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 Lab Description  ذىصيف هخثر

QF 01.01 

  (:.Lab No)الوخثر رقن 

 (Lab Identification)تالوخثر أوالً: الرعريف 

  : الهٌذضح )االذصاالخ((collegeالكليح ) : هخثر الفيسياء(Lab Name)الوخثر اضن 

 (Supervisor Nameاضن الوشرف )   25  (Capacity) القذرج االضريعاتيح

 اضرار هطاعذ –الذكرىر احوذ العثذو 

 (Workers in Lab)الوخثر العاهليي في 

3 

 (Lab Photos)الوخثر  ثاًياً: صىر

 

 

 

 

 

 ً  (Instruments and Apparatus Labألدواخ واألجهسج الوخثريح ): اثالثا

 األدواخ

Tools 
هقاوهح هرغيرج  –كراخ هعذًيح هرٌىعح  –أوزاى هخرلفح  –ًاتض  –هططرج طىليح  –قضية هعذًي  –لىح عاكص –عذضاب هٌىعح 

 درجح 011هقياش حرارج حرً  –أًاتية هطاطيح لرورير الواء الطاخي ضوي أًثىب هعذًي  -ذرحكن تشذج ذيار الهىائي

 األجهسج

Apparatus 
 ضخاى حوام هائي –ضاحة هىائي جهاز  –جهاز هؤقد زهٌي يرن الرحكن تثذايره وًهايره عثر حطاضاخ  –هٌثع ضىئي 
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 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 

 Photo1      1صورة  (objectives)األهداف (Apparatusالجهاز

لية انتشار آ وتهدف التجربة الى فهم العدسات تجربة 

أنواع مختلف  تأثيرالضوء و

العدسات الزجاجية على الشعاع 

الوارد كما تعين الطالب على استنتاج 

 لكل عدسة البعد المحرلي المميز

 

 

تجربة السموط 
 الحر

 

وهي تجربة مهمة يستنتج الطالب من 

خاللها العاللة المبينة لثابت الجاذبية 

االرضية عبر استخدام اوزان مختلفة 

ز واسماطها سموط حر على جها

ميس الفترة الزمنية المستغرلة على ي

للسموط الكرة  اعتبار عدة ارتفاعات

 المعدنية 
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تجربة المسار 
  الخطي

 

الخطية  ويدرس فيها الطالب الحركة

المتسارعة بانتظام وحساب التسارع 

مع لوة الشد التي  الخطي عاللته

باألوزان المتعلمة بالجسم  تتعلك

 استنتاجوتفيد الطالب في  المتحرن،

العوامل المؤثرة في الحركة الخطية 

 تغير لوة الشد– )الوزن

 
تجربة نواس 

 الفتل

تهدف التجربة الى درسة عامل 

مرونة الصفيحة المعدنية الملتفة 

عاللة االوزان المرتبطة بها وع بعد 

مركز الدوران  مكان تعليمها عن

لزمن عودة النواس لوضع  بالنسبة

االستمرار وحساب عدد النوسات لبل 

العودة لوضع االستمرار وزمن 

، ميماتيهالمستغرق عبر استخدام 

وعاللة ذلن ببعد االوزان المتعلمة 

على طرفي المضيب ببعدهما عن 

 مركز الدوران.

 

تجربة التمدد 
 الطولي:

تهدف التجربة الى اختبار تمدد 

ير تيار من رتمالمعادن عن طريك 

بخار الماء )ناتج عن تبخر كمية من 

الماء( ضمن انبوب مجوف ولياس 

عن تسخين  االستطالة الناتجة

المضيب المعدني عند درجات حرارة 

الى  النتائج للتوصلمختلفة وكتابة 

ليمة عامل التمدد الطولي للمعدن 

 المستعمل 

 

 (Acquired Skills): الوهاراخ الوكرطثح خاهطا

 لمها في المراحل ما قبل الجامعية.بار القهانين االساسية التي تعتالفكر التجريبي لدى الطالب و اخ زتعزي
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مع تدريبه على كيفية كتابة تقرير علمي لتجربة علمية واستقراء المعلهمات وجدولة النتائج ثم محاولة استنتاج العالقات الرياضية  
الفيزيائية المقاسة في التجربة مما يداعد الطالب على فهم مبادئ عمل االجهزة الميكانيكية والكهربائية وفهم  البارامتراتبين مختلف 

 بأنهاعهاعمل بعض العناصر المدتخدمة في التحكم الصناعي مثل الحداسات 
 

 (Other services)أخري يقذهها الوخثر خذهاخ : ضادضا

 الوطرىيح  الطعح للوكثفاخقياش  يقىم الطالة تالرجارب الراليح:

 


