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 ما هو املقصود باآللة البسيطة ؟ وض           

 ؟ ما هو أبسط أشكال اآللة البسيطة                       

 مائل وأثره : توضيح المفهوم المتعلق بالمستوى ال  ■

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزن لا = املقاومة   ، االرتفاع ← ع  اإلزاحة املقطوعة  ، ←ل 

 ؟  هو املقصود باملستوى املائل واذكر مثال عليه من واقع الحياة وضح ما                       

 وضح ما هي الفائدة من استخدام املستوى املائل يف املثال السابق ؟                       

 الفصل الخامس اآلالت البسيطة
 

 املستوى املائل( )
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 وضح ما هو املقصود بالفائدة اآللية ؟                       
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 ؟   ماذا يعني قولنا بأن الفائدة اآللية تساوي                       
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 د وحدة للفائدة اآللية ؟ فسر إجابتك .. توجهل                        

 

 ←
 

 
←

[ ] 

[ ]

كغ ولزم لذلك  ستخدم لرفع عجلة كتلتها متر ا مستوى مائل أملس طوله      : سؤال          
   االحتكاك احسب : بإهمال نيوتن  التأثير بقوة 

 ( الفائدة اآللية للمستوى املائل. 
 

 

 

 

 ( الشغل الذي ُبذل ىلع العجلة. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 ؟  يف كتابنااملذكورة  الت البسطةما هي أنواع اآل                      
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عند طلبك من أحد الزمالء ذكر تطبيقات عملية تتضمن االستخدام اليومي           : سؤال          

 كالم زميلك.للمستوى املائل أخبرك بإن البرغي عملي. الحظ الشكل ثم حاول إثبات صحة 

 

 

كغ بواسطة خيط من أسفل مستوى  يسحب صبي لعبة سيارة كتلتها     : سؤال          
 :متر احسب   نيوتن مسافة   الشكل بقوة شد مقدارها مائل أملس إلى أعاله كما يف

 ( الفائدة اآللية للمستوى املائل. 
 

 

 

 . االرتفاع الرأسي للسيارة( 

 

 
 

  

إذا علمت كغ  ستخدم لرفع عجلة كتلتها متر ا مستوى مائل أملس طوله      : سؤال          
  احسب : بإهمال االحتكاك  هو  الفائدة اآللية مقدار أن

 ( مقدار القوة الناتجة. 

     

÷ ÷     

 ( االرتفاع الرأسي للعجلة. 

÷ ÷     
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   :  اجب عن األسئلةتيين ثم اآل ن انظر إلى الشكلي    : سؤال          

 الصندوق يف أي حالة تم بذل قوة أقل لنقل( 
 ؟ األرض إلى األىلع طح من س

 

 يف أي حالة كان الشغل املنجر أكبر. ( 

←

  

 

 عرف املستوى املائل واذكر أمثلة من الواقع ىلع استخداماته.     : سؤال          

؟ وهل يلزم   ما نقصد بقولنا إن الفائدة اآللية ملستوى مائل تساوي     : سؤال          
استخدام وحدة قياس ملقدار الفائدة اآللية ؟ 

  
 

 
 

 
←  (÷  ()  ) 

÷  ÷   =  

املستوى املائل ال يولد طاقة إذن كيف يفيد يف تقليل القوة املؤثرة للرفع     : سؤال          
مسافة معينة ؟ 

 

فسر كيف يكون حد السكين مستوى مائاًل مزدوجًا ؟     : سؤال               

  

 ( مراجعة الدرس)
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وضح ما هو املقصود بالرافعة ؟     : سؤال          

 ؟ ما هو أبسط أشكال الرافعة                        

 ؟ ما استعماالت العتلة                       

 ؟ وضح مبدأ عمل العتلة أو آلية عملها                       

  

● 

●

 ؟ وضح ما هو املقصود بذراع القوة وذراع املقاومة                       

■ 

 

●

 الرافعة( )
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●

●
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سم ( ُمعلق  10يبين الشكل ساًقا فلزية مثقبة ىلع مسافات متساوية )                       
ا بأن  مً ( اعتمادا ىلع البيانات املدونة ىلع الشكل احسب ما يأتي عل  م ،  ق فيها جسمان )

 ق متزنة :السا

 . الفائدة اآللية للرافعة( 

   

 

 

  

  
 

,   

,
  

 .م(وزن الجسم الثاني )( 

←  
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تها  ا ا يف حياتنا اليومية تبعا ألغراض استخدامتتعدد أشكال الروافع التي نستخدمه  ■

وتتشابه جميعها يف وجود نقطة ارتكاز وذراع للقوة وذراع للمقاومة إال أنها تختلف عن  
 بعضها يف موقع نقطة االرتكاز تبعا للغرض من استخدامها. 

 فع التي نستخدمها يف حياتنا اليومية : يبين الشكل بعض الروا ■

 

 

 

 

 

 
  

 وافع إلى ثالثة مجموعات رئيسية : يف الريمكن تصن ■

 املجموعة األولى :  ( 
◄

◄

◄

◄

 
 

 :  الثانيةاملجموعة ( 
◄

◄

◄

◄
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 :   الثالثةاملجموعة ( 
◄

◄

◄

◄

◄

 

 

 
 

  تعد جميعها  أدواتاستخدام ثالثة يبين الشكل محاولة لكسر حبة جوز ب     : سؤال               
 ابتك.. ة . أي منها يلزم التأثير فيها بقوة أقل لكسر حبة الجوز ؟ فسر إجآالت بسيط
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يبين الشكل كسارة بندق وهي رافعة تستخدم لتكسير الثمار القاسية                       

 :  معتمدا ىلع البيانات املدونة ىلع الشكل أجب عنا يأتي

 . ذراع املقاومةطول حدد موقع نقطة االرتكاز وطول ذراع القوة و( 

 عة. احسب الفائدة اآللية لهذه الراف( 

 

 

  

  
   

 

حاول أحمد فتح علبة الدهان بيده فلم يتمكن من ذلك فاستخدم مفك                       
 الشكل نقطة تأثير القوة ونقطة االرتكاز ثم حدد  البراغي كما يف الشكل بّين ىلع

 املقاومة الفائدة اآللية )أكبر أو أقل من واحد(



 0795360003 دوسية املتميز يف الفيزياء األستاذ معاذ أمجد أبو يحيى 
 

 

 اع الروافع عن بعضها ؟ فيم تختلف أنو    : سؤال          

دار القوة  قعها ىلع مقكاز يف الرافعة ؟ وما أثر مو ما أهمية نقطة االرت     : سؤال          
الالزمة ؟ 

لرافعة ؟ ك زيادة الفائدة اآللية ليمكنكيف     : سؤال          
 

ك اإلطار املطاطي عن اإلطار الحديدي لعجلة ة يمكنك بها ف فكر بطريق    : سؤال               
دراجتك ؟

 

 ( مراجعة الدرس)
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؟  هي البكرةوضح ما     : سؤال          

 

●

ما هي أنواع البكرة ؟     : سؤال          

 ) )
 

: بتةلثاالبكرة املفردة ا ■
◄ 

◄

◄ 

◄ 

 

: املتحركةالبكرة  ■
◄

◄

 

◄  

 

: نظام البكرتين )حالة خاصة( ■
◄

 ةالبكر( )
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؟  الثابتة =  دةاملفر بكرةعلل تكون الفائدة اآللية لل    : سؤال          

 

 
  

وضح كيف تعمل البكرة املتحركة ىلع مضاعفة القوة ؟     : سؤال          

ما العالقة بين عدد الحبال التي تحمل الثقل إلى األىلع والفائدة اآللية     : سؤال         
  للنظام ؟ 

 لشكل اآلتي أجب عن األسئلة اآلتية : من خالل دراستك ل    : سؤال         

 املستخدمة هنا ؟ نوع البكرة نوع النظام هنا أو ما  ما  ( 

 استخدمنا هنا بكرتين ؟  ذاملا( 

 

 الدراجة الهوائية. من اآلالت البسيطة املوجودة يف استخرج أكبر عدد ممكن     : سؤال         

 ة ثابتة مع البكرة املتحركة ؟ علل يتم إضافة بكر   : سؤال         
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ة لهذا  يبين الشكل نظاما من البكرات استعمل لرفع ثقل ما هي الفائدة اآللي    : سؤال         

 ؟  النظام

 
 

 ؟   ون الفائدة اآللية للكبرة املفردة تساوي  ملاذا تك    : سؤال          

 

 
  

وضح كيف تعمل البكرة املتحركة ىلع مضاعفة القوة ؟     : سؤال          

والفائدة اآللية إلى األىلع  الثقل قة بين عدد الحبال التي تحملما العال     : سؤال          
للنظام ؟ 

فسر ملاذا تضاف بكرة ثابتة للبكرة املتحركة ؟     : سؤال               

 مراجعة الدرس( )
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؟  املقصود بكفاءة اآللةوضح ما     : سؤال          

 

  

               

               %. 

 ؟  %تها  ءآلة بسيطة كفا  دعلل ال توج    : سؤال          

 ؟  سبب ضياع الطاقة عند استخدام اآللة البسيطةعلل     : سؤال          

■

 

               

 كفاءة اآللة( )



 0795360003 دوسية املتميز يف الفيزياء األستاذ معاذ أمجد أبو يحيى 
 ؟  أعط مثااًل ىلع تحويالت الطاقة     : سؤال          

■

 ؟  ف يمكن زيادة كفاءة اآللة كي    : سؤال          

 ؟  اعط مثاال ىلع وسائل تقليل االحتكاك    : سؤال          

← 

 ← 
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 ؟  %دائما أقل من اذا تكون تكونوضح املقصود بكفاءة اآللة ثم فسر مل    : سؤال          

%

الت املركبة ثم بين كيف يمكن  طاقة يف اآلأذكر بعض أشكال ضياع ال    : سؤال          
التقليل من ذلك. 

 

ربائي يستمد  سمعت عن وجود جهاز يتكون من محرك كهربائي ومولد كه     : سؤال               
تشغيل ثم خر وال لزوم ملصدر خارجي من الطاقة إال عند بداية اله من اآلنهما طاقت كل م
ل الجهاز الدوران من تلقاء نفسه ما رايك بصحة ذلك ؟ مبررا إجابتك. يواص

 

 ( مراجعة الدرس)
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الجزُء األّوُل: أسئلٌة قصيرُة اإلجابِة

1- اخرْت رمَز الإجابِة ال�شحيحِة لكلِّ فقرٍة من الفقراِت الآتيِة:
)1(  ن�شتخِدُم بع�َس الآلِت الب�شيطِة لإجناِز ال�ّشغِل؛ لأّنها تعلنا:

 اأ  - ننجُز �شغاًل اأقّل.           ب- نوؤّثُر بقّوٍة اأقّل.
ج�- ن�رشُف طاقًة اأقّل.          د - ن�رشُف طاقًة اأكرَث.

ا�شُتْعِمَل  البَكراِت،  من  نظاًما  ال�ّشكُل )27-5(  يبنّيُ   )2(
لرفِع ثقٍل، الفائدُة الآلّيُة لهذا الّنظاِم، هَي:

 اأ  -   4                              ب-  2
ج�-  �������                            د -  5

)3( يبنّيُ ال�ّشكُل )5-28( خمّطًطا لرافعٍة، ن�شتنتُج ِمْن هذا 
: ال�شكِل اأنَّ

 اأ  - القّوَة اأكرُب مِن املقاومِة، والفائدَة الآلّيَة اأكرُب ِمْن 1.
ب- القّوَة اأقلُّ مِن املقاومِة، والفائدَة الآلّيَة اأقلُّ ِمْن 1.
ج�- القّوَة اأكرُب مِن املقاومِة، والفائدَة الآلّيَة اأقلَّ ِمْن 1.
 د - القّوَة اأقلُّ مِن املقاومِة، والفائدَة الآلّيَة اأكرُب ِمْن 1.

)4(  يبنّيُ ال�ّشكُل )5-29( م�شتوينِي مائلنِي اأمل�شنِي لهما 
ُل ا�شتخداُم امل�شتوى الأّوِل بدًل  الرتفاُع نف�شُه. يف�شّ

من الّثاين لأّنُه يجعلنا:
 اأ  - نوؤّثُر بقّوِة اأقّل، ونح�شُل على فائدٍة اآلّيٍة اأكرَب.

ب- نوؤّثُر بقّوِة اأكرَب، ونح�شُل على فائدٍة اآلّيٍة اأكرَب.
ج�- نوؤّثُر بقّوٍة اأقّل، ونح�شُل على فائدٍة اآلّيٍة اأقّل.
 د - نوؤّثُر بقّوٍة اأكرَب، ونح�شُل على فائدٍة اآلّيٍة اأقّل.

ال�ّشكُل )5-27(: ال�ّشوؤاُل الأّوُل، 
الفقرُة الّثانيُة.

م

م

الثاينالأّول

ق

ق

ال�ّشكُل )5-29(: ال�ّشوؤاُل الأّوُل: 
الفقرة الّرابعة.

ال�ّشكُل )5-28(: ال�ّشوؤاُل الأّوُل: 
الفقرة الّثالثة.

1
4
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3- مكن�شٌة كهربائّيٌة كفاءُتها )80%(، ومقداُر الّطاقِة الكهربائّيِة الّداخلِة فيها )400( جول. فما 
مقداُر الّطاقِة املفيدِة اخلارجِة منها؟

منت�شفِه،  ِمْن  مثّبٍت  خ�شبيٍّ  لوٍح  على  ولداِن  يجل�ُس   -4
كما هَو مبنّيٌ يف ال�ّشكِل )5-31(، اإذا كاَن وزُن الولِد 
من  2.4م  بعِد  على  ويجل�ُس  نيوتن،   )500( الأّوِل 
نقطِة الرتكاِز، فاأيَن يجُب اأْن يجل�َس الولُد الّثاين، كي 

يّتزَن الّلوُح، علًما اأّن وزَنُه )600( نيوتن؟

كتلتُه  �شندوٍق  و�شَع  �شخ�ٌس  اأراَد   -5
ا�شتخداَم  َل  فف�شّ �شاحنٍة  يف  كغ   20
راأ�شيًّا،  رفعِه  من  بدًل  مائٍل  م�شتوًى 
ندوَق بقّوِة )125( نيوتن،  فدفَع ال�شّ
انظِر ال�ّشكَل )5-32(. اإذا علمَت اأّن 

ال�ّشطَح خ�شٌن: اأجْب عن الآتي:
اأ  - بنّي اأن ال�ّشغَل املبذوَل با�شتخدام امل�شتوى املائِل اأكرُب من ال�ّشغِل املبذوِل عنَد رفِع اجل�شِم؛ 

وذلَك بح�شاِب ال�ّشغِل يف كلتا احلالتنِي.

2- يبنّيُ ال�شكُل )5-30( طريًقا للو�شوِل من اأ�شفِل جبٍل 
اإلى قّمِته:

ْف �شكَل الّطريِق. اأ   - �شِ
ُم الّطرُق اجلبلّيُة بهذا ال�ّشكِل؟ مَّ ب- ملاذا ُت�شْ

اأم  الّطريُق مل�شاَء  اأن تكوَن  ج�- يف راأيَك، هل يجُب 
خ�شنًة؟ وملاذا؟

الجزُء الّثاني: أسئلٌة حسابّيٌة

ال�ّشكُل )5-31(: ال�ّشوؤاُل الّرابُع.

ال�ّشكُل )5-32(: ال�ّشوؤاُل اخلام�ُس.

ال�ّشكُل )5-30(: ال�ّشوؤاُل الّثاين.

2م

1م 1م
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ال�شكُل )5-33(: ال�شوؤاُل ال�شاد�ُس.

وليَِّة. ال�شوؤاُل الّثامُن ي�شبُه اأ�شئلَة الختباراِت الدَّ

ندوِق على امل�شتوى املائِل �شغاًل اأكرب؟ ب- ملاذا يتطّلُب دفُع ال�شّ
َل ال�ّشخ�ُس ا�شتخداَم امل�شتوى املائِل مع اأّن ذلَك يحّتُم عليه بذَل �شغٍل اأكرَب؟ ج�- ملاذا ف�شّ

6- يبنّي ال�ّشكُل )5-33( بع�َس الأدواِت الّتي ن�شتخدُمها يف حياِتنا اليومّيِة، وُتعدُّ اآلٍت ب�شيطًة. 
حّدْد لكلِّ اآلٍة: القّوَة، املقاومَة، ونقطَة الرتكاِز، وفائدَتها الآلّيَة اإْن كانْت اأقلَّ من 1، اأو اأكرَث.

7- اأيُّ الآلِت الآتيِة تعمُل وفَق مبداأ الّرافعِة؟ اأيٌّ منها �شطٌح مائٌل؟ اأيٌّ منها بَكرٌة؟
املكن�شُة اليدوّيُة، وغطاُء زجاجِة املاِء، وال�ّشّلُم، وال�ّشّكنُي، و�شاريُة العلِم، وِمق�سُّ الأظافِر.

ُي�شتخدُم  الرباغي؛  ال�ّشكُل )5-34( نوعنِي من  يبنّيُ  ناقٌد:  8- تفكريٌ 
تثبيِت  الّثاين يف  تثبيِت الأج�شاِم اخل�شبّيِة، وُي�شتخَدُم  اأّولهما يف 
القطِع احلديدّيِة، ِمثُل اأجزاِء ال�ّشّيارة. معتمًدا على مفهوم امل�شتوى 
ال�مائِل، حّدْد اأيَّ الربغيَّنِي لُه فائدٌة اآلّيٌة اأكرُب تعلُه اأكرَث �شهولًة يف 

الرتكيِب؟

ال�ّشكُل )5-34(: ال�ّشوؤاُل الّثامُن.

اسئلُة الفصِل الخامِس



 
 

 الحسابية: األسئمة الثانيالجزء 

 = الكفاءة %011×( الطاقة الخارجة/ الطاقة الداخمة) -1

 % 01% = 011×( )الطاقة الخارجة/ الطاقة الداخمة

 1801 ( =411)الطاقة الخارجة/ 

18 = الطاقة الخارجة  جول 121 = 411 × 0
 م  ل × م = ق ل × ق -4

 م ل × 011 = 284 × 011
 م 2 = 011/ 284 × 011 = م ل 

  جول 201 = 2 ×020 = ل × ق = الشغل المبذول باستخدام المستوى المائل  -أ -0

 جول 211 = 0 × 211 =ص  ×و = الشغل المبذول عند الرفع مباشرة

 ألنو لزم بذل شغل إضافي ضاع بسبب قوة االحتكاك، حيث أن النظام غير محافظ. -ب

لرفعو بوساطة السطح المائل، بينما ستكون القوة مساوية  الجسم من وزنالنو سيبذل قوة أقل   -جـ
عمى أل سيًا إلى ا لرفع رأ موزن عن ا  .ل

نياية ثم القوة عند عمى طرفي الفك، المقاومة  ثم بين طرفي الفك،نقطة االرتكاز  :مفتاح الربط -0
 لية أكبر من واحد.المقبض. وتكون الفائدة اآل

لية أكبر من واحد اذا كانت نقطة االرتكاز أقرب نقطة االرتكاز بين المقاومة والقوة. والفائدة اآل المقص:
 .، كما في الشكللمقاومةإلى ا

من  أقللية المقبض والفائدة اآلنياية تكاز عند ثم نقطة االر ثم القوة : المقاومة  )عند الطرق( المطرقة
 واحد.

 كبر من واحد.ألية والفائدة اآل ،المقاومة  ثم نقطة االرتكاز ثم القوة) رافعة(: المفك 

7- 
 ظافرمقص األ سارية العمم السكين السمم غطاء زجاجة الماء المكنسة اليدوية

 رافعة بكرة مستوى مائل مستوى مائل مستوى مائل رافعة
الفائدة اآللية لمبرغي الثاني أكبر ألن طول المستوى المائل فيو أكبر، بسبب ميمو القميل،   تفكير ناقد: – 0

 والقوة فيو أقل بكثير من المقاومة

 

 الجزء األول: األسئمة القصيرة اإلجابة

 يمثل عدة مستويات مائمة.و الطريق متعرج  -أ  -2
 إلى أعمى الطريق. القوة االزمة لصعود السيارةمن تقميل لم -ب
 .كافية لتوفير قوة الصعود الالزمة حتكاك بين العجالت والطريقاالقوة تكون حتى  خشنة؛ -جـ 




