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ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازول ةظوفحم عيزوتلاو رششنلاو عبطلا قوقح عيمج

رششع يداحلا فشصلل

GdµôGS¢ Gd©ª∏» dªÉOI Gd``Ø`«``õj`````ÉA

ماعلا فارششإلا

 ةيميلعتلا لئاشسولاو يشسردملا باتكلا جاتنإا زكرم

جهانملل ريوطتل ةماعلا ةيريدملاب
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GCHæÉAfÉ Gd£ÓÜ hGd£ÉdÑÉä :

: اهقيرط نع عيطتسسي بلاطلا نأل؛ةيلمعلا ةسساردلا نم اvيسساسسأا ًاءزج ةيلمعلا ةسساردلا tدُعت

.ةزهجألاو تاودألا لوادت يف ةيوديلا تاراهملاو ةربخلا باسستكا -١

. عيسضاوملا نم عوسضوم مهفل ةمزÓلا تامولعملا لامكتسسا -٢

.ريكفتلا يف ةيملعلا قيرطلا ضسسسأا ىدحإا يه يتلا ضضورفلا ةحسص نم ققحتلا -٣

.يرظنلا جاتنتسسلاب اهيلإا لسصوتلا نكمي يتلا ةيسساسسألا تاقÓعلا ضضعب ةحسص نم ققحتلا -٤

نكمي يتلا ةطسشنألا يه امهادحإا : نيتقيرطب فسصلا اذه يف ءايزيفلل يلمعلا بناجلا مكل انمدق دقو

ضسوردلا يهف ىرخألا ةقيرطلا امأا،ةبسسانملا فورظلا ترفوت اذإا مهعيمجوأا،ةبلطلا ضضعب اهب موقي نأا

: وه هيلع ديكأاتلا دون امو،بÓطلا عيمج اهب كراسشي نأا بجيو ، ضساركلا اذه يف ةجردملا ةيلمعلا

.أاطخلا رداسصم ىلإا هبتنيو تاسسايقلا يف ققديو هسسفنب ةبرجتلا بلاطلا يرجي نأا -١

.ةينايبلا موسسرلاب مامتهلاو،تامولعملا ةلودجب ةماتلا ةيانعلا-٢

.ةبولطملا تاجاتنتسسلاو تاظحÓملا ضصخي اميف يدجلا ريكفتلا -٣

يلمعلا وجلا ريفوت ىلع نادعاسسي ربتخملا يف ماظنلاو ءودهلا نأا وه اًريخأا هيلع ديكأاتلا دون امو

لمعلل ةيمتح ةرورسض ةمÓسسلاو نمألا تاطايتحا ريفوت نأا امك ، ةديج جئاتن ىلع لوسصحلل مزÓلا

.يربخملا

لمعلا ريخ ىلإا عيمجلا قفوي نأا وجرن هللاو

GdªƒDdØƒ¿ 

 ةــمدـــقملا

Hù°º Gd∏¬ GdôMªø GdôM«º 
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ةـمÓـشسلاو نــمألا تاداـششرإا

دنع رذحلا ذخؤوي مل اذإا نكلو ، ءايزيفلا ةسسارد تاموقم نم يسساسسأا موهفم ةيلمعلا براجتلا

كنم يسضتقي كئÓمز ةمÓسسو كتمÓسس ىلع ضصرحلا نإاف اذهلو ؛ رطخ ردسصم نوكت دق اهنإاف اهئارجإا

: يهو ، رطخلا بنجتل ةيرورسضلا دعاوقلا ضضعبب ّديقتلا

. هنم جورخلا ءانثأاو ربتخملا ىلإا لوخدلا ءانثأا ءودهلاو ماظنلا ةاعارم

ليسصحتل ناكم وه لب ، رمسسلاو ثيدحلا لدابتو ةيلسستلل اًناكم لو ، وهللا وأا بعلل اًناكم ضسيل ربتخملا

. ةراهملا ناقتإاو ملعلا

. امهتاداسشرإاو ربتخملا لوؤوسسمو ضسردملا تاميلعتب مزتلا

. ريبك ررسض كلذ يف نوكي دقف ، اهرابتخا وأا داوملا ىلع فرعتلل قوذتلاو مسشلاو ضسمللا مدختسست ل

. ضسردلاب اهل ةقÓع ل يتلا تلآلاو تاودألاب وأا ، ةيئابرهكلا ةزهجألاب ثبعت ل

ن˘˘˘كا˘˘˘مألا ي˘˘˘ف كسسو˘˘˘ل˘˘˘ج ن˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘لو ، ةز˘˘˘ه˘˘˘جأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘عاو˘˘˘ق˘˘˘لا وأا تلوا˘˘˘ط˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ضسو˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘لا ب˘˘ّ̆ن˘˘˘ج˘˘˘ت

. « دعاقملا » كل ةسصسصخملا

لو يئابرهكلا رايتلا ذخآام ضسملت لو ، ءاملا ريبانسص وأا ، ةيئابرهكلا حيتافملا وأا زاغلا حيتافمب ثبعت ل

. ةفوسشكم تناك اذإا ةسصاخبو كÓسسألا

. تلواطلا ىلع ةبكسسنم نوكت دق يتلا وأا ، اهتعيبط فرعت ل يتلا لئاوسسلا ضسمل رذحا

. هناكم ىلإا ءيسش لك دعأاو ، ةبرجتلا نم ءاهتنلا دعب ةزهجألاو تاودألا فuظن

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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(١) مقر يلمعلا سسردلا

ةيطخلا ةكرحلا يف عراشستلاو ةعرشسلا تاينحنم

Gd¡ó±  :

.ةيطخلا ةكرحلا تاينحنم مسسر يفsrosneS ةينورتكلإلا تاسسجملا مادختسسا

GdªƒGO hG’COhGä :

.فاقيإا ةعاسس،هتاودأا ةفاكبrosnes noitom  ةكرحلا ضسجم ،ةكرحتم ةريغسص ةبرع،ينورتكلإا راسسم

6

∞

G’ELôGAGä : ?

 .لكسشلا يف حسضوم وه امك ،ينورتكلإلا راسسملا زاهج بuكر -١

.ةكرحلا أادبتل اهكرتا مث لئاملا ينورتكلإلا راسسملل ةعفترملا ةهجلا ىلع ةبرعلا عسض -٢

.راسسملا ةياهن ىلإا ةبرعلا لوسصول ةمزÓلا ةينمزلا ةرتفلا كلذكو يئاوهلا راسسملا لوط نuود -٣

.ةبرعلا ةعرسس بسسحاو ،ةينمزلا ةرتفلا نuود ةرم لك يفو تارم ةدع (٢،٣) نيتوطخلا ررك -٤
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eæëæ«Éä Gdù°ôYá hGdàù°ÉQ´ a» Gdëôcá Gdî£«á (١) مقر يلمعلا سسردلا

9

Gdàë∏«π hGdàØù°«ô : &

:ثيح نم ضسجملا قيرط نع جتانلا مسسرلا عم ينايبلا مسسرلا قرو ىلع همسسرب تمق يذلا مسسرلا نيب نراق -١

.مسسرلا ةقد (أا

.مسسرلا ءاهنإل ةينمزلا ةرتفلا (ب

 .جئاتنلا ىلع لوسصحلاو ةبرجتلا ءارجإل لوذبملا دهجلا (ج

·

.كتاظحÓم نuودو،ينايبلا مسسرلا قرو ىلع (نمزلا -ةعرسسلا) ىنحنم مسسرا -٥

.يلاتلا لكسشلا يف امك ينورتكلإلا راسسملل ضضفخنملا فرطلا دنع ينورتكلإلا ةكرحلا ضسجم بuكر -٦

.ضسجملاب مدطسصت نأا لبق ةبرعلا فقوأا نكلو (٢) ةوطخلا ررك -٧

.ضسجملا قيرط نع مسسر يذلا (نمزلا -ةعرسسلا) ىنحنم نع كتاظحÓم نuود -٨
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eæëæ«Éä Gdù°ôYá hGdàù°ÉQ´ a» Gdëôcá Gdî£«á (١) مقر يلمعلا سسردلا

01

رuسسف ؟ةبرجتلا ضسفن تانايب لÓخ نم ضسجملا ةطسساوب (نمزلا- عراسستلا) ىنحنم ىلع لوسصحلا كنكمي له  -٢

؟كتباجإا

مادختسسا لسضفي تلاحلا يأا يفو ؟ةكرحلا تاينحنم مسسر يف تاسسجملا مادختسسا لسضفي تلاحلا يأا يف -٣

؟ةيديلقتلا ةقيرطلا

G’S°àæàÉê : KK
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(٢) مقر يلمعلا سسردلا

(يناثلا نتوين نوناق) عراشستلاو ةوقلا نيب ةقÓعلا

Gd¡ó±  :

.هبسستكي يذلا عراسستلا و مسسجلا ىلع ةرثؤوملا ةوقلا نيب ةقÓعلا داجيإا

GdªƒGO hG’COhGä :

لاقثأا،طيخ، جودزم يئوسض عطاق ، ةبرع ، (٢) ددع ةيئوسض ايÓخ ، ينورتكلإلا دادعلا عم يئاوهلا راسسملا زاهج

 .لماح عم ةلتكلا ةمولعم ةفلتخم ةقوقسشم

6

∞

G’ELôGAGä : ?

طبسض قيرط نع كلذو ً،Óئام حبسصي ثيحبً Óيلق هيفرط دحأا عفراو ةيقفأا ةلواط ىلع زاهجلا عسض  -١

.ةيوسستلا ريماسسم

مث،)mc02( ةفاسسم امهنيب لسصفت ثيحب يئاوهلا راسسملا زاهج طسسو يف ةيئوسضلا ايÓخلا تuبث  -٢

.ينورتكلإلا دادعلاب امهلسصو

دنع اذل  ؛)mc1( لوطب جودزملا عطاقلا ىلع اvيئاقلت طبسضني ينورتكلإلا دادعلا مادختسسا دنع  -٣

نم مدختسسملا جودزملا عطاقلا لوط ىلع ينورتكلإلا دادعلا طبسضا فلتخم لوطب عطاق مادختسسا

. )revoegnahc( رزلا لÓخ

.ةقوقسشملا لاقثألا لماح طيخلا ةياهن يف ّقلعو طيخب ةبرعلا طبرا  -٤

)noitcnuf( . رزلا لÓخ نم)a( ةفيظولا رتخا  -٥
دنع ةركب ىلع طيخلا رمي ثيحب ،ايلعلا ةفاحلا نم  ةبيرق  نوكت نأا ىلع زاهجلا ىلع ةبرعلا عسض  -٦

)gk1.0( اهرادقم ةلتك عسض مث ،ءاوهلا يف اًقّلعم لاقثألا لماح حبسصيو زاهجلل رخآلا فرطلا

لuجسسو لماحلاب قّلعملا لقثلل رحلا طوقسسلا ريثأات تحت كرحتت ةبرعلا كرتاو لاقثألا لماح ىلع

.ينورتكلإلا دادعلا نم)a(  عراسست ةءارق
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Gd©Óbá H«ø Gd≤ƒI hGdàù°ÉQ´ )bÉfƒ¿ f«ƒJø GdãÉf»( (٢) مقر يلمعلا سسردلا

31

s/m( a  (  عراسستلاF )N( ةرثؤوملا ةوقلاm )gk(  ّقلعملا لقثلا ةلتك 2 

)gk1.0( رادقمب لقث ةرم لك يف ديزت ثيحب ةفلتخم لاقثأا مادختسساب ةقباسسلا  تاوطخلا ررك -٧

:يلاتلا لودجلا يف كجئاتن لّجسس .ةرم لك يف دادعلا ريفسصت عم

(لماحلاب ةقلعملا لتكلا ريغتت امنيب ةبرجتلا لاوط ةتباث ةبرعلا ةلتك ىقبت :ةظحÓم )

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

Gdàë∏«π hGdàØù°«ô : &

.ينيسسلا روحملا ىلع)F( ةوقلاو يداسصلا روحملا ىلع)a( عراسستلا نيب ةقÓعلا مسسرا -١

؟ هبسستكي يذلا عراسستلاو مسسجلا ىلع ةرثؤوملا ةوقلا نيب ةقÓعلا ام -٢

؟ ليملا بولقم لuثمي اذام ، ميقتسسملا طخلا ليم بسسحا -٣

·
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Gd©Óbá H«ø Gd≤ƒI hGdàù°ÉQ´ )bÉfƒ¿ f«ƒJø GdãÉf»( (٢) مقر يلمعلا سسردلا

41

؟ ةتباث            ةبسسنلا له -٤

 ؟رفسص = ةرثؤوملا ةوقلا تناك اذإا عراسستلا رادقم نوكيسس مك -٥

F
a

G’S°àæàÉê : KK

.(ةبرجتلا ذيفنت يف ةكرحلا ضسجم مادختسسا نكمي :ةظحÓم)
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(٣) مقر يلمعلا سسردلا

(يناثلا نتوين نوناق) ةلتكلاو عراشستلا نيب ةقÓعلا

Gd¡ó±  :

.)m(  هتلتكو  مسسجلا هبسستكي يذلا)a(عراسستلا نيب ةقÓعلا داجيإا

GdªƒGO hG’COhGä :

لماح،طيخ،جودزم يئوسض عطاق،ةبرع،)2( ددع ةيئوسض ايÓخ،ينورتكلإلا دادعلا عم يئاوهلا راسسملا زاهج

.ينورتكلإا نازيم،ةبرعلا ىلع تبثت ةفلتخم لاقثأا،ةمولعم ةلتك اهبو ةقوقسشملا لاقثألا

6

∞

G’ELôGAGä : ?

طبسض قيرط نع كلذو ً،Óئام حبسصي ثيحبً Óيلق هيفرط دحأا عفراو ةيقفأا ةلواط ىلع زاهجلا عسض  -١

. ةيوسستلا ريماسسم

مث،)mc02( ةفاسسم امهنيب لسصفت ثيحب يئاوهلا راسسملا زاهج طسسو يف ةيئوسضلا ايÓخلا تuبث  -٢

.راسسملا ىلع اهعسضو لبق ةبرعلا ىلع عطاقلا تuبثو ينورتكلإلا دادعلاب امهلسصو

.ينورتكلإلا نازيملا مادختسساب ةبرعلا ةلتك ضسايقب مق -٣

طيخلا ةياهن يف ّقلعو ،زاهجلل رخآلا فرطلا دنع ةركب ىلع طيخلا رمي ثيحب طيخب ةبرعلا طبرا -٤

.(ةبرجتلا لاوط ةلتكلا هذه ريغت ل) ةمولعم ةلتك اهبو ةقوقسشملا لاقثألا لماح

طغسضاو ،ةفيظولا رايتخل)noitcnuf( ةفيظولا حاتفم طغسضب كلذو ،ةسشاسشلا تانايب طبسضا -٥

.                   ةدحولا رايتخل)revoegnahc( ةدحولا رسشؤوم

ةسشاسشلا نم)a( عراسستلا ةءارق ذخ مث ،ليملا هاجتا يف قلزنت ةبرعلا كرتا مث ،ةخسضملا لuغسش-٦

.                     دنع ةدحولا حابسصم ئسضي امدنع

2 (cm/s  )

2 (cm/s  )
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Gd©Óbá H«ø Gdàù°ÉQ´ hGdµà∏á )bÉfƒ¿ f«ƒJø GdãÉf»( (٣) مقر يلمعلا سسردلا

71

Gdàë∏«π hGdàØù°«ô : &

.يداسصلا روحملا ىلع)a( عراسستلاو ينيسسلا روحملا ىلع (         ) ةلتكلا بولقم  نيب ةقÓعلا مسسرا -١

؟ليملا لثمي اذام ،ىنحنملا ليم بسسحا -٢

·

.دادعلا ريفسصت دعب ةقباسسلا ةوطخلا ررك مث،ةبرعلا ىلع)gk1.0( نكتل و ةمولعم ةلتك عسض -٧

:يلاتلا لودجلا يف تانايبلا لuجسسو ةبرعلا ةلتك دز ةرم لك يفو ،(٦،٧) نيتوطخلا دعأا -٨

G’S°àæàÉê : KK

1(  kg) 1-ةبرعلا ةلتك بولقم
m

1
m

gk( m(  ةبرعلا ةلتك

... = لتكلا ةفاسضإا لبق ةبرعلا ةلتك

= gk1.0 + ةبرعلا ةلتك

= gk2.0 + ةبرعلا ةلتك

= gk3.0 + ةبرعلا ةلتك

= gk4.0 + ةبرعلا ةلتك

= gk5.0 + ةبرعلا ةلتك

s/m( a  (  عراسستلا 2 
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91

(٤) مقر يلمعلا سسردلا

ةعرشسلاو  يزكرملا بذجلا ةوق

Gd¡ó±  :

 .يزكرملا بذجلا ةوقو ةمظتنم ةيرئاد ةكرح كرحتي مسسج ةعرسس نيب ةقÓعلا فاسشكتسسا

GdªƒGO hG’COhGä :

لقث،(...ةقوقسشملا لتكلا مادختسساب وأا ةفاج ةيراطب: لثم)g001( يلاوح هتلتك مسسج)لقث،طيخ،بوبنأا،فاقيإا ةعاسس

.قرو كسسام،ةيرتم ةرطسسم،(...طاطملا نم ةدادسس وأا نيلفلا نم ةدادسس وأا ةيندعم ةرك وأا ريغسص رجح) ريغسص

6

∞

)r( رطقلا فسصنو)m( ةلتكلا نوكت نيح يف،ةيبيرجت ةيمكك ةعرسسلا ذخأان ةبرجتلا هذه يف :ةظحÓم

. ةتباث تايمك

G’ELôGAGä : ?

ي˘˘˘˘˘˘ف ح˘˘˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ك،تاودألا ب˘˘˘˘˘˘˘uكر -١

.لكسشلا

.)r( رطقلا فسصن ضسق -٢

ي˘˘˘˘ف طو˘˘˘˘بر˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سصلا ل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا كuر˘˘˘˘˘ح -٣

ًة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م يو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع كسسا˘˘م˘˘لا˘˘ب ظا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حلا ع˘˘˘م ة˘˘˘ير˘˘˘ئاد

تيبثتل بوبنألا لفسسأا ةريغسص ةفاسسم

.رطقلا فسصن

)r(

x

 بوبنأا
يجاجز

كسسام
قرو

طيخ

ريبك لقث

 لقث
ريغسص
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bƒI GdéòÜ Gdªôcõ…  hGdù°ôYá (٤) مقر يلمعلا سسردلا

02

نمزلا بسسحا مث ،ةرود (ً Óثم٠٢) ةنكمملا تارودلا نم ددع نمز ضسايقل فاقيإا ةعاسس مدختسسا -٤

  ةقÓعلا مادختسساب يرودلا

  .كجئاتن لuجسس مث

نم  ٍددعل٤ ،٣ نيتوطخلا دعأا مث ،(ةيزكرملا بذجلا ةوق ةدايز) ربكأاٍ لقثب يلفسسلا لقثلا لدبتسسا -٥

.كجئاتن لuجسسو لفسسألا يف ةفلتخملا لاقثألا

ةقÓعلا مادختسساب ةرم لك يف ريغسصلا لقثلل ةيطخلا ةعرسسلا بسسحا -٦

= يرودلا نمزلا
ةلماكلا تارودلا ددع

 يلكلا نمزلا

 : رطقلا فسصن

 :  يرئادلا راسسملا طيحم

2    r
T

v = ∏

r =                  m

2 ∏ r =                    =       m

ددع

تلواحملا

N( F(ةوقلا

)s( Tv (m/s)v2 (m/s)2

 ةعرسسلا عبرميرودلا نمزلا

gm = Fةريبكلا لاقثألا نزو
)s( ةرود....نمز

ةعرسسلا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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bƒI GdéòÜ Gdªôcõ…  hGdù°ôYá (٤) مقر يلمعلا سسردلا

12

Gdàë∏«π hGdàØù°«ô : &

ةيزكرملا بذجلا ةوق نوكت ثيحب،)v (  ةعرسسلا عبرمو)F( يزكرملا بذجلا ةوق  نيب ةقÓعلا اvينايب مسسرا -١

؟امهنيب ةقÓعلا عون ام .يسسارلا روحملا ىلع ةعرسسلا عبرمو يقفألا روحملا ىلع

؟ بوبنألا ضسمÓي ثيحب كسساملا كرحت لدي اذام ىلع -٢

·

G’S°àæàÉê : KK

2
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32

(٥) مقر يلمعلا سسردلا

(كوه تباث) ضضبانلا تباث ديدحت

Gd¡ó±  :

. ةلاطتسسلاو (كربنزلا)ينوزلح ضضبان ىلع ةرثؤوملا ةوقلا نيب ةقÓعلا داجيإا -١

.كوه تباث ةميق جاتنتسسا-٢

GdªƒGO hG’COhGä :

.ةبسسانم لاقثأا - ةقوقسشملا لاقثألا لماح -رسشؤوم -ةرطسسم -لماح -(كربنز) ضضبان

6

∞

G’ELôGAGä : ?

،لماحلاب ضضبانلا قuلعو ةرطسسملا تuبث -١

.لباقملا لكسشلا يف امك

ت˘˘˘˘ŭب˘˘˘˘˘ثو،ضضبا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ثألا ل˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ح ق˘˘˘˘˘ŭل˘˘˘˘˘˘ع -٢

ما˘˘˘˘مأا كر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ثي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘سشؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

.ةرطسسملا

ريسشي يتلا (جيردتلا رفسص)ةءارق لuجسس -٣

.رقتسسي نأا دعب رسشؤوملا اهيلإا

 : جيردتلا رuفسص
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Gdëôcá GdàƒGa≤«á GdÑù°«£á (٥) مقر يلمعلا سسردلا

42

نأا دعب رسشؤوملا اهيلإا ريسشي يتلا ةءارقلا لuجسسو لاقثألا لماح ىلع)g01( هتلتك اًريغسصً Óقث عسض -٤

.رقتسسي

.ضضبانلا ىلع ةرثؤوملا ةوقلا بسسحا -٥

ىلع ةرثؤوملا ةوقلا بسسحا مث ، ةرم لك يف رسشؤوملا ةءارق لuجسسو، جيردتلاب لماحلا ىلع لاقثألا دز -٦

.ضضبانلا

:يلاتلا لودجلا يف اهيلع تلسصح يتلا جئاتنلا لuجسس -٧

1

2

3

4

5

 ةّقلعملا ةلتكلا

)gk( m

 ةّقلعملا ةلتكلا

)g( m

ةرثؤوملا ةوقلا

)N( F

ةلاطتسسلا ةءارق

d (m)رسشؤوملا

كوه تباث

k (N/m)
م
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Gdëôcá GdàƒGa≤«á GdÑù°«£á (٥) مقر يلمعلا سسردلا

52

Gdàë∏«π hGdàØù°«ô : &

روــحملا يـف ضضـباـنلا ىلـع دـسشلا ةوــقو يداــسصلا روــحملا ىلــع ةــلاـطتسسلا نيب ةــقÓـعلا اvينايب مــسسرا -١

.ةيلاتلا ةحفسصلا يـف ينـيسسلا

.هيلع تلسصح يذلا مسسرلا نم ضضبانلل كوه تباث ةميق دجوأا -٢

·

G’S°àæàÉê : KK
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72

(٦) مقر يلمعلا سسردلا

اvيلمع هلوطو لودنبلل يرودلا نمزلا نيب ةقÓعلا

Gd¡ó±  :

.طيسسبلا لودنبلل يرودلا نمزلاو لودنبلا لوط نم xلك نيب ةقÓعلا داجيإا

GdªƒGO hG’COhGä :

.ةيرتم ةرطسسم ، ةلتكلا ةفلتخم تارك ، ةيودي فاقيإا ةعاسس ، طيخ

6

∞

G’ELôGAGä : ?

.اًطيسسبً لودنب حبسصتل)m1( هلوط ًاطيخ اهب طبراو تاركلا ىدحإا رتخا -١

.ةيودي فاقيإا ةعاسس مادختسساب طيسسبلا لودنبلل ةزازتها)02( ثادحإل مزÓلا نمزلا بسسحا -٢

: ثيح                       ةقÓعلا لÓخ نم لودنبلل يرودلا نمزلا دجوأا -٣

)t(ل يلكلا نمزلاÓتازازته.

)n(تازازتهلا ددع.

.)l( نكيلو (ةركلا زكرم) ةركلا فسصتنم ىلإا ةقدب لودنبلل طيخلا لوط ضسق -٤

.ةتباث ةركلا ءاقب عم طيخلل ةفلتخم لاوطأا رايتخاب ةقباسسلا تاوطخلا ررك -٥

t 
n

T =
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Gd©Óbá H«ø Gdõeø GdóhQ… d∏Ñæóh∫ hWƒd¬ Yª∏«vÉ (٦) مقر يلمعلا سسردلا

82

:يلاتلا لودجلا لمكأا -٦

1

2

2 2

3

4

t (s)ةلواحملا مقر l (m)T   (s )

2

Gdàë∏«π hGdàØù°«ô : &

؟امهنيب ةقÓعلا عون ام ، يداسصلا روحملا ىلع)T ( و ينيسسلا روحملا ىلع)l( نيب ةقÓعلا اvينايب مسسرا -١

؟تانايبلا هذه نم ظحÓت اذام -٢

.ىنحنملا نم)g( ضضرألا ةيبذاج ةميق دجوأا -٣

؟تارم ةدع لودنبلا ةرك ةلتك انرّيغو)m1( دنع طيخلا لوط انتبث ول يرودلا نمزلل ثدحي نأا عقوتت اذام -٤

.اvيلمع كلذ بuرج ؟يرودلا نمزلا ريغتي له

·

G’S°àæàÉê : KK
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03

(٧) مقر يلمعلا سسردلا

ةكرحلا ةقاطو لغششلا

Gd¡ó±  :

GdªƒGO hG’COhGä : 6

∞

G’ELôGAGä : ?

.لوذبملا لغسشلا رادقم يواسسي ةكرحلا ةقاط يف ريغتلا رادقم نأا تابثإا

ةقوقسشم لاقثأا ، طيخ ، جودزم يئوسض عطاق، ةبرع، ةيئوسض ةيÓخ ،ينورتكلإلا دادعلا عم يئاوهلا راسسملا زاهج

.ينورتكلإا نازيم ،ةركب ، لماح عم

نم اًبيرق هيفرط دحأا نوكي ثيحب،ةيقفأا ةلواط ىلع ينورتكلإلا دادعلا عم يئاوهلا راسسملا زاهج عسض-١

.ةلواطلا ةفاح

زا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ةر˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا ت˘˘˘˘˘ŭب˘˘˘˘˘˘ث-٢

ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘˘˘لا

ةفاح نم بيرقلا فرطلا

.ةلواطلا
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Gdû°¨π hWÉbá Gdëôcá (٧) مقر يلمعلا سسردلا

13

.ينورتكلإلا دادعلاب اهلuسصو مث ةركبلا نم ًابيرق ةيئوسضلا ةيلخلا تuبث-٣

ىلع اvيئاقلت طبسضني ينورتكلإلا دادعلا مادختسسا دنع.ةبرعلا فسصنم دنع جودزملا عطاقلا تuبث-٤

.(        ) لوطب جودزملا عطاقلا

.ينورتكلإلا نازيملا مادختسساب      ةبرعلا ةلتك ضسق -٥

.ةقوقسشملا لاقثألا لماح طيخلا ةياهن يف ّقلعو طيخب ةبرعلا طبرا-٦

.                  رزلا لÓخ نم (     ) ةفيظولا رتخا-٧ S1

cm 1

m

function

ةيلخلا دنع ةبرعلا ىلع تبثملا جودزملا عطاقلا نوكي  ثيحب يئاوهلا راسسملا زاهج ىلع ةبرعلا عسض-٨

. ضضرألا حطسس نم ةبيرق ءاوهلا يف ةقّلعم لاقثألا ةلماح حبسصت ثيحب ةركبلا ىلع طيخلا ررم،ةيئوسضلا

. لاقثألا لماح ىلع               اهرادقم         ةلتك عسض -٩

. ةنيعم ةفاسسم يئاوهلا راسسملل رخآلا فرطلا ىلإا ةبرعلا بحسسا-٠١

m10.1 kg
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Gdû°¨π hWÉbá Gdëôcá (٧) مقر يلمعلا سسردلا

23

راسسملا زاهج ىلع ةتبثملا ةيرتملا ةرطسسملا مادختسساب ةبرعلا اهب تبحسس يتلا ةفاسسملا رادقم لuجسس-١١

.        طيخلاب ةطبترملا ةلتكلا اهتعفترا يتلا ةفاسسملا يواسست يهو.يئاوهلا

.                      ةقÓعلا مادختسساب كلذو ،        ةلتكلا عفر يف لوذبملا لغسشلا رادقم بسسحا -٢١

ةبرعلل(    )ةيظحللا ةعرسسلا ةءارق لuجسسو ،        ةلتكلل رحلا طوقسسلا ريثأات تحت كرحتت ةبرعلا كرتا -٣١

 . ينورتكلإلا دادعلا نم ةيئوسضلا ةيلخلاب اهرورم دعب

ةقÓعلا مادختسساب كلذو ماظنلل ةكرحلا ةقاط رادقم بسسحا -٤١

ةعرسسلا رادقم لuجسسو دادعلا رuفسص ةرم لك يف و . تارم ضسمخ (٤١-٠١) نم ةقباسسلا تاوطخلا ررك -٥١

:يلاتلا لودجلا يف كجئاتن لuجسس و ةكرحلا ةقاطو لغسشلا بسسحا مث ،ةيظحللا

m1

m1

m1

KE = 1/2 (m+m1) v2

V

W= m1 gh

10.1

0.1

0.1

0.1

0.1

2

3

4

5

ةعرسسلاةفاسسملا ةلتكلا
ةيظحللا

ماظنلا ةلتك

. 

ةكرحلا ةقاطلغسشلا مقر

W (J)KE (J) h (m)v (m/s) (kg)m1m+m1 (kg)
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Gdû°¨π hWÉbá Gdëôcá (٧) مقر يلمعلا سسردلا

33

Gdàë∏«π hGdàØù°«ô : &·

G’S°àæàÉê : KK

دادعلا رuفسص ةرم لك يفو،       ةلتكلل ةفلتخم ريداقم  مادختسساب ىرخأا ةرم ةقباسسلا تاوطخلا ررك -٦١

:يلاتلا لودجلا يف كجئاتن لuجسس و ةكرحلا ةقاطو لغسشلا بسسحا مث ،ةيظحللا ةعرسسلا رادقم لuجسسو

m1

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

ةعرسسلاةفاسسملا ةلتكلا
ةيظحللا

ماظنلا ةلتك ةكرحلا ةقاطلغسشلا

.ةلاح لك يف اهباسسحب تمق يتلا ةكرحلا ةقاطب لوذبملا لغسشلا رادقم نراق  -

W (J)KE (J) h (m)v (m/s) (kg)m1m+m1 (kg)
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53

(٨) مقر يلمعلا سسردلا

اvيلمع كرحتلا ةيمك ظفح أادبم قيقحت

Gd¡ó±  :

. كرحتلا ةيمك ظفح نوناق قيقحت

GdªƒGO hG’COhGä :

،(   ) ددع ةيئوسض ايÓخ ، ينورتكلإلا دادعلا عم يئاوهلا راسسملا زاهج

.ينورتكلإا نازيم ،جودزم يئوسض عطاق ،(   ) تابرعلا ددع

6

∞

G’ELôGAGä : ?

2

3

.ينورتكلإلا نازيملا مادختسساب تابرعلا لتك ضسق -١

. ةيقفأا ةلواط ىلع زاهجلا عسض -٢

)02) دعب ىلع ةيناثلا ةيلخلا تuبثو راسسملا فرط نم ةبيرق نوكت ثيحب ةيئوسضلا ايÓخلا ىدحإا تuبث -٣

mcينورتكلإلا دادعلاب امهلسصوأا مث ،ىلوألا ةيلخلا نم.

.)noitcnuf( رزلا لÓخ نم)mutnemom( ةفيظولا رتخا  -٤
.نيتيئوسضلا نيتيلخلا نيب ةفاسسملا فسصتنم يف تابرعلا ىدحإا عسض -٥

لuجسس مث ،ةيناثلا ةبرعلا عفدا مث ىلوألا ةيلخلا نم ةبيرق يئاوهلا راسسملا ىلع ىرخألا ةبرعلا عسض  -٦

اذا˘م ،ة˘˘ن˘˘كا˘˘سسلا ة˘˘بر˘˘ع˘˘لا˘˘ب مد˘˘ط˘˘سصت ا˘˘ه˘˘كر˘˘تا ،ى˘˘لوألا ة˘˘ي˘˘ئو˘˘سضلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا˘˘ب ا˘˘هرور˘˘م د˘˘ن˘˘ع ة˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘عر˘˘سس

؟ظحÓت
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Jë≤«≥ eÑóGC MØß cª«á Gdàëô∑ Yª∏«kÉ (٨) مقر يلمعلا سسردلا
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ة˘بر˘ع˘ب نا˘مد˘ط˘سصت ا˘ًسضع˘ب ا˘م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب˘˘ب ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘سصت˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘بر˘˘ع ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ن˘˘ك˘˘لو ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا تاو˘˘ط˘˘خ˘˘لا رر˘˘ك -٧

:يلاتلا لودجلا يف كجئاتن لuجسسو ةعرسسلاو ةلتكلا نمً Óك بسسحا مث،ةثلاث

(  ) ةبرعلا

(   +   ) ةبرعلا

(   ) ةبرعلا

كرحتلا ةيمك
p(kg.m/s)

ةعرسسلا
v(m/s)

ةلتكلا
m(kg)

كرحتلا ةيمك
p(kg.m/s)

ةعرسسلا
v(m/s)

ةلتكلا
m(kg)

Gdàë∏«π hGdàØù°«ô : &

؟ اهيلع تلسصح يتلا جئاتنلا نم جتنتسست اذام -١

ىرخألا ةبرعلا ةلتك لاثمأا ةثÓث يواسست ةنكاسسلا ةبرعلا ةلتك تناكو ضسلمأا ريغ ًاحطسس انمدختسسا اذإا -٢

؟ مداسصتلا دعب كرحتلا ةيمكل ثدحي اذامف ،اهوحن ةكرحتملا

(ةبرجتلا ذيفنت يف ةكرحلا ضسجم مادختسسا نكمي : ةظحÓم)

·

G’S°àæàÉê : KK

مداسصتلا دعب مداسصتلا لبق

1

2

21
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(٩) مقر يلمعلا سسردلا

يئابرهكلا لاجملا طيطخت

Gd¡ó±  :

. يئابرهكلا لاجملا طوطخ  ليثمت

GdªƒGO hG’COhGä :

تيز -فارج يد ناف دلوم وأا)VK5(يلاع دهج ردسصم -ةفلتخم لاكسشأا تاذ ةلوزعم ةيندعم باطقأا

ةلسصتم ةيندعم ةقلح -فافسش يجاجز ضضوح -(ةفيفخ روذب وأا ضشق تاريعسش وأا)ديمسس تابح -نيفاربلا

.ةلزاع عارذب

6

∞

G’ELôGAGä : ?

.جاجزلا ضضوح يف نيفاربلا تيز نم ًابسسانم اًرادقم عسض -١

دهجلا ردسصم يفرطب امهلسصو مث ،ةبسسانم ةفاسسم ىلع ،تيزلا ضضوح يف نييندعملا نيبطقلا رمغا -٢

 .يلاعلا

.تيزلا ىلع ديمسسلا تابح رثنا -٣

.رهاظلا لكسشلا مسسرا -٤

نuوكتملا لاجملا لكسش مسسراو ، (نييطخ نيبطق ،ةقلحو بطق)ةفلتخم لاكسشأاب باطقألا لدبتسسا -٥

.ةرم لك يف
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Jî£«§ GdªéÉ∫ Gdµ¡ôHÉF» (٩) مقر يلمعلا سسردلا

83

Gdàë∏«π hGdàØù°«ô : &

؟لقت نيأاو ؟ طوطخلا ةفاثك دادزت نيأا -١

؟ (ةقلحلا) ةيندعملا تÓسصوملا لخاد طوطخلا دجاوتت له -٢

؟نوكتي فيكو ؟ مظتنملا لاجملا لكسش ام -٣

·

G’S°àæàÉê : KK
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04

(٠١) مقر يلمعلا سسردلا

 ةيئابرهكلا تارايتلاو تافلملا

Gd¡ó±  :

GdªƒGO hG’COhGä : 6

∞

G’ELôGAGä : ?

طيطختلاب موقت فوسس ةبرجتلا هذه يفو .ةيسسيطانغملا ةلسصوبلا ىلع رثؤوي يئابرهكلا رايتلا نأا تسسرد

: ةيلاتلا ةلئسسألا نع اهلÓخ نم بيجت ةبرجتل ذيفنتلاو

؟ اًرايت لمحي فلم لخاد ديدحلا نم ةعطق عسضو دنع ثدحي اذام -١

؟ فلملا يف راملا رايتلا ةدسش ةدايز ريثأات ام -٢

؟ رمتسسملا رايتلا نع اًفلتخم اًريثأات (بوانتملا)ددرتملا رايتلا ثدحي له -٣

 -ريـغسص حاـبسصم-ةلسصوب-              هـلوط طيخ- (٢ ددع)             هـلوط لوزـعم يديدح كلسس -يندعم لماح

.ليسصوت كÓسسأا -بوانتملاو رمتسسملا رايتلل ردسصم -  ةفل (       ) هتافل ددع ينوزلح فلم

.اًقباسس ةحورطملا ةلئسسألا نع اهيف بيجت رابتخÓل ةلباق تايسضرف بتكا -١

.كتايسضرف رابتخل اهمدختسستسس يتلا ةرئادلل ميمسصتو ةطخ عسضوب مق -٢

رايتلا ردسصم قÓغإا نم دكأات :ريذحت ) .ةرئادلا بيكرتب أادبت نأا لبق ملعملا ىلع كتطخ ضضرعا -٣

.(ةيئابرهكلا ةرئادلا ليسصوت لÓخ

.ةبرجتلا أادبت نأا لبق ةرئادلا ضصحفب ملعملا موقي نأا بجي -٤

500 

20 cm70 cm
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Gdª∏ØÉä hGdà«ÉQGä Gdµ¡ôHÉF«á (٠١) مقر يلمعلا سسردلا

14

Gdàë∏«π hGdàØù°«ô : &

 ؟ فلملا يف ةراملا رايتلا ةدسش ةدايز دنع تظحل اذام -١

·

G’S°àæàÉê : KK

: كتاظحÓم رuسسف

؟ رايتلا ةدسش ةدايز دنع يسسيطانغملا لاجملا ةدسشل ثدح اذام -٢

؟ رمتسسملا رايتلا ريثأاتو ددرتملا رايتلا ريثأات نيب قرفلا ام -٣
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(١) مقر قحلم

يئاوهلا راشسملا زاهج
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L¡ÉR Gdªù°ÉQ Gd¡ƒGF» (١) مقر قحلم

44

1- e≤óe````á :

ةوقل ضضرعتت نأا نuود ميقتسسم طخ يف ةيرحب ةكرحلا تابرعلل حمسسي زاهج وه :يئاوهلا راسسملا زاهج

ةبرعلا نيب ءاوهلا نم ةقيقر ةقبط نيوكت ىلع كلذ يف دمتعيو ،هيلع كرحتت يذلا حطسسلا عم كاكتحلا

ةنكمم ةميق لقأا ىلإا كاكتحلا ةوق للقيف ةبرعلا هيلع كرحتت يذلا (راسسملا حطسس) ةكرحلا حطسسو ةكرحتملا

راسسملا ىلع ةكرحتملا تابرعلا ةكرح لجسست ةيئوسض تاسسجم ىلع زاهجلا يوتحي امك . اهلامهإا نكمي ثيحب

بسسحي امك ، رورملا نمز  لجسسي)remiT cinortcelE( ينورتكلإا دادعب ةلوسصوم تاسسجملا هذهو ، يئاوهلا

نيتفلتخم نيتظحل يف ةكرحتملا ةبرعلا ةعرسس ليجسست نم نكميو ، عقوم نم رثكأا يف ةبرعلل ةيظحللا ةعرسسلا

.ةلجعلا باسسحل

،ةيطخلا ةكرحلا براجت ءارجإا اهتطسساوب نكمي ةريثك تانوكمو ءازجأا نم، لكسشلا يف امك، زاهجلا نوكتي

.ةيطخلا ةكرحلا ةيمك ظفحو ،تامداسصتلاو ،نتوين نيناوق قيقحتو

2- jù°àîóΩ L¡ÉR Gdªù°ÉQ Gd¡ƒGF» ’ELôGA GdàéÉQÜ GdàÉd«á:

.(درفملا ءوسضلا عطاق مادختسساب) ةكرحتم ةبرعل ةطسسوتملا ةعرسسلا داجيإا-أا

.(ةيئانثلا عطاوقلا مادختسساب) ةلجعلا داجيإاو نيتينمز نيتظحل يف ةبرعلا ةعرسس داجيإا-ب

. ()a,F( نيبو)a,m( نيب ةقÓعلا) نتوينل يناثلا نوناقلا قيقحت-ج

.ةيطخلا ةكرحلا ةيمك ظفح نوناق قيقحتو ، (هدعبو مداسصتلا لبق) ةمداسصتملا ماسسجألا ةعرسس داجيإا-د

.ةيسضرألا ةيبذاجلا ةلجع باسسحو ، لئاملا ىوتسسملا براجت -ـه

.ةيكيناكيملا ةقاطلا ظفح نوناق قيقحتو ، ةكرح ةقاط ىلإا عسضولا ةقاط لوحت-و

3-  GEYóGO Gdé¡ÉR d∏©ªπ: 

كانهو ، راسسملا حطسسل يقفألا طبسضلا يه لمعلل زاهجلا دادعإا دنع اهؤوارجإا مزلي يتلا تاوطخلا مهأا نم

:اvيقفأا زاهجلا ةيوسستل نامدختسست ناتقيرط

:يلاتلاك كلذو ةكرحتملا ةبرعلا ةكرح نيكسستب- أا

.(ءاوهلا ةخسضم ليغسشت دعب) يئاوهلا راسسملا ىلع ةكرحتملا ةبرعلا عسض-١

.ةكرحلا نع اًمامت ةبرعلا فقوتت ىتح ةثÓثلا ةيوسستلا ريماسسم طبسضا-٢
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L¡ÉR Gdªù°ÉQ Gd¡ƒGF» (١) مقر قحلم
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4- GEQT°ÉOGä dàü°ª«º H©†¢ JéÉQÜ Gdëôcá Gdî£«á HÉS°àîóGΩ L¡ÉR Gdªù°ÉQ Gd¡ƒGF»: 

:ةيطخلا ةكرحلا ةيمك ظفح نوناق قيقحتل- أا

لعجنو ،نيتكرحتملا نيتبرعلل نيلباقتملا نيفرطلا يف نانرم نادسصم بكري نرملا مداسصتلا يف @

لبق تاعرسسلا بسسحتو نيتيئوسضلا نيتيلخلا نيب ةروسصحملا ةفاسسملا فسصتنم دنع نامداسصتت  نيتبرعلا

.هدعبو مداسصتلا

نيتبرعلا لعجنو،ةنرملا ريغ تادسصملا نم نيدسصم نيتبرعلا ىلع ّتبثي ةنورملا مات ريغ مداسصتلا يف @

.ةقباسسلا ةلاحلا يف امك نيتيئوسضلا نيتيلخلا نيب هروسصحملا ةفاسسملا فسصتنم دنع نامداسصتت

:ةنرملا تامداسصتلا يف ةيكرحلا ةقاطلا ظفح قيقحتل-ب

مداسصتلا لبق ةكرحلا تاقاط باسسح نرملاريغو نرملا مداسصتلل اهسسفن ةقباسسلا ةبرجتلا ءارجإاب نكمي

.نرملا ريغو نرملا مداسصتلا يتلاح ةنراقمو ،                                هدعبو

J©∏«ªÉä jéÖ eôGYÉJ¡É Yæó GS°àîóGΩ L¡ÉR Gdªù°ÉQ Gd¡ƒGF» :

مادختسسا مدعو ،همادختسسا دنع ةقدلاو ضصرحلا مزلي اذلو ؛ضساسسحو قيقد زاهج يئاوهلا راسسملا زاهج

:يلاتلا همادختسسا دنع ىعاري امومعو هئازجأا نم ءزج يأا كف وأا بيكرت يف ةنوسشخلا

.ضشودخ وأا تامدسص ةيأل (راسسملا حطسس اًسصوسصخ) زاهجلا ضضيرعت مدع-١

اذه نإاف ،ليغسشتلا عسضو يف ءاوهلا ةخسضم نوكت ل امدنع راسسملا حطسس ىلع تابرعلا كيرحت وأا عسضو مدع-٢

.حطسسلا فلت يف ببسستي

وأا ةبرتأÓل اهسضيرعت مدع بجيو ،اvدج ةقيقد بوقث راسسملا حطسس ىلع ءاوهلا اهنم جرخي يتلا بوقثلا-٣

بوقثلا ضضعب نأا تظحل اذإاو ، ةحيحسص جئاتن ىلع لسصحن ل يلاتلابو اهدادسسنا ببسست دق يتلا موحسشلا

.ربتخملا ينف وأا ضسردملا ربخأا نكلو ،اهفيظنت لواحت Óف ءاوهلا جورخب حمسست ل

.كلذب ضصاخلا يقاولا يكيتسسÓبلا ءاطغلاب راسسملا زاهج ةيطغت بجي لمعلا نم ءاهتنلا دعب-٤

(KE =     mv2)
1
2
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(٢) مقر قحلم

(ةكرحلا ضسجم) ةكرحلاب ضساشسحإلا زاهج
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L¡ÉR G’EMù°ÉS¢ HÉdëôcá )eéù¢ Gdëôcá( (٢) مقر  قحلم

74
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Jº Hëªó Gd∏¬
Jº Hëªó Gd∏¬
Jº Hëªó Gd∏¬

Jº Hëªó Gd∏¬
Jº Hëªó Gd∏¬

٤٥١/٣١٠٢: عاديإلا مقر
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