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. املوادُّ واألدواُت: ِمسطرُة خشبيٌة، رشيٌط مرتيٌّ

إرشاداُت السالمِة: احلَذُر مَن األطراِف احلاّدِة لألدواِت.   

خطواُت العمِل:
، على أْن يختاَر كلُّ فرٍد مَن المجموعِة طريقَة قياٍس واحدٍة . 1 أقيُس وأفراُد مجموعتي طوَل غرفِة الصفِّ

مَن الطرائِق اآلتيِة: 
أ- َأُعدُّ البالَط مْن بدايِة الغرفِة إىل هنايتِها.

ب- َأستخدُم قدمي يف قياِس طوِل الغرفِة عىل أْن أسرَي مْن بدايِة الغرفِة إىل هنايتِها بخطواِت مرتاّصٍة.
جـ - َأستخدُم ِمسطرٌة خشبيًَّة.

ا.  َأستخدُم رشيًطا ِمرتيًّ د- 
ُأنّظُم نتائَج القياِس في الجدوِل اآلتي:. 2

َوْحدُة القياِسالعدُدرمُز الطريقِة

بالطٌة أ

قدٌمب

م )m(جـ

م )m(د

التحليُل واالستنتاُج:
أقارُن نتيجتي بنتائِج المجموعاِت األخرى بطريقِة القياِس نفِسها. . 1

.................................................................................................................................................................

أفّسُر سبَب االختالِف أو التقاُرِب في نتائِج طريقِة القياِس الواحدِة بيَن المجموعاِت.. 2
.................................................................................................................................................................

تفكيٌر ناقٌد: أيُّ الطرائِق أفضُل لقياِس طوِل الغرفِة؟ . 3
.................................................................................................................................................................

أنظمُة القياِس والَوحداُتأنظمُة القياِس والَوحداُت تجربٌة 
استهالليٌة

 الوحدُة 1: القياُس



5  الوحدُة 1: القياُس

الخلفّيُة العلمّيُة: 
ــتخدُم  ــه، وُتس ــْن أجِل ــْت م م ــذي ُصمِّ ــرَض ال ــَب الغ ــكاهِلا؛ لُتناس ــاِس يف أش ــّوُع أدواُت القي  تتن
أدواُت القيــاِس يف احليــاِة اليومّيــِة لقيــاِس كمّيــاٍت خمتلفــٍة مثــُل الطــوِل، والكتلــِة، واحلجــِم. ومــَن 
األمــوِر الواجــِب أخُذهــا يف احلســباِن يف عملّيــِة القيــاِس: اختيــاُر األداِة املناســبِة، ومعرفــُة أصغــِر 

تدريــٍج يقــرُؤه اجلهــاُز أو األداُة.

الهدُف:
   - اختياُر أداِة القياِس املناسبِة للكمّيِة املراِد قياُسها.

- التعبرُي عِن القياِس برقٍم ووحدٍة. 

، ميكروميرت، َوْرنّيٌة، كتاُب الفيزياِء، قلٌم، كرٌة  ، ميزاٌن رقميٌّ املوادُّ واألدواُت:  ِمسطرٌة، رشيٌط مرتيٌّ
فلزّيٌة، علبٌة أسطوانّيُة الشكِل، صفيحٌة فلزّيٌة رقيقٌة.  

إرشاداُت السالمِة:  احلَذُر مْن سقوِط األجساِم عىل القدمنِي، واّتباُع التعليامِت التي يذكُرها معلمي/ 
معلمتي  للتعامِل مَع األجهزِة واألدواِت. 

خطواُت العمِل: 
أقوُم وأفراُد مجموعتي برسِم جدوٍل يتكّوُن مْن ثالثِة أعمدٍة، ألُدّوَن في األوِل الكمّيَة المراَد قياُسها، . 1

وفي الثاني أداَة القياِس التي سأستخدُمها، وفي الثالِث القياَس الذي سأحصُل عليِه. 

القياُساألداُة امُلستخَدمُةالكمّيُة املراُد قياُسها
طوُل غرفِة الصفِّ  

عرُض غرفِة الصفِّ 
طوُل القلِم 

كتلُة الكرِة الفلزّيِة
قطُر الكرِة الفلزّيِة

قطُر علبٍة أسطوانّيٍة 
ارتفاُع علبٍة أسطوانّيٍة 
ُسْمُك صفيحٍة فلزّيٍة 

أدواُت القياِسأدواُت القياِس الّتجربُة 1
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ُدني بها معلمي/ معلمتي، وأختاُر لكلِّ كمّيٍة مَن الكمّياِت 	.  التي يزوِّ القياِس  أحّلُل: أتفّحُص أدواِت   
الواردِة في الجدوِل األداَة المناسبَة لقياِسها.

أقيُس الكمّياِت المطلوبَة، وأدّوُن القياساِت، على أْن يتمَّ التعبيُر عِن القياِس برقٍم ووحدٍة. . 3

 التحليُل واالستنتاُج:  
أتواصُل مَع زمالئي/ زميالتي، وأقارُن القياساِت التي حصْلُت عليها بالقياساِت التي حصلوا عليها. . 1

هْل كانِت النتائُج متقاِربًة؟ 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

أستنتُج: لماذا قْد تختلُف نتيجُة القياِس مْن شخٍص إلى آخَر؟ . 2

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

أستنتُج: ما أهمّيُة اختياِر األداِة المناسبِة في عملّيِة القياِس؟. 3

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 الوحدُة 1: القياُس
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الخلفّيُة العلمّيُة: 
حُتتـاُج أيُّ عملّيـِة قياٍس إىل أداِة قياٍس مناسـبٍة، أْي تناسـُب الكمّيـَة الفيزيائّيَة املراَد قياُسـها من حيُث 
نوُعهـا، فمثـاًل: ُتسـتخدُم السـاعُة يف قيـاِس الزمـِن، وميـزاُن احلـرارِة  يف قيـاِس درجِة احلـرارِة، ... 
وهكـذا، وجيـُب أْن ُيؤخـَذ مقـداُر الكمّيـِة الفيزيائّيِة يف احلسـباِن عنـَد اختيـاِر األداِة املناسـبِة، فمثاًل: 
، يف حنِي نسـتخدُم املِسـطرَة يف قياِس طـوِل الكتاِب؛  لقيـاِس طـوِل الصفِّ نسـتخدُم الرشيَط املـرتيَّ
ـا أكثـُر دّقـًة Resolution مـن حيـُث التــدريُج، فهـي تقيـُس ألقـرِب (mm 1)، يف حـنِي يقيـُس  ألهنَّ
الرشيـُط املـرتيُّ ألقـرِب (cm 1). وإذا أرْدنـا قيـاَس ُسـمِك الكتـاِب، فإّننـا نسـتخدُم الَقَدمـَة ذاَت 
الَوْرنّيـِة، فهـي تقيُس ألقرِب (mm 0.1)؛ ألنَّ اسـتخداَم املِسـطرَة يف هـذِه احلالِة َينتُج عنُه خطٌأ نسـبيٌّ 
كبـرٌي نسـبيًّا، ويمكـُن أْن نسـتخدَم امليكروميرَت فهـو يقيُس ألقرِب(mm 0.01)، لـذا فهو أكثـُر دّقًة يف 
هـذِه احلالـِة. فكلَّام صُغـرِت الكمّيُة الفيزيائيـُة احتاجْت إىل أداِة قياٍس تدرجُيها يناسـُب هـذِه الكمّيَة، 
عـىل أْن ينتـَج عـْن عمليـِة القيـاِس خطٌأ نسـبيٌّ بسـيٌط، أّمـا إذا أرْدنا قيـاَس ُقطِر سـلٍك رفيـٍع أو ُقطِر 

شـعرٍة مثاًل، فمـِن املناسـِب أن نسـتخدَم امليكروميرَت. 

الهدُف:
استخداُم أداِة القياِس املناسبِة للكمّيِة الفيزيائّيِة املراِد قياُسها.

املوادُّ واألدواُت:  سلٌك فلزي، ميكروميرت.  

إرشاداُت السالمِة:  احلَذُر مْن سقوِط امليكروميرِت عىل القدمنِي، ومْن أْن خيِدَش طرُف السلِك اليديِن، أو 
يثقَب املالبَس. 

قياُس ُقطِر سلٍك فلّزيٍّقياُس ُقطِر سلٍك فلّزيٍّ الّتجربُة 2

 الوحدُة 1: القياُس
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خطواُت العمِل: 
بالتعاوِن مَع أفراِد جمموعتي، ُأنّفُذ اخلطواِت اآلتيَة: 

ُأعايـُر الميكروميتـَر علـى الصفـِر، وذلـَك بتدويِر المقيـاِس الدائـريِّ حتى ينطبـَق فـّكا الميكروميتِر، . 1
. المعايـرِة للتأكِد مـَن انطباِق صفـِر التدريِج الدائـريِّ على صفـِر التدريِج  ثـمَّ أسـتخدُم ُبرغيَّ معـِدينٌّ

. الطوليِّ

أدّوُر المقيـاَس الدائـريَّ ليبتعـَد أحـُد فّكـي الميكروميتـِر عـِن اآلخِر مسـافًة تسـمُح بإدخاِل السـلِك . 2
الفلـزي  بيـَن الفّكيِن بسـهولٍة.

ُأدخـُل طـرَف السـلِك الفلـزي  بيَن فّكـي الميكروميتـِر، ثمَّ . 3
ُأدّوُر المقيـاَس الدائـريَّ ببـٍطٍء لُيطبَق الفّكاِن على السـلِك، 

علـى نحـِو ما يظهـُر فـي الشـكِل المجاوِر.

ُأدّوُن قراءَة الميكروميتِر في جدوٍل.. 4

ُأكّرُر الُخطوتيِن )2، 3( مّراٍت عّدًة، وأدّوُن قراءَة الميكروميتِر في كلِّ مّرٍة في الجدوِل اآلتي:. 5

اخلطُأ النسبيُّ املئويُّاخلطُأ املطَلُقالقياُسرقُم املحاولِة
1

2

3

4

5

 الوحدُة 1: القياُس
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التحليُل واالستنتاُج
أحُسُب المتوسَط الحسابيَّ للقياساِت الخمسِة الُمدَرجِة في الجدوِل.. 1

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

أحسُب الخطَأ النسبيَّ والخطَأ النسبيَّ المئويَّ لكلٍّ مَن القياساِت السابقِة، وُأدّوُنها في الجدوِل. . 2

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

أقـارُن بيـَن القيمـِة المقبولـِة التي حصْلـُت عليها لُقطِر السـلِك والقيـِم التي حصَل عليهـا زمالئي في . 3
األخرى. المجموعاِت 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ُأحّلـُل: هـْل حصَلـْت جميُع المجموعـاِت على القيمِة المقبولِة نفِسـها لقطِر السـلِك؟ ُأوّضُح سـبَب . 4
وجوِد أيِّ اختـالٍف بينَها.

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

أحّلل: ُأحّدُد مصادَر األخطاِء الُمحَتملِة في التجربِة، وُأبّيُن تأثيَر كلٍّ منها في النتائِج.. 5

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

أتوّقـُع: لـو اسـتخَدْمُت الَوْرنّيـَة بـداًل مـَن الميكروميتـِر في قيـاِس ُقطِر السـلِك، فهـْل تتغّيـُر مصادُر . 6
األخطـاِء فـي التجربـِة؟ ُأوّضـُح إجابتي.

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 الوحدُة 1: القياُس
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الهدُف:
قياُس كثافِة قطعٍة مَن اخلشِب بطريقتنِي خمتلفتنِي.

ٌج، قطعٌة مَن املعجوِن، ماٌء، ميزاٌن  املوادُّ واألدواُت: أسطوانٌة مَن اخلشِب، خيٌط ، ِمسطرٌة، خِمباٌر مدرَّ
 . إلكرتوينٌّ

إرشاداُت السالمِة: ارتداُء النظاراِت الواقيِة، احلَذُر مَن انسكاِب املاِء عىل األرِض. 

خطواُت العمِل:
 الطريقُة األوىل:

امليـزاِن . 1 باسـتخداِم   )m( األسـطوانِة  كتلـَة  أقيـُس 
 . اإللكـرتوينِّ

اخليِط . 2 لفِّ  طريِق  عْن   ،)c( األسطوانِة  حميَط  أقيُس 
عىل األسطوانِة، وأقيُس طوَلُه باستخداِم املِسطرِة، ثمَّ 

باستخداِم . 3  )m( األسطوانِة  قطِر  نصَف  أحُسُب 
العالقِة:

 .(c = 2πr)

أقيُس طوَل األسطوانِة )l( باستخداِم املِسطرِة. . 4
5 . .)) ρ = = m

V
m  
πr2l أحُسُب كثافَة قطعِة اخلشِب باستخداِم الَعالقِة ) 

الخلفّيُة العلمّيُة:
 ،)ρ( مَن الماّدِة، وُيرَمُز إليها بالرمِز )V( لكلِّ وحدِة حجٍم )m( بأنَّها مقداُر الكتلِة Density ُف الكثافُة ُتعرَّ

وُتحَسُب باستخداِم الَعالقِة اآلتيِة: 
ρ = m

V

وُتَعدُّ  للوحداِت.  العالميِّ  للنظاِم  )kg/m3( وفًقا  للوحداِت بوحدِة  العالميِّ  النظاِم  الكثافُة في  وُتقاُس 
الكثافُة خاصّيًة ممّيزًة للماّدِة؛ حيُث  تختلُف مْن ماّدٍة إلى ُأخرى، وتكوُن ثابتًة للماّدِة الواحدِة.

قياُس الكثافِةقياُس الكثافِة
تجربٌة
إثرائّيٌة

g 

خيٌط  
أسطوانٌة 

خشبيٌة 
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أكّرُر التجربَة مّرتنِي إضافّيتنِي، وأحسُب املتوسَط احلسايبَّ للكثافِة. . 6

الكتلُة
m (kg(

نصُف الُقطِر
r (m(

الطوُل
l (m(

الكثافُة
ρ(kg/m3(

الطريقُة الثانيُة:  
أجّرُب: أصبُّ كمّيًة مَن املاِء يف املخباِر املدّرِج، وأربُِط قطعَة املعجوِن باخليِط، وأضُعها يف املخباِر عىل أاّل . 1

V( املقابِلَة ملستوى سطِح املاِء يف املخباِر.  
1
تالمَس القاعدَة، وأالحُظ الشكَل املجاوَر. وأسّجُل القراءَة )

أجّرُب: أربُِط األسطوانَة اخلشبّيَة مَع بقطعِة املعجوِن، وأ كّرُر اخلطوَة السابقَة، وأسّجُل القراءَة اجلديدَة . 2
V( ملستوى سطِح املاِء يف املخباِر. 

2
(

3 ..) V
2
- V

1
أحُسُب حجَم قطعِة اخلشِب )

أحسُب كثافَة اخلشِب باستخداِم العالقِة: . 4
       ρ = = m

V
 2πr

V
1
 - V

2

أكّرُر التجربَة مّرتنِي إضافّيتنِي، وأحسُب املتوسَط احلسايبَّ للكثافِة. . 5

الكتلُة
m (kg(

احلجُم
V (m(

الكثافُة
ρ(kg/m3(
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  التحليُل واالستنتاُج 
أقارُن بنَي اإلجابتنِي اللَّتنِي حصْلُت عليِهام بالطريقتنِي، فهْل حصْلُت عىل نتائَج متقاربٍة؟ . 1

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

أحّلُل: ما مصادُر اخلطأِ يف كلِّ طريقٍة، وكيَف يمكُن التقليُل منها؟ . 2
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

التفكرُي الناقُد: أيُّ الطريقتنِي أكثُر دّقًة؟ ُُأعطي أدّلًة تدعُم صّحَة إجابتي. . 3
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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أسئلٌة ُتحاكي االختباراِت الدولّيَةأسئلٌة ُتحاكي االختباراِت الدولّيَة

السؤاُل األوُل: 
ــاٍس.  ــِة قي ــكلِّ عملّي ــِة ل ــاِب الكثاف ــوا بحس ــمَّ قام ــّراٍت، ث ــَس م يٍّ مخ ــزٍّ ــاٍج فل ــَم ت ــامُء حج ــاَس عل ق

ــامِء: ــؤالِء العل ــَج ه ــُح نتائ ــاُه يوّض ــدوُل أدن واجل

كثافُة التاِج )g/cm3)حجُم التاِج )cm3)املحاولُة

120211.88

22001	.00

320111.94

41981	.1	

51991	.06

ملاذا قاَس العلامُء احلجَم مخَس مّراٍت؟. 1
ْ كيَف استخدَم العلامُء نتائَجُهم يف احلصوِل . 2  توّصَل العلامُء إىل أنَّ كثافَة التاِج تساوي(g/cm3 00.	1). بنيِّ

عىل هذِه القيمِة للكثافِة.

السؤاُل الثاين: 
ــًة إىل  ــنَي )80( درجــًة مئوي ــطِح األرِض، ب ــٍة عــْن س ــاِء عــىل ارتفاعــاٍت خمتلف ــاِن امل ــرتاوُح درجــُة غلي ت
حــِة يف الشــكِل املجــاوِر ُيعطــي أدقَّ قيــاٍس لدرجــِة غليــاِن  )100(. فــأيُّ موازيــِن احلــرارِة املئوّيــِة املوضَّ

املــاِء عــىل ارتفاعــاٍت خمتلفــٍة؟
أ . )1(

ب . )2(
ـ . )3( ج

د . )4(
هــ. )5(

80

(1)

0

95

(1)

75

100

(1)

0

125

(1)

75

150

(1)

50
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السؤاُل الثالُث: 
ُيبنّيُ الشكُل ِمسطرتنِي اسُتْخِدَمتا يف قياِس طوِل قطعِة َحْلوى. أعرّّبُ عِن القياِس بعدٍد مناسٍب مَن األرقاِم 

املعنوّيِة.   
....................................... : )A( املِسطرُة
....................................... : )B( املِسطرُة

السؤاُل الرابُع:
اسُتْخِدَمْت ِمسطرٌة يف قياِس طوِل خيٍط، عىل نحِو ما يبنّيُ الشكُل املجاوُر. ُثمَّ ُلفَّ اخليُط عىل قلٍم فشّكَل 

)6( لفائَف. فام حميُط اللِّفافِة الواحدِة حوَل القلِم؟ 

5 6 7 8 9 104310 cm2

5 6 7 8 9 104310 cm2

5 6 7 8 9 104310 cm2

5 6 7 8 9 104310 cm2

15.6 cm  .د   13.	 cm  .جـ   	.6 cm  .ب   	.	 cm  .أ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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الخلفّيُة العلمّيُة: 
ُ رسعَة األجسـاِم املتحّركِة؛  للُقـوى تأثرياٌت خمتلفٌة، فقْد تدفُع األجسـاَم السـاكنَة فتحّرُكهـا، وقْد ُتغريِّ

فتعمـُل عىل ترسيِعهـا أو إبطاِئها أو إيقافِهـا عِن احلركِة. 

لُة  لـِة املؤثِّـرِة فيـِه؛ فعنَدما تكـوُن القـّوُة املحصِّ     وتعتمـُد احلالـُة احلركّيـُة للجسـِم عـىل القـّوِة املحصِّ
املؤثِّـرُة فيـِه صفـًرا، فـإنَّ اجلسـَم إّما أْن يكـوَن سـاكنًا، وإّما متحـّرًكا برسعـٍة ثابتـٍة. وعنَدمـا تؤّثُر يف 
لـِة، ومقداُره يتناسـُب  لـٌة يتحـّرُك  بتسـاُرٍع ثابـٍت اجتاَهه يكـوُن باجتاِه القـّوِة املحصِّ اجلسـِم قـّوٌة حمصِّ

مـَع كتلِة اجلسـِم. 

 الوحدُة 2: القوى والحركُة

القّوُة والحركُةالقّوُة والحركُة تجربٌة 
استهالليٌة

الهدُف:
وصُف األثِر الناتِج عْن قّوِة االحتكاِك يف حركِة اجلسِم.

املوادُّ واألدواُت: لوُح خشٍب أملُس، لوُح كرتوٍن أملُس، رمٌل، قطعُة ُقامٍش )أو صوٍف(، سيارٌة صغريٌة، 
قلٌم، ِمسطرٌة، جمموعٌة مَن الكتِب. 

إرشاداُت السالمِة: احلَذُر مْن سقوِط األجساِم عىل القدمنِي، والتخّلُص مَن الرمِل بطريقٍة مناسبٍة.  

خطواُت العمِل: 
أصنـُع بالتعـاوِن مـَع أفـراِد مجموعتي . 1

الغرفـِة،  أرِض  علـى  مائـاًل  مسـتًوى 
                                              . الخشـيِّ واللـوِح  بالكتـِب  مسـتعينًا 

أعلـى . 2 عنـَد  السـيارَة  أضـُع  أجـّرُب: 
المسـتوى، ثـمَّ أترُكها لتنزلـَق، وُتكِمَل 
حركَتهـا علـى أرضّيـِة الغرفِة، وأرسـُم 

َفـْت عنـَدُه السـيارُة. عالمـًة عنـَد الموقـِع الـذي توقَّ
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أقيـُس المسـافَة األفقّيـَة التـي قطَعْتهـا السـيارُة، وأدّوُن النتيجـَة آخـًذا فـي الحسـباِن قواعـَد األرقـاِم . 3
المعنوّيـِة.  

ُأكّرُر الخطوتيِن )2 ،3( مرتيِن إضافّيتيِن، وأحُسُب الوسَط الحسابيَّ للمسافِة.. 4

طبيعُة السطِح 
(m( الوسُط احلسايبُّ املسافُة

(m( (1( املحاولُة )املحاولُة )3( املحاولُة )2

أرُض الغرفِة 

لوُح الكرتوِن 

الرمُل 

الصوُف 

ُأجـّرُب: أضـُع لـوَح الكرتـوِن على أرضّيـِة الغرفِة عنـَد نهايِة المسـتوى المائـِل؛ كي تتحرَك السـيارُة . 5
عليـِه، وُأثّبُته باسـتخداِم الالصِق، وأكـّرُر الخطواِت السـابقَة. 

أجـّرُب: ُأغّطـي لـوَح الكرتـوِن بطبقـٍة مـَن الرمِل، وأكـّرُر الخطـواِت السـابقَة. )يمكـُن تجربـُة موادَّ . 6
مختلفـٍة مثـُل قطعـٍة مـَن الُقمـاش أو الصـوِف، وغيِرهما(  

التحليُل واالستنتاُج:  
ُأمّثـُل النتائـَج التـي حصْلـُت عليهـا )المسـافَة التي قطَعْتهـا السـيارُة وطبيعَة السـطِح( برسـِم مخّطِط . 1

أعمـدٍة )Column Chart( مسـتعينًا برّبجميِة إكسـل. 

، وألّخُص النتيجَة التي توّصْلُت إليها. . 2 أحّلُل الرسَم البيانيَّ
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

أستنتُج: ما مصادُر اخلطأِ يف التجربِة؟ وكيَف يمكُن التقليُل منها؟    . 3
.................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................
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: ما سبُب توقُِّف السيارِة عِن احلركِة؟   . 4 أفرّسُ
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

أتوّقُع: لو أجريُت التجربَة عىل سطٍح جليٍد أملَس، فام النتيجُة التي سأحصُل عليها؟ . 5
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

أتوّقـُع: هـل سـتتوّقُف السـيارُة عـِن احلركِة لـو حُتّرَكْت عىل سـطٍح طويٍل وأملـَس متاًما؟ ُأعطـي دلياًل . 6
توقُّعي.  يدعُم صحـَة 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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اخللفّيُة العلمّيُة:
تتأّثـُر األجسـاُم املتحّركـُة عرَّب اهلواِء بقّوٍة ُتعيـُق حركَتها ُتسـّمى مقاَومَة اهلواِء. ويمكـُن إمهاُل مقاومِة 
اهلـواِء عـىل األجسـاِم الثقيلـِة مثُل قطعـِة نقوٍد أو كـرِة القـدِم، ألنَّ مقاومَة اهلـواِء تكوُن قليلـًة مقارنًة 

بوزهِنـا. يف حـنِي تؤّثُر مقاومُة اهلواِء يف األجســـاِم اخلفيفِة مثــُل الورقـِة، تأثرًيا كبرًيا. 

الهدُف:
- مالحظُة الفرِق بنَي  حركِة األجساِم الثقيلِة واألجساِم اخلفيفِة الساقطِة نحَو األرِض. 

- وصُف أثِر مقاومِة اهلواِء يف حركِة األجساِم عنَد سقوطِها خالَله. 

املوادُّ واألدواُت: ورٌق أبيُض )2(، قطعُة نقوٍد، مِِمحاٌة.  

إرشاداُت السالمِة: احلَذُر من سقوِط األجساِم عىل القدمنِي. 
 

خطواُت العمِل: 
1. أجـّرُب: ُأسـِقُط الورقـَة البيضـاَء وقطعـَة النقـوِد مـَن االرتفـاِع نفِسـه ويف اللحظـِة نفِسـها، فهـْل يصُل 

اجلسـامِن إىل سـطِح األرِض يف اللحظـِة نفِسـها؟ أدّوُن مالحظـايت.                                            

2. أجـّرُب: أضغـُط إحـدى الورقتنِي ألصنـَع منها كرًة صغريًة، وُأسـِقُط الورقَة املسـّطحَة وكـرَة الورِق مِن 
االرتفاِع نفِسـه، فهْل يصُل اجلسـامِن إىل األرِض يف اللحظِة نفِسـها؟ أدّوُن مالحظايت.  

3. أجـّرُب: بالتعـاوِن مـَع أفراِد جمموعتي، ُأسـِقُط قطعـَة النقوِد وكرَة الـورِق واملِمحاَة مَن االرتفاِع نفِسـه، 
وأدّوُن مالحظايت. فهْل تصُل األجسـاُم إىل سـطِح األرِض يف اللحظِة نفِسـها؟  أدّوُن مالحظايت. 

مقاَومُة الهواِءمقاَومُة الهواِء الّتجربُة 1

 الوحدُة 2: القوى والحركُة
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التحليُل واالستنتاُج:  
1. أستنتُج: ما الفرُق بنَي حركِة قطعِة النقوِد والورقِة يف اخلطوِة )1( ؟ 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ُ شكِل الورقِة يف حركتِها؟  2. أحّلُل: يف اخلطوِة )2(، كيَف أّثَر تغريُّ
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

3. أتوّقُع: ما القّوُة )أو الُقوى(  املؤّثرُة يف األجساِم يف أثناِء سقوطِها؟  
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

4. أستنتُج: ما مصادُر اخلطأِ يف التجربِة؟ وكيَف يمكُن التقليُل منها؟      
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 الوحدُة 2: القوى والحركُة



20

الهدُف:
تصميُم نموذٍج يعمُل عىل مبدأِ الفعِل وردِّ الفعِل. 

ــاٍل،  ــُة َصلص ــامٌر، معجون ــٌط، ِمس ــتيكّيٌة )2(، خي ــاٌت بالس ــتيكّيٌة، ماّص ــوادُّ واألدواُت: كأٌس بالس امل
ــاِء.  ــِع امل ــٍب جلم ــٍم مناس ــاٌء ذو حج ــاٌء، وع م

إرشاداُت السالمِة: أحَذُر عنَد استعامِل املِسامِر، وأحَرُص عىل أاّل ينسكَب املاُء عىل األرِض.

خطواُت العمِل
1. أصنــُع النمــوذَج مســتعينًا بالشــكِل املجــاوِر، ومّتبًِعــا اخلطواِت 

: اآلتيَة
- أســتخدُم املســامَر بحــذٍر يف عمــِل َثْقبــنِي يف أســفِل الكــوِب 
يف موضعــنِي متقابلــنِي وعــىل ارتفــاٍع مناســٍب مــَن قاعــدِة 

الــكأِس، عــىل نحــِو مــا يظهــُر يف الشــكِل املجــاوِر. 
ــْن  ُر م ــرِّ ــاِء، وأم ــىل الوع ــَد أع ــِن عن ــنِي صغريي ــُل َثقب - أعم

ــىل.  ــَن األع ــه م ــَط،  وأربُط ــام اخلي خالهِل

اخللفّيُة العلمّيُة: 
درَس العــاملُ نيوتــن الُقــوى املتباَدلــُة بــنَي األجســاِم وعــرّّبَ عنهــا بالقانــوِن الثالــِث لنيوتــن، الــذي 
ــاين  ــُر هبــا اجلســُم األوُل يف اجلســِم الث ــي يؤّث ــإنَّ القــوَة الت ــه  “إذا تفاعــَل جســامِن ف ينــصُّ عــىل أنَّ
ــاين يف اجلســِم األوِل”.  ــُر هبــا اجلســُم الث تســاوي يف املقــداِر وتعاكــُس يف االجتــاِه القــّوَة التــي يؤّث
ــُن  ــِل يمك ــِل وردِّ الفع ــدأِ الفع ــىل مب ــامِد ع ــِل، وباالعت ــَل وردَّ الفع ــاِن الفع ــاِن القّوت ــّمى هات وُتس
ــوُد  ــُع  الَوق ــا يندف ــاروُخ. فعنَدم ــا الص ــِة، ومنه ــاِت العملّي ــَن التطبيق ــرٍي م ــِل كث ــدأِ عم ــرُي مب تفس

ــىل.   ــٍع إىل األع ــّوِة دف ــاروُخ بق ــُر الص ــفِل  يتأّث ــاروِخ إىل األس ــَن الص ــرِتُق م املح
ُم »نموذَج  حمّرٍك« يعمُل باالعتامِد عىل قوِة دفِع املاِء.  يف هذا النشاِط سُأصمِّ

القانوُن الثالُث لنيوتنالقانوُن الثالُث لنيوتن
تجربٌة

إثرائّيٌة 1
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ٌ يف الشــكِل. وُأدِخُلهــام يف  ــاِء مــْن كلِّ ماّصــٍة عــىل نحــِو مــا هــو مبــنيَّ ــَل لالنثن - أقــصُّ اجلــزَء القاب
ــوِن.    ــتخداِم املعج ــام باس ــنِي، وُأثبُِّته الثَّقب

ــِص  ــا بالنمــوذِج فــوَق الوعــاِء املخصَّ 2. أجــّرُب: أتعــاوُن مــَع أفــراِد جمموعتــي عــىل أْن ُيمِســَك أحُدن
جلمــِع املــاِء،  ويقــوَم اآلخــُر بصــبِّ املــاِء. 

3. أالحُظ ما حيدُث عنَد صبِّ املاِء يف الكأِس. 
    

التحليُل واالستنتاُج:
1. أصُف: ما الَعالقُة بنَي اجتاِه اندفاِع املاِء واجتاِه حركِة الكأِس؟ 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

:  باالعتامِد عىل القانوِن الثالِث لنيوتن، ُأجيُب عِن األسئلِة اآلتيِة:   2. أفرّسُ
- ما منشُأ القّوِة التي جتعُل الكأَس تدوُر؟ 

.................................................................................................................................................................

- ملاذا تدوُر الكأُس بعكِس اجتاِه اندفاِع املاِء؟
  .................................................................................................................................................................

3. أتوّقُع: كيَف ُيمكُن زيادُة رسعِة دوراِن الكأِس؟ 
.................................................................................................................................................................
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الهدُف:
استقصاُء قانوِن هوك عمليًّا. 

املوادُّ واألدواُت: نابٌض،  جمموعٌة مَن األثقاِل املتساويِة يف الكتلِة، ِمسطرٌة، حامٌل، ورقٌة بيضاُء، قلُم 
رصاٍص.  

إرشاداُت السالمِة: احلَذُر من سقوِط األثقاِل عىل القدمنِي.  

خطواُت العمِل: 
ُأرّكُب األدواِت مستعينًا بالشكــِل املجـــاوِر، وأقــرُأ الرقَم الذي . 1

أشاهُده عىل املسطرِة واملقابَل للحلقِة السفلّيِة للنابِض؛ ويمّثُل املوقَع 
  . االبتدائيَّ

أجّرُب: أعّلُق اخلُّطاَف يف طرِف النابِض، ليمّثَل الكتلَة األوىل التي . 2
 . سأضيُفها. وأدّوُن املوقَع اجلديَد لطرِف النابِض السفيلِّ

) الرقَم املقابَل عىل املسطرِة للحلقِة السفلّيِة للنابِض(. 
أحُسُب الزيادَة يف طوِل النابِض التي متّثُل الفرَق بنَي املوقعنِي اللَذيِن . 3

حصْلُت عليِهام يف اخلطوتنِي السابقتنِي. وأدّوُن النتيجَة يف اجلدوِل .

اخللفّيُة العلمّيُة 
عنــَد تعليــِق نابــٍض رأســيًّا، وإضافــِة أثقــاٍل بصــورٍة تدرجيّيــٍة إىل الِكّفــِة امُلعلَّقــِة يف هنايتـِـه، يســتطيُل 
ــا مــَع وزِن الثِّقــِل املضــاِف ) ضمــَن حــدوِد املرونــِة(، وُتعــرُف هــذِه  النابــُض بمقــداٍر يتناســُب طرديًّ

النتيجــُة بقانــوِن هــوك .
ويف هذا النشاِط سأستقيص الَعالقَة بنَي القّوِة املؤثِّرِة يف نابٍض واالستطالِة احلادثِة لُه. 

القانوُن الثالُث لنيوتنالقانوُن الثالُث لنيوتن
تجربٌة

إثرائّيٌة 1
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أجّرُب: ُأضيُف يف كلِّ مّرٍة ثقاًل عىل اخلُّطاِف، وُأكّرُر اخلطواِت السابقَة.. 4

(N( القّوُة
)وزُن الثقِل(

طوُل النابِض 
(cm(

الفرُق يف الطوِل
(cm(

(cm( االستطالُة

التحليُل واالستنتاُج:
1 . .  )x( واالستطالِة عىل حموِر )y( ُأمّثُل بيانيًّا الَعالقَة بنَي القّوِة عىل حموِر
أصُف الرسَم البياينَّ الذي حصْلُت عليِه.. 2

.......................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

أستنتُج: ما مصادُر اخلطأِ يف التجربِة؟ وكيَف يمكُن التقليُل منها؟ . 3
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

أتوّقُع: ماذا حيدُث للنابِض عنَد إزالِة األثقاِل تدرجييًّا؟ أحُتّقُق مْن صّحِة توقُّعي عمليًّا.  . 4
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ُأحّلُل: هْل ُيمكُن االستمراُر يف زيادِة األثقاِل امُلعلَّقِة ؟ أفرّسُ إجابتي .  . 5
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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أسئلٌة تحاكي االختباراِت الدولّيَةأسئلٌة تحاكي االختباراِت الدولّيَة

السؤاُل األوُل: أضُع دائرًة حوَل رمِز اإلجابِة الصحيحِة لكلٍّ مِمّا يأيت:
اِت اآلتيِة ال يمكُن أْن  حَيُدَث للكرِة بسبِب ذلَك التأثرِي:. 1 تؤّثُر قّوٌة يف كرٍة مَن املّطاِط. فأيُّ التغريُّ

ُ كتلتِها. د. تغريُّ ُ مقداِر رسعتِها   جـ. تغريُّ ُ شكِلها   ب. تغريُّ ُ اجّتاِه حركتِها   أ. تغريُّ
. أعتمُد عىل البياناِت امُلثَبتِة عىل الشكِل لإلجابِة عِن السؤالنِي )2-3( .                  *ُيبنّيُ الشكُل أربعَة مواقَع ملِظيّلٍّ

تؤّثُر قوُة اجلاذبّيِة األرضّيِة يف املِظيلِّ عنَدما يكوُن عنَد املوقِع: . 2
ب. الثاين والثالث فقْط أ. الثاين فقطْ    

د. األول والثاين والثالث والرابع.  جـ. األول والثاين والثالث فقْط  
تؤّثُر يف املِظيلِّ مقاَومُة اهلواِء عنَدما يكوُن عنَد املوقِع: . 3

ب. الثاين والثالث فقْط أ. الثاين فقطْ    
د. األول والثاين والثالث والرابع. جـ. األول والثاين والثالث فقْط  

ُأْجرَيـْت جتربـٌة عـىل حلقٍة مّطاطّيٍة لدراسـِة الَعالقِة بـنَي الزيادِة يف طـوِل احللقِة ووزِن الثِّقـِل امُلعلَِّق هبا، . 4
واجلـدوُل اآليت يبـنّيُ النتائَج التي تمَّ احلصـوُل عليها. 

 )N( 01.02.03.0وزُن الثَِّقِل

 )m( 15.216.218.6طوُل احللقِة

 )m(  01.02.13.4االستطالُة

الرقُم املناسُب ملَِلِء الفراِغ يف اجلدوِل:
د. 17.6  جـ. 17.4   ب. 17.3   أ. 17.2  
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1. املِظيّلُّ يف الطائرِة قبَل القفِز

4. املِظيّلُّ يقُف عىل األرِض بعَد هبوطِه مبارشًة

2. املِظيّلُّ يف أثناء سقوطِه قبَل فتِح املِظّلِة

3. املظيّلُّ يف أثناِء سقوطِه بعَد فتِح املِظّلِة
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السؤاُل الثاين: 
، وتؤّثُر فيهــا باالجتاِه األفقيِّ قّوتاِن، قّوُة دفِع املحّرِك، وقّوُة  يبنّيُ الشكُل سيــارًة تتحّرُك عىل طــريٍق أفقيٍّ

االحتكاِك. 

 
أحسُب القّوَة املحّصلَة املؤثِّرَة يف السيارِة، وأحّدُد اجتاَهها.  . 1

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

اجلملُة التي تصُف احلالَة احلركّيَة للسيارِة هي أنَّ السّيارَة: . 2
    أ. تتحّرُك إىل اليمنِي برسعٍة ثابتٍة.

    ب. تتحّرُك إىل اليمنِي بتساُرٍع ثابٍت.
    جـ. ساكنٌة ال تتحّرُك.

    د. تتحّرُك إىل اليساِر بتساُرٍع ثابٍت.
يف أثناِء احلركِة زادْت قّوُة االحتكاِك املؤثِّرُة فيها لتصبَح )1000N( مَع بقاِء قوِة املحّرِك نفِسها: . 3

أ. ما أثُر ذلَك يف كلٍّ مِمّا يأيت: 
      - مقداُر القّوِة املحّصلِة واجتاُهها

.................................................................................................................................................................      
 .................................................................................................................................................................

     - احلالُة احلركّيُة للسيارِة 
....................................................................................................................................................................   

..............................................................................................................................................................
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	000 N = 500قّوُة دفِع املحّرِك N = قّوُة االحتكاِك
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ب. أقرتُح سبًبا أّدى إىل زيادِة قّوِة االحتكاِك. 
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

السؤاُل الثالُث:
ميزاٌن نابيضٌّ ُعلَِّق بأسَفِله حامٌل. والشكُل)1( ُيبنّيُ قراءَة امليزاِن عنَد وضِع )8( أقراٍص متساويٍة يف الوزِن 

عىل احلامِل، والشكُل )2( يبنّيُ قراءَة امليزاِن بعَد إزالِة )6( أقراٍص. 

أ. أستنتُج: ما قراءُة امليزاِن يف الشكِل )1(؟ وماذا متّثُل هذِه القراءُة؟

1

2

3

4

1

2

3

4

N 0 0N

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ب. أستنتُج: ما قراءُة امليزاِن يف الشكِل )2(؟ وماذا متّثُل هذِه القراءُة؟ 
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

جـ. أحُسُب وزَن القرِص الواحِد، معتِمًدا عىل إجابتي عىل الفرعنِي السابقنِي. 
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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حامُل
األقراِص

ميزاٌن

نابيضٌّ

)8( أقراٍص
قرصاِن



27 غُل واآلالُت البسيطُة.  الوحدُة 3:  الشُّ

الخلفّيُة العلمّيُة: 
 عنـَد صعـوِد الـدرِج َتبـذُل عضـالُت السـاقنِي شـغاًل؛ لرفـِع اجلسـِم إىل األعـىل والتغلُّـِب عـىل قوِة  
اجلاذبيـِة األرضّيـِة، ويعتمـُد الشـغُل املبـذوُل عـىل وزِن اجلسـِم وارتفـاِع الـدرِج؛ فيـزداُد بزيـادِة أيٍّ 
منُهـام. أّمـا القـدرُة فتمّثُل الشـغَل املبـذوَل يف وحدِة الزمِن، وتتناسـُب عكسـيًّا مـَع الزمِن امُلسـتَغرِق 

إلنجاِز الشـغِل نفِسـه. 

ْغُل والقدرُة ْغُل والقدرُةالشُّ الشُّ تجربٌة 
استهالليٌة

الهدُف:
غِل والُقدرِة. التوّصُل إىل الفرِق بنَي مفهومي الشُّ

املوادُّ واألدواُت: ميزاٌن، مسطرٌة، ساعُة توقيٍت. 

إرشاداُت السالمِة: أصعُد الدرَج بانتباٍه، وأجتنُّب صعوَد درجتنِي مًعا. 

خطواُت العمِل: 
أقيــُس: أقــُف عــىل امليــزاِن، وأطلــُب إىل زميــيل/ زميلتــي أن يقيــَس كتلتــي)m(، ثــمَّ أحُســُب وزين . 1

                                                .)F
g
 = mg( باســتخداِم العالقــِة

ــاَع . 2 ــُب ارتف ــمَّ أحس ــاِت، ث ــدُّ الدرج ــطرِة، وأُع ــتخداِم املِس ــدِة باس ــِة الواح ــاَع الدرج ــُس ارتف أقي
ــدرِج.   ال

أجّرُب: أصعُد الدرَج وأطلُب إىل زمييل قياَس الزمِن الذي استغرْقُتُه يف الصعوِد. . 3
ــُب . 4 ــها، وأحس ــِة نفِس ــدرَج بالرسع ــَد ال ــىل أْن أصع ــنِي، ع ــنِي إضافّيت ــنِي )	،3( مّرت ــّرُر اخلطوت أك

ــِن.  ــايبَّ للزم ــَط احلس الوس
F( يف مقــداِر . 5

g
أحُســُب الشــغَل )W( الــذي بذْلُتــه لصعــوِد الــدرِج بإجيــاِد ناتــِج رضِب مقــداِر القــّوِة )

ــدرِج(.  ــِة )ارتفاِع ال اإلزاح



غُل واآلالُت البسيطُة.28  الوحدُة 3:  الشُّ

أحسُب ناتَج قسمِة الشغِل )W( عىل الزمِن )t(، ويمّثُل ُقدريت عىل صعوِد الدرِج. . 6
أجّرُب صعوَد الدرِج برسعٍة أكرَّب، وأكّرُر اخلطواِت السابقَة.  . 7

الوزُنالكتلُةاحلركُة
(N)

اإلزاحُة
(m)

الشغُل
(J)

الزمُن
(s)

القدرُة 
(W)

بطيٌء

رسيٌع 

   
 التحليُل واالستنتاُج:  

أحّلــُل: عنَدمــا أصعــُد الــدرَج نفَســه برسعــٍة أكرَّب، . 1
هــْل يتغــرّيُ الشــغُل الــذي أبذُلــه؟ أفــرّسُ إجابتي.

................................................................................

................................................................................

ــدرِج . 2 ــوِد ال ــىل صع ــدريت ع ــرّيُ ُق ــْل تتغ ــُل: ه أحّل
ــي.  ــُح إجابت ــرَّب؟ أوّض ــٍة أك ــُض برسع ــا أرك عنَدم
.................................................................................

.................................................................................

 أقارُن ُقدريت بقدرِة زمالئي/ زمياليت. . 3
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

أفّسُر: سبَب االختالِف في القدرِة على صعوِد الدرِج نفِسه بيَن زمالئي/ زميالتي. . 4
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

أستنتُج: ما مصادُر الخطأِ في التجربِة؟ وكيَف يمكُن التقليُل منها؟        . 5
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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الخلفّيُة العلمّيُة: 
ــرُة  ــاًل الك ــغٍل. فمث ــذِل ش ــىل ب ــدرُة ع ــا املق ُف بأهنَّ ــرَّ ــًة، ُتع ــًة حركّي ــّرُك طاق ــُم املتح ــُك  اجلس يمتل
ــًة  ــُبه طاق ــغاًل، فتكس ــِه ش ــذُل علي ــا تب ــا فإهنَّ ــاكٍن يف طريِقه ــٍم س ــدُم بجس ــا تصط ــُة عنَدم املتحّرك
ــام كانــْت رسعــُة الكــرِة أكــرَّب زاَد مقــداُر طاقتِهــا احلركّيــِة، فتبــذُل شــغاًل أكــرَّب عــىل  حركّيــًة. وكلَّ

ــِة.   اجلســِم الســاكِن، وُتكســُبه قــدًرا أكــرَّب مــَن الطاق

الهدُف:
وصُف العالقِة بني الشغِل والطاقِة احلركّيِة.

ــٌة ذاُت حلقــٍة ، خيــٌط مــَن النايلــوِن ، مســطرٌة، حامــٌل، صنــدوٌق صغــرٌي  املــواّد واألدواُت: كــرٌة فلزّي
مــَن الكرتــوِن.

 إرشاداُت السالمِة: أقُف يف مكاٍن مناسٍب ال يعرتُض مساَر حركِة الَبندوِل .  

خطواُت العمِل:
ُقه باحلامِل.. 1 أعمُل نموذَج الَبندوِل، وأعلِّ
أضُع البندوَل عىل الطاولِة، وأضبُط طوَل خيطِه، عىل أاّل يالمَس طرُف الكرِة سطَح الطاولِة. . 2
أْن . 3 عــىل  الطاولــِة،  عــىل  الصنــدوَق  أضــُع 

ــُظ  ــدوَق، أالح ــُة الصن ــرُة املعلَّق ــَس الك تالم
املجــاوَر. الشــكَل 

وأقيــُس . 4 جانًبــا،  الكــرَة  أســحُب  أجــّرُب: 
ُأفلُتهــا.  ثــمَّ  باملســطرِة،  ارتفاَعهــا 

ــَة . 5 ــّرُر التجرب ــِة، وأك ــطِح الطاول ــىل س ــا ع ــي يقطُعه ــافَة الت ــدوِق، وأدّوُن املس ــَة الصن ــُظ حرك أالح
ــنِي. ــنِي إضافّيت مّرت

الَعالقُة بيَن الشغِل والطاقِةالَعالقُة بيَن الشغِل والطاقِة الّتجربُة 1
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ــاٍت . 6 ــرِة إىل ارتفاع ــحِب الك ــَة بس ــّرُر التجرب ــه، وأك ــدوَق إىل مكانِ ــُد الصن ــرّياِت: ُأعي ــُط املتغ أضب
ــةٍ.  خمتلف

ارتفاُع الكرِة

(cm(

(cm( املسافُة التي يقطُعها الصندوُق

الوسُط احلسايبُّاملحاولُة )3)املحاولُة )2)املحاولُة )1)

التحليُل واالستنتاُج
ــِة، فــامذا . 1 ــِة األرضّي أصــُف: ختتــزُن الكــرُة عنــَد ســحبِها إىل األعــىل طاقــَة وضــٍع ناشــئًة عــِن اجلاذبّي

حيــدُث هلــذِه الطاقــِة عنــَد إفالهِِتــا ؟
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

أستنتُج: ما العالقُة بنَي زيادِة ارتفاِع الكرِة، واملسافِة التي يقطُعها الصندوُق ؟ . 2
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

أحّلُل: مستخدًما مفاهيَم الطاقِة والشغِل، أوّضُح ما حيدُث حلظَة تالُمِس الكرِة الصندوَق.. 3
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ــرَّب . 4 ــًة ألخت ــُم جترب ــُر اســتخداِم كــرٍة أكــرَّب يف املســافِة التــي يقطُعهــا الصنــدوُق؟ أصّم ــُع: مــا أث أتوّق
ًدا العوامــَل التــي ســأضبُطها.   ــَة توقُّعــي، حمــدِّ صّح

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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الكفاءُة الميكانيكّيُة للمستوى المائِلالكفاءُة الميكانيكّيُة للمستوى المائِل الّتجربُة 2

الهدُف:
قياُس الكفاءِة امليكانيكّيِة للمستوى املائِل عمليًّا.

، مسطرٌة مرتّيٌة، ورٌق أبيُض )A4(، قلٌم. املوادُّ واألدواُت: مستًوى مائٌل أملُس، عربٌة ميكانيكّيٌة، ميزاٌن نابيضٌّ

إرشاداُت السالمِة: احلَذُر مْن سقوِط األجساِم واألدواِت عىل القدمنِي.

خطواُت العمِل:
، ثمَّ ُأثّبُته عىل زاويٍة معينٍة عىل نحِو ما  يظهُر يف الشكِل أدناُه. . 1 َأضُع املستوى املائَل عىل سطٍح أفقيٍّ
ــا . 2 ــُت هب ــتوى، وأثّب ــفِل املس ــَة يف أس ــَة امليكانيكّي ــُع العرب أض

ــزاَن  ــحُب املي ــمَّ أس ، ث ــيضِّ ــزاِن الناب ــفيلَّ للمي ــرَف الس الط
بلطــٍف مــَن الطــرِف اآلخــِر إىل أعــىل املســتوى وباجتــاٍه مــواٍز 

ــٍة. ــٍة ثابت ــُة برسع ــّرَك العرب ــىل أْن تتح ــُه، ع ل

الخلفّيُة العلمّيُة: 
املســتوى املائــُل أحــُد أنــواِع اآلالِت البســيطِة، واآلالُت بوجــٍه عــامٍّ ال ُتنتـِـُج طاقــًة، بْل تنقــُل الطاقَة 
أو حُتّوهُلــا. وتعمــُل اآلالُت عموًمــا عــىل نقــِل الطاقــِة أو حُتويِلهــا، فــال توجــُد آلــٌة ُتنتـِـُج الطاقــَة مــن 
ــذُل  ــَذُل عليهــا شــغٌل، فتب ــرِي فيهــا بقــّوٍة، أْي ُيب ــَد التأث ــُة البســيطُة تعمــُل عن تلقــاِء نفِســها، واآلل
اآللــُة شــغاًل عــىل اجلســِم، أْي َينتــُج عنهــا شــغٌل، وهــو الشــغُل املفيــُد الــذي نحصــُل عليــِه مــَن 

: اآللــِة. وُتقــاُس كفــاءُة اآللــِة بنســبِة الشــغِل الناتــِج منهــا إىل الشــغِل املبــذوِل عليهــا، أْي إنَّ

    100% × 
الشغَل الناتَج  
الشغِل املبذوِل

كفاءَة اآللِة = 

، عنَدمــا يكــوُن الشــغُل الناتــُج مــَن اآللــِة مســاوًيا  وتصــُل كفــاءُة اآللــِة إىل %100 يف الوضــِع املثــايلِّ
بــٌة كفاءهُِتــا 100%،  للشــغِل املبــذوِل عليهــا، لكنَّــُه يف الواقــِع العمــيلِّ ال توَجــُد آلــٌة بســيطٌة أو ُمركَّ

وذلــَك بســبِب ضيــاع جــزٍء مــَن الطاقــِة نتيجــَة االحتــكاِك. 

غُل واآلالُت البسيطُة.  الوحدُة 3:  الشُّ
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ــا يف . 3 ــِل، وأدّوهُن ــتوى املائ ــىل املس ــِة ع ــِة العرب ــاِء حرك ــيضِّ يف أثن ــزاِن الناب ــراءَة املي ــّجُل ق ــُس: ُأس أقي
ــدوِل اآليت: اجل

غُلاملسافُة قراءُة امليزاِنالطريقُة الشُّ

استخداُم املستوى املائِل

الرفُع رأسيًّا

َكْتها العربُة عىل املستوى املائِل، وأدّوهُنا يف اجلدوِل.. 4 َأقيُس املسافَة التي حُترَّ
ــُس ارتفــاَع املســتوى . 5 ــمَّ أقي ــه يف اجلــدوِل. ث ، وأدّوُن ــزاِن النابــيضِّ ــِة باســتخداِم املي ــُس وزَن العرب َأقي

ــه يف  ــِه(، وأدّوُن ــْت إلي ــذي وصل ــتوى ال ــُة إىل املس ــِه العرب ــْت في ــذي ُوِضع ــتوى ال ــَن املس ــِل )م املائ
ــدوِل. اجل

التحليُل واالستنتاُج
َأحُسُب الفائدَة اآللّيَة للمستوى املائِل بقسمِة طوِل السطِح عىل ارتفاِعه.. 1

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

َأحســُب الفائــدَة اآللّيــَة للمســتوى املائــِل بقســمِة قــراءِة امليــزاِن يف الوضــِع الــرأيسِّ عــىل قراءتـِـه عنــَد . 2
ــتوى املائِل. ــتخداِم املس اس

.................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

ُأقارُن بنَي قيِم الفائدِة اآللّيِة للمستوى املائِل املحسوبِة يف اخلطوتنِي )1، 2(. وُأفرّسُ أيَّ اختالٍف بينَها. . 3
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

غُل واآلالُت البسيطُة.  الوحدُة 3:  الشُّ
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أحســُب الشــغَل املبــذوَل عــىل العربــِة امليكانيكّيــِة يف احلالتــنِي: عنــَد ســحبِها عــىل املســتوى املائــِل، 
ــافِة ، وأدّوُن  ــزاِن × املس ــراءَة املي ــغُل = ق ــِة: الش ــِة اآلتي ــتخداِم العالق ــيًّا، باس ــا رأس ــَد رفِعه وعن

ــنِي يف اجلــدوِل الســابِق. النتيجت
.................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

َأحسُب الكفاءَة امليكانيكّيَة للمستوى املائِل باستخداِم العالقِة:. 4

 × %100 حيــُث إنَّ الشــغَل الناتــَج: هــو الشــغُل يف حالــِة الرفــِع 
الشغَل الناتَج  
الشغِل املبذوِل

كفــاءُة اآللــِة = 

رأســيًّا، يف حــنِي أنَّ الشــغَل املبــذوَل: هــو الشــغُل يف حالــِة اســتخداِم املســتوى املائــِل.
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ــاءِة . 5 ــوِل كف ــدَم وص ــرّسُ ع ــنِي )3، 5(، أف ــا يف اخلطوت ــَل إليه ــي ُتوصِّ ــِج الت ــىل النتائ ــاًء ع ــُل: بن ُأحّل
ــِل إىل 100%. ــتوى املائ املس

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

أتوّقُع مصادَر اخلطأِ امُلحتَملَة يف الّتِجربِة. . 6
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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اخللفّيُة العلمّيُة:
تتكــّوُن الرافعــُة يف أبســِط أشــكاهِلا مــْن ســاٍق ُصلبــٍة قابلــٍة للــدوراِن حــوَل نقطــٍة ثابتــٍة ُتســّمى نقطَة 
االرتــكاِز. وتقــوُم فكــرُة عمــِل الرافعــِة عــىل التأثــرِي بقــّوٍة عنــَد أحــِد طــريف الســاِق، فتــدوُر الســاُق 
حــوَل نقطــِة االرتــكاِز، ويرتفــُع الثِّقــُل عنــَد الطــرِف اآلخــِر للســاِق. وعنَدمــا تكــوُن الرافعــُة يف 

: حالــِة اّتــزاٍن حــوَل نقطــِة االرتــكاِز فــإنَّ
القّوَة × ذراِع القّوِة = املقاومَة × ذراِع املقاومِة     

F
1 
d

1
 = F

2
 d

2
                                  

حيُث:
d(: هو املسافُة العمودّيُة بنَي نقطِة تأثرِي القّوِة ونقطِة االرتكاِز.

1
 ذراُع القّوِة )

d(: هو املسافُة العمودّيُة بنَي نقطِة تأثرِي املقاومِة ونقطِة االرتكاِز.
2
ذراُع املقاومِة )

وُيطلُق عىل الَعالقِة السابقِة اسَم: قانوِن الرافعِة.

تجربٌة
قانوُن الرافعِةقانوُن الرافعِةإثرائّيٌة

الهدُف:
التوّصُل إىل قانوِن الرافعِة عمليًّا.

ــٌل  ــٍت، حام ــامُر تثبي ــِل، مس ــُة الكت ــٌة معروف ــاٌل خمتلف ــبّيٌة، أثق ــٌة خش ــطرٌة مرتّي ــوادُّ واألدواُت: ِمس امل
ــٌم. ــُض )A4(، قل ــاِل، ورٌق أبي ــِق األثق ــٌع لتعلي ــٌط رفي ، خي ــبيٌّ خش

إرشاداُت السالمِة: احلَذُر مْن سقوِط األجساِم واألدواِت عىل القدمنِي.

خطواُت العمِل:
ــٍل، . 1 ــىل حام ــا ع ــْن منتصِفه ــَة م ــطرَة املرتّي ــُت املِس ُأثّب

عــىل أْن تكــوَن متَِّزنــًة وحــّرَة     الــدوراِن حــوَل نقطــِة 
ــو  ــا ه ــِو م ــىل نح ــكاِز( O، ع ــِة االرت ــِت )نقط التثبي

ٌ يف الشــكِل.  ــنيَّ مب

غُل واآلالُت البسيطُة.  الوحدُة 3:  الشُّ



35

ــي . 2 ــِد جانب ــىل أح ــٍة ع ــٍة معيَّن ــْن نقط ــَة، م ــَل املقاوم ــاًل، ليمّث m( مث
2
 = 100 g( ــه ــاًل كتلُت ــُق ثق ُأعّل

ــىل  ــُق ع ــمَّ ُأعّل ــطرِة، ث ــرِف املِس ــِت وط ــِة التثبي ــنَي نقط ــافِة ب ــِف املس ــَد منتص ــْن عن ــطرِة، َوْلتُك املِس
ــه  ــمَّ ُأحّرُك ، ث ــُل القــوةَّ ــاًل، يمّث m( مث

1
 = 50 g( ــْن ــاًل آخــَر، وليُك الطــرِف اآلخــِر مــَن املِســطرِة ثِق

ــا. ــًة متاًم ــطرُة ُأفقّي ــَح املس ــَل األوَل، أْي تصب ــوازَن الثِّق ــى ي ــاًرا حت ــا ويس يمينً
d(، ونقطــِة تعليــِق الثِّقــِل . 3

2
أقيــُس املســافَة بــنَي نقطــِة التثبيــِت وكلٍّ مــن نقطــِة تعليــِق الثِّقــِل األوِل )

هُنــا يف اجلــدوِل اآليت: d(، وأدوِّ
1
الثــاين )

ذراُع القّوِة

(d
1
(

ذراُع املقاومِة

(d
1
( 

m
1

m
2

d
2

d
1

50

100

150

200

ُأضيــُف كتلــًة مقداُرهــا )g 50( إىل الّثقــِل الــذي يمّثــُل القــّوَة، ليصبــَح )g 100(، ثــمَّ ُأحّرُكــه يمينًــا . 4
d( وأدّوهُنــا 

2
d( و )

1
m(. ثــمَّ أقيــُس كالًّ مــْن )

2
ويســاًرا حتــى يــوازَن الثِّقــَل الــذي يمّثــُل املقاومــَة )

يف اجلــدوِل.
d( يف كلِّ مــّرٍة يف . 5

2
d( و )

1
m( و )

1
ُأكــّرُر اخلطــوَة الســابقَة مّرتــنِي إىل ثــالِث مــّراٍت، وأدّوُن كالًّ مــْن )

اجلــدوِل الســابِق.

التحليُل واالستنتاُج
( لــكلِّ خطــوٍة مــَن اخلطــواِت الســابقِة، وُأدّوُن النتائــَج التــي أحصــُل عليهــا . 1 m

1

m
2

َأحُســُب النســبَة )
يف اجلــدوِل.

....................................................................................................................................................................   
..............................................................................................................................................................
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( لكلِّ خطوٍة مَن اخلطواِت السابقِة، وُأدّوُن النتائَج التي أحصُل عليها يف اجلدوِل.. 2 d
2

d
1

َأحسُب النسبَة )
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ُأقــارُن بــنَي النســبتنِي اللتــنِي حصْلــُت عليِهــام يف كلِّ مــّرٍة مــَن اخلطوتــنِي الســابقتنِي )1، 2(. وُأفــرّسُ . 3
أيَّ اختــالٍف بينَُهــام. 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ــراِء . 4 ــَد إج ــَك بع ــابِق، وذل ــدوِل الس m( يف اجل
1
ــِم ) ــْن قي ــٍة م ــىل كلِّ قيم ــِة ع ــوَن الرافع ــُق قان ُأطّب
ــِو اآليت:  ــىل النح ــبِة، ع ــِل املناس ــاِت التحوي عملي

× g × d
1

× g × d
2

= 
m

1

1000

m
2

1000

ــقِّ  ــِج الشِّ ــنَي نات ــالٍف ب ــُد أيُّ اخت ــُظ إذا كاَن يوَج ، وُأالح ــرِّ ــقوِط احل ــاُرُع الس ــو َتس ــُث: )g(: ه حي
ه.        ــرّسُ ــِة الســابقِة، وُأف ــَن املعادل ــرِس م ــقِّ األي ــِج الشِّ األيمــِن ونات

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

5 ..)m
1
َأحُسُب الفائدَة اآللّيَة هلذِه الرافعِة لكلِّ قيمٍة مْن قيِم )

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ُأحّلــُل: ُأصنـّـُف هــذِه الرافعــَة حســَب قيــِم الفائــدِة اآللّيــِة التــي حصْلــُت عليهــا يف اخلطــوِة الســابقِة . 6
إىل جمموعاهِِتــا الثــالِث.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

أتوّقُع مصادَر اخلطأِ امُلحَتملَة يف التجربِة. . 7
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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أسئلٌة ُتحاكي االختباراِت الدولّيَةأسئلٌة ُتحاكي االختباراِت الدولّيَة

السؤاُل األوُل: 
أضُع دائرًة حوَل رمِز اإلجابِة الصحيحِة، لكلٍّ مِمّا يأيت:

يبــنّيُ اجلــدوُل املجــاوُر الكتلــَة والرسعــَة ألربعــِة . 1
يف  املتســاوياِن  اجلســامِن   .)A,B,C,D( أجســاٍم 

ــا:  ــِة مه ــِة احلركّي الطاق
D و B .ب                        D و A .أ
C و B .د                      C و A .جـ

. وترفــُع رافعــُة )B( جســاًم . 2 ( خــالَل زمــِن )t( إىل ارتفــاٍع معــنّيٍ t

2
ترفــُع رافعــُة )A( جســاًم كتلُتــه )

  :) t

2
m( إىل االرتفــاِع نفِســه خــالَل زمــِن )

2
وزُنــه )

. )B( أكرُّب مْن قدرِة )A( أ. تبذُل الرافعتاِن الشغَل نفَسه، وقدرُة الرافعِة
ب. تبذُل الرافعُة )A( شغاًل أكرَّب مَن الرافعِة )B(، وللرافعتنِي القدرُة نفُسها.  

 .)B( شغاًل أكرَّب، وقدرهُِتا أكرُّب مَن الرافعِة )A( جـ. تبذُل الرافعُة
د. تبذُل الرافعُة )B( شغاًل أكرَّب، وللرافعتنِي القدرُة نفُسها. 

السؤاُل الثاين
صّمَمـْت طالبـٌة جتِربًة لدراسـِة  »القدرِة القصوى للعضلـِة« للذكوِر 
واإلنـاِث مْن أعـامٍر خمتلفـٍة. وطلبِت الطالبـُة إىل املتطوعـنَي إلجراِء 
التجربـِة الوقـوَف عـىل ِمنّصٍة، والقفـَز عالًيـا ألقىص ارتفـاٍع مِمكٍن. 

عىل نحـِو ما يبـنّيُ الشـكُل املجاوُر.
 وقاسـِت الطالبـُة االرتفاَع )h( الـذي يصُل إليِه الشـخُص، والزمَن 
. وحَسـبْت  الـذي ُيمضيـِه يف اهلـواِء )t( باسـتخداِم مؤقٍِّت إلكرتوينٍّ

قـدرَة العضلـِة  )P( لكلِّ )kg( باسـتخداِم الَعالقِة: 
     P = 

9.8 × h

t

الرسعُةالكتلُةاجلسُم
A1.04.0
B2.02.0
C0.54.0
D4.01.0
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حصَلِت الطالبُة عىل البياناِت اآلتيِة ملتطّوٍع قاَم بالقفِز: . 1
(h = 0.5 m)، (t = 0.12 s). أحُسُب )P( هلذا املتطّوِع. 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

أحُسُب كتلَة أحِد املتطّوعنَي كانْت طاقُته احلركّيُة )270J( ، ورسعُته )m/s 3.0( حلظَة القفِز.. 2
.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

يبنّيُ الشكُل املجاوُر التمثيَل البياينَّ   -
للبياناِت التي حصَلْت عليها الطالبُة:  

ــَد . 3 ــَج التــي يمكــُن التوّصــُل إليهــا عن ــُص النتائ ، أخلّ ــاِت: معتمــًدا عــىل الرســِم البيــاينِّ ــُل البيان أحّل
ــاِث.   ــنَي قــدرِة العضــالِت للذكــوِر واإلن ــِة ب املقارن

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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