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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
أن تقدم لكم هذا الجهد المتواضع ألبنائنا الطالب، وذلك لإلسهام في  مؤسسة التحاضير الحديثةيسر             

 .اسي وتوصيل المعلومة بطريقة مبسطة وممتعة علما أنه ال يغني عن الكتاب المدرسي .زيادة التحصيل الدر

 تلخيص جميع المواد    

 (  المرحلة الثانوية –المرحلة المتوسطة   –المرحلة االبتدائية  )

 وقد قمنا بمراعاة بعض المعايير واألسس أثناء إعداد هذا الملخص، منها:  

 بالكتاب الدراسي، بنوع من التفصيل الجيد، دون اختصار مخل أو   اإللمام بكل الموضوعات الواردة

 تطويل ممل ال فائدة فيه. 

   تسليط الضوء على العناوين واألفكار المهمة بكل درس، مع التمييز بين العناوين الرئيسية والعناوين

 الفرعية. 

  .االلتزام بتسلسل عرض األفكار وترتيبها كما وردت بالموضوع األصلي 

 ض الصور التوضيحية وخرائط المفاهيم التي تدعم الفكرة وتوضحها.  إدراج بع 

 آملين من هللا عز وجل دوام التوفيق    

  : كما توفر للمعلمين والمعلمات 

 إدخال تحضير المنصة على البوابة  . 

 .الفالش الشامل لرياض األطفال 

  .تحضير المنظومة الموحدة 

  التحفيظ  –المسارات 

  ايميل -سي دي  –طباعة 

أو تعطوه أحد غيركم  إال بعلمنا  الملخص سألكم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا ن

 . التلخيص وموافقتنا  وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت. وذلك حفظاً لحقوقنا في

 وكل محتوياته. التلخيص ال نحل لكم بيع هذا  ❖

 إذا لم تدفع ثمنه. التلخيص ال نحل لكم االستفادة من هذا  ❖

 وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا. التلخيص حل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا ال ن ❖

 : قوله تعالى تذكر  

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرجاً، َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ال يَْحتَِسبُ  ))    (( َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ
=================================== 

 ية مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليم 
 للشراء الكترونيآ علي الرابط

www.mta.sa/c 

   او االتصال 

0555107025 

0558396004   

0558396006 

http://www.mta.sa/c
http://www.mta.sa/c
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 الحركة والقوة :الوحدة الخامسة 

 الحركة والزخم  :الفصل التاسع

 الحركة :األول   الدرس

 

 
 حالة حركة إذا تغير موضعه بالنسبة إلى نقطة مرجعية. يكون جسم ما في 
   من الممكن وصف حركة جسم باستخدام المفردات: المسافة والسرعة واإلزاحة والسرعة المتجهة لكن

 اإلزاحة والسرعة المتجهة يجب أن يتضمنا اتجاها لوصفها.

 
 تي يقطعها على الزمن المستغرق في الحركة.يحسب مقدار سرعة جسم بقسمة المسافة ال 
  .الجسم الذي يتحرك بسرعة ثابتة المقدر تكون السرعة المتوسطة مساوية لمقدار سرعته اللحظية 
 .السرعة المتجهة لجسم ما هي مقدار سرعته واتجاه حركته 

 
 سم بزيادة سرعته. الزمن الممثل لحركة ج –يزداد انحدار منحنى المسافة  

 
 

 التسارع   :الثاني   الدرس

 

 
 التسارع هو التغير في السرعة مقسوما على الزمن الذي حدث فيه هذا التغير والتسارع له اتجاه. 

 يحدث تسارع للجسم إذا تزايدت سرعته أو تناقصت أو تغير اتجاه حركته.  

 

 

 
اذا يتسارع الجسم عند زيادة مقدار سرعته فيكون التسارع هنا في نفس اتجاه حركته وكذلك فإن الجسم يتسارع  

 . عندما تنتاقص سرعته

 التسارع الموجب والتسارع السالب  

 اب التسارع:حس

 التمثيل البياني للحركة: 

 التسارع والحركة

 تغير الموضع 

 السرعة والسرعة المتجهة: 

http://www.mta.sa/c
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 إذا تزايدت سرعة الجسم فإن تسارعه موجب وإذا تناقصت سرعته فإن تسارعه سالب )تباطؤ(. 

يمثل الخط الذي يميل صعودا إلى أعلى تسارعا موجبا ويمثل الخط الذي يميل نزوال إلى    الزمن –في منحنى السرعة 
 .أسفل تسارعا سالبا )تباطؤ( أما الخط األفقي فيمثل تسارعا يساوي صفرا أو سرعة ثابتة

 
 

 

http://www.mta.sa/c


 0558396006/  هاتف         www.mta.sa/c         مؤسسة التحاضير الحديثة
 

 8 

 
 .المقاومة الكهربائية مقياس مدخ صعوبة تدفق اإللكترونات عبر المادة 
 .تنتج المقاومة الكهربائية عن التصادمات بين اإللكترونات المتدفقة والذرات في المادة 
 بائية على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية وضوء تعمل المقاومة الكهربائية في الدائرة الكهر 

 الدوائر الكهربائية   :الثاني   الدرس

 
 يوجد في الدائرة الكهربائية عالقة بين الجهد والتيار والمقاومة وذلك وفق قانون أوم جا = ت × م 
   للتيار.تحتوي دوائر التوصيل على التوالي على مسار واحد 
 .تحتوي دوائر التوصيل على التوازي على عدة مسارات مختلفة للتيار 

 
  القدرة الكهربائية التي يستهلكها جهاز كهربائي هي معدل تحويله للطاقة الكهربائية إلى شكل آخر مان أشاكال

 الطاقة.
 :يتم حساب القدرة الكهربائية باستخدام العالقة 
 ة الكهربائية = ت × جا القدر 
  تعتمد كمية الطاقة التي يستهلكها الجهاز الكهربائي على القادرة الكهربائياة لاذلك الجهااز وزمان تشاغيله أماا

 وحدة قياسها فهي الكيلو واط . ساعة

 المغناطيسية :الفصل الثاني عشر 

 الخصائص العامة للمغناطيس  :األول   الدرس

 
 .للمغناطيس قطبان شمالي وجنوبي 
 .األقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر واألقطاب المغناطيسية المختلفة تتجاذب 
 .يحاط المغناطيس بمجال مغناطيسي يؤثر بقوخ في المغانط األخرخ 
 .تكون بعض المواد قابلة للتمغنط ألن ذراتها تسلك سلوك المغانط 

 
 يط باألرض مجال مغناطيسي يشبه المجال المغناطيسي المحيط بالقضيب المغناطيسي.يح 
  تتحرك أقطاب األرض المغناطيسية بابطء وتتغيار أماكنهاا مان حاين إلاى آخار وهاي اآلن قريباة مان األقطااب

 الجغرافية لألرض.
  قرياب مان القطاب شمال األرض الجغرافي قريب من القطب المغناطيسي الجنوبي، وجناوب الارض الجغرافاي

 المغناطيسي الشمالي.

 الكهرومغناطيسية  :الثاني   الدرس

 
 .يتولد مجال مغناطيسي حول سلك يسري فيه تيار 
 .يصنع المغناطيس الكهربائي عن طريق لف سلك يسري فيه تيار كهربائي حول قلب من الحديد 

 
 حرك الكهربائي الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية ويدور المحرك عندما يمر تيار كهربائي في ملفاه يحول الم

 المحاط بمجال مغناطيسي.
  يحول المولد الكهربائي الطاقة الحركية إلاى طاقاة كهربائياة ويناتج الكهربااء عنادما يادور ملفاه داخال مجاال

 مغناطيسي.
 المتردد.  اريغير المحول الكهربائي فرق الجهد للتي 

 ولد والمحول المحرك والم

 المغانط الكهربائية 

 المغانط

 المجال المغناطيسي لألرض

 الدوائر الكهربائية 

 القدرة والطاقة الكهربائية 

 المقاومة الكهربائية 

http://www.mta.sa/c



