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يبحــث هــذا الكتــاب  - دروس يف الفيزيــاء - يف طبعتــه الجديــدة يف 
ــة  ــدارس االعدادي ــوب للم ــاج املطل ــي كل املنه ــة تغط ــع متنوع مواضي

ــاد. ــاء يف الب ــس الفيزي ــاج تدري ــا ملنه وفق

ألهــدف مــن هــذا التنــوع هــو إعطــاء الطالــب نظــرة شــاملة عــن كل مــا 
ينتظــره يف الدراســة الثانويــة بصــورة واســعة ، تعتمــد عــى أســاس متــني 

وراســخ .

يتطــرق الكتــاب باألســاس إىل موضــوع الطّاقــة مبفهومــه الشــامل متعامــا 
مــع أنــواع عديــدة للطاقــة بشــكلها الكّمــي والكيفــي. تــم كذلــك صقــل 
ــم  ــّوة ث ــى الق ــب ع ــف الطال ــوم بتعري ــدي يق ــات تصاع ــامل اصطاح ع

الحركــة ثــم ألّضغــط والعاقــة بينهــا وبــني عــامل الطّاقــة.

يحتــوي الكتــاب عــى ملحقــني هامــني : األول يلخــص الوحــدات االساســية 
ــوي عــى  ــاين يحت ــاء عامــة والثّ ــب ملوضــوع الفيزي ــا الطال ــي يحتاجه الت
ــة لــكل فصــل مــن فصــول  عناويــن مواقــع تتناســب مــع املــواّد التعليميّ
ــم او  ــق فيل ــرة عــن طري ــم عــى توضيــح الفك الكتــاب تســاعد املعل

ــة. تجرب

ــان  ــا يضيئ ــة ونص ــاب طريق ــذا الكت ــت يف ه ــد وضع ــون ق ــى ان اك امتن
الطريــق أمــام طابنــا يف التّاســع يف ســبيل تهيئــة افضــل ليكونــوا جاهزيــن 

لدراســة موضــوع الفيزيــاء يف املرحلــة الثانويّــة.

املقدمة

املقدمة:

والله ويّل التوفيق

شحادة شحادة
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