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نموذج دورة التعمم الخماسية لتعميم العموم وتعممها
5ES TEACHING AND LEARNING CYCLE MODEL
يقكـ نمكذج دكرة التعمـ الخماسية عمى االستقصاء كاالستكشاؼ كإجراءات أساسية لتعميـ العمكـ مف

أجؿ تعمـ أكثر عمقنا لما ىك جديد ،مما يتيح لممتعمـ ربط ما تكصؿ إليو مف معرفة جديدة مع بنيتو المعرفية
القبمية .خالؿ ىذه الدكرة يكتسب المتعمـ المعرفة الجديدة عبر خمس مراحؿ متداخمة ،يعتمد بعضيا عمى
بعض ،ىي :االنشغاؿ ،االستكشاؼ ،التكضيح ،التكسع ،كالتقييـ ،تعتمد ىذه المراحؿ عمى بعضيا بشكؿ
مستمر ،كىي تشكؿ دكرة ألنو يتـ تدكيرىا خالؿ كؿ درس.
مرحمة االنشغال (:)Engage
تساعد ىذه المرحمة الطمبة عمى فيـ ميمات التعمـ الجديدة ،كربطيا مع خبرات التعمـ السابقة بمساعدة

المعمـ الذم يحفز اىتماـ الطمبة في ىذه المرحمة ،كيدفعيـ لصياغة أسئمة حكؿ تمؾ الميمات؛ مما يمكنيـ
مف استكشاؼ ما كراء ىذه التساؤالت بعد اكتسابيـ مزيد مف الفيـ حكؿ المكضكع كتكصميـ لألدكات
الالزمة الستقصاء أفكار جديدة.

في ىذه المرحمة يقدـ المعمـ نشاطات نمكذجية في التعمـ عمى صكرة سؤاؿ أك قصة قصيرة أك صكرة

أك حدث تاريخي ،يتخمميا طرح أسئمة تؤدم إلى الكشؼ عف مشكمة كابرازىا إلى حيز الكجكد ،كيعرض

أحداثنا مخالفة لمبنية المفاىيمية عند الطالب ،ثـ يدير نقا نشا بيف الطمبة لحفزىـ عمى مشاركة التفكير في ما
بينيـ لتقديـ أفكار جديدة.
مرحمة االستكشاف (:)Explore
في ىذه المرحمة يحصؿ الطالب عمى فرصة االندماج المباشر مع المفاىيـ المفتاحية لمدرس مف
خالؿ البيانات التي تكصؿ إلى استكشافيا ،كالتصكرات األكلية لتمؾ البيانات ،كربط كؿ منيا مع المعرفة

السابقة لديو ،يثير ىذا االندماج فضكؿ الطمبة لطرح مزيد مف األسئمة مبتعديف بتفكيرىـ عف النشاطات

النمكذجية التي تـ تقديميا في مرحمة االنشغاؿ ،فتتشكؿ لدييـ قاعدة لبناء المعرفة الجديدة .كخالؿ ىذا
التكالي مف التساؤؿ كاالستكشاؼ المستمريف يبدأ الطمبة بتشكيؿ فيـ شامؿ لممفاىيـ الرئيسة في الدرس.

كعمى المعمـ في ىذه المرحمة مالحظة الطمبة كاالصغاء لما يدكر بينيـ مف تفاعؿ كحكار ،كما يتناكلكنو مف
بيانات ،ثـ تكجيو أسئمة استقصائية لمساعدتيـ عمى إعطاء صكرة كاضحة عف إدراكيـ لممفاىيـ الرئيسة،

كاعادة تكجيو استقصاءاتيـ .كمف الميـ في ىذه المرحمة إتاحة الكقت الكافي لمطمبة لمقياـ باستقصاءات كمية

شاممة لإلجابة عف األسئمة التكجييية مف المعمـ ،كعف تساؤالتيـ الخاصة.
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مرحمة التوضيح (:)Explain
يدا
إضافة لممفاىيـ الرئيسة التي عرضت في مرحمة االستكشاؼ ،يعرض المعمـ في ىذه المرحمة مز ن

كضكحا ،كيجرم مناقشة بيف الطمبة تساعد في التكصؿ إلى تصكر
مف المفاىيـ العممية لمدرس بصكرة أكثر
ن
كاضح ليذه المفاىيـ ،كالى إجابات عف التساؤالت كالمشكالت التي ظيرت في مرحمة االستكشاؼ .ثـ يطرح

تجردا كمصطمحات كتراكيب جديدة لـ يكف مف السيؿ استكشافيا في المراحؿ السابقة
المعمـ مفاىيـ أكثر
ن
كتكضيحيا.
مرحمة التوسع (:)Elaborate
تـ تعممو؛ إذ يبدأ الطمبة بتطبيؽ ما تعممكه مف معارؼ جديدة في
تمديدا
تمثؿ ىذه المرحمة
ن
ن
كتكسعا لما ٌ
اختبار ألفكاره بشكؿ كامؿ،
نا
مكاقؼ حياتية كفي تفسير ظكاىر طبيعية ،كيعيد الطالب بناء معرفتو ،فيجرم

أف تحديد
كيستكشؼ عالقات إضافية بيف المفاىيـ .كفي ىذه المرحمة يقترب المعمـ مف استكماؿ الدرس ،إال ٌ
حرجا مع نياية ىذه المرحمة.
يعد نا
فيـ الطمبة ٌ
أمر ن
مرحمة التقويم (:)Evaluate
مف مزايا دكرة التعمـ أنيا تييئ لممعمـ فرصة مالحظة تعمـ الطمبة بشكؿ مستمر خالؿ المراحؿ
السابقة جميعيا ،كضبط تقدميـ مف خالؿ طرح األسئمة كادارة النقاشات ،إال ٌأنو في مرحمة التقكيـ يقدـ
اضحا ،تتناسب أدكاتو مع أسمكب الدرس كالمحتكل العممي كخبرات التعمـ الجديدة .كقد
تقكيما
المعمـ
منظما ك ن
ن
ن

يككف عمى شكؿ اختبارات تقميدية قصيرة ،أك أم شكؿ آخر ييستمد مف مفاىيـ التقكيـ المعركفة ،مثؿ:
الخرائط المفاىيمية ،أك المشاريع أك كتابة التقارير.

3

عناصر الوحدة والفصل
كما ىك مكضح في مقدمة كتاب الطالب ،يتألؼ الكتاب مف سبعة فصكؿ مكزعة ضمف ثالث كحدات،
ئيسا مف محاكر الفيزياء يتـ تناكليا في المرحمة
نا
عددا مف الدركس ،كتشكؿ الكحدة
كيضـ كؿ فصؿ ن
محكر ر ن

عيا مف محاكر عمـ
نا
عددا مف الفصكؿ ،يشكؿ كؿ فصؿ منيا
الدراسية ،كالميكانيكا ،كتضـ الكحدة ن
محكر فر ن

الفيزياء كالحركة ككصفيا ،كيتككف كؿ الفصؿ مف العناصر اآلتية:

 .0فهرس الدروس :قائمة بأرقاـ الدركس المتضمنة في كؿ فصؿ كعناكينيا.
 .5األهمية :فقرة مختصرة تمخص مكقفنا تظير فيو أىمية مكضكع الفصؿ في الحياة اليكمية ،كالتي قد تثير
عنصر التشكيؽ عند الطالب لمبحث عف المعرفة كاستقصائيا.
 .3المقدمة :ممخص لمكضكع الفصؿ يميد لمطالب عممية ربط معرفتو القبمية مع المكضكع الذم سيدرسو
في الفصؿ.
 .4غالف الفصل :تعرض صكرة بحجـ كبير تمثؿ تطبيقنا أك ظاىرة ليا عالقة بمكضكع الفصؿ ،كذيمت
الصكرة بتعميؽ يكضح مضمكف الصكرة ،كفي نياية التعميؽ ،طرح سؤاؿ بعنكاف ف ٌكر ،يثير
دافعية الطالب لمبحث عف إجابة ىذا السؤاؿ بيف ثنايا دركس الفصؿ.
 .5نتاجات الفصل :تعرض نتاجات الفصؿ الخاصة بالمحكر الفرعي الذم يتناكلو في البداية لتككف دليال
لممعمـ كالطالب.
 .6الدروس :يضـ كؿ فصؿ عددا مف الدركس ،سيرد كصفيا الحقنا.
 .7مختبر الفيزياء /مشروع :نشاط عممي تنفذه مجمكعات مف الطمبة عمى صكرة عمؿ تعاكني باستخداـ
امتدادا لمنشاطات العممية الكاردة في الفصؿ،
كيعد
الطريقة العممية في البحث كاالستقصاءٌ ،
ن
كغالبا ما يككف عمى صكرة تطبيؽ حياتي لكاحد مف المكضكعات العممية.
ن

يتككف مف شقٌيف األكؿ أسئمة ذات إجابات
 .8أسئمة الفصل :في نياية كؿ فصؿ تـ بناء تقكيـ شامؿ ٌ
قصيرة ،كالثاني أسئمة حسابية؛ مما يسيؿ عمى المعمـ عممية تكميؼ الطمبة بحميا إما داخؿ
الصؼ ،أك ضمف الكاجبات المنزلية .كقد ركعيت قدرات الطمبة عند بناء ىذه األسئمة ،كىي ال
عبئا عمى المعمـ
تختمؼ نا
كثير عف أمثمة الدرس ،فيي ال تتضمف مكضكعات إضافية كال تشكؿ ن

أك الطالب.
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عناصر الدرس
يشكؿ الدرس كحدة البناء األساسية لكتاب الفيزياء ،كتـ تأليؼ الدركس كفقنا لنمكذج دكرة التعمـ،
كيتككف كؿ درس في الكتاب مف العناصر اآلتية:
 .0عنوان الدرس ،والعناوين الفرعية:
كتب عنكاف الدرس بخط كبير ككاضح يكحي باألىمية ،مع ترجمة بالمغة اإلنجميزية قد تفيد الطمبة بالرجكع
إلى مصادر أخرل لممعرفة ،كما أعطيت عناكيف البنكد الفرعية داخؿ الدرس أىمية أقؿ مف عنكاف الدرس،
مصاحبا لمعنكيف ليسيؿ عمى الطالب ربط المكضكعات مع بعضيا في
كعرض ترقيـ الدركس كالبنكد
ن
ي

الفصؿ أك الدرس ،مما يتيح لو تككيف خريطة مفاىيمية ذىنية لمبنية المعرفية التي ستتشكؿ لديو بعد إكمالو

دراسة الفصؿ .كجاء ذلؾ ضمف تصميـ ممتع كمشكؽ.
 .5النتاجات:
كضعت في بداية الدرس النتاجات الخاصة بالدرس كالتي يتكقع المعمـ تحققيا لدل الطمبة ،لتككف في
متناكؿ المعمـ عند إعداده لمخطة الدرسية كاختياره مصادر التعمـ التي سيستخدميا ،ككذلؾ ليطمع عمييا
الطالب فتساعده في التييئة لما سيتعممو ،كفي تذ ٌكر معرفتو القبمية المتعمقة بيذه النتاجات ،حتى يسيؿ
عميو ربط ما سيتعممو الحقنا بما لديو مف معارؼ سابقة.
 .5النشاط التمهيدي:
كغالبا ما تككف أدكاتو مف البيئة ،يجرم الطمبة
يييئ المعمـ الطمبة لمدرس بنشاط عممي بسيط في إجراءاتو،
ن

النشاط التمييدم بصكرة فردية ،أك ضمف مجمكعات ،أك يجريو المعمـ عمى صكرة عرض عممي أماـ
الطمبة في غرفة الصؼ.

يمثؿ إجراء النشاط كطرح األسئمة مرحمة االنشغاؿ في دكرة التعمـ ،كمف خاللو يتـ حفز اىتماـ الطمبة
كانشغاليـ بالنشاط ،مما يدفعيـ لطرح أسئمة تقكد إلى استكشاؼ المعرفة التي تبنى عمى إجراء النشاط .كقد
يككف النشاط عمى صكرة عممية أك مكقؼ أك قصة أك حدث تاريخي أك صكرة يتـ تمعنيا ثـ رصد
المالحظات كالتعميؽ عمييا.
 .3فكرة مضيئة:
تيعرض مع بداية كؿ درس فقرة مكجزة عنكانيا "فكرة مضيئة" تعبر عف أحد أنماط المعرفة العممية أك تطبيقنا
حياتيا أك ميارة عممية ،كأحد عناصر التشكيؽ لمدرس ،ثـ يرد تكضيحيا الحقنا ضمف المحتكل.
ن
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 .4متن الدرس:
يمثؿ محتكل الدرس مرحمتيف مف دكرة التعمـ؛ ىما االستكشاؼ كالتكضيح؛ إذ تمثؿ بداية الدرس مرحمة
معتمدا عمى النشاط التمييدم،
االستكشاؼ ،فيبدأ المعمـ بعرض مفاىيـ الدرس كطرح األسئمة عمى الطمبة
ن
مما يكجييـ نحك استكشاؼ البيانات كتككيف تصكرات أكلية لمفاىيـ الدرس كالعالقات في ما بينيا ،كربط

ذلؾ بالمعارؼ السابقة لدييـ .كيتـ خالؿ ىذه المرحمة تنفيذ النشاطات العممية التي يتضمنيا محتكل الدرس،
كتأتي بعد ذلؾ مرحمة التكضيح التي تتضمف إجراء مناقشات مع الطمبة يتـ خالليا التعميؽ عمى نتائج
النشاطات العممية ،كحؿ أمثمة الدرس؛ إذ يقكـ المعمـ بحؿ بعضيا ،كيحؿ الطمبة البعض اآلخر .كيجرم
المعمـ خالؿ مرحمتي االستكشاؼ كالتكضيح عممية تقكيـ مستمر لمطمبة.
 .5النشاطات العممية:
يضـ الدرس نشاط عممي أك أكثر إضافة لمنشاط التمييدم ،كيجرل الطمبة ىذه األنشطة في مختبر العمكـ
أك الفيزياء بطريقة العمؿ التعاكني ضمف مجمكعات ،كقد ركعي بناء النشاط بصكرة تم نكف الطالب مف
إجرائو بسيكلة كيسر بتكجيو مباشر مف المعمـ ،كسيكلة تكفير أدكات النشاط مف مختبر المدرسة أك مف
البيئة ،ثـ إتماـ اإلجراءات كالتكصؿ إلى النتائج ،كتعميميا مف خالؿ أشكاؿ التكاصؿ المختمفة بيف
المجمكعات.
كيأتي النشاط ضمف سياؽ الدرس بحيث يأتي بعد مرحمة مف طرح االسئمة االستكشافية مف قبؿ المعمـ أك
الطالب ،ليجيب الطالب بنفسو عف تمؾ األسئمة بصكرة عممية تييئ الفرصة إلثارة تساؤالت جديدة كعمميات
تعقيبا عمى النشاط تكضح فيو الصكرة الكاممة لمفاىيـ الدرس
استقصاء أخرل لدل الطمبة ،كيتضمف الدرس
ن
كالعالقات في ما بينيا ،حتى يسيؿ عمى الطالب إدراكيا كتذكرىا في ما بعد.

 .6األمثمة:
تـ تكزيع االمثمة ضمف محتكل الدرس مف بدايتو كحتى النياية لتمثؿ مراحؿ متكاممة لبناء المفاىيـ كتكضيح
العالقات بينيا ،كذلؾ بصكرة متسمسمة مف البسيط المباشر إلى األكثر صعكبة ،عمى أف يككف لمطمبة الدكر
الصفية .كقد يعقب حؿ المثاؿ طرح سؤاؿ يميد لمرحمة الحقة،
الرئيس في حؿ تمؾ األمثمة خالؿ الحصة
ٌ
مف خالؿ إثارة فضكؿ الطالب لمبحث عف اإلجابة في المحتكل .كنمفت االنتباه أف أمثمة الدرس تأتي ضمف

مرحمتي االستكشاؼ كالتكضيح في دكرة التعمـ.
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 .7أسئمة وقضايا تفكير ضمن المحتوى:
مستمر
نا
تقكيما
إف األسئمة التي تقع ضمف محتكل الدرس كالتي تأتي عمى صكرة سؤاؿ أك قضية تفكير تمثؿ
ٌ
ن
يجريو المعمـ لمطمبة خالؿ مرحمتي االستكشاؼ كالتكضيح ،كال تمثؿ
ختاميا لمدرس  ،كقد ركعي بذلؾ التفاكت في قدرات الطمبة ،كال بد ىنا مف الحصكؿ عمى إجابات
تقكيما
ن
ن
متكررة مف أكثر مف طالب لمقضية الكاحدة قبؿ التكصؿ إلى اإلجابة النمكذجية.
 .8األشكال والرسومات:
يتضمف محتكل الدرس العديد مف الصكر كاألشكاؿ لما لذلؾ مف أىمية في تكصيؿ األفكار إلى الطمبة
كمساعدتيـ عمى التكضيح كالتفسير ،كربط المعرفة بالحياة اليكمية ،كجاء كؿ شكؿ في مكانو المناسب في
أف ترقيـ األشكاؿ جاء متسمسال،
محتكل الدرس مما يسيؿ عمى الطمبة ربط الشكؿ مع المضمكف ،كما ٌ

كمتضمنا لرقـ الفصؿ مف أجؿ اإلشارة إليو بكضكح ضمف النص.
ن
البيانية:
 .9الرسومات
ّ

تمثٌؿ الرسكمات البيانية كاحدة مف أىـ أشكاؿ التكاصؿ كتعميـ نتائج التجارب كتمخيص البيانات كتنظيميا؛
نظر لألىمية البالغة ليا،
لذا ،ضـ الكتاب الكثير مف الرسكمات البيانية التي تكضح العالقات بيف الكميات ،نا
كعمى المعمـ االىتماـ بيا كتدريب الطالب عمى قراءة الرسكمات البيانية كتحميميا كاستخالص البيانات منيا،

بيانيا ككيفية تمثيؿ المتغيرات كاختيار
ثـ تعميمو الطريقة الصحيحة لتمثيؿ العالقات بيف المتغيرات برسميا ن
اإلحداثيات كالتدريج المناسب.

التوسع:
.01
ّ

امتدادا لمفاىيـ
يمثؿ ىذا الجزء مف الدرس مرحمة التكسع مف مراحؿ دكرة التعمـ ،كتعرض فيو قضية تمثؿ
ن

أسيا لكاحد مف مكضكعات الدرس ،كتجدر اإلشارة أف
الدرس كربطيا بالكاقع العممي ،أك قد يشكؿ امتد نادا ر ن
محددة ذات قدرات متميزة مف
ىذا المكضكع ال يدخؿ في تقكيـ أداء الطالب ،فيك قد يككف خاص بفئة
ٌ

الطمبة ،كليس بالضركرة أف يثير اىتماـ الطمبة جميعيـ.
 .00مراجعة الدرس:
تمثؿ المراجعة مرحمة التقكيـ الختامي المنظـ لمدرس كىي المرحمة األخيرة مف دكرة التعمـ الخماسية؛ إذ
تطرح األسئمة عمى الطمبة فيجيبكف عمييا كقد يتكرر طرح السؤاؿ كاإلجابة عميو أكثر مف مرة بما يتناسب
مع قدرات الطمبة .كتـ التركيز عمى األسئمة المفاىيمية التي تساعد المعمـ في عممية التغذية الراجعة ،إذ
يككف المعمـ صكرة كاضحة عف فيـ الطالب لممكضكع.
ٌ
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بعض مهارات عمميات العمم
مهارة التمثيل البياني
تستخدـ الرسكمات البيانية لتمثيؿ العالقة بيف المتغيرات ،مثؿ تغير المتكاصؿ لطكؿ نبتة بصكرة

تابعا يعتمد عمى الزمف ،كتمثؿ العالقة بيف متغيرم
نا
متغير مستقال ،كالطكؿ
نا
يعد الزمف
يكمية؛ إذ ٌ
متغير ن
كتدكف في جدكؿ مناسب عمى صكرة أزكاج
الزمف كالطكؿ عمى صكرة خط بياني ،فترصد قيـ المتغيريف ٌ
مرتبة لقيـ الزمف كالطكؿ ،كما في الجدكؿ اآلتي:
اليومُ(يوم)
طولُالساقُ(سن)

1
25

2
22

تُمثلُقينُاألزواجُالمرتبةُفيُالجدولُعلىُالرسنُالبيانيُكماُيأتي:
 رسـ محكريف متعامديف عمى كرؽ مربعات ،حيث يخصص المحكر
األفقي (س) لممتغير المستقؿ كىك الزمف ،كتكتب كممة "الزمف" عند

نياية الطرؼ المكجب لممحكر ،كيخصص المحكر الرأسي (ص)

لممتغير التابع كىك الطكؿ ،فتكتب كممة "الطكؿ" عند نياية الطرؼ
المكجب لممحكر ،كما في الشكؿ المجاكر.
 تدريج كؿ مف المحكريف بصكرة مناسبة تكفي الحتكاء قيـ كؿ

متغير ،كفي ىذا المثاؿ يبدأ تدريج محكر (س) مف الصفر كينتيي
بقيمة ٔ ،أك ٕ أياـ ،كيبدأ تدريج محكر (ص) مف القيمة ِٓ سـ،
كينتيي بالقيمة َْ سـ؛ إذ أنو ال حاجة إلظيار القيـ دكف ِٓ سـ

عمى المحكر ،كما في الشكؿ.
 رسـ نقاط عمى الشكؿ تمثؿ األزكاج المرتبة ،بحيث أنو عند رسـ
عمكديا عميو ،فإنو يحدد
خط يبدأ مف النقطة كيمتقي مع محكر (س)
ن
قيمة الزمف لتمؾ النقطة ،كعند رسـ خط أفقي مف ُالنقطة ليمتقي مع

عمكديا عميو ،فإنو يحدد قيمة الطكؿ ،كما في الشكؿ
محكر (ص)
ن
المجاكر.

 بعد تعييف النقاط جميعيا عمى المستكل الديكارتي ،يرسـ خط أممس
معا ،كيمر بأكبر عدد منيا دكف أف يشكه الخط ،إذ ال
يصؿ النقاط ن
يمر الخط بالنقاط الشاذة كالتي تمثؿ قياسات مشتتة .كما في النقطة

عند الزمف ( ز=ٔ ث).
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3
33

4
33

5
36

6
43

إيجاد ميل منحنى العالقة
عرؼ الميؿ بأنو نسبة التغير في قيـ محكر (ص) ،إلى التغير في قيـ محكر (س) ،كإليجاد مقدار
يي ٌ
الميؿ تتبع الخطكات اآلتية:
 اختيار نقطتيف عمى الخط البياني ،كلتكف النقطة (أ) التي

ترتبط بالزكج المرتب ( ُ ،)ِٓ ،كالنقطة (ب) التي ترتبط
بالزكج المرتب ( ٔ.)َْ ،

 إيجاد الفرؽ بيف النقطتيف عمى محكر (ص) ،كالذم تمثمو
القيمة  Δص ،كأيجاد الفرؽ بيف النقطتيف عمى محكر
(س) ،كالذم تمثمو القيمة  Δس.

 حساب ميؿ الخط مف قسمة المقدار  Δص عمى
المقدار  Δس .أم إف:
ميؿ الخط المستقيـ

Δص

)َْ

ِٓ(

ُٓ

Δس

) ٔ

ُ(

ٓ

ّ

نالحظ في ىذا المثاؿ أف العالقة بيف المتغيريف جاءت عمى ىيئة خط مستقيـ ثابت الميؿ ،مما يعني

يكميا بشكؿ منتظـ ،أم أف المعدؿ اليكمي لمزيادة في طكؿ ساؽ النبتة يساكم
أف طكؿ ساؽ النبتة يتغير ن
مستقيما ،يقاؿ أف العالقة خطية.
مقدار ثابتنا .كعندما تككف العالقة بيف المتغيريف خطنا
نا
ن
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الفصل الدراسي األول
إجابات أسئلة المحتوى ومراجعة الدروس وأسئلة الفصول
الفصل األول /الدرس األول
سؤاؿ (ص :) ُِ :أذكر أمثمة أخرل عمى كؿ نمط معرفة كميارة مف ميارات العمـ.
أنماط المعرفة:

يتمدد النحاس بالح اررة.
حقيقة عمميةٌ :
مفيكـ عممي :العنصر :مادة نقية تتككف مف نكع كاحد مف الذرات.
مبدأ عممي :الطاقة ال تفنى كال تستحدث ،إنما تتحكؿ مف صكرة إلى أخرل.

قاعدة عممية :الجسـ المغمكر في سائؿ يفقد مف كزنو بمقدار كزف السائؿ المزاح.
طرديا معيا.
قانكف عممي :عندما تؤثر قكة في جسـ كتحركو ،فإنيا تكسبو تسارنعا يتناسب
ن
نظرية عممية :جزيئات الغاز المحصكر تككف في حركة مستمرة ،كتتصادـ مع بعضيا.

مهارات العمم:

مالحظة :مشاىدة خسكؼ القمر.
قياس :قياس كتمة صندكؽ تمر باستخداـ الميزاف.

تصنيؼ :فصؿ عبكات األلمنيكـ عف العبكات البالستيكية.
تفسير :تدكر اإللكتركنات حكؿ النكاة بسبب قكة جذب النكاة ليا.
بناء عمى نتائج األبحاث كالدراسات.
تنبؤ :تكقع إنتاج األردف لمنفط ،ن
بيانيا لمعالقة بيف مكقع سيارة متحركة كالزمف.
رسما ٌ
تكاصؿ :طالب يعرض لزمالئو ن

مراجعة الدرس ()0-0

ُ .المفيكـ ىك نمط أساسي في بناء المعرفة العممية؛ لذا فيك يش ٌكؿ جزءا مف أنماط المعرفة األخرل ،فال بد
عدة لتكضيح القانكف ،أك غيره مف أنماط المعرفة.
مف استخداـ مفاىيـ عممية ٌ

ِ .تقكـ المالحظة العممية عمى استخداـ الحكاس بصكرة مباشرة أك غير مباشرة ،كىي عرضة لمخطأ؛ لذا
عدة لمتخمص مف األخطاء المحتممة.
يعاد رصد المالحظة مرات ٌ
ّ .مبدأ عممي.

ْ .التنبؤ العممي كاحدة مف ميارات العمـ ،تستند إلى معرفة عممية سابقة أك بيانات تـ جمعيا باستخداـ

مبنيا عمى الحدس كالظف.
ميارات أخرل كالمالحظة أك التفسير ،بينما يككف التخميف نا
تقدير ٌ
ٓ .تفكير ناقد :التكاصؿ ىك تعميـ نتائج التجارب كاألبحاث العممية ،كعند حصكؿ الباحث عمى تمؾ النتائج
فال داعي لتكرارىا ،فإنو يكفر جيده ككقتو إلجراء تجارب جديدة.
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الفصل األول /الدرس الثاني
مراجعة الدرس ()5-0

ُ .العمـ الذم ييتـ بدراسة المادة كالطاقة ،ككيفية حدكث التفاعؿ بينيما.

ِ .الميكانيكا ،الضكء ،الح اررة ،الكيرباء كالمغناطيسية ،التذبذبات كالمكجات ،الفيزياء الحديثة.
ّ .تتطمب دراسة الكثير مف مكضكعات الطب معرفة بالفيزياء ،مثؿ خكاص المكاد كالضكء
كالكيرباء كاإلشعاع.

ْ .تستخدـ الرياضيات في تحميؿ البيانات الفيزيائية ،كالعالقات الرياضية لكصؼ الكميات،
كتستخدـ الجداكؿ كالرسكمات البيانية لتنظيـ المعمكمات كتمخيصيا كعرضيا بصكرة أفضؿ.

ٓ .تفكير ناقد :أ -مجاؿ الميكانيكا.

ب -مجاؿ الح اررة كأثرىا في المكاد.

جػ -مجاؿ المغناطيسية.
الفصل األول /الدرس الثالث

مراجعة الدرس ()3-0
ُ -عممية تحديد عدد مرات احتكاء كمية فيزيائية غير معركفة المقدار عمى كمية أخرل محددة مف النكع ذاتو
باستخداـ اداة مناسبة.

ِ -كحدة القياس ىي كمية فيزيائية محددة المقدار مف نكع الكمية المقاسة ،بينما أداة القياس ليست كذلؾ فيي
أداة عممية كالمسطرة كالككب الفارغ كميزاف الح اررة ،كغيرىا.

ّ -تفكير ناقد :متكسط قياسات أحمد = ُ ث ،متكسط قياسات سامي = ِ ُ,ث ،يالحظ أف نتيجة سامي
تطابؽ القيمة المقبكلة مع أف قياساتو متباعدة كالتشتت فييا كبير ،مما يعني أف الخطأ عنده في كؿ

شخصيا ،في حيف أف نتائج أحمد متقاربو لكنيا جميعيا أقؿ مف القيمة المقبكلة مما
محاكلة كاف خطأ
ن
يشير إلى أف مصدر الخطأ عنده كاف أداة القياس.
الفصل األول /الدرس الرابع
تفكير إبداعي ( ص :)ِٓ :ابحث في كتب الفيزياء عف عالقات رياضية تساعدؾ عمى اشتقاؽ كحدات الكميات
األتية ،بداللة كحدات أساسية في النظاـ العالمي:

الكزف= الكتمة × تسارع الجاذبية ،كحدة الكزف ( نيكتف) = كغ × ـ /ثِ = كغ ـ /ث

ِ

طاقة الكضع = الكتمة × تسارع الجاذبية × االرتفاع ،كحدة طاقة الكضع = كغ × ـ /ثِ × ـ = كغ ـِ /ث

ِ

الح اررة النكعية = كمية الح اررة ÷ (كتمة الجسـ × تغير درجات الح اررة) ،كحدة الح اررة النكعية = جكؿ /كغ ͦ س

الدفع = القكة × الزمف ،كحدة الدفع = نيكتف × ث = كغ × ـ /ث
الكثافة = الكتمة  /الحجـ ،كحدة الكثافة = كغ /ـ

ّ
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مراجعة الدرس ()4-0
ُ -الكحدات األساسية :كحدات لسبع كميات فيزيائية أساسية تضمنيا النظاـ العالمي لمكحدات .مثؿ:
المتر ،الثانية ،كيمك غراـ ،األمبير.

الكحدات المشتقة :كحدات لكميات فيزيائية غير أساسيةاشتقت مف كحدات الكميات األساسية .مثؿ:

نيكتف ،جكؿ ،فكلت ،ـ/ث

ِ -تستخدـ البادئات في النظاـ العالمي لمكحدات لتسييؿ كتابة األرقاـ ،كتقميؿ عدد المنازؿ كاألصفار
كذلؾ في القياسات الكبيرة أك الصغيرة.

ّ)ٔ َُ × ٔ,ُُ = ََََُُٔ( ،)ْ- َُ × ْ,ٕ = َ,َََْٕ( ،)ٓ َُ × ِ,ُِ = َََُِِ( -
ْ -تفكير ناقد :السنة الضكئية تساكم
= ِٓ ّٔٓ,يكـ×ِْ ساعة /يكـ×َٔ دقيقة /ساعة×َٔ ث /دقيقة×ٕٗٗٗ ٖ َُ ×ِ,ـ/ث
= َُُْٗٗ × ّ,

ُْ

ـ

الفصل األول /الدرس الخامس
تفكير إبداعي ( ص :)33 :تصميـ نشاط لقياس كثافة زيت الزيتزف:
األدكات :كمية مف زيت الزيتكف ،مخبار مدرج ،ميزاف حساس.

اإلجراءات:

ُ .ضع المخبار المدرج فارنغا فكؽ الميزاف كدكف كتمتو.
ِ .ضع كمية الزيت في المخبار المدرج كاق أر قياس حجـ الزيت بطريقة صحيحة.
معا.
ّ .ضع المخبار كفيو الزيت فكؽ الميزاف ،كاق أر قياس كتمة المخبار كالزيت ن

ْ .احسب كتمة الزيت ،ثـ استخدـ العالقة الرياضية (الكثافة = الكتمة /الحجـ) لحساب كثافة الزيت.
مصادر الخطأ المتكقعة :خطأ شخصي عند قراءة المخبار كالميزاف ،خطأ أداة في معايرة الميزاف.

مراجعة ()5-0
ُ -تدرج المسطرة العادية بكحدة مممتر كيساكم جزء مف عشرة مف السنتمتر.

العداد اإللكتركني لرصد زمف بداية حركة الجسـ كزمف نيايتيا،
ِ -كظيفة البكابتيف الضكئيتيف في ٌ
كأىمية ذلؾ الحصكؿ عمى دقة كبيرة كالتخمص مف زمف رد الفعؿ عند القياس باستخداـ الساعة.

جميعا ،ككانت القيمة المقاسة تقؿ عف القيمة الحقيقية
ّ -حيث أف الخطأ تكرر عند قياس كتؿ الطمبة
ن
بمقدار ثابت ( ّ كغ) ،فإف الخطأ ناتج عف عدـ معايرة الميزاف ،كيصحح ذلؾ بمعايرة الميزاف؛ بضبط
مؤشره عمى الصفر عندما ال تككف كتمة فكقو.

عمي ما حدث ،بأف الغيكـ المصدرة لمبرؽ تقترب منو مما
ْ -تفكير ناقد :التفسيرات المحتممة ىي :قد يفسر ٌ
يقمؿ مف زمف كصكؿ الصكت ،كىذا تفسير مقبكؿ .كال يمكف االعتماد عمى تمؾ المالحظة في تكقع
خطأ شخصي أك خطأ أداة.
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أسئمة نهاية الفصل األول
الجزء األول :أسئمة قصيرة اإلجابة

ُ -اختر رمز اإلجابة الصحيحة لك ٌؿ فقرة مف الفقرات اآلتية:
(ُ)  ............جػ  -المبدأ.
(ِ)  ............ب -مفيكـ.
(ّ)  ...........أ -الضكء

(ْ)  ............جػ -القياس.

(ٓ)  ............د -أجزاء الكحدة كمضاعفاتيا.
قما ككحدةن.
(ٔ)  ............جػ -ر ن
(ٕ)  ............أ -المتر.
ِ-

(ٖ)  ............بُْ,ّ -
حقيقية عممية .ُ :النحاس مكصؿ لمكيرباء.
ِ .ينعكس الضكء عف المرآة.

مفهوم عممي .ُ :المركب ىك مادة نقية تتألؼ جزيئاتيا مف نكعيف أك أكثر مف الذرات.
ِ .السرعة ىي اإلزاحة التي يقطعيا الجسـ المتحرؾ في كحدة الزمف.

مبدأ عممي .ُ :تمتمؾ األجساـ طاقة كضع ناتجة عف الجاذبية األرضية.
ِ .تبقى الشحنة محفكظة عند انتقاليا مف جسـ إلى آخر.

طرديا مع القكة :ؽ = ؾ × ت
قانون عممي .ُ :إذا أثرت قكة في جسـ فإنو يكتسب تسارع يتناسب
ن
ِ .عند انعكاس الضكء فإف قياس زاكية السقكط يساكم قياس زاكية االنعكاس.
ّ-
أ -ينعكس الضكء عف السطكح المصقكلة  ........ميارتي التجريب كالمالحظة.

ب -يدكر حكؿ كككب المريخ قمراف  ..........المالحظة غير المباشرة باستخداـ أدكات الرصد.
ب -درجة ح اررة سطح الشمس َََٔ ºس  .......التفسير ( تفسير مالحظات عف الشمس)
جػ  -الضغط الجكم في مدينة ما يساكم ٕٓ سـ زئبؽ  ..........ميارة القياس.

معتمدا عمى اختالؼ الحجـ تنبأ باختالؼ الجيد.
ْ -ميارة التنبؤ:
ن
ميارة المالحظة :الحظ أف اإلضاءة متماثمة.
ميارة القياس :قاس جيد كؿ مف البطاريتيف.

ميارة التجريب :كصؿ دائرة كيربائية مف مصباح كبطارية كأسالؾ.
13

الجزء الثاني :أسئمة حسابية

حكؿ الكميات اآلتية مف الكحدة المقيسة بيا إلى الكحدة المقابمة لك ٌؿ منيا:
ٌٓ -
أ ُِ -ميكرك أمبير = ُِ × َُ  ٓ- َُ × ُ,ِ = ٔ-أمبير.
ب ِٕ -كـ /ساعة = (ِٕ × َََُ) َِ = )َٔ × َٔ ( /ـ /ث.

ّ

جػ ُٔ,ٓ -لتر = ٓ ِ-َُ × ُ,ٔٓ = َ,َُٔٓ = َََُ ÷ ُٔ,ـ

د َٕ -نانكمتر = َٕ × ََُُ × ٕ = ٗ-

ٖ-

متر

ٔ -أ -سرعة الضكء = ٕٗٗٗ ٖ َُ × ِ,ـ/ث.
ب -قطر ذرة الييدركجيف = َ× ُ,

ٖ-

جػ -السنة = ُّٔٓ ٕ َُ × ّ,ثانية.

و
متر.

ٕ -عدد األكياس = ٓ ٕ,طف ÷ ٓ ّ َُ × ِ,غ
= ( ََٕٓ كغ) ÷ ( ٓ ِ,كغ) = َََّ كيس.

ٖ -أكمؿ الجدكؿ اآلتي بكتابة اسـ أداة القياس المناسبة ككحدة القياس.

ٗ-

الكمية المقيسة

أداة القياس المناسبة

كحدة القياس المناسبة

زمف سقكط جسـ مف حافة الطاكلة إلى األرض.

عداد إلكتركني

ث  /ممي ثانية

قطر سمؾ نحاسي رفيع.

أداة الميكركمتر

ممـ  /ميكرك متر

أعماؽ البحار كالمحيطات.

سكنار /مكجات فكؽ صكتية

سرعة سيارة رصدتيا دكرية مركر.

رادار /مكجات كيرمغناطيسية

متر
ه
ـ /ث أك كـ /س

ميزاف خاص

كغ أك طف

محممة.
كتمة شاحنة ٌ

ُأ -ممي ثانية (جزء مف عشرة أجزاء مف الثانية).

ب -األكؿ ِ :سـ ،الثاني ْ سـ ،الثالث ٔ سـ ،الرابع ٖ سـ ،الخامس َُ سـ.
ُ
جػ -

الزمف ( ث )

َُ,

َِ,

َّ,

َْ,

َٓ,

اإلزاحة ( سـ)

ِ

ْ

ٓ

ٖ

َُ
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 -01يتركب جرس التكقيت مف جرس كيربائي يعمؿ عمى التيار المتردد ،فتيتز المطرقة فيو بمعدؿ يساكم
تردد التيار الكيربائي كىك َٓ ىرتز ،فيرسـ الجرس َٓ نقطة في الثانية الكاحدة .كيككف الزمف بيف كؿ

نقطتيف ىك ُ َٓ /مف الثانية أم (َِ َ,ث).
الفصل الثاني /الدرس األول

فكر (ص ْٗ) :رتب ىؤالء االشخاص تصاعديا حسب السرعة المتكسطة لكؿ منيـ .محددا اتجاه حركتو.
خالد (سرعتو صفر) ثـ جماؿ ثـ أحمد.
اتجاه حركة جماؿ ىك لميميف ألف ميؿ المنحنى مكجب ،بينما يتحرؾ أحمد لميسار.
مراجعة الدرس ()1-2
ُ -مخطط مكقع الجسـ المتحرؾ :أك مخطط حركة الجسـ ،كىك رسـ يعرض مجمكعة صكر متتالية
لمجسـ تظير فييا مكاقعو في فترات زمنية متتالية ،نسبة إلى نقطة إسناد محددة.
يسارا .أما االزاحة
ِ -مكقع الجسـ :ىك بعد الجسـ عف نقطة اإلسناد عند لحظة زمنية محددة ،ن
يمينا أك ن
فيي التغير في مكقع الجسـ خالؿ فترة زمنية ،كالمكقع كاإلزاحة لمجسـ المتحرؾ يتغيراف مع الزمف.

مكجبا فيذا يعني أف
ّ -يمثؿ ميؿ منحنى (المكقع -الزمف) السرعة المتكسطة لمجسـ فاذا كاف الميؿ
ن
سالبا فإف الجسـ يتحرؾ نحك اليسار.
الجسـ يتحرؾ نحك اليميف ،أما اذا كاف الميؿ ن

ْ -تفكير ناقد :ألف المنحنى إذا تكازل مع محكر الصادات فيذا يعني أف لمجسـ أكثر مف مكقع عند نفس
المحظة الزمنية ،كىذا غير ممكف.
الفصل الثاني /الدرس الثاني
فكر(ص :)45
 أي الجسمٌن ٌتحرك بتسارع أكبر؟ الجسم (ب) ألن منحنى (السرعة – الزمن) له مٌل أكبر.
 هل ٌمكنك مقارنة االزاحة التً قطعها كل من الجسمٌن فً فترة زمنٌة واحدة؟
نعم  .من المساحة تحت كل منحنى فً هذه الفترة.ومن الشكل تكون ازاحة الجسم ب أكبر.
مراجعة الدرس ()2-2
ُ -تكصؼ السرعة أنيا متغيرة بانتظاـ عندما تتغير بمقادير متساكية في فترات زمنية متساكية.
ِ -السرعة السالبة تعني أف اتجاه حركة الجسـ إلى اليسار ،كبما أف التسارع مكجب فإ ٌف اتجاه التسارع
عاكسا التجاه الحركة ،كىذا يعني أف سرعة الجسـ تتناقص.
يككف م ن

ّ -يستدؿ عمى اإلزاحة مف المساحة تحت المنحنى (المحصكرة بيف المنحنى كمحكر الزمف).
ْ -تفكير ناقد :يتغير مكقع الجسـ بتغيير نقطة اإلسناد ،ألنو يحدد نسبة ليا ،أما اإلزاحة فال تتأثر بذلؾ
ألنيا تساكم التغير في المكقع.
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الفصل الثاني /الدرس الثالث
سؤاؿ ص (ٕٓ) ما السرعة المتكسطة لممتزلج عمى مدل الحركة كميا؟
السرعة المتكسطة = اإلزاحة الكمية /الزمف الكمي لمحركة = ْٔ ٔ,ْ = )ٔ+ْ( /ـ /ث
مراجعة الدرس ()3-2
ُ -عِ = عُ  +ت ز
عِِ = ع

ِ
ُ

ِ +ت س
ِ

س = عُ ز  +ت ز

ِ -أف يتحرؾ الجسـ بتسارع ثابت.
ّ -عِ = ت ز
عِِ=ِت س
س= ت ز

ِ
ِ

ْ -تفكير ناقد :س = سُ  +عُ ز  ِ/ُ +ت ز
الفصل الثاني /الدرس الرابع

تفكير ناقد (ص ّٔ) :في حاؿ عدـ إىماؿ مقاكمة اليكاء ،فإنيا ستؤثر في الكرة بعكس اتجاه حركتيا
فيصبح تسارع الكرة نحك األسفؿ أكبر مف تسارع السقكط الحر ،كينتج عف ذلؾ أف يصبح أقصى ارتفاع
لمكرة أقؿ مما سبؽ.
مراجعة الدرس ()4-2
ُ -ىك تسارع جسـ يتحرؾ حركة حرة بتأثير الجاذبية األرضية فقط كمقداره ٖ ٗ,ـ /ثِ نحك األسفؿ.
كشرطو أال تؤثر في الجسـ أم قكة أخرل سكل قكة الجاذبية األرضية.

ِ -عند قذؼ الكرة إلى األسفؿ سكؼ تيبط بتسارع السقكط الحر ،إال أف سرعتيا االبتدائية تجعؿ
سرعتيا النيائية أكبر كزمف سقكطيا أقؿ مف السابؽ.

حر ألف الجسـ سقط بتأثير قكة الجاذبية كحدىا بإىماؿ مقاكمة اليكاء ،كما لك
يعد سقكطا نا
ّ -نعـٌ ،
سقط مف أعمى بناية.

ْ -تفكير ناقد :عند اطالؽ الرصاصة بشكؿ رأسي تقؿ سرعتيا أثناء الصعكد حتى تسكف ،لكف عند
ىبكطيا ستتأثر بتسارع السقكط الحر كبنفس اتجاىيا فتتزايد سرعتيا لتعكد إلى سطح األرض

بالسرعة االبتدائية نفسيا ،كما لك اطمقت بشكؿ مباشر نحك الشخص .ال بد مف التخمص مف
عادات إطالؽ العيارات النارية في المناسبات ،لما ليا مف آثار خطيرة عمى المجتمع.
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إجابات أسئمة نهاية الفصل الثاني
الجزء األول :أسئمة قصيرة اإلجابة

ُ-

الفرع

ُ

ِ

ّ

ْ

ٓ

االجابة

جػ

ب

د

جػ

جػ

ِ -أ -ميؿ منحنى ( المكقع -الزمف) يزكدنا بمعمكمات عف المكقع عند كؿ لحظة ،كالسرعة المتكسطة.

ب -ميؿ منحنى ( السرعة – الزمف) يزكدنا بمعمكمات عف السرعة المحظية ،كالتسارع المتكسط (الميؿ)،
كاإلزاحة المقطكعة (المساحة تحت المنحنى).

الجزء الثاني :أسئمة حسابية

ّ -ليما التسارع نفسو؛ ألف التغير في السرعة متساكم ،كالتغير في الزمف متساكم.
ْ-

أ -يقع العداء (ب) عمى بعد ََُ متر مف العداء (أ) نحك جية اليسار.

ب -سرعة العداء(ب) أكبر ألف ميؿ منحنى السرعة لو أكبر.

جػ -تمثؿ مكقع التقاء العدائيف؛ أم كجكدىما عند (س) في المحظة الزمنية نفسيا.
د -عند الزمف (َِ ث) يككف مكقع العداء أ عمى بعد =َُٖ ـ مف نقطة اإلسناد ،بينما العداء ب
يككف مكقعو عمى بعد = َُّ ـ منيا تقريبا فتككف المسافة بينيما= َُٖ َٓ=َُّ-ـ
ٓ-
ب -الحركة بالسرعة نفسيا لكف باالتجاه المعاكس:

أ -الحركة بضعفي السرعة السابقة:

ف(م)
6

4

ف(م)

0
2

0

15
-2
-4

10
ف(م)

5

-6
-8

0
5

0

 -6ال بد من تعدٌل الرسم البٌانً (المرحلة األول السرعة ثابتة =  02والزمن  5ث) والمرحلة الثانٌة
السرعة ثابتة =  54-والزمن  6ث)
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ع(م/ث)
30
20
10
0
10

15

0

5

-10
-20

ٕ -أ -مف تسارع الشاحنة ،نحسب السرعة عند كؿ ثانية فنحصؿ عمى القيـ في الجدكؿ اآلتي:
الزمف (ث)

َ

ُ

ِ

ّ

ْ

السرعة المحظية (ـ /ث)

َِ

ُٓ

َُ

ٓ

َ

ع( م/ث)
25
20
15
10
5
0
6

4

2

0

ب

ب -مف المنحنى :اإلزاحة = المساحة تحت المنحنى= ُ َْ=َِ× ْ × ِ/ـ
ٖ -أ -عِ=عُ+ت ز = َ  ّ = )ٔ × َ,ٓ( +ـ /ث
ب -اإلزاحة خالؿ الفترة االكلى :سُ = عُ ز +ت زِ= َ  ٗ=ّٔ×َ,ٓ×َ,ٓ +ـ
اإلزاحة خالؿ الفترة الثانية :سِ = ع ز= ّ ×َِ = َٔ ـ
اإلزاحة الكمية = سُ  +سِ = ٗ  ٔٗ = َٔ +ـ
ٗ -أ -عند أقصى ارتفاع تككف عِ = صفر كحسب المعادلة:
عِِ=عُِِ+ت ص
َ= عُِ ُُ,ِٓ×َُ-×ِ+
عُِ=َِ×ِٓ ------- ِِٓ=ُُ,عُ = ُٓ ـ
صفر (ص= صفر)
ب -عندما تعكد الكرة إلى األرض تككف قد قطعت ازاحة تساكم نا
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ص= عُ ز +ت ز

ِ
ِ

َ=ُٓ ز  ×َُ- × ِ/ُ +ز

ُٓ ز  ٓ -زِ = صفر  ----ز (ّ – ز) = صفر  ----ز= ّ ث ،أك( ز = صفر).
َُ -أ -النقطة ب تمثؿ لحظة تذكر سارة أنيا لـ تغمؽ الباب
ب -باتجاه اليميف ،ألف المكقع مكجب
جػ -الفترة د ىػ تمثؿ زمف االنتظار كيساكم ٓ دقائؽ
د -السرعة في الفترة (أب) =ΔسΔُ/ز=ََُٓ=َ-ٓ/َ-ـ /ث
السرعة في الفترة (ب جػ) =ُΔس Δُ/ز=ََُ- = ٓ-َُ/َٓ-ـ /ث
السرعة في الفترة (جػ د) =ُΔس Δُ/ز=ََُٔ,ٕٔ=َُ-ِٓ/َ-ـ /ث
السرعة في الفترة ( ق ك) =ُُΔس Δُ/ز=ُٕٕٓ,ٓ=َّ-َْ/ََُ-ـ /ث
ق_ مكقع سارة عند المحظة ( ز = َِ دقيقة) ،نختار نقطة إسناد كلتكف ب مثال ،عندىا يككف مكقع
سارة بالنسبة إلى النقطة ب ىك ُٓ = َٓ – ٔٓ :ـ إلى اليميف مف ب.
ُُ-
ع ( م  /ث)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
40

30

20

0

10

اإلزاحة = المساحة تحت المنحنى= مساحة شبو المنحرؼ = ُ ََِ= ٖ × )ُٓ+ّٓ(×ِ/ـ
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فإف المسافة بيف المكقعيف األكؿ كالثاني:
ُِ -أ -عند تحديد نقطة اإلفالت بانيا نقطة إسناد مرجعيةٌ ،
ص= عُ ز +ت ز

ِ
ِ

 = َ,ٖ -صفر – ُ َُ × ِ/ز

زِ = ُٔ -------- َ,ز = ْ َ,ث الفاصؿ الزمني بيف كؿ صكرتيف متتاليتيف.
ب -الفاصؿ الزمني بيف الصكرتيف األكلى كاألخيرة = ٔ × ْ ِ,ْ = َ,ث
عِ=عُ+تز
ع ِ = صفر – َُ × ْ ِْ - = ِ,ـ /ث السرعة النيائية ،نحك األسفؿ.
جػ -السرعة المتكسطة ع = اإلزاحة الكمية /الزمف الكمي
= (  ُِ - = ِ,ْ / )ٖ,ٖ - ٕ,ِ - ٓ,ٔ - ْ,َ - ِ,ْ - َ,ٖ -ـ/ث نحك األسفؿ.

الفصل الثالث /الدرس األول
فكر ص(ٕٔ) :

 قد ال يستجيب الجسـ لتأثير القكة ،فال يتحرؾ ،مثؿ التأثير في الجدار بقكة.
 تعد قكة االحتكاؾ قكة سحب؛ ألنيا تؤثر في األجساـ بعكس اتجاه حركتيا.
 قكة الكزف كتؤثر نحك األسفؿ ،كقكة شد الحبمممصندكؽ كتؤثر نحك األعمى.
مراجعة الدرس ()1-3

ُ -القكة :مؤثر خارجي يؤثر في األجساـ فيغير مف حالتيا الحركية ،أك يغير شكميا ،كتقاس بكحدة نيكتف.
القكة المحصمة :قكة مفردة تعادؿ في تأثيرىا مجمكعة القكل المؤثرة في الجسـ .كتقاس بكحدة نيكتف.
ِ -قكة الجاذبية ،كمف أمثمتيا الكزف .قكة الشد ،مثؿ شد حبؿ لصندكؽ ،القكة العمكدية ،مثؿ القكة التي تؤثر
بيا الطاكلة في كتاب مكضكع عمى سطحيا.
ّ -القكة المحصمة = ِ ّ - = ٓ -نيكتف ،إلى اليسار.
القكة المحصمة = ٖ – ُِ =  ْ -نيكتف ،إلى األسفؿ.
القكة المحصمة = َِ  ّٓ = ُٓ +نيكتف ،إلى الغرب.
ْ -تفكير ناقد :تؤثر في الصحف ثالث قكل؛ كزف الفنجاف إلى األسفؿ ،ككزف الصحف إلى األسفؿ كالقكة
العمكدية التي تؤثر بيا الطاكلة في الصحف إلى األعمى كتساكم في مقدارىا مجمكع كزني الفنجاف
كالصحف.
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تفكير ناقد (ص ّٖ):

ذاتيا ،ثـ تؤثر بيا
ُ -عند سحب الكرقة تبقى القطعة المعدنية في مكانيا بسبب قصكرىا عف الحركة ن
الجاذبية فتسقط إلى األسفؿ داخؿ الكأس.

ِ -عند ضرب مقبض المطرقة لألسفؿ يتكقؼ المقبض كيبقى رأس المطرقة متحركا إلى األسفؿ بسبب
جيدا.
قصكرة فيثبت بالمقبض ن

 سؤاؿ (صٖٔ) جد مقمكب ميؿ العالقة في النشاط (ّ ،)ّ-ما الذم تمثمو النتيجة؟
الميؿ=

ت
ؽ

فيككف مقمكب الميؿ = ؽ /ت = ؾ ،أم كتمة السيارة.

 استقصاء (ص ٕٖ):

 نيكتف :مقدار قكة تؤثر في جسـ كتمتو (ُ كغ) فتكسبو تسارنعا مقداره (ُ ـ /ثِ) ،باتجاىيا. -يتزف الجسـ عندما تككف القكة المحصمة المؤثرة فيو تساكم صفرا.

 تفكير ناقد (ص ٖٖ)

حسب قانكف نيكتف الثاني فإف المحصمة = ؽ

ؽ

عمكدية

عمكدية

–ك=ؾت

إف:
= ك  +ؾ ت ،كىي الكزف الظاىرم الذم نحس بو؛ أم ٌ

الكزف الظاىرم > الكزف الحقيقي

 تفكير ابداعي (ص ّٗ):

جدا ،بينما يظير أثر ذلؾ في
ُ -ألف كتؿ أجسامنا صغيرة ،تككف قكة جذب الشمس ليا ضعيفة ن

عمما أف بعد الشمس عف أجسامنا ىك نفس بعدىا عف الشمس.
األرض لكبر كتمتيا ،ن
ِ -ألف نصؼ قطر الكككب ( المسافة بيف الشخص كمركز الكككب) أكبر مف نصؼ قطر األرض
ستككف قكة جذب الكككب لمشخص أقؿ ،كيككف كزنو أقؿ مف كزنو عمى األرض.
مراجعة الدرس ()2-3
ساكنا كالجسـ المتحرؾ في خط مستقيـ بسرعة ثابتو يبقى كذلؾ ما لـ تؤثر فيو
ُ -الجسـ الساكف يبقى ن
قكة محصمة .يصؼ القانكف األكؿ حالتي اتزاف الجسـ إذ يبيف أف الجسـ المتزف (ع = صفر ،أك ع =
ثابت) تككف القكة المحصمة المؤثرة فيو مساكية الصفر.
ِ -قصكر االجساـ :ممانعة االجساـ لتغيير حالتيا الحركية .كيتناسب القصكر طرديا مع كتمة الجسـ.
ّ -اذا أثرت قكة محصمة في جسـ اكسبتو تسارعا يتناسب طرديا معيا كيككف باتجاىيا( .ؽ= ؾ ت)
ْ -اذا تفاعؿ جسماف فإف القكة التي يؤثر بيا األكؿ في الثاني تساكم في المقدار القكة التي يؤثر بيا
الثاني في األكؿ كتعاكسيا في االتجاه.

أفقيا فكؽ الطاكلة ،كالشعكر بقكة تؤثر مف الحقيبة في اليد ،أك
أمثمة عمى ذلؾ :سحب حقيبة الكتب ن
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دفع طالب لمجدار كىك يقؼ عمى زالجة ،إذ نالحظ اندفاع الطالب إلى الخمؼ.
ٓ -ألف قكة الفعؿ كقكة رد الفعؿ تؤثراف في جسميف مختمفيف كال تؤثراف في الجسـ نفسو؛ لذا ال يمكف
معا إليجاد المحصمة.
جمعيما ن
صفر ،كعندىا سيتزف الجسـ كيحافظ
ٔ -تفكير ناقد :ستككف محصمة القكتيف (كزف الجسـ كمقاكمة اليكاء) نا
عمى سرعتو الثابتة في أثناء سقكطو.

 تفكير ناقد (ص ٓٗ) :عند تعرض السيارة لصدمة مف الخمؼ ،فإنيا تندفع إلى األماـ بشدة الصدمة،
كيندفع جسـ الراكب معيا بتأثير الكرسي ،في حيف تمانع كتمة رأس الراكب ىذا االندفاع محافظة عمى
حالتيا الحركية السابقة ،مما يعرض الرقبة لمكسر .لكف مسند الرأس يمنع حدكث ذلؾ ،إذ أف جسـ
معا.
الراكب كرأسو يتعرضاف لمتأثير نفسو كيتحركاف ن

أف معدؿ االحتراؽ ثابت ،كقكة الدفع ثابتة ،إال أف احتراؽ الكقكد فيو
 تفكير ابداعي (ص ٔٗ) :مع ٌ
فإف تسارعو يزداد باستمرار.
ينقص مف كتمة الصاركخ ،كبذلؾ ٌ
مراجعة الدرس ()3-3
ُ -تؤثر قكة الفرامؿ في السيارة فتكقفيا ،أما الراكب فال ينتقؿ إليو أثر تمؾ القكة كبسبب القصكر الذاتي
لكتمتو قإنو يبقى محافظا عمى سرعتو كاتجاىو إلى األماـ.
ِ -ألف الدراجة تأثرت بقكة دفع المحرؾ فتحركت إلى األماـ أما الصندكؽ فمـ تؤثر فيو تمؾ القكة فبقي في
مكانو بسبب القصكر الذاتي ،كسقط عند تحرؾ الدراجة.
ّ -عند االنطالؽ ينسكب الشام إلى الخمؼ ألنو بيقى محافظا عمى سككنو بسبب قصكره الذاتي ،كعند
ظا عمى
الحركة بسرعة ثابتو يحافظ عمى استق ارره ،كعند التكقؼ ينسكب إلى األماـ ألنو يبقى محاف ن
سرعتو كاتجاىو ،ككؿ ذلؾ بسبب القصكر الذاتي.
ْ -تفكير ناقد :يككف المظمي ساقطنا بتأثير كزنو ،كعند فتح المظمة تصبح مقاكمة اليكاء أكبر مف الكزف
فيتحرؾ المظمي إلى األسفؿ بتباطؤ فتقؿ مقاكمة اليكاء ،لكنو ال يسكف كال يتحرؾ إلى األعمى ،ألف
سككنو يعني عدـ كجكد مقاكمة لميكاء.
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أسئمة الفصل الثالث
الجزء األول :األسئمة القصيرة اإلجابة

ُ -رمز اإلجابة الصحيحة:
الفرع

ُ

ِ

ّ

ْ

ٓ

االجابة

جػ

جػ

أ

جػ

د

ِ -ألف القكة أثرت في الككب كلـ تؤثرفي الماء فيبقى الماء عمى حالتو الحركية بسبب القصكر الذاتي
كيتحرؾ الككب فينسكب الماء بعكس اتجاه حركة الككب.
ّ -أ  -قكة الفعؿ ىي دفع القدـ لألرض نحك الخمؼ كقكة رد الفعؿ ىي دفع االرض لمقدـ نحك األماـ.
ب – ال بعتمد الصاركخ في عممو عمى غازات الكسط المحيط ،فالكقكد كاألكسجيف مكجكداف داخمو،
لذلؾ فيك يعمؿ خارج الغالؼ الجكم.
ْ -السيارة الصغيرة تتكقؼ أكال ،ألف كتمتيا أقؿ كحسب القانكف الثاني يككف تسارعيا السالب أكبر.
الجزء الثاني :األسئمة الحسابية

إف:
فإف :ت= صفر ،كجسـ الجندم في حالة اتزاف ،أم ٌ
ٓ -أ  -بما أف الجندم يتسمؽ بسرعة ثابتو ٌ
ؽ

محصمة

=ؽ

شد

– ك = صفر

ؽ شد = ََٔ -صفر  ------ؽ شد=ََٔ نيكتف
ب – ارتفاع البرج:
ص = عُ ز  ِ/ُ +ت ز ِ = ٓ + َِ × َ,صفر = َُ ـ
ٔ -أ  -سرعة السيارة :ع = َٔ كـ /ساعة =َٔ × َََُُٔ,ٕ = ََّٔ/ـ /ث
عِِ = عُِ  ِ +ت س
صفر = (ٕ ×ِ+ِ)ُٔ,ت ×َِ
َْ ت = ِٖٕٖٗ,
ِ

ت = ٕٗ ٔ,ـ /ث

ب -قكة االحتكاؾ :ؽ = ؾ ت =ََٓ×ٕٗ ّْٖٔ = ٔ,نيكتف
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 -7أ :

ب  -ميؿ المنحنى = د ص /د س = (ِٖ,َ = ) َ,ْ – ِ,ْ( /) َ,ٖ – ْ,
الكتمة تساكم مقمكب الميؿ = ُ َ,َٓ = ِ,َ /كغ
ٖ -أ  -القكة = الكزف= ؾ جػ = ِ ِ = َُ× َ,نيكتف
إف
إف القكة التي تؤثر بيا الكرة في األرض تساكم كزف الكرة ،أم ٌ
ب  -مف القانكف الثالث في الحركةٌ ،
ؽ = ِ نيكتف نحك األعمى.

جػ -التسارع الذم تتحرؾ بو األرض ،مف القانكف الثاني في الحركة:
ؽ= ؾ × ت  ------ت = ؽ /ؾ = َُِ × ٔ /

ِْ

= َُّّ×َ,

ِْ-

ـ /ث

ِ

ٗ -القكة المحصمة = َِ  َْ= ُِ - ِّ +نيكتف
ِ

ت = ؽ /ؾ =َْ َ,ٓ = َٖ/ـ /ث

أف الكتمة تساكم مقمكب ميؿ المنحنى.
ألف ميؿ المنحنى لو أقؿ ،إذ ٌ
َُ -أ -الجسـ (ب) كتمتو أكبرٌ ،
ِ

إف معدؿ تغير السرعة ىك تسارع الجسـ عند تمؾ النقطة ،كمف المنحنى :ت = ٓ ـ /ث
بٌ -

الفصل الرابع /الدرس األول
تفكير ناقد (ص َُُ):
ُ -األخطاء في النص:
الفقرة الثانية :الخطأ (بقكة ََْ حصاف) ،الصكاب (قدرة ََْ حصاف).
الخطأ ( مف صفر إلى ََُ) ،الصكاب ( مف صفر إلى ََُ كـ/س).
حصانا).
الفقرة الثالثة :الخطأ ( طاقة تبمغ َٕٓ حصانا) ،الصكاب ( قدرة تبمغ َٕٓ
ن

أف :السيارة األكلى ىي األكبر تسارنعا،
ِ -بتحكيؿ سرعة السيارة الثالثة مف ميؿ /س إلى كـ /س ،نجد ٌ
ألنيا تحتاج لزمف أقؿ (ٔ ّ,ث) كي تزداد سرعتيا مف صفر إلى ََُ كـ /ساعة.
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مراجعة الدرس ()1-4
ُ .المفيكـ الفيزيائي لمشغؿ :ىك ما تنجزه قكة أثرت في جسـ فحركتو مسافة باتجاىيا .أما في المغة فتدؿ
كممة شغؿ عمى إنجاز األعماؿ البدنية كالذىنية.
ِ -الكحدة التي يقاس بيا الشغؿ تدعى" :الجكؿ" ،كىي مف الكحدات المشتقة ،مدلكليا بالكحدات األساسية
ىك( :كغ  .ـ)

ّ -عندما اليتحرؾ الجسـ ،كعندما يتحرؾ باتجاه عمكدم عمى اتجاه تأثير القكة.
ْ -تعرؼ القدرة بأنيا :الشغؿ المنجز في كحدة الزمف .كتقاس بكحدة "الكاط".
ٓ -الشغؿ الذم ينجزه اإلنساف أك اآللة ،كالزمف المستغرؽ النجاز ذلؾ الشغؿ.
ٔ -تفكير ناقد :تعتمد قدرة محرؾ السيارة بشكؿ مباشر عمى عدد دكراتو في الدقيقة ،فزيادة عدد الدكرات
تعني زيادة استيالؾ الكقكد في كحدة الزمف ،كبالتالي زيادة الطاقة الحركية الناتجة في كحدة الزمف ،أم
القدرة.
الفصل الرابع /الدرس الثاني
تفكير إبداعي (ص :)006

مربع السرعة ( ـِ /ثِ)

َ

ُ

ِ

ّ

ْ

السرعة (ـ /ث)

َ

ُ

ْ

ٗ

ُٔ

الطاقة الحركية ( جكؿ)

َ

ُ

ْ

ٗ

ُٔ

20
15
10
5
0
5

4

3

1

2

0

منحنى (السرعة – الطاقة) :تزداد الطاقة بزيادة السرعة لكنيا ليست طردية.
20
15
10
5
0
20

15

10

5

0

منحنى (مربع السرعة  -الطاقة) :عالقة طردية بيف مربع السرعة كالطاقة ،ألف الطاقة تزداد بزيادة مربع
السرعة ،كالعالقة عمى صكرة خط مستقيـ يمر بنقطة األصؿ (صفر ،صفر).
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فكر(ص)009
السد :طاقة كامنة؛ أم طاقة كضع بفعؿ الجاذبية األرضية.
 نكع الطاقة المخزكنة في ٌ
السد ،تسارع السقكط الحر.
 العكامؿ التي تعتمد عمييا :كتمة الماء ،ارتفاع الماء في ٌ
 يمكف االفادة مف الطاقة بتحكيميا إلى أشكاؿ أخرل لتكليد الطاقة الكيربائية.
مراجعة الدرس ()2-4
ُ -طاقة حركية :طاقة يمتمكيا الجسـ بسبب حركتو.
طاقة الكضع :طاقة كامنة في الجسـ يمتمكيا بسبب كضعو ،كتساكم الشغؿ المبذكؿ عمى الجسـ ضد
الجاذبية.
الطاقة الميكانيكية :مجمكع طاقتي الكضع كالحركة لمجسـ المتحرؾ ضمف نظاـ معيف.
ِ -كتمة الجسـ كسرعتو فقط.
الحر.
ّ -كتمة الجسـ كارتفاعو عف سطح األرض كتسارع السقكط ٌ

بعيدا عف الماء.
ْ -طاقة كضع مركنية ،تتحكؿ عند تحررىا إلى طاقة حركية تنشر رذاذ الماء ن
ٓ -تفكير ناقد :صكر الطاقة التي يمتمكيا الالعب في مكاضع مختمفة:
عند أعمى ارتفاع :يمتمؾ طاقة كضع جاذبية فقط.
عند منتصؼ المسافة يمتمؾ طاقة حركية كطاقة كضع جاذبية.
عند أخفض نقطة يمتمؾ طاقة كضع مركنية فقط.
الفصل الرابع /الدرس الثالث
مراجعة الدرس ()3-4
مقدار ثابتنا عند
نا
ُ -عندما يتحرؾ جسـ داخؿ نظاـ ،تككف الطاقة الميكانيكية لو محفكظة ،عندما تساكم
نقاط مسار الحركة جميعيا.

تماما ،مما يعني أف
ِ -يستدؿ عمى ذلؾ مف تخامد حركتو في أثناء االىتزاز إلى أف يتكقؼ عف الحركة ن
طاقتو الميكانيكية تقؿ باستمرار.
ّ -يمتمؾ القمر طاقة حركية ألنو يتحرؾ بسرعة كلو كتمة ،كيمتمؾ طاقة كضع جاذبية ناتجة عف كجكده في
مجاؿ جذب األرض.
ْ -تفكير ناقد :تحكلت الطاقة الحركية إلى طاقة ح اررية بسبب قكة االحتكاؾ بيف العجالت كالطريؽ ،مما
يرفع درجة ح اررة اإلطار إلى أف يبدأ باالحتراؽ.
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إجابات أسئمة نهاية الفصل الرابع
الجزء األول :األسئمة القصيرة اإلجابة

ُ .اختر رمز اإلجابة الصحيحة لك ٌؿ فقرة مف الفقرات اآلتية:
الفرع

ُ

ِ

ّ

ْ

ٓ

االجابة

د

جػ

د

جػ

د

ِ -أف يتحرؾ الجسـ بتأثير قكة ،كأف يككف اتجاه إزاحة الجسـ منطبقنا عمى اتجاه القكة.
ّ -تتغي ػػر طاق ػػة كض ػػع الجس ػػـ بتغي ػػر ارتفاع ػػو ع ػػف س ػػطح االرض فكمم ػػا ازداد ارتفاع ػػو ازدادت طاق ػػة
كضعو ،أما التغير األفقي في مكضع الجسـ فال يغير مف طاقة كضعو.

ْ -تبذؿ الرافعة عمى الكرة شغال عند رفعيا يخزف فييا عمى شكؿ طاقة كضع ،كعند سقكط الكرة تتحكؿ
طاقة الكضع إلى طاقػة حركيػة ،كعنػد اصػطداـ الكػرة بػالمبنى تتحػكؿ طاقػة الحركػة إلػى شػغؿ منجػز
ليدـ المبنى.

ٓ -اذا تحػػرؾ األرنػػب بسػػرعة أكبػػر بكثيػػر مػػف سػػرعة الحصػػاف ألف كتمػػة األرنػػب أقػػؿ مػػف كتمػػة الحصػػاف
فعندما تككف النسبة بيف مربع سعتييما مساكية لمنسبة بيف كتمتييما يتساكياف في الطاقة الحركية.
الجزء الثاني :المسائل الحسابية

ٔ -ش = ؽ  Δس =َِ×ٓ َٕ= ّ,جكؿ
ٕ -أ-

ؽ = الكزف = ؾ جػ =ََُ ×َُ =َََُ نيكتف (عند رفع المكعب بسرعة ثابتة).

ش = ؽ  Δص = َََُ × ُٔ = َََُٔ جكؿ

ب Δ -ط ك= الشغؿ = َََُٔ جكؿ.

جػ -القدرة = الشغؿ /الزمف=َََُٔ ََٖ = َِ/كاط.

ٖ-

ٗ  -أ-

ع ِِ = عُِ  ِ +ت ص
=ْٗ ُ,ِ × َُ- × ِ+
=ِْٗٓ=ِْ-
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ع ِ = ٓ ـ /ث
ِ

ب -الطاقة الميكانيكية عند نقطة الرمي = ُ  ِ/ؾ ع
=ُ ْ,ٗ = ْٗ × َ,ِ × ِ/جكؿ

ِ

الطقة الميكانيكية عمى ارتفاع (ِ ُ,ـ ) = ؾ جػ ؼ  ِ/ُ +ؾ ع
= ِِٓ × َ,ِ × ِ/ُ + ُ,ِ × َُ×َ,
= ْ ْ,ٗ = ِ,ٓ + ِ,جكؿ
َُ -نحسب ارتفاع النقطة (ب) ،كىك ( :ص)
طـ (عند أ) = طـ (عند ب)

( ؾ جػ ص  ِ/ُ +ؾ عِ) أ = ( ؾ جػ ص  ِ/ُ +ؾ عِ)
( جػ ص  ِ/ُ +عِ) أ = ( جػ ص  ِ/ُ +عِ)

ب

ب

َُ ص = ُ ---- ُٔ × ِ/ص = ٖ َ,ـ
بمعرفة االرتفاع عند (ب) ،كالسرعة الجديدة عند (أ) ،نحسب السرعة عند (ب):
( ؾ جػ ؼ  ِ/ُ +ؾ عِ) أ = ( ؾ جػ ؼ  ِ/ُ +ؾ عِ)

ب

ِ

ُ × ِ/ ُ + َ,ٖ × َُ = ِٓ × ِ/ع
ِ

ٓ × ِ/ُ + ٖ = ُِ,ع

ٗ = عِ  -------ع = ّ ـ /ث
ُُ -أ -بما أف االرتفاع نفسو تككف طاقة كضع الطفؿ األكؿ أقؿ؛ ألف كتمتو أقؿ.
إف طاقة الكضع
ب -حيث أنو ال يكجد احتكاؾ ،فإف الطاقة الميكانيكية لكؿ طفؿ محفكظة ،أم ٌ

أعمى المجرل تساكم طاقة الحركة أسفؿ المجرل ،كبالتالي فإف طاقة حركة الطفؿ األكؿ أقؿ.

جػ -بتطبيؽ مبدأ حفظ الطاقة ستككف :ؾ جػ ؼ = ُ ِ/ؾ عِ كبالتالي عِ = ِ جػ ؼ؛ أم أف
السرعة ال تعتمد عمى الكتمة ،كيككف لمطفميف السرعة نفسيا.
د -كجكد الماء يجعؿ المستكل أممسا كيقمؿ مف قكة االحتكاؾ ،كبذلؾ تيمؿ.
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