  :تيب كىذه األبعاد تكوف . بعد ادلسافة، بعد الكيتلة، كبعد الزَّمن على الًتَّ
تيب، كذلك يف اجلملة الدُّكليَّة(𝑆𝑒𝑐)، كالثَّانية (𝐾𝑔)، كيلوغراـ (𝑚)ميساكية للوحدات مًت  .  على الًتَّ

تيب أيضان (𝑆𝑒𝑐)، ثانية (𝑔𝑟) ، غرامان (𝑐𝑚)فتيساكم سنتيمًتان : أمَّا في الجملة السَّغثيَّة .  على الًتَّ
ثِّل  ,𝛼كما كسبي β, γ :  (صحيحة أك كسريَّة)أعدادان سالبة أك موجبة . 

ختلفة
ي
لو أردنا حساب : فمثالن . تسمح معادلة األبعاد ىذه بإغلاد النُّسبة بُت كحدات اجلمل ادل

 (𝑆) ادلسافة بينهما ىو (𝑥2)  إىل نقطة ثانية (𝑥1)الالـز لنقل جسم من نقطة أكىل  (𝐹)  عمل القوة
 : العمل  كمنو نكتب=  القوة x اآلنتقاؿ:  فإنَّنا نكتب العالقة التَّالية

𝑊 = 𝐹 × 𝑆 

 : تيساكم جداء الكيتلة يف التَّسارع أم لدينا(𝐹)كدبا أفَّ القوة 

𝐹 = 𝑚 × 𝑎 
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أك بعبارة أيخرل، ىو عبارة عن . كدبا أفَّ التَّسارع ىو عبارة عن ميشتق السُّرعة بالنُّسبة للزَّمن
شتق الثَّاين للمسافة بالنُّسبة للزَّمن فإنَّو لدينا العالقة التَّالية

ي
 :ادل

𝑎 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
 

 : السَّابقة تيكتب كما يلي𝑊بناءن على ما سبق، فإفَّ عبارة العمل 

𝑊 = 𝑚 ×
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
× 𝑆 

 :كتكوف أبعادة ميعطاة بالعالقة التَّالية

 𝑊 = 𝑀 ×
𝐿

𝑇2
× 𝐿 =

𝑀𝐿2

𝑇2
 

= 𝑊𝑆𝐼 :  أمَّا وحدتو في الجملة العمليَّة فهي
𝐾𝑔 .𝑚2

𝑆𝑒𝑐 2 

WCGS           :وفي الجملة السَّغثيَّة ىي  =
𝑔 .𝑐𝑚 2

𝑆𝑒𝑐 2. 

 كىنا يتسٌتَّ لنا معرفة النُّسبة بُت كحديت العمل يف اجلملتُت الدُّكليَّة كالسَّغثيَّة

 𝑊𝑆𝐼 

 𝑊𝐶𝐺𝑆  
=

𝐾𝑔 .𝑚2

𝑆𝑒𝑐 2

𝑔 .𝑐𝑚 2

𝑆𝑒𝑐 2

=
𝐾𝑔.𝑚2

𝑔. 𝑐𝑚2
= 107 

، أفَّ كحدة العمل يف اجلملة الدُّكليَّة تيدعى اجلوؿ   كيف اجلملة السَّغثيَّة ،(𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒)من ادلعلـو
كننا أف نكتب.(𝑒𝑟𝑔)تيسمَّى باألرغة  𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒 1:  شلا سبق، ؽلي =  107𝑒𝑟𝑔.  

معادالت األبعاد ككحدات ادلقادير الفيزيائيَّة يف ادليكانيك كذلك يف اجلملتُت  (2) ييبُتَّ اجلدكؿ
 .ميضاعفات كأجزاء كل كحدة مع ميسمياهتا (3)كما كييبُتَّ اجلدكؿ . الدُّكليَّة كالسَّغثيَّة
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 (3)الجدول 

 (2)الجدول 
 

 المقدار الفيزيائي
 

 معادلة األبعاد
الوحدة في الجملة 

 CGSالسَّغثيَّة  

الواحدة في الجملة 
 SIالدُّوليَّة 

نسبة الوحدتين 

CGS

SI

u

u 

 T Sec Sec 1 الزَّمن

 T -1 Hz Hz 1 التواتر

 األجزاءلمُنضاعفات ا

قيمتو  رمزه اسم المُنضاعف قيمتو العدديَّة
 العدديَّة

 رمزه اسم الجزء

10
1
Da 10 (deca)ديكا 

-18
 a (atto)أتو 

10
2
H 10 (hecto)ىيكتو 

-15
 f (femto)فيمتو 

10
3
K 10 (kilo)كيلو 

-12
 p (pico)بيكو 

10
6
M 10 (mega)ميغا 

-9
 n (nano)نوان 

10
9
G 10 (Giga)جيغا 

-6
 μ (micro)ميكرو 

10
12

T 10 (Tera)تيرا 
-3

 m (milli)ميللي 

10
15

P 10 (peta)بيتا 
-2

 c (centi)سنتي 

10
E 10 (Exa)اكزا 18

-1
 de (deci)ديسي 
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 T -1 Rad/Sec Rad/Sec 1 السُّرعة الزَّاكية

 L Cm m 102 الطُّوؿ

 L2 cm2 m2 104 السطح

 L3 cm3 m3 106 احلجم

 L. T – 1 cm/Sec m/Sec 102 السُّرعة

 L. T -2 cm/Sec2 m/Sec2 102 التَّسارع

 M G Kg 103 الكيتلة

 M.L-3 g/cm3 Kg/m3 10-3 الكيتلة احلجمية

 M -1.L3 cm3/g m3/kg 103 احلجم النَّوعي

 M.L2 g.cm2 Kg.m2 107 عـز العطالة

 M.L.T -1 g.cm/Sec kg.m/Sec 105 كميَّة احلركة

 M.L2.T -1 g.cm2/Sec kg.m2/Sec 107 العـز احلركي

 105 (نيوتن) N (دينة) M.L.T -2 dyn القوة

زدكجة
ي
 M.L2.T -2 cm.dyn m.N 107 عـز ادل

 10 (باسكال) Pa=N/m2 (باري) M.L-2T  -2 bary الضَّغط

 107 (جول) J (إرغة) M.L2.T -2 erg (الطَّاقة)العمل أك 

 107 (كاط) M.L2.T -3 erg/Sec J/Sec = W (االستطاعة)القدرة 

 

 :األخطاء المُنرتكبة في قياس المقادير الفيزيائيَّة: 1-6

تقـو التَّجارب الفيزيائيَّة على إجراء قياسات للمقادير الفيزيائيَّة، هبدؼ دراسة بعض الظَّواىر 
كبنتيجة ىذه القياسات ضلصل عادة على قيم . الطَّبيعيَّة ككشف قوانينها أك التَّحقُّق من صحة بعض القوانُت

أم أفَّ القيم العدديَّة ادلقيسة للمقادير الفيزيائيَّة ربتوم على بعض . تقريبية للمقادير الفيزيائيَّة ادلقيسة
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كمن الواجب علينا، دلعرفة دقَّة القياس الَّيت أيجريت التَّجربة بو أف ضلدد مقدار ىذا اخلطأ يف كل . األخطاء
 .عمليَّة قياس

 :تصنيف األخطاء: 1-1-6

رتكبة عند إجراء عمليَّة القياس إىل
ي
 :ؽليكن تصنف األخطاء ادل

 .أخطاء نظاميَّة -1

 .أخطاء طارئة -2

 .األغالط -3

 :األخطاء النِّظاميَّة: 1-1-1-6

     كىي عبارة عن األخطاء الَّيت تتكرر بانتظاـ يف مجيع التَّجارب الَّيت قمنا هبا، هبدؼ قياس مقدار فيزيائي 
كييعزل . كربصل ىذه األخطاء دكمان باذباه كاحد، كتسبب إمَّا أخطاء بالزِّيادة دكمان أك بالنُّقصاف دكمان . ما

 :كجود ىذه األخطاء إىل ثالثة أسباب رئيسيَّة

a) خطأ اجلهاز. 

b) يجرِّب
 .خطأ ادل

c) خطأ خارجي. 

 :كىذه األخطاء ؽليكن إدخاذلا يف احلساب كبالتَّايل التَّخلُّص منها، كمن أمثلة ذلك

 .أف تكوف مسطرة القياس ميدرَّجة بشكل غَت مينتظم -1

ختلفة -2
ي
تلف يف أجزائو ادل  .أك أف يكوف لألنبوب الشَّعرم دليزاف احلرارة قطر سلي

ستخدـ  -3
ي
، ال تقف على الصُّفر يف حالة عدـ مركر (مقياس األمبَت مثالن )أك أف تكوف إبرة ادلقياس ادل

 .التَّيار فيو

يجهَّز بفرنيَّة، غَت مينطبق على صفر الفرنيَّة -4
 .أك أف يكوف صفر ادلسطرة ادلوجودة يف مقياس األطواؿ ادل

ستخدـ،  -5
ي
يجرِّب يف ادلوضع غَت الصحيح بالنُّسبة إىل سيلَّم القراءة اخلاص باجلهاز ادل

أك أف تكوف عُت ادل
 .كأف ينظر بصورة مائلة إىل ميؤشِّر اجلهاز 

 .أك أف ترتفع درجة حرارة الوسط اخلارجي بشكل ميفاجئ أك أف تنخفض يف مكاف إجراء التَّجربة -6

 .اخل..........  أك أف يتغَتُّ الضَّغط كالرُّطوبة أثناء إجراء التَّجربة -7
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 :من المُنمكن في معظم األحوال، التَّخلُّص من األخطاء النِّظاميَّة بطريقتين

كاف نعترب التَّقسيم الَّذم يقف )إمَّا أف نيدخلها يف احلساب على شكل تصحيحات لقراءة األجهزة  -1
ستخدـ 

ي
مقداران جربيان كنطرحو يف كل عمليَّة قياس  (على سبيل ادلثاؿ مقياس اآلفومًت)عنده إبرة ادلقياس ادل
 .من قراءات اجلهاز

ستخدمة بأجهزة عياريو -2
ي
أم بعبارةو أيخرل، أف نقـو مثالن بإعادة تدريج ادلسطرة أك . أك أف نقارف األجهزة ادل

ستخدـ يف عمليَّة القياس
ي
 . ميزاف احلرارة ادل

  :األخطاء الطَّارئة: 1-2-1-6 

تلف  كىي عبارة عن األخطاء الناشئة عن عدد كبَت من األسباب ادلستقلة، كالَّيت تيؤثر بشكل سلي
مكن جعلها يف . عند كل عمليَّة قياس

ي
الحظ أنَّو ال ؽليكن التَّنبُّؤ ميسبقان هبذه األخطاء، كلكن من ادل

ي
كمن ادل

 : كتيعزل األخطاء الطَّارئة إىل. حدِّىا األدىن، كيستحيل التَّخلُّص منها بشكل هنائي

 .النَّقص يف دقَّة أجهزة القياس -1
 .عدـ كماؿ احلواس البشريَّة للميجِّرب -2

ة  -3 تغَتُّ
ي
تواصل للظُّركؼ اخلارجية ادل

ي
 .(.......كتغَتُّ درجة احلرارة كالضَّغط كالرُّطوبة،)التَّأثَت ادل

ضلصل عند قياس تيار ضعيف بوساطة مقياس غلفانومًت حساس، عدَّة مرات، على : فمثالن 
ختلفة للمقدار ادلقيس

ي
 :كييعزل ذلك إىل عدَّة أسباب منها. رلموعة من القيم ادل

ختلفة يف الشَّارع -1
ي
رل فيو عمليَّة القياس بسبب مركر كسائل النَّقل ادل تواصل للمبٌت الَّذم ذبي

ي
 .االىتزاز ادل

 .االندفاعات من باطن األرض -2

 .اخل........ ىبوب الرِّياح كاألعاصَت  -3

 كعلى ىذا، فإنَّو باإلمكاف أف نشَت إىل السَّبب العاـ الختالؼ القراءات، كلكنَّنا ال نستطيع 
كؽليكن يف ىذه احلالة، جعل األخطاء . أف نعرؼ سلفان سببان معينان بالذات ييسبب ىذا االختالؼ أك ذاؾ

رل فيو  ستخدـ يف الطَّابق السُّفلي من ادلبٌت الَّذم ذبي
ي
الطَّارئة يف حدِّىا األدىن، كذلك بوضع الغلفانومًت ادل

 .القياسات، كلكنَّنا لن نفلح أبدان من التَّخلُّص منها هنائيان 
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 (1)التَّجربة العمليَّة رقم 

 قياس المُنقاومات باستخدام جسر وطستن
 : الغاية من التَّجربة

 :هتدؼ ىذه التَّجربة إىل ما يلي
ستمر .1

ي
 .تعيُت قيمة ميقاكمة رلهولة باستخداـ جسر كتسطوف كباالستناد إىل قوانُت التَّيار الكهربائي ادل

قاكمات على التَّسلسل كعلى التَّفرع .2
ي
 .التَّحقُّق من قانوف مجع ادل

 :المُنوجز النَّظري
قاكمات، كذلك دبيقارنتها مع ميقاكمات 

ي
يف احلقيقة، ييستخدـ جسر كتسطوف من أجل قياس ادل

 موصولة كما ىو ميبُتَّ يف الشَّكل 𝑀 ك 𝑁 ك 𝑅 ك 𝑋يتألَّف ىذا اجلهاز من أربع ميقاكمات . عياريَّو معلومة
(1). 

قاكمات ببطارية 
ي
إفَّ . 𝐶 ك 𝐷، كما ييوضع مقياس غلفاين بُت النُّقطتُت 𝐵تيوصل رلموعة ادل

قاكمة 
ي
قاكمة اجملهولة الَّيت ييراد قياسها𝑋ادل

ي
قاكمة .  ىي عادة ادل

ي
. (علبة ميقاكمات) ؽليكن تغيَت قيمتها 𝑅كادل

قاكمتاف 
ي
، سبر تيَّارات يف (1)عندما تيصل الدَّارة كما ىو ميبُتَّ يف الشَّكل.  قيمتاعلا معلومتاف𝑁 ك 𝑀كادل

قاكمات األربع، كما ؽلر تيَّار يف اجلسر بُت 
ي
لنغَتَّ اآلف قيمة . (𝐺)، أم يف ادلقياس الغلفاين 𝐶 ك 𝐷ادل

قاكمة 
ي
 ميساكيان 𝐶يف ىذه احلالة، يكوف كموف النُّقطة  . (𝐺) إىل أف ينعدـ التَّيار يف مقياس الغلفاين 𝑅ادل

 ميساكيان للتَّيار ادلار 𝑁كيكوف التَّيار يف . 𝑋 ميساكيان للتَّيار يف 𝑀، كيكوف التَّيار ادلار يف 𝐷لكموف النُّقطة 
 : ييسمح لنا بكتابة العالقتُت التَّاليتُت𝐶 ك 𝐷إفَّ تيساكم الكموف بُت النُّقطتُت . 𝑅يف 

𝑀𝐼1 = 𝑁𝐼2                                     (1) 
𝑋𝐼1 = 𝑅𝐼2                                         (2)   

ثِّل  قاكمتُت : 𝐼1حيث ؽلي
ي
 .𝑀 ك𝑋شدَّة التَّيار ادلار يف كل من ادل

             𝐼2 : قاكمتُت
ي
 .𝑁 ك 𝑅شدَّة التَّيار ادلار يف كل من ادل

 :نستنتج من ىاتُت العالقتُت أفَّ 
X

M
=

R

N
                                             (3) 

 :أك

𝑋 =
𝑀

𝑁
 𝑅                                         (4) 
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قاكمة (4)تسمح العالقة 
ي
قاكمات 𝑋 حبساب قيمة ادل

ي
 عند 𝑅,𝑁,𝑀 بعد معرفة قيم ادل

 .توازف اجلسر

 
 جسر وتسطون: (1)الشَّكل 

يقاكمة ميتناسبة مع طوؿ 
يقاكمة ميؤلَّفة من سلك أسطواين ميتجانس،كانت قيمة ادل

كإذا كانت ادل
قاكمتُت. الّسلك

ي
)  فإذا استعضنا عن نسبة ادل

𝑅

𝑁
)  بنسبة الطُّولُت  (

𝑙1

𝑙2
 :  صلد(

X

M
=
𝑙1
𝑙2

                                                        (5) 

قاكمة 
ي
𝑙2) معلومة فإنَّنا بقياس الطُّولُت،(M)كإذا كانت قيمة ادل , 𝑙1)  نتمكَّن من معرفة 

قاكمةقيمة 
ي
  :(X)  اجملهولةادل

X =
𝑙1
𝑙2

 M                                                       (6) 

 : األجهزة واألدوات المُنستخدمة
 .جسر مًتم .1

ستمر  .2
ي
 .(𝐵)كحدة تغذية بالتَّيار ادل

 .(معلومة بدقَّة ميعيَّنة)(𝑅) ميقاكمة عياريَّو  .3

 .(𝐺) مقياس غلفاين .4

 .ثالث ميقاكمات رلهولة .5

 .أسالؾ توصيل .6
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لة  .7  .(ميقاكمة ؽليكن تغيَتىا بشكلو غَت معلـو)ميعدِّ

 .(ييستغٌت عن القاطعة عند كجود قاطعة يف كاجهة كحدة التَّغذيَّة)قاطعة  .8

 

 :القسم العملي
قاكمات اجملهولة(2)صل الدَّارة كما يف الشَّكل  .1

ي
 (𝐴1𝐵1) بُت ادلربطُت 𝑋 ، مع كضع إحدل ادل

قاكمة ادلعيارية
ي
، تأكد من كصل كحدة التَّغذيَّة إىل الدَّارة عن طريق (𝐵2𝐶2) بُت ادلربطُت (𝑅) كادل

تغَتُّ القيمة
ي
ستمر ذم الكموف ادل

ي
ضع مفتاح تغيَت الكمونات يف كحدة التَّغذيَّة على . سلرج التَّيار ادل

عدلة على التَّسلس
ي
 مع دارة ؿالوضع الَّذم ييشَت إىل كموف خارج ييعادؿ فولطان كاحدان، كتيوضع ادل

 .(𝐴,𝐶) الَّذم سيصل إىل كحدة التَّغذية ضمانان الطلفاض فرؽ الكموف

 
 (2)الشَّكل 
 

ارة بالقاطعة ادلوجودة يف الدَّارة أك على (220𝑉)صل كحدة التَّغذيَّة إىل مأخذ تيار ادلدينة  .2  كأغلق الدَّ
 .جهة كحدة التَّغذيَّةاك

 كالّسلك (𝐺)، ادلوصوؿ إىل ادلقياس الغلفاين (𝐺𝐷) للّسلك بُت (𝐷) احبث عن نقطة التَّماس .3
 . كالَّيت من أجلها يبقى ميؤشِّر ادلقياس يف كضع ميستقر على الصُّفر(𝐴𝐶)ادلًتم 

 قليالن إىل إحدل اجلهتُت فإفَّ ميؤشِّر ادلقياس ينحرؼ 𝐷تأكد من ىذه النُّقطة بأنَّك إذا أزحت ادلربط  .4
 .أيضان 

ؤشِّر يبقى ميستقران 𝐷تأكد أيضان أنَّك إذا رفعت ادلربط 
ي
كأفَّ .  عن الّسلك مث أعدتو إىل نفس النُّقطة، فإفَّ ادل

 .قطع الدَّارة كإعادة إغالقها ال ييؤثِّر على كضع االستقرار

B 

D 

C 

X 
R 

A1 B1 B2 C2 

B 

A 

L1 ;R1 L2 ; R2 

  G 
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𝑙2) سجل الطُّولُت .5 , 𝑙1) اللذين ربددعلا النُّقطة (𝐷) على الّسلك (𝐴𝐶)، اقطع التَّيار من كحدة 
قاكمتُت  .(𝐴𝐶)التَّغذيَّة منعان لزيادة ارتفاع درجة حرارة الّسلك 

ي
,(𝑋)بادؿ بُت موضعي ادل (𝑅) 

 . عن التَّوازف اجلديد للجسرحبثكا
𝑙1)ليكن 

قابل للميقاكمة (′
ي
𝑙2)  ك(𝑋) طوؿ الّسلك ادل

قابل للميقاكمة (′
ي
 طوؿ الّسلك ادل

قاكمة ،(𝑅)العياريَّو 
ي
 :من العالقة(𝑋)  احسب ادل

𝑋 =
𝑙1 

𝑙2 
 𝑅                                          (7)  

 :حيث

𝑙2 =
𝑙2+𝑙2

′

2
    ,       𝑙1 =

𝑙1+𝑙1
′

2
       (8)   

 
قاكمتُت تيؤدم إىل إنقاص اخلطأ النَّاتج عن احتماؿ عدـ انتظاـ مقطع الّسلك 

ي
إفَّ طريقة ميبادلة ادل

(𝐴𝐶)كعن عدـ تيساكم مقاكميت التَّوصيل عند طرفيو .  
قاكمتُت اجملهولتُت (3)أعد اإلجراء  .6

ي
,(𝑋1) بالنِّسبة لكل من ادل (𝑋2) سّجل النَّتائج يف اجلدكؿ 

(1). 
,(𝑋1)  باستخداـ ادلقاكمتُت (3)أعد اإلجراء  .7 (𝑋2)  (3)ادلوصولتُت على التَّسلسل، الشَّكل ،

كافئة ذلما 
ي
قاكمة ادل

ي
 .(7)  استنادان إىل العالقة(𝑋)كاستنتج ذبريبيان ادل

 
 

قاكمتُت  (3)أعد اإلجراء  .8
ي
,(𝑋1)باستخداـ ادل (𝑋2)  وصولتُت على التَّفرع، شكل

ي
 كاستنتج ،(4)ادل

كافئة ذلما
ي
قاكمة ادل

ي
يف   (6) ك  (5)سّجل نتائج اإلجراءين  .(7)  استنادان إىل العالقة(𝑋) ذبريبيان ادل

 .(3) ك(2)اجلدكلُت 

A1 

A1 B1 B1 

X1 
X2 

X1 

X2 

 (4) الشكل (3) الشكل
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قاكمات باألـك:مالحظة
ي
 . خذ يف اجلداكؿ التَّالية األطواؿ ميقاسةن بادلليمًت كادل

 : تعيين المُنقاومات المجهولة
 

𝜟𝑿 ∆𝑿

𝑿
 𝑿

=
𝒍𝟏 

𝒍𝟐 
 𝑹 

𝒍𝟐  𝒍𝟏  𝒍𝟐
′  𝒍𝟏

′
 𝒍𝟐 𝒍𝟏 𝑹 

ومة 
مقا

ال
ولة

جه
الم

 

          𝑿 

          𝐗𝟏 

          𝑿𝟐 
 (1)الجدول 

طلق يف كل ميقاكمة بطريقة االشتقاؽ اللوغاريتمي، سجل ىذه األخطاء يف  .9
ي
احسب اخلطأ النِّسيّب كادل

 .(1)اجلدكؿ 
 :التَّحقُّب من قانوني جمع المُنقاومات على التَّسلسل وعلى التَّفرع .1

: المُنقاومتان على التَّسلسل
قاكمتُت  .1

ي
كافئة دل

ي
قاكمة ادل

ي
طلق بطريقة االشتقاؽ اللوغاريتمي يف حساب ادل

ي
احسب اخلطأ النِّسيّب كادل

 .(2)على التَّسلسل، سجل ىذا اخلطأ يف اجلدكؿ 
قاكمات على التسلسل .2

ي
 .؟ىل النَّتيجة التَّجريبيَّة تطابق النَّتيجة الَّيت ييعطيها قانوف مجع عند مجع ادل

𝑋 = 𝑋1 + 𝑋2 

′X∆    سّجل الفرؽ بُت النَّتيجتُت .3 =  𝑋′ − 𝑋 ،   ما .  ادلذكور(2) مث سجلو يف اجلدكؿ
طلق

ي
 .ىي عالقة ىذا الفرؽ باخلطأ ادل

𝜟𝑿 ∆𝑿

𝑿
× 𝟏𝟎𝟎% 

𝑿 

Th 

𝑿′  

Ex 
𝒍𝟐  𝒍𝟏  𝒍𝟐

′  𝒍𝟏
′
 𝒍𝟐 𝒍𝟏 𝑹 

  

 

 

 

         

 (2)الجدول 
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 :المُنقاومتان على التَّفرع
قاكمتُت  .1

ي
كافئة دل

ي
قاكمة ادل

ي
طلق بطريقة االشتقاؽ اللوغاريتمي يف حساب ادل

ي
احسب اخلطأ النِّسيّب كادل

  (𝑋) تيطابق النَّتيجة ′𝑋، ىل النَّتيجة التَّجريبيَّة (3)على التَّفرع، سجل ىذا اخلطأ يف اجلدكؿ 
قاكمات على التَّفرع؟

ي
 .الَّيت ييعطيها قانوف مجع ادل

𝑋 =
𝑋1𝑋2

𝑋1 + 𝑋2
 

طلق.  ادلذكور(3)يف اجلدكؿ  سّجل الفرؽ بُت النَّتيجتُت  .2
ي
 .ما عالقة ىذا الفرؽ باخلطأ ادل

 
𝜟𝑿 ∆𝑿

𝑿
× 𝟏𝟎𝟎% 

𝑿 
th 

𝑿′  
ex 

𝒍𝟐  𝒍𝟏  𝒍𝟐
′  𝒍𝟏

′
 𝒍𝟐 𝒍𝟏 𝑹 

           

 

 

 
 

 (3)الجدول 
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 (2)    التَّجربة العمليَّة رقم 

     دراسـة النـواس البسيـط
(Pendulum Study) 

 :الغاية من التجربة

كثانيان، تعيُت كقياس .  عن سعتو ما دامت صغَتة(T)أكالن، التحقق من استقاللية دكر النواس البسيط 
 . عن طريق قانوف دكر النواس البسيط(g)تسارع الثقالة األرضية 

 :موجز نظري

النواس بشكل عاـ عبارة عن جسم صلب قابل للنوىساف حوؿ زلور ال ؽلر من مركز ثقلو، كغالبان ما 
 (m)أما النواس البسيط، فهو حالة خاصة من النواس، كييعّرؼ بأنو نقطة مادية كتلتها . ييعترب ىذا احملور أفقيان 

صغَتة كمعلقة خبيط مهمل الكتلة، كالتمدد، كالفتل، كطولو  . ثػيّبت طرفو العلوم بنقطة ثابتة تسمى نقطة
 .mكتعلق يف هنايتو السفلية النقطة ادلادية ذات الكتلة . التعليق

دبا أنو ال ؽلكن ربقيق مثل ىذا النواس عمليان، ؽلكننا صنع نواسو أقرب ما ؽلكن إليو، حيث تيعّلق كرة 
كؽلكن .  خبيط طويل كدقيق كتلتو صغَتة جدان كعامل سبدده صغَت جدان لدرجة ؽلكن إعلالوmصغَتة كتلتها 

 .(1)أف نعترب أف مركز ثقل النواس ىو مركز ثقل كرتو، شكل 

 طوؿ النواس:بعض التعاريف الهامة  : ىو ادلسافة ما بُت نقطة تعليقو كمركز ثقلو الذم يكوف يف النواس
 كىي أكرب زاكية يصنعها خيط النواس تدعى سعة النوىساف بالزاكية: سعة النوىساف. البسيط مركز ثقل الكرة

الدكر. مع الشاقوؿ ادلار من نقطة التعليق أثناء نوسانو، أم عند قيامو حبركة اىتزازية توافقية  : ىو ادلدة
ىي احلركة اليت تنجزىا كرة النواس عندما تبدأ احلركة : النوسة الكاملة. الزمنية الالزمة ليقـو النواس بنوسة كاملة

 .من نقطة معينة، كمن مث تعود إىل النقطة اليت انطلقت منها بنفس اجلهة اليت انطلقت هبا يف بداية احلركة

التواتر f :ىو عدد النوسات يف الثانية الواحدة كىو يساكم إىل مقلوب الدكر، أم: 

 
.

1


f
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عندما ينطبق خيط النواس على : حركة النواس البسيط
الشاقوؿ كيقع مركز ثقل كرتو على خط الشاقوؿ نفسو 

أما إذا حرفنا . ، نقوؿ إف النواس ساكنن (Omالوضعية )
السابقة، حبيث  (السكوف)خيط النواس عن كضعية التوازف 

 كيقـو حبركة Om مع خط الشاقوؿ يصنع زاكية
 ك1m، كهتتز كرتو ما بُت الوضعيتُت(جيبية)اىتزازية توافقية 

2m ادلتناظرتُت بالنسبة للنقطة m كتتخامد . (1)، شكل
ىذه احلركة تدرغليان حىت تتالشى سبامان بعد فًتة من الزمن،  
كذلك بسبب االحتكاؾ احلاصل بُت خيط النواس كنقطة 

التعليق، كبسبب مقاكمة اذلواء كاىتزاز اجلهاز احلامل 
كلوال ىذه ادلسببات الستمر النواس بالنوىساف دكف . للنواس

 .زبامد أك توقف

  :معادلة احلركة اليت يقـو هبا النواس البسيط

، فإف ثقلها يساكم mإف حركة النواس االىتزازية ىي حركة توافقية، فإذا كانت كتلة النواس ىي 
mg 0إذا حرفنا النواس عن كضع التوازف . (2)، شكلbبزاكية  0 إىل الوضع اجلديدm ،كبدأ بالنوساف 

 مع كضعية التوازف، نستطيع  حيث يصنع خيطو الزاكية(b1)كقمنا دبراقبة نقطة ما من مساره، كالنقطة 
، حبيث تفنيها قوة F2 إىل مركبتُت، األكىل عمودية تقع على امتداد خيطو mgيف ىذه احلالة، ربليل ثقلو 

sin.1شد اخليط، كاألخرل شلاسية قيمتها العددية gmF  . كذلك بفرض أف اإلنزياح يتم بشكل أفقي
كتتناسب ىذه القوة مع مقدار اإلنزياح األفقي الصغَت . ، حيث تنشأ قوة مرجعة إىل كضع التوازفaxكفق 
11يف ىذه احلالة، يكوف لدينا. جدان  bbabx : 

 1,kxFx  
 :عندئذو، تتحقق العالقة التالية.  ثابتة تتوقف قيمتها على نوع احلركة التوافقيةkحيث 

.sin.1 gmFF x  

 (1)   الشكل

 النواس البسيط

  m1   m2 

O 

 

  m 
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كبالعودة إىل تعريف احلركة .  إىل كضعية التوازف(m) على أف القوة رباكؿ إعادة الكرة (-)كتشَت اإلشارة 
، االىتزازية التوافقية، ال ؽلكن اعتبار حركة النواس توافقية، ألف القوة ادلرجعة ال تتناسب مع اإلزاحة الزاكية

كلكن إذا اقتصرت دراستنا على السعات الصغَتة، أمكننا استبداؿ جيب الزاكية بالزاكية . sinكإظلا مع
             :عندئذو، تصبح القوة السابقة من الشكل التايل. نفسها

                                                                           gmF


. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2...1 gmF  
 .، كبالتايل ىي حركة توافقية ضمن ىذا التقريبxكىذه القوة، كما سنرل الحقان تتناسب مع مقدار االنتقاؿ 

 :، فإفكدلا كاف مركز الثقل يتحرؾ على دائرة نصف قطرىا يساكم طوؿ النواس

                                  .sin


x
  

 :كإذا طبقنا قانوف التحريك األساسي بالنسبة للقوة ادلماسية، صلد

 تحليل القوى المؤثرة على   :(2) الشكل

 .النقطة المادية في النواس البسيط

a 

b 

b2 
 b1 

m x 
X 

0 

 Fx 

 F1 

 F2 

 F2 
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 3,..
2

2

xm
dt

xd
mamF xx


 

حيث
2

2

d x
x

dt
كمن العالقتُت ، صلد.  ادلشتق الثاين لإلزاحة بالنسبة للزمن: 

                      kxxmFx 
 4.0 x

m

k
x 

sin، (2)كلكن لدينا من الشكل  /x   . بالشكل التايل(4)نستطيع عندئذو، أف نكتب العالقة :  

                                            
0

2

2

 




g

dt

d

 

 :                                  ، صلد(2)كبالتعويض يف العالقة 

gm
k  

0 :، صلد(4)كإذا ما عوضنا يف العالقة 
g

x x  


 أك
2

2 0
2

d

dt


   

/2حيث فرضنا أف g. 

 :كبالتايل

 5.02  xx  
  :كىي معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية، حلها العاـ من الشكل التايل

   6,sin0   txx 
2 يساكمكىو عبارة عن حركة جيبية نبضها /  .كدلا كاف لدينا/g  صلد أف ،: 

 7./2/2/ gg    
كنالحظ . كىو دكر احلركة االىتزازية التوافقية للنواس البسيط ضمن التقريب الذم اعتمدناه يف بداية دراستنا

أما إذا كانت سعة النواس غَت صغَتةو، . من ىذه العالقة، أف الدكر مستقل عن كتلة النواس، كمادتو، كستعتو
 :فإف الدكر ال يكوف مستقالن عن سعتو، كبالتايل
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,
16

12
2

0


















g



 
 كيفضل أف تكوف سعة النوساف حبدكد ست درجات.  سعة النواس مقدرةن بالرادياف0حيث

 

 

 

 

 

 

 

 

0، كبفرض أف(6)بالعودة ثانيةن إىل العالقة  ؽلكننا أف نكتب العالقة ،: 

 0 sin , 8x x t 

 ادلنحٍت البياين (3)يبُت الشكل . كىذه ادلعادلة بدكرىا عبارة عن معادلة احلركة االىتزازية اجليبية البسيطة
 .(8)ادلمثل بالعالقة 

 :األجهزة وألدوات المستخدمة

 عداد –مسطرة خشبية -  كرة صغَتة – خيط دقيق قليل الكتلة كالفتل كالتمدد –حامل النواس 
 .(4)، شكل (ميقاتية)ثواين 

 :خطوات العمل

 : عن سعتو ما دامت صغَتةالتحقق من استقاللية دكر النواس البسيط- أكالن 

 اضبط طوؿ اخليط حبيث تكوف ادلسافة بُت مركز الكرة كنقطة التعليق ثابتة، 1- 1m مثالن . 

 الشكل العام للحركة االهتزازية البسيطة :(3) الشكل

الزمن 
t 

 T الدور 

0x

 

0x

 

x 

 0 
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 5cm ، كىو ما يوافق إزاحة كرة النواس عن كضعية توازهنا دبقدار3 أزح النواس عن كضعية التوازف بزاكية2-
 .1mتقريبان يف حالة

.  حرر الكرة لتبدأ بالنوساف، كاضغط على زر تشغيل ادليقاتية، عندما تصل كرة النواس إىل أقصى اليمُت3-
 .(30)أكقف عمل ادليقاتية عن طريق زر اإليقاؼ بعد أف تنجز كرة النواس ثالثُت نوسة 

 
راجع . ، مراعيان كاحدات القياس(1) سجل نتائجك كرتبها يف جدكؿ مناسب، كما يف اجلدكؿ رقم 4-

 .الصفحة األخَتة

 من أجل اإلزاحة ذاهتا مرتُت على األقل، مث احسب3 ك 2 أعد ادلرحلتُت 5- ,t S. 

 على 15cm ك10cm، ادلوافقتُت لإلزاحتُت9 ك6 من أجل السعتُت5 ك 3 ك 2 أعد ادلراحل 6-
  .(1)الًتتيب كرتب نتائج التجربة يف جدكؿ مناسب، كما يف اجلدكؿ 

 1 ادلختلفة، كليكن، مث قارنو مع ادلراب ادلوافق لقيم السعة احسب ادلراب يف ادليقاتية، كليكن7-
من أجل 3 2 كمن أجل  6 3 كمن أجل  9  . فإذا كانت ىذه االضلرافات

، نكوف قد أثبتنا القانوف 1,2,3، أم أصغر من ادلراب يف الزمن، أم عن الوسطي العاـالتجريبية لقيم
أما إذا كانت بعض االضلرافات . الذم ينص على أف دكر النواس البسيط ال يتعلق بالسعة ما دامت صغَتة

، فهذا يعٍت أنو يوجد عيب يف نتائج القياس يف تلك احلاالت، كال بد عندئذو أكرب من ادلراب يف الزمن
 .من إعادة القياسات التجريبية اخلاصة هبا

 .gدراسة عالقة دكر النواس البسيط بطولو كحساب تسارع اجلاذبية األرضية - ثانيان 
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 نعُّت سعة زاكية نوساف صغَتة1- 6 0,1 rad   بإزاحة خيط النواس بشكل أفقي عن كضعية التوازف 
دبقدار 10 0,01cm m كيتم ذلك بعد اختيار طوؿ خيط النواس.  تقريبان حيث نأخذ ىنا أطواال عدة ،

 .m 1,5 ك m 0,5سلتلفة تًتاكح ما بُت 

 . قس الزمن الذم تستغرقو ثالثوف نوسة كاملة، كاحسب زمن النوسة الواحدة الذم يعترب دكر النواس2-

 . ذاتو ثالث مرات، مث خذ الوسطي للقياسات الثالثة، أم كرر التجربة من أجل الطوؿ3-

راجع . (2) رتب نتائجك اليت ربصل عليها مع مراعاة كاحدات القياس جدكؿ مناسب، كما يف اجلدكؿ 4-
 .الصفحة األخَتة

 . من أجل كل طوؿ(7) باستخداـ قانوف النواس البسيط من العالقة g احسب قيمة 5-

تأكد من أف اخلط الناتج عبارة .  بداللة2 ارسم على كرقة ميليمًتية ادلنحٍت البياين ادلعرب عن ربوالت6-
 ماذا تستنتج؟. (0,0)عن خط مستقيم كؽلر من مبدأ اإلحداثيات 

 أكجد ميل ادلستقيم7- tanm  2 الناتج كطبق العالقةtan /m    . 

24 : بيانيان باستخداـ العالقة التاليةg استنتج قيمة  8- /g  . 

 من أجل كل طوؿ من أطواؿ g احسب الريبة كادلراب ادلرتكب يف حساب تسارع اجلاذبية األرضية 9-
 .النواس البسيط

ىل يزداد دكر النواس البسيط أـ ينقص يف حالة السعات الكبَتة، أم عندما:  أجب عن السؤاؿ التايل10-
23 0,4 rad    مثالن . 
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 m5,0الطول  
 

 

مدة ثالثُت نوسة كاملة 
(S) 

1t 2t 3t  St , 
 S

t
,

30
 

 S

i ,
 

 S

,
 



 

3

         

6

         

9

         

-         

-         

 
                         :الوسطي العام

       

 

 

 

 

 

 (1)الجدول 
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 6سعة النوساف تساكم  
  (         )مادة كرة النواس ثابتة 

  m 

مدة ثالثُت نوسة كاملة 
(S) 

1t 2t 3t St , S
t

,
30

 22 , S 22
,
S

cm



 
2

,
S

cm
g 

0,5 

- 

- 

1,5 
.

.

.

.

 
.

.

.

.
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.
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 (2) الجدول
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 (3)التَّجربة العمليَّة رقم 
  ( 1,2 )لعـدســات قياس البعد المحرقي ل

 

  :الغاية من التجربة

 .كثانيان، تعيُت البعد احملرقي لعدسة مبعدة باستخداـ العدسة ادلقربة.  تعيُت البعد احملرقي لعدسة مقربة:أوالً 
  :موجز نظري

 ىي كسط شفاؼ كاسر للضوء زلدكد بسطحُت زلدبُت أملسُت أك مقعرين، أك بسطح :تعريف العدسة
منحن كآخر مقعر أك زلدب، كيكوف للسطحُت زلوره مشًتؾه ؽلر من مركزم السطحُت يسمى احملور األصلي 

كالعدسات على .  أشكاؿ العدسات ادلوجودة كفقان لشكل سطحي كجهيها(1)يوضح الشكل . للعدسة
 :نوعُت

كتكوف أطرافها .  كىي عدسة زلّدبة الوجهُت أك ذات كجو زلّدب كآخر مستوو أك مقعر: عدسة مقربة1-
أرؽ من كسطها، كسبلك خاصية كسر األشعة الضوئية باذباه زلورىا األصلي، كتقـو بتجميع األشعة ادلتوازية 

 .(2)، شكل (F)يف نقطة كاحدة  (بعد كسرىا)

 

 

 

 

 

 

 

2 5 3 1 

 .  محدبة مقعرة3-.            محدبة مستوية2-.            محدبة الوجه1-

 . مقعرة محدبة6-.           مقعرة مستوية5-.         مقعرة الوجهين4-

4 

 (1) لشكلا

6 
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 كىي عدسة إما أف تكوف مقعرة الوجهُت أك أحد كجهيها مقعر الشكل كاآلخر إما :عدسة مبعدة- 2
كتكوف أطرافها أمسك من كسطها، كتقـو بكسر األشعة الضوئية الساقطة عليها بعيدان عن . مستويان أك زلدبان 

 .(3)زلورىا األصلي، شكل 

 

 

 

 

 

 

إذا أسقطنا حزمة ضوئية متوازية على عدسة مقربة بشكلو موازو حملورىا األصلي، فإف األشعة الواردة 
العدسة، كما ىو مبُت يف  (أك بؤرة) على احملور األصلي، تسمى زلرؽ F1تنكسر مقًتبةن من احملور يف نقطة ما 

 .(a-4)الشكل 

أما إذا سقطت احلزمة الضوئية ادلتوازية على عدسة مبعدة، فإهنا تربز من الوجو اآلخر للعدسة مبتعدةن عن 
 الواقعة على احملور األصلي للعدسة، كما ىو مبُت يف F1زلورىا األصلي، كتبدك كأهنا صادرة عن النقطة 

ييعّرؼ البعد احملرقي للعدسة بأنو ادلسافة . F2كيقابل الوجو اآلخر من العدسة احملرؽ . (b-4)الشكل 

C2 

R1 

C1 

R2 

 (2) الشكل

R1 

C1 

 (3) الشكل

 

 

 

C2 

R2 



     جبهعة الشبم الخبصة

 كلية الصيدلة- فرع الالذقية

 
 

46 
 

كالعدسة الرقيقة ىي . إف البعدين احملرقيُت متساكياف يف العدسات الرقيقة. الفاصلة بُت احملرؽ كمركز العدسة
 .تلك العدسة اليت تكوف مساكتها صغَتةن جدان كمهملةن بالنسبة لبعدىا احملرقي

 : يتوقف على ما يليfكالبعد احملرقي للعدسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(3) ك (2)لكل من سطحيها، كما يف الشكلُت  R2 ك R1نصفي قطر التكور أك االضلناء 

  قرينة انكسار العدسةnبالنسبة للهواء . 

 ىو عالقة رياضية تربط بُت بعد اجلسم ادلضيء كبعد خيالو عن العدسة، كبُت البعد احملرقي :قانون العدسات
، ككاف البعد بينهما كافيان، يكوف للجسم على P كاحلاجز Mفإذا كضعت عدسة مقربة بُت اجلسم . للعدسة
 خياؿ مكرب، كما L2، خياؿه مصغره تكوف لو يف موضعو آخرو L1 من أجل موضعو أك كضعو معُتو Pاحلاجز 

 .(B-5) ك (A-5)ىو مبُت يف كلو من الشكلُت 

، كللمسافة الفاصلة بُت موضعي D بالرمز P كاحلاجز Mلنرمز للمسافة الفاصلة بُت اجلسم 
1S ك1Sكليكن. b بالرمز L2 ك L1العدسة   بعدم كل من اجلسم كاخلياؿ عن العدسة يف الوضع األكؿ 

2S ك2S، ك(خياؿ مّصغر)  عندما يتشكل للجسم . (خياؿ مّكرب) بعديهما عن العدسة يف الوضع الثاينM 

f 

F1 

 (a-4) الشكل

 

 

 

F2 

f 

F2 F1 

f f 

 (b-4) الشكل



     جبهعة الشبم الخبصة

 كلية الصيدلة- فرع الالذقية

 
 

47 
 

 يف عدسة مقربة، كنعكس جهة األشعة الساقطة، صلد حسب مبدأ رجوع الضوء، أنو إذا كضعنا 'Mخياؿ 
هنما مًتافقتاف، أم أف إحداعلا إ 'M ك Mنقوؿ عن النقطتُت . M جسمان فإف خيالو سيتشكل يف 'Mيف 

 يساكم  بعد اجلسم عن العدسة يف L1كبناءن عليو، يكوف بعد العدسة عن احلاجز يف الوضع . خياؿ لألخرل
 :كبالتايل، ؽلكننا أف نكتب العالقتُت التاليتُت. L2الوضع 

.& 2112 SSSS  

 :، ؽلكننا أف نكتب(5)كمن الشكل 

.2211 SSSSD  
 (5) لشكلا

 (A -خيال مصغر) 

b 

1S

 

2S 

 
2S

 

1S 

 


 


 


 

D 

L1 

 (-Bخيال مكبر ) 

L1 


 


 


 

L2 
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 :ككذلك

.2211 SSSSb  

 :كجبمع العالقتُت األخَتتُت طرفان إىل طرؼ، صلد أف

.
2

1

bD
S


 

 :كبطرحهما تنتج العالقة التالية

.
2

1

bD
S


 

 :، ضلصل على العالقة التالية(قانون غوص)كبتطبيق قانوف العدسات الرقيقة 

 1.
111

11 SSf 
 

 صاحلان من أجل العدسات ادلبعدة أيضان، إالّ أف البعد احملرقي يف ىذه احلالة، (1)ييعترب القانوف 
كلكن إذا كاف أحد سطحي العدسة زلدبان كاآلخر مقعران، فإننا . يكوف سالبان ألف زلرؽ العدسة ادلبعدة كعلي

  :(1)نطبق الدستور اآليت بدالن من 

   2,
11

1
1

21










RR
n

f
 

 قرينة انكسار العدسة n نصف قطر اضلناء الوجو ادلقعر، كR2 نصف قطر اضلناء الوجو احملدب، ك R1حيث 
 .بالنسبة للهواء

0/1أم إف ) 2Rعندما يكوف أحد سطحي العدسة ادلقربة مستويان، فإف 2 R) . ،كبالتايل
 : إىل الشكل التايل(2)تؤكؿ العالقة 

   3,
1

1
1

R
n

f
 

  . نصف قطر الوجو احملدب للعدسةRحيث 

1S ك1S كاعتبار أف كالن من (1)بالعودة إىل العالقة   مقدار موجب، ككذلك كالن من اجلسم 
 :كاخلياؿ حقيقي، صلد
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 4.
4

22

D

bD
f


 

، إالّ إذا P  أف تشكل للجسم خياالن على احلاجز f ال ؽلكن للعدسة ادلقربة ذات البعد احملرقي :مالحظة
fD أكرب من أربعة أمثاؿ البعد احملرقي، أم Dكانت ادلسافة  4 . كيتبُت ذلك، من خالؿ التعويض عن

Sادلقدار بادلقدار  SD  حيث صلد أف(1) يف قانوف العدسات ،: 

.0..2  fDSDS 

 :كىي معادلة جربية من الدرجة الثانية ذلا حالف من الشكل

..4
2

1 2 fDDDS  

 (جذر ادلميز)فإذا كاف ادلقدار الواقع ربت إشارة اجلذر الًتبيعي 

..42 fDD  

كلكي يكوف ادلميز موجبان ال بد من أف . موجبان، كاف للعدسة كضعيتاف يكوف للجسم عندعلا خياؿ حقيقي
 :تتحقق ادلًتاجحة التالية

.0.42  fDD 

fDكبالتايل، فإف 4 . تأكد من ذلك )كيف حالة ادلساكاة، تنطبق إحدل كضعييت العدسة على األخرل
 (.(4)بالعودة إىل العالقة 

 :األجهزة واألدوات المستخدمة

 حوامل للعدسات، كللمنبع الضوئي،  – منبع ضوئي– عدسة مبعدة – عدسة مقربة –جسر ضوئي مّدرج 
 . مرابط مناسبة لربط األدكات باجلسر الضوئي–كللحاجز، كللجسم ادلراد دراسة بعده احملرقي 

 :طريقة العمل

 :قياس البعد المحرقي لعدسة مقربة- أوالً 
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، حبيث يكوف اجلسم كاقعان بُت العدسة كادلصباح (6) رتب األدكات ادلستخدمة ىنا كما يف الشكل 1-
 .، كاجعل اجملموعة بأكملها منتظمةن على خطو أفقيو (ادلنبع الضوئي)

يف .  حرْؾ العدسة على اجلسر الضوئي ضمن اجملاؿ الفاصل بُت اجلسم كاحلاجز، حىت يظهر خياؿ مصغر2-
حرْص ىنا على أف يكوف اخلياؿ ادلّصغر كاضحان من ا. L1ىذه احلالة، تكوف العدسة ادلقربة موافقةن للوضعية 

 .دكف تشويو

 على اجلسر L1 ادلوافقة لوضعية العدسة 1S الفاصلة بُت اجلسم كاحلاجز كسجل قيمةD قْس ادلسافة 3-
 .الضوئي

يف .  حرْؾ العدسة على اجلسر الضوئي باذباه اجلسم، حىت يظهر على احلاجز خياؿ مّكرب ككاضح للجسم4-
حرْص ىنا على أف يكوف اخلياؿ ادلّكرب كاضحان سبامان ا. L2ىذه احلالة، تكوف العدسة ادلقربة موافقةن للوضعية 

 .أيضان 

 L1 ادلوافقة للبعد بُت كضعي العدسة ادلقربة bكأحسب ادلسافة . L2 ادلوافقةن للوضعية 2S سّجْل قيمة5-
L2: 

 

  

 

 

 

.21 SSb  

 .(4) أحسب البعد احملرقي للعدسة ادلقربة بتطبيق العالقة 6-

 :، كنّظْم نتائجك يف جدكؿ مناسب، كالتايلD أعْد التجربة مرات عدة من أجل قيم سلتلفة للمسافة 7-

 

 (6) الشكل

 جسم حاجز

1S 2S 

 مصباح عدسة
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رقم 
 التجربة

D, 

 cm cm

S ,1 
cm

S ,2 
cm

b,
 

cm

bD ,22 
 

cm

f ,
 

cm

f ,
 

1        

2        

3        

4        

5        

-        

-        

-        

 

كذلك  ، غاريتميةك بالطريقة التفاضلية الل1f أحسب الريبة كاخلطأ ادلرتكب عند أخْذ القياسات لتعيُت8-
 :    انطالقا من العالقة 

D

bD
f

4

2 
 

   :                   مث نأخذ لوغاريتم الطرفُت 
D

bD
LogfLog

4
)(

2 
 

                                )4()()( 22 DLogbDLogfLog                    

:                      نفاضل الطرفُت 
D

Dd

bD

bDd

f

df

4

)4()(
22

22





                                 

                                           
D

dD

bD

bdbDdD

f

df

4

422
22
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 :                                                                                                                                            باالنتقاؿ إىل التغَت  

                                             
D

D

bD

dbDD

f

df 







22

22                                     

 :ك بالتايل فإف العالقة اليت تعطي اخلطأ النسيب ىي   

                                           
D

D

bD

bdb

bD

DD

f

df 










2222

22                           

 أصعر مسافة نزيح هبا اجلسم إىل األماـ أك إىل اخللف حىت يتشوه   - D :حيث أن 

  . cm2,0ك ؽلكن أف نعترب قيمتها   ،                     اخلياؿ 

            b -   أصعر مسافة نزيح هبا العدسة إىل األماـ أك إىل اخللف حىت يتشوه 

   .cm2,0ك ؽلكن أف نعترب قيمتها   ،                     اخلياؿ 

   ىي نصف أصغر b   ك  Dال ؽلكن أف نعترب أف قيمة كل من   :  مالحظة 

 ألف اخلطأ ناتج عن النظر ك عن دقة كضوح اخلياؿ ك عدـ كضوحو ،            تدرغلو  

 .فنأخذ أكربعلا ،             ك كذلك ناتج عن القياس بادلسطرة 

 :(قانون جمع العدسات  )قياس البعد المحرقي لعدسة مبعدة - ثانياً 

نضمهما بعضهما إىل ) ضْع العدسة ادلقربة السابقة ادلستخدمة يف التجربة األكىل أماـ العدسة ادلبعدة 1-
 للعدسة 1f نفسها عند حسابأوالً ، كقْم باخلطوات اليت أجريتها يف احلالة (بعض بالصقو شفاؼو مناسبو 

  : جلملة العدستُت معان بتطبيق قانوف مجع العدسات التايلfمث أحصْل على قيمة. ادلقربة

.
111

21 fff
 

 . للعدسة ادلبعدة2f كبعد ذلك، أحسب قيمة

 . بالطريقة اللغاريتميةfحسب الريبة كادلراب ادلرتكب عند أخْذ القياسات لتعيُتا 2-
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حسب استطاعة العدستُت ادلقربة كادلبعدة، كمن مث رلموع العدستُت معان بتطبيق العالقةا 3-
f

P
1

 كقّدرىا ،

 .m عندئذ ادلًتfكاحدة   (D- ديوبيًت )بالكسَتة 

  ما تعريف الكسَتة أك أعط تعريفان مناسبان للكسَتة؟4-

 :أجب عن األسئلة اآلتية

، كأحد سطحيها مستو (n = 1,60) أحسب البعد احملرقي لعدسة مقربة، قرينة انكسارىا :السؤال األول
 .(R = 2,40 cm)كاآلخر زلدب، كنصف قطر اضلنائها 

كما ىو مدلوؿ قرينة انكسار الوسط .  عّرؼ كال من قرينة االنكسار ادلطلقة كالنسبية:السؤال الثاني
 ادلدركس؟

  أين يقع خياؿ اجلسم عندما يكوف كاقعان يف زلرؽ العدسة؟:السؤال الثالث

  ىل عدسة العُت عند اإلنساف زلدبة أـ مقعرة؟ كما فائدهتا؟:السؤال الرابع

  دبا يتعلق البعد احملرقي للعدسة، بسماكتها أـ بطوذلا، أـ بكليهما معان؟:السؤال الخامس

  ما الفائدة التطبيقية ادلرجوة من دراسة العدسات يف اجملاالت ادلختلفة كافة؟:السؤال السادس
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 :كتابة النتائج المخبرية- دفتر التجربة 
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 (4)التَّجربة العمليَّة رقم 

 مسير شعاع ضوئي ليزري بالموشور وحساب قرينة االنكسار
((The Refraction in Prism 

 :الغاية من التجربة
دراسة مسَت شعاع ضوئي ليزرم من خالؿ موشور كمن مث حساب قرينة االنكسار اعتمادان على زاكية 

 . االضلراؼ األصغرم

 :موجز نظري
مثل الزجاج، زلدكد بوجهُت مستويُت يتقاطعاف حسب مستقيم  شفاؼ ىو كسط :المنشور أو الموشور

ىي الزاكية ادلقابلة  (A) زاكية ادلوشور. يسمى حرؼ ادلوشور، قاعدة ادلوشور ىي الوجو ادلقابل للحرؼ
ويرجع السبب في تحلل الضوء األبيض إلى ألوانو المختلفة أثناء مروره داخل الموشور إلى . للقاعدة

كىذا يؤدم إىل انكسار شعاع الضوء عند . اختالف سرعة الضوء في مادة المنشور عن سرعتو في الهواء
بزكايا انكسار سلتلفة، فيكوف انكسار الضوء األمحر أصغر من انكسار اللوف األزرؽ  (الزجاج)دخولو الوسط 

كحيث أف الضوء األبيض مثل . فينفصال عن بعضهما، كؼلرج الشعاعاف األمحر كاألزرؽ من ادلوشور منفصلُت
ضوء الشمس ػلتوم على رلموعة من األلواف تشمل ربت احلمراء كاحلمراء كاألصفر كاألخضر بدرجاتو 

ف مجيع تلك األلواف الضوئية إكاألزرؽ السماكم كاألزرؽ بدرجاتو إىل األشعة البنفسجية كفوؽ البنفسجية، ؼ
تنفصل عن بعضها البعض بفعل ادلوشور، الختالؼ معامل انكسار كل لوف يف ادلوشور، كضلصل على ما 

 .  كتسمى تلك احلادثة حبادثة ربليل أك تبديد ادلوشور للضوءالطيف الضوئي يسمى

، كنظران ألف كل عنصر من (قوس قزح ألواف)يستخدـ ادلوشور يف عملية ربليل الضوء إىل ألواف الطيف 
العناصر الكيميائية لو طيف ضوئي خاص بو، مثل بصمة اإلصبع بالنسبة لإلنساف، ينبعث ىذا الطيف 

الضوئي من العنصر عند إثارة ذراتو باحلرارة العالية مثالن، يظهر بعدد ربليلو خلف ادلوشور على ىيئة خطوط 
كل عنصر ؽلتلك طيف ضوئي كأطواؿ موجية - ضوئية متوازية، فيمكن عن طريق ذلك التعرؼ على العنصر

 .خاصة بو كىي تدؿ عليو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B3_%D9%82%D8%B2%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B3_%D9%82%D8%B2%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B3_%D9%82%D8%B2%D8%AD
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كأف الشعاع الذم ) مثلث متساكم األضالع أك مثلث متساكم الساقُت على األقل)فرض ادلوشور متماثل ف
ؽلكن اشتقاؽ العالقة ، σ  كرأسو الزاكية توؽلر داخل ادلوشور موازيان لقاعد δأقل زاكية اضلراؼ ػلقق

nprism كل من ادلوشور معامل انكسار بداللة
n0 (عادة اذلواء) كالوسط خارج ادلوشور 

. 

ك ىي ربدث عندما تتساكل زاكية الوركد مع زاكية الربكز  ، mزاوية االنحراف األصغري و يرمز لها   
  ك يف ىذه احلالة اخلاصة صلد أف :           

        
2


  

2

)(
2

1

0




Sin

Sin m
prism

n
n 

 

 
 (1)شكل رقم

زلاطا باذلواء الذم تعترب قرينة ، n  يكوف ادلوشور عادة من الزجاج الذم نعترب قرينة انكساره ادلطلقة 
أم أف قرينة االنكسار ادلطلقة دلادة ادلوشور أكرب من قرينة االنكسار ، انكساره ادلطلقة عمليا مساكية الواحد 

 .ادلطلقة للمادة احمليطة بادلوشور

 : ك حسب قانوف االنكسار األساسي فإف 

    ك         

 :حيث أن

  :الشعاع من الوجو الثاين للموشور زاكية بركز. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1
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  : زاكية كركد الشعاع على الوجو الثاين للموشور. 

 :  على الًتتيب صلد B   ك  A ديكارت يف النقطتُت  –ك بتطبيق قانوف سنل 

 (                1                  ) )(..1  SinnSin  

 (                2               )        )(..1   SinnSin         

  :صلد ك بسهولة أف  (1)ك باستخداـ بعض اخلواص اذلندسية من الشكل 

 (                3               )                 

اضلراؼ الشعاع  )ك تدعى الزاكية احملصورة ما بُت شلدد الشعاع الوارد كشلدد الشعاع البارز بزاكية االضلراؼ   
 :ك يربىن ىندسيان ك بسهولة أف ، δك يرمز ذلا بالرمز  (الوارد عن مساره 

 (                4              )               

 .تدعى بقوانُت ادلوشور ( 1,2,3,4 )    إف العالقات األربعة السابقة

 ( 3) ك  ( 2) ك  ( 1) يكافئ التحقق من صحة العالقات  ( 4 )إف التحقق التجرييب من صحة العالقة  
 .ك بالتايل التحقق من قانوف االنكسار األساسي

     تدؿ الدراسة أف زاكية االضلراؼ تتغَت تغَتا غَت خطي مع كل من زاكية الوركد ك قرينة انكسار مادة 
ك ، ك لكن سنقتصر دراستنا يف ىذه التجربة على دراسة ربوالت زاكية االضلراؼ بداللة زاكية الوركد . ادلوشور 

ك اليت  ، mتدؿ التجربة لذلك أف لزاكية االضلراؼ هناية صغرل تدعى بزاكية االضلراؼ األصغرم ك يرمز ذلا   
mmربدث عندما تتساكل زاكية الوركد مع زاكية الربكز   21   ك يف ىذه احلالة اخلاصة صلد ك بسهولة من 

 :          أف   ( 3 )العالقة 

2


 rr 

)(:                  صلد أف  ( 4 )ك من العالقة 
2

1
21   mmm    

 : صلد أف   ( 2) أك  ( 1 )ك بالتعويض يف العالقة 
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 (                         5                        ) 
2

)(
2

1





Sin

Sin

n
m 

  

ك بالتايل ، ك اليت تتبع الطوؿ ادلوجي للضوء الوارد ، نعلم أف زاكية االضلراؼ تتعلق بقرينة انكسار ادلوشور
 .لذلك سنفًتض أف الضوء ادلستخدـ يف ىذه التجربة ىو ضوء كحيد اللوف ، تتعلق باللوف 

 :لكي تربز األشعة الواردة من ادلوشور البد من ربقق شرطُت  ( : 1 )مالحظة 

:   ك الذم ىو  الشرط األكؿ يتعلق بزاكية رأس ادلوشور– 1     2       

:      ىي الزاكية احلدية ك اليت تستنتج من العالقة  : : حيث إف 
n

Sin
1

    

   .42  فإف      5,1nإذا كانت قرينة انكسار ادلوشور     )  

         أم  422ك بالتايل فإف الشرط األكؿ يصبح بالشكل 

لذلك غلب أف ،  كليا انعكاسا الشعاع الوارد ينعكس فإف 84 رأس ادلوشور أكرب من  زاكية إذا كانت  أما
. تكوف زاكية رأس ادلوشور ادلستخدمة حادة ك ليست قائمة

 ك ىو أف تكوف زاكية الوركد  ،على الوجو األكؿ للموشور  الشرط الثاين يتعلق بزاكية كركد الشعاع  -  2     
1 ألف زاكية كركد الشعاع ،  عند الوجو الثاين  كلياانعكاساك إال انعكس الشعاع  ،  .أكرب من حد معُت

 . ادلنكسر على الوجو الثاين تكوف أكرب من الزاكية احلدية 

1.)(    :   ك ىذا الشرط ىو    SinnSin 

ك ،   عندئذ تقل شدة الضوء ادلنكسر إىل حد كبَت 75عندما تزيد زاكية الوركد عن     ( : 2 )مالحظة  
ك بالتايل يكاد اخلياؿ احلادث ،   فإف شدة الضوء ادلنكسر تكاد أف تنعدـ 90عندما تقارب زاكية الوركد   

 . سباما 90باالنكسار أف يغيب مع أنو موجود حىت الزاكية 

 :األدوات و األجهزة المستخدمة 

ك مسطرة ، منقلة شفافة ، كرتونة بيضاء : كعلى الطالب أف ػلضر معو ، موشور زجاجي مقطعو مثلث      
 .مثلث قائم الزاكية شفاؼ، شفافة

84
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 :طريقة العمل 

مث ضع ادلوشور على الكرتونة البيضاء حبيث تكوف حركفو الثالثة ، ثبت الكرتونة  أك الورقة البيضاء- 1    
 بعد اختيار إحدل زكايا ادلثلث كزاكية لرأس ادلوشور، ارسم أثر ادلوشور على الكرتونة البيضاء، قائمة عليها 

 .على أف تكوف زاكية حادة ك ربديد كجو الوركد ك كجو الربكز ك بالتايل ربديد القاعدة

احرص على قياس زكايا الوركد  كالربكز دلسَت شعاع ضوئي  ليزرم من خالؿ موشور على أف ربقق - 2   
 . (زاوية البروز= أي زاوية الوروود )  mشركط زاكية االضلراؼ األصغرم 

  (.5 )احسب قرينة انكسار ادلوشور من خالؿ تطبيق العالقة - 3 

 .كرر التجربة ثالث مرات على األقل مث احسب القيمة الوسطية لقرينة االنكسار -  4

أم أف يرد ،  بالنسبة إىل رأس ادلوشور  كاقعا ربت الناظم  غلب أف يكوف منحى شعاع الوركد:مالحظة  
ك ذلك لتفادم حدكث االنعكاس الكلي داخل الزجاج . الشعاع من جهة قاعدة ادلوشور ال من جهة الرأس 

 .ألننا يف صدد دراسة احلالة اليت ػلصل فيها انكساراف  فقط ، قبل بركز الشعاع 

 :    أنشئ جدوالً كالتالي 

  ........زاوية رأس الموشور

 االستنتاج    21   2 1 
رقم 
 التجربة

      1 

      2 

      3 
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 :كتابة النتائج المخبرية- دفتر التجربة 
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 (5)التَّجربة العمليَّة رقم 
 قياس األطوال

 :هتدؼ ىذه التَّجربة إىل ما يلي :الغاية من التَّجربة

ختلفة الصَّغَتة -1
ي
 .التَّعرُّؼ على بعض كسائل القياس الدَّقيق لألطواؿ كاألبعاد ادل

 .تعيُت دقَّة ىذه الوسائل يف القياس -2

  :المُنوجز النَّظري
ا تكوف ميدرَّجة بادلليمًتات، أك       تيستخدـ ادلسطرة لقياس األطواؿ ميباشرة، بيد أفَّ دقَّتها زلدكدة، إذ أهنَّ

تعذر جعل أقساـ التَّقسيم أصغر من ذلك ألفَّ ثخانة خط التَّقسيم حبدكد 
ي
أنَّصاؼ ادلليمًتات، كمن ادل

(0.2𝑚𝑚).  جردة ال تستطيع تقدير أقساـ أصغر من
ي
، لذلك إذا أريد (0.1𝑚𝑚)كما أفَّ العُت ادل

أف تكوف دقَّة القياس أكرب من ذلك  كجب استعماؿ أدكات كأجهزة أيخرل كالقدـ القنويَّة، الدَّكارة اللولبيَّة، 
تحرِّؾ(الّسفَتك مًت)مقياس الكيرة 

ي
 .، كادليكرك سكوب ادل

 :الفرنيَّة واستعمالها:  أوالً 

ًتعها بيَت فرينيو، كىي عبارة عن مسطرة صغَتة  ، تنزلق (𝑟)كىي عبارة عن آلة ميسماة باسم سلي
 .، كزبتلف عنها باختالؼ تقسيماهتا(𝑅)زلاذية دلسطرة عاديَّة 

 

 

 

 مبدأ الفرنيَّة: (1)الشَّكل 

 :، كتيساعد على قياس األطواؿ(عشريَّة) ميقسَّمة إىل عشرة أقساـ تيسمَّى (9𝑚𝑚)كطوؿ الفرنيَّة عادة 

r 

0 1 2 3 4 5 6 

6 

8 9 10 12 11 

0 1 2 3 4 5 7 

7 

8 9 10 
R 
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ا تيساعد حينئذو على قياس األطواؿ خبطأ  -  إذا كانت الفرنيَّة على مسطرة ميقسَّمة إىل مليمًتات، فإهنَّ
طلقة 

ي
)ميطلق أعظمي ييساكم بالقيمة ادل

1

10
 . من ادلليمًت(

ا تيساعد حينئذو على قياس  - كإذا كانت الفرنيَّة على مسطرة ميقسَّمة إىل أنَّصاؼ ادلليمًتات فإهنَّ
طلقة 

ي
)األطواؿ خبطأ ميطلق أعظمي كييساكم بالقيمة ادل

1

2
.

1

10
 . من ادلليمًت(

طلقة ىو عشر أصغر تقسيمو من التَّقسيمات الَّيت على 
ي
طلق األعظمي لفرنيَّو ما يف قيمتو ادل

ي
     إذف، اخلطأ ادل

 .ادلسطرة

من أجل ذلك نضع الرَّأس  .  بوساطة فرنية عشريَّة(𝐴𝐵)لنفًتض أنَّنا نريد قياس طوؿ قلم 
𝐴 على صفر ادلسطرة كنفًتض أفَّ الطرؼ اآلخر 𝐵 يقع بُت التَّقسيمتُت (2𝑚𝑚),  ك (3𝑚𝑚) من 

 حىتَّ ؽلس صفر تدرغلاهتا (𝑅) على طوؿ ادلسطرة (𝑟)تدرغلات ادلسطرة، نزلق يف ىذه احلالة، الفرنيَّة 
 (.2انظر الشَّكل ) من القلم  𝐵 الطرؼ 

 
 كيفيَّة استخدام الفرنيَّة لقياس طول جسم: (2)الشَّكل                   

 مينطبقتُت سبامان، كلنفًتض أنَّو حصل التطابق (𝑟) كمن الفرنيَّة (𝑅)كلنفتش اآلف عن تقسيمتُت من ادلسطرة 
 ألفَّ كل قسم من الفرنيَّة ينقص عن (2.8𝑚𝑚) من الفرنيَّة، فيكوف عندئذو طوؿ القلم (8)على الرَّقم 

)قسم يف  ادلسطرة دبقدار 
1

10
) أصغر تقسيمة من ادلسطرة مثيَّ (

2

10
) مثيَّ (

3

10
فطوؿ ادلسافة .....  كىكذا(

) من ادلسطرة ىو (2𝑚𝑚)الَّيت بُت صفر الفرنيَّة كالتَّقسيمة 
8

10
 أصغر تقسيمة من ادلسطرة أم (

(
8

10
 𝑚𝑚)  .كىكذا ؽليكن أف نكتب حسب الشَّكل: 

طوؿ القلم = 𝐴𝐵 = 𝐴𝐷 + 𝐷𝐵 = 𝐴𝐷 + (𝐷𝐶 − 𝐵𝐶) 

X = 𝐴𝐷 +  8 − 8 ×
9

10
 = 2 + 0.8 = 2.8𝑚𝑚 

n A 

   8  7   6     5     4     3    2     1     0     

    10   9    8     7    6    5     4     3     2     1    0 

C 

B 

D 

B 

A 
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 أف نقرأ على ادلسطرة الثَّابتة التَّدرغلة الَّيت تسبق صفر (𝑋)كعليو يكفي دلعرفة طوؿ اجلسم 
، مثيَّ نبحث عن تدرغلة الفرنيَّة الَّيت تقع على امتداد إحدل تدرغلات ادلسطرة سبامان (𝑎)الفرنيَّة ميباشرة كليكن 

 :، فيكوف طوؿ اجلسم ميعطى بالعالقة(𝑛)كلتكن تدرغلة الفرنيَّة ىذه 

𝑋 =  𝑎 +
𝑛

10
 𝑚𝑚 

أمَّا إذا كقع صفر الفرنيَّة مقابل تدرغلة ميعيَّنو من تدرغلات ادلسطرة الثابتة، عندىا ييقرأ طوؿ اجلسم  -
 .ميباشرة عند هناية اجلسم من ادلسطرة الثابتة

يت الفرنيَّة يف ىذه (20) ميقسَّمة إىل (19𝑚𝑚 )أمَّا إذا كاف طوؿ الفرنيَّة ييساكم  -  قسم مسي
احلالة نصف عشريَّة، كإذا كانت تنزلق على مسطرة ميدرَّجة بادلليمًتات، فهذه الفرنيَّة تيساعد على 

)تقدير 
1

20
 𝑚𝑚) كتكوف العالقة السَّابقة لقياس طوؿ جسم ،(𝑋)ىي التَّالية : 

𝑋 =  𝑎 +
𝑛

20
 𝑚𝑚 =  𝑎 + 0.05𝑛 𝑚𝑚 

كإذا كانت تنزلق على مسطرة ميدرَّجة بأنَّصاؼ ادلليمًتات فنستطيع احلصوؿ على تقدير 
 

1

40
 𝑚𝑚. 

 قسمان، مسيِّيت مخس عشريَّة كتيساعدنا على تقدير  50  ميقسَّمة إىل (𝑚𝑚 49)كإذا كاف طوؿ الفرنيَّة 
(

1

50
 من ادلليمًت، إذا كانت تنزلق على مسطرة ميدرَّجة بادلليمًتات، عندىا يكوف طوؿ اجلسم ميعطى (

 :بالعالقة التَّالية

𝑋 =  𝑎 +
𝑛

50
 𝑚𝑚 =  𝑎 + 0.02 𝑛 𝑚𝑚 

)كإذا كانت الفرنيَّة تنزلق على مسطرة ميدرَّجة بأنَّصاؼ ادلليمًت أيعطيت بتقدير 
1

100
 من (

 .ادلليمًت

 : قسم فيكوف طوؿ اجلسم ميعطى بالعالقة(100) ميقسَّمة إىل (99𝑚𝑚)كإذا كاف طوؿ الفرنيَّة 

𝑋 =  𝑎 +
𝑛

100
 𝑚𝑚 =  𝑎 + 0.01 𝑛 𝑚𝑚 
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 :(Vernier caliper)القدم القنويَّة  :أوالً 

هزة بفرنيَّة تيستعمل لقياس األثخاف كاألقطار الدَّاخلية كاخلارجيَّة لألنَّابيب : وصفها- أ ىي عبارة عن أداة رلي
 .ىذه األداة مع أجزائها التَّفصيليَّة (3)كأعماقها ييبُتَّ الشَّكل

 
 القنويَّة القدم: (3)الشَّكل 

 ميدرَّجة بادلليمًتات، ينتهي أحد طرفيها دبسند  ميؤلَّف من فك ثابت (𝑀)     كتتألَّف من مسطرة معدنيَّة 
 𝑚  كسيف (𝑠) ثابت يقابلهما فك (𝑚 ) كسيف (𝑠 ) ميثبتاف على منزلقة (𝐷) ربمل الفرنيَّة كتنزلق 

نزلقة .  يربز من الطرؼ الثَّاين(𝐵)كما أفَّ ىذه ادلنزلقة تصل بقضيب رفيع ضيق . على ادلسطرة
ي
كربمل ادل

(𝐷) زران أك زنادان (𝑏)ييسهِّل عمليَّة الزلق لدل الضَّغط عليو . 

تقابالف لقدـ قنويَّة سليمة يتالمس احلرفاف احلاداف : استعمالها- ب 
ي
يف الواقع، عندما يتالمس الفكاف ادل

نزلقة ادلوجودة على ىذا الوضع (𝐵)كتنطبق هناية القضيب . للسيفُت
ي
 على هناية ادلسطرة، فإذا ما أزػلت ادل

،كاف كل من ادلسافة بُت الفكُت كادلسافة الفاصلة بُت احلرفُت احلادين للسيفُت كالطُّوؿ الظاىر (𝑋)دبقدار 
 .(𝑋)من القضيب كالبعد بُت صفر الفرنيَّة كصفر ادلسطرة ىو 

رَّؾ : وظيفة الفكين- ج  ييستعمالف لقياس األثخاف كذلك بأفَّ ييوضع اجلسم ادلراد معرفة ثخنو بينهما، مثيَّ ربي
نزلقة حبيث يتقارب الفكاف حىتَّ ييالمسا جانيب اجلسم، كيتعُتَّ ىذا الثخن بادلسافة الفاصلة بُت صفر 

ي
ادل

 .ادلسطرة كصفر الفرنيَّة

يجوَّفة، : وظيفة السيفين- د 
ييستعمل السَّيفاف لقياس األقطار الدَّاخلية لألنابيب كالثقوب كاألسطوانات ادل

رَّؾ ادلنزلقة حبيث يتباعد السَّيفاف حىتَّ ييالمس  راد قياس قطرىا مثيَّ ربي
ي
كذلك بوضع رأسيهما ضمن الفتحة ادل

 . حرفاعلا اجلدار الدَّاخلي للفتحة، كيتعُتَّ القطر بادلسافة الفاصلة بُت ادلسطرة كصفر الفرنيَّة
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وَّفة، كذلك بأفَّ نسند حافة هناية ادلسطرة : وظيفة القضيب- ىـ  ييستعمل لقياس عمق أنبوب أسطوانة رلي
نزلقة حبيث يتباعد الفكاف حىتَّ يالمس طرؼ القضيب قاع األنبوب

ي
رِّؾ ادل كييساكم . على حافة األنبوب، مثيَّ ضلي

 .العمق ادلسافة الفاصلة بُت صفر ادلسطرة كصفر الفرنيَّة

 :(Palmer)الدَّوارة اللولبيَّة : ثانياً 

 :وصفها-1
يبيَّنة يف الشَّكل 

كأقطار األسالؾ كىي أدؽ من ( ثخانات)، تصلح لقياس (4)ىي األداة ادل
 .القدـ القنويَّة

 
 الدَّوارة اللولبيَّة: (4)الشَّكل

 يف إحدل طرفيها صامولة ثابتة Uتتألف الدَّكارة اللولبيَّة، من قطعة معدنيَّة على شكل حرؼ 
 عندما يدكر دكره كاملة، كيف بعض الدكارات تكوف خطوة (1𝑚𝑚) خطوتو Sيدكر فيها بسهولة لولب 

𝐶2 بأسطوانة 𝑆 كينتهي اللولب  𝑆 مسند ييقابل الرَّأس  ′𝑆، كيف الطرؼ اآلخر  𝑚𝑚 0.5 اللولب    
𝐶2 مثبتة بالصَّامولة، كحافة األسطوانة 𝐿تنزلق دائريان على أسطوانة أيخرل   القريبة من الصَّامولة سلركطيَّة  

ولدات (100)الشَّكل كرأس القلم كميقسَّمة يف احلالة العامة إىل 
ي
 قسم ميتساكو، كما ييوجد على طوؿ أحد ادل

𝐶2، كعندئذو تكوف حافة األسطوانة (𝑚𝑚) خط ميستقيم ميدرَّج بػ 𝐿األسطوانيَّة   (50) ميقسَّمة إىل  
)قسمان ميتساكيان كادلسطرة ميدرَّجة بأنَّصاؼ ادلليمًتات 

1

2
𝑚𝑚). 

 :استعمالها -1
      ينبغي قبل استعماؿ الدَّكارة اللولبيَّة يف القياس، معرفة ما تدؿ عليو التَّدرغلة الواحدة من تدرغلات حافة 

  مليمًتان، ككاف عدد 𝑀 تيساكم 𝑆، فإذا كانت خطوة اللولب 𝐶2األسطوانة 

 :، فإفَّ التَّدرغلة الواحدة تيساكم𝑁 تدرغلات حافة األسطوانة 
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𝑎 =
𝑀

𝑁
 

𝑀فمثالن، إذا كانت اخلطوة  = 1𝑚𝑚 كعدد التَّدرغلات ، 𝑁 =  :، فإفَّ 100

𝑎 =
1

100
= 0.01𝑚𝑚 

𝑀كإذا كانت  = 0.5 𝑚𝑚 كعدد التَّدرغلات ،𝑁 =  :، فإفَّ 50

𝑎 =
0.5

50
= 0.01𝑚𝑚 

عل ىذا اجلسم بُت طرؼ الَّلولب   كتيدكَّر ′𝑆 كادلسند 𝑆كىكذا لقياس ثخن جسم ما، غلي
تصل باحتكاؾ شديد مع اللولب 𝐻 من رأسها 𝐶2األسطوانة 

ي
عل .  اجلسم𝑆 حىتَّ ييالمس الَّلولب 𝑆 ادل غلي

نبنا عطب الدَّكارة عندما نستخدـ األسطوانة 𝑆 يدكر دكف إفَّ غلر اللولب 𝐻الرَّأس    يف التَّدكير، 𝐶2 شلا غلي
يدرَّجة كليكن ′𝑆 ك𝑆كعندما يتم حصر اجلسم بُت 

، كما ييقرأ (𝑏)، ييقرأ التدريج ادلكشوؼ من ادلسطرة ادل
يدرَّجة كليكن 𝐶2تدريج حافة األسطوانة 

، فيكوف ثخن اجلسم ميعطى 𝑐 الواقع على امتداد خط ادلسطرة ادل
 :بالعالقة التَّالية

𝑋 =  𝑏 + 𝑐𝑎 𝑚𝑚 

أمَّا إذا .  يكوف عددان صحيحان من ادلليمًتات𝑏إذا كانت ادلسطرة ميدرَّجة بادلليمًتات، فإفَّ 
كبالتَّايل ال تكوف .  أنصاؼ ادلليمًتات أيضان 𝑏 كانت ادلسطرة ميدرَّجة بأنَّصاؼ ادلليمًتات، فعندىا يشتمل 

، يكوف صفر األسطوانة على امتداد خط ′𝑆 ك 𝑆العالقة السَّابقة صحيحة إالَّ بافًتاض تالمس الطرفُت 
يدرَّجة، كإذا مل يتحقق ذلك كجب إفَّ ييؤخذ خطأ الصُّفر بعُت االعتبار

 .ادلسطرة ادل

 :Spherometer (السّمفيرومتر)مقياس الكُنرة : ثالثاً 

نحنية كأيضان ثخن الصَّفائح
ي
 .ىو جهاز ييستخدـ لقياس نصف قطر اضلناء أك تقعر األجساـ ادل

 ميدرَّجة بادلليمًتات أك أنَّصاؼ ادلليمًتات، شكل (𝐿)كيتألف من مسطرة شاقولية ثابتة 
دبب (𝐻)، يتحرؾ أماـ تدرغلاهتا قرص أفقي ميلتحم بلولب شاقويل رأسو (5)

ي
. () كطرفو السُّفلي ادل

3 ميركَّبة على قاعدَّة ذات ثالثة أرجل مدببة (𝑆) كيتحرَّؾ ىذا الَّلولب يف صامولة  ,2 ,1  . أما
) تدرغلة متيساكية حبيث تيعادؿ كل تدرغلة من التَّدرغلات (n)القرص فيدرج يف احلالة العامة إىل 

1

𝑛1
 من (
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 أك (1mm)كؽليكن أف تكوف كل دكرة من دكرات القرص األفقي . Lأصغر تدرغلة على ادلسطرة الشَّاقولية 
(0.5mm). 

n1)فإذا قسم القرص األفقي إىل  =  تدرغلان ككانت كل دكرة من دكراتو تعادؿ (50
(

1

2
𝑚𝑚) على ادلسطرة الشَّاقولية (𝐿)تيعطى بالعالقة التَّالية فإفَّ دقَّة القياس :  

1

n
=

1

n1
×

1

2
=

1

50
×

1

2
=

1

100
mm 

 على ادلسطرة 1mm تدرغلان ككانت كل دكرة من دكراتو تيعادؿ (n1 = 500)كإذا قسم القرص األفقي إىل 
 : فإفَّ دقَّة القياس تيساكمLالشاقولية 

1

n
=

1

n1
×

1

1
=

1

500
×

1

1
=

1

500
mm 

 .كىكذا غلب قبل استعماؿ مقياس الكيرة معرفة ازباذ القراءة عند إجراء عمليَّة قياس

𝑛1) إذا قسم القرص األفقي إىل :مثال = ) ككانت كل دكرة من دكراتو تيعادؿ (تدرغلان  50
1

2
 كالتدريج (

حاذم  ( تدرغلان من تدرغلاهتاa = 5)  𝐿 احملاذم سبامان حلافة القرص على ادلسطرة الشاقولية 
ي
ككاف التَّدريج ادل

عندئذ ؽليكن ربديد القراءة باستخداـ العالقة  ( تدرغلان m = 25) على القرص  𝐿 سبامان حلرؼ ادلسطرة 
 :التَّالية

 
 (السّمفيرومتر)مقياس الكُنرة (: 5)الشَّكل 

𝑋 = 𝑎 + 𝑚
1

𝑛
                      (1) 



     جبهعة الشبم الخبصة

 كلية الصيدلة- فرع الالذقية

 
 

71 
 

 :حيث
1

n
=

1

n1
×

1

2
=

1

50
×

1

2
=

1

100
mm 

 :كمنو

𝑋 = 5 + 25
1

100
 

𝑋 = 5 + 0.25 = 5.25 𝑚𝑚 

نيالحظ من ىذا ادلثاؿ أفَّ مقياس الكيرة ييعطي قياسات بدقَّة قدرىا 
1

100
 كىي تيساكم يف احلالة 

1 العامة

𝑛
.  

 :األجهزة واألدوات المُنستخدمة
 .قدـ قنويَّة .1
 .دكارة لولبيَّة .2

 .(مقياس الكيرة)سفَتكمًت  .3

 .أسطوانة مفرغة .4

 .أسالؾ معدنية .5

تلفة .6  .عدسات سلي
 :القسم العملي

 :القدم القنويَّة :أوالً 
تأكد قبل إجراء القياس أفَّ صفر الفرنيَّة ينطبق على صفر ادلسطرة عندما يكوف فكا القدـ متماسُت  .1

فإذا مل يكن األمر كذلك غلب اعتبار الفارؽ خطان نظاميان ييضاؼ أك ييطرح من مجيع القياسات . سبامان 
 .ادلسجلة كذلك حبسب احلالة

فرغة يف مواضع عدَّة كذلك بأخذ قراءة ادلسطرة الثَّابتة كالفرنيَّة (𝑟)قس القطر الدَّاخلي  .2
ي
 لألسطوانة ادل

 .( 𝑟)  كلنرمز لو(𝑟) كاحسب الوسطي(1)كتطبيق العالقة 

 لألسطوانة يف مواضع عدَّة، كذلك بأخذ قراءة ادلسطرة الثَّابتة كالفرنيَّة (𝑅)قس القطر اخلارجي  .3
 .  ( 𝑅)كلنرمز لو بػ  (𝑅)، كاحسب كسطي (1)كتطبيق العالقة 
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 : من العالقة(𝑡)احسب ثخن جدار األسطوانة  .4

𝑡 =
1

2
(𝑅 − 𝑟 ) 

 :احسب مساحة فتحة األسطوانة من العالقة .5

𝑆 =
𝜋

4
𝑟2    

 أيضان كاحسب كسطي (1) يف مواضع عدَّة بأخذ القراءة كتطبيق العالقة ()قس عمق األسطوانة  .6
() كنرمز لو بػ  ( )احسب حجم األسطوانة من العالقة: 

𝑉 = 𝑆  

طلقة يف مجيع  .7
ي
رتب نتائج مجيع القياسات يف جدكؿ كاجلدكؿ أدناه، مث احسب األخطاء النِّسبيَّة كادل

باشرة
ي
باشرة كغَت ادل

ي
 .القياسات ادلطلوبة ادل

طلق قيمة أصغر من نصف أصغر تدريج ؽليكن  :مالحظة
ي
إذا كانت نتيجة احلسابات تشَت إىل أفَّ للخطأ ادل

طلق بقيمة نصف أصغر تدريج ؽليكن قراءتو، 
ي
قراءتو بوساطة القدـ القنويَّة عندئذ غلب استبداؿ قيمة اخلطأ ادل

)ففي حالة قدـ قنويَّة تعطي دقَّة يف القياس حىت  
1

10
𝑚𝑚)يكوف نصف أصغر تدريج  (

1

20
𝑚𝑚). 

  القطر الدَّاخلي القطر اخلارجي العمق
 |Δh| رقم التَّجربة

(mm) 
h 

(mm) 
|ΔR| 
(mm) 

R 
(mm) 

|Δr| 
(mm) 

r 
(mm) 

      1 

      2 

      3 

      . 

      . 

توسِّط   
ي
 ادل

(mm) 

ميتوسِّط اخلطأ    
طلق

ي
 ادل

(mm) 
 %اخلطأ النِّسيبّ    
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 :الدَّوارة اللولبيَّة: ثانياً 
 (𝐿)يف مواضع عدَّة كذلك بأخذ قراءة ادلسطرة الشَّاقوليَّة 𝑅n قس أقطار األسالؾ ادلعدنية  .1

 ترمز إىل 𝑅n ( 𝑛    يف كل مرة كاحسب كسطي كل منها(1)  كتطبيق العالقة(𝐶2)كاألسطوانة 
 .كسجلها يف جدكؿ كاجلدكؿ التَّايل (رقم الّسلك

 :احسب سطح مقطع كل من األسالؾ الَّيت قست أقطارىا كذلك باستخداـ العالقة .2

𝑆𝑛 =
𝜋

4
𝑅2

𝑛
      

طلقة يف مجيع  .3
ي
رتب نتائج مجيع القياسات يف اجلدكؿ ادلذكور، كاحسب األخطاء النِّسبيَّة كادل

باشرة
ي
باشرة منها كغَت ادل

ي
 .القياسات ادلطلوبة ادل

  رقم 1 2 3
 السلك

|ΔR3| 
(mm) 

R3 

(mm) 
|ΔR2| 
(mm) 

R2 

(mm) 
|ΔR1| 
(mm) 

R1 

(mm) 
رقم 
 التَّجربة

      1 

      2 

      . 

      . 

الوسطي       
(mm) 

ميتوسِّط       
اخلطأ 
طلق

ي
 ادل

(mm) 
اخلطأ       

 %النِّسيّب 
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 :(قياس نصف قطر انحناء عدسة مقربة)مقياس الكُنرة : ثالثاً 
 . h3 ك h2 كh1ضع مقياس الكيرة على مرآة مستوية مرتكزان على أرجلو الثالث  .1
 باليد األيخرل ببطء حبيث يتقدَّـ الرَّأس  Hثبت ادلقياس بضغطو قليالن بإحدل اليدين مث دكر الرَّأس   .2

hكعندما يدكر الرَّأس  .  ضلو ادلرآة حىت ؽلسهاH  دكف أف ييؤّدم إىل تقدُّـ الرَّأس h خذ قراءة ، 
 .X1 كلتكن نتيجة القياس (1)ادلسطرة كالقرص مث طبق العالقة 

 . مسافة كافية إلدخاؿ العدسةh حبيث يرتفع الرَّأس  Hدكر الرَّأس   .3

 حىت يتحقق Hثبت ادلقياس على سطح العدسة بضغطو قليالن بإحدل اليدين، مث دكر الرَّأس   .4
 كلتكن نتيجة (1)خذ قراءة ادلسطرة كالقرص من جديد مث طبق العالقة . التَّماس مع سطح العدسة

حدَّدة بدائرة األرجل الثالث X2القياس 
ي
 h3 كh2 كh1 فيكوف ارتفاع القبة الكيركيَّة للعدسة ادل

 : ميساكيان hكالرَّأس  

H = |X2 - X1| 

 .H مرات عدَّة مث احسب كسطي (1) ,(2) ,(3) ,(4)اعد الطَّلبات  .5

ضع مقياس الكيرة على كرقة ملميًتية يف دفًتؾ كاضغط على قاعدتو دبا يكفي لكي تًتؾ األرجل  .6
قس باستخداـ السَّيفُت يف القدـ القنويَّة األبعاد بُت كل أثرين .  آثاران ظاىرةh3 كh2 كh1الثالث 

 :احسب نصف قطر دائرة استناد األرجل من العالقة.  كسطي ىذه األبعادLمنهما، كليكن 

𝑟 =
𝐿 

 3
 

 :من العالقة 𝑅احسب نصف قطر اضلناء العدسة  .7

𝑅 =
1

2
 𝐻 +

𝑟2   

𝐻 
 =

𝐻2    + 𝑟2   

2𝐻 
 

db)، حيث (6)، شكل (abd)كىي تنتج من ادلثلث  = r) تناسب اذلندسي بُت
ي
ثِّل الوسط ادل  ؽلي

 :جزأم الوتر أم أفَّ 
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𝑏𝑒 = 2𝑅 − 𝐻    ,     𝑏𝑎 = 𝐻   , 𝑟2 = 𝐻(2𝑅 − 𝐻) 

𝑅 =
1

2
(𝐻 +

𝑟2

𝐻
) 

 :كييكتب على الشَّكل

𝑅 =
1

2
(
𝐻2 + 𝑟2

𝐻
) 

طلق  .8
ي
رتب نتائج القياسات مجيعها يف جدكؿ كاجلدكؿ السَّابق مث احسب اخلطأ النِّسيّب كاخلطأ ادل

رتكبُت 
ي
 : من العالقة𝑅يف قياس ادل

 
 

𝑅 =
1

2
(
𝐻2    + 𝑟2   

𝐻
) 

 

 

 

 

e 

 (6) الشكل

a 

b d 
r 

R 

H 

h1 

h2 h3 



     جبهعة الشبم الخبصة

 كلية الصيدلة- فرع الالذقية

 
 

76 
 

 :كتابة النتائج المخبرية-دفتر التجربة 
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 (6)التَّجربة العمليَّة رقم 

 قياس الرُّطوبة النِّسبيَّة
 :الغاية من التَّجربة

خترب
ي
 .     هتدؼ ىذه التَّجربة إىل تعيُت الدَّرجة اذليجركمًتية أك الرُّطوبة النِّسبيَّة السَّائدة يف جو ادل

 :المُنوجز النَّظري
ار ادلاء تتغَتُّ بتغَتُّ ادلكاف كالزماف، كييسبب ىذا البيخار ضغطان ال يتوقف على  ، أفَّ كميَّة خبي     من ادلعلـو

شبع ألم 
ي
ار ادلاء ادلوجودة يف اذلواء، كما كيتعلَّق ضغط البيخار ادل الضَّغط اجلوم فقط بل يزداد بزيادة كميَّة خبي

تبخِّر
ي
شبع ميباشرة بالغازات األيخرل ادلوجودة فوؽ السَّطح ادل

ي
. مادة بدرجة احلرارة، كال يتأثَّر ضغط البيخار ادل

ار ماء غَت ميشبع  .كبناءن على ذلك، فإنَّو عند مسافة ميعيَّنة من سطح السَّائل، ؽليكن أفَّ ييوجد خبي

دِّد  شبع، إفَّ ادلقدار الَّذم ػلي
ي
ار ادلاء غَت ادل     ربدث مثل ىذه الظَّاىرة عادةن يف جو األرض، حيث يظهر خبي

يِّز بُت نوعُت من الرُّطوبة ار ادلاء يف اذلواء ييدعى عادةن بالرُّطوبة، كؽليكن أفَّ ظلي  :كميَّة خبي

ار ادلاء ادلوجود يف كاحدة احلجـو من اذلواء: الرُّطوبة المُنطلقة -1 ا كيتلة خبي كييعربَّ عنها رياضيَّان . كتيعرَّؼ بأهنَّ
 :    بالعالقة التَّالية
𝑑 =

𝑀

𝑉
) كتيقدَّر بػ 

𝑔𝑟

𝑐𝑚 ) يف اجلملة السَّغثيَّة، أك بػ (3
𝐾𝑔

𝑚3)يف اجلملة العمليَّة . 

ثِّل   . من اذلواء(1𝑐𝑚3)كيتلة خبار ادلاء ادلوجودة يف : 𝑀حيث سبي
             𝑉 : كاحدة احلجـو الَّيت ربتوم على الكيتلة𝑀ار ادلاء  . من خبي

ار :الرُّطوبة النِّسبيَّة -2 ار ادلاء ادلوجودة يف حجم ميعُتَّ من اذلواء ككيتلة خبي ا النُّسبة بُت كيتلة خبي  كتيعرَّؼ بأهنَّ
 .ادلاء الالـز لكي يتشبَّع ىذا احلجم ببيخار ادلاء يف درجة احلرارة نفسها

كننا أف نكتب أفَّ xاحلجم = كحيث إفَّ الكيتلة   : الكثافة، ؽلي

ار ادلاء يف حجم ميعُتَّ  من اذلواء كثافةنفسها خبي
شبع يف درجة احلرارة 

ي
كثافة البيخار ادل

=
𝑑1

𝑑2
=   الرُّطوبة النِّسبيَّة
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ار ادلاء يتبع قانوف بويل حىتَّ درجة اإلشباع فإفَّ   :كإذا اعتربنا أفَّ خبي
𝑑1

𝑑2
=
𝑃1

𝑃2
 

 :أم أفَّ 

ار ادلاء يف حجم ميعُتَّ  من اذلواء  ضغط خبي

شبع يف درجة احلرارة نفسها
ي
ضغط البيخار ادل

=
𝑃1

𝑃2
=  الرُّطوبة النِّسبيَّة

 

 :تعريف نقطة النَّدى -3

ار ادلاء بالتَّكاثف على سطح بارد ميالمس للهواء كؽليكن . ىي درجة احلرارة الَّيت يربد إليها اذلواء حىتَّ يبدأ خبي
إغلاد نقطة النَّدل كذلك عن طريق تربيد سطح جسم ميالمس للهواء حىتَّ تظهر على ىذا السَّطح نقطة 

 كحيث أفَّ .فدرجة حرارة ىذا السَّطح عندما تظهر عليو أول نقطة من الماء ىي نقطة النَّدىالنَّدل، 
ار ادلاء  التَّربيد احمللي مل ييغَتَّ من الضَّغط اجلوم، أم مل ييغَتَّ من ضغط اذلواء اجلاؼ يف الغرفة، كضغط خبي
شبع عند نقطة 

ي
ار ادلاء ادل ار ادلاء يف درجة حرارة الغرفة ييساكم ضغط خبي ادلوجود فيها، لذلك فإفَّ ضغط خبي

 :إذف، ؽليكن أف نكتب. النَّدل
ار  ادلاء عند نقطة النَّدل   ضغط خبي

شبع يف درجة احلرارة نفسها
ي
ضغط البيخار ادل

=
𝑃1

𝑃2
=  الرُّطوبة النِّسبيَّة

رفق رقم 
ي
تلفة (1)ييبُتَّ اجلدكؿ ادل شبع للماء يف درجات حرارة سلي

ي
 .ضغط البيخار ادل

  HYGROMETRE: (الهيجرومتر)مقياس الرُّطوبة النِّسبيَّة  -4

كيتكوَّف اذليجركمًت . اذليجركمًت ىو بالتَّعريف جهاز إلغلاد نقطة النَّدل أك إلغلاد قيمة الرُّطوبة النِّسبيَّة ميباشرة
خترب 

ي
 ادلوجود يف ادل

اط مستودع الزِّئبق يف أحدعلا بقطعة قماش  (كييدعى بسيكركمًت)  (أك قطن)من ميزاين حرارة زئبقيُت ػلي
 .، كييًتؾ مستودع الزِّئبق يف ادليزاف اآلخر جافان (أك ييغمر طرفها حبوض ماء)ميبلَّلة، 
 (.اذليجركمًت)مقياس الرُّطوبة النِّسبيَّة  (1)ييبُتَّ الشَّكل 
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 (.الهيجرومتر)مقياس الرُّطوبة النِّسبيَّة : (1)الشَّكل 

بلَّل تابع لرطوبة اذلواء يف جو الغرفة، فإذا كاف اجلو جافان، فإفَّ تبخُّر 
ي
إفَّ درجة حرارة ادليزاف ادل

بلَّل، 
ي
حيطة دبستودع الزِّئبق يكوف كبَتان، شلا ييؤدِّم إىل اطلفاض درجة حرارة ادليزاف ادل

ي
ادلاء من قطعة القماش ادل

بلَّل كادليزاف اجلاؼ
ي
أمَّا إذا كانت الرُّطوبة النِّسبيَّة كبَتة، . كيكوف ىنالك فرؽ كاضح بُت درجيت حرارة ادليزاف ادل
فبحساب ىذا الفرؽ كباالعتماد على جداكؿ خاصِّة . فإفَّ تبخُّر ادلاء يقلُّ كينقص الفرؽ بُت قراءيت ادليزانُت

خترب)، ؽليكن حساب قيمة الرُّطوبة النِّسبيَّة الكائنة يف جو الغرفة (2جدكؿ رقم )هبذا اذليجركمًت 
ي
 (.ادل

، فإفَّ الفرؽ بُت قراءيت (℃24) كقراءة ادليزاف الرطب (℃20) إذا كانت قراءة ادليزاف اجلاؼ :مثال
شبع يف درجة حرارة الغرفة، من اجلدكؿ رقم . (℃ 4)ادليزانُت ىو 

ي
ىو  (1)كبالتَّايل يكوف ضغط البيخار ادل

شبع عند نقطة النَّدل من اجلدكؿ رقم (17.54)
ي
كتكوف قيمة . (11.60)ىو  (2)، كضغط البيخار ادل

 :الرُّطوبة النِّسبيَّة اعتمادان على التَّعريف ميساكية إىل

الرُّطوبة النِّسبيَّة = 𝑒 =
11.60

17.54
= 0.66 = 66% 

 :القسم العملي
 .(𝑡1)عُتِّ درجة حرارة الغرفة من ميزاف احلرارة اجلاؼ  .1

حاط مستودعو بقطعة القماش يف (𝑡2)عُتِّ درجة حرارة ادليزاف الرَّطب  .2
ي
، كذلك بوضع ادليزاف ادل

3)كأس ماء دلدة تًتاكح بُت  −  . دقائق(5

𝑡∆)احسب الفرؽ بُت الدرجتُت  .3 = 𝑡2 − 𝑡1). 
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شبع  .4
ي
، مثيَّ ضغط خبار ادلاء (1جدكؿ رقم ) يف درجة حرارة الغرفة (𝑃𝑠)استخرج ضغط خبار ادلاء ادل

شبع 
ي
 (.2اجلدكؿ رقم ) عند نقطة النَّدل (𝑃𝜔)ادل

 :احسب الرُّطوبة النِّسبيَّة من العالقة .5

 

𝑒 =
𝑃𝜔
𝑃𝑠

 

 .أعد التَّجربة عدَّة مرات .6

رتكبُت يف قياس
ي
طلق كالنِّسيّب ادل

ي
 . بطريقة التَّفاضل اللوغاريتمي(𝑒)احسب اخلطأ ادل
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:كتابة النتائج المخبرية- دفتر التجربة   
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 (7)التَّجربة العمليَّة رقم 
 تعيين كثافة السَّوائل بطريقة الدَّورق

 :الغاية من التَّجربة
 .  يتلخَّص اذلدؼ من ىذه التَّجربة يف قياس الكثافة النِّسبيَّة للسَّوائل بطريقة دكرؽ الكثافة

  :المُنوجز النَّظري
 : تعاريف

طلقة كالكثافة النِّسبيَّة
ي
الكُنتلة  )تُنعرَّف الكثافة المُنطلقة حيث .   ؽليكن التَّمييز بُت تعريفُت للكثافة، الكثافة ادل

 كيتلة كاحدة احلجم من ىذا اجلسم : بأنَّها(t)لجسم في درجة الحرارة  (الحجميَّة أو الكُنتلة النَّوعيَّة 
طلقة يف اجلملة الدُّكليَّة بػ  𝑑 شرط أف يكوف ىذا اجلسم ميتجانسان كييرمز ذلا بالرمز 

ي
) كتقدر الكثافة ادل

𝐾𝑔

𝑚3) 
 كيف اجلملة السَّغثيَّة بػ 

𝑔𝑟

𝑐𝑚                                                     :، ك يعرب عنها رياضيَّان بالعالقة 3

         

𝑑 =
𝑀

𝑉
                                     (1) 

ثِّل   .(𝑡)الكيتلة احلجميَّة للمادة يف الدَّرجة : 𝑑حيث سبي

           𝑀:كيتلة اجلسم. 

            𝑉 :حجم اجلسم. 

طلقة 
ي
 :كما يلي(𝑡) بدرجة احلرارة (𝑑)ك تتعلق الكثافة ادل

𝑑𝑡 =
𝑑0

1 + 𝛼𝑡
 

ثِّل  طلقة للجسم يف الدَّرجة صفر مئوية، ك: 𝑑0حيث سبي
ي
 .  عامل التَّمدُّد احلجمي:𝛼الكثافة ادل



     جبهعة الشبم الخبصة

 كلية الصيدلة- فرع الالذقية

 
 

87 
 

قطر مساكو حلجم اجلسم يف  : من أجل قياس الكثافة المُنطلقة
ي
نأخذ كيتلة حجم من ادلاء ادل

قطر يف الدَّرجة .  نفسها(𝑡)الدَّرجة 
ي
طلقة للماء ادل

ي
 :(𝑡)فتكوف الكثافة ادل

𝑑′ =
𝑀′

𝑉
                                     (2) 

ثِّل  قطر مساكو حلجم اجلسم :′𝑀حيث سبي
ي
 .كيتلة حجم من ادلاء  ادل

 :، العالقة التَّالية(2) على العالقة  1 صلد بقسمة العالقة 
𝑑𝑡

𝑑𝑡
′ =

𝑀

𝑀′
                                  (3) 

 :كمنو

𝑑𝑡 =
𝑀

𝑀′
𝑑𝑡

′                             (4) 

خترب 
ي
طلقة جلسم ما يف درجة حرارة ادل

ي
 يكفي تعيُت نسبة كيتلة اجلسم إىل كيتلة (𝑡)   إذف، لتعيُت الكثافة ادل

قطَّر يف الدَّرجة 
ي
طلقة للماء ادل

ي
قطر يف درجة احلرارة نفسها مث تيضػرب النِّسبة بالكثافة ادل

ي
مثل حجمو من ادلاء ادل

(𝑡)نفسها . 

 حاصل قسمة كيتلة :بأنَّها - 𝜌𝑡ويُنرمز لها بـ   -(𝒕)وتعرّمف الكثافة النِّسبيَّة لجسم ما في درجة الحرارة 
قطر يف الدَّرجة (𝒕)حجػم ميعُتَّ من ىذا اجلسم يف الدَّرجة 

ي
 (4+) على كيتلة حجم مساكو لو من ادلاء ادل

1)كقد حددت ىذه الدَّرجة ألفَّ الكيتلة احلجميػَّة للماء تكػوف عيظمى فيها ك تيساكم . مئوية
𝑔𝑟

𝑐𝑚  تقريبان، (3
 .كالكثافة النِّسبيَّة  ال كاحدة ذلا

𝜌𝑡 =
𝑀

𝑀′
                            (5) 

 : األجهزة واألدوات المُنستخدمة
 .ميزاف إلكًتكين حساس .1

 كىو عبارة عن دكرؽ صغَت من الزُّجاج الرَّقيق، مينبسط القعر ذم فوىة خشنة :دورق الكثافة .2
كما يف .تيسد ىذه الفوىة بسدادة زجاجيَّة خشنة مثقوبة من الدَّاخل بقناة صغَتة القطر. كاسعة

 .(1)الشَّكل 
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ىذا كغلب عدـ مسك الدَّكرؽ من كسطو أك من قاعدتو باليد بل ؽلسك باألصابع من عنقو كي ال يسخن 
كييشًتط نظافة الدَّكرؽ قبل البدء يف عمليَّة القياس،  .الدَّكرؽ دبا فيو كينسكب السَّائل من ثقب السُّدادة

 . حيث ؽليكن تنظيفو إمَّا بالكحوؿ أك حبمض كلور ادلاء

 

  
 .دورق الكثافة : (1)الشَّكل 

 :القسم العملي
 : (كحول مثالً )تعيين الكثافة النِّسبيَّة لسائل 

ضاعف كما يلي
ي
قطَّر بطريقة الوزف ادل

ي
 :   عُتَّ كيتلة السَّائل ادلدركس ككيتلة مثل حجمو من ادلاء ادل

خذ دكرقان نظيفان كجففو جيدان مث ضعو كىو فارغ فوؽ ادليزاف اإللكًتكين احلسَّاس، كسجل كيتلتو كلتكن  .1
(𝑀1). 

كجففو مث ضعو من جديد فوؽ صفحة ادليزاف اإللكًتكين، كسجل  (كحوؿ مثالن )امأل الدَّكرؽ بالسَّائل  .2
 .(𝑀2)الكيتلة اجلديدة للدَّكرؽ مع ما ػلتويو من كحوؿ كلتكن 

 :كفقان للعالقة التَّالية ((𝑀)كلتكن  )احسب كيتلة الكحوؿ  .3

𝑀 = 𝑀2 −𝑀1                             (6)   

 فرّغ الدَّكرؽ كاغسلو جيدان مث امأله بادلاء كجففو كأعد كزنو بوساطة ادليزاف اإللكًتكين، كسجل قراءة  .4
 .(𝑀3)ادليزاف كلتكن 

 :كفقان للعالقة التَّالية ((′𝑀)كلتكن )احسب كيتلة ادلاء  .5

𝑀′ = 𝑀3 −𝑀1                        (7) 
 .، احسب الكثافة النِّسبيَّة للكحوؿ(5)باالستفادة من العالقػة  .6
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 .كرر اخلطوات السَّابقة من أجل سائل آخر، مثيَّ احسب كثافتو النِّسبيَّة .7

 :رتب نتائجك يف جدكؿ كالتَّايل .8

رتكبُت يف حساب  .9
ي
طلق كالنِّسيّب ادلئوم ادل

ي
 .𝜌𝑡احسب اخلطأ ادل

 

∆𝝆𝒕 𝝆𝒕 M` 
(g) 

M 
(g) 

M3 
(g) 

M

2 
(g) 

M1 
(g) 

درجة 
حرارة 
ادلخرب 

t° 

 
 رقم التَّجربة

        1 

        2 

 

 : مُنالحظة

، ىي نفسها الكيتلة النَّوعيَّة (℃4+)لقد اعتربنا بتقريب مقبوؿ أفَّ الكيتلة النَّوعيَّة للماء بالدَّرجة 
ا يف احلالة األكىل تيساكم  خترب، إذ إهنَّ

ي
1)للماء بدرجة حرارة ادل

𝑔𝑟

𝑐𝑚 ، تيساكم (℃ 15) كيف الدَّرجة (3
 :تقريبان 

(0.9992 
𝑔𝑟
𝑐𝑚3

) 
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 (8)                                        التَّجربة العمليَّة رقم

 تعيين التَّوتُّر السَّطحي للسَّوائل
 :الغاية من التَّجربة

 .     هتدؼ ىذه التَّجربة إىل تعيُت التَّوتُّر السَّطحي بطريقة كزف القطرة

 :المُنوجز النَّظري
ختلفة، فإذا فرضنا جزيئة ما 

ي
ؤثرة يف جزيئاتو ادل

ي
 كاقعة ضمن (𝐴)    لنأخذ سائالن ما كلندرس القول ادل

حيطة هبا كالواقعة ضمن كرة نصف قطرىا 
ي
ا زبضع لقول ذباذب بينها كبُت مجيع اجلزيئات ادل السَّائل فإهنَّ

(𝑟)تيدعى بكرة التأثَت أك كرة الفعل ، .                      

 
 القوى المُنؤثِّرة في جزيئات السَّائل: (1)الشَّكل 

ا ال تيؤثر فيها(𝐴)   أمَّا اجلزيئات الواقعة خارج ىذه الكيرة كالَّيت مركزىا اجلزيئة ادلدركسة  صلة .  فإهنَّ إفَّ زلي
ؤثرة يف اجلزيئة 

ي
ا ميتيساكية كميتعاكسة مع بعضها، الشَّكل (𝐴)القول ادل  (.1) معدكمة ألهنَّ

ؤثرة على جزيئة 
ي
 كاقعة على سطح السَّائل، فهي خاضعة جلذب اجلزيئات (𝐵)  لندرس اآلف القول ادل

حيطة هبا كالواقعة ضمن كرة التَّأثَت
ي
كلكنَّنا نيالحظ أفَّ نصف كرة التَّأثَت كاقع يف اذلواء، حيث اجلزيئات . ادل

ؤثِّرة احلقيقيَّة ىي قول جذب جزيئات ادلاء كزلصلتها ضلو األسفل
ي
فجميع نقاط . ميتباعدَّة كقليلة، كالقول ادل

    

A 

B 
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كينتج عن ىذا . سطح السَّائل خاضعة لقول جذب ميتجهة ضلو داخل السَّائل، أم أفَّ سطح السَّائل مشدكد
يز جزيئات سطح السَّائل عن باقي اجلزيئات،  كجود توتُّر يف سطح السَّائل نيسمِّيو بالتَّوتُّر السَّطحي، ؽلي

 .كيكسبو صفات األغشية ادلرنة كادلطاط

 ككضعنا عليو (𝑈)   كتظهر ظاىرة التَّوتُّر السَّطحي بشكل كاضح فيما إذا أخذنا سلكان مثنيان بشكل حرؼ 
 (.2)سلكان ميعامدان كما يف الشَّكل 

تشكِّل ػلاكؿ سحب الّسلك 
ي
  فإذا غيمرت اجلملة يف زللوؿ الصابوف كرفعت، كجد أفَّ غشاء الصَّابوف ادل

(𝑁𝑁′) ضلو الدَّاخل، كغلب تطبيق قوة (𝐹)كربسب قوة التَّوتُّر السَّطحي .  دلمانعتو(𝑆) من القوة 
(𝐹) الواجب تطبيقها على كاحدة الطُّوؿ من السلك (𝑁𝑁′)كالعالقة بُت .  حىتَّ يتوازف ىذا السلك
(𝐹) ك (𝑆)ىي : 

𝐹 = 2𝑆𝑙                                                      (1) 

تشكِّل لو  (2)كالسبب يف كجود العدد . (′𝑁𝑁)لطوؿ السلك : 𝑙حيث ترمز 
ي
ىو أفَّ غشاء الصَّابوف ادل

تشكِّلة (′𝑁𝑁)كجهاف علوم كسفلي ككل منهما ييسهم يف جذب الّسلك 
ي
 ضلو ا لدَّاخل ليجعل ادلساحة ادل

 .أصغريَّو

 
 (2)الشَّكل 

)كىي يف الوحدات السَّغثيَّة . كاحدة الطُّوؿ/ ىي قوة(𝑆)أفَّ كاحدة  (1)كيتَّضح من العالقة 
𝑑𝑦𝑛

𝑐𝑚
=

دينةسم
)، كيف اجلملة العمليَّة (

𝑁

𝑚
=

نيوتنمًت
). 

     إفَّ الطَّريقة الَّيت اخًتناىا لتعيُت قيمة التَّوتُّر السَّطحي لسائل، تعتمد على توازف القول ادلؤثِّرة يف قطرة من 
 (.3)كما ىو مبُت يف الشَّكل . ىذا السَّائل حلظة انفكاكها من طرؼ أنَّبوب أسطواين

F 

N 

N' 
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 .مراحل تشكُّل القطرات: (3)الشَّكل 

 :إفَّ ىذه القول ىي

تَّجهة ضلو األسفل .1
ي
 .قوة ثقل السَّائل ادل

تَّجهة ضلو األعلى .2
ي
 .كقوة التَّوتُّر السَّطحي ادل

    إفَّ القطرة تنمو كتكرب كيزداد حجمها كثقلها حىتَّ ييعادؿ ثقلها قول التَّوتُّر السَّطحي، كعندىا تسقط 
 .القطرة

 .(𝑆)   لقد أعطت الدراسة النَّظرية العالقة التَّالية لقيمة التَّوتُّر السَّطحي 

𝑆 =
𝑚.𝑔

𝜋 𝑟
                                               (2) 

ثِّل  نصف القطر الدَّاخلي لألنَّبوب، كلكن أظهرت التَّجارب أفَّ ىنالك : (𝑟)ثقل القطرة ك: 𝑚.𝑔حيث سبي
 :عالقة أقرب إىل الواقع كىي

𝑆 =
𝑚.𝑔

3,8 𝑟
                                               (3) 

تلفُت دكف قياس  ، (𝑟)    ؽليكن استخداـ ىذه العالقة أيضان للمقارنة بُت قيمتُت للتوتر السَّطحي لسائلُت سلي
 :إذا أيجرمَّ القياس باألنبوب نفسو ألفَّ 

𝑠1

𝑠2
=
𝑚1

𝑚2
                                                (4) 

كيكفي عندئذو معرفة كيتلة القطرة يف كل من السَّائلُت، كمعرفة التَّوتُّر السَّطحي ألحدعلا حىتَّ 
 .نستنتج التَّوتُّر السَّطحي للسَّائل اآلخر
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ثِّل نصف  القطر الدَّاخلي لألنبوب، كذلك بفرض أفَّ القطرة السَّاقطة  (2) يف العالقة (𝑟)إفَّ  :مُنالحظة سبي
فإذا مل . ال سبس جوانب األنبوب اخلارجي، معتمدين يف ذلك على طلي جوانب األنبوب بطبقة من الشَّمع

 .يتوفر ىذا الشَّرط كجب األخذ بعُت االعتبار نصف القطر اخلارجي لألنبوب

   كيف تطبيق آخر ؽليكن أيضان ربديد نصف قطر القطارة الَّيت تنتج قطرات ذات كيتلة معينة من سائل توتُّره 
 .كىو تطبيق يفيد يف صناعة األدكية. السَّطحي معلـو

كعدـ انفكاكها عن األنبوب قبل ذلك، كيقتضي ىذا أف يكوف .    تتعلق دقَّة التَّجربة بإكماؿ تشكُّل القطرة
 .بيد أنَّنا سنختار مدة مناسبة لتشكُّل القطرة الواحدة كسقوطها، ىي ضلو ثالثُت ثانية. تشكُّلها أبطأ ما ؽليكن

 
 عالقة التَّوتُّر السَّطحي بتغيُّر درجة الحرارة: (4)الشَّكل 

   ىذا كتثبت الدِّراسة أفَّ التَّوتُّر السَّطحي ينخفض بازدياد درجة احلرارة، كلكن ىذا التَّغَتُّ ضئيل كال يظهر يف 
ا ثابتة ، قانوف التَّوتُّر السَّطحي الَّذم قدمناه غَت أنَّنا سنسجل درجة احلرارة الَّيت ذبرم فيها قياساتنا كنفًتض أهنَّ

خترب طواؿ زمن التَّجربة
ي
 .يف جو ادل

 :الخاصَّة الشَّعرية وزاوية التالمس
تبادلة بُت جزيئات 

ي
تبادلة بُت جزيئات السَّائل من جهة كبالقول ادل

ي
     إفَّ اخلاصَّة الشَّعرية تتعلق بالقول ادل

الَّذم تالمسو من جهة أيخرل، فإذا كانت األكىل ىي  (سطح جسم صيلب)السَّائل السَّطحية مع اجلدار 
، كيصبح مستول السَّائل داخل (5b)األكرب فإفَّ سطح السَّائل ادلالمس للجدار يتكوَّر كما يف الشَّكل 

أنَّبوب شعرم لدل غمس طرفو يف سائل مناسب أخفض من مستواه خارجو، أمَّا إذا كانت الثَّانية ىي 
، كيصبح (5a)األكرب فإفَّ سطح السَّائل ينحٍت لألعلى كيبدك السَّائل ككأنو يتسلق اجلدار كما يف الشَّكل 

                        100           200            300            400       t (هc) 

 

 

o.o8 

0.06 

o.o4 

0.02 

0 

 

o.o8 

 

0 

 

 ماء

 كحوؿ

S(N/m

) 

 



     جبهعة الشبم الخبصة

 كلية الصيدلة- فرع الالذقية

 
 

96 
 

. مستول السَّائل داخل األنبوب الشَّعرم لدل غمس طرفو يف سائل مناسب آخر أعلى من مستواه خارجو
نحٍت 

ي
تشكِّلة بُت شلاس سطح السَّائل ادلتكوِّر أك ادل

ي
ندعو ىذه الظاىرة باخلاصَّة الشَّعرية، كما ندعو الزَّاكية ادل

كنقوؿ أيضان إفَّ السَّائل يف احلالة األكىل ال ييبلل اجلدار . كبُت مستوم اجلدار  كيف نقطة التالقي بزاكية التَّماس
 (ميبلل)كنقوؿ عنو يف احلالة الثَّانية إنَّو ييبلل اجلدار  (غَت ميبلل)

    ندعو األنابيب الرَّفيعة الَّيت مواصفاهتا اذلندسيَّة تيبُت ىذه الظَّاىرة باألنابيب الشَّعرية، كتندرج ربت ىذه 
التَّسمية كافة األنابيب الَّيت ؽليكن إفَّ يرتفع السَّائل فيها ارتفاعان ملموسان، كتكوف األنابيب الشَّعريَّة مصنوعة 

فإذا غمرنا طرؼ أنبوب شعرم يف إناء ػلوم سائالن نيالحظ ارتفاع السَّائل داخل . من الزُّجاج أك ادلعادف
كبقدر ما يكوف األنبوب الشَّعرم ضيقان، . األنبوب إىل مستول أعلى أك أخفض من مستول السَّائل يف اإلناء

 .بقدر ما يزداد االرتفاع أك ينقص

 
 .مفهوم الخاصَّة الشَّعريَّة: (5)الشَّكل 

     عند تالمس سائل مع سطح جسم صيلب فإنَّو ػلصل ذباذب بُت جزيئات السَّائل من جهة كبُت 
عند كضع سائل نقي يف كعاء زجاجي نظيف يصل تسلُّق سطح . جزيئات اجلسم الصُّلب من جهة أيخرل

المس جلدراف الوعاء، مستول أعلى من مستول السَّائل، كلكنو ال يبدك جليان كما يف األنبوب 
ي
السَّائل ادل

ىذا الكالـ صحيح بالنُّسبة جلميع السَّوائل باستثناء الزِّئبق، حيث يالحظ اطلفاض . (5a)الشَّعرم، الشَّكل 
المس جلدراف الوعاء، كال يبدك جليان ىنا أيضان كما يف الشَّكل 

ي
 كالسَّبب يف ىذا االطلفاض (5b)لسطحو ادل

. يعود إىل أفَّ قول التجاذب بُت جزيئات الزئبق أكرب من قول التجاذب بُت جزيئاتو كبُت جزيئات الزُّجاج
كىذا خبالؼ السَّوائل األيخرل الَّيت تزيد فيها قول ذباذب جزيئات السَّائل مع اجلدراف عن قول التَّجاذب بُت 

 .جزيئات السَّائل نفسو

 (:Jorinجوران )قانون التَّوتُّر السَّطحي 
 حيث توضع عدَّة أنابيب زجاجية أسطوانية الشَّكل كنظيفة كذات أقطار داخلية (6)     نأخذ الشَّكل 

تلفة بشكلو شاقويل يف سائل ميبلل للزُّجاج، فنيالحظ ارتفاع السَّائل يف األنابيب إذا كاف قطر ىذه األنابيب  سلي

(a) (b) 
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ييالحظ أنَّو بالرَّغم من كجود قوة اجلاذبيَّة األرضيَّة، فإفَّ السَّائل يرتفع يف األنبوب ربت تأثَت قوة التَّوتُّر . صغَتان 
تَّجو لألسفل يعادؿ بالقيمة (𝜋𝑟2𝜌𝑔)السَّطحي حىتَّ ارتفاع ميعُتَّ حبيث يكوف كزف عمود السَّائل 

ي
  ادل

طلقة قوة التَّوتُّر السَّطحي 
ي
2𝑆𝜋𝑟)ادل cos𝜃)تَّجهة لألعلى كبالتَّايل يكوف يف حالة التوازف

ي
 : ادل

 
2𝑆𝜋𝑟 cos𝜃 = 𝜋𝑟2𝜌𝑔 

:       كمنو =
2𝑆 cos 𝜃

𝑟𝜌𝑔
 قانون جوران      

 

 :كبالتَّايل

𝑆 =
𝜌𝑟𝑔

2 cos𝜃
   ,   𝜃 ≅ 0 → cos𝜃 = 1                         

𝑆:                       إذف =
𝜌𝑟𝑔 

2
 

ثِّل   .𝜌التَّوتُّر السَّطحي لسائل كتلتو النَّوعيَّة : 𝑆 حيث سبي

       𝑟 :نصف القطر الدَّاخلي لألنبوب. 

       𝑔 :تسارع اجلاذبيَّة األرضيَّة. 

       𝜃 :زاكية التَّالمس. 

 :األجهزة واألدوات المُنستخدمة
جهاز لقياس التَّوتُّر السَّطحي، يتألف من قمع زجاجي يتصل بأنبوبة دقيقة بوساطة كصلة مطاطية  .1

 كيثبت اجلهاز حبامل حبيث (8)ريكِّبت عليها ضاغطة تسمح بالتَّحكم يف انسياب السَّائل الشَّكل 
 .تبقى األنبوبة بوضع شاقويل

 (6) الشكل

h 
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 .كعاءاف صغَتاف كخفيفاف جلمع القطرات كالسَّائل .2

 .ميزاف إلكًتكين حساس .3

 .سائالف رلهوالف أك أكثر .4

 .ميقاتيَّو لقياس زمن سقوط القطرة .5

 .قدـ قنويَّة لقياس القطر اخلارجي لألنبوبة .6

 .ميزاف حرارة .7

 :القسم العملي
بُتَّ يف الشَّكل  .1

ي
 .(8)استخدـ اجلهاز ادل

 .𝑀1قس كيتلة الوعاء كىو فارغ كلتكن  .2

 30اضبط زمن سقوط القطرة الواحدة، حبيث تنفصل عن األنبوبة الدَّقيقة كتسقط خالؿ زمن قدرة  .3
 .يتم ذلك عن طريق التَّحكم بالضَّاغطة على الوصلة ادلطَّاطيَّة. ثانية تقريبان 

ضع الوعاء الفارغ بعد كزنو أسفل األنبوبة كخذ عددان من القطرات كليكن عشر قطرات  .4
(𝑁 =  . مثالن  (10

 . 𝑀2أعد كزف الوعاء مع القطرات كافرض كتلتها  .5

 :احسب كزف القطرة الواحدة من السَّائل بالعالقة التَّالية .6

𝑚 =
𝑀2 −𝑀1

𝑁
 

 .(3)احسب التَّوتُّر السَّطحي للسَّائل باستخداـ العالقة  .7

 من أجل سائل آخر مث احسب التَّوتُّر السَّطحي (6) إىل (2)أعد اخلطوات السَّابقة نفسها من  .8
 .(2)للسَّائل اجلديد ميستخدمان العالقة 
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تلف للقطرات كليكن  .9  .قطرة مثالن  (25)أعد التَّجربة مرة أيخرل على األقل من أجل عدد سلي

 .  رتب نتائجك مجيعها يف جدكؿ مناسب .10

رتكبُت يف حساب  .11
ي
طلق كالنِّسيّب ادل

ي
 . من أجل السَّائلُت(𝑆)احسب اخلطأين ادل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8) الشكل
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 (9)التَّجربة العمليَّة رقم

 قراءة المقاومة باأللوان
 :الغاية من التَّجربة

 .تعيُت قيمة مقامة من خالؿ األلواف ادلوجودة عليها

 قبل البدأ يف حساب قيمة ادلقاكمة بواسطة األلواف ، غلب معرفة كيفية كضع ادلقاكمة الكهربائية يف اإلذباه أكالن 
الصحيح  كذلك  لكي نقـو بعمليو احلساب بشكل صحيح كبدكف اخطاء ، على العمـو ادلقاكمة الكهربائية  

              :التالية األلواف  تلك األلواف إىل باإلضافة ؽلكن أف ذبد و ذىبيأبلون فضي  لديها يف طرفها حلقات 
 األلواف عن قحيث تعرب ىذ (  ، البني ، األحمر ، األخضر ، األزرق ، البنفسجي ، الرمادياألبيض) 

  .  نسبة اخلطأأكنسبة التفاكت يف القيمة ، 

 االذباهالصورة التالية تبُت طريقة كضع ادلقاكمة الكهربائية يف  . زلددة قيمة ؽلتلك كل لوف من ىذه األلواف إف
 : الصحيح

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-J5FbC8uLfVg/Ue4A-XOT-UI/AAAAAAAAAJw/LVbnUw-yDP4/s1600/1.jpg
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 في الصورة اللون الذىبي موجود في الجهة اليمنى  واأللوان المتبقية موجودة في الجهة نالحظ
 .اليسرى

 . حلقات ( 6 كأ 5 أك 4)  مقاكمات ذات :   أنواع من المقاومات3يوجد 

  .احللقة ىي اللوف ادلوجود يف ادلقاكمة حيث كل لوف ؽلثل قيمة معينةبادلقصود  : مالحظة

 (:رباعية النطاق اللوني ) حلقات أو 4مقاومة ذات  1-

  :  الصورة التاليةىو واضح منكما  

 

 :  ألواف4 لدينا نالحظكما 

  اللوف األمحر 1- 

  اللوف االمحر 2- 

 اللوف األصفر 3- 

http://4.bp.blogspot.com/-Vqjkh7ZyGgE/Ue4bNoDvr0I/AAAAAAAAAKw/Cb8EIhK7_Ko/s1600/r4.png
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 اللوف الفضي 4- 

 أما اللون (من جدول القيم في الجدول التالي) يدل اللون األول  والثاني على رقم  اللون 
 يدل على نسبة (الذىبي أو الفضي )  معامل الضرب  واللون الرابعإلى فيشيرالثالث  
 األلواف قيمسوؼ نقـو حبساب قيمة ىذه ادلقاكمة عن طريق جدكؿ .   في القيمة أو الخطأالتفاوت

 : كىذا ىو اجلدكؿ يف الصورة التالية (النطاؽ اللوين  )اخلاص دبقاكمات رباعية كمخاسية كسداسية احللقات أك 

 ((جدول قيم األلوان))

 

http://1.bp.blogspot.com/-Vvo8mZBNV0A/Ue4c9LFQJfI/AAAAAAAAALA/Z6kpshKNNYU/s1600/Resistor+Colour+Codes.gif
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: الشرحإلىنتبو جيدا ا  

  ):رباعية النطاق اللوني )طريقة حساب قيمة مقاومة ذات أربع حلقات أو  - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الذي على اليسار الذي األولالعمود ب ونبدأ الجدول إلى نذىب اآلنلدينا اللون األول وىو األحمر 
وبعدىا  لدينا  (2) اللون األحمر سوف نجد قيمتو تساوي إلىونتجو ( 1st Digit ) أعاله  مكتوب 

    أعاله العمود الثاني الذي مكتوب إلى الجدول  ونتجو إلى نذىب اآلناللون الثاني  وىو األحمر 

(2stDigit)   ولدينا اللون الثالث وىو   (2)ونبحث عن اللون األحمر سوف نجد قيمتو تساوي ،
 العمود الرابع من الجدول و الذي إلىاالتجاه باللون األصفر و الذي يمثل معامل الضرب  نقوم 

 سوف نجد قيمتو األصفرأي معامل الضرب  ونبحث عن اللون  (Multiplier) أسفلومكتوب 
 التي تم  في القيمة أو الخطأ، ولدينا اللون الرابع واألخير والذي يمثل نسبة التفاوت) K)10 تساوي 
 العمود الخامس أين مكتوب إلى الجدول ونذىب إلى نتجو اآلنىو اللون الفضي ىنا  واللون حسابها

  . (10%)ونبحث عن اللون الفضي سوف نجد قيمتو تساوي ( Tolerance ) أسفلو

 :  طريقة كتابة قيمة المقاومة التي حصلنا عليهااآلنو 

R= 22 × 10
4
 Ω = 220kΩ  ± 10% 

http://4.bp.blogspot.com/-Vqjkh7ZyGgE/Ue4bNoDvr0I/AAAAAAAAAKw/Cb8EIhK7_Ko/s1600/r4.png
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 ):        خماسية النطاق اللوني ) حلقات أو 5مقاومة ذات طريقة حساب  2- 

الشيء اإلضايف يف ىذه ادلقاكمة ىي حلقة زائدة  كطريقة حساب قيمت ىذه ادلقاكمة ىي نفس طريقة 
 . حساب قيمة ادلقاكمة ذات أربع حلقات

 يف ادلقاكمة اآلفخد قيمة لونيُت  كنضرهبما يف قيمة اللوف الثالث ، أما أيف ادلقاكمة  رباعية النطاؽ اللوين كنا ف
 : حلقات(5 ) اخلمسذات

  . اإلختالؼ بينهما ىو حلقة كاحدة فقطأم ألواف كنضرهبا يف قيمة اللوف الرابع ، 3نأخد قيمة 

 (:مخاسية النطاؽ اللوين ) حلقات 5 دلقاكمة ذات  التاليةصورةاؿ

 

:   الخماسية قيمة المقاومةنحسب

    1   : كىو البٍت  قيمتو من اجلدكؿ ىي األكؿاللوف  -

     5 :كؿ ىيد قيمتو من اجلاألخضراللوف الثاين كىو  -

http://1.bp.blogspot.com/-0Dhz2xK6ruo/Ue7Fizub1bI/AAAAAAAAALQ/Rmve4ngs3sQ/s1600/r5.png
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 0:  قيمتو من اجلدكؿ ىي األسوداللوف الثالث كىو  -

 kΩ 1 (  1kΩ = 1000Ω): اللوف الرابع كىو الربتقايل كىو معامل الضرب  قيمتو من اجلدكؿ ىي -

 0.5: % يف القيمة قيمتو من اجلدكؿ  أك اخلطأ كىو نسبة التفاكتاألخضراللوف اخلامس كىو  -

 :  قيمة ادلقاكمة ىياآلف

R=150×1000 = 150000Ω  ±   0.5% 

 :KΩ   كيلو أوملوقيمة المقاومة با

R= 150kΩ   ±  0.5% 
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 :كتابة النتائج المخبرية- دفتر التجربة 
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