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 بسم الله الرحمن الرحيم                                  

 املقدمة

سيدنا حممد وعلى معلم البشرية  هلل، والصالة والسالم على احلمد

 وصحبه األخيار.أزواجه أمهات املؤمنني الطاهرات 

اللهم علمنا ما مل نعلم، وفهمنا ما مل نفهم، وارشدنا للطريق األقوم، 

 .ركرمفأنت القادر وأنت األ

الطالب جمموعة متواضعة  عد ... فإنين أضع بني أيدي أبنائناأما ب

، من املسائل املتعلقة مبواضيع منهج الفيزياء للصف احلادي عشر

ارركه ولكي ة لكي يوسع الطالب مدوهي خمتارة من مراجع متعدد

 يكتسب اسرتاتيجيات ومهارات حل املسائل.

لكي يستزيد التنبيه إليه أن هذا الكتيب ما هو إال مرجع  ومما جيب

منه الطالب ويعينه على فهم أعمق ملواضيع املادة وال يغنيه عن 

 الكتاب املدرسي.
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املالئكة هلل عز وجل مبينة ا قالت ويف اخلتام....فال أقول إال ركم

 اْلَعِليُم َأْنَت ِإنََّك ۖ  َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َلا ِعْلَم َلَنا ِإلَّا َما َعلَّْمَتَنا ) عجزها: 

اهلل  من العلم إال بالقدر الذي أنعم ، فال منلك(23سورة البقرة : )( اْلَحِكيُم

 ، واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل.علينا به

 

 

 الوضاحيمازن  .أ

e-mail: mazen121322@gmail.com

 مدرسة معاذ بن جبل
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o إلزاحةاملسافة وا                            

عند دراستك للفيزياء جيب أن تكون دقيقا يف التفريق بني املصطلحات الفيزيائية. فكثري من 

 اإلزاحة:و املسافة الطالب ال يفرقون بني مفهومي 

 موجبة ، وتكون عدديةطول املسار الفعلي الذي يصنعه اجلسم، وهي ركمية  فاملسافة هي

 دائما.

  التغريأما اإلزاحة فهي    ⃗⃗⃗⃗ أقرب مسافة بني املوقع النهائي  هي  أو ،يف موقع اجلسم  ⃗ 

وهي ركمية متجهه ،         أي أن: ،      له واملوقع االبتدائي     للجسم 

 وقد تكون موجبة أو سالبة.واجتاهها من نقطة البداية إىل نقطة النهاية، 

 :مثال 

شرقا ملدة ساعة واحدة، ثم عكست اجتاه حرركتها وسارت مسافة        حترركت سيارة مسافة 

احسب  شرقا يف ثالث ساعات.       غربا خالل ساعتني، وأخريا حترركت مسافة        

 يف احلاالت التالية:      واإلزاحة     املقطوعة  املسافة

 بعد ساعة من بدء احلرركة. . أ

 .بعد ثالث ساعات . ب

 بعد ست ساعات.ج. 

             احلل:

و ، والشرق هتاحلرركة هي نقطة األصل يف مستوى اإلحداثياباختيار نقطة بداية 

 السيارة ركما هو موضح يف الشكل. حرركة االجتاه املوجب، ميكننا متثيل

  بعد ساعة واحدة: . أ

          

    

                      

 بعد ثالث ساعات: . ب
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 بعد ست ساعات:ج. 

                     

                    

 

o معادالت احلركة اخلطية                           

 سائل املتعلقة باحلرركة اخلطية:أثناء تعاملك مع امل ت اليت قد تساعدك سنقدم لك بعض اإلرشادا

 اخرت مستوى إحداثيات مناسب. وضح عليه نقطة األصل واالجتاه املوجب. (1

ركن حذرا فيما .    (، والعجلة   ، السرعة )    القيم األولية املعطاة لكل من: اإلزاحة  اركتب (3

)إذا ركان  ؛ فإذا ركان اجلسم يتحرك حنو االجتاه املوجب، فإن سرعته وعجلتهيتعلق باإلشارات

ستكونان موجبتان. أما إذا ركانت حرركته تشري إىل االجتاه السالب، ففي هذه احلالة  يتسارع(

 اعتربهما سالبتان.

 للجسم، معوضا فيها القيم األولية املعطاة. اركتب معادالت احلرركة (2

  (1)مثال : 

  سيارة تسري بسرعة  . أ
 

 
      تسارعت مبعدل    

 

  
. احسب سرعتها           ملدة    

 وموقعها بعد هذه الفرتة الزمنية.

. احسب املوقع           املكابح، حتى توقفت السيارة بعد  إذا ضغط السائق على . ب

 النهائي للسيارة.

 احلل:

 املعطاة: ةالقيم األولي . أ

    

                   
 

 
                  

 

  
 

 وبالتعويض عن هذه القيم يف معادالت احلرركة:
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 :          بعد نهاية 

                
 

 
 

          
 

 
                 

( من نقطة      )    عند حلظة الضغط على املكابح، ركانت السيارة على بعد . ب

  األصل وسرعتها )
 

 
 هذه الفرتة ) فرتة التباطؤ(:(، فتكون القيم األولية يف 

                       
 

 
                

 وبالتعويض عن هذه القيم يف معادالت احلرركة:

          مبا أن:                              

                           
 

  
  

 هو: السيارةواملوقع النهائي الذي ستتوقف عنده 

                               
 

 
             

                           

 

 الشكل أدناه يوضح حرركة السيارة يف الفرتتني.

 

 

  ( 3مثال :)  
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، ويتحرركان باجتاه بعضهما.       سيارتان تبعدان عن بعضهما مسافة 

   السيارة األوىل تتحرك بسرعة ثابتة 
 

 
، والسيارة الثانية تتحرك بسرعة  

   ثابتة 
 

 
  ستمر السيارتان جبوار بعضهما ؟! أينمتى وركما بالشكل.   

 احلل:

 بالنسبة للسيارة األوىل:

 القيم األولية هلا هي: 

                  
 

 
               

 وبالتعويض عن هذه القيم يف معادالت احلرركة سنجد:

            
 

 
 

            
 

 
                 

تتحرك من السيارة األوىل و       تقع على بعد أما السيارة الثانية فهي 

، أو االجتاه السالب؛ لذلك ستكون سرعتها ذات و االجتاه املعاركس هلاحن

 قيمة سالبة.

 القيم األولية هلذه السيارة هي:

                        
 

 
               

 وبالتعويض عن هذه القيم يف معادالت احلرركة:

             
 

 
 

           
 

 
    

                             

أنه سيكون هلما  -فيزيائيا -واآلن، مرور السيارتان جبوار بعضهما يعين 

 نفسها:املوقع النهائي نفسه يف الفرتة الزمنية 

 أي أن:

         

              

 إلجياد الزمن: وحبل الطرفني
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( من حلظة بدء         إذن، ستتجاوز السيارتان بعضهما عند اللحظة )

 حرركتيهما.

األوىل أو وإلجياد املوقع النهائي الذي تلتقيان فيه، نعوض يف املعادلة 

 :الثانية

                      

 

 ( 2مثال): 

  راركب دراجة هوائية بدأ حرركته من السكون ثم تسارع مبعدل 
 

  
. بعد         ملدة   

  ، وأخريا تباطأ مبعدل        ذلك قاد دراجته بسرعة ثابتة ملدة دقيقة واحدة 
 

  
حتى   

 توقف.

 الشخص.وقع النهائي الذي توقف عنده احسب امل

 احلل:

 إىل ثالث مراحل: حرركة راركب الدراجة انقسمتنالحظ من السؤال أن 

 فرتة التسارع. املرحلة األوىل:

 القيم األولية: 

                                 
 

   

وبالتعويض عن هذه القيم يف معادالت احلرركة إلجياد السرعة النهائية 

 وركذلك املوقع النهائي:
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 املرحلة الثانية: فرتة السرعة الثابتة.

يف الفرتة السابقة سيكون حالة ابتدائية يف هذه  هم مراعاته أن ما ركان حالة نهائيةمن امل

 الفرتة

 القيم األولية يف هذه الفرتة هي:

                            
 

 
             

 ومنها سيكون املوقع النهائي للشخص يف هذه الفرتة )بعد دقيقة واحدة(:

          
 

 
    

                
 

 
         

                               

 املرحلة األخرية: فرتة التباطؤ.

 القيم األولية:

                          
 

 
            

 

    

أن سرعته النهائية تساوي صفرا،  راركب الدراجة يف النهاية يعين توقف

 :من معادلة السرعة ومنها نستطيع إجياد زمن التوقف

         

                                  

 وبالتالي سيكون املوقع النهائي له هو:
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 ( 4مثال:) 

   تسري بسرعة ثابتة مقدارها      سيارة
 

 
، جتاوزت سيارة شرطة متوقفة. بعد أن قطعت  

 سيارة الشرطة مبالحقتها بعجلة ثابتة )؛ بدأت       هذه السيارة مسافة 
 

   
.) 

 .    احسب الزمن الذي تتمكن فيه الشرطة من اللحاق بالسيارة . أ

 سيارة الشرطة عند تلك اللحظة. سرعة وموقعركم تكون  . ب

 احلل:

اليت أمامها يعين أن للمرركبتني نفس املوقع النهائي      حلاق سيارة الشرطة باملرركبة  . أ

سنعترب حلظة الصفر هي حلظة انطالق سيارة الشرطة، وموضع سيارة الشرطة قبل  (.   )

 انطالقها هو نقطة األصل.

 :    القيم األولية للسيارة

                       
 

 
            

 وبالتالي سيكون املوقع النهائي هلا هو:

           
 

 
    

            
 

 
      

                              

 أما القيم األولية لسيارة الشرطة:

                              
 

  
 

 وموقعها النهائي سيكون:

           
 

 
    

    
 

 
               

إلجياد زمن حلاق سيارة الشرطة     و      ومبساواة املعادلتني 

 باملرركبة اليت أمامها:
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 :   عادة ترتيب املعادلة وبإ

                       

 باستخدام القانون العام إلجياد الزمن:    وحبل املعادلة 

  
       √                 

    
 

  
       √    

    
 {        √

         
 

 (.       ) بعد    إذن، ستلحق سيارة الشرطة بالسيارة 

 سرعة سيارة الشرطة عند هذه اللحظة: . ب

         

                
 

 
 

 :   إلجياد موقعها، نعوض يف املعادلة 

    
 

 
               

فإنك     )الحظ أنه عند تعويضك عن هذا الزمن يف املعادلة 

 نفس النتيجة(ستحصل على 

 

o     السقوط احلر واملقذوفات الرأسية. 

                                      

اليت ركنا نفس املعادالت  سنستخدم الرأسية مرتبطان جدا ببعضها، لذلكالسقوط احلر واملقذوفات 

فيها فيما يتعلق بإشارة عجلة اجلاذبية نستخدمها يف حل مسائل احلرركة اخلطية، مع تغيري بسيط 

 األرضية.

 بعض اإلرشادات اليت ستساعدك يف حل املسائل املتعلقة بهذا النوع من احلرركة: نقدم لك

 اعترب سطح األرض هو املستوى املرجعي، أي نقطة األصل. دائما (1

عجلة حداثي املناسب حبيث يشري االجتاه املوجب حنو األعلى، اعترب ستوى اإلبعد أن ختتار امل (3

 .ألعلى سقوطا حرا أو مقذوفا رأسيا ا، سواء ركان اجلسم ساقطاجلاذبية األرضية سالبة دائما

 وسنوضح الحقا ملاذا نعترب عجلة اجلاذبية سالبة يف حاليت السقوط احلر واملقذوفات الرأسية.



                                        ~11 ~ 
 

 بتدائية ( املعطاة يف املسألة.اركتب القيم األولية ) اال (2

  معادالت احلرركة:عوض عن هذه القيم يف (4

         

          
 

 
    

  
    

            

 

 استخرج املطلوب من خالل ربط املعادالت ببعضها. (5

تكون عجلة اجلاذبية األرضية سالبة يف حالة السقوط احلر وركذلك يف حالة املقذوفات  املاذ سؤال:

 .)عند اختيار األرض ركمستوى مرجعي واالجتاه لألعلى هو االجتاه املوجب( الرأسية ؟!

 جلواب:ا

 املقذوفات الرأسية. أوال:

السرعة النهائية (، فإن   بسرعة )( ووصوهلا الرتفاع معني   عند قذف اجلسم ألعلى بسرعة ابتدائية )

  ، وبالتالي حسب قانون العجلة:    االبتدائيةستكون أقل من السرعة 
  

  
، سيكون ناتج القسمة   

 .سالبا

 ثانيا: السقوط احلر.

يف حالة السقوط احلر، فإن إشارة ركال من السرعة االبتدائية والسرعة النهائية تكون سالبة حيث أن 

 .    تشري حنو  حرركة اجلسم

  وحيث أن السرعة النهائية ستكون أركرب من السرعة االبتدائية، وبتطبيق معادلة العجلة: 
  

  
 

         

  
 .ركذلكسالبة ، سنحصل على قيمة   

 

 ( 1مثال:) 

   قذفت صخرة لألعلى بسرعة ابتدائية 
 

 
 . 
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 .       و           احسب سرعتها بعد  -أ 

 أقصى ارتفاع تصل إليه.احسب  -ب 

   سرعة الصخرة  ما هي األزمنة اليت تكون عندها -ج 
 

 
 ؟ األزمنة هو ارتفاعها عند هذهوما ،  

 متى ستصل الكرة إىل سطح األرض ؟ -د 

 احلل:

باختيار مستوى اإلحداثيات املناسب، حبيث يشري االجتاه لألعلى هو االجتاه املوجب،  -أ 

 وسطح األرض هو نقطة األصل:

 األولية للصخرة هي:القيم 

            
 

 
                 

 بالتعويض عنها يف معادالت احلرركة:

 سرعتها عند أي حلظة:

         

                    

 وموقعها عند أي حلظة:

          
 

 
    

                   

 (   : )نعوض يف املعادلة          إذن، السرعة بعد 

                
 

 
 

 :       والسرعة بعد 

              
 

 
 

، الصخرة ما زالت يف رحلة الصعود )السرعة موجبة(، أما بعد           نالحظ أنه بعد 

 رحلة السقوط )السرعة سالبة(.يف فهي         

النهائية تساوي صفرا،  اسرعتهوصول الصخرة ألقصى ارتفاع يعين أن  -ب 

 إلجياد الزمن:    وبتطبيق املعادلة 
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للحصول على أقصى     وبالتعويض عن هذا الزمن يف املعادلة 

 ارتفاع:

                                         

   سيكون للصخرة السرعة       -ج 
 

 
يف فرتتني زمنيتني اثنتني، مرة   

 صعودا وأخرى نزوال يف نفس االرتفاع:

   تصل الصخرة للسرعة  
 

 
 زمن قدره:يف   

                              

    وتصل إىل السرعة 
 

 
 بعد:  

                              

 (   : ) نطبق املعادلة وموقعها عند هذه األزمنة هو

 :       بعد 

                            

 :       وبعد 

                            

(      ركما تالحظ، أن الصخرة مرت على االرتفاع )

وهذا مرتني، مرة صعودا ومرة نزوال وبنفس السرعة. 

يوصلنا إىل نتيجة بأن املقذوفات حرركتها متناظرة، أي 

رحلة الصعود هو نفسه ما حيدث يف أن ما حيدث يف 

 رحلة اهلبوط.

(         مبا أن الصخرة وصلت ألقصى ارتفاع بعد ) -د 

لرحلة؛ فإنها ستكمل النصف اآلخر يف وهو نصف ا

يلخص  (. والشكل      ) نفس هذا الزمن، وبالتالي فإن الزمن الكلي لرحلتها سيكون

 حرركة الصخرة.

 ( 3مثال:) 

احسب الزمن ( بثالث طرق خمتلفة. يف ركل حالة،     سطح مبنى ارتفاعه ) ألقيت ركرة من 

 ألرض وركذلك سرعتها عند هذا الزمن:الذي تستغرقه الكرة للوصول إىل سطح ا
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 احلالة األوىل: إلقائها من السكون.  .أ 

   قذفها حنو األعلى بسرعة ابتدائية احلالة الثانية:  .ب 
 

 
 . 

   احلالة الثالثة: قذفها حنو األسفل بسرعة ابتدائية  .ج 
 

 
 . 

 احلل:

 عند حترير الكرة من السكون: .أ 

                      
 

   

 ومعادالت احلرركة هلا:

         

                

          
 

 
    

                   

النهائي يساوي صفرا  الكرة لسطح األرض يعين أن املوقع وصول

، ميكننا إجياد زمن وصول الكرة    (، وبتطبيق املعادلة      )

 لألرض:

 مبا أن: 

          

                                     

 وسرعتها عند هذا الزمن ستكون:

         

                     
 

 
 

  .الشكل اجملاور يوضح حرركة الكرة يف هذه احلالةو
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 :يويف احلالة الثانية، فإن املعطيات األولية ه .ب 

               
 

 
        

 

  
 

 ومعادالت احلرركة هي:

                   

                     

 :النهائي مساويا للصفر سيكون املوقع -ركما يف احلالة األوىل–ركذلك 

             

 وبإعادة ترتيب املعادلة: 

             

 وبتطبيق املعادلة العامة إلجياد الزمن:

  
       √                

    
  

   {          √ 
           

 

 .صل الكرة سطح األرض بعد مخس ثوانإذن، ست

 وسرعتها ستكون:

               
 

 
  

  يوضح حرركة الكرة يف هذه احلالة.اجملاور والشكل 

 

 

 القيم األولية للكرة يف هذه احلالة: .ج 

                
 

 
        

 

   

 ومعادالت احلرركة تكون:

                    

                     

 :    وبوضع  
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 وبإعادة ترتيب املعادلة:

             

 وحبل املعادلة إلجياد الزمن:

  
      √               

    
 

   {          √ 
           

 

 ستصل الكرة لسطح األرض بعد ثانيتني.

 أما سرعته ستكون:

                
 

 
 

 الشكل اجملاور يوضح حرركة الكرة يف هذه الفرتة.

 

 

 ( 2مثال:) 

  قذفت ركرة رأسيا باجتاه األسفل بسرعة 
 

 
، ويف نفس اللحظة، قذفت       من ارتفاع   

   ركرة أخرى لألعلى من سطح األرض بسرعة 
 

 
 . 

 متى ستصطدم الكرتان بعضهما ؟ .أ 

 على أي ارتفاع سيحدث التصادم ؟ .ب 

 ركرة. . ماذا تستنتج من إشارة سرعة ركلمباشرة حلظة التصادم سب سرعة ركل ركرة بعداح .ج 

 احلل:

 :    تصادم الكرتني ببعضهما يعين أن هلما نفس االرتفاع النهائي  .أ 

 بالنسبة للكرة املقذوفة ألسفل:
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 معادالت احلرركة هلا:

                    

                     

 وركذلك بالنسبة للكرة املقذوفة ألعلى:

                    

                    

 كونان على االرتفاع نفسه حلظة التصادم، فيعينأن الكرتان ستمبا 

 :   تساوي املعادلة     أن املعادلة  ذلك

                  

          

 ستتصادمان بعد ثانيتني من حلظة قذفهما.

؛ حيث أنهما    أو     ملعرفة موقع التصادم، نعوض يف املعادلة  .ب 

 ستعطيان النتيجة نفسها:

            

                

          

 سيحدث التصادم على ارتفاع أربعة أمتار من سطح األرض.

 :   حلساب سرعة الكرة األوىل، نعوض يف املعادلة  .ج 

                        
 

 
 

 اإلشارة السالبة تعين بأن الكرة متجهة حنو األسفل.

 وسرعة الكرة الثانية:

                      
 

 
 

 بأن هذه الكرة متجهة حنو األسفل. -ركذلك -اإلشارة السالبة تعين
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o والعجلة. السرعة ) املتوسطة واللحظية (التمثيل البياني لإلزاحة و 
                                     

                                        

مت التطرق إليه يف ركتاب الطالب بالتفصيل، لذلك  والعجلة السرعة املتوسطة والسرعة اللحظية مفاهيم

 .املتعلقة بها سنبدأ بعرض املسائل

 واجلدول التالي يلخص داللة ركل من امليل واملساحة حتت املنحنيات الثالثة للحرركة اخلطية:

 الزمن(-)العجلة الزمن(-)السرعة الزمن(-)اإلزاحة 

 ءال شي العجلة السرعة امليل

املساحة حتت 

 املنحنى

 السرعة اإلزاحة ءال شي

 

 

 ( 1مثال:) 

 -أجب عن اآلتي مستخدما منحنى ) اإلزاحة 

 اجملاور الزمن (

  يف أي فرتة زمنية يكون اجلسم ساركنا. . أ

و           ركم تساوي السرعة عند:   . ب

             و           

 

 احلل:

          و        يكون اجلسم ساركنا يف الفرتة بني  . أ
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ميثل السرعة، واإلشارة السالبة تدل  الزمن ( -) اإلزاحةتذركر بأن امليل يف منحنى   . ب

 )املعاركس( يتحرك يف االجتاه السالبعلى أن اجلسم 

 :         السرعة عند 

   
  ⃗⃗ ⃗⃗ 

  
 

     

    
   

 

 
 

           السرعة عند 

   
  ⃗⃗ ⃗⃗ 

  
 

       

     
  

 

 
 

           السرعة عند 

   
  ⃗⃗ ⃗⃗ 

  
 

        

     
    

 

 
 

 ` (3)مثال : 

الزمن( -مبنحنى )السرعةي مستعينا أجب عن اآلت

 اجملاور.

اجلسم فيها عجلة ما الفرتة الزمنية اليت تكون  .أ 

 مساوية للصفر ؟

           و            احسب العجلة عند .ب 

 صف حرركة اجلسم من خالل فهمك للمنحى. .ج 

 احلل:

يتباطأ يف االجتاه ارته السالبة تدل على أنه الزمن( ميثل العجلة، وإش -ميل منحنى )السرعة

 املوجب أو أنه يتسارع يف االجتاه السالب

 .       و        تكون العجلة مساوية للصفر يف الفرتة بني  -أ 

 ملعرفة العجلة، حنسب امليل يف ركل فرتة زمنية: -ب 
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 :         العجلة عند 

  
     

   
 

   

 
    

 

   

 :         العجلة عند 

  
       

   
 

  

 
   

 

  
 

 

 من خالل الرسم البياني جند أن رحلة اجلسم مرت خبمس مراحل ركالتالي: -ج 

  بدأ اجلسم حرركته بسرعة ثابتة ملدة       . 

 ثم بدأ بالتباطؤ مبعدل    
 

  
 تقريبا.          حتى توقف متاما عند الثانية  

  ثم تسارع يف االجتاه املعاركس )السالب( بنفس املعدل (  
 

  
حتى وصل أقصى  ( 

   سرعة له 
 

 
 .     عند الثانية    

  بعد ذلك بدأ بالتباطؤ مبعدل(  
 

  
تقريبا،           ( حتى توقف متاما عند  

ما زال يف االجتاه )الحظ أن التباطؤ موجب يف هذه الفرتة، وذلك ألن اجلسم 

 السالب وناتج القسمة سيكون موجبا(. 

 وأخريا، حترك اجلسم بتسارع  (  
 

  
 .(    ( حتى الثانية  

 

 ( 2مثال) :الزمن(  –يوضح منحنى ) السرعة  الشكل اجملاور

ركال السيارتني       . عند اللحظة (   ( و    لسيارتني 

 ، من الشكل:     عند املوقع 

اإلزاحة اليت ستلتقي عندها السيارتني ببعضهما مرة  احسب . أ

 أخرى.

 احسب سرعة ركل سيارة عند هذه اإلزاحة. . ب

 احلل:

    لقاء السيارتني ببعضهما يعين أن هلما نفس اإلزاحة، أي هلما نفس املساحة يف منحنى     . أ

    تساوي:                                          عند     الزمن(. من خالل الرسم جند أن إزاحة السيارة  –) السرعة 

 ⃗⃗   ⃗⃗                                                                                  
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  مساحة املستطيل               

 هي:          عند اللحظة     وإزاحة السيارة 

   
 

 
  مساحة املثلث                

 

 من الشكل: . ب

     :       سرعة السيارة  
 

 
 

      :       سرعة السيارة 
 

 
 

 

o في بعدين احلركة                            

 املسائل املتعلقة باملقذوفات يف بعدين:سنقدم لك بعض اإلرشادات اليت قد تساعدك يف حل 

األرض هو املستوى املرجعي دائما، سواء ركان اجلسم مقذوفا من مستوى سطح اعترب سطح  (1

 األرض أو من ارتفاع معني.

 ارسم شكال مبسطا حلرركة اجلسم املعطاة يف املسألة.   (3

 اركتب القيم األولية يف االجتاه األفقي واالجتاه الرأسي ركل على حده. (2

فعلت يف املقذوفات الرأسية عوض عن القيم األولية يف معادالت احلرركة لكل بعد، متاما ركما  (4

 والسقوط احلر.

 اربط املعادالت مع بعضها الستخراج املطلوب. (5

 ( 1مثال:) 

    قذفت ركرة بسرعة ابتدائية
 

 
 مع األفق. احسب:      وبزاوية   

 .         موقعها وسرعتها بعد  .أ 

 ارتفاع تصل إليه الكرة.أقصى  .ب 

 املدى األفقي الذي ستصل إليه الكرة. .ج 
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 .       متجه السرعة عندما تكون الكرة على ارتفاع مرركبتا .د 

 احلل:

 كرةالقيم األولية لل

    اجتاه     اجتاه 

          

               
 

 
                  

 

 
 

          
 

   

 وبالتعويض عن هذه القيم يف معادالت احلرركة:

    اجتاه     اجتاه 

          
 

 
                   

                          
 

 
    

            

 :          بعد  سرعة الكرة .أ 

 :     يف اجتاه 

          
 

 
 

 

 :     يف اجتاه 

                
 

 
 

ركما تالحظ، فإن السرعة يف االجتاه األفقي ظلت ثابتة، بينما السرعة 

 الرأسية فقد تناقصت.

 وموقعها سيكون:

                

                           

الرأسية ستكون صفرا،  اوصول الكرة ألقصى ارتفاع يعنى أن سرعته .ب 

 وبالتالي سيكون زمن الوصول ألقصى ارتفاع هو:
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 وبالتعويض عن هذا الزمن يف معادلة املدى الرأسي:

           

                          

(         نصف الرحلة يف زمن قدره )أن الكرة قد قطعت مبا  .ج 

نفس هذه املدة، وبالتالي سيكون الزمن فستكمل النصف اآلخر يف 

وبالتعويض عنه يف معادلة املدى (          الكلي لرحلة الكرة هو )

 األفقي: 

                  

مرتني. مرة صعودا ومرة نزوال، ويف ركال        ستمر الكرة باالرتفاع  .د 

 احلالتني ستكون السرعة األفقية نفسها )ثابتة(: 

          
 

 
 

 وحلساب السرعة الرأسية، جيب علينا إجياد زمن وصوهلا هلذا االرتفاع:

 مبا أن: 

                                   

                           وبإعادة ترتيب املعادلة:

   
       √               

    
 {

      
         

 

 إذن، ستمر الكرة بهذا االرتفاع مرتني، وستكون سرعتها:

                                     :(       بعد )
 

 
 

                  :               (         وبعد )
 

 
 

 حرركة الكرة.  يلخصانالشكلني التاليني 

 

 

 



                                        ~24 ~ 
 

 ( 3مثال:) 

   قذف جسم من سطح األرض بسرعة ابتدائية 
 

 
  

مع األفق. ثم اصطدم حبائط يبعد       وبزاوية 

ركما بالشكل     عند النقطة        مسافة 

 . احسب:اجملاور

 عن سطح األرض.    النقطة  ارتفاع . أ

 باحلائط.مقدار واجتاه سرعة املقذوف حلظة اصطدامه  . ب

 احلل:

 القيم األولية للمقذوف:

 

    اجتاه     اجتاه 

          

               
 

 
                  

 

 
 

          
 

   

 

 ومعادالت احلرركة ستكون:

    اجتاه     اجتاه 

          
 

 
                   

                          
 

 
    

            

:    من خالل معادلة املدى األفقي، ميكننا حساب زمن وصول املقذوف عند النقطة  . أ

                                                   

 وبالتعويض عن هذا الزمن ف معادلة االرتفاع:
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 السرعة األفقية والرأسية حلظة االصطدام باحلائط:  . ب

      
 

 
                      

 

 
 

 ومنها ستكون السرعة احملصلة: 

          √              
 

 
 

     واجتاهها: 
   

   
 

  

  
                       

 (2مثال:) 

وبزاوية         أطلق مقذوف من ارتفاع 

مع األفق، واصطدم حبائط عند النقطة       

ركما بالشكل. إذا ركانت النقطة         بعد     

عن سطح        تقع على ارتفاع     

 احسب: األرض.

 السرعة االبتدائية للمقذوف. . أ

 البعد األفقي للحائط عن موقع اإلطالق. . ب

 احلل:

 القيم االبتدائية للمقذوف:

    اجتاه     اجتاه 

              

                            

          
 

   

 ومعادالت احلرركة له:                          

    اجتاه     اجتاه 
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 (:   ميكننا حساب السرعة االبتدائية من معادلة االرتفاع ) . أ

 مبا أن: 

                         

                             

        
 

 
 

 بعد احلائط:  . ب

                               

            

 

 (4مثال:) 

بسرعة ابتدائية        ركرة من ارتفاع  ترركل 

   
 

 
. ويف نفس اللحظة بدأ      وبزاوية   

باجلري بسرعة ثابتة        رجل يبعد مسافة 

احسب سرعة الرجل حنو الكرة، ركما بالشكل. 

 على األرض.حبيث يستطيع اإلمساك بالكرة قبل أن تسقط 

 احلل:

 الفكرة العامة للسؤال هي أن الزمن هو العامل املشرتك بني الكرة والرجل.

 القيم االبتدائية للكرة:

    اجتاه     اجتاه 

             

                  
 

 
                  

 

 
 

          
 

  
 

 ومعادالت احلرركة هلا:
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    اجتاه     اجتاه 

             
 

 
                   

                             
 

 
    

               

( مساويا للصفر، بإهمال    عند وصول الكرة بالقرب من سطح األرض، سيكون ارتفاعها النهائي )

 االرتفاع الطفيف حلظة إمساك الرجل هلا.

              

              

 وحبل املعادلة الرتبيعية حلساب زمن وصول الكرة:

  
      √               

     
 

   {          √ 
           

 

 البعد األفقي الذي ستصل إليه:منه سيكون و

                           

                           سيكون بعد الرجل عن موقع سقوط الكرة:و

  وبالتالي ستكون سرعته )مقدارا(:           
  

  
 

     

 
    

 

 
 

 (5مثال:) 

   رركلت ركرة بسرعة ابتدائية 
 

 
.      وبزاوية   

ركما       بزاوية  فجوة على جدار لوحظ أنها تدخل

 بالشكل.

 احسب بعد وارتفاع الفجوة.
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 احلل:

 القيم االبتدائية للكرة:

    اجتاه     اجتاه 

          

               
 

 
                  

 

 
 

          
 

   

 

 ومعادالت احلرركة هلا:

    اجتاه     اجتاه 

          
 

 
                   

                          
 

 
    

            

 

 أوال سنحسب زمن وصول الكرة حلافة الفجوة:

         
   

   
 

      

  
                      

 املدى األفقي:

                     

 االرتفاع:

                                   

 

o     .قوانني نيوتن للحركة                     

 اخلطوات التالية:بقوانني نيوتن، اتبع  عند تعاملك مع املسائل املتعلقة

 ترجم املسألة إىل شكل مبسط. (1
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 وضح على الشكل مجيع القوى املؤثرة على اجلسم. (3

 اخرت مستوى اإلحداثيات حبيث: (2

 إذا ركان اجلسم ساركنا: . أ

  االجتاه املوجب هو الذي يشري لليمني. -دائما–اعترب 

  واجعلها مساوية للصفرامجع ركل القوى املؤثرة على اجلسم يف االجتاه األفقي. 

  ركذلك واجعلها مساوية للصفرامجع ركل القوى املؤثرة على اجلسم يف االجتاه الرأسي. 

 إذا ركان اجلسم متحرركا:أما  . ب

  .االجتاه املوجب هو اجتاه احلرركة دائما 

  لــ واجعلها مساويةامجع ركل القوى املؤثرة على اجلسم يف اجتاه احلرركة     . 

  واجعلها مساوية للصفرامجع ركل القوى املؤثرة على اجلسم يف االجتاه الرأسي. 

 اربط املعادالت مع بعضها حلساب املطلوب من السؤال. (4

 من جسمني، ففي هذه احلالة قم بتحليل ركل جسم على حده.إذا ركان النظام مكون  (5

 (1مثال:) 

موضوع على سطح أفقي. مت          جسم ركتلته 

مع األفق ركما       تصنع زاوية     دفعه بقوة 

بالشكل. إذا ركان معاملي االحتكاك السكوني واحلرركي 

 على التوالي:      و       هما 

 .اجلسم على احلرركة يوشكحبيث     احسب أقصى قيمة للقوة املبذولة  .أ 

 ، احسب قوة االحتكاك.         إذا ركانت  .ب 

 ، احسب العجلة اليت يتحرك بها اجلسم.          إذا ركانت  .ج 

 احلل:

وضحة املمن خالل القوى املؤثرة على اجلسم  .أ 

 :فإن على الرسم، ومبا أن اجلسم مل يتحرك بعد

 جمموع القوى يف االجتاه األفقي: 
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 وجمموع القوى يف االجتاه الرأسي: 

                  

                     

 :   ( يف املعادلة  وبالتعويض عن قيمة )  

                           

                                     

                     

                                  

 :   حلساب قوة االحتكاك نعوض يف املعادلة  .ب 

                   

                           

 :ركما هو واضح من الشكل، سيتحرك اجلسم حنو اليمني .ج 

                               

          

                     
          

 
            

 

  
              [           ]

   
         

 

 ( 3مثال:) 

ومستوى مائل           معامل االحتكاك السكوني بني جسم 

موازية     أثرت قوة  ابالشكل. إذ، ركما      هو       بزاوية 

 للمستوى املائل، احسب:

حبيث يوشك اجلسم على     أقل قيمة للقوة  .أ 

 .ألسفلاالنزالق ل

حبيث يوشك اجلسم     أقصى قيمة للقوة  .ب 
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 .علىاالنزالق لألعلى 

 .      ، ومعامل االحتكاك احلرركي           تركانعجلة اجلسم إذا  .ج 

 احلل:

مالحظة مهمة: يف حالة املستوى املائل، يضبط 

املستوى اإلحداثي حبيث يكون احملور األفقي 

عموديا     موازيا لسطحه واحملور الرأسي     

 عليه. 

القوى املؤثرة على اجلسم يف هذه احلالة  .أ 

  .اجملاور يف الشكلموضحة 

 :   اجتاه 

                  

                 

                             

 :   اجتاه 

               

                    

 :   يف املعادلة     بالتعويض عن قيمة 

                                    

                                                                          

القوى هلذه احلالة موضح يف الشكل خمطط  .ب 

 اجملاور.

 

 :   اجتاه 
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 :   اجتاه 

                    

 :   يف املعادلة     بالتعويض عن قيمة 

                                 

                                                                        

 

 

 

 سنعترب اجتاه احلرركة هو االجتاه املوجب: .ج 

 :   اجتاه 

                   

                    

  
                

 
 

  
                       

  
 

 مبا أن :

                    

 إذن:                         

  
                                    

  
    

 

    

 ( 2مثال:) 

            و           جسمان

يط، معاملي االحتكاك ببعضهما خب متصالن 

السكوني واحلرركي بينهما وبني السطح هما 
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 أثرت على      تصنع زاوية     على التوالي. قوة       و       

 اجلسم األول ركما بالشكل.

 قبل أن يبدأ اجلسم باحلرركة.    احسب أقصى قيمة للقوة  . أ

 ، احسب:        إذا ركانت  . ب

 عجلة النظام. .1

 .   ط الشد يف اخليقوة  .3

 احلل:

سنقوم بتحليل القوى املؤثرة على ركل    . أ

 جسم. الشكل اجملاور يوضح هذه القوى.

 بالنسبة للجسم األول:

 :   اجتاه 

                 

                  

                            

 :   اجتاه 

                

                    

 :   يف املعادلة     وبالتعويض عن قيمة 

                                   

                         

                     

 وبتحليل اجلسم الثاني: 

 :   اجتاه 

      

             

 :   اجتاه 
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 ستكون قوة الشد:ومنه 

                 

 حلساب القوة املؤثرة:    وبالتعويض عن قوة الشد يف املعادلة 

                               

 –مالحظة مهمة: قوة الشد عندما يكون اجلسم على وشك احلرركة 

 ال تساوي قوة الشد يف حالة احلرركة. -ركما يف اجلزئية)أ(

 :        عندما تكون  . ب

 عجلة اجلسم: .1

نكرر نفس اخلطوات السابقة ولكن 

 مع بعض التغيريات:

 بالنسبة للجسم األول:

                   

                         

 :   من االجتاه الرأسي حنسب قيمة القوة العمودية 

                        

 :   وبالتعويض عنها يف املعادلة 

                                 

                   

                   

 وبالنسبة للجسم الثاني:

          

                            

               

 :   يف املعادلة     من  بالتعويض عن قوة الشد
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 :   قوة الشد: نعوض يف املعادلة  .3

                                    

 ( 4مثال): 

          و           جسمان 

مربوطان ببعضهما خبيط، معاملي االحتكاك 

             اجلسم السكوني واحلرركي بني

على التوالي،       و       وبني السطح هما 

 ركما بالشكل. احسب:

اجلسمني قبل أن يبدأ  (   ) ميكن بذهلا على اجلسم    أقصى قيمة للقوة  . أ

 باحلرركة.

 .        عندما تكون القوة املؤثرة  قوة الشد وعجلة اجلسمني . ب

 احلل:

القوى املؤثرة على ركل جسم موضحة على  . أ

  شكل اجملاور.ال

دائما باجلسم  ابدأيف هذا النوع من احلرركة، 

 املعلق؛ لسهولة حتليله.

           :                     القوى املؤثرة على اجلسم األول

         

 والقوى املؤثرة على اجلسم الثاني:

                                                                             أفقيا:

                      

                    

            رأسيا: القوة العمودية تساوي:                     
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 :   عنها يف املعادلة   ضوبالتعوي

                     

 فإن اجتاه احلرركة سيكون ركما بالشكل:         عندما تكون  . ب

 بالنسبة للجسم املعلق:

           

                    

 واجلسم الثاني:

                    

 :    عن قوة الشد من    وبالتعويض يف املعادلة 

                                    
 

    

 :   وإلجياد قيمة قوة الشد يف اخليط، نعوض يف املعادلة 

                                     

 ( 5مثال:) 

           و            جسمان

 ببعضهما خبيط ركما بالشكل. متصالن

ما هو أقل معامل احتكاك حبيث يبقى النظام متزنا 

 ؟!

 احلل:

رموز قوى الشد يف ركل خيط وركذلك القوى على 

 .شكل التاليركل جسم موضحة يف ال

سنحلل ركل جسم على ركما يف األمثلة السابقة، 

 حده.
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 الثقل األول:

                    

 الثقل الثاني:

      

                      

     
  

   
         

من خالل دراستك ملوضوع  )حتليل متجهات القوى( يف ركتابك 

املدرسي، بإمكانك حتليل متجهات قوى الشد يف الشكل السابق، حبيث 

 نقطة األصل هي النقطة اليت جتمع هذه القوى الثالث.تكون 

 جمموع القوى يف االجتاه األفقي:

                                       

 وجمموع القوى يف االجتاه الرأسي:

                       
  

      
 

  

      
         

 :   ( يف املعادلة     وبالتعويض عن قيمة )

                           

 :   ( يف املعادلة   ومنه، سنعوض عن قيمة )

   
       

   
     

( فإن     إذا ركانت قيمة معامل االحتكاك السكوني أقل عن ) أي أنه

 اجلسم سينزلق وبالتالي سيختل االتزان.

 

 

 ( 6مثال:) 

 معلقان بواسطة          و            جسمان 

احسب عجلة النظام  خيط مير فوق بكرة ملساء ركما بالشكل.

 وركذلك قوة الشد يف اخليط.

 احلل:
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ألول سينزل واجلسم الثاني سريتفع. واضح من خالل الكتل بأن اجلسم ا

 اجتاه احلرركة للجسمني موضحة على الشكل.

 بالنسبة للجسم األول:

                                   

 وللجسم الثاني:

                                 

مبا أن قوة الشد يف اخليط هي نفسها على اجلسمني، إذن املعادلتني 

 متساويتني:    و     

                               
 

   

 يف إحدى املعادلتني حلساب قوة الشد: ضوبالتعوي

                   

 ( 7مثال:) 

متصالن           و           جسمان 

على سطح أملس. قوة  ببعضهما خبيط وموضوعان

ركما       بزاوية      أثرت على          

 بالشكل.

يف أي اجتاه سيتحرك النظام ؟! )لليمني أم  . أ

 لألسفل( ؟!

 احسب عجلة النظام وقوة الشد يف اخليط. . ب

 احلل:

 سيتحرركان حنو اليمني !!!!حسب ما ترى من الشكل بأن اجلسمان قد يكون جوابك  . أ

 دعنا حنلل القوى األفقية املؤثرة على ركل جسم:

                               : فإن القوة اليت تسحبه لألسفل هي مرركبة الوزن:    بالنسبة للجسم 

                

فإن القوة اليت تسحبه جهة اليمني هي مرركبة القوة األفقية                        أما اجلسم 
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 ومنه جند بأن اجلسمني سينزلقان حنو األسفل.

ركل حلساب العجلة وقوة الشد، اتبع نفس اخلطوات يف األمثلة السابقة، حبيث تقوم بتحليل  . ب

           )اإلجابة:         .جسم على حده
  ،        ). 

 

 

 ( 8مثال:) 

احسب القوة الالزمة للنظام اجملاور لكي يتحرك 

جلميع األسطح          ركان بسرعة ثابتة إذا 

و           وركتل األجسام هي: 

         . 

 احلل:

 القوى املؤثرة على ركل جسم موضحة يف الشكل اجملاور.

 :   بالنسبة للجسم 

              

                          

                         

                

 :   وبالنسبة للجسم 

                          

 :   وبالتعويض عن قيمة الشد يف املعادلة 

                  

 (:1) مترين 

موضوع على جسم          جسم ركتلته 

معامل  ركما بالشكل.         ركتلته 

،         االحتكاك احلرركي جلميع األسطح 

 الالزمة يف ركل حالة:    احسب قيمة القوة 
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 لكي يتحرك بسرعة ثابتة. . أ

 .          يتحرك بعجلة   . ب

 (     ،   ب.       )اإلجابة: أ.  

 (3) مترين: 

متصالن           و           جسمان 

ببعضهما خبيط وينزلقان لألسفل على مستوى مائل 

معاملي االحتكاك احلرركي بينهما  .     بزاوية 

 وبني السطح موضحة على الرسم.

 احسب عجلة النظام وقوة الشد يف اخليط.

     )اإلجابة:                         
 

    ،         ) 

 ( 2مترين:) 

          و           جسمان 

 متصالن ببعضهما خبيط وينزلقان على مستويني

مائلني بزاويتني خمتلفتني، ركما و أملسني

 بالشكل.

 احسب عجلة النظام وقوة الشد يف اخليط.

       )اإلجابة:                                         
 

    ،          ) 

 ( 4مترين:) 

          جسمني الشكل اجملاور يوضح  

 متصلني ببعضهما خبيط          و 

     اجلسم وموضوعني على سطح أملس. 

        مائل بزاوية  موضوع على مستوى

وتصنع زاوية        وتؤثر عليه قوة 

 مع املستوى املائل.        



                                        ~41 ~ 
 

 احسب عجلة اجلسمني وقوة الشد يف اخليط.

       )اإلجابة:                   
 

       ،        ) 

 ( 5مترين:) 

موضوع على سطح             ركتلته جسم

بزاوية          أملس، أثرت عليه قوة 

بزاوية          ، وقوة اخرى         

 ركما بالشكل. احسب:         

 عجلة اجلسمني. . أ

 القوة العمودية اليت يؤثر بها السطح على اجلسم. . ب

       )اإلجابة:  
 

       ،        ) 

 ( 6مترين:) 

معلق بواسطة خيط ومتصل جبسم آخر           جسم 

موضوع على سطح أملس مائل بزاوية            

ركما بالشكل اجملاور. احسب عجلة النظام وقوة         

 الشد يف اخليط.

      )اإلجابة:  
 

       ،       ) 

 ( 7مترين:) 

موضوع           جسم يف الشكل اجملاور، 

على سطح أملس ومتصل خبيط جبسم 

          معلق. اجلسم           

 وبينهما قوة احتكاك. احسب:     موضوع فوق 

 عجلة النظام. . أ

        حبيث يتحرك اجلسمني معا.،     و       معامل االحتكاك بني . ب

      )اإلجابة:  
 

    ،        ) 
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o .احلركة الدائرية املنتظمة 

                        

 املسائل املتعلقة باحلرركة الدائرية، خذ يف االعتبار اخلطوات التالية: بعض عند تعاملك مع

 وضح مجيع القوى املؤثرة على اجلسم. (1

القوى املرركزية مع اعتبار القوى املتجهة حنو املرركز موجبة والقوى املتجهة  ركل امجع (3

 .    بعيدا عن املرركز سالبة واجعلها مساوية لـــ 

 امجع ركل القوى العمودية على اجتاه احلرركة )إن وجدت( واجعلها مساوية للصفر. (2

 ( 1مثال) 

تدور حبيث يكون أحد أطرافها هو مرركز الدائرة، وتصنع دورتني يف         عصا طوهلا 

 الثانية احسب:

 سرعتها الزاوية بوحدة  .أ 
   

 
 . 

 السرعة اخلطية عند نقطة تقع يف منتصف العصا. .ب 

 السرعة اخلطية عند الطرف اآلخر للعصا. .ج 

 احلل:

 ، إذن:       مبا أن الدورة الواحدة تساوي  .أ 

𝜔   
   

 
  

      

 
     

   

 
 

 :          اخلطية عند السرعة  .ب 

  𝜔                   
 

 
 

 :         السرعة اخلطية عند  .ج 

  𝜔                    
 

 
 

تالحظ من املثال أن السرعة اخلطية ألي نقطة تعتمد على بعدها عن 

 مرركز الدوران، بينما تبقى السرعة الزاوية ثابتة.
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  (:3)مثال 

تدور حول مرركزها بسرعة           بكرة نصف قطرها 

  زاوية ثابتة مقدارها 
   

 
. لف حوهلا حبل مربوط يف  

نهايته صندوق ركما بالشكل. ما هي املسافة اليت سيقطعها 

 الصندوق بعد ثالث ثوان ؟

 

 احلل:

 السرعة اخلطية حلافة البكرة هي: 

  𝜔                 
 

 
 

تساوي سرعة احلبل ركونه واقع على حافة البكرة، وركذلك سرعة  هذه

الصندوق ركونه متصل باحلبل ومنها ستكون املسافة اليت سيقطعها 

 الصندوق:

                     

 

 ( 2مثال:) 

متصل بقرص آخر             قرص

ركما  بواسطة حزام مطاطي           

األصغر . إذا ركانت السرعة الزاوية للقرص بالشكل

 𝜔     
   

 
الزاوية للقرص . احسب السرعة  

 األركرب.

 احلل:

بأن السرعة الزاوية لكل قرص خمتلفة عن اآلخر، حيث أنه يف فرتة واضح 

 زمنية حمددة ميسح القرصني زوايا خمتلفة.

ولكن، إذا دارت حافة القرص األصغر  إزاحة معينة يف فرتة زمنية ما، فإن 

احلزام املطاطي سيقطع نفس اإلزاحة يف هذه الفرتة وركذلك سيفعل 
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القرص األركرب مما يعين بأن اإلزاحة اخلطية وركذلك السرعة اخلطية 

 للقرصني ستكونان متساويتان:

      

𝜔    𝜔    

𝜔  
𝜔   
  

 
          

     
     

   

 
 

 

 ( 4مثال:) 

          بنهاية خيط طوله          ربط جسم 

ركما       يدور يف دائرة أفقية بسرعة ثابتة ويصنع زاوية 

 .احسب قوة الشد يف اخليط وسرعة اجلسمبالشكل. 

 ل:احل

 املؤثرة على اجلسم موضحة على الرسم اجملاور:القوى 

 املرركزية:القوى  

           
  

 
              

 القوى العمودية:

                     
  

       
      

 ومن خصائص املثلث قائم الزاوية:

        
 

 
                        

إلجياد السرعة اخلطية     ( يف املعادلة   ( و )  وبالتعويض عن قيم )

 للجسم:

  √
              

 
 √
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 ( 5مثال:) 

.         سيارة تسري يف طريق منحنى نصف قطره 

معامل االحتكاك السكوني بني اإلطارات والطريق يساوي  

للسيار سرعة ما هي أقصى ركما موضح بالشكل.           

ة حبيث تبقى يف املنحنى دون أن يفقد السائق السيطرة 

 عليها.

 احلل:

، وحيث أن القوة املرركزية يف هذه احلالة هي قوة االحتكاك

 :اجلسم على وشك االنزالق

    
  

 
           

  

 
  

 ومنها:

  √
          

 
 √                       

 ( 6مثال:) 

يدور حول املدار االستوائي لألرض حبيث يبقى دائما فوق نقطة معينة  قمر صناعي 

 (. احسب:                  على خط االستواء. ) ركتلة الكرة األرضية 

 السرعة الزاوية للقمر الصناعي. .أ 

 نصف قطر مداره. .ب 

 سرعته اخلطية. .ج 

 احلل:

مبا أن القمر الصناعي يبقى فوق نفس النقطة  .أ 

يعين بأن هلما نفس السرعة الزاوية دائما، فهذا 

وهي السرعة الزاوية لألرض، أي دورة واحدة 

 يف اليوم:
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ω  
     

     
 

      

          
           

   

 
 

من الشكل نالحظ أن القوة املرركزية هي قوة جذب األرض للقمر، وحسب قانون نيوتن  .ب 

 تساوي:للجاذبية الكونية، فإن القوة املرركزية 

 
    

    
  

 
       

    

     𝜔            

 

مرركز  القمر إىل : نصف قطر املدار من  : ركتلة القمر، و حيث 

 األرض.

 :   وحبذف ركتلة القمر من طريف املعادلة 

  √
     

𝜔 

 

 √
                         

            
 

                        

، وبالتالي سيكون ارتفاع القمر عن سطح           نصف قطر األرض يساوي تقريبا 

 .           األرض حوالي 

 السرعة اخلطية للقمر الصناعي: .ج 

  𝜔                              
 

 
 

 

o .احلركة التوافقية البسيطة 

                       

 (1مثال): 

مت إزاحته مبقدار         متصل خبيط طوله          ركتلتهثقل 

 اتزانه ثم ترك ليتأرجح.عن موضع         

 ؟        ما هي الزاوية اليت صنعها البندول عند إزاحته .أ 

 احسب الزمن الدوري والرتدد للبندول. .ب 
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اركتب معادالت اإلزاحة والسرعة بداللة الزمن، ثم احسب اإلزاحة  .ج 

 فسر إجابتك. .          للبندول بعدوالسرعة 

 احلل:

   .أ 
 

 
 

    

   
                  

 الزمن الدوري:     .ب 

    √
 

 
   √

   

  
           

 

                                          الرتدد:
 

 
          

 ( )أو السرعة الزاوية(: 𝝎الرتدد الزاوي ) لبدء بكتابة املعادالت، حنسبقبل ا .ج 

 𝜔                     
   

 
 

  معادلة اإلزاحة:

         𝜔                      

 (:rad)جيب وضع اآللة احلاسبة يف وضع :          وتكون اإلزاحة بعد 

                               

 اجلزء السالب بالنسبة ملوضع االتزان.اإلشارة السالبة تعين بأن الثقل يقع يف 

 معادلة السرعة:

   𝜔       𝜔                             

                      

 :         تكون سرعة البندول بعد 

                              
 

 
 

حرركة اجلسم حنو  اجتاهن ة السالبة للسرعة تعين أاإلشار

االجتاه السالب. والشكل اجملاور يوضح موقع اجلسم على 

 .الزمن(-منحنى )اإلزاحة
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 (3مثال) 

تصف املسافة بني أقصى إزاحة وموضع االتزان يف تأرجح حبيث يقطع بندول بسيط ي

 . احسب:           

 الزمن الدوري للبندول. . أ

 طول اخليط. . ب

 احلل:

  يعترب مثن             الزمن  . أ
 

 
 الزمن الدوري أي أن:   

  
 

 
              

 

 
                        

 طول اخليط: . ب

    √
 

 
        

   

    
            

           

 ( 2مثال:) 

 . احسب:                يتحرك حسب العالقة:    مثبت بنابض        جسم 

فيها: اإلزاحة والسرعة والعجلة هلا قيم  األزمنة األوىل اليت تكون .أ 

 عظمى.

 (.          ) سرعة اجلسم عند .ب 

     موقع اجلسم عندما تكون سرعته ) .ج 
 

 
.) 

 احلل:

  .       بداية حنسب الزمن الدوري:  .أ 
  

 
 

  

  
           

يف ركتاب  126، الصفحة 1-4)انظر اجلدول  حرركته من موضع االتزانمبا أن اجلسم بدأ 

 ، فإن أول:الفيزياء(

 أقصى إزاحة ستحدث يف الربع األول من الدورة أي:
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  𝜔  ، ومقدارها: (    وأقصى سرعة ستكون عند  )

               
 

 
 

 :(              أقصى عجلة ستكون يف الربع األول  أما

   𝜔                      
 

   

جيب وضع اآللة ، (         ) املوقع ن الذي يكون فيه اجلسم يف أوال حنسب الزم .ب 

 .radاحلاسبة يف وضع 

                 :                                                       مبا أن

                                               

                      
            

  
               

 ومنه ستكون السرعة عند هذا الزمن:

  𝜔                                       
 

 
 

 حنسب الزمن من معادلة السرعة: .ج 

  𝜔                                       

                                   

   
           

  
           

 ومنه سيكون موقعه بعد هذا الزمن:

                                           

 ( 4مثال:) 

ثابت  [   𝜔         ]يتحرك حسب العالقة:  مثبت بنابض،           جسم 

وسرعته             ركانت إزاحته             . عند           هوك له 

        
 

 
 . 
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 احسب السعة. . أ

        وسرعته             اجلسم يف أي فرتة زمنية ستكون إزاحة  . ب
 

 
 ؟  

 احلل:

 للجسم هي: (الرتدد الزاوي )السرعة الزاوية . أ

𝜔  √
 

 
 √

  

   
    

   

 
 

 ميكن حساب السعة من معادلة اإلزاحة:

         𝜔                            

  
    

            
         

 النابض( هو:-الزمن الدوري حلرركة )اجلسم . ب

    √
 

 
   √

   

  
           

وركما هو واضح من الشكل اجملاور بأن اجلسم سيكون 

        وسرعته             موقعه 
 

 
عندما    

 دورته األوىل. يكون يف الربع الثاني من

 

 :مترين 

 مثبت بنابض ثابت هوك له         جسم 

اجلسم يف  احسب سرعة وعجلة.         ، بدأ حرركته من أقصى إزاحة            

 املواقع التالية:

            . أ

          . ب

         )اإلجابة: أ.
 

 
          

 

         ب. ،    
 

 
          

 

  ) 
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o الفهرس: 

 ( .............................................................. 2املسافة واإلزاحة) 

 ( ..................................................... 4معادالت احلرركة اخلطية) 

  ( 11........................................ )السقوط احلر واملقذوفات الرأسية 

 ( ................................ 18التمثيل البياني لإلزاحة والسرعة والعجلة) 

 ................ (31) ..........................................احلرركة يف بعدين 

 ............................... (38........................ )قوانني نيوتن للحرركة 

 ( ................................................. 43احلرركة الدائرية املنتظمة) 

 ( .................................................. 46احلرركة التوافقية البسيطة) 

 ................................................ (53.......... )املصادر واملراجع 
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o املراجع:املصادر و 

                                                    

                      
 

                                                    

                  
 

                                                  

                                     .  


