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أي أن الفيزيائيين يختصون بمعرفة اصغر عنصر لهذا الكون وهو 
.الجسيمات األولية إلى الكون الفسيح مرورا بالتفاصيل التي ذكرناها

علم الفیزیاء ھو القاعدة األساسیة لمختلف العلوم

 األولية بالجسيمات بدءاً •
 والجزيئات والذرة النواة إلى •
  )للمادة الرابعة الحالة( والبالزما والغازات والسائلة الصلبة والمواد الحية والخاليا •
  السريعة والكمبيوترات المعقدة واألنظمة •
 والمجرات والنجوم والكواكب الجوي والغالف •
.نفسه والكون •

مقدمة عن علم الفیزیاء

فھو یقدم التفاصیل العمیقة لفھم كل شيء



 مع الفیزیاء تجمع تخصصات ظھرت العلم ھذا وألھمیة
  .والبیوفیزیاء الجیوفیزیاء مثل االخرى العلوم

معظم العلماء المشھورین مثل اینشتین ونیوتن وماكسویل 
.كانوا فیزیائیین.... 

 مثل مجاالت عدة في المدربین العلماء أكثر ھم الفیزیائیین
 على العلوم ھذه مع یتعاملون النھم والكمبیوتر الریاضیات

تطبیقي اساس
 التطیبقیة العلوم بین الحواجز یكسر ان یمكن الفیزیائي
 والطب والھندسة والجیولوجیا والبیولوجي كالكیمیاء االخرى

المختلفة العلوم من نوع اي فھم في صعوبة یجد وال

 فإن متقدمة اجھزة او جدیدة علمیة تطبیقات تظھر وعندما
.مطلوبًا یكون الفیزیاء علم

ماذا تقدم الفیزیاء لدارسیھا



 أفرع الفیزیاء

الفیزیاء المتطورةالفیزیاء الحدیثةالفیزیاء الكالسیكیة

المیكانیكا

الدینامیكا الحراریة

الكھرباء والمغناطیسیة

الضوء

النظریة النسبیة 

میكانیكا الكم

الفیزیاء الذریة 

الفیزیاء الجزیئیة

الفیزیاء النوویة 

فیزیاء الحالة الصلبة

اللیزر  
الطاقة الشمسیة 

البالزما 
االغشیة الرقیقة 
االلیاف الضوئیة 

الفیزیاء االشعاعیة 
الجسیمات االولیة

الفلك



علم الفيزياء هو علم تجريبي يهتم بكشف أسرار الطبيعة
فكل شيء نعرفه عن هذا الكون وعن القوانين التي تحكمه 

تم التوصل إليها عن طريق  
والمالحظات ألي ظاهرة طبيعية القياسات 

لذا يعرف علم الفيزياء أيضاً بأنه علم القياس
Science of measurements

عندما تستطيع قياس ما تتكلم عنه وتعبر عنه باألرقام فإنك إذاً تعرف شيئاً عنه،"
ولكن عندما ال تستطيع التعبير عنه باألرقام فإن معرفتك في هذه الحالة غير كافية 

"ولكن تعتبر البداية 

يقول العالم الشهير كلفن

تعریف علم الفیزیاء



وحدة القياس
“Measuring Unit”  

وتعبر عن هوية أو نوعية الكمية  
.الفيزيائية المقاسة

:ومن خالل التعريفات السابقة لعلم الفيزياء فإن

قيمة الخاصية الفيزيائية للمادة

قياس الكميات الفيزيائية بدقة و موضوعية

استخدام األجهزة القياسية لتعيين مقدار الكمية الفيزيائية المقاسة
بدالُ من االعتماد على الطريقة الذاتية التي تستخدم الحواس البشرية

ضرورة تطبيق و استخدام بعض القوانين و العالقات الفيزيائية 
 الستنتاج أو تحديد قيمة الخاصية الفيزيائية للمادة المدروسة

   ”Number“العدد
ويعبر عن مقدار الكمية الفيزيائية 

.المقاسة

تعتمد على

عن طریق

وھذا یتطلب شیئین ھما



Physical  Quantities: الكمیات الفیزیائیة   :أوًال 

فیما تستخدم الكمیات الفیزیائیة؟ 
في التعبیر عن المعادالت و القوانین الفیزیائیة

الكمیات الفیزیائیة و وحدات القیاس

أمثلة على الكمیات الفیزیائیة
درجة الحرارة الكثافةالقوةالسرعةالزمن

.......وغیرھا 



:تقسم الكمیات الفیزیائیة إلى قسمین ھما 

  Length   (L)الطول   

   Mass     (M)الكتلة    

 Time      (T)الزمن  

:من أمثلة الكمیات المشتقة
Volume الحجم  

Velocity       السرعة  

 Acceleration العجلة  

 یمكن ال التي الكمیة تلك إلى تشیر األساسیة الفیزیائیة الكمیة أن أي
 منھا أبسط صورة إلى إرجاعھا

 الفیزیائیة الكمیات من كمشتقة كتابتھا إعادة فیمكن المشتقة الكمیات أما
.أبسط صوره إلى إرجاعھا أو األساسیة

كمیات مشتقةكمیات أساسیة



.والتي تعتمد على وصف طریقة القیاس ألیة كمیة فیزیائیة

؟Physical Quantityكیف تعریف أي الكمیة الفیزیائیة 

یجب أوال أن نعرف طریقة قیاس ھذه الكمیة
.أو طریقة حسابھا ریاضیًا من كمیات أخرى 

فعلى سبیل المثال یمكن تعریف المسافة والزمن بواسطة وصف الطریقة التي یمكن بھا قیاس كًال منھما،

وبالتالي

.یمكن تعریف سرعة جسم متحرك بواسطة حساب حاصل قسمة المسافة على الزمن

في ھذه الحالة فإن كًال من المسافة والزمن ھما كمیتان فیزیائیتان أساسیتان

.Derived Physical Quantityبینما السرعة فھي كمیة فیزیائیة مشتقة 

  .Operational Definitionتسمى ھذه الطریقة من التعریف بالتعریف اإلجرائي   



Measuring units:وحدات القیاس : ثانیًا
و ھ  ي م  ا یعب  ر بھ  ا ع  ن الكمی  ات الفیزیائی  ة لتحدی  د ھوی  ة و نوعی  ة      

الكمیة الفیزیائیة المقاسة

(cm)بالسنتیمتر   ( L )وحدات الطول  

(g)بالجرام   ( M )وحدة الكتلة 

(s)بالثانیة  ( T )وحدة الزمن  

By international agreement the metric system was formalized in 1971 
into the International System of Units (SI). “For this book only three 
units are used, the meter, kilogram, and second”.

  القوى على تتوقف التي الوحدات ھي و
  وحدات أن فنجد األساسیة للوحدات األسیة

 المربع السنتیمیتر ھي مثال المساحة
 السنتیمیتر /الجرام ھي الكثافة ووحدات
. اللتر ھي الحجوم ووحدة المكعب

:تقسم الوحدات الفیزیائیة إلى قسمین ھما 

الوحدات المشتقة الوحدات األساسیة



  استخدام یمكن فإنھ  كثیرة أشیاء في نحتاجھا )المسافة( الطول قیاس وحدة وألن
  مسافات قیاس حالة في أما المیلیمتر، أو السنتمتر أو المتر مثل منھا متنوعة وحدات

  وحدات قیمة یوضح التالي الجدول   .األنجسترم مثل أصغر وحدات نستخدم فإننا ذریة
.بالمتر المشتقة المسافة

= 103m(km)Kilometer1
= 10-1m(dm)Decimeter1
= 10-2m(cm)Centimeter1
= 10-3m(mm)Millimeter1
= 10-6m(µm)Micrometer1
= 10-9m(nm)Nanometer1
= 10-10m(A)Angstrom1
= 10-12m(pm)Picometer1
= 10-15m(fm)Femtometer 1



أمثلة لكیفیة استنتاج وحدات قیاس بعض الكمیات الفیزیائیة المشتقة

=

). T( و الزمن )  M( و الكتلة )  L( الطول : حیث تكتب الوحدات األساسیة

Areaالمساحة 

L x L =L2   وحدات المساحة تساوى ∴

طول× طول × طول = الحجم 

Volumeالحجم 

L x L x L  = L3   =وحدات الحجم  ∴

طول× طول المساحة



الحجمالكثافة
الكتلة

-3وحدة الكثافة ∴
3 ML  

L
M

=

السرعة
الزمن
الطول

  1LT-وحدة السرعة ∴
 T

L
=

: السرعة عبارة عن معدل المسافة المقطوعة بالنسبة للزمن أي أن

 = 

=

Densityالكثافة 

Velocityالسرعة  

=

=



: العجلة وھي معدل تغیر السرعة بالنسبة للزمن أي أن

الزمن 
السرعة 

-2=    وحدة العجلة ∴
-1

LT  
T
T L

=

المساحة = الضغط  العجلة × الكتلة  = القوة 
القوة 

1--2=    وحدة الضغط ∴
2

-2

T ML  
L

MLT
=

Accelerationالعجلة  

 =العجلة 

Pressureالضغط  Forceالقوة  

M x LT–2=وحدة القوة  ∴

MLT–2 =



تحلیل األبعاد
Dimensional Analysis

توضح لنا كیفیة إرجاع الكمیات الفیزیائیة المشتقة إلى كمیاتھ ا الفیزیائی ة األساس یة    
: و تنص النظریة على أن 

 الكمیات بداللة عنھا التعبیر یمكن مشتقة فیزیائیة كمیة كل"
 الكمیة بأبعاد تسمى أسس أو قوى إلى مرفوعة األساسیة الفیزیائیة
 الكمیة أسس أو أبعاد تتساوى أن ویشترط .المشتقة الفیزیائیة
 ."الریاضیة العالقة طرفي في األساسیة الفیزیائیة

  :التالیة األغراض في األبعاد تحلیل نظریة وتستخدم
فیزیقیة كمیة ألي مألوف تعریف أي صحة من التأكد )١
 :مشتقة كمیة أي أبعاد استنتاج )٢
:القوانین صحة اختبار )٣
 :)القوانین استنتاج( الفیزیقیة الكمیات بین العالقة إیجاد )٤



العجلة × حاصل ضرب الكتلة : القوة تعرف بأنھا

معدل تغیر الكمیة بالنسبة للزمنالقوة ھي 

MLT–2=  ووحدتھا 

-2نجد أن                                      
-1

MLT  
T

 MLT
==

   

T
V . M  F =

.و حیث أن األبعاد في كل من الحالتین واحدة فیكون التعریف الثاني صحیحًا

التأكد من صحة أي تعریف مألوف ألي كمیة فیزیقیة) ١

القوة: مثال

F = M x aأي أن   

و التعریف السابق ھو التعریف الشائع و المستخدم فإذا استبدل ھذا التعریف بآخر و قلنا أن

:وبكتابة أبعاد ھذا التعریف



.وحدة الشغل تساوي وحدة الطاقة ولذا فھما متساویتان ∴

 :استنتاج أبعاد أي كمیة مشتقة) ٢

.یمكن استنتاج وحدات الشغل وطاقة الحركة بداللة الوحدات األساسیة وإثبات أنھما متكافئتان

المسافة× القوة  = الشغل 
∴ وحدة الشغل  = MLT–2 x L  = M L2 T–2

مربع السرعة× الكتلة ×  ½= طاقة الحركة 
M L2 T –2  =½ x M x (LT–1)2 = وحدة طاقة الحركة∴



القوانین الفیزیقیة ال بد أن تكون متجانسة األبعاد 
. أي أن كل طرف أو حد في القانون یكون لھ نفس األبعاد

قانون البندول البسیط : ١مثال
g

   L   2 π t =

زمن الذبذبة الواحدة بالثانیة=  tحیث أن  

         L   =طول البندول بالسم

        g    =٢ث/ عجلة الجاذبیة األرضیة بالسم

                                        

:اختبار صحة القوانین) ٣



T  
T  L

L
2x1/2-1/2

1/2

=    =   LT
L 1/2

2- 







.أبعاد الطرفین متجانسة والقانون صحیح ∴

.   ثم یجرى بعد ذلك التعویض عن الطرفین

:فإذا كتبنا معادلة األبعاد لقانون البندول البسیط

g
   L   2 π t =

عدد ثابت ال یعتمد على أي من الوحدات األساسیة   (π 2)فإننا نعتبر 
وعلى ذلك فلیس لھ وجود في معادلة األبعاد،

بالنسبة ألبعاد الطرف األیمن  

t =Tأبعاد الطرف األیسر



t = k La mb (LT–2)c

M0 L0 T1 = k La mb (LT–2)c

M0 L0 T1 = k La+c mb T–2c

 ):استنتاج القوانین(إیجاد العالقة بین الكمیات الفیزیقیة ) ٤

: نفرض أن قانون البندول البسیط غیر معروف ومطلوب إیجاده :مثال
یتوقف على  (t)من المعلوم أن زمن ذبذبة البندول البسیط  

(g)وعلى عجلة الجاذبیة األرضیة  (m)وعلى كتلة الجسم المعلق  (L)طول البندول  

وبذلك یمكن كتابة قانون البندول البسیط كالتالي

دالة مطلوب معرفتھا    Fحیث 

∴t = k La mb gc …………….. (1) 
.قوي أسیة یراد إیجادھا a, b, cمقدار ثابت ال یتوقف على أي وحدة أساسیة ،    kحیث

وبكتابة معادلة األبعاد یكون 



وحیث أن المعادلة یجب أن تكون متجانسة أي أن قوى أي بعد في الطرف 
األول یجب أن تساوي قوى نفس البعد في الطرف الثاني

:مقدار ثابت ال وجود لھ في معادلة األبعاد إذن  (k)وحیث أن  

M0 L0 T1 =  k La+c mb T–2c

a+c  =  0یكون                    Lمن قوى  
b =  0یكون                  mومن قوى  
 2c  =  1–یكون                    tومن قوى  

– = a = ½  ,         b = 0  ,          c: وعلى ذلك یكون ½



∴ t  = k L1/2 m0 g –1/2

: یكون) ١(وبالتعویض في المعادلة  
t = k La mb gc

a = ½  ,         b = 0  ,          c = – ½

g
  L k  g L k 1/2-1/2 ==

∴
g
  L  π2 t =

k = 2  π:     وقد وجد عملیًا أن 

وھذا ھو قانون البندول البسیط



x = ½ at2

 ولكي طول، بعد لھ للمعادلة األیسرالطرف
 األیمن الطرف فإن صحیحة المعادلة تكون
 وللتحقق أیضًا، طول بعد لھ یكونأن یجب
 األبعاد تحلیل نستخدم المعادلة صحة من

.المعادلةلطرفي
This equation is correct because the dimension of 
the left and right side of the equation have the 
same dimensions.

Using the dimensional analysis check that this
equation x = ½ at2 is correct, where x is the
distance, a is the acceleration and t is the time.

Example

Solution



g
  L  π2 t =

عرف علم الفیزیاء؟

موضحا الفرق بین الكمیات األساسیة والكمیات المشتقة؟  Physical Quantitiesفیما تستخدم الكمیات الفیزیائیة 

مع ذكر أنواعھا المختلفة؟ موضحا ذلك باألمثلة؟  Measuring Unitsعرف وحدات القیاس 

رقم رینولد؟–الضغط –القوة –العجلة : استنتج وحدة قیاس الكمیات الفیزیائیة المشتقة التالیة

بماذا تنص نظریة األبعاد ؟ وفیما تستخدم؟
العجلة؟× القوة ھي حاصل ضرب الكتلة –القوة ھي معدل تغیر الكمیة بالنسبة للزمن : إثبت صحة التعریف التالي

إثبت أن وحدات الشغل وطاقة الحركة متكافئتان؟ 

إثبت صحة القوانین التالیة                              

باستخدام معادلة األبعاد استنتج قانون البندول البسیط؟

) D(ترددھا × طول الموجة =  (V)سرعة الموجة : حیث

أسئلة المحاضرة األولى


