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:.....................................االسم   
:.....................................الصف  

 
 
 
 
 
 
 

 
نخليل فردا/علي الحواج:إعداد  
1/اول اعدادي:الصف  

لھالملخص ال یغني عن الكتاب وانما مساند : مالحظة  
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.طریقة لوصف االشیاء باستخدام االرقام:القیاس  

.مدى تقارب القیاسات  بعضھا من بعض:الدقة  
.نة قیاس ما بالقیمة المقبولة قیاس الكمیة نفسھامقار:الضبط  
.مقدار الحیز الذي یشغلھ الجسم:الحجم  
.مقدار كمیة المادة الموجودة في الجسم:الكتلة  

.كتلة المادة الموجودة في وحدةالحجوم:الكثافة  
.مقدارقوة جذب االرض للجسم:الوزن  

.مدى سخونة جسم او برودتھ:درجة الحرارة  
.ن حدثینالفترة بی:الزمن  
.أي شئ لھ كتلة ویشغل حیزاً :المادة  
.جسیم صغیر یتكون منھ اغلب انواع المادة:الذرة  

المادة ال تفنى و ال تستحدث وإنما تتحول من شكل :قانون بقاء المادة
.الى آخر  

.جسیم غیر مرئي سالب الشحنة:اإللكترونات  
.جسیم موجب الشحنة:البروتونات  

.رةالجزء المركزي في الذ:النواة  
.جسیم داخل نواة الذرة متعادل الشحنة:النیوترون  

.مادة تتكون من نوع واحد من الذرات:العنصر  
.یمثل عدد البروتونات في نواة ذرة العنصر:العدد الذري  
.وع عدد البروتونات و النیوترونات في نواة الذرةمجم:العدد الكتلي  

لزي وجمیعھا مواد موصلة للحرارة و الكھرباء ولھا لمعان ف:الفلزات
.صلبة ما عدا الزئبق  

مواد یكون یكون مظھرا معتما غالبا و قد تكون صلبة او :الالفلزات
.سائلة ولكن معظمھا غازیة  

عناصر تشبھ في خواصھا الفلزات و الالفلزات :اشباه الفلزات
.وجمیعھا صلبة في درجة حرارة الغرفة  

.كبتدل على العناصر التي تكون المر:الصیغة الكیمیائیة  
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.السرعة في لحظة معینة:السرعة اللحظیة  
.تحریك الجسم في نفس اتجاه القوة المؤثرة:الُشغل  

.التي تتطلب حركة واحدة فقط:اآللة البسیطة  
.تتكون من مجموعة من اآلالت البسیطة:المركبة=  

.النسبة التي تضاعفھا اآللة القوة المؤثرة:الفائدة اآللیة  
.ل نقطة ثابتةقضیب او لوح یدور حو:الرافعة  

جسم ثقیل بقوة  السطح المنحدرالذي یمكنك من رفع:المستوى المائل
.اقل  

.مستوى مائل یلتف حول اسطوانة:البرغي  
 
 

 البادئة المضروب فیھ
 جیجا 1000000000

 میجا 1000000
 كیلو 1000
 ھكتو 100
 دیكا 10
 الوحدة 1

 دیسي 0.1
 سنتي 0.01

 مللي 0.001
رومایك 0.000001  

 نانو 0.000000001
 
 

 



 4

 الكمیة الوحدة
3م  الحجم 

 الكتلة كجم
جم/3سم  الكثافة 

 الوزن نیوتن
ف/س/ك  درجة الحرارة 

 الزمن الثانیة
 
 

 
 
 
 
 

جم/3سم/الحجم÷ الكتلة =الكثافة  
 

.النیوترونات+البروتونات=العددالكتلي  
 

ث/م -زمن الحركة÷ المسافة المقطوعة =السرعة المتوسطة  
 
الزمن×السرعة المتوسطة=لمسافةا  
 

جول –المسافة ×القوة=الُشغل  
 

القوة المؤثرة÷ المقاومة =الفائدة اآللیة  
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 العالم النظریة
 الفوازییھ ان المادة التفنى والتستحدث و انما تتحول من شكل الى آخر

المادة تتكون من ذرات صغیرة - أ  
ن الذراتكل نوع من المادة یتكون من نوع واحد م - ب  

 دالتون

 اكتشف اإللكترونات 
 الذرة موجبة تتوزع فیھا اإللكترونات

 تومسون

 بور اإللكترونات تدور حول النواة في مستویات طاقة مختلفة

معظم حجم الذرة فراغ - أ  
النواة بداخلھا بروتونات واإللكترونات تنتشر في الفراغ المحیط  - ب

 بالنواة

 راذرفورد

داخل النواة اكتشف النیوترونات  تشادویك 

 لإللكترونات خواص موجیة وجسیمیة 
 مستویات الطاقة غیر محددة بل تشكل اإللكترونات سحابة حول النواة

النموذج 
 الحدیث
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جرام 9000سم وكتلتھا 50/سم30/سم10عة حدیدیة أبعادھاطق+
:أوجد ما یلي  

:الحجم+   
 

:الكثافة+   
 

_________________________________________  
 

:مفاھیم+  
المادة ال تفنى والتستحدث وإنما تتحول من شكل إلى ( .................)

.آخر  
.جسیم صغیر جدا یتكون منھا اغلب انواع المادة(.................)  

 
 ً◌__________________________________________
_ 
 

+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بنود المقارنة الكتلة الوزن
   

 
 المفھوم

 

اة القیاسأد    
 وحدة القیاس  
ھل تختلف الكمیة   

باختالف موقع 
 الجسم؟

 ال تنس كتابة القوانین
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:على المواد من القائمة التالیة(/ )ضع عالمة+  

الضوء[   ]  
االلمنیوم[   ]  
الھواء[   ]  
البالستیك[   ]  
االكسجین[   ]  
األفكار[   ]  
الماء[   ]  
الكھرباء[   ]  
الحرارة[   ]  
النیتروجین[   ]  
اإلعتقاد[   ]  

 
___________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
___________________________________________ 
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..........الیجوز النسخ إال بإذن الُمِعد  


