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نظرة عامة على كتاب الطالب

بِنيـة كتـاب الطالب: بِنيـة كتـاب الطالب: 
دورة التعلُّم الخماسيةدورة التعلُّم الخماسية

:Engagement التهيئة
للبحث  ودافعيتهم  الطبيعي  الطلبة  فضول  إثارة 
واالستكشاف، وتنشيط املعرفة السابقة باملوضوع.  

:Exploration االستكشاف
مشاركة الطلبة يف املوضوع؛ ما يمنحهم فرصًة لبناء فهمهم اخلاص. وجيمع الطلبة يف هذه املرحلة 
بيانات مبارشة تتعلق باملفهوم الذي يدرسونه  عن طريق إجراء أنشطة عملية متنوعة وجاذبة، 

منها ما يعتمد املنحى التكاميل )STEAM( الذي يساعد الطلبة عىل اكتساب مهارات العلم.

:Evaluation التقويم
القوة  نقاط  لتعّرف  فرصة  املعلِّم  ومنح  للموضوع،  وفهمهم  الطلبة  تعلُّم  من  التحقق 

والضعف لدى طلبته. 
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تجربٌة استهالليٌةتجربٌة استهالليٌة?

تْیِن عملیًّا ناتُج جمِع قُوَّ
، هوَ  N + 5 N = 5 N 5، في حينِ  ما N 5 تُؤثِّرانِ في جسمٍ تيْنِ مقدارُ كلٍّ منْهُ وَّ تْ هيا أنَّ مجموعَ قُ عَ ادَّ

؟ دُ ما تُؤيِّ هُ تيْنِ N + 5 N = 10 N 5. أيَّ وَّ ادَّعى يَمانٌ أنَّ مجموعَ القُ
لةُ الوزنِ تقريبًا. همَ ، حلقةٌ مُ ، ثالثةُ خيوطٍ متساويةٍ في الطولِ لٌ كتلتُهُ 500g، ميزانانِ نابضانِ : ثِقْ الموادُّ واألدواتُ

. : الحذرُ منْ سقوطِ األجسامِ واألدواتِ على القدميْنِ  إرشاداتُ السالمةِ

 :  خطواتُ العملِ
 : ذُ الخطواتِ اآلتيةَ بالتعاونِ معَ أفرادِ مجموعتي، أُنفِّ

 . نُ القراءةَ وِّ لَ بالميزانِ األولِ كما في الشكلِ (أ)، ثمَّ أُدَ : أُعلِّقُ الثِّقْ أقيسُ  1

نُ قراءةَ كلٍّ  وِّ ، إضافةً إلى الميزانِ األولِ كما في الشكلِ (ب)، ثمَّ أُدَ : أُعلِّقُ الميزانَ الثانيَ بالحلقةِ أقيسُ  2
. منَ الميزانيْنِ

، واآلخرَ إلى اليسارِ كما في الشكلِ  هما إلى اليمينِ : أُزيحُ كالًّ منَ الميزانيْنِ في الشكلِ (ب): أحدَ أقيسُ  3
نُ كلَّ قراءةٍ. وِّ (جـ)، حتّى تصبحَ قراءةُ كلِّ ميزانٍ مساويةً لقراءةِ الميزانِ في الشكلِ (أ)، ثمَّ أُدَ

 : التحليلُ واالستنتاجُ
ماذا تُمثِّلُ قراءةُ الميزانِ األولِ في الحالةِ (أ)؟  .1

تْ قراءةُ كلٍّ منَ الميزانيْنِ في الحالتيْنِ (ب) و (جـ)؟ كيفَ تغيَّرَ  .2
 . لِ نُ مجموعَ قراءةِ الموازينِ في الحالةِ (ب) والحالةِ (جـ) بوزنِ الثِّقْ أُقارِ  .3

؟ ، ماذا أستنتجُ : ادِّعاءَ هيا أمِ ادِّعاءَ يَمانٍ دُ ما أُؤيِّ هُ دُ أيَّ : أُحدِّ مُ أُقوِّ  .4

جـبأ

9

صممــت وحــدات كتــاب الطالــب وفــق دورة التعلــم اخلامســية التي متنــح الطلبــة الدور 
ــر هلــم فرًصــا عديــدة لالســتقصاء، وحــل  األكــر يف العمليــة التعلُّميــة التعليميــة، وُتوفِّ

املشــكالت، والبحــث، واســتخدام التكنولوجيــا. وتتضمــن مــا يــأيت:

1

5

2

ُل الصورَة أتأمَّ
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الُمتَِّجھاُتالُمتَِّجھاُتالوحدُة

V e c t o r sV e c t o r s

يواجهُ  الطيارَ  ، ولكنَّ  االعتياديةِ األحوالِ  في  المطارِ  رجِ  دْ لمَ موازٍ  باتجاهٍ  الطائراتِ  يكونُ هبوطُ 
ا، فيلجأُ  ؛ إذْ تكونُ الرياحُ العرضيةُ نشطةً جدًّ صعوباتٍ في أثناءِ عمليةِ الهبوطِ في األجواءِ العاصفةِ
، كما هوَ  رجِ بعكسِ اتجاهِ هذهِ الرياحِ دْ مةِ الطائرةِ بشكلٍ منحرفٍ عنِ اتجاهِ المَ قدِّ الطيارُ إلى توجيهِ مُ
نَ منَ الهبوطِ بأمانٍ على الرغمِ منَ العاصفةِ  ؛ إذْ تمكَّ بيَّنٌ في الصورةِ. وهذا ما حدثَ معَ طيارٍ أردنيٍّ مُ
  . رَ على عشرينَ طائرةً الهبوطُ وقتئذٍ هُ تعذَّ ا بأنَّ القويةِ التي ضربَتْ مطارَ هيثرو في لندنَ عامَ 2020 م، علمً
؟ ما أثرُ ذلكَ في السالمةِ  بيَّنِ في الشكلِ مةَ الطائرةِ نحوَ االتجاهِ المُ قدِّ فما الهدفُ منْ توجيهِ الطيارِ مُ

العامةِ؟
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مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة
أضُع دائرةً حوَل رمِز اإلجابِة الصحیحِة لكلِّ جملٍة مّما یأتي:. 1

الكمیةُ الُمتَِّجھةُ مَن الكمیاِت الفیزیائیِة اآلتیِة ھَي: . 1
عدُد المسافریَن في الطائرِة.  . أ 

ةُ الزمنیةُ إلقالِع الطائرِة. المدَّ  . ب 
تسارُع الطائرِة في أثناِء إقالِعھا.  . جـ 

حجُم وقوِد الطائرِة.  . د 

غیَر . 2 الناتَج  فإنَّ  ُمتَِّجھًا،  جمًعا   20 N َو  30 N :تْیِن القُوَّ جمِع  عنَد 
الصحیِح مَن النواتِج الُمحتملِة اآلتیِة ھَو:

 10 N  . أ 
 20 N  . ب 
 50 N  . جـ 

  55 N  . د 

حاصُل الضرِب الُمتَِّجھيِّ |A × B| في الشكِل المجاوِر ھَو:. 3
AB sin 90o  . أ 

   AB sin 30o  . ب 
AB sin 120o  . جـ 
  AB cos 90o  . د 

4 .  )a1 - a2 = 0( بناًء على العالقِة a1 ،a2 العالقةُ بیَن ُمتَِّجھَِي التساُرِع
ھَي:

الُمتَِّجھاِن a1 ، a2 متساویاِن في المقداِر، ومتعاكساِن في االتجاِه.  . أ 
الُمتَِّجھاِن a1 ، a2 متساویاِن في المقداِر، وفي االتجاِه نفِسِھ.  . ب 
الُمتَِّجھاِن a1 ، a2 مختلفاِن في المقداِر، وفي االتجاِه نفِسِھ.  . جـ 

الُمتَِّجھاِن a1 ، a2 مختلفاِن في المقداِر، ومتعاكساِن في االتجاِه.  . د 

المقداُر واالتجاهُ لمحصلِة القوى في الشكِل المجاوِر ھما:. 5
        +y 30 باتجاِه محوِر N  . أ 
        -y 30 باتجاِه محوِر N  . ب 

         +y 10 باتجاِه محوِر N  . جـ 
0 N  . د 

A

B

z

y

x30o

37o

53o

x

y

10N
10N

10N

36

لَِّة بسرعٍة مقداُرھا m/s 20 في االتجاِه الُمبیَِّن . 6 بَْت سعاُد كرةَ السَّ صوَّ
في الشكِل المجاوِر. أيُّ اآلتیِة تُمثُِّل الُمركَّبةَ األفقیةَ للسرعِة:

cos 120o 20؟  . أ 
cos 60o 20؟  . ب 

sin 120o 20؟  . جـ 
cos 30o 20؟  . د 

أُحلُِّل: ركَل العٌب كرةَ قدٍم كتلتُھا kg 0.4 لتنطلَق بسرعِة m/s 30 في   .2
، وبتساُرٍع  اتجاٍه یَصنُع زاویةً مقداُرھا 37o مَع سطِح األرِض األفقيِّ
مقداُرهُ  m/s2 10. استغرقَِت الكرةُ مدَّةً زمنیةً مقداُرھا s 6 لتعوَد إلى 

مستوى سطِح األرِض: 
ُد الكمیاِت الُمتَِّجھةَ والكمیاِت القیاسیَة. أُحدِّ  . أ 

.  أُمثُِّل الكمیاِت الُمتَِّجھةَ بیانیًّا. ب 
ُر إجابتي.  ھْل یُمِكُن إیجاُد محصلِة تلَك الكمیاِت الُمتَِّجھِة؟ أُفسِّ  . جـ 

أُحلُِّل: تُؤثُِّر قًوى ِعدَّةٌ في جسٍم كما في الشكِل المجاوِر.  .3
رِة في الجسـِم بالطریقـِة  أَِجـُد المقـداَر واالتجـاهَ لمحصلـِة الـقـوى الُمـؤثـِّ

التحلیلیِة. 

والثاني   ،(–�( محوِر  اتجاِه  في   F = 8 N األوُل  ُمتَِّجھاِن:  أحُسُب:   .4
r = 5 m في اتجاِه محوِر )�+). أَِجُد:

3 F  . أ 
- 0.5 r  . ب 

|r × F |  . جـ 
|r × r|  . د 

F . r  . ھـ 

وقطَعْت  األقداِم،  على  سیًرا  منزلِھا  مْن  نوُر  انطلقَْت  المشكالِت:  حلُّ   .5
مسافـةَ m 400 باتـجـاِه الـغـرِب، ثمَّ اتـجَھْت شماًال، وقطَعْت مسافـةَ 
m 200 لتـصَل منزَل صدیقتِھـا. إذا أراَدْت نــوُر العـودةَ مباشرةً إلى 
منـزلِھـِا بـخطٍّ مستقیٍم، فكـْم متـًرا یجـُب أْن تسیَر؟ في أيِّ اتـجـاٍه یتعیَُّن 

علْیِھا السیُر حتّى تصَل منزلَھا؟

مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة

20 m/s

60o

40 N
20 N

10 N

20 N

37o

37

ii
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:Elaboration التوسع
االستقصاء  مهارات  إلثارة  إضافية  بخرات  الطلبة  تزويد 
لدهيم، عن طريق إرشاكهم يف جتارب وأنشطة جديدة تكون 

أشبه بتحدٍّ ُيفيض إىل التوسع يف املوضوع، أو تعميق فهمه. 

:Explanation الشرح والتفسير
الصور واألشكال  العديد من  العرض، ويضم  أساليب  بالتنوع يف  يتسم  تقديم حمتوى 

التوضيحية والرسوم البيانية املرتبطة باملوضوع؛ ما يمنح الطلبة فرصًة لبناء املفهوم.  
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ِجهُة ِجهُةالكمياُت القياسيُة والكمياُت اُملتَّ الكمياُت القياسيُة والكمياُت اُملتَّ
S c a l a r  a n d  V e c t o r  Q u a n t i t i e sS c a l a r  a n d  V e c t o r  Q u a n t i t i e s 11الدرُسالدرُس

الفكرُة الرئيسُة:
هةِ خصائـصُ تمتازُ  تَّجِ للكمياتِ المُ

. بـها عنِ الكمياتِ القياسيةِ

ِم: نتاجاُت التعلُّ
 • : حُ المقصودَ بالكمياتِ الفيزيائيةِ أُوضِّ

. ، والقياسيةِ هةِ تَّجِ المُ
هاتِ بطرائقَ •  تَّجِ أستنتجُ خصائصَ المُ

. مختلفةٍ
ـبُ الزاويـةَ المحصورةَ بيـنَ •  أحسُ

هيْنِ باستخدامِ تعريفِ الضربِ  تَّجِ مُ
. هيْنِ تَّجِ القياسيِّ لمُ

هاتِ على •  تَّجِ أُطبِّـقُ خصائـصَ المُ
. هةٍ تَّجِ كمياتٍ فيزيائيةٍ مُ

املفاهيُم واملصطلحاُت:
.Vector Quantities ُهة تَّجِ الكمياتُ المُ
.Scalar Quantities ُالكمياتُ القياسية

هاتِ تَّجِ تمثيلُ المُ
 .Representation of Vectors 
.Equality of two Vectors  ِهيْن تَّجِ تساوي مُ
.Negative of a Vector  ِه تَّجِ سالبُ المُ

.Scalar Product الضربُ القياسيُّ 

.Vector Product هيُّ  تَّجِ الضربُ المُ

الكمیاُت الفیزیائیةُ
Physical Quantities

نتعامـلُ في حياتِنـا معَ كمياتٍ فيزيائيـةٍ عديدةٍ؛ سواءٌ أكانَتْ 
 ،( ، والطولِ ، ودرجةِ الحرارةِ، والكتلةِ : الزمنِ كمياتٍ أساسيةً (مثلُ
عبَّرُ عنْ  ويُ  ،( عِ ، والتسارُ ةِ، والسرعةِ وَّ القُ  : أوْ كمياتٍ مشتقةً (مثلُ
، فنقولُ مثالً إنَّ كتلةَ  بعضِ تلكَ الكمياتِ بعددٍ ووحدةٍ مناسبيْنِ
فُ  وصْ كانَ  هلْ   ، ولكنْ  .200 m/s  ِالطائرة وسرعةَ   ،6 kg الحقيبةِ 

كلٍّ منَ الكميتيْنِ كافيًا؟

انَ  حُ الشكلُ )1( حالةَ الطقسِ المتوقعـةَ في العاصمةِ عمّ يُوضِّ
. ما الكمياتُ  بحسبِ تنبؤاتِ دائـرة األرصـادِ الجويـةِ األردنـيـةِ
؟ هلِ اختلفَ وصفُ كلٍّ  تْ في النشرةِ الجويـةِ الفيزيائيةُ التي ظهرَ

هِ؟ منْها عنْ غيرِ

كامالً  ا  وصفً ها  وصفُ يُمكِنُ  فيزيائيةٍ  كمياتٍ  وجودُ  ظُ  يُالحَ  
ا.  ها معً ها واتجاهِ لزمُ تحديدُ مقدارِ ، وأُخر يَ ها فقطْ بتحديدِ مقدارِ

الشكلُ )1(: حالةُ الطقسِ 
. انَ في العاصمةِ عمّ

في المساِء والليِل

في النهاِر

الطقُس

أمطاٌر خفيفٌة

24 km/h

22 km/h

9oC

4oC

أمطاٌر خفيفٌة

درجُة الحرارِة
سرعُة الرياِح

محافظُة العاصمِة - عّماُن

اتجاُه الرياِح

درجُة الحرارِة
سرعُة الرياِح

اتجاُه الرياِح
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، هما: مُ الكمياتُ الفيزيائيةُ إلى قسميْنِ رئيسيْنِ ، تُقسَّ بوجهٍ عامٍّ
Scalar Quantities ُالكمیاُت القیاسیة أ . 

 . ، وال يوجـدُ لها اتجاهٌ دُ فقطْ بالمقدارِ هيَ الكمياتُ التي تُحدَّ
ا.  ففي الشكلِ )1(، يُكتفى بالقولِ إنَّ درجةَ حرارةِ الجـوِّ oC 9 نهارً
ني أحـدُ زمـالئي في الصفِّ عـنْ مقـدارِ كتلتي، فإنَّني  وحيـنَ يـسألُ
: kg 50. ومنَ األمثلـةِ األُخر على الكمياتِ القياسيـةِ  أُجيبُـهُ مثـالً

. ، والضغطُ ، والطاقةُ (Scalar quantities): الحجمُ

Vector Quantities ُالكمیاُت الُمتَِّجھة ب. 
ا. ففي ما يخصُّ  دُ بالمقدارِ واالتجاهِ معً هيَ الكمياتُ التي تُحدَّ
هـا   يُكتفى بالقولِ إنَّ مقدارَ )1(، ال  سرعةَ الريـاحِ مثالً في الشكلِ 
ها نحوَ الشرقِ لكيْ يصبحَ  ا، وإنَّما يجبُ تحديدُ اتجاهِ  km/h 24 نهارً

هِ  لُ الكرةَ بقدمِ ركُ ؛ فهوَ يَ . وكذلكَ العبُ كرةِ القدمِ هـا كامالً وصفُ
ا في المرمى.  لَ هدفً دٍ لكيْ يُسجِّ حدَّ لتنطلقَ بسرعةٍ كبيرةٍ وفي اتجاهٍ مُ
 :(Vector quantities) ِهة تَّجِ ومنَ األمثلةِ األُخر على الكمياتِ المُ

. ةُ وَّ ، والقُ عُ ، والتسارُ اإلزاحةُ

المثاُل المثاُل 11
أُصنُِّف الكمیاِت الفیزیائیةَ في الجدوِل (1) اآلتي إلى كمیاٍت ُمتَِّجھٍة، وأُخرى قیاسیٍة: 

: الحلُّ
َدْت فقْط بمقداٍر.•  الكتلةُ: كمیةٌ قیاسیةٌ؛ ألنَّھا ُحدِّ

َدْت بمقداٍر واتجاٍه.•  التساُرُع: كمیةٌ ُمتَِّجھةٌ؛ ألنَّھا ُحدِّ

َدْت فقْط بمقداٍر.•  الشغُل: كمیةٌ قیاسیةٌ؛ ألنَّھا ُحدِّ

َدْت بمقداٍر واتجاٍه.•  ةُ: كمیةٌ ُمتَِّجھةٌ؛ ألنَّھا ُحدِّ القُوَّ

الجدولُ (1)
كمیةٌ ُمتَِّجھةٌ/ كمیةٌ قیاسیةٌالكمیةُ الفیزیائیةُ

 (4  kg) الكتلةُ
التساُرُع ( 20m/s2، غربًا)

 (200 J) الشغُل
ةُ (N 120، شماًال) القُوَّ

11

ا�ثراُء والتوسُعا�ثراُء والتوسُع الفیزیاُء والتكنولوجیاالفیزیاُء والتكنولوجیا
الوعاُء المغناطیسيُّالوعاُء المغناطیسيُّ

ى البالزما، وهيَ  ا حالةٌ رابعةٌ تُسمّ . توجدُ للمادةِ أيضً ، والغازيةُ ، والسائلةُ لْبةُ : الصُّ ، هيَ   للمادةِ في الطبيعةِ ثالثُ حاالتٍ

 . ، والمغناطيسيةِ : الكهربائيةِ تيْنِ وَّ رُ هذهِ الجسيماتُ بالقُ ا منَ الجسيماتِ المشحونةِ كهربائيًّا؛ لذا تتأثَّ ا جدًّ ا كبيرً تحوي عددً

؛  ها في وعاءٍ ماديٍّ ا التي قدْ تزيدُ على oC 11000، بحيثُ ال يُمكِنُ احتواؤُ تمتازُ البالزما بدرجةِ حرارتِها العاليةِ جدًّ

؟ نَ العلماءُ منَ االحتفاظِ بتلكَ الجسيماتِ هِ، فكيفَ تَمكَّ ألنَّها تعملُ على صهرِ

:Magnetic Bottle ُّالمغناطيسي ( الوعاءُ (القارورةُ

انِ كهربائيانِ لتوليـدِ مجـالٍ  مُ فيها ملفّ تقنيـةٌ يُستخـدَ

تغيِّرِ المقـدارِ واالتجـاهِ؛ الحتـواءِ جسيمـاتٍ  مغناطيسيٍّ مُ

البالزما.  مثلِ  ا  جدًّ عاليةٍ  طاقةٍ  وذاتِ  كهربائيًّا،  مشحونةٍ 

يْـنِ الكهربائييْنِ  ، فـإنَّ الملفَّ وبـحسبِ الشكـلِ المجـاورِ

 ، ما يُشبِهونَ الزجاجـةَ والمجـالَ المغناطيسيَّ النـاتـجَ منْهُ

؟ فكيفَ يُمكِنُ احتواءُ مادةِ البالزما باستخدامِ هذهِ التقنيةِ

التي   F المغناطيسيةُ   ةُ  وَّ القُ ، ومنْها  هةِ تَّجِ المُ هيِّ للكمياتِ  تَّجِ المُ التطبيقاتِ على الضربِ  الدرسِ األولِ بعضَ  نا في  تناولْ

: )F = q )v × B، حيثُ يكونُ اتجاهُ  v في مجالٍ مغناطيسيٍّ B، وتُعطى بالعالقةِ رُ في شحنةٍ كهربائيةٍ q تتحركُ بسرعةٍ  تُؤثِّ

بتيها في الجسيماتِ  ركَّ رُ  بمُ ةُ المغناطيسيةُ تُؤثِّ وَّ . وهذهِ القُ ا معَ كلٍّ منْ سرعةِ الشحنةِ والمجالِ المغناطيسيِّ دً تعامِ ةِ مُ وَّ القُ

 . ا، وإيابًا- حركةً تذبذبيةً منْ دونِ مغادرتِها منطقةَ المجالِ المغناطيسيِّ يْنِ -ذهابً كةً بينَ الملفَّ تحرِّ المشحونةِ بحيثُ تُبقيها مُ

 أبحثُ عنْ تطبيقاتٍ أُخر ،   مستعينًا بمصادرِ المعرفةِ المناسبةِ

. ، وأقرأُهُ أمامَ الطلبةِ في غرفةِ الصفِّ ا عنْ ذلكَ ، ثمَّ أكتبُ تقريرً هاتِ تَّجِ للمُ

F

F
F

B

B

B
v

v

v
الملفُّ 1الملفُّ 2

I I
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شرح محتوى الدرس 
رشح حمتوى الدرس بعبارات بسيطة تراعي الفئة العمرية 
النامئية. ونظم الرشح بحيث تشتمل  الطلبة  وخصائص 
وأحياًنا  ثانوية  عناوين  منها  يتفرع  رئيسة  عناوين  عىل 
تندرج عناوين فرعية من العناوين الثانوية وتظهر بألوان 

خمتلفة.

أسئلة األشكال
أسئلة إجاباهتا تكون من الصورة لتدريب الطلبة عىل التحليل.

أفكر
تنمية مهارات التفكري 

نظرة عامة على كتاب الطالب
1

الصور واألشكال
صور واضحة ومتنوعة حتقق الغرض العلمي.
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ِجهُة ِجهُةالكمياُت القياسيُة والكمياُت اُملتَّ الكمياُت القياسيُة والكمياُت اُملتَّ
S c a l a r  a n d  V e c t o r  Q u a n t i t i e sS c a l a r  a n d  V e c t o r  Q u a n t i t i e s 11الدرُسالدرُس

الفكرُة الرئيسُة:
هةِ خصائـصُ تمتازُ  تَّجِ للكمياتِ المُ

. بـها عنِ الكمياتِ القياسيةِ

ِم: نتاجاُت التعلُّ
 • : حُ المقصودَ بالكمياتِ الفيزيائيةِ أُوضِّ

. ، والقياسيةِ هةِ تَّجِ المُ
هاتِ بطرائقَ •  تَّجِ أستنتجُ خصائصَ المُ

. مختلفةٍ
ـبُ الزاويـةَ المحصورةَ بيـنَ •  أحسُ

هيْنِ باستخدامِ تعريفِ الضربِ  تَّجِ مُ
. هيْنِ تَّجِ القياسيِّ لمُ

هاتِ على •  تَّجِ أُطبِّـقُ خصائـصَ المُ
. هةٍ تَّجِ كمياتٍ فيزيائيةٍ مُ

املفاهيُم واملصطلحاُت:
.Vector Quantities ُهة تَّجِ الكمياتُ المُ
.Scalar Quantities ُالكمياتُ القياسية

هاتِ تَّجِ تمثيلُ المُ
 .Representation of Vectors 
.Equality of two Vectors  ِهيْن تَّجِ تساوي مُ
.Negative of a Vector  ِه تَّجِ سالبُ المُ

.Scalar Product الضربُ القياسيُّ 

.Vector Product هيُّ  تَّجِ الضربُ المُ

الكمیاُت الفیزیائیةُ
Physical Quantities

نتعامـلُ في حياتِنـا معَ كمياتٍ فيزيائيـةٍ عديدةٍ؛ سواءٌ أكانَتْ 
 ،( ، والطولِ ، ودرجةِ الحرارةِ، والكتلةِ : الزمنِ كمياتٍ أساسيةً (مثلُ
عبَّرُ عنْ  ويُ  ،( عِ ، والتسارُ ةِ، والسرعةِ وَّ القُ  : أوْ كمياتٍ مشتقةً (مثلُ
، فنقولُ مثالً إنَّ كتلةَ  بعضِ تلكَ الكمياتِ بعددٍ ووحدةٍ مناسبيْنِ
فُ  وصْ كانَ  هلْ   ، ولكنْ  .200 m/s  ِالطائرة وسرعةَ   ،6 kg الحقيبةِ 

كلٍّ منَ الكميتيْنِ كافيًا؟

انَ  حُ الشكلُ )1( حالةَ الطقسِ المتوقعـةَ في العاصمةِ عمّ يُوضِّ
. ما الكمياتُ  بحسبِ تنبؤاتِ دائـرة األرصـادِ الجويـةِ األردنـيـةِ
؟ هلِ اختلفَ وصفُ كلٍّ  تْ في النشرةِ الجويـةِ الفيزيائيةُ التي ظهرَ

هِ؟ منْها عنْ غيرِ

كامالً  ا  وصفً ها  وصفُ يُمكِنُ  فيزيائيةٍ  كمياتٍ  وجودُ  ظُ  يُالحَ  
ا.  ها معً ها واتجاهِ لزمُ تحديدُ مقدارِ ، وأُخر يَ ها فقطْ بتحديدِ مقدارِ

الشكلُ )1(: حالةُ الطقسِ 
. انَ في العاصمةِ عمّ

في المساِء والليِل

في النهاِر

الطقُس

أمطاٌر خفيفٌة

24 km/h

22 km/h

9oC

4oC

أمطاٌر خفيفٌة

درجُة الحرارِة
سرعُة الرياِح

محافظُة العاصمِة - عّماُن

اتجاُه الرياِح

درجُة الحرارِة
سرعُة الرياِح

اتجاُه الرياِح

10

، هما: مُ الكمياتُ الفيزيائيةُ إلى قسميْنِ رئيسيْنِ ، تُقسَّ بوجهٍ عامٍّ
Scalar Quantities ُالكمیاُت القیاسیة أ . 

 . ، وال يوجـدُ لها اتجاهٌ دُ فقطْ بالمقدارِ هيَ الكمياتُ التي تُحدَّ
ا.  ففي الشكلِ )1(، يُكتفى بالقولِ إنَّ درجةَ حرارةِ الجـوِّ oC 9 نهارً
ني أحـدُ زمـالئي في الصفِّ عـنْ مقـدارِ كتلتي، فإنَّني  وحيـنَ يـسألُ
: kg 50. ومنَ األمثلـةِ األُخر على الكمياتِ القياسيـةِ  أُجيبُـهُ مثـالً

. ، والضغطُ ، والطاقةُ (Scalar quantities): الحجمُ

Vector Quantities ُالكمیاُت الُمتَِّجھة ب. 
ا. ففي ما يخصُّ  دُ بالمقدارِ واالتجاهِ معً هيَ الكمياتُ التي تُحدَّ
هـا   يُكتفى بالقولِ إنَّ مقدارَ )1(، ال  سرعةَ الريـاحِ مثالً في الشكلِ 
ها نحوَ الشرقِ لكيْ يصبحَ  ا، وإنَّما يجبُ تحديدُ اتجاهِ  km/h 24 نهارً

هِ  لُ الكرةَ بقدمِ ركُ ؛ فهوَ يَ . وكذلكَ العبُ كرةِ القدمِ هـا كامالً وصفُ
ا في المرمى.  لَ هدفً دٍ لكيْ يُسجِّ حدَّ لتنطلقَ بسرعةٍ كبيرةٍ وفي اتجاهٍ مُ
 :(Vector quantities) ِهة تَّجِ ومنَ األمثلةِ األُخر على الكمياتِ المُ

. ةُ وَّ ، والقُ عُ ، والتسارُ اإلزاحةُ

المثاُل المثاُل 11
أُصنُِّف الكمیاِت الفیزیائیةَ في الجدوِل (1) اآلتي إلى كمیاٍت ُمتَِّجھٍة، وأُخرى قیاسیٍة: 

: الحلُّ
َدْت فقْط بمقداٍر.•  الكتلةُ: كمیةٌ قیاسیةٌ؛ ألنَّھا ُحدِّ

َدْت بمقداٍر واتجاٍه.•  التساُرُع: كمیةٌ ُمتَِّجھةٌ؛ ألنَّھا ُحدِّ

َدْت فقْط بمقداٍر.•  الشغُل: كمیةٌ قیاسیةٌ؛ ألنَّھا ُحدِّ

َدْت بمقداٍر واتجاٍه.•  ةُ: كمیةٌ ُمتَِّجھةٌ؛ ألنَّھا ُحدِّ القُوَّ

الجدولُ (1)
كمیةٌ ُمتَِّجھةٌ/ كمیةٌ قیاسیةٌالكمیةُ الفیزیائیةُ

 (4  kg) الكتلةُ
التساُرُع ( 20m/s2، غربًا)

 (200 J) الشغُل
ةُ (N 120، شماًال) القُوَّ
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هانِ  تَّجِ الشكلُ (10): مُ
.θ ٌما زاوية بينَهُ

Vectors Product ضرُب الُمتَِّجھاِت 
هةٌ منْ حاصلِ ضربِ كميةٍ قياسيةٍ  تَّجِ هُ تنتجُ كميةٌ مُ ا أنَّ نا سابقً فْ تعرَّ
، ولكنَّنا نحتاجُ أحيانًا في علمِ الفيزياءِ إلى ضربِ كميةٍ  هةٍ تَّجِ في كميةٍ مُ
هةً أمْ كميةً  تَّجِ ، فهلْ سيكونُ الناتجُ كميةً مُ هةٍ تَّجِ هةٍ في كميةٍ أُخر مُ تَّجِ مُ

؟ قياسيةً
، هما: الضربُ  ما في بعضٍ هيْنِ بعضهِ تَّجِ يوجدُ نوعانِ منْ ضربِ مُ

 . هيُّ تَّجِ ، والضربُ المُ القياسيُّ

 Scalar (Dot) Product  ( أ . الضرُب القیاسيُّ (النقطيُّ
 )B َو A  : هيْنِ (مثلُ تَّجِ فُ الضربُ القياسيُّ (Scalar product) لمُ يُعرَّ

ما زاويةٌ θ، كما في الشكلِ (10)، على النحوِ اآلتي: بينَهُ
A . B = AB cos θ

: حيثُ
.A ِه تَّجِ A: مقدارُ المُ
.B ِه تَّجِ B: مقدارُ المُ

 (0o ≤ θ ≤ 180o( ْ؛ أيBَو A : هيْنِ تَّجِ θ: الزاويةُ الصغر بينَ المُ
 .(10) ها كما في الشكلِ هانِ منَ النقطةِ نفسِ تَّجِ حينَ ينطلقُ المُ

ا الناتجُ منْ عمليةِ الضربِ القياسيِّ فيكونُ كميةً قياسيةً لها مقدارٌ  أمّ
 . هيْنِ تَّجِ ، وهوَ مقدارٌ يتغيَّرُ بتغيُّرِ مقدارِ الزاويةِ θ بينَ المُ فقطْ

منَ التطبيقاتِ الفيزيائيةِ على الضربِ القياسيِّ الشغلُ W، وهوَ حاصلُ 
:d ِهِ اإلزاحة تَّجِ ةِ F في مُ وَّ هِ القُ تَّجِ الضربِ القياسيِّ لمُ

)W = F.d = Fd cos θ( 

. B . A َو ،A . B : نُ بينَ ناتجِ كلٍّ منْ أُقارِ

B

Aθ

17

ــهل عناصر محتوى الدرسعناصر محتوى الدرس ــا يس ــح؛ م ــي واض ــل بنائ ــت بتسلس ــة، عرض ــارص متنوع ــدرس عن ــمل ال يش
ــدرس. ــواردة يف ال ــكار ال ــارف واألف ــم واملع ــة املفاهي ــم الطلب تعل

المفاهيم والمصطلحات
تظهــر بخــط غامــق؛ للرتكيــز عليهــا وجــذب 

انتبــاه الطالــب هلــا.

الفكرة الرئيسة
تتضمن تلخيص املفاهيم واألفكار واملعارف 

التي سيتعلمها الطالب خالل الدرس
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ِجهُة ِجهُةالكمياُت القياسيُة والكمياُت اُملتَّ الكمياُت القياسيُة والكمياُت اُملتَّ
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الفكرُة الرئيسُة:
هةِ خصائـصُ تمتازُ  تَّجِ للكمياتِ المُ

. بـها عنِ الكمياتِ القياسيةِ

ِم: نتاجاُت التعلُّ
 • : حُ المقصودَ بالكمياتِ الفيزيائيةِ أُوضِّ

. ، والقياسيةِ هةِ تَّجِ المُ
هاتِ بطرائقَ •  تَّجِ أستنتجُ خصائصَ المُ

. مختلفةٍ
ـبُ الزاويـةَ المحصورةَ بيـنَ •  أحسُ

هيْنِ باستخدامِ تعريفِ الضربِ  تَّجِ مُ
. هيْنِ تَّجِ القياسيِّ لمُ

هاتِ على •  تَّجِ أُطبِّـقُ خصائـصَ المُ
. هةٍ تَّجِ كمياتٍ فيزيائيةٍ مُ

املفاهيُم واملصطلحاُت:
.Vector Quantities ُهة تَّجِ الكمياتُ المُ
.Scalar Quantities ُالكمياتُ القياسية

هاتِ تَّجِ تمثيلُ المُ
 .Representation of Vectors 
.Equality of two Vectors  ِهيْن تَّجِ تساوي مُ
.Negative of a Vector  ِه تَّجِ سالبُ المُ

.Scalar Product الضربُ القياسيُّ 

.Vector Product هيُّ  تَّجِ الضربُ المُ

الكمیاُت الفیزیائیةُ
Physical Quantities

نتعامـلُ في حياتِنـا معَ كمياتٍ فيزيائيـةٍ عديدةٍ؛ سواءٌ أكانَتْ 
 ،( ، والطولِ ، ودرجةِ الحرارةِ، والكتلةِ : الزمنِ كمياتٍ أساسيةً (مثلُ
عبَّرُ عنْ  ويُ  ،( عِ ، والتسارُ ةِ، والسرعةِ وَّ القُ  : أوْ كمياتٍ مشتقةً (مثلُ
، فنقولُ مثالً إنَّ كتلةَ  بعضِ تلكَ الكمياتِ بعددٍ ووحدةٍ مناسبيْنِ
فُ  وصْ كانَ  هلْ   ، ولكنْ  .200 m/s  ِالطائرة وسرعةَ   ،6 kg الحقيبةِ 

كلٍّ منَ الكميتيْنِ كافيًا؟

انَ  حُ الشكلُ )1( حالةَ الطقسِ المتوقعـةَ في العاصمةِ عمّ يُوضِّ
. ما الكمياتُ  بحسبِ تنبؤاتِ دائـرة األرصـادِ الجويـةِ األردنـيـةِ
؟ هلِ اختلفَ وصفُ كلٍّ  تْ في النشرةِ الجويـةِ الفيزيائيةُ التي ظهرَ

هِ؟ منْها عنْ غيرِ

كامالً  ا  وصفً ها  وصفُ يُمكِنُ  فيزيائيةٍ  كمياتٍ  وجودُ  ظُ  يُالحَ  
ا.  ها معً ها واتجاهِ لزمُ تحديدُ مقدارِ ، وأُخر يَ ها فقطْ بتحديدِ مقدارِ

الشكلُ )1(: حالةُ الطقسِ 
. انَ في العاصمةِ عمّ

في المساِء والليِل

في النهاِر

الطقُس

أمطاٌر خفيفٌة

24 km/h

22 km/h

9oC

4oC

أمطاٌر خفيفٌة

درجُة الحرارِة
سرعُة الرياِح

محافظُة العاصمِة - عّماُن

اتجاُه الرياِح

درجُة الحرارِة
سرعُة الرياِح

اتجاُه الرياِح
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ا يأتي: : ما المقصودُ بكلٍّ ممّ  أتحقَّقُ
؟•  هيْنِ تَّجِ  تساوي مُ
؟  •  هٍ في عددٍ سالبٍ تَّجِ ضربُ مُ

Properties of Vectors خصائُص الُمتَِّجھاِت 
 ، ها منِ الكميـاتِ القياسيةِ ةٍ تُميِّزُ ـدَّ هاتُ بخصائـصَ عِ تَّجِ تمتازُ المُ

ها: وهذهِ بعضُ
Equality of Two Vectors تساوي ُمتَِّجھْیِن  •

ما كمـا  ما المقدارُ واالتجـاهُ نفساهُ هـانِ عنـدما يكـونُ لهُ تَّجِ يتساو مُ
ا على هذهِ  . اعتمـادً ـهِ ما منَ النوعِ نفسِ في الشكلِ )6(، إضافـةً إلى أنَّهُ
هِ منْ مكانٍ إلى آخرَ شرطَ المحافظةِ  تَّجِ هُ يُمكِنُ نقلُ المُ ، فإنَّ الخصيصةِ

 . هِ هِ واتجاهِ على ثباتِ كلٍّ منْ مقدارِ

 Negative of a Vector سالُب (معكوُس) الُمتَِّجِھ  •
هُ في االتجاهِ؛  ، ولكنَّهُ يعاكسُ هِ هِ األصليِّ نفسِ تَّجِ هٌ لهُ مقدارُ المُ تَّجِ هوَ مُ
هِ (Negative of a vector) هيَ  تَّجِ هِ وسالبِ المُ تَّجِ أيْ إنَّ الزاويةَ بينَ المُ
ـهَ  A- يتساويانِ في  تَّجِ ـهَ  A، والمُ تَّجِ بيِّنُ الشكلُ )7( أنَّ المُ 180o. ويُ

، ويتعاكسانِ في االتجاهِ. المقدارِ

ضرُب الُمتَِّجِھ في كمیٍة قیاسیٍة  •
Multiplication of a Vector by a Scalar

ـهٍ مـا (مثلُ C ) في كميـةٍ قياسيـةٍ (مثلُ n) للحصولِ  تَّجِ يُمكِنُ ضربُ مُ
هُ  ا اتجاهُ . أمّ هُ nC، حيثُ n عددٌ حقيقيٌّ هٍ جديدٍ )nC( مقدارُ تَّجِ على مُ
هَ  تَّجِ المُ ، فإنَّ  n؛ فإذا كانَتْ هذهِ اإلشـارةُ موجبةً فيعتمدُ على إشارةِ 
 n ُوفي حـالِ كانَتْ إشـارة .C ِـه تَّجِ هِ للمُ nC يـكونُ في االتجـاهِ نفسِ

 .C ِـه تَّجِ هَ nC يكونُ عكسَ اتجاهِ المُ تَّجِ ، فإنَّ المُ سالبـةً
هِ في كميةٍ قياسيةٍ القانونُ  تَّجِ منَ األمثلةِ الفيزيائيةِ على ضربِ المُ
ـهَ محصلةِ القوF ∑ هوَ  تَّجِ ا؛ إذْ إنَّ مُ هُ الحقً الثاني لنيوتن الذي سندرسُ

: عِ a بحسبِ العالقةِ اآلتيةِ هِ التسارُ تَّجِ m في مُ حاصلُ ضربِ الكتلةِ 

∑F = ma

A 

-A 

B

A 

الشكلُ )6(: تساوي 
.B َو ،A  : هيْنِ تَّجِ المُ

 ،A  ُه تَّجِ الشكلُ )7(: المُ
.(-A( ِه تَّجِ وسالبُ هذا المُ

 لماذا یكوُن اتجاهُ التساُرِع 
a دائـًما في نـفـِس اتجـاِه محصلـِة 

القـوى F∑ ؟
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المهارات
حتدي قدرات  الطلبة يف جمال التفسري، والتحليل، ومعاجلة 
املعلومات؛ لذا فهي تنمي قدراهتم  عىل التأمل، والتفكري، 

واالستقصاء، لتحقيق مفهوم التعلم مدى احلياة

الربط بـ
تقدم معلومات بغرض التكامل مع املباحث 
جماالت  مع  الطالب  تعلم  ربط  أو  األخرى 

احلياة؛ ليصبح تعلمه ذا معنى.

تجربة 
خرات عملية تكسب الطالب مهارات 
عىل  هو   ما  ومنها  متنوعة   ومعارف 

.)STEAM( املنحى التكاميل

تقويم تكويني
سري  أثناء  الطلبة  فهم  مدى  من  للتحقق  أسئلة 

التعلم )تقويم تكويني(.

مثال
أسئلة متنوعة وحلوهلا لتعزيز  فهم الطلبة .

أسئلة مراجعة الدرس
الرئيسة  بالفكرة  مرتبطة  متنوعة  أسئلة 

واملفاهيم واملصطلحات واملهارات.

نظرة عامة على كتاب الطالب
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مراجعـُة الـدرِسمراجعـُة الـدرِس

1 .: ا بينَ ا واحدً ا وتشابهً ا واحدً : أذكرُ اختالفً  الفكرةُ الرئيسةُ
. هِ تَّجِ هِ وسالبِ المُ تَّجِ ب . المُ  . هةِ والكميةِ القياسيةِ تَّجِ . الكميةِ المُ أ 

. هيِّ تَّجِ . الضربِ القياسيِّ والضربِ المُ جـ 

2 .: ، وقياسيةٍ هةٍ تَّجِ  أُصنِّفُ الكمياتِ اآلتيةَ إلى مُ
. .   درجةُ حرارةِ المريضِ ةُ الجاذبيةِ األرضيةِ وَّ .   قُ  زمنُ الحصةِ الصفيةِ

 . .  كتلةُ الحقيبةِ المدرسيةِ  المقاومةُ الكهربائيةُ

3 .: هتيْنِ اآلتيتيْنِ تَّجِ ثِّلُ بيانيًّا الكميتيْنِ المُ  أُمَ
.+x ِ143 معَ محورo ها  ها N 0.25 في اتجاهٍ يَصنعُ زاويةً مقدارُ ةٌ مغناطيسيةٌ مقدارُ وَّ قُ  . أ 

 . ها 30o جنوبَ الشرقِ هُ  m/s2 4 في اتجاهٍ يَصنعُ زاويةً مقدارُ تسارعٌ ثابتٌ مقدارُ ب . 

4 .: هتيْنِ  F َو L في الحالتيْنِ اآلتيتيْنِ تَّجِ  ما مقدارُ الزاويةِ بينَ الكميتيْنِ المُ
.)F ≠ 0 َو ،L ≠ 0) َّ؟  بافتراِض أنF . L = 0 . ب F × L = 0؟   . أ 

5 .،Φ = B . A  :Φ ِّا على العالقةِ اآلتيةِ للتدفُّقِ المغناطيسي : اعتمادً بُ  أحسُ
بُ مقـدارَ التدفُّقِ المغناطيسيِّ Φ عندما تكـونُ    B = 0.1 Tesla ، A = 2 × 10-6 m2، ومقـدارُ  أحسُ

  .45o B َو A هيْنِ  تَّجِ الزاويةِ بينَ المُ

بُ مقدارَ . 6 ، أحسُ ا على البياناتِ في الشكلِ المجاورِ : اعتمادً بُ  أحسُ
ا االتجاهَ (الرمزُ u يعني  دً حدِّ هيِّ )B×A)، مُ تَّجِ حاصلِ الضربِ المُ

.)unit ًوحدة

ثِّلَتْ . 7 مُ دٍ.  حدَّ مُ اتجاهٍ  وفي   ،v ثابتةٍ  بسرعةٍ  تسيرُ  سيارةٌ   : بُ  أحسُ
مقياسِ  باستخدامِ   5 cm هُ  طولُ سهمٍ  برسمِ  بيانيًّا  السيارةِ  سرعةُ 
 . بيَّنِ في الشكلِ المجاورِ الرسمِ (cm: 10 m/s 1) على النحوِ المُ

ها.  ا اتجاهَ دً حدِّ بُ مقدارَ سرعةِ السيارةِ، مُ أحسُ

ها مقدارُ الضربِ القياسيِّ ومقدارُ . 8 : F َو r، التي يتساو عندَ هيْنِ تَّجِ بُ مقدارَ الزاويةِ بينَ المُ  أحسُ
.|r × F | = r . F   : ؛ أيْ إنَّ هيْنِ تَّجِ هيِّ للمُ تَّجِ الضربِ المُ

v

B = 8 u

A = 3 u

x

z

y
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، منْها:  هةِ منَ الكميةِ القياسيةِ تَّجِ ةٌ لتمييزِ الكميةِ المُ دَّ توجدُ طرائقُ عِ
ةِ. •  وَّ ـهِ القُ تَّجِ F لتمييزِ مُ  : ، مثلِ هـةِ تَّجِ مٍ فوقَ رمزِ الكميـةِ المُ هْ ـعُ سَ ضْ وَ

هِ على النحـوِ اآلتي: | F | أوْ F ، وسيستخدمُ  تَّجِ عبَّرُ عنْ مقدارِ المُ ويُ
. ، وكذلكَ على اللوحِ مْ هِ الطلبةُ هذهِ الطريقةَ في دفاترِ

هةِ بالخطِّ الغامـقِ )Bold(، مثـلِ F لتمييزِ •  تَّجِ كتابةُ رمـزِ الكميـةِ المُ
 ،F ِمثـل ، ـهِ تَّجِ ةِ، وبالخطِّ العاديِّ للداللةِ على مقدارِ المُ وَّ ـهِ القُ تَّجِ مُ

وسنستخدمُ هذهِ الطريقةَ في كتابِنا هذا.

. هةِ والكمياتِ القياسيةِ تَّجِ نُ بينَ الكمياتِ المُ : أُقارِ  أتحقَّقُ

المثاُل المثاُل 22
ًزا إجابتي بمثاٍل على كلٍّ مّما یأتي:  أُجیُب بـ (نعْم) أْو (ال)، ُمعزِّ

تشیُر اإلشارةُ السالبةُ أِو اإلشارةُ الموجبةُ إلى اتجاِه الكمیِة الُمتَِّجھِة . ھْل یُمِكُن أْن تكوَن الكمیةُ القیاسیةُ سالبةً؟• 
قْد یكوُن للكمیِة الُمتَِّجھِة والكمیِة القیاسیِة الوحدةُ نفُسھا.• 
قْد تتساوى كمیتاِن ُمتَِّجھتاِن في المقداِر، وتختلفاِن في االتجاِه.• 

: الحلُّ
نعْم، فدرجةُ الحرارِة قْد تكوُن سالبةً، وھَي كمیةٌ قیاسیةٌ. واإلشارةُ السالبةُ ھنا ال تعني اتجاھًا.• 

نعْم، فطوُل المساِر الفعليِّ بیَن نقطتَِي البدایـِة والنھایـِة ھَو كمیَّةٌ قیاسیـةٌ، لكـنَّ اإلزاحةَ (الخطُّ المستقیُم • 
مْن نقطِة البدایِة إلى نقطِة النھایِة) ھَي كمیةٌ ُمتَِّجھةٌ، ووحدةُ قیاِس كلٍّ مْن ھاتْیِن الكمیتْیِن ھَي نفُسھا 

.( (المتُر في النظاِم الدوليِّ

تاِن •  قُوَّ الجسِم  تُؤثُِّر في  فمثًال،  االتجاِه.  المقداِر، وتختلُف في  تتساوى في  قْد  الُمتَِّجھةُ  فالكمیاُت  نعْم، 
متساویتاِن في المقداِر؛ إحداھُما باتجاِه الشرِق، واألُخرى باتجاِه الشماِل. وقْد تكوُن ھذِه الكمیاُت مختلفةً 

في المقداِر، وُمتماثِلةً في االتجاِه.

ُد كمیتْیِن قیاسیتْیِن، وكمیتْیِن ُمتَِّجھتْیِن  في أثناِء جلوسي في غرفِة الصفِّ سقطَ قلٌم باتجاِه سطِح األرِض. أُحدِّ

لھا صلةٌ بذلَك. 
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ِة F بیانیًّا.  ةٌ F مقداُرھا N 60 في جسٍم باتجاٍه یَصنُع زاویةً مقداُرھا   45o  شماَل الغرِب. أُمثُِّل ُمتَِّجھَ القُوَّ تُؤثُِّر قُوَّ

: الحلُّ

أختاُر مقیاَس رسٍم مناسبًا، مثَل (1cm :10 N)، فیكوُن طوُل السھِم:   •
 60 N × (1cm /10 N) = 6 cm

 45o أْو زاویةً مقداُرھا ،(+x(  135 مَع محوِرo  6، بحیُث یَصنُع زاویةً مقداُرھا cm ُأرسُم سھًما طولُھ  •
شماَل الغرِب كما في الشكِل )4(.

المثاُل المثاُل 44

.F  ِة وَّ هِ القُ تَّجِ الشكلُ )4(: رسمٌ لمُ

ـهِ عنـدَ  : كيفَ يُمكِنُ تحديـدُ كلٍّ منْ طولِ السهمِ واتجاهِ  أتحقَّقُ
هِ بيانيًّا؟ تَّجِ تمثيلِ المُ

الرسِم  مقیاَس  أحمُد  استخدَم   
(cm: 20 m 1) لرسِم ُمتَِّجٍھ یُمثُِّل 

في  كما  منزلِِھ  عْن  المسجِد  بُْعَد 
ُد بُْعَد المسجِد عْن  الشكِل )5(. أُحدِّ

منزِل أحمَد، ُمبیِّنًا االتجاهَ.

دَ  عْ مثِّلُ بُ هٌ يُ تَّجِ الشكلُ )5(: مُ
. المسجدِ عنْ منزلِ أحمدَ

تسیُر سیارةٌ بسرعٍة v مقداُرھا  km/h 80، في اتجاٍه یَصنُع زاویةً مقداُرھا 

  37o جنوَب الشرِق. أُمثُِّل ُمتَِّجھَ السرعِة بیانیًّا.

135o

F
 θ زاویةً  یَصنُع  الُمتَِّجھُ  كاَن  إذا  ملحوظة:   *
یعني  فھذا  الغرِب،  شماَل  مثًال)   45o(
 45o وجوَب البدِء مَن الغرِب، وقطَع زاویِة
باتجاِه الشماِل. أّما إذا كانَِت الزاویةُ غرَب 
باتجاِه  الشماِل  مَن  البدُء  فیجُب  الشماِل 

الغرِب، وھكذا.

1

1

-1-2-3-4-5 2

2

3

3

4 5cm

cm

شماٌل

شرٌق
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محصلةُ الُمتَِّجھاِت بالطریقِة التحلیلیِة
Resultant by Analytical Method

بالطريقةِ  أكثرَ  أوْ  هيْنِ  تَّجِ مُ لمحصلةِ  واالتجاهِ  المقدارِ  إليجادِ 
: بِعُ الخطواتِ اآلتيةَ التحليليةِ (Analytical method)، أتَّ

هٍ بنقطةِ األصلِ (0,0).•  تَّجِ ، بحيثُ يبدأُ كلُّ مُ هاتِ تَّجِ أرسمُ المُ

 • ( ، مراعيًا أنْ تلتقيَ نقطةُ البدايةِ (الذيلُ بتيهِ ركَّ هٍ إلى مُ تَّجِ أُحلِّلُ كلَّ مُ
هاتِ عندَ نقطةِ األصلِ (0,0).  تَّجِ لجميعِ المُ

باتِ •  ركَّ المُ ومحصلةَ   )R�( � محورِ  على  باتِ  ركَّ المُ محصلةَ  دُ  أَجِ
.)R�( �على محورِ 

 •: دُ مقدارَ المحصلةِ الكليةِ R باستخدامِ العالقةِ اآلتيةِ أَجِ

R = Rx
2 + Ry

2  

 •: دُ اتجاهَ المحصلةِ الكليةِ R باستخدامِ العالقةِ اآلتيةِ أُحدِّ

α = tan-1 
R�

R�

.+x ِومحور R حيثُ α الزاويةُ بينَ اتجاهِ المحصلةِ 

 : هيْنِ تَّجِ إليجادِ المحصلةِ R للمُ
 )θ( ٌما زاوية نِ بينَهُ  A، َو B اللذيْ

مُ قانونُ  ، يُستخدَ بطريقةٍ رياضيةٍ
: جيبِ التمامِ

R2 = A2 + B2 – 2ABcos (180O – θ)

→ R2 = A2 + B2 + 2ABcos θ

ــةِ  ــاهِ المحصل ــدِ اتج ولتحدي
مُ قانــونُ  (الزاويــةُ α)، يُســتخدَ

  : ــبِ الجي

sin α = 
B sin θ 

R  

الربطُ بالریاضیاِت

ُد اتجاهَ المحصلِة عندما تتساوى محصلةُ الُمركَّباِت على  : أُحدِّ قُ  أتحقَّ
.+y مَع محصلِة الُمركَّباِت على محوِر +x محوِر

 إذا كانَْت محصلةُ الُمركَّباِت 
�R( لمجموعٍة مَن ( �على محوِر 
الُمتَِّجھاِت صفًرا، فھْل یعني ذلَك 
بالضرورِة أنَّ جمیَع تلَك الُمتَِّجھاِت 
ُر  تـقـُع فقـْط على محـوِر �؟ أُفسِّ

إجابتي.

R

A

A

B

B

180O- θθ α
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 شحنةٌ كھربائیةٌ تُؤثُِّر فیھا ثالُث قوى كھربائیٍة على النحِو اآلتي:
   N 200 في اتجاِه الجنوِب،   N 300 في اتجاِه یَصنُع زاویةً مقداُرھا  53o شماَل الغرِب،   N 500 في اتجاِه الغرِب.

 أَِجُد مقداَر محصلِة القوى الكھربائیِة الُمؤثِّرِة في الشحنِة واتجاھَھا بیانیًّا.

التـجـربـةُ التـجـربـةُ ١١
تْیِن بصورٍة عملیٍة إیجاُد محصلِة قُوَّ

الموادُّ واألدواُت: طاولـةُ القوى، مجموعتـاِن مَن 
في  متساویٍة  أثقاٍل  ثالثِة  مْن  مْنھُما  كلٌّ  ُن  تتكوَّ األثقاِل 
الُكتلِة، میزاٌن إلكترونيٌّ (حّساٌس)، ثالثةُ حوامِل أثقاٍل.  

إرشاداُت السالمِة: الحذُر مْن سقوِط األجساِم واألدواِت 
على القدمْیِن.

خطواُت العمِل:  
بالتعاوِن مَع أفراِد مجموعتي، أُنفُِّذ الخطواِت اآلتیةَ:

1. أضع طاولـةَ القوى على سطـٍح مستٍو، وأستعمـُل 
ُن  أَُدوِّ ثم  األثقاِل،  حامِل  كتلِة  لقیاِس  المیزاَن 

النتیجةَ. 

أُعلُِّق األثقاَل الثالثةَ (كلُّ ثِْقٍل بخیٍط)، ثمَّ أضبطُ   .2
خیطًا مْنھا على تدریـِج الصفِر ˚0، وخیطًا آخـَر 
ُك الخیطَ الُمتبقَِّي حتّى  على تدریِج  ˚120، وأُحرِّ
ینطبَق مركُز الحلقِة على مركِز طاولِة القوى، ثمَّ 

ُن التدریَج الذي انطبَق علْیھ الخیطُ.  أَُدوِّ

ُر الخطوةَ الثانیةَ باستخداِم ثالثِة أثقاٍل أُخرى  أُكرِّ  .3
متساویٍة. ھْل تغیََّرِت النتائُج؟

التحلیُل واالستنتاُج:
أحُسُب القوى الثالَث الُمؤثِّرةَ في الحلقِة باستخداِم   .1
الثِّْقِل +  حامِل  (كتلةُ   :m حیُث ،F = m� :العالقِة

كتلِة الثِّْقِل). ما مقداُر محصلِة تلَك القوى؟
تْیِن: األولى، والثانیـِة. أحُسُب بیانیًّا محصلةَ القُوَّ  .2

مْن  الثالثِة  ِة  بالقُوَّ تْیِن  القُوَّ ھاتْیِن  محصلةَ  أُقاِرُن   .3
حیُث: المقداُر، واالتجاهُ. 

أستنتُج، استناًدا إلى تجربتي، عالقَة محصلِة أيِّ   .4
مركِز  (انطباُق  االتزاِن  عنَد  الثالثِة  ِة  بالقُوَّ تْیِن  قُوَّ

الحلقِة على مركِز الطاولِة).
ُر  القوى الثالِث، ثـمَّ أُفسِّ أحُسُب بیانیـًّا محصلـةَ   .5

النتیجةَ.
أُقـاِرُن نـتـائـَج مجموعـتي بنتائـِج المجموعــاِت   .6

األُخرى.
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: الهدفُ
. رِّ عِ السقوطِ الحُ  حسابُ تسارُ

: الموادُّ واألدواتُ
 . ، حاملٌ معدنيٌّ ، شريطُ قياسٍ متريٌّ ادٌ زمنيٌّ رقميٌّ ، عدّ ابتانِ ضوئيتانِ ، بوّ  كرةٌ مطاطيةٌ صغيرةٌ

: إرشاداتُ السالمةِ
. الحذرُ منْ سقوطِ األجسامِ واألدواتِ على القدميْنِ

هُ مقارنةً بوزنِ الكرةِ. مكِنِ إهمالُ ا، ومنَ المُ : تأثيرُ الهواءِ في الكرةِ المطاطيةِ قليلٌ جدًّ ملحوظةٌ

: الخلفيةُ العلميةُ
ـنُ هـذهِ التجربـةُ قياسَ مسـافةِ حركةِ الكـرةِ بينَ  تتضمَّ
 ، المتـريِّ الشـريطِ  أوِ  المسـطرةِ،  باسـتخدامِ  نقطتيْـنِ 
، ثمَّ  وقيـاسَ زمـنِ انتقـالِ الكرةِ بيـنَ هاتيْـنِ النقطتيْـنِ

: تطبيـقَ معادلـةِ الحركـةِ اآلتيةِ
 ∆y = v1∆t + ½ a)∆t(2

: حيثُ
، وتساوي (0).  (v1): السرعةُ االبتدائيةُ

. (t∆): الزمنُ الكليُّ
، فإنَّها تصبحُ  تغيِّراتِ بينَ طرفَيِ المعادلةِ وعندَ نقلِ المُ

على النحوِ اآلتي:
2∆y = a)∆t(2

ا، يجبُ  رِّ بصورةٍ دقيقةٍ جدًّ عِ السقوطِ الحُ لحسابِ تسارُ
، ورسمُ العالقةِ البيانيةِ بينَ  ةً دَّ اتٍ عِ تكرارُ المحاولةِ مرّ
، و(y∆2) على  2(t∆) على المحورِ األفقيِّ  : تغيِّريْنِ المُ

. ، ثمَّ إيجادُ ميلِ منحنى هذهِ العالقةِ المحورِ الرأسيِّ

ا اقياُس تساُرِع السقوِط الُحرِّ عملّيً قياُس تساُرِع السقوِط الُحرِّ عملّيً التجربُة 1 

Motion  ُالوحدةُ  2 الحركة 

نظرة عامة على كتاب األنشطة والتجارب العملية
1

بِنيـة كتاب األنشطة بِنيـة كتاب األنشطة 
والتجارب العمليةوالتجارب العملية

خيصــص كتــاب األنشــطة والتجــارب العمليــة لتســجيل املالحظــات ونتائــج األنشــطة 
والتامريــن التــي ينفذهــا الطلبــة، ومــا يتعلمونــه بشــكل رئيــس يف الــدروس. ويتضمــن 
ــه.  ــام ب ــب القي ــا جي ــأن م ــة بش ــات للطلب ــة توجيه ــارب العملي ــطة والتج ــاب األنش كت

ويســهم يف تقديــم تغذيــة راجعــة مكتوبــة حــول تعلــم الطلبــة وأدائهــم.

أوراق عمل خاصة باألنشطة الموجودة في 
كتاب الطالب.

النشاط،  إلجراء  الالزمة  واألدوات  املواد  العمل  أوراق  تتضمن 
التنفيذ.  إجراءات  أثناء  يف  اتباعها  الواجب  السالمة  وإرشادات 
لتدوين  خمصصة  أماكن  وجود  مع  العمل  إجراءات  فيها  ح  وُتوضَّ
ل إليها الطلبة. وتتضمن بعض أوراق  املالحظات والنتائج التي توصَّ

العمل صوًرا توضيحية لبعض اإلجراءات التي توِجب ذلك.

4

: الهدفُ
التمييزُ بينَ جمعِ القو وجمعِ األعدادِ. 

: الموادُّ واألدواتُ
لةُ الوزنِ تقريبًا.  همَ ، حلقةٌ مُ ، ثالثةُ خيوطٍ متساويةٍ في الطولِ لٌ كتلتُهُ g 50، ميزانانِ نابضانِ ثِقْ

: إرشاداتُ السالمةِ
. الحذرُ منْ سقوطِ األجسامِ واألدواتِ على القدميْنِ

: خطواتُ العملِ
 : ذُ الخطواتِ اآلتيةَ بالتعاونِ معَ أفرادِ مجموعتي، أُنفِّ

1 . . نُ القراءةَ في الجدولِ وِّ لَ بالميزانِ األولِ كما في الشكلِ (أ)، ثمَّ أُدَ : أُعلِّقُ الثِّقْ أقيسُ

هةٌ ذاتُ مقدارٍ واتجاهٍ، وهيَ تُقاسُ بوحدةِ  تَّجِ يةٌ فيزيائيةٌ مُ ةُ بأنَّها كمِّ وَّ فُ القُ : تُعرَّ الخلفيةُ العلميةُ
 . ها باستعمالِ الميزانِ النابضِ نيوتن N، ويُمكِنُ تحديدُ مقدارِ

وعلى   ،القو تلكَ  اتجاهاتِ  على  يعتمدُ  الجمعِ  عمليةِ  ناتجَ  فإنَّ   ، أكثرَ أوْ  تيْنِ  وَّ قُ جمعِ  عندَ 
ها، وهذا يختلفُ عنِ الجمعِ الجبريِّ لألعدادِ، وجمعِ الكمياتِ الفيزيائيةِ التي لها مقدارٌ  مقاديرِ

 . هاتِ بصورةٍ عمليةٍ تَّجِ حُ هذهِ التجربةُ كيفيةَ جمعِ المُ . تُوضِّ فقطْ
، هوَ N + 5 N = 5 N 5، في  ما N 5   تُؤثِّرانِ في جسمٍ تيْنِ  مقدارُ كلٍّ منْهُ وَّ تْ هيا أنَّ مجموعَ قُ عَ ادَّ

؟ دُ ما تُؤيِّ هُ تيْنِ N + 5 N = 10 N 5 . أيَّ وَّ حينِ ادَّعى يَمانٌ أنَّ مجموعَ القُ

ا تْيِن عملّيً اناتُج جمِع ُقوَّ تْيِن عملّيً ناتُج جمِع ُقوَّ تجربٌة 
استهالليٌة  

Vectors ُهات تَّجِ  الوحدةُ  1 المُ

500 g
جبأ

60 0600

500 g500 g

vi
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 : السؤالُ األولُ

ها، فوصلَتا سطحَ القمرِ  هِ في اللحظةِ نفسِ طْرقةً منْ يديْ ، ثمَّ أسقطَ ريشةً ومِ وقفَ رائدُ فضاءٍ على سطحِ القمرِ
 . طْرقةَ تصلُ أوالً سطحَ األرضِ ظُ أنَّ المِ كَ هذهِ التجربةَ على سطحِ األرضِ ستُالحِ ، عندَ تنفيذِ ا. ولكنْ معً

؟ فما التفسيرُ الصحيحُ لهاتيْنِ المشاهدتيْنِ

ا على سطحِ  . أمّ ةَ جذبِ األرضِ لها كبيرةٌ وَّ ؛ ألنَّ قُ طْرقةُ على سطحِ األرضِ قبلَ الريشةِ أ   - تسقطُ المِ
. طْرقةِ متساويانِ القمرِ فإنَّ وزنَ الريشةِ ووزنَ المِ

؛ ألنَّ تأثيرَ مقاومةِ الهواءِ فيها (نسبةً إلى وزنِها) أقلُّ  طْرقةُ على سطحِ األرضِ قبلَ الريشةِ ب- تسقطُ المِ
. ا على سطحِ القمرِ فال يوجدُ هواءٌ . أمّ منْهُ في الريشةِ

ةَ جذبِ األرضِ لألجسامِ تساوي ستةَ  وَّ قُ ؛ ألنَّ  الريشةِ طْرقةُ على سطحِ األرضِ قبلَ  المِ ج - تسقطُ 
. ةِ جذبِ القمرِ وَّ أمثالِ قُ

. ا إلى عدمِ وجودِ جاذبيةٍ للقمرِ ؛ نظرً ا على سطحِ القمرِ طْرقةُ والريشةُ معً د  - تسقطُ المِ

أسئلُة اختباراٍت دوليٍة، أْو أسئلٌة على نمِطهاأسئلُة اختباراٍت دوليٍة، أْو أسئلٌة على نمِطها

. .على سطحِ القمرِ على سطحِ األرضِ

Motion  ُالوحدةُ  2 الحركة 
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 : الخلفيةُ العلميةُ
، وافتراضُ أنَّ  هُ يُطلَبُ إهمالُ مقاومةِ الهواءِ ، فإنَّ رِّ تعلِّقةِ بسقوطِ األجسامِ الحُ عندَ حلِّ مسائلِ الفيزياءِ المُ
عٍ  ، فإنَّ األجسامَ ال تسقطُ بتسارُ ا في المسائلِ العمليةِ الخاصةِ بالمشاهداتِ الواقعيةِ . أمّ عَ ثابتٌ التسارُ
العصفورِ وغيرِ ذلكَ منَ  الشجرِ وريشةِ  أوراقِ  دُ سقوطَ  نُشاهِ إذْ  الهواءِ لحركتِها؛  نتيجةَ مقاومةِ  ثابتٍ 
الثقيلةِ األُخر. فعندَ  لْبةِ واألجسامِ  الصُّ الحجرِ والكرةِ  الخفيفةِ بصورةٍ مختلفةٍ عنْ سقوطِ  األجسامِ 
عٍ حتّى  ، نجدُ أنَّ كرةَ الجولف تبقى في حالةِ تسارُ هِ إسقاطِ ورقةِ شجرٍ وكرةِ جولف منَ االرتفاعِ نفسِ
ها  مسارَ لُ  تُكمِ ثمَّ  حركتِها،  بدايةِ  في  عٍ  بتسارُ الشجرِ  ورقةُ  تسقطُ  حينِ  في   ، األرضِ سطحِ  إلى  تصلَ 

. فما سببُ ثباتِ سرعتِها؟  بسرعةٍ ثابتةٍ
، ويُمكِنُ إهمالُ مقاومةِ الهواءِ لحركتِها ألنَّها قليلةٌ  تسقطُ كرةُ الجولف بفعلِ تأثيرِ وزنِها نحوَ األسفلِ
ا نسبةً إلى وزنِها؛ ما يجعلُها  ا كبيرً رُ مقاومةُ الهواءِ في ورقةِ الشجرِ تأثيرً نسبةً إلى وزنِ الكرةِ، في حينِ تُؤثِّ

. كُ بسرعةٍ ثابتةٍ ، وتتحرَّ تتزنُ
عٍ يجعلُ سرعتَها في  ، فإنَّها تبدأُ حركتَها بتسارُ عندما تسقطُ األجسامُ بفعلِ تأثيرِ وزنِها ومقاومةِ الهواءِ
، حتّى تصبحَ مقاومةُ الهواءِ مساويةً  حالةِ تزايدٍ مستمرةٍ، فتزدادُ مقاومةُ الهواءِ للجسمِ كلَّما زادَتْ سرعتُهُ
 . ثابتةٍ بسرعةٍ  الحركةِ  منَ  وتبدأُ مرحلةٌ جديدةٌ   ، ديناميكيٍّ اتزانٍ  في حالةِ  ، عندئذٍ يصبحُ  الجسمِ لوزنِ 
 terminal( َية ها مقاومةُ الهواءِ لحركةِ الجسمِ معَ وزنِهِ السرعةَ الحدِّ ى السرعةُ التي تتساو عندَ وتُسمّ

.(vT) ِزُ إليْها بالرمز رمَ velocity(، ويُ

أنَّ مقاومةَ  ها  نتائجُ تْ  ، وقدْ أظهرَ الهواءِ التجاربِ على سقوطِ أجسامٍ مختلفةٍ في  العديدُ منَ  يَتِ  أُجرِ
؛ فكلَّما زادَتْ سرعةُ سقوطِ الجسمِ زادَتْ  ا معَ مربَّعِ سرعةِ الجسمِ الهواءِ لحركةِ األجسامِ تتناسبُ طرديًّ
؛ فاألجسامُ ذاتُ الكتلِ الكبيرةِ تصلُ  رُ بكتلتِهِ يةُ للجسمِ فإنَّها تتأثَّ ا السرعةُ الحدِّ . أمّ مقاومةُ الهواءِ لحركتِهِ

. يةِ الصغيرةِ في زمنٍ قليلٍ ، في حينِ تصلُ األجسامُ الخفيفةُ إلى سرعتِها الحدِّ يةً كبيرةً سرعاتٍ حدِّ

تأثيُر مقاومِة الهواِء فيتأثيُر مقاومِة الهواِء في
 سقوِط  ا�جساِم قرَب سطِح ا�رِض سقوِط  ا�جساِم قرَب سطِح ا�رِض

تجربٌة 
إثرائيٌة 

Motion  ُالوحدةُ  2 الحركة 

9

: الهدفُ
 . ةِ في تحريكِ األجسامِ وَّ    - دراسةُ أثرِ اتجاهِ القُ

بتَيْها. ركَّ ةِ إلى مُ وَّ   - تحليلُ القُ

: الموادُّ واألدواتُ
. ، منقلةٌ ، خيطٌ ميزانٌ نابضٌ

: إرشاداتُ السالمةِ
. استعمالُ الميزانِ النابضِ بحذرٍ

: الخلفيةُ العلميةُ
ا - منْ دونِ جدو- فكَّ البرغيِّ المشدودِ على  ا يحاولُ جاهدً قدْ نشاهدُ على إحد الطرقاتِ شخصً
في  هِ  لديْ ةٍ  وَّ قُ بأقصى  هِ  تأثيرِ منْ  بالرغمِ   ، الشكلِ في  ، كما  بذلكَ الخاصِّ  المفتاحِ  باستعمالِ  عجلِ سيارتِهِ 

؟ ، فماذا يفعلُ لحلِّ هذهِ المشكلةِ طرفِ ذراعِ المفتاحِ

ِة وعالقُتُهما بحركِة ا�جساِم َبتا الُقوَّ ِة وعالقُتُهما بحركِة ا�جساِمُمركَّ َبتا الُقوَّ ُمركَّ  تجربٌة
 إثرائيٌة  

Vectors ُهات تَّجِ  الوحدةُ  1 المُ

باستعمالِ   )r( المفتاحِ  ذراعِ  إطالةُ  للشخصِ  يُمكِنُ 
منْ  بالرغمِ  البرغيِّ  فكَّ  عليْهِ  لُ  يُسهِّ ما  ؛  مثالً ماسورةٍ 
(سوفَ  ةِ  وَّ القُ مَ  عزْ يزيدُ  أيْ  ها؛  نفسَ ةَ  وَّ القُ يبذلُ  هُ  أنَّ
)؛ إذْ يتناسبُ  أدرسُ هذا الموضوعَ في صفوفٍ الحقةٍ
هِ  تَّجِ ها r(مقدارُ مُ ا معَ طولِ ذراعِ ةِ طرديًّ وَّ مِ القُ مقدارُ عزْ
مِ  زيادةِ عزْ ةِ في  وَّ القُ اتجاهُ  رُ  ؤثِّ يُ ، هلْ  ). ولكنْ الموقعِ

؟  ةِ فيصبحُ فكُّ البرغيِّ أكثرَ سهولةً وَّ القُ

r

F

: خطواتُ العملِ
: ذُ الخطواتِ اآلتيةَ بالتعاونِ معَ أفرادِ مجموعتي، أُنفِّ

1 .. ، والطرفِ اآلخرِ بالميزانِ النابضِ كما في الشكلِ أُثبِّتُ أحدَ طرفَيِ الخيطِ بمقبضِ البابِ
2 .       . الً فتحَ البابِ حاوِ ، وبشكلٍ أفقيٍّ )θ=0o(، مُ وازٍ لمستو البابِ أسحبُ الميزانَ باتجاهٍ مُ

y

z

θ

11 Vectors ُهات تَّجِ  الوحدةُ  1 المُ

 : السؤالُ األولُ

. وفريقُ الصيانةِ  رجِ األفقيِّ للمطارِ دْ تُقلِعُ طائرةٌ بسرعةِ )km/h 200( باتجاهٍ يَصنعُ زاويةَ )25o( معَ سطحِ المَ
، بحيثُ يكونُ موقعُ العربةِ  تابِعُ حركةَ عجالتِ الطائرةِ في أثناءِ عمليةِ اإلقالعِ باستخدامِ عربةٍ في المطارِ يُ
العربةِ  سرعةِ  مقدارُ   . المجاورِ الشكلِ  في  كما  اإلقالعِ  زمنِ  أثناءِ  في  باستمرارٍ  مباشرةً  العجالتِ  أسفلَ 

 : رجِ هوَ دْ األفقيةِ على المَ

   .)200 km/h(    

        .)181 km/h( 

.)222 km/h( 

.)84 km/h( 

السؤالُ الثاني:

: هةٌ تَّجِ أيُّ المجموعاتِ اآلتيةِ كمياتٌ مُ
. ةُ وَّ ، القُ ، اإلزاحةُ أ   - السرعةُ
. عُ ، التسارُ ، الكتلةُ ب- الوزنُ
ةُ. وَّ ، القُ ، الضغطُ ج - الشغلُ

، درجةُ الحرارةِ. ، الزمنُ د  - الكتلةُ

أ   -
ب-
ج -
د  -

أسئلُة اختباراٍت دوليٍة، أْو أسئلٌة على نمِطهاأسئلُة اختباراٍت دوليٍة، أْو أسئلٌة على نمِطها

250

v = )200 km/h(

نظرة عامة على كتاب األنشطة والتجارب العملية
1

تجارب إثرائية.
ــة  ــارب العملي ــطة والتج ــاب األنش ــتمل كت يش
ــق فهــم  عــىل جتــارب إثرائيــة، منهــا مــا ُيعمِّ
الطلبــة ملوضــوع الــدرس، ومنهــا مــا يتيــح 
ــوع  ــة يف موض ــع يف املعرف ــة التوس ــة فرص للطلب

ــا. م

أســئلة اختبــارات دوليــة أو على 
. نمطها

ــة  ــارب العملي ــطة والتج ــاب األنش ــن كت يتضمَّ
ــىل  ــة أو ع ــارات الدولي ــئلة االختب ــن أس ــدًدا م ع
العمليــات  إتقــان  عــىل  ــز  ُتركِّ ألهنــا  نمطهــا، 
ــا يف  ــىل توظيفه ــدرة ع ــم، والق ــتيعاب املفاهي واس
ــىل  ــم ع ــجيع املعلِّ ــة، ولتش ــة واقعي ــف حياتي مواق
ــا  ــئلة؛ مل ــذه األس ــي ه ــارات حتاك ــامذج اختب ــاء ن بن
هلــا مــن أثــر يف إثــارة تفكــري الطلبــة، مــا قــد ُيســِهم 
ــري  ــط تفك ــي نم ــي املنطق ــري العلم ــل التفك يف جع

ــة. ــم اليومي ــة يف حياهت للطلب
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تقديم الدرس  1
 الفكرة الرئيسة: 

اطرح السؤال اآليت عىل الطلبة:
 قوتان، مقدار األوىل N 50، ومقدار الثانية N 30. إذا كانتا يف مستوى واحد أفقي، وأثَّرتا 

يف صندوق موضوع عىل سطح أفقي أملس مواٍز ملستوى القوتني، فام جمموع القوتني؟
 الربط مع المعرفة السابقة:   

مراجعة رسيعة للنسب املثلثية يف الرياضيات )جا sin، جتا cos، ظا tan( وكذلك 
نظرية فيثاغورس، من خالل رسم مثلث قائم الزاوية، وتوضيح النسب املثلثية وكيفية 

إجياد وتر املثلث وربط ذلك كله مع حتليل املتجهات  واجياد مقدار واجتاه حمصلة عدة

نظرة عامة على دليل المعلِّم

 دليل المعلِّمدليل المعلِّم
ــاب  ــدة يف كت ــن كل وح ــة ع ــرة عام ــل نظ ــّدم الدلي ُيق
الطالــب والــدروس املكّونــة هلــا. ويعرض الــدرس وفق 

1

نمــوذج تدريــس مكــون مــن ثــالث مراحــل، ينفــذ كل منهــا مــن خــالل عنارص حمــددة. 
وتبــدأ كل وحــدة بمصفوفــة نتاجــات تتضمــن نتاجــات الوحــدة والنتاجــات الســابقة 
ــكار،  ــم واألف ــرأيس للمفاهي ــط ال ــىل الرتاب ــم ع ــن املعّل ــا؛ لتع ــة هب ــة املرتبط والالحق

ــا. ــدة وتنفيذه ــم يف الوح ــم والتعلي ــطة التعّل ــم أنش ــاعده يف تصمي ولتس

استخدام الصور واألشكال:  
نة في الشكل، ثم اطرح  اعرض على الطلبة المتجهات )F,1,2,3,4( الُمبيَّ

عليهم السؤالين اآلتيين: 
   .F عبِّر عن مقدار كلٍّ من هذه المتجهات بداللة المتجه  .1

د اتجاه كلٍّ منها.  حدِّ  .2

مناقشة:  
اكتــب عــىل اللــوح معادلــة الــرب النقطــي: A . B = AB cos θ، ثــم 

ــة: ــئلة اآلتي ــرح األس ــة، وط ــذه املعادل ــة يف ه ــش الطلب ِ ناق
.AB   ما أكرب قيمة جربية لناتج الرب النقطي؟  

وعند أيِّ زاوية θ؟    صفر.
ما أقل قيمة جربية لناتج الرب النقطي؟   صفر.  

.90o وعند أيِّ زاوية θ؟ 
متى تكون القيمة اجلربية حلاصل  الرب النقطي سالًبة؟ فسِّ إجابتك.  

.180o 90o، وأقل أو تساوي  عندما تكون الزاوية بني املتجهني أكرب من 

بناء المفهوم:  
والكميات  لألرقام  املعروف  اجلربي  اجلمع  عىل  يقترص  ال  اجلمع  مفهوم 

ر إىل مفهوم اجلمع املتجهي للكميات املتجهة الذي يتطلَّب  القياسية؛ إذ تطوَّ
)اجلمع  القياسية  الكميات  جلمع  خالًفا  واالجتاه،  املقدار  من  كلٍّ  معرفة 

اجلربي( الذي يتطلَّب معرفة املقدار فقط.
فمثاًل، 2+2 يف مجع املتجهات ليس بالرورة أن يساوي مقدارها 4. فاملقدار 

الكميات  عند مجع  أّما  املتجهني.  بني  الزاوية  اعتامًدا عىل  0 و 4  بني  يرتاوح 
العددية فاإلجابة واحدة: 2 + 2 = 4، وكذلك احلال يف عمليات الطرح.

إضاءة للُمعلِّمإضاءة للُمعلِّم
وغريها  اهلندسية  واملخططات  اجلغرافية  اخلرائط  يف  الرسم  مقياس  ُيستعَمل 

ا، التي ال ُيمكِن متثيلها بمقاديرها  ا، أو الصغرية جدًّ لتمثيل الكميات الكبرية جدًّ
رسم  مقياس  ُيستعَمل  بدقة،  املتجهة  الفيزيائية  الكميات  ولتمثيل  احلقيقية. 

املُستعَمل،  الورق  تتناسب وحجم  املراد متثيلها، بحيث  مناسب ملقدار الكمية 
ُيمثِّل  السهم  واجتاه  املتجهة،  الكمية  مقدار  ُيمثِّل  طوله  سهم  برسم  وذلك 

اجتاهها كام يف الشكل اآليت:

 مراحل نموذج التدريس
تقديم الدرس  1

تقديم الدرس يشمل ما يأتي: 

  الفكرة الرئيسة:
التوضيح للمعلَّم كيفية عرض الفكرة الرئيسة للدرس. 

 الربط باملعرفة السابقة
ف  ــرَّ ــا ليتع ــدُّ أساًس ــذي ُيع ــب، ال ــابق للطال ــم الس ــيط التعلُّ ــه تنش ــُد ب  ُيقَص
ٍة هلذا  م الدليــل مقرتحــات عــدَّ تنظيــم املعلومــات، وطرائــق ترابطهــا. وُيقــدِّ

الربــط، وينتهــج أســاليب متنوعــة ختتلــف باختــالف موضــوع الــدرس. 

التدريس  2
التدريس يشمل ما يأتي:

املناقشة  
ــل  ــدرس، مث ــة يف موضــوع ال ــم مقرتحــات ملناقشــة الطلب ــل للمعلِّ م الدلي ُيقــدِّ
م إجابــات مقرتحــة هلــا،  ــد للحــوار بــن املعلِّــم وطلبتــه، وُتقــدِّ األســئلة التــي متهِّ
تنمــح املناقشــة الطلبــة فرصــًة للتعبــري عــن آرائهــم، وُتعلِّمهــم تنظيــم أفكارهم، 

وحســن اإلصغــاء، واحــرتام الــرأي اآلخــر، وتزيــد مــن ثقتهــم بأنفســهم.

  بناء املفهوم
ــوم.  ــة املفه ــب طبيع ــك بحس ــل وذل ــوم بالدلي ــاء املفه ــق بن ــت طرائ تنوع
م الدليــل أفــكاًرا مقرتحــة لبنــاء املفاهيــم الــواردة يف كتــاب الطالــب. وُيقــدِّ

استخدام الصور واألشكال  
ــح املفاهيــم الــواردة يف  ُتنّمــي الصــور واألشــكال الثقافــة البرصيــة، وُتوضِّ

ــم كيفيــة توظيفــه الصــور  الــدرس. ُيبــنِّ الدليــل للمعلِّ
ــا يف  ــادة منه ــة اإلف ــده إىل كيفي ــس، وُيرِش ــة التدري ــكال يف عملي    واألش

ــري.  ــىل التفك ــم ع حتفيزه

إضاءة للمعلِّم
معلومة للمعلِّم ُتسِهم يف إعطائه تفصيالت حمددة عن موضوع

 ما. وقد ُتسِهم اإلضاءة يف تقديم إجابات ألسئلة الطلبة التي
 تكون غالًبا خارج نطاق املعلومة الواردة يف الكتاب.
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نظرة عامة على كتاب الطالب - بِنية الكتاب
1

نشاط سريع
د عىل اللوح نقطة البداية.  ر الطلبة بالفرق بن املسافة واإلزاحة، ثم حدِّ ذكِّ  

البداية  نقطة  cm 20، من  الطلبة رسم خط مستقيم، طوله  إىل عدد من  اطلب   
احلركة.  اجتاه  عىل  ليدل  اخلط  هناية  يف  سهم  رسم  ثم  ِحَدة،  عىل  كلٌّ  نفسها؛ 

م مل يصلوا إىل نقطة النهاية نفسها بالرغم من أنَّ نقطة البداية  سُيالِحظ الطلبة أهنَّ
هي نفسها، وكذلك احلال بالنسبة إىل املسافة التي قطعوها؛ أْي إنَّ مقدار اإلزاحة 

أنَّ  يعني  ما  منهم؛  كلٍّ  إزاحة  اختالف  إىل  أّدى  اجتاهها  اختالف  ولكنَّ  ثابت، 
اإلزاحة كمية متجهة تتطلَّب حتديد املقدار واالجتاه.

أخطاء شائعة     
ح لهم أنَّ طرح  يخلط بعض الطلبة بين طرح المتجه وسالب المتجه؛ لذا وضِّ

المتجه هو جمٌع لسالب المتجه؛ أْي إنَّ سالب المتجه جزئيٌة من طرح المتجه. 

ام جيد بعض الطلبة صعوبة يف حتديد اجتاه ناتج الرضب املتجهي؛ لذا ُيمكِن  ربَّ
قاعدة قبضة  اليمنى(، هي  اليد  قاعدة كف  إىل  استعامل طريقة أخرى )إضافة 

اليد اليمنى عىل النحو اآليت:
. A × B  :ناتج الرضب املتجهي لـ C حيث ُيمثِّل املتجه ، A × B = C َّلنفرتض أن
ك األصابع األربع لكف اليد اليمنى من  نا ُنحرِّ فإذا أردنا -مثاًل- حتديد اجتاه C، فإنَّ

اجتاه A إىل اجتاه B عر الزاوية الصغرى، فيشري اجتاه اإلهبام إىل اجتاه C؛ أْي إىل اجتاه 
B و ،A :متعامًدا دائاًم مع كلٍّ من املتجهن C كام يف الشكل؛ إذ يكون املتجه +z حمور

. وبالطريقة نفسها، ُيمكِن أيًضا استعامل قاعدة الرغي بداًل من قبضة اليد اليمنى.  

طريقة أُخرى للتدريس

معلومة إضافية   
الطالب  قياسية )سيدرسه  المتجه في كمية  الفيزيائية على ضرب  األمثلة  من 

في صفوف الحقة(: الزخم الخطيLinear Momentum (p)،  الذي يساوي 
m في السرعة  P = m v( v)، وهو كمية متجهة، واتجاهه  الكتلة  ناتج ضرب 

.v في اتجاه السرعة

التعزيز:  
ي أيًضا  ي الرب القيايس هبذا االسم ألنَّ ناتج الرب كمية قياسية، وُسمِّ ُسمِّ

بالرب النقطي ألن إشارة الرب بني املتجهني هي نقطة (·).

اسأل الطلبة عن سبب تسمية الرب املتجهي )التقاطعي( هبذا االسم.

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية          

القضايا ذات العالقة بالعمل:  العمل التطوعي.   *
يف املثال املتعلق بالزمن وقضاء ساعة يف العمل التطوعي، الفت انتباه الطلبة إىل 

مفهوم العمل التطوعي، وأمهيته، وآثاره اإلجيابية يف الفرد واملجتمع، وكذلك 
أمهية إدارة الوقت عىل نحٍو فاعل ُمنظَّم. 

 أخطاء شائعة
   قد يكون لدى بعض الطلبة بناء معريف غري

 صحيح، يذكر الدليل هذه األخطاء.

طريقة أخرى للتدريس
ــة.  ــن طريق ــر م ــوم بأكث ــس املفه ــات لتدري ــل مقرتح ــدم الدلي يق
ــس  ــة لتدري ــق املقدم ــوع الطرائ ــن تن ــتفادة م ــم االس ــن للمعلِّ ويمك
ــة،  ــض الطلب ــف بع ــة ضع ــة؛ ملعاجل ــه العالجي ــا يف خطط ــوم م مفه
إضافــًة إىل إمكانيــة اإلفــادة منهــا يف تقديــم املفهــوم بطرائــق تنســجم 

ــة. ــم املختلف ــة وذكاءاهت ــص الطلب ــع خصائ م

 نشاط رسيع
ــد  ــي وأح ــف التعليم ــن املوق ــيق ب ــاط يف التنس ــذا النش ــهم ه يس
ــف  املواقــف يف احليــاة العمليــة، ويســتثري قــدرات الطلبــة، وخُيفِّ

ــم. ــل لدهي ــب املل جان

 معلومة إضافية
ُتسِهم املعلومات اإلضافية يف توسيع مدارك الطلبة.

 تعزيز 
ز فهــم موضــوع الــدرس، فضــاًل عــن اقــرتاح طرائــق  معلومــات ُتعــزِّ

متنوعــة لتعزيــز املفهــوم.

 القضايا املشرتكة ومفاهيمها العابرة للمواد الدراسية
ــم القضايــا املشــرتكة ومفاهيمهــا العابــرة للمــواد  ُيبــنِّ الدليــل للمعلِّ
ــوم يف  ــة كل مفه ــه أمهي ــن ل ــا، ويب ــط هب ــوع املرتب ــية واملوض الدراس

ــة لــكل منهــم. ــاء شــخصية متكاملــة متوازن ــة، ويف بن ــاة الطلب حي

التقويم يشمل ما يأتي:

إجابات أسئلة مراجعة الدرس.  

إجابات أسئلة الوحدة.  

التقويم  3
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ِة F بیانیًّا.  ةٌ F مقداُرھا N 60 في جسٍم باتجاٍه یَصنُع زاویةً مقداُرھا   45o  شماَل الغرِب. أُمثُِّل ُمتَِّجھَ القُوَّ تُؤثُِّر قُوَّ

: الحلُّ

أختاُر مقیاَس رسٍم مناسبًا، مثَل (1cm :10 N)، فیكوُن طوُل السھِم:   •
 60 N × (1cm /10 N) = 6 cm

 45o أْو زاویةً مقداُرھا ،(+x(  135 مَع محوِرo  6، بحیُث یَصنُع زاویةً مقداُرھا cm ُأرسُم سھًما طولُھ  •
شماَل الغرِب كما في الشكِل )4(.

المثاُل المثاُل 44

.F  ِة وَّ هِ القُ تَّجِ الشكلُ )4(: رسمٌ لمُ

ـهِ عنـدَ  : كيفَ يُمكِنُ تحديـدُ كلٍّ منْ طولِ السهمِ واتجاهِ  أتحقَّقُ
هِ بيانيًّا؟ تَّجِ تمثيلِ المُ

الرسِم  مقیاَس  أحمُد  استخدَم   
(cm: 20 m 1) لرسِم ُمتَِّجٍھ یُمثُِّل 

في  كما  منزلِِھ  عْن  المسجِد  بُْعَد 
ُد بُْعَد المسجِد عْن  الشكِل )5(. أُحدِّ

منزِل أحمَد، ُمبیِّنًا االتجاهَ.

دَ  عْ مثِّلُ بُ هٌ يُ تَّجِ الشكلُ )5(: مُ
. المسجدِ عنْ منزلِ أحمدَ

تسیُر سیارةٌ بسرعٍة v مقداُرھا  km/h 80، في اتجاٍه یَصنُع زاویةً مقداُرھا 

  37o جنوَب الشرِق. أُمثُِّل ُمتَِّجھَ السرعِة بیانیًّا.

135o

F
 θ زاویةً  یَصنُع  الُمتَِّجھُ  كاَن  إذا  ملحوظة:   *
یعني  فھذا  الغرِب،  شماَل  مثًال)   45o(
 45o وجوَب البدِء مَن الغرِب، وقطَع زاویِة
باتجاِه الشماِل. أّما إذا كانَِت الزاویةُ غرَب 
باتجاِه  الشماِل  مَن  البدُء  فیجُب  الشماِل 

الغرِب، وھكذا.

1

1

-1-2-3-4-5 2

2

3

3

4 5cm

cm

شماٌل

شرٌق
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التـقـويــم
1

أتحقق
أســئلة للتحقــق مــن مــدى فهــم الطلبــة 

أثنــاء ســري التعلــم )تقويــم تكوينــي(.

مراجعة الدرس 
أســئلة متنوعــة مرتبطــة بالفكرة الرئيســة 
واملصطلحــات  واملفاهيــم  للــدرس 

ــة. ــارات املتنوع وامله

التقويم في كتاب التقويم في كتاب 

الطالبالطالب

روعــي التقويــم يف كتــاب الطالــب وكتــاب األنشــطة والتجــارب العمليــة ودليــل املعلــم؛ 
للتحقــق مــن فهــم الطلبــة، ويدعــم التقويــم اإلنجــازات الفرديــة، ويتيــح للطلبــة فرصــة 
ــز  ــة والتحفي ــة الراجع ــر التغذي ــهم. ويوف ــداف ألنفس ــع أه ــم، ووض ــل يف تعلمه التأم
ــة.  ــة املتنوع ــات الطلب ــي حاج ــرتاتيجيات تلب ــم اس ــف يف التقوي ــم.  وُيوظَّ ــجيع هل والتش

وفــق مــا يــأيت:

Ɵ

Ɵ

N
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0110
100

10
20
30

40
506070

80
90

?

مراجعـُة الـدرِسمراجعـُة الـدرِس

1 .: ا بينَ ا واحدً ا وتشابهً ا واحدً : أذكرُ اختالفً  الفكرةُ الرئيسةُ
. هِ تَّجِ هِ وسالبِ المُ تَّجِ ب . المُ  . هةِ والكميةِ القياسيةِ تَّجِ . الكميةِ المُ أ 

. هيِّ تَّجِ . الضربِ القياسيِّ والضربِ المُ جـ 

2 .: ، وقياسيةٍ هةٍ تَّجِ  أُصنِّفُ الكمياتِ اآلتيةَ إلى مُ
. .   درجةُ حرارةِ المريضِ ةُ الجاذبيةِ األرضيةِ وَّ .   قُ  زمنُ الحصةِ الصفيةِ

 . .  كتلةُ الحقيبةِ المدرسيةِ  المقاومةُ الكهربائيةُ

3 .: هتيْنِ اآلتيتيْنِ تَّجِ ثِّلُ بيانيًّا الكميتيْنِ المُ  أُمَ
.+x ِ143 معَ محورo ها  ها N 0.25 في اتجاهٍ يَصنعُ زاويةً مقدارُ ةٌ مغناطيسيةٌ مقدارُ وَّ قُ  . أ 

 . ها 30o جنوبَ الشرقِ هُ  m/s2 4 في اتجاهٍ يَصنعُ زاويةً مقدارُ تسارعٌ ثابتٌ مقدارُ ب . 

4 .: هتيْنِ  F َو L في الحالتيْنِ اآلتيتيْنِ تَّجِ  ما مقدارُ الزاويةِ بينَ الكميتيْنِ المُ
.)F ≠ 0 َو ،L ≠ 0) َّ؟  بافتراِض أنF . L = 0 . ب F × L = 0؟   . أ 

5 .،Φ = B . A  :Φ ِّا على العالقةِ اآلتيةِ للتدفُّقِ المغناطيسي : اعتمادً بُ  أحسُ
بُ مقـدارَ التدفُّقِ المغناطيسيِّ Φ عندما تكـونُ    B = 0.1 Tesla ، A = 2 × 10-6 m2، ومقـدارُ  أحسُ

  .45o B َو A هيْنِ  تَّجِ الزاويةِ بينَ المُ

بُ مقدارَ . 6 ، أحسُ ا على البياناتِ في الشكلِ المجاورِ : اعتمادً بُ  أحسُ
ا االتجاهَ (الرمزُ u يعني  دً حدِّ هيِّ )B×A)، مُ تَّجِ حاصلِ الضربِ المُ

.)unit ًوحدة

ثِّلَتْ . 7 مُ دٍ.  حدَّ مُ اتجاهٍ  وفي   ،v ثابتةٍ  بسرعةٍ  تسيرُ  سيارةٌ   : بُ  أحسُ
مقياسِ  باستخدامِ   5 cm هُ  طولُ سهمٍ  برسمِ  بيانيًّا  السيارةِ  سرعةُ 
 . بيَّنِ في الشكلِ المجاورِ الرسمِ (cm: 10 m/s 1) على النحوِ المُ

ها.  ا اتجاهَ دً حدِّ بُ مقدارَ سرعةِ السيارةِ، مُ أحسُ

ها مقدارُ الضربِ القياسيِّ ومقدارُ . 8 : F َو r، التي يتساو عندَ هيْنِ تَّجِ بُ مقدارَ الزاويةِ بينَ المُ  أحسُ
.|r × F | = r . F   : ؛ أيْ إنَّ هيْنِ تَّجِ هيِّ للمُ تَّجِ الضربِ المُ

v

B = 8 u

A = 3 u

x

z

y
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هٍ واحدٍ جديدٍ  تَّجِ هيْنِ أوْ أكثرَ إليجادِ مُ تَّجِ نا عمليةَ جمعِ مُ فْ بعدَ أنْ تعرَّ
 ، الواحدِ هِ  تَّجِ المُ تحليلِ  أيْ  ؛  بعمليةٍ عكسيةٍ )، سنقومُ  المحصلةِ هُ  تَّجِ (مُ
 ( � مثـالً وَ   � يْ  هيْنِ متعامـديْنِ (على محـورَ تَّجِ بمُ هُ  واالستعاضـةِ عنـْ
ويتحدانِ   ، هُ نفسَ هَ  تَّجِ المُ ما  محصلتُهُ وتكونُ   ، هِ تَّجِ المُ بتَيِ  ركَّ مُ يانِ  يُسمّ

 . هُ في نقطةِ البدايةِ معَ
بتيْـهِ  ركَّ مُ إلى  ـهِ  تَّجِ المُ تـحليـلِ  اسـمُ  العمليـةِ  ـطلَقُ عـلى هـذهِ  يُ
، يُـمكِنُ تـحليـلُ    Resolving a vector into two components. فـمثـالً

�، كما في الشكلِ (23)، -� الواقعِ في الربعِ األولِ منْ مستو A ِه تَّجِ المُ
، هما: بتيْنِ ركَّ إلى مُ

 • .+�هِ A على محورِ  تَّجِ بةُ األفقيةُ �A: تُمثِّلُ مسقطَ المُ ركَّ المُ
 •.+�هِ A على محورِ  تَّجِ بةُ العموديةُ �A: تُمثِّلُ مسقطَ المُ ركَّ المُ

 : ــهَ  A؛ أيْ إنَّ تَّـجِ ـا المُ بتيْـنِ مسـاويً ركَّ هيُّ للمُ تَّجِ يكونُ المجمـوعُ المُ
.Ax + Ay = A

: ، فإنَّ وبتطبيقِ النسبِ المثلثيةِ
 cos θ = A�

A  → A� = A cos θ

sin θ = 
A�

A  → A� = A sin θ

باتِ األفقيةِ والعموديةِ بحسبِ الربعِ الذي  ركَّ إذْ تتغيَّرُ إشاراتُ المُ
، أنظرُ الشكلَ (24). هُ تَّجِ يقعُ فيهِ المُ

هِ  تَّجِ الشكلُ )23(: تحليلُ المُ
. بتيهِ ركَّ A إلى مُ

: أُثبِتُ أنَّ

الشكلُ )24(:  إشاراتُ 
.)A�  ,  A�( : بتيْنِ ركَّ المُ

تحلیُل الُمتَِّجھاِت إلى ُمركَّباتِھا
Resolving Vectors into Components

عندَ سحبِ حقيبةِ سفرٍ بطريقتيْنِ كما في الشكلِ (22)، هلْ يتساو
؟ ما في الحقيبةِ  تأثيرُ كلٍّ منْهُ

.Ax
2 + Ay

2 = A2

الشكلُ )22(: 
سحبُ حقيبةِ 

  . سفرٍ

Ax= A cos θ

A
y=

 A
 si

n θ

θ

A

x

y

)A� , A�(

)+ , +(

)A� , A�(

)+ , -(

)A� , A�(

)- , +(

)A� , A�(

)- , -(

x

y

28

التـقـويــم
1

أسئلة األشكال
ــورة  ــن الص ــون م ــا تك ــئلة إجاباهت أس

ــل. ــىل التحلي ــة ع ــب الطلب لتدري

مراجعة الوحدة
باملفاهيــم  مرتبطــة  متنوعــة  أســئلة 
واملصطلحــات واملهــارات واألفــكار 

الوحــدة. يف  الــواردة  العلميــة 

مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة
أضُع دائرةً حوَل رمِز اإلجابِة الصحیحِة لكلِّ جملٍة مّما یأتي:. 1

الكمیةُ الُمتَِّجھةُ مَن الكمیاِت الفیزیائیِة اآلتیِة ھَي: . 1
عدُد المسافریَن في الطائرِة.  . أ 

ةُ الزمنیةُ إلقالِع الطائرِة. المدَّ  . ب 
تسارُع الطائرِة في أثناِء إقالِعھا.  . جـ 

حجُم وقوِد الطائرِة.  . د 

غیَر . 2 الناتَج  فإنَّ  ُمتَِّجھًا،  جمًعا   20 N َو  30 N :تْیِن القُوَّ جمِع  عنَد 
الصحیِح مَن النواتِج الُمحتملِة اآلتیِة ھَو:

 10 N  . أ 
 20 N  . ب 
 50 N  . جـ 
  55 N  . د 

حاصُل الضرِب الُمتَِّجھيِّ |A × B| في الشكِل المجاوِر ھَو:. 3
AB sin 90o  . أ 

   AB sin 30o  . ب 
AB sin 120o  . جـ 
  AB cos 90o  . د 

4 .  )a1 - a2 = 0( بناًء على العالقِة a1 ،a2 العالقةُ بیَن ُمتَِّجھَِي التساُرِع
ھَي:

الُمتَِّجھاِن a1 ، a2 متساویاِن في المقداِر، ومتعاكساِن في االتجاِه.  . أ 
الُمتَِّجھاِن a1 ، a2 متساویاِن في المقداِر، وفي االتجاِه نفِسِھ.  . ب 
الُمتَِّجھاِن a1 ، a2 مختلفاِن في المقداِر، وفي االتجاِه نفِسِھ.  . جـ 

الُمتَِّجھاِن a1 ، a2 مختلفاِن في المقداِر، ومتعاكساِن في االتجاِه.  . د 

المقداُر واالتجاهُ لمحصلِة القوى في الشكِل المجاوِر ھما:. 5
        +y 30 باتجاِه محوِر N  . أ 
        -y 30 باتجاِه محوِر N  . ب 

         +y 10 باتجاِه محوِر N  . جـ 
0 N  . د 

A

B

z

y

x30o

37o

53o

x

y

10N
10N

10N

36

xi
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 : السؤالُ األولُ

ها، فوصلَتا سطحَ القمرِ  هِ في اللحظةِ نفسِ طْرقةً منْ يديْ ، ثمَّ أسقطَ ريشةً ومِ وقفَ رائدُ فضاءٍ على سطحِ القمرِ
 . طْرقةَ تصلُ أوالً سطحَ األرضِ ظُ أنَّ المِ كَ هذهِ التجربةَ على سطحِ األرضِ ستُالحِ ، عندَ تنفيذِ ا. ولكنْ معً

؟ فما التفسيرُ الصحيحُ لهاتيْنِ المشاهدتيْنِ

ا على سطحِ  . أمّ ةَ جذبِ األرضِ لها كبيرةٌ وَّ ؛ ألنَّ قُ طْرقةُ على سطحِ األرضِ قبلَ الريشةِ أ   - تسقطُ المِ
. طْرقةِ متساويانِ القمرِ فإنَّ وزنَ الريشةِ ووزنَ المِ

؛ ألنَّ تأثيرَ مقاومةِ الهواءِ فيها (نسبةً إلى وزنِها) أقلُّ  طْرقةُ على سطحِ األرضِ قبلَ الريشةِ ب- تسقطُ المِ
. ا على سطحِ القمرِ فال يوجدُ هواءٌ . أمّ منْهُ في الريشةِ

ةَ جذبِ األرضِ لألجسامِ تساوي ستةَ  وَّ قُ ؛ ألنَّ  الريشةِ طْرقةُ على سطحِ األرضِ قبلَ  المِ ج - تسقطُ 
. ةِ جذبِ القمرِ وَّ أمثالِ قُ

. ا إلى عدمِ وجودِ جاذبيةٍ للقمرِ ؛ نظرً ا على سطحِ القمرِ طْرقةُ والريشةُ معً د  - تسقطُ المِ

أسئلُة اختباراٍت دوليٍة، أْو أسئلٌة على نمِطهاأسئلُة اختباراٍت دوليٍة، أْو أسئلٌة على نمِطها

. .على سطحِ القمرِ على سطحِ األرضِ

Motion  ُالوحدةُ  2 الحركة 

التـقـويــم
1

التقويم في كتاب األنشطة التقويم في كتاب األنشطة 
والتجارب العملية والتجارب العملية 

يشمل التقويم يف كتاب األنشطة والتجارب العملية عىل ما يأيت: 

أسئلة االختبارات الدولية

7

: خطواتُ العملِ
                                             : ذُ الخطواتِ اآلتيةَ بالتعاونِ معَ أفرادِ مجموعتي، أُنفِّ

1 .  . نُ النتيجةَ وِّ ، ثمَّ أُدَ ، وأستعملُ الميزانَ لقياسِ كتلةِ حاملِ األثقالِ أضعُ طاولةَ القو على سطحٍ مستوٍ
)، ثمَّ أضبطُ خيطًا منْها على تدريجِ الصفرِ 0o، وخيطًا آخرَ على . 2 لٍ بخيطٍ أُعلِّقُ األثقالَ الثالثةَ (كلُّ ثِقْ

نُ  وِّ أُدَ ثمَّ   ،القو طاولةِ  مركزِ  على  الحلقةِ  مركزُ  ينطبقَ  حتّى  يَ  تبقِّ المُ الخيطَ  كُ  وأُحرِّ  ،120o تدريجِ 
 . التدريجَ الذي انطبقَ عليْهِ الخيطُ

؟                                                 . 3 تِ النتائجُ . هلْ تغيَّرَ رُ الخطوةَ الثانيةَ باستخدامِ ثالثةِ أثقالٍ أُخر متساويةٍ أُكرِّ

 : التحليلُ واالستنتاجُ
لِ + . 1 F = m، حيثُ m: (كتلةُ حاملِ الثِّقْ  : ؤثِّرةَ في الحلقةِ باستخدامِ العالقةِ بُ القو الثالثَ المُ أحسُ

). ما مقدارُ محصلةِ تلكَ القو؟ لِ كتلةِ الثِّقْ
...............................................................................................................................................................           

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

2 .. : األولى، والثانيةِ تيْنِ وَّ بُ بيانيًّا محصلةَ القُ أحسُ
  F1,2 = .............. N , Ɵ = .............. 0   

3 .  . ، واالتجاهُ : المقدارُ ةِ الثالثةِ منْ حيثُ وَّ تيْنِ بالقُ وَّ نُ محصلةَ هاتيْنِ القُ أُقارِ
...............................................................................................................................................................                

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

Vectors ُهات تَّجِ  الوحدةُ  1 المُ

أسئلة التحليل واالستنتاج
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التـقـويــم
1

  الربط مع  المعرفة السابقة 

استراتيجيات التقويم:

التقويم المعتمد على األداء
املواقف التقويمية التابعة لالسرتاتيجية:

التقديم: عرض منظم خمطط يقوم به الطالب.  
العرض التوضيحي: عرض شفوي أو عميل يقوم به الطالب.  

األداء العميل: أداء الطالب مهام حمددة بصورة عملية.  
احلديث: حتدث الطالب عن موضوع معن خالل مدة حمددة.  

املعرض: عرض الطالب إنتاجه الفكري والعميل.  
املحاكاة/ لعب األدوار: تنفيذ الطالب حواًرا بكل ما يرافقه من حركات.  

املناقشة/ املناظرة: لقاء بن فريقن من الطلبة يناقشون فيه قضية ما،   
بحيث يتبنى كل فريق وجهة نظر خمتلفة.

الورقة والقلم
املواقف التقويمية التابعة لالسرتاتيجية:

االختبار: طريقة منظمة لتحديد مستوى حتصيل الطالب معلومات   
ومهارات يف مادة دراسية تعلَّمها قباًل.

التواصل.
املواقف التقويمية التابعة لالسرتاتيجية:

املؤمتر: لقاء خمطط يعقد بن املعّلم والطالب.  
املقابلة: لقاء بن املعّلم والطالب.  

األسئلة واألجوبة: أسئلة مبارشة من املعّلم إىل الطالب.  

المالحظة
املواقف التقويمية التابعة لالسرتاتيجية:

املنظمة: مالحظة خيّطط هلا من قبل، وحيّدد فيها ظروف  املالحظة   
مضبوطة، مثل: الزمان، واملكان، واملعايري اخلاصة بكل منهام. 

مراجعة الذات
املواقف التقويمية التابعة لالسرتاتيجية:

يوميات الطالب: كتابة الطالب ما قرأه، أو شاهده، أو سمعه.  
ملف الطالب: ملف يضم أفضل أعامل الطالب.  

تقويم الذات: قدرة الطالب عىل تقييم أدائه، واحلكم عليه.  

أدوات التقويم:
قائمة الرصد  

سلم التقدير العددي  
سلم التقدير اللفظي  

سجل وصف سري التعلم  
السجل القصيص  

التقويم في دليل التقويم في دليل 
المعلِّم المعلِّم 

يشمل التقويم يف كتاب األنشطة والتجارب العملية عىل ما يأيت: 
تقديم الدرس  1

الربط مع المعرفة السابقة:     
راِجع الطلبة مراجعة رسيعة يف مقاييس الرسم، 

مثل مقياس رسم اخلريطة وكيفية استخدامه يف حتويل 
املسافات من اخلريطة إىل الواقع أو العكس وربطها 

ا، كذلك مراجعة  مع  مع متثيل الكميات املتجهة بيانيًّ
وربط  وخصائصها  األعداد  رضب  بعملية  الطلبة 

واملتجهي،  القيايس  املتجهة  الكميات  برب  ذلك 
وحل  األسئلة،  وطرح  املناقشة،  أسلوب  ُمستخدًما 

أمثلة تطبيقية.
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مهارات القرن الحادي والعشرين 
يشهد العامل حتوالت وتغريات هائلة ما يتطلب مستويات متقدمة من األداء 
واإلتقان،  اجلودة  ثقافة  إىل  األدنى  املستوى  ثقافة  من  والتحول  واملهارة، 
ومن ثقافة االستهالك إىل ثقافة اإلنتاج. يعد إكساب الطالب مهاراِت القرن 

احلادي والعرشين ركيزة أساسية لتحقيق مفهوم التعلم مدى احلياة.
التعلم الذايت.  

التفكري االبتكاري.  
التفكري والعمل التعاوين.  

التفكري الناقد.  
التواصل.  

املعرفة املعلوماتية والتكنولوجية.  
املرونة.  
القيادة.  
املبادرة.  

اإلنتاجية.   

مهارات العلم 
النتائج واحلكم والتحقق  التوصل إىل  أثناء  الطلبة  التي يقوم هبا  العمليات 
العلمية  االهتاممات  إثارة  يف  املهارات  هذه  ممارسة  وتسهم  صدقها،  من 

للطلبة؛ ما يدفعهم إىل مزيد من البحث واالكتشاف.
األرقام واحلسابات.  

استعامل املتغريات.  
االستنتاج.  
التجريب.  

تفسري البيانات.  
التواصل.  

التوقع.  
طرح االسئلة.  

القياس.  
املالحظة.  

المهارات
1

المهاراتالمهارات  
يشتمل كتاب الطالب عىل مهارات متنوعة:
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المهارات
1

مهارات القراءة
ة مهارات. وهتدف مهارات  تعد القراءة عملية عقلية يامرس فيها الفرد ِعدَّ
العلمية  املفردات  وحصيلة  املعرفية  البنى  تنمية  إىل  عام  بوجه  القراءة 
والقدرة  بالنفس  والثقة  الوجدانية  اجلوانب  وتعزيز  املتعددة،  والذكاءات 

عىل التواصل الفاعل، وتنمية التفكري العلمي واإلبداعي.
االستنتاج.  

التسلسل والتتابع.  
التصنيف.  
التلخيص.  

التوقع.  
احلقيقة والرأي.  

السبب والنتيجة.  
الفكرة الرئيسة والتفاصيل.  

املشكلة واحلل.  
املقارنة.  

المهارات العلمية والهندسية   
بدقة  وأفكاره  أعامله  عرض  عىل  الطالب  قدرات  املهارات  هذه  تنّمي 
وأشكال  بطرائق  وعرضها  صدقها،  عىل  والرهنة  وتريرها  وموضوعية، 
خمتلفة، وتبادهلا مع اآلخرين، واحرتام الرأي اآلخر. وتؤكد هذه املهارات 
ومع  املختلفة،  الدراسّية  املواد  بن  فيه  املرغوب  الرتابط  إحداث  أمهية 

متطلبات التفكري الناقد واإلبداعّي. 
استخدام الرياضيات.  

االعتامد عىل احلجة والدليل العلمي.  
بناء التفسريات العلمية وتصميم احللول اهلندسية.  

حتليل وتفسري البيانات.  
التخطيط وإجراء االستقصاءات.  

تطوير واستخدام النامذج.  
احلصول عىل املعلومات وتقيمها وإيصاهلا.  

طرح األسئلة وحتديد املشكالت.  
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:Collaborative Learning التعّلم التعاوين
ــاعدة  ــات ملس ــن جمموع ــة ضم ــل الطلب عم
ــدف  ــا هل ــم؛ حتقيًق ــا يف التعّل ــم بعًض بعضه
مشــرتك أو واجــب مــا؛ عــىل أن يبــدي 
كل طالــب مســؤولية يف التعلُّــم، ويتــوىل 

العديــد مــن األدوار داخــل املجموعــة.

:critical thinking التفكري الناقد
عــىل  للحكــم  عمــيل  ذهنــي  نشــاط 
ــل  ــق حتلي ــن طري ــاد ع ــة رأي أو اعتق صح
هبــدف  واختبارهــا  وفرزهــا  املعلومــات 
ــكار  ــة واألف ــكار اإلجيابي ــن األف ــز ب التميي

الســلبية.

:Problem Solving حل املشكالت
قضايــا  تقديــم  عــىل  تقــوم  اســرتاتيجية 
ثــم  للطلبــة،  ومســائل حقيقيــة واقعيــة 
ومعاجلتهــا  متحيصهــا  إليهــم  الطلــب 

منظــم. بأســلوب 

:Traffic Light |Cups أكواب إشارة املرور
يســتخدم هــذا األســلوب للتدريس 
واملتابعــة باســتعامل أكــواب متعددة 
ــرض(،  ــر، أخ ــر، أصف ــوان )أمح األل
ــم يف  ــارة للمعّل ــك إش ــف ذل بوص

حــال احتــاج الطلبــة إىل املســاعدة. يشــري اللــون األخــرض إىل عــدم 
ــة إىل املســاعدة، ويشــري اللــون األصفــر إىل حاجتهــم  حاجــة الطلب
إليهــا، أو إىل وجــود ســؤال يريــدون طرحــه عــىل املعّلــم مــن دون 
أن يمنعهــم ذلــك مــن االســتمرار يف أداء املهــام املنوطــة هبــم. أمــا 
ــاعدة،  ــديدة إىل املس ــة الش ــة الطلب ــري إىل حاج ــر فيش ــون األمح الل

وعــدم قدرهتــم عــىل إمتــام مهامهــم.

:Think- Pair- Share فّكر، انتق زمياًل، شارك
ــة،  ــكار الطلب ــرض أف ــتخدم لع ــلوب يس أس
ــة،  ــىل الطلب ــؤااًل ع ــم س ــرح املعّل ــه يط وفي
ــري يف  ــكايف للتفك ــت ال ــم الوق ــم يمنحه ث
ــم  ــة، ث ــم يف ورق ــة أفكاره ــة وكتاب اإلجاب
يطلــب إىل كل طالبــن مشــاركة بعضهــام 

ــات. ــراد املجموع ــىل اف ــا ع ــم عرضه ــكار، ث ــا يف األف بعًض

:Round Table الطاولة املستديرة
يمتــاز هــذا األســلوب برسعــة جتميــع أفــكار 
الطلبــة؛ إذ يكتــب املعّلــم أو أحــد أفــراد 
ــة،  ــة فارغ ــىل ورق ــؤااًل يف أع ــة س املجموع
ثــم ُيمــّرر أفــراد املجموعــة الورقــة عــىل 

ــهاًما  ــل إس ــدة متّث ــرة جدي ــب فق ــف كل طال ــث يضي ــة، بحي الطاول
يف إجابــة الســؤال، ويســتمر ذلــك حتــى يطلــب املعّلــم إهنــاء ذلــك. 
بعدئــٍذ، ينّظــم أفــراد املجموعــة مناقشــة لإلجابــات، ثــم تعــرض كل 

ــات. ــة املجموع ــىل بقي ــا ع ــة نتائجه جمموع

 دراسة احلالة:
ــارة  ــىل إث ــرتاتيجية ع ــذه االس ــد ه تعتم
موضــوع أو مفهــوم مــا للنقــاش، ثــم 
ــع  ــىل مج ــات ع ــة يف جمموع ــل الطلب يعم
ــول  ــا للوص ــا، وحتليله ــات وتنظيمه البيان
أو حتديــد  إيضــاٍح كاٍف للموضــوع  إىل 

ــا. ــبة هل ــول مناس ــرتاح حل ــكلة واق ــاد املش أبع

:Exit Ticket بطاقة اخلروج 
يمّثــل هــذا األســلوب مهمــة قصــرية ينّفذها 
ــف،  ــن الص ــم م ــروج املعّل ــل خ ــة قب الطلب
ــددة  ــرية حم ــئلة قص ــن أس ــون ع ــا جييب وفيه

ــرأ  ــات ليق ــم البطاق ــع املعّل ــم جيم ــرية، ث ــة صغ ــة يف بطاق مكتوب
اإلجابــات، ثــم يعّلــق يف احلصــة التاليــة عــىل إجابــات الطلبــة التــي 

ــة. ــة الالحق ــا يف احلص ــتند إليه ــة يس ــة راجع ــل تغذي متّث
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استراتيجيات التدريس وأساليب استراتيجيات التدريس وأساليب 

داعمة في التعلُّمداعمة في التعلُّم  

عوامل  عىل  الداعم  األسلوب  أو  التدريس  اسرتاتيجية  اختيار  يعتمد 
عدة، منها: النتاجات، وخصائص الطلبة النامئية واملعرفية، واإلمكانات 

املتاحة، والزمن املتاح.
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:Fold and Pass اثِن ومّرر
أفــراد  أو  الطلبــة  فيــه  جييــب  أســلوب 
ثــّم  املجموعــات عــن ســؤال يف ورقــة، 
مُتــّرر الورقــة عــىل طلبــة الصــف بعــد ثنيهــا، 
وتســتمر العمليــة حتــى ّيصــدر املعّلــم للطلبة 

إشــارة بالتوّقــف، ثــم يقــرأ أحــد افــراد املجموعــة مــا ُكتــب يف الورقة 
بصــوت عــال. وهبــذا يتيــح للمعّلــم مجــع معلومــات عــن إجابــات 
ــة  ــم التغذي ــر، وتقدي ــة أك ــاركة بحري ــة املش ــاح للطلب ــة، ويت الطلب

ــم. ــات غريه ــرأون إجاب ــا يق ــن عندم ــم اآلخري ــة، وتقوي الراجع

:I Used to Think, But Now I know( كنت أعتقد، واآلن أعرف
أســلوب يقارن فيــه الطلبــة )لفًظــا، أو كتابًة( 
أفكارهــم يف بدايــة الــدرس بــام وصلــت إليه 
عنــد هنايتــه، ومــن املمكــن اســتخدامه تقوياًم 
ــدى  ــىل م ــالع ع ــم االط ــح للمعّل ــا يتي ذاتيًّ
حتســن التعلــم لــدى الطلبــة، وتصحيــح 

املفاهيــم البديلــة لدهيــم، وختطيــط الــدرس التــايل، وتصميــم 
ــل. ــورة أفض ــم بص ــب تعلمه ــدة تناس ــرات جدي خ

:)What I already Know/ What I Want to Learn  / What I Learned( جدول التعلُّم  
يعتمد عىل حماور أساسية ثالثة وهي: 

مــاذا أعــرف؟ وهــي ُخطــوة مهمــة لفهــم   
ــم  ــد وإنجــاز املهــامت، فاملتعلِّ املوضــوع اجلدي
ــه حتــى يتمكــن مــن اســتثامرها  د إمكانات حيــدِّ

ــه. ــن وج ــىل أحس ع

ــع  ــة امُلتوقَّ ــد املهم ــة حتدي ــي مرحل ــم؟ وه ــد أن أتعل ــاذا أري م  
إنجازهــا أو املشــكلة التــي ينبغــي حلهــا.

ــن  ــب م ــُه الطال ــا تعلَّم ــم م ــة تقوي ــي مرحل ــت؟ وه ــاذا تعلم م  
ــطة. ــام وأنش ــارف ومه مع

:Frayer Method طريقة فراير
يتطلــب هــذا األســلوب إكــامل 
ضمــن  أو  )فــرادى،  الطليــة 
التصويــري  املنظــم  جمموعــات( 

: يت آل ا

الطالقة اللفظية:
ــي  ــز عمليت ــلوب لتعزي ــذا االس ــتخدم ه يس
أفــراد  يتبــادل  وفيــه  والتأّمــل،  املناقشــة 
املجموعــة األدوار بالتحــدث عــن املوضــوع 
ة  املطــروح، واالســتامع لبعضهــم بعًضــا مــدَّ

ــت.   ــن الوق ــددة م حم

 التعلم بالتعاقد:
تعتمــد هــذه االســرتاتيجية عــىل إرشاك الطلبة 
ــم،  ــؤولية تعلمه ــل مس ــا يف حتّم إرشاًكا فعليًّ
ــة  ــد مــا ســيتعلمونه يف فــرتة زمني ــدأ بتحدي تب
حمــددة. ويتــم مــن خــالل هــذه االســرتاتيجية 
عقــد اتفــاق حمــدد بــن املعلــم وطلبتــه يتضــح 

ــة  ــة خــالل عملي ــة التــي ســيلجأ إليهــا الطلب ــه املصــادر التعليمي في
ــم  ــلوب التقوي ــيجروهنا، وأس ــي س ــطة الت ــة األنش ــم، وطبيع بحثه

ــه. وتوقيت

:)Instructional Scaffolding( السقاالت التعليمية
جتزئــة الــدرس إىل أجــزاء صغــرية؛ مــا يســاعد الطلبة 
عــىل الوصــول إىل اســتيعاب الــدرس، أو اســتخدام 
الوســائط الســمعية والبرصيــة، أو اخلرائــط الذهنيــة، 

أو اخلطــوط العريضــة، أو إيــامءات اجلســد أو الروابــط اإلليكرتونيــة 
ــة”  ــة “الســقاالت التعليمي ــي تعــد بمثاب وغريهــا مــن الوســائل الت

التــي هتــدف إىل إعانــة الطالــب عــىل حتقيــق التعلــم املقصــود .

:)Flipped Learning( التعلُّم المقلوب
ــمح  ــٍو يس ــىل نح ــت ع ــبكة اإلنرتن ــة وش ــات احلديث ــتعامل التقني اس
ــم بإعــداد الــدرس عــن طريــق مقاطــع الفيديــو، أو امللفــات  للمعلِّ
ــة  ــا الطلب ــع عليه ِل ــائط؛ ليطَّ ــن الوس ــك م ــري ذل ــة، أو غ الصوتي
ــتعامل  ــت(، باس ــدار الوق ــىل م ــم ع ــة هل ــلُّ متاح ــم )تظ يف منازهل
حواســيبهم، أو هواتفهــم الذكيــة، أو أجهزهتــم اللوحيــة قبــل 
ــص وقــت اللقــاء  احلضــور إىل غرفــة الصــف. يف حــن خُيصَّ
ــذي  ــوى العــام ال ــم واملحت ــق املفاهي ــايل لتطبي ــوم الت الصفــي يف الي
ــم النشــط،  شــاهدوه، وذلــك يف صــورة سلســلة مــن أنشــطة التعلُّ
ــق،  ــروح الفري ــل ب ــة، والعم ــتقصائية، والتجريبي ــطة االس واألنش

ــل. ــري العم م يف س ــدُّ ــم التق وتقيي
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 ُيمكِن للمعلِّم تحقيق التماُيز عن طريق أربعة عناصر رئيسة، هي:

ــة . 	 ــاج الطالــب إلــى تعلُّمــه، وكيفي المحتــوى Content: مــا يحت
حصولــه علــى المعلومــة.

ــب؛ . 	 ــا الطال ــارك فيه ــي يش ــات الت ــطة Activities: الفعالي األنش
ــارة. ــان المه ــوى، أو إتق ــم المحت لفه

ــا؛ . 	 ــب تنفيذه ــى الطال ــن عل ــي يتعيَّ ــاريع الت ــات Products: المش الُمنَتج
ــه. ــع في ــه، والتوسُّ ــا تعلَّمــه فــي الوحــدة، وتوظيفــه فــي حيات ب علــى م ــدرُّ للت

ــة . 	 ــة الصفي ــر البيئ ــم Learning environment: عناص ــة التعلُّ بيئ
ــا. جميعه

أمثلة على التماُيز في المحتوى:
تقديم األفكار باستعمال الوسائل السمعية والبصرية.  

االجتماع مع مجموعات صغيرة من الطلبة الذين يعانون صعوبات؛   
دائرة  توسيع  أو  مهارة؛  على  تدريبهم  أو  فكرًة،  تدريسهم  إلعادة 
.Advanced students مين التفكير ومستوياته لدى أقرانهم  الُمتقدِّ

أمثلة على التماُيز في األنشطة:
ــًة،  ــة كاف ــها الطلب ــي يمارس ــة الت ج ــطة الُمتدرِّ ــن األنش ــادة م اإلف  
ًمــا حتــى مســتويات معينــة. وهــذا النــوع  ولكنَّهــم ُيظِهــرون فيهــا تقدُّ
ــن أداء الطلبــة، ويتيــح لهم االســتمرار  مــن األنشــطة ُيســِهم فــي تحسُّ
م، مراعًيــا الفــروق الفرديــة بينهــم؛ إذ تتبايــن درجــة التعقيد  فــي التقــدُّ

فــي المســتويات التــي يصلهــا الطلبــة فــي هــذه األنشــطة. 
تطويــر جــداول األعمــال الشــخصية )قوائــم مهــام يكتبهــا   
ــى  ــن عل ــي يتعيَّ ــتركة الت ــام المش ــن المه ــي تتضمَّ ــم، وه المعلِّ
ــة  ــات الطلب ــي بحاج ــي تف ــك الت ــا، وتل ــًة إنجازه ــة كاف الطلب

الفرديــة(. 
ــون  ــن يحتاج ــة الذي ــي للطلب ــم العمل ــن الدع ــكال م ــم أش تقدي  

ــاعدة. ــى المس إل
ــن  ــة الذي ــَة دعــم الطلب ــا إلنجــاز المهــام؛ ُبْغَي ــا إضافيًّ ــة وقًت ــح الطلب من  
ميــن  يحتاجــون إلــى المســاعدة، وإفســاح المجــال أمــام الطلبــة الُمتقدِّ

ــق. ــٍو أعم ــى نح ــوع عل ــي الموض ــوض ف Advanced students للخ

أمثلة على التماُيز في األعمال التي يؤديها الطلبة:
الســماح للطلبــة بالعمــل فــرادى أو ضمــن مجموعــات صغيــرة؛   

لتنفيــذ المهــام المنوطــة بهــم، وتحفيزهــم علــى ذلــك. 

أمثلة على التماُيز في بيئة التعلُّم:
ــاعدة  ــى المس ــول عل ــة بالحص ــمح للطلب ــراءات تس ــر إج تطوي  
ــن  ــم م نه ــدم تمكُّ ــن، وع ــة آخري ــن بطلب ــغال المعلِّمي ــد انش عن

ــم. ــرة له ــاعدة المباش ــم المس تقدي
ــق مــن وجــود أماكــن فــي غرفــة الصــف، ُيمِكــن للطلبــة  التحقُّ  
العمــل فيهــا بهــدوء، ومــن دون إلهــاء، وكذلــك أماكــن ُأخــرى 

ــة.  ل العمــل التعاونــي بيــن الطلب ُتســهِّ
ملحوظــة: يعتمــد التماُيــز فــي التعليــم علــى مــدى اســتعداد الطلبة، 

ومناحــي اهتماماتهــم، وســجاّلت تعلُّمهم.  

تماُيز التدريس والتعلُّم تماُيز التدريس والتعلُّم 
Differentiation of Teaching and LearningDifferentiation of Teaching and Learning

يهــدف التماُيــز إلــى الوفــاء بحاجــات الطلبــة الفرديــة، ويكــون فــي المحتــوى، أو فــي 
ــم، أو فــي العمليــة التعليميــة التعلُّميــة، وُيســِهم التقييــم المســتمر والتجميــع  بيئــة التعلُّ

المــرن فــي نجــاح هــذا النهــج مــن التعليــم.
ــم إلــى تغييــر طريقــة تدريســه؛  يكــون التماُيــز فــي أبســط مســتوياته عندمــا يلجــأ المعلِّ

ــم لطالــب، أو مجموعــة صغيــرة مــن الطلبــة. ُبْغَيــَة إيجــاد فــرص تعلُّ
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نشاط سريع.  

طريقة أخرى للتدريس.  

مشروع الوحدة.  

نشاط سريع
د عىل اللوح نقطة البداية.  ر الطلبة بالفرق بن املسافة واإلزاحة، ثم حدِّ ذكِّ  

اطلب إىل عدد من الطلبة رسم خط مستقيم، طوله cm 20، من نقطة البداية نفسها؛ كلٌّ   
م مل يصلوا  عىل ِحَدة، ثم رسم سهم يف هناية اخلط ليدل عىل اجتاه احلركة. سُيالِحظ الطلبة أهنَّ
بالنسبة إىل  البداية هي نفسها، وكذلك احلال  نقطة  أنَّ  بالرغم من  نفسها  النهاية  نقطة  إىل 
املسافة التي قطعوها؛ أْي إنَّ مقدار اإلزاحة ثابت، ولكنَّ اختالف اجتاهها أّدى إىل اختالف 

إزاحة كلٍّ منهم؛ ما يعني أنَّ اإلزاحة كمية متجهة تتطلَّب حتديد املقدار واالجتاه.

مشروع الوحدة:
الوحدة هو تصميم ملعب أو حديقة عامة في منطقتك  مشروع هذه 

على النحو اآلتي:
تنظيم جلسة عصف ذهني للطلبة، تتناول مواصفات احلديقة أو امللعب   
الصحة  واملوقع، ومطابقته لرشوط  الشكل،  املراد تصميمه من حيث: 

والسالمة العامة. 
تشكيل جلان من الطلبة، تتوىّل كلٌّ منها جانًبا من املرشوع.   

اللجنة  توجيه  مثل  وُمرِشًدا،  وُمساِعًدا،  ًها،  ُموجِّ اللجان  بن  ل  التجوُّ  
األرايض  لدائرة  اإللكرتوين  املوقع  دخول  إىل  املوقع  عن  املسؤولة 
املناسبة من  واملساحة؛ الستخراج خُمطَّط موقع، واختيار قطعة األرض 
ومن  امُلخطَّط(،  عىل  املوجود  الرسم  مقياس  عىل  )بناًء  املساحة  حيث 
موقع  حتديد  ثم  اخلدمات...  وتوافر  إليها،   الوصول  سهولة  حيث 
املنطقة باستعامل األسهم  القطعة استناًدا إىل موقع مرجعي معروف يف 

واالجتاهات اجلغرافية... وهكذا. 
املنوطة هبم-  كتابة تقرير  املهمة  أفراد كل جلنة - بعد إهناء  الطلب إىل   

كامل عن املرشوع، مستعينن بشبكة اإلنرتنت وبرجميات احلاسوب.

طريقة أُخرى للتدريس

ناتج  اجتاه  حتديد  يف  صعوبة  الطلبة  بعض  جيد  ربَّام 
أخرى  طريقة  استعامل  ُيمِكن  لذا  املتجهي؛  الرضب 
)إضافة إىل قاعدة كف اليد اليمنى(، هي قاعدة قبضة 

اليد اليمنى عىل النحو اآليت:
لنفرتض أنَّ A × B = C ، حيث ُيمثِّل املتجه C ناتج 

. A × B  :الرضب املتجهي لـ
ك األصابع  نا ُنحرِّ فإذا أردنا -مثاًل- حتديد اجتاه C، فإنَّ
B عر  A إىل اجتاه  األربع لكف اليد اليمنى من اجتاه 
الزاوية الصغرى، فيشري اجتاه اإلهبام إىل اجتاه C؛ أْي 
 C املتجه  يكون  إذ  الشكل؛  يف  كام   +z حمور  اجتاه  إىل 
متعامًدا دائاًم مع كلٍّ من املتجهن: A، و B. وبالطريقة 
من  بداًل  الرغي  قاعدة  استعامل  أيًضا  ُيمِكن  نفسها، 

قبضة اليد اليمنى.  
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توظيف التكنولوجيا:
يف ظــل التســارع امللحــوظ الــذي يشــهده العــامل يف جمــال التكنولوجيا، 
والتوجهــات العامليــة ملواكبــة خمتلــف القطاعــات واملجــاالت،  بــام يف 
ــن كتــاب الطالــب وكتــاب األنشــطة  ذلــك قطــاع التعليــم، فقــد تضمَّ
  )Blended Learning( والتامريــن دروًســا تعتمــد عــىل التعلُّــم املتــامزج
ــم املختلفــة، وأنشــطًة  ــق التعلُّ ــا وطرائ الــذي يربــط بــن التكنولوجي
وفــق املنحــى التكامــيل )STEAM( ُتعــدُّ التكنولوجيــا املحــور الرئيس 

. فيها
عند توظيف املعلِّم للتكنولوجيا، يتعنَّ عليه مراعاة ما يأيت:

ــىل  ــا ع ــي يقرتحه ــة الت ــع اإللكرتوني ــة املواق ــن موثوقي ــق م التحقُّ  
الطلبــة؛ يوجــد العديــد مــن املواقــع التــي حتتــوي عــىل معلومــات 

ــة غــري دقيقــة. علمي
ــع  ــة املواق ــن قائم ــه ضم ــل وضع ــرتوين قب ــع اإللك ــارة املوق زي  
ــة  ــع اإللكرتوني ــض املواق ض بع ــرَّ ــة؛ إذ تتع ــة املقرتح اإللكرتوني
املوضوعــات  واســتبدال  اإللكرتونيــة  القرصنــة  إىل  أحياًنــا 

املعروضــة.
إرشــاد الطلبــة إىل املواقــع اإللكرتونيــة املوثوقــة التــي تنتهــي عــادة   

.)org .edu .gov.( :ــة بأحــد االختصــارات اآلتي

توظيف التكنولوجيا
1

توظيف التكنولوجيا

ابحث يف املواقع اإللكرتونية املوثوقة عن مقاطع فيديو تعليمية، أو عروض تقديمية 
جاهزة عن موضوع متثيل املتجهات بيانًيا، علاًم بأنَّه ُيمِكنك إعداد عروض تقديمية 

تتعلَّق بموضوع الدرس.
 شاِرك الطلبة يف هذه املواد التعليمية عن طريق الصفحة اإللكرتونية للمدرسة، أو 
 Microsoft( أو إنشاء جمموعة عىل تطبيق ،)تطبيق التواصل االجتامعي )الواتس آب

teams( ، أو استعِمل أيَّ وسيلة تكنولوجية مناسبة بمشاركة الطلبة وذوهيم.

xx



Vectors الوحدة األوىل: املتجهات
جتربة استهاللية: ناتج مجع قوتن عمليًّا.

عدد احلصصواألنشطة التجاربالنتاجاتالدرس

األول:

الكميات القياسية 
والكميات املتجهة.

ح املقصود بالكميات الفيزيائية؛ املتجهة، والقياسية. ُأوضِّ  

أستنتج خصائص املتجهات بطرائق خمتلفة.   

الرضب  تعريف  باستعامل  متجهن  بن  املحصورة  الزاوية  أحسب   
القيايس ملتجهن.

ُاطبِّق خصائص املتجهات عىل كميات فيزيائية متجهة.  

قوتن  مجع  ناتج   
عمليًّا.

4

الثاين: 

مجع املتجهات وطرحها.

ُأطبِّق خصائص املتجهات عىل كميات فيزيائية متجهة.  

أستنتج خصائص املتجهات بطرائق خمتلفة.  

إجياد حمصلة قوتن   
بصورة عملية.

5

الصفالنتاجات الالحقةالصفالنتاجات السابقة

م أدلة عىل أنَّ التغري يف رسعة اجلسم يرتبط  ُيقدِّ  
بالقوة املحصلة امُلؤثِّرة يف اجلسم، وكتلة اجلسم.

نقطية السابع شحنة  يف  امُلؤثِّرة  القوى  حمصلة  حيسب   
ة شحنات نقطية. بتأثري ِعدَّ

نقطة  عند  الكهربائي  املجال  حمصلة  حيسب   
ة شحنات نقطية. بتأثري ِعدَّ

يصف التدفق املغناطييس عر سطح، وُيعرِّ عنه   
بمعادلة.

يصف القوة املغناطيسية التي ُيؤثِّر هبا املجال يف   
الشحنة املتحركة فيه.

يصف القوة املغناطيسية التي ُيؤثِّر هبا املجال يف   
املوصل الذي حيمل تياًرا كهربائيًّا.

الحادي عشر

يساوي  قوة  تبذله  الذي  الشغل  أنَّ  يستنتج   
التي  املسافة  مقدار  يف  القوة  مقدار  رضب  ناتج 

يتحركها اجلسم يف اجتاه يوازي القوة.

التاسع
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? 1
الوحدُة

VectorsVectors الُمتَِّجهاُت الُمتَِّجهاُت
ُل الصورَة أتأمَّ

الصورة  يف  التي  الطائرة  أنَّ  إىل  الطلبة  انتباه  ه  وجِّ
هي يف مرحلة اهلبوط عىل مدرج املطار، ثم اطرح عليهم 

األسئلة اآلتية:
أثناء  يف  الطائرة  واجتاه  املدرج  اجتاه  عىل  تالحظ  ماذا   

هبوطها؟ 
هل هتبط الطائرات دائاًم عىل هذا النحو أم يقترص ذلك   

عىل ظروف وأحوال معينة؟
هل يمكنك حتديد اجتاه الرياح عىل مدرج املطار؟  

نحٍو  عىل  يكون  أْن  املطار  مدرج  إنشاء  عند  يراعى 
عملية  عىل  يساعد  ما  أمكن؛  ما  الرياح  الجتاه  معاكس 
إىل  بالنسبة  الطائرة  رسعة  رسعة(  بأقل  الطائرات  إقالع 
الرياح  رسعة   + األرض  إىل  بالنسبة  الطائرة  رسعة  اهلواء= 
بالنسبة إىل األرض؛ واجلمع هنا هو مجع متجهي(؛ إذ تزداد 
رسعة الطائرة بالنسبة إىل اهلواء عندما تكون رسعة الرياح 

عكس اجتاه رسعة الطائرة. 
يوجد يف كل مطار برج مراقبة إلرشاد الطيارين يف أثناء 
بصورة  فيه  َمْن  عمل  ويعتمد  واهلبوط،  اإلقالع  عمليات 
الطائرة،  رسعة  لتحديد  املتجهات  استعامل  عىل  رئيسة 
يف  الرياح  رسعة  مراعاة  جانب  إىل  وارتفاعها،  واجتاهها، 
أليِّ  ًبا  جتنُّ الطائرة؛  تسلكه  أْن  جيب  الذي  واملسار  املطار، 
حوادث جوية أو أرضية. ويف حال أمهل الطيار رسعة الرياح 
واجتاهها، وبخاصة إذا كانت رسعة الرياح عمودية عىل اجتاه 
ه الطائرة  املدرج )عرضية( - كام هو احلال يف الصورة- ووجَّ
ام تنحرف  باجتاه املدرج يف أثناء اهلبوط – مثاًل- فإنَّ الطائرة ربَّ
عن املدرج، وتتجه إىل مسار آخر بعيًدا عنه؛ ما قد يتسبَّب يف 
ر سلًبا يف سالمة املسافرين وطاقم الطائرة،  وقوع حوادث ُتؤثِّ
الطائرة بشكل  توجيه  لذا جيب  املادية؛  فضاًل عن  األرضار 
الصورة-  يف  كام   - الرياح  الجتاه  معاكس  اجتاه  يف  منحرف 

بحيث تكون الرسعة النهائية للطائرة يف اجتاه املدرج.

ُل الصورَة أتأمَّ
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? 1
الُمتَِّجھاُتالُمتَِّجھاُتالوحدُة

V e c t o r sV e c t o r s

يواجهُ  الطيارَ  ، ولكنَّ  االعتياديةِ األحوالِ  في  المطارِ  رجِ  دْ لمَ موازٍ  باتجاهٍ  الطائراتِ  يكونُ هبوطُ 
ا، فيلجأُ  ؛ إذْ تكونُ الرياحُ العرضيةُ نشطةً جدًّ صعوباتٍ في أثناءِ عمليةِ الهبوطِ في األجواءِ العاصفةِ
، كما هوَ  رجِ بعكسِ اتجاهِ هذهِ الرياحِ دْ مةِ الطائرةِ بشكلٍ منحرفٍ عنِ اتجاهِ المَ قدِّ الطيارُ إلى توجيهِ مُ
نَ منَ الهبوطِ بأمانٍ على الرغمِ منَ العاصفةِ  ؛ إذْ تمكَّ بيَّنٌ في الصورةِ. وهذا ما حدثَ معَ طيارٍ أردنيٍّ مُ
  . رَ على عشرينَ طائرةً الهبوطُ وقتئذٍ هُ تعذَّ ا بأنَّ القويةِ التي ضربَتْ مطارَ هيثرو في لندنَ عامَ 2020 م، علمً
؟ ما أثرُ ذلكَ في السالمةِ  بيَّنِ في الشكلِ مةَ الطائرةِ نحوَ االتجاهِ المُ قدِّ فما الهدفُ منْ توجيهِ الطيارِ مُ

العامةِ؟

7

7
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الفكرةُ العامةُ:

ها  فبعضُ ؛  ومتنوعةٌ عديدةٌ  الفيزيائيةُ  الكمياتُ 
هةٌ تتطلَّبُ تحديدَ المقدارِ واالتجاهِ  تَّجِ كمياتٌ مُ
ها  ، وبعضُ للتعبيرِ عنْها على نـحوٍ كامـلٍ صحيحٍ
فقطْ  بالمقـدارِ  دُ  تُحـدَّ قياسيـةٌ  كميـاتٌ  اآلخرُ 
ا بأنَّ التعاملَ معَ الكمياتِ  ، علمً وليسَ لها اتجاهٌ
، وإجـراءَ العمليـاتِ الحسابيـةِ عليْها  هـةِ تَّجِ المُ

. ا عنِ الكمياتِ القياسيةِ ا كبيرً يختلفُ اختالفً

هةُ  تَّجِ : الكمياتُ القياسيةُ والكمياتُ المُ الدرسُ األولُ
Scalar and Vector Quantities

هةِ خصائصُ تمتازُ  تَّجِ : للكميـاتِ المُ الفكرةُ الرئيسةُ
. بها عنِ الكمياتِ القياسيةِ

ها  هاتِ وطرحُ تَّجِ الدرسُ الثاني: جمعُ المُ
Addition and Subtraction of Vectors

ها  هةِ أوْ طرحُ تَّجِ : جمعُ الكمياتِ المُ الفكرةُ الرئيسةُ
ا رياضيًّا عنْ طريقِ تحليـلِ  ـا بيانيًّا، وإمّ يـكونُ إمّ

باتِها. ركَّ هةِ إلى مُ تَّجِ الكمياتِ المُ

8

الفكرة العامـة: 
اطرح عىل الطلبة السؤال اآليت:

الطائرة  ركاب  د  ُيزوَّ التي  الفيزيائية  الكميات  ما   
بمعلومات عنها؟                                

الطائرة  ركاب  د  ُيزوَّ التي  الفيزيائية  الكميات 
وارتفاعها،  الطائرة،  رسعة  هي:  عنها،  بمعلومات 

ودرجة حرارة اجلو.
واالجتاه،  املقدار  حيث  من  الكميات  تلك  بن  قاِرن 
ُمبيِّنًا للطلبة أنَّ لبعضها مقداًرا فقط،  وليس هلا اجتاه، 
لبعضها اآلخر  )oC 30(، وأنَّ  مثل درجة حرارة اجلو 
يف   900 km/h) الطائرة  رسعة  مثل   واجتاًها  مقداًرا 
خصائص  أنَّ  أيًضا  للطلبة  بنِّ  مثاًل(.  الغرب  اجتاه 
الكميات  التي هلا مقدار واجتاه )مجع، طرح، رضب... 

( ختتلف عن تلك التي هلا مقدار فقط.

مشروع الوحدة:
مشروع هذه الوحدة هو تصميم ملعب أو حديقة عامة 

في منطقتك على النحو اآلتي:
تنظيم جلسة عصف ذهني للطلبة، تتناول مواصفات   
الشكل،  املراد تصميمه من حيث:  امللعب  أو  احلديقة 

واملوقع، ومطابقته لرشوط الصحة والسالمة العامة. 
من  جانًبا  منها  كلٌّ  تتوىّل  الطلبة،  من  جلان  تشكيل   

املرشوع. 
ًها، وُمساِعًدا، وُمرِشًدا، مثل  ل بن اللجان ُموجِّ التجوُّ  
املوقع  دخول  إىل  املوقع  عن  املسؤولة  اللجنة  توجيه 
الستخراج  واملساحة؛  األرايض  لدائرة  اإللكرتوين 
خُمطَّط موقع، واختيار قطعة األرض املناسبة من حيث 
املساحة )بناًء عىل مقياس الرسم املوجود عىل امُلخطَّط(، 
ومن حيث سهولة الوصول إليها،  وتوافر اخلدمات... 
مرجعي  موقع  إىل  استناًدا  القطعة  موقع  حتديد  ثم 
واالجتاهات  األسهم  باستعامل  املنطقة  يف  معروف 

اجلغرافية... وهكذا. 
املنوطة  املهمة  إهناء  بعد   - جلنة  كل  أفراد  إىل  الطلب   
هبم-  كتابة تقرير كامل عن املرشوع، مستعينن بشبكة 

اإلنرتنت وبرجميات احلاسوب.

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية                 

القضايا ذات العالقة بالعمل: إدارة املشاريع   *
وجه الطلبة إىل أمهية التخطيط للمرشوع بشكل دقيق وعلمي ودراسته ومجع معلومات 

كافية عنه قبل البدء بتنفيذه.
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تجربٌة استهالليٌةتجربٌة استهالليٌة?

تْیِن عملیًّا ناتُج جمِع قُوَّ
، هوَ  N + 5 N = 5 N 5، في حينِ  ما N 5 تُؤثِّرانِ في جسمٍ تيْنِ مقدارُ كلٍّ منْهُ وَّ تْ هيا أنَّ مجموعَ قُ عَ ادَّ

؟ دُ ما تُؤيِّ هُ تيْنِ N + 5 N = 10 N 5. أيَّ وَّ ادَّعى يَمانٌ أنَّ مجموعَ القُ
لةُ الوزنِ تقريبًا. همَ ، حلقةٌ مُ ، ثالثةُ خيوطٍ متساويةٍ في الطولِ لٌ كتلتُهُ 500g، ميزانانِ نابضانِ : ثِقْ الموادُّ واألدواتُ

. : الحذرُ منْ سقوطِ األجسامِ واألدواتِ على القدميْنِ  إرشاداتُ السالمةِ

 :  خطواتُ العملِ
 : ذُ الخطواتِ اآلتيةَ بالتعاونِ معَ أفرادِ مجموعتي، أُنفِّ

 . نُ القراءةَ وِّ لَ بالميزانِ األولِ كما في الشكلِ (أ)، ثمَّ أُدَ : أُعلِّقُ الثِّقْ أقيسُ  1

نُ قراءةَ كلٍّ  وِّ ، إضافةً إلى الميزانِ األولِ كما في الشكلِ (ب)، ثمَّ أُدَ : أُعلِّقُ الميزانَ الثانيَ بالحلقةِ أقيسُ  2
. منَ الميزانيْنِ

، واآلخرَ إلى اليسارِ كما في الشكلِ  هما إلى اليمينِ : أُزيحُ كالًّ منَ الميزانيْنِ في الشكلِ (ب): أحدَ أقيسُ  3
نُ كلَّ قراءةٍ. وِّ (جـ)، حتّى تصبحَ قراءةُ كلِّ ميزانٍ مساويةً لقراءةِ الميزانِ في الشكلِ (أ)، ثمَّ أُدَ

 : التحليلُ واالستنتاجُ
ماذا تُمثِّلُ قراءةُ الميزانِ األولِ في الحالةِ (أ)؟  .1

تْ قراءةُ كلٍّ منَ الميزانيْنِ في الحالتيْنِ (ب) و (جـ)؟ كيفَ تغيَّرَ  .2
 . لِ نُ مجموعَ قراءةِ الموازينِ في الحالةِ (ب) والحالةِ (جـ) بوزنِ الثِّقْ أُقارِ  .3

؟ ، ماذا أستنتجُ عاءَ هيا أمِ ادِّعاءَ يَمانٍ : ادِّ دُ ما أُؤيِّ هُ دُ أيَّ : أُحدِّ مُ أُقوِّ  .4

جـبأ
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تجربة استهالليةتجربة استهاللية
اهلدف: متييز مجع القوى من مجع األعداد. 

زمن التنفيذ: 35 دقيقة

إرشادات السالمة:
احلذر من سقوط األثقال عىل القدمن.

املهارات العلمية:
القياس، املقارنة، تقديم الدليل.

اإلجراءات والتوجيهات:
إجراء  عند  التجارب  بدليل  االستعانة  إىل  الطلبة  ه  وجِّ
قبل  املوازين  )معايرة(  ضبط  إليهم  واطلب  التجربة، 
ق  استعامهلا؛ لضامن احلصول عىل قراءات أكثر دقة، وحتقَّ

من صالحية املوازين ودقتها قبل دخول املختر.

النتائج املتوقعة:

ABcالحالة )الشكل(
N 5N 2.5N 5قراءة امليزان األول

N 2.5-قراءة امليزان الثاين
والزاويـة   ،N 5
بـني قـويت الشـد 
120o يف امليزانني

ل الطلبة إىل قراءاٍت للميزانن قريبٍة من هذه  قد يتوصَّ
النتائج، لكنَّها ليست مطابقة هلا متاًما؛ نظًرا إىل عدم ضبط 
فيهام  خلل  حدوث  أو  استعامهلام،  قبل  امليزانن  )معايرة( 
املتوقعة  النهائية  النتيجة  أنَّ  غري  االستعامل.  كثرة  نتيجة 
للطلبة كافًة هي أنَّ مجع املتجهات خيتلف عن مجع األعداد.

سرتاتيجية التقويم: التقويم املعتمد عىل األداء. 
أداة التقويم: قائمة رصد.

النعممعايير األداءالرقم

ُيميِّز مجع القوى من مجع األعداد.1

ا الوزن باستعامل 2 يقيس قياًسا دقيًقا جدًّ
امليزان النابيض.

لتأييد 3 وموثوقة  علمية  أدلة  يعتمد 
االدِّعاء، أو دحضه.

حيرتم الرأي والرأي اآلخر.4

 تحليل النتائج: 
.(W = mg = 0.5 ×10 = 5 N) :وزن الثقل A مُتثِّل قراءة امليزان األول يف احلالة  1

ثم   ،(2.5 N)B احلالة  يف  النصف  إىل  امليزان  هذا  قراءة  تناقصت  األول:  امليزان   2
.(5 N)C ازدادت لتعود إىل قيمتها األوىل يف احلالة

يف  األول  امليزان  قراءة  مع  ا  تامًّ تشاهًبا  امليزان  هذا  قراءة  تشاهبت  الثاين:  امليزان 
احلالتن: B(N 2.5)، و C(5N)؛ إذ ازدادت القراءة. 

 )2.5 + 2.5 = 5 N( الثاين  امليزان  وقراءة  األول  امليزان  قراءة  جمموع   :B احلالة   3
.5 N يساوي وزن الثقل

 )5 + 5 = 5 N( املجموع املتجهي لقراءة امليزان األول وقراءة امليزان الثاين :C احلالة
.5 N يساوي وزن الثقل

 ،C القوتن واجتاهها؛ ففي احلالة  صحة ادعاء كلٍّ من هيا ويامن تعتمد عىل مقدار كلٍّ من 
حيث الزاوية بن املتجهن 120o، يكون ادعاء يامن صحيًحا )N 5 = 5 + 5). ويف احلالة 
B، حيث القوتان متوازيتان )الزاوية بينهام 0o(، يكون ادعاء هيا صحيًحا. نستنتج من ذلك 

أنَّ ناتج مجع القوى يعتمد عىل مقادير واجتاهات تلك القوى.
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ِجهُة ِجهُةالكمياُت القياسيُة والكمياُت اُملتَّ الكمياُت القياسيُة والكمياُت اُملتَّ
S c a l a r  a n d  V e c t o r  Q u a n t i t i e sS c a l a r  a n d  V e c t o r  Q u a n t i t i e s 11الدرُسالدرُس

الفكرُة الرئيسُة:
هةِ خصائـصُ تمتازُ  تَّجِ للكمياتِ المُ

. بـها عنِ الكمياتِ القياسيةِ

ِم: نتاجاُت التعلُّ
 • : حُ المقصودَ بالكمياتِ الفيزيائيةِ أُوضِّ

. ، والقياسيةِ هةِ تَّجِ المُ
هاتِ بطرائقَ •  تَّجِ أستنتجُ خصائصَ المُ

. مختلفةٍ
ـبُ الزاويـةَ المحصورةَ بيـنَ •  أحسُ

هيْنِ باستخدامِ تعريفِ الضربِ  تَّجِ مُ
. هيْنِ تَّجِ القياسيِّ لمُ

هاتِ على •  تَّجِ أُطبِّـقُ خصائـصَ المُ
. هةٍ تَّجِ كمياتٍ فيزيائيةٍ مُ

املفاهيُم واملصطلحاُت:
.Vector Quantities ُهة تَّجِ الكمياتُ المُ
.Scalar Quantities ُالكمياتُ القياسية

هاتِ تَّجِ تمثيلُ المُ
 .Representation of Vectors 
.Equality of two Vectors  ِهيْن تَّجِ تساوي مُ
.Negative of a Vector  ِه تَّجِ سالبُ المُ

.Scalar Product الضربُ القياسيُّ 

.Vector Product هيُّ  تَّجِ الضربُ المُ

الكمیاُت الفیزیائیةُ
Physical Quantities

نتعامـلُ في حياتِنـا معَ كمياتٍ فيزيائيـةٍ عديدةٍ؛ سواءٌ أكانَتْ 
 ،( ، والطولِ ، ودرجةِ الحرارةِ، والكتلةِ : الزمنِ كمياتٍ أساسيةً (مثلُ
عبَّرُ عنْ  ويُ  ،( عِ ، والتسارُ ةِ، والسرعةِ وَّ القُ  : أوْ كمياتٍ مشتقةً (مثلُ
، فنقولُ مثالً إنَّ كتلةَ  بعضِ تلكَ الكمياتِ بعددٍ ووحدةٍ مناسبيْنِ
فُ  وصْ كانَ  هلْ   ، ولكنْ  .200 m/s  ِالطائرة وسرعةَ   ،6 kg الحقيبةِ 

كلٍّ منَ الكميتيْنِ كافيًا؟

انَ  حُ الشكلُ )1( حالةَ الطقسِ المتوقعـةَ في العاصمةِ عمّ يُوضِّ
. ما الكمياتُ  بحسبِ تنبؤاتِ دائـرة األرصـادِ الجويـةِ األردنـيـةِ
؟ هلِ اختلفَ وصفُ كلٍّ  تْ في النشرةِ الجويـةِ الفيزيائيةُ التي ظهرَ

هِ؟ منْها عنْ غيرِ

كامالً  ا  وصفً ها  وصفُ يُمكِنُ  فيزيائيةٍ  كمياتٍ  وجودُ  ظُ  يُالحَ  
ا.  ها معً ها واتجاهِ لزمُ تحديدُ مقدارِ ، وأُخر يَ ها فقطْ بتحديدِ مقدارِ

الشكلُ )1(: حالةُ الطقسِ 
. انَ في العاصمةِ عمّ

في المساِء والليِل

في النهاِر

الطقُس

أمطاٌر خفيفٌة

24 km/h

22 km/h

9oC

4oC

أمطاٌر خفيفٌة

درجُة الحرارِة
سرعُة الرياِح

محافظُة العاصمِة - عّماُن

اتجاُه الرياِح

درجُة الحرارِة
سرعُة الرياِح

اتجاُه الرياِح
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الكمياُت الفيزيائيُة 
الفكرة الرئيسة:   

لنفرتض أنَّ سيارة حتركت بسعة km/h 70 يف اجتاه 
ثم اجتهت نحو الرشق، وحتركت  دقائق،   5 ة  مدَّ الشامل 

ة 5 دقائق أيًضا. بسعة km/h 70 مدَّ

 اطرح عىل الطلبة األسئلة اآلتية:
هل كانت رسعة السيارة متساوية يف كلتا احلالتني؟   

هل تساوى الزمن الذي استغرقته السيارة يف احلركة   
يف كلتا احلالتني؟

ما جمموع كلٍّ من السعة والزمن؟   
ح للطلبة أنَّ رسعة السيارة غري متساوية يف كلتا  وضِّ
االجتاه  يف  ليست  ولكنَّها  املقدار،  يف  )متساوية  احلالتني 
يساوي  ال  منهام  كٍل  يف  السعة  جمموع  وأنَّ  نفسه(، 
احلالتني،  كلتا  يف  متساٍو  فهو  الزمن  أّما   .140 km/h

ة الزمنية هو 10 دقائق، بالرغم من  واملجموع الكيل للمدَّ
ح هلم أيًضا أنَّ  أنَّ السعة والزمن كميتان فيزيائيتان! وضِّ
السعة كمية هلا مقدار واجتاه؛ لذا، فهي ختتلف اختالًفا 
ا - يف خصائصها، والتعامل معها- عن الزمن الذي  تامًّ

له مقدار فقط، وليس له اجتاه.

الربط مع المعرفة السابقة:     
الرسم،  مقاييس  يف  رسيعة  مراجعة  الطلبة  راِجع 
حتويل  يف  استخدامه  وكيفية  اخلريطة  رسم  مقياس  مثل 
املسافات من اخلريطة إىل الواقع أو العكس وربطها مع  
بيانيًّا، كذلك مراجعة الطلبة  مع متثيل الكميات املتجهة 
بعملية رضب األعداد وخصائصها وربط ذلك برب 
الكميات املتجهة القيايس واملتجهي، ُمستخدًما أسلوب 

املناقشة، وطرح األسئلة، وحل أمثلة تطبيقية.

11الدرُسالدرُس
تقديم الدرس  1

الكميات القياسية والكميات الُمتَِّجهة
S c a l a r  a n d  Ve c t o r  Q u a n t i t i e s

التدريس  2

بناء المفهوم:  
استخدم اسرتاتيجية التعلم التعاوين للتوصل إىل مفهوم 

املتجه عىل النحو اآليت:
قسم الطلبة إىل جمموعات.  

وزع ورقة عمل عىل املجموعات تتضمن أسئلة تتعلق بالكميات املتجهة والكميات   
القياسية وكيفية التمييز بينهام وأمهية املتجهات وتطبيقاهتا.

حدد زمن النشاط )10 دقائق(.  
جتول بني املجموعات ملتابعة تفاعل الطلبة ومشاركة مجيع أفراد املجموعة.  

إليه  توصلت  ما  بعرض  املجموعات  بعض  كلف  للنشاط  املقرر  الوقت  انتهاء  بعد   
ومناقشة ذلك مع الطلبة.

التوصل إىل مفهوم املتجه وطرح بعض األسئلة للتأكد من ذلك.   

 :) :) 1 أجابة أجابة ســؤال الشـكل )ســؤال الشـكل )

الفيزيائية هي درجة احلرارة، ورسعة الرياح. وقد اختلف وصف كلٍّ  الكميات 
الرياح  رسعة  ُوِصفت  حني  يف  فقط،  باملقدار  احلرارة  درجة  ُوِصفت  إذ  منهام؛ 

باملقدار واالجتاه مًعا )اجتاه السهم ُيمثِّل اجتاه السعة(.
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، هما: مُ الكمياتُ الفيزيائيةُ إلى قسميْنِ رئيسيْنِ ، تُقسَّ بوجهٍ عامٍّ
Scalar Quantities ُالكمیاُت القیاسیة أ . 

 . ، وال يوجـدُ لها اتجاهٌ دُ فقطْ بالمقدارِ هيَ الكمياتُ التي تُحدَّ
ا.  ففي الشكلِ )1(، يُكتفى بالقولِ إنَّ درجةَ حرارةِ الجـوِّ oC 9 نهارً
ني أحـدُ زمـالئي في الصفِّ عـنْ مقـدارِ كتلتي، فإنَّني  وحيـنَ يـسألُ
: kg 50. ومنَ األمثلـةِ األُخر على الكمياتِ القياسيـةِ  أُجيبُـهُ مثـالً

. ، والضغطُ ، والطاقةُ (Scalar quantities): الحجمُ

Vector Quantities ُالكمیاُت الُمتَِّجھة ب. 
ا. ففي ما يخصُّ  دُ بالمقدارِ واالتجاهِ معً هيَ الكمياتُ التي تُحدَّ
هـا   يُكتفى بالقولِ إنَّ مقدارَ )1(، ال  سرعةَ الريـاحِ مثالً في الشكلِ 
ها نحوَ الشرقِ لكيْ يصبحَ  ا، وإنَّما يجبُ تحديدُ اتجاهِ  km/h 24 نهارً

هِ  لُ الكرةَ بقدمِ ركُ ؛ فهوَ يَ . وكذلكَ العبُ كرةِ القدمِ هـا كامالً وصفُ
ا في المرمى.  لَ هدفً دٍ لكيْ يُسجِّ حدَّ لتنطلقَ بسرعةٍ كبيرةٍ وفي اتجاهٍ مُ
 :(Vector quantities) ِهة تَّجِ ومنَ األمثلةِ األُخر على الكمياتِ المُ

. ةُ وَّ ، والقُ عُ ، والتسارُ اإلزاحةُ

المثاُل المثاُل 11
أُصنُِّف الكمیاِت الفیزیائیةَ في الجدوِل (1) اآلتي إلى كمیاٍت ُمتَِّجھٍة، وأُخرى قیاسیٍة: 

: الحلُّ
َدْت فقْط بمقداٍر.•  الكتلةُ: كمیةٌ قیاسیةٌ؛ ألنَّھا ُحدِّ

َدْت بمقداٍر واتجاٍه.•  التساُرُع: كمیةٌ ُمتَِّجھةٌ؛ ألنَّھا ُحدِّ

َدْت فقْط بمقداٍر.•  الشغُل: كمیةٌ قیاسیةٌ؛ ألنَّھا ُحدِّ

َدْت بمقداٍر واتجاٍه.•  ةُ: كمیةٌ ُمتَِّجھةٌ؛ ألنَّھا ُحدِّ القُوَّ

الجدولُ (1)
كمیةٌ ُمتَِّجھةٌ/ كمیةٌ قیاسیةٌالكمیةُ الفیزیائیةُ

 (4  kg) الكتلةُ
التساُرُع ( 20m/s2، غربًا)

 (200 J) الشغُل
ةُ (N 120، شماًال) القُوَّ
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نشاط سريع
عىل  د  حدِّ ثم  واإلزاحة،  املسافة  بن  بالفرق  الطلبة  ر  ذكِّ  

اللوح نقطة البداية. 
طوله  مستقيم،  خط  رسم  الطلبة  من  عدد  إىل  اطلب   
cm 20، من نقطة البداية نفسها؛ كلٌّ عىل ِحَدة، ثم رسم 

سُيالِحظ  احلركة.  اجتاه  عىل  ليدل  اخلط  هناية  يف  سهم 
بالرغم من  نفسها  النهاية  نقطة  إىل  م مل يصلوا  أهنَّ الطلبة 
إىل  بالنسبة  احلال  وكذلك  نفسها،  هي  البداية  نقطة  أنَّ 
املسافة التي قطعوها؛ أْي إنَّ مقدار اإلزاحة ثابت، ولكنَّ 
ما  منهم؛  كلٍّ  إزاحة  اختالف  إىل  أّدى  اجتاهها  اختالف 
املقدار  حتديد  تتطلَّب  متجهة  كمية  اإلزاحة  أنَّ  يعني 

واالجتاه.

احلسني  مدينة  ملعب  عىل  القدم  لكرة  مباراة  ُأقيمت 
الرياضية.

بها  رتِّ ثم  قياسيتن،  وكميتن  متجهتن،  كميتن  د  حدِّ  
يف جدول، ُمبيِّنًا اسم الكمية، ورمزها، ووحدة قياسها 

.)SI يف النظام الدويل(
اطلب إىل الطلبة حلَّ السؤال ضمن جمموعات ثنائية.  

اإلجابات املحتملة:

رمز اسم الكمية
الكمية

وحدة 
القياس

كمية متجهة، 
كمية قياسية

طـول امللعـب، عرض 
مللعب  ا

Lmقياسية

قياسيةmkgكتلة كرة القدم

القـوة امُلؤثِّـرة يف الكرة 
حلظـة ركلها 

FNمتجهة

الكرة  رسعـة انطـالق 
ركلها حلظـة 

vm/sمتجهة

مثال إضايف
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، منْها:  هةِ منَ الكميةِ القياسيةِ تَّجِ ةٌ لتمييزِ الكميةِ المُ دَّ توجدُ طرائقُ عِ
ةِ. •  وَّ ـهِ القُ تَّجِ F لتمييزِ مُ  : ، مثلِ هـةِ تَّجِ مٍ فوقَ رمزِ الكميـةِ المُ هْ ـعُ سَ ضْ وَ

هِ على النحـوِ اآلتي: | F | أوْ F ، وسيستخدمُ  تَّجِ عبَّرُ عنْ مقدارِ المُ ويُ
. ، وكذلكَ على اللوحِ مْ هِ الطلبةُ هذهِ الطريقةَ في دفاترِ

هةِ بالخطِّ الغامـقِ )Bold(، مثـلِ F لتمييزِ •  تَّجِ كتابةُ رمـزِ الكميـةِ المُ
 ،F ِمثـل ، ـهِ تَّجِ ةِ، وبالخطِّ العاديِّ للداللةِ على مقدارِ المُ وَّ ـهِ القُ تَّجِ مُ

وسنستخدمُ هذهِ الطريقةَ في كتابِنا هذا.

. هةِ والكمياتِ القياسيةِ تَّجِ نُ بينَ الكمياتِ المُ : أُقارِ  أتحقَّقُ

المثاُل المثاُل 22
ًزا إجابتي بمثاٍل على كلٍّ مّما یأتي:  أُجیُب بـ (نعْم) أْو (ال)، ُمعزِّ

تشیُر اإلشارةُ السالبةُ أِو اإلشارةُ الموجبةُ إلى اتجاِه الكمیِة الُمتَِّجھِة . ھْل یُمِكُن أْن تكوَن الكمیةُ القیاسیةُ سالبةً؟• 
قْد یكوُن للكمیِة الُمتَِّجھِة والكمیِة القیاسیِة الوحدةُ نفُسھا.• 
قْد تتساوى كمیتاِن ُمتَِّجھتاِن في المقداِر، وتختلفاِن في االتجاِه.• 

: الحلُّ
نعْم، فدرجةُ الحرارِة قْد تكوُن سالبةً، وھَي كمیةٌ قیاسیةٌ. واإلشارةُ السالبةُ ھنا ال تعني اتجاھًا.• 

نعْم، فطوُل المساِر الفعليِّ بیَن نقطتَِي البدایـِة والنھایـِة ھَو كمیَّةٌ قیاسیـةٌ، لكـنَّ اإلزاحةَ (الخطُّ المستقیُم • 
مْن نقطِة البدایِة إلى نقطِة النھایِة) ھَي كمیةٌ ُمتَِّجھةٌ، ووحدةُ قیاِس كلٍّ مْن ھاتْیِن الكمیتْیِن ھَي نفُسھا 

.( (المتُر في النظاِم الدوليِّ

تاِن •  قُوَّ الجسِم  تُؤثُِّر في  فمثًال،  االتجاِه.  المقداِر، وتختلُف في  تتساوى في  قْد  الُمتَِّجھةُ  فالكمیاُت  نعْم، 
متساویتاِن في المقداِر؛ إحداھُما باتجاِه الشرِق، واألُخرى باتجاِه الشماِل. وقْد تكوُن ھذِه الكمیاُت مختلفةً 

في المقداِر، وُمتماثِلةً في االتجاِه.

ُد كمیتْیِن قیاسیتْیِن، وكمیتْیِن ُمتَِّجھتْیِن  في أثناِء جلوسي في غرفِة الصفِّ سقطَ قلٌم باتجاِه سطِح األرِض. أُحدِّ

لھا صلةٌ بذلَك. 
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معلومة إضافية   
اإلشارة السالبة تعني عكس االجتاه يف الكميات املتجهة، 
فدرجة  القياسية؛  الكميات  عىل  ينطبق  ال  ذلك  ولكنَّ 

احلرارة قد تكون موجبة أو سالبة، وهي كمية قياسية. 

أتحقَّق:   
الكميات المتجهة: 

بالمقدار  د  ُتحدَّ وهي  واتجاه،  مقدار  لها  كميات 
واالتجاه مًعا.

الكميات القياسية: 
د  ُتحدَّ وهي  اتجاه،  لها  وليس  مقدار،  لها  كميات 

بالمقدار فقط.

الكميات القياسية: 
كتلة القلم، طول القلم، زمن سقوط القلم.

الكميات المتجهة:
وزن القلم )قوة جذب األرض للقلم(، تسارع القلم.

التعزيز:  
لكال  ذهني  عصف  جلسة  عقد  بعد  بينهام  مسابقة  نظِّم  ثم  فريقني،  إىل  الطلبة  ع  وزِّ  

الفريقني.
ه أحد الفريقني إىل البحث عن كميات متجهة، ثم كتابتها عىل يمني اللوح.  وجِّ  
ه الفريق اآلخر إىل البحث عن كميات قياسية، ثم كتابتها عىل يسار اللوح.  وجِّ  

أنشئ جلنة حتكيم من الطلبة؛ ملراقبة مدى التزام الفريقني بام يأيت:   
د للنشاط )10 دقائق مثاًل(. االلتزام بالوقت امُلحدَّ  -

كتابة الطالب كمية واحدة فقط عىل اللوح، وعدم تكرار ذلك إاّل بعد انتهاء   -
مجيع أعضاء الفريق من املشاركة يف عملية الكتابة.

رة  د، ناِقش كل فريق يف إجابته، ثم اشطب الكميات امُلكرَّ بعد انتهاء الوقت امُلحدَّ  
وغري الصحيحة، ثم ُعدَّ اإلجابات الصحيحة، لُتعِلن جلنة التحكيم الفريق الفائز.  

12



مثال إضايف

تمثیُل الُمتَِّجھاِت بیانیًّا
Representation of Vectors: Graphical Method

، وإجراءَ العملياتِ الحسابيةِ عليْها،  إنَّ التعاملَ معَ الكمياتِ القياسيةِ
المقارنةُ  السهلِ  منَ   ، فمثالً  . هةِ تَّجِ المُ الكمياتِ  معَ  التعاملِ  منَ  أسهلُ 
؛ ألنَّ لكلٍّ  هتيْنِ تَّجِ مُ ا للمقارنةِ بينَ كميتيْنِ  ، خالفً بينَ كميتيْنِ قياسيتيْنِ
هةِ  تَّجِ المُ الكمياتِ  تمثيلِ  إلى  ا  أحيانً نلجأُ  لذا  ا.  واتجاهً ا  مقدارً ما  منْهُ
لُ  يُسـهِّ مـا  بيانيًّـا؛  تمثيـالً   (Representation of vector quantities)

 .( ةِ، والسـرعةِ وَّ : القُ هةِ (مثـلُ تَّجِ التعامـلَ مـعَ الكميـاتِ الفيزيائيـةِ المُ
ـا اسـتخدامُ التمثيـلِ البيانـيِّ فـي إيجـادِ محصلـةِ كمياتٍ  يُمكِـنُ أيضً

ةٍ، وإجـراءِ عمليـاتِ الجمـعِ والطـرحِ عليْهـا. ـدَّ هـةٍ عِ تَّجِ مُ
ا.  ، ولها اتجاهٌ أيضً دُ بعددٍ ووحدةِ قياسٍ هةِ مقدارٌ يُحدَّ تَّجِ للكميةِ المُ
)x-y(،  ونقطةَ إسنادٍ مثلَ   إحداثيًّا مثلَ  ولتمثيلِها بيانيًّا، نختارُ مستوً
) عندَ  هُ (نقطةُ بدايتِهِ ا بحيثُ يقعُ ذيلُ نقطةِ األصلِ  (0,0)، ثمَّ نرسمُ سهمً

، وذلكَ على النحوِ اآلتي: نقطةِ األصلِ
. دُ باستخدامِ مقياسِ رسمٍ مناسبٍ ، ويُحدَّ هِ تَّجِ مثِّلُ مقدارَ المُ طولُ السهمِ يُ  •
ا جغرافيًّا باستخدامِ  ؛ إمّ دُ نسبةً إلى اتجـاهٍ مرجعيٍّ اتجـاهُ السهمِ يُحدَّ  •
ا باستخدامِ  )، وإمّ ، غـربٌ ، شـرقٌ ، جنـوبٌ الجهاتِ األربـعِ (شمالٌ
 ،)+x( ِمثلِ محور ، هُ معَ محورٍ مرجعيٍّ تَّجِ ها المُ الزاويةِ θ التي يَصنعُ
 ، . فمثالً المرجعيةَ الزاويةَ  ى  ، وتُسمّ الساعةِ بـعكسِ دورانِ عقـاربِ 
A في الشكـلِ )2( يُكتَبُ بـصورةِ A = A,60o؛ ما يعني أنَّ  ـهُ  تَّجِ المُ

.)+x( ِ60 معَ محورo ها هَ A يَصنعُ زاويةً مرجعيةً مقدارُ تَّجِ المُ

 A ِه تَّجِ الشكلُ )2(: رسمٌ لمُ
.x-y على المستو

اكتسَب جسٌم سرعةَ v = 3 m/s, 270o. أُمثُِّل ُمتَِّجھَ السرعِة بیانیًّا. 
: الحلُّ

أختاُر مقیاَس رسـٍم مناسـًبا، مثَل )1cm : 1 m/s)؛ أْي إنَّ كلَّ cm 1 على   •
 .3 m/s × (1cm/(1 m/s)) = 3 cm :1، فیكوُن طوُل السھِم m/s  الورقةِ یُمثُِّل
أرسـُم سـھًما طولُـُھ cm 3، ولُھ نقطُة بدایٍة (تُسـّمى ذیَل الُمتَِّجـِھ) عنَد نقطِة   •
األصـلِ (0,0)، ونقطـُة  نھایـٍة (تُسـّمى رأَس الُمتَِّجـِھ)، بحیُث َیصنـُع اتجاُه 
270o مـَع المحـوِر )x+( بعكـِس دوراِن عقـارِب  السـھِم زاویـًة مقداُرھـا 

السـاعِة (باتجـاِه الجنـوِب) كمـا في الشـكِل )3(.

هِ المثاُل المثاُل 33 تَّجِ الشكلُ )3(: رسمٌ لمُ
.v السرعةِ 

x

y

A

60o

270o

v

x

y
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إضاءة للُمعلِّمإضاءة للُمعلِّم
ُيستعَمل مقياس الرسم يف اخلرائط اجلغرافية واملخططات 
أو  ا،  جدًّ الكبرية  الكميات  لتمثيل  وغريها  اهلندسية 
ا، التي ال ُيمِكن متثيلها بمقاديرها احلقيقية.  الصغرية جدًّ
ُيستعَمل  بدقة،  املتجهة  الفيزيائية  الكميات  ولتمثيل 
مقياس رسم مناسب ملقدار الكمية املراد متثيلها، بحيث 
سهم  برسم  وذلك  امُلستعَمل،  الورق  وحجم  تتناسب 
ُيمثِّل  السهم  واجتاه  املتجهة،  الكمية  مقدار  ُيمثِّل  طوله 

اجتاهها كام يف الشكل اآليت:

إلجياد طول السهم، ُتستعَمل العالقة اآلتية: 
طول السهم = مقدار الكمية × مقياس الرسم  

إذا  الشمال.  اتجاه  في   6 cm طوله  بسهم  بيانيًّا   300 N مقدارها   F1 قوة  ُمثِّلت 
 ،10 cm برسم سهم طوله ،F2 اسُتعِمل مقياس الرسم نفسه في تمثيل قوة أخرى

في اتجاه يصنع زاوية 37o جنوب الشرق، فجد:
مقياس الرسم الُمستعَمل.  . أ 

مقدار القوة الثانية F1، واتجاهها.  . ب 
:  الحلُّ

6 cm = 300 N × scale 	أ.	
Scale = 6 cm/300 N= ) 1cm

50 N (

10 cm = F2  × ( 1cm
50 N ( ب.	

F2 = 10 × ( 50
1

) = 500 N  

رأس

ذيل

توظيف التكنولوجيا

مقاطع  عن  املوثوقة  اإللكرتونية  املواقع  يف  ابحث 
عن  جاهزة  تقديمية  عروض  أو  تعليمية،  فيديو 
ُيمِكنك  بأنَّه  علاًم  بيانًيا،  املتجهات  متثيل  موضوع 

إعداد عروض تقديمية تتعلَّق بموضوع الدرس.
طريق  عن  التعليمية  املواد  هذه  يف  الطلبة  شاِرك   
الصفحة اإللكرتونية للمدرسة، أو تطبيق التواصل 
عىل  جمموعة  إنشاء  أو  آب(،  )الواتس  االجتامعي 
أو استعِمل أيَّ وسيلة   ،  )Microsoft teams( تطبيق

تكنولوجية مناسبة بمشاركة الطلبة وذوهيم.
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ِة F بیانیًّا.  ةٌ F مقداُرھا N 60 في جسٍم باتجاٍه یَصنُع زاویةً مقداُرھا   45o  شماَل الغرِب. أُمثُِّل ُمتَِّجھَ القُوَّ تُؤثُِّر قُوَّ

: الحلُّ

أختاُر مقیاَس رسٍم مناسبًا، مثَل (1cm :10 N)، فیكوُن طوُل السھِم:   •
 60 N × (1cm /10 N) = 6 cm

 45o أْو زاویةً مقداُرھا ،(+x(  135 مَع محوِرo  6، بحیُث یَصنُع زاویةً مقداُرھا cm ُأرسُم سھًما طولُھ  •
شماَل الغرِب كما في الشكِل )4(.

المثاُل المثاُل 44

.F  ِة وَّ هِ القُ تَّجِ الشكلُ )4(: رسمٌ لمُ

ـهِ عنـدَ  : كيفَ يُمكِنُ تحديـدُ كلٍّ منْ طولِ السهمِ واتجاهِ  أتحقَّقُ
هِ بيانيًّا؟ تَّجِ تمثيلِ المُ

الرسِم  مقیاَس  أحمُد  استخدَم   
(cm: 20 m 1) لرسِم ُمتَِّجٍھ یُمثُِّل 

في  كما  منزلِِھ  عْن  المسجِد  بُْعَد 
ُد بُْعَد المسجِد عْن  الشكِل )5(. أُحدِّ

منزِل أحمَد، ُمبیِّنًا االتجاهَ.

دَ  عْ مثِّلُ بُ هٌ يُ تَّجِ الشكلُ )5(: مُ
. المسجدِ عنْ منزلِ أحمدَ

تسیُر سیارةٌ بسرعٍة v مقداُرھا  km/h 80، في اتجاٍه یَصنُع زاویةً مقداُرھا 

  37o جنوَب الشرِق. أُمثُِّل ُمتَِّجھَ السرعِة بیانیًّا.

135o

F
 θ زاویةً  یَصنُع  الُمتَِّجھُ  كاَن  إذا  ملحوظة:   *
یعني  فھذا  الغرِب،  شماَل  مثًال)   45o(
 45o وجوَب البدِء مَن الغرِب، وقطَع زاویِة
باتجاِه الشماِل. أّما إذا كانَِت الزاویةُ غرَب 
باتجاِه  الشماِل  مَن  البدُء  فیجُب  الشماِل 

الغرِب، وھكذا.

1

1

-1-2-3-4-5 2

2

3

3

4 5cm

cm

شماٌل

شرٌق
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أتحقَّق:   
لتحديد طول السهم، ُيختار مقياس رسم مناسب، 

ثم ُيحسب طول السهم باستعمال العالقة اآلتية: 
مقياس   × الفيزيائية  الكمية  مقدار  السهم=  طول 

الرسم  
أّما اتجاه السهم فهو اتجاه المتجه نفسه.

.(1 cm: 10 km/h) مقياس الرسم
الُمبيَّن في الشكل  cm 8  في االتجاه  طول السهم  

اآلتي:

 
طول السهم بحسب نظرية فيثاغورس:

 (-4)2 + 22 =      20 = 4.47 cm

إذن، ُبْعد املسجد:
4.47 cm

1cm
20 m

 = 89.4 m

 θ = tan -1 2
-4  = 153o

 أْي يف اجتاه يصنع زاوية 153o مع حمور x+ كام يف 
الشكل )5(.

37o
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ا يأتي: : ما المقصودُ بكلٍّ ممّ  أتحقَّقُ
؟•  هيْنِ تَّجِ  تساوي مُ
؟  •  هٍ في عددٍ سالبٍ تَّجِ ضربُ مُ

Properties of Vectors خصائُص الُمتَِّجھاِت 
 ، ها منِ الكميـاتِ القياسيةِ ةٍ تُميِّزُ ـدَّ هاتُ بخصائـصَ عِ تَّجِ تمتازُ المُ

ها: وهذهِ بعضُ
Equality of Two Vectors تساوي ُمتَِّجھْیِن  •

ما كمـا  ما المقدارُ واالتجـاهُ نفساهُ هـانِ عنـدما يكـونُ لهُ تَّجِ يتساو مُ
ا على هذهِ  . اعتمـادً ـهِ ما منَ النوعِ نفسِ في الشكلِ )6(، إضافـةً إلى أنَّهُ
هِ منْ مكانٍ إلى آخرَ شرطَ المحافظةِ  تَّجِ هُ يُمكِنُ نقلُ المُ ، فإنَّ الخصيصةِ

 . هِ هِ واتجاهِ على ثباتِ كلٍّ منْ مقدارِ

 Negative of a Vector سالُب (معكوُس) الُمتَِّجِھ  •
هُ في االتجاهِ؛  ، ولكنَّهُ يعاكسُ هِ هِ األصليِّ نفسِ تَّجِ هٌ لهُ مقدارُ المُ تَّجِ هوَ مُ
هِ (Negative of a vector) هيَ  تَّجِ هِ وسالبِ المُ تَّجِ أيْ إنَّ الزاويةَ بينَ المُ
ـهَ  A- يتساويانِ في  تَّجِ ـهَ  A، والمُ تَّجِ بيِّنُ الشكلُ )7( أنَّ المُ 180o. ويُ

، ويتعاكسانِ في االتجاهِ. المقدارِ

ضرُب الُمتَِّجِھ في كمیٍة قیاسیٍة  •
Multiplication of a Vector by a Scalar

ـهٍ مـا (مثلُ C ) في كميـةٍ قياسيـةٍ (مثلُ n) للحصولِ  تَّجِ يُمكِنُ ضربُ مُ
هُ  ا اتجاهُ . أمّ هُ nC، حيثُ n عددٌ حقيقيٌّ هٍ جديدٍ )nC( مقدارُ تَّجِ على مُ
هَ  تَّجِ المُ ، فإنَّ  n؛ فإذا كانَتْ هذهِ اإلشـارةُ موجبةً فيعتمدُ على إشارةِ 
 n ُوفي حـالِ كانَتْ إشـارة .C ِـه تَّجِ هِ للمُ nC يـكونُ في االتجـاهِ نفسِ

 .C ِـه تَّجِ هَ nC يكونُ عكسَ اتجاهِ المُ تَّجِ ، فإنَّ المُ سالبـةً
هِ في كميةٍ قياسيةٍ القانونُ  تَّجِ منَ األمثلةِ الفيزيائيةِ على ضربِ المُ
ـهَ محصلةِ القوF ∑ هوَ  تَّجِ ا؛ إذْ إنَّ مُ هُ الحقً الثاني لنيوتن الذي سندرسُ

: عِ a بحسبِ العالقةِ اآلتيةِ هِ التسارُ تَّجِ m في مُ حاصلُ ضربِ الكتلةِ 

∑F = ma

A 

-A 

B

A 

الشكلُ )6(: تساوي 
.B َو ،A  : هيْنِ تَّجِ المُ

 ،A  ُه تَّجِ الشكلُ )7(: المُ
.(-A( ِه تَّجِ وسالبُ هذا المُ

 لماذا یكوُن اتجاهُ التساُرِع 
a دائـًما في نـفـِس اتجـاِه محصلـِة 

القـوى F∑ ؟
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كمية  ضرب  وناتج  موجبة،  دائًما   m الكتلة  ألنَّ 
متجهة )a( في كمية قياسية موجبة )m( يكون كمية 

متجهة )F = m a( في اتجاه المتجه نفسه. 

معلومة إضافية   
المتجه  ذلك  سالب  مع   )A )مثل  ما  متجه  جمع  ناتج 

)A-( هو متجه مقداره يساوي صفًرا:

A + (-A) = 0

وُيسّمى المتجه الصفري.

أخطاء شائعة     
آخر  إلى  مكان  من  المتجه  نقل  أن  الطلبة  بعض  يعتقد 

يغير من مقداره، وضح للطلبة خطأ هذا االعتقاد.

أتحقَّق:   
تساوي متجهين: متجهان لهما المقدار نفسه،   .1

واالتجاه نفسه.
ضرب المتجه في عدد سالب:  .2

المتجه  مقدار  يساوي  مقداره  جديد  متجه 
للعدد  المطلقة  القيمة  في  مضروًبا  األصلي 
السالب، واتجاهه عكس اتجاه المتجه األصلي.

استخدام الصور واألشكال:  
ارسم على اللوح متجًها )مثل A( كما في الشكل، ثم اطلب إلى الطلبة رسم متجه آخر:

مساٍو له في المقدار.   أ. 
مماثل له في االتجاه. ب. 

مساٍو له في المقدار، وv مماثل له في االتجاه.  جـ. 
مساٍو له في المقدار، ومعاكس له في االتجاه.  د. 

ثم اسأل الطلبة:
أيُّ المتجهات التي ُرِسمت تساوي المتجه )A(؟  . 1

أيُّ المتجهات التي ُرِسمت تساوي )A-)؟  . 2
ح المفهوم الخطأ في ما يأتي: صحِّ  . 3

»إنَّ تساوي مقداري متجهين يعني تساوي المتجهين.«
تساوي  بالضرورة  يعني  ال  متجهين  مقداري  »تساوي  هو:  الصحيح  المفهوم 

المتجهين، أّما العكس فصحيح تماًما.«    

A

15



المثاُل المثاُل 55
m/s 40 في اتجاِه الشرِق. أُمثُِّل بیانیًّا:  ُك عربةٌ بسرعٍة ُمتَِّجھٍة v  مقداُرھا  تتحرَّ

 v ُمتَِّجھَ السرعِة  . أ 
2 v الُمتَِّجھَ   . ب 

-0.5 v الُمتَِّجھَ  جـ . 
v سالَب الُمتَِّجِھ  . د  

: الحلُّ

أختاُر مقیاَس الرسِم (1cm:10 m/s)، ثمَّ أرسُم سھًما طولُھُ  cm 4 لیُمثَِّل الُمتَِّجھَ )v( باتجاِه الشرِق كما في الشكِل )8(.  . أ 
أرسُم سھًما طولُھُ cm 8 لیُمثَِّل الُمتَِّجھَ  )2v)، ومقداُرهُ  m/s 80  باتجاِه الشرِق.  . ب 

)0.5v-)، ومقداُرهُ m/s 20 باتجاِه الغرِب. أرسُم سھًما طولُھُ  cm 2 لیُمثَِّل الُمتَِّجھَ   . جـ 
)v-(، ومقداُرهُ  m/s 40 باتجاِه الغرِب. أرسُم سھًما طولُھُ  cm 4 لیُمثَِّل الُمتَِّجھَ   . د 

F مقداُرھا  N 250 في جسٍم باتجاٍه یَصنُع زاویةً مقداُرھا  53o غرَب الجنوِب. أُمثُِّل  بیانیًّا:  ةٌ  تُؤثُِّر قُوَّ

.F ِة ُمتَِّجھَ القُوَّ  . أ 

.(–1.5 F( َالُمتَِّجھ  . ب 

: الحلُّ

أختاُر مقیاَس الرسِم (1cm : 50 N)، ثمَّ أرسُم سھًما طولُھُ  cm 5 لیُمثَِّل الُمتَِّجھَ F كما في الشكِل )9(.  . أ 

)F 1.5-)، ومقداُرهُ N 375، واتجاھُھُ معاكٌس التجاِه F؛ أْي بزاویٍة  الُمتَِّجھَ  لیُمثَِّل   7.5 cm ُأرسُم سھًما طولُھ ب . 
مقداُرھا 53o شرَق الشماِل (أْو بزاویٍة مقداُرھا  37o شماَل الشرِق) كما في الشكِل. 

الشكلُ )8(: 
خصائصُ 
. هاتِ تَّجِ المُ

الشكلُ )9(: 
خصائصُ 
. هاتِ تَّجِ المُ

تسیُر سیارةٌ بتسارٍع ثابٍت a = 3 m/s2 في اتجاٍه یَصنُع زاویةً مقداُرھا 

30o شرَق الشماِل. أُمثُِّل  بیانیًّا:

ب. ضرَب الُمتَِّجِھ  a في العدِد )2(.  .a أ. سالَب الُمتَِّجِھ

المثاُلالمثاُل  66

v
2 v

-0.5 v

-v

–1.5 F
53o 

F
53o 

غرٌبشرٌق

شماٌل

جنوٌب
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معلومة إضافية   
من األمثلة الفيزيائية على ضرب المتجه في كمية قياسية 
)سيدرسه الطالب في صفوف الحقة(: الزخم الخطي

Linear Momentum (p)،  الذي يساوي ناتج ضرب 

m في السرعة  P = m v( v)، وهو كمية متجهة،  الكتلة 
.v واتجاهه في اتجاه السرعة

استخدام الصور واألشكال:  
اعرض على الطلبة المتجهات )F,1,2,3,4( الُمبيَّنة 

في الشكل، ثم اطرح عليهم السؤالين اآلتيين: 
بداللة  المتجهات  هذه  من  كلٍّ  مقدار  عن  عبِّر   .1

   .F المتجه
د اتجاه كلٍّ منها.  حدِّ  .2

  مقياس الرسم )1cm : 1 m/s2)، إذن، طول السهم 
الذي ُيمثِّل المتجه a هو cm 3 كما في الشكل. 

 ،3 cm طوله  متجه  هو   :(-a( a المتجه  سالب  أ   . 
بعكس اتجاه a كما في الشكل.

متجه  a( 2 2(: هو  الرقم  في   a المتجه  ضرب  ب. 
.a6، باتجاه المتجه cm  طوله

23
4

F 1

30o
30o30o

a

2 a
-a
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هانِ  تَّجِ الشكلُ (10): مُ
.θ ٌما زاوية بينَهُ

Vectors Product ضرُب الُمتَِّجھاِت 
هةٌ منْ حاصلِ ضربِ كميةٍ قياسيةٍ  تَّجِ هُ تنتجُ كميةٌ مُ ا أنَّ نا سابقً فْ تعرَّ
، ولكنَّنا نحتاجُ أحيانًا في علمِ الفيزياءِ إلى ضربِ كميةٍ  هةٍ تَّجِ في كميةٍ مُ
هةً أمْ كميةً  تَّجِ ، فهلْ سيكونُ الناتجُ كميةً مُ هةٍ تَّجِ هةٍ في كميةٍ أُخر مُ تَّجِ مُ

؟ قياسيةً
، هما: الضربُ  ما في بعضٍ هيْنِ بعضهِ تَّجِ يوجدُ نوعانِ منْ ضربِ مُ

 . هيُّ تَّجِ ، والضربُ المُ القياسيُّ

 Scalar (Dot) Product  ( أ . الضرُب القیاسيُّ (النقطيُّ
 )B َو A  : هيْنِ (مثلُ تَّجِ فُ الضربُ القياسيُّ (Scalar product) لمُ يُعرَّ

ما زاويةٌ θ، كما في الشكلِ (10)، على النحوِ اآلتي: بينَهُ
A . B = AB cos θ

: حيثُ
.A ِه تَّجِ A: مقدارُ المُ
.B ِه تَّجِ B: مقدارُ المُ

 (0o ≤ θ ≤ 180o( ْ؛ أيBَو A : هيْنِ تَّجِ θ: الزاويةُ الصغر بينَ المُ
 .(10) ها كما في الشكلِ هانِ منَ النقطةِ نفسِ تَّجِ حينَ ينطلقُ المُ

ا الناتجُ منْ عمليةِ الضربِ القياسيِّ فيكونُ كميةً قياسيةً لها مقدارٌ  أمّ
 . هيْنِ تَّجِ ، وهوَ مقدارٌ يتغيَّرُ بتغيُّرِ مقدارِ الزاويةِ θ بينَ المُ فقطْ

منَ التطبيقاتِ الفيزيائيةِ على الضربِ القياسيِّ الشغلُ W، وهوَ حاصلُ 
:d ِهِ اإلزاحة تَّجِ ةِ F في مُ وَّ هِ القُ تَّجِ الضربِ القياسيِّ لمُ

)W = F.d = Fd cos θ( 

. B . A َو ،A . B : نُ بينَ ناتجِ كلٍّ منْ أُقارِ

B

Aθ
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التعزيز:  
ي الرب القيايس هبذا االسم ألنَّ ناتج الرب  ُسمِّ
ألن  النقطي  بالرب  أيًضا  ي  وُسمِّ قياسية،  كمية 

إشارة الرب بني املتجهني هي نقطة (·).

املتجهي  الرب  تسمية  سبب  عن  الطلبة  اسأل 
)التقاطعي( هبذا االسم.

أجابة أجابة ســؤالســؤال الشـكل ) الشـكل )10(: (: 
A.B = A B cos θ

B.A = B A cos θ

A.B = B.A : ، فإنَّ A B cos θ = B A cos θ  : بما أنَّ

مناقشة:  

النقطــي:  الــرب  معادلــة  اللــوح  عــىل  اكتــب 
هــذه  يف  الطلبــة  ناِقــش  ثــم   ،A . B = AB cos θ

اآلتيــة: األســئلة  وطــرح  املعادلــة، 
ما أكرب قيمة جربية لناتج الرب النقطي؟  

.AB

وعند أيِّ زاوية θ؟ 
صفر.

ما أقل قيمة جربية لناتج الرب النقطي؟   
صفر.

وعند أيِّ زاوية θ؟ 
.90o

النقطي  الرب  حلاصل   اجلربية  القيمة  تكون  متى   
سالًبة؟ فسِّ إجابتك.

عندما تكون الزاوية بني املتجهني أكرب من 90o، وأقل 
.180o أو تساوي
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هيُّ  تَّجِ الشكلُ )12(: الضربُ المُ
.B َو ،A : هيْنِ تَّجِ للمُ

المثاُلالمثاُل  77
 W 5 في اتجاِه الشرِق. إذا علْمُت أنَّ الشغَل m مقداُرھا d ٌَكْتھُ إزاحة ةٌ F مقداُرھا N 120 في جسٍم، فحرَّ أثََّرْت قُوَّ

ةُ F یُعطى بالعالقِة: W = F . d، وأنَّ الزاویةَ بیَن اتجاه ِ F واتجاِه d (53o)، فأُجیُب عّما یأتي: الذي تُنِجُزهُ القُوَّ

أُمثُِّل الُمتَِّجھْیِن F َو d بیانیًّا.  . أ 

ُح ذلَك. ھْل یَُعدُّ الشغُل W كمیةً ُمتَِّجھةً؟ أُوضِّ  . ب 

ةُ. .  أَِجُد مقداَر الشغِل الذي أنجَزْتھُ القُوَّ جـ 

 .F = 120 N ،d = 5 m ،θ = 53o : المعطياتُ
.W = ? : المطلوبُ

: الحلُّ

ِة، َو (cm: 1 m 1) لإلزاحِة، وتمثیُل الُمتَِّجھْیِن ُمبیٌَّن في الشكِل )11(.  مقیاُس الرسِم (cm: 20 N 1) للقُوَّ  . أ 

ِة واإلزاحِة. ال، ال یَُعدُّ الشغُل W كمیةً ُمتَِّجھةً، فھَو كمیةٌ قیاسیةٌ؛ ألنَّھُ ناتٌج مَن الضرِب القیاسيِّ لُمتَِّجھِي القُوَّ  . ب 
ةُ باستخداِم العالقِة اآلتیِة:     یُمِكُن إیجاُد مقداِر الشغِل الذي أنجَزْتھُ القُوَّ  . جـ 

W = F. d = F d cos θ 
 = 120 × 5× cos 53o   ,   cos 53o = 0.6 
 = 360 J

Vector (Cross) Product  ( ب . الضرُب الُمتَِّجھيُّ (التقاطعيُّ
( B َو A : هيْنِ (مثلُ تَّجِ هيِّ (Vector product) لمُ تَّجِ ناتجُ الضربِ المُ

هةً  تَّجِ مُ كميةً  ويكونُ   ،)A × B( صورةِ  في  يُكتَبُ   θ زاويةٌ  ما  بينَهُ
ا معَ كلٍّ منَ اتجاهِ  ا متعامدً ، ويكونُ االتجاهُ دائمً لها مقدارٌ واتجاهٌ
على  هُ  مقدارُ ويُعطى   ،)12( الشكلِ  في  كما   ،B َو A : هيْنِ تَّجِ المُ

النحوِ اآلتي:

|A × B| = A B sin θ
  : حيثُ

.B َو A : هيْنِ تَّجِ هيِّ للمُ تَّجِ | A × B|:  قيمةُ  ناتجِ الضربِ المُ

.A ِه تَّجِ A: مقدارُ المُ

x

z

y

B

A

A×B

θ

F

d
53o

هيْنِ F وَ d بيانيًّا. تَّجِ الشكلُ )11(: تمثيلُ المُ
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املقدار  يف  متساويتان   )B و   ،A( متجهتان  كميتان 
جد   .64 N.m النقطي  رضهبام  وناتج  نفسه،  واالجتاه 

مقدار كل متجه، ووحدة قياسه؟

: احللُّ

A = B , θ = 0o

A . B = AB cos θ

64 = A × A × cos 0o

64 = A2 × 1

.A = 8 m , B = 8N              وإّما ، A = 8 N , B = 8 m إّما

مثال إضايف

طريقة أُخرى للتدريس

ناتج  اجتاه  حتديد  يف  صعوبة  الطلبة  بعض  جيد  ربَّام 
أخرى  طريقة  استعامل  ُيمِكن  لذا  املتجهي؛  الرضب 
)إضافة إىل قاعدة كف اليد اليمنى(، هي قاعدة قبضة 

اليد اليمنى عىل النحو اآليت:
لنفرتض أنَّ A × B = C ، حيث ُيمثِّل املتجه C ناتج 

. A × B  :الرضب املتجهي لـ
ك األصابع  نا ُنحرِّ فإذا أردنا -مثاًل- حتديد اجتاه C، فإنَّ
B عر  A إىل اجتاه  األربع لكف اليد اليمنى من اجتاه 
الزاوية الصغرى، فيشري اجتاه اإلهبام إىل اجتاه C؛ أْي 
 C املتجه  يكون  إذ  الشكل؛  يف  كام   +z حمور  اجتاه  إىل 
متعامًدا دائاًم مع كلٍّ من املتجهن: A، و B. وبالطريقة 
من  بداًل  الرغي  قاعدة  استعامل  أيًضا  ُيمِكن  نفسها، 

قبضة اليد اليمنى.  

18



الشكلُ )13(: تطبيقُ قاعدةِ كفِّ 
.A × B  ِاليدِ اليمنى لتحديدِ اتجاه

مُ قاعدةُ  هيِّ )A × B)، تُستخدَ تَّجِ لتحديدِ اتجاهِ حاصلِ الضربِ المُ
كفِّ اليدِ اليمنى، كما في الشكلِ )13(؛ إذْ يشيرُ اتجاهُ اإلبهامِ إلى اتجاهِ 
B، فيكونُ  الثاني  هِ  تَّجِ المُ اتجاهِ  إلى  A، وتشيرُ األصابعُ  هِ األولِ  تَّجِ المُ
ا  عموديًّ  (A × B( هيِّ  تَّجِ المُ ما  ضربِهِ حاصلِ  منْ  الناتجُ  هِ  تَّجِ المُ اتجاهُ 

ا منْها. ، وخارجً على الكفِّ
 ا على المستو ا عموديًّ هُ الناتجُ )A × B) دائمً تَّجِ ، يكونُ المُ بوجهٍ عامٍّ

بيَّنٌ في الشكلِ )13(.  : )A) َو (B)، كما هو مُ هيْنِ تَّجِ الذي يحوي المُ

 F ُةُ المغناطيسية وَّ هيِّ القُ تَّجِ منَ التطبيقاتِ الفيزيائيةِ على الضربِ المُ
v في مجالٍ مغناطيسيٍّ  q متحركةٍ بسرعةٍ  ؤثِّرةُ في شحنةٍ كهربائيةٍ  المُ
  ،τ ةِ  وَّ القُ عزمُ  وكذلكَ   ، F = q (� × B(  : بالعالقةِ تُعطى  وهيَ   ،B

: )τ= r × F(،  حيثُ

. ؤثِّرةُ ةُ المُ وَّ F: القُ

. هُ الموقعِ تَّجِ : مُ r

 إذا أشـاَرِت األصابُع إلى 
الُمتَِّجــِھ A، وأشـاَر اإلبـھـاُم إلى 
الُمتَِّجــِھ B، فھــْل تتغیـَُّر نتیجـةُ 
ُح ذلَك. ؟ أُوضِّ الضرِب الُمتَِّجھيِّ

؟ هيِّ والضربِ القياسيِّ تَّجِ : ما الفرقُ بينَ الضربِ المُ  أتحقَّقُ

B
A

A×B

.B ِه تَّجِ B: مقدارُ المُ

 (0o ≤ θ ≤ 180o( ْ؛ أي B َو A : هيْنِ  تَّجِ θ: الزاويةُ الصغر بينَ المُ
ها. هانِ منَ النقطةِ نفسِ تَّجِ حينَ ينطلقُ المُ
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أّما  املتجهي،  الرب  ناتج  اجتاه  ينعكس  إذ  نعم؛ 

  .B×A املقدار فال يتغري. وهذه احلالة مُتثِّل

ح للطلبة مفهوم اخلاصية )العملية( التبديلية   وضِّ
خاصية  وهي  الرياضيات،  يف   (Commutativity)

الثنائية عامًة؛ إذ ال تعتمد  بالعمليات  رياضية ترتبط 
فيها النتيجة عىل ترتيب العنارص. ُتطبَّق هذه اخلاصية 
أو   ،)a + b = b + a( األعداد:  مجع  عمليات  عىل 
رضهبا: )a × b = b × a( ، وال ُتطبَّق عىل عمليات 

القسمة والطرح.

الربط        مع          الرياضيات  

أتحقَّق:   
يكون  أخرى،  متجهة  كمية  يف  متجهة  كمية  رضب  عملية  القيايس:  الرضب   

ناجتها كمية قياسية غري متجهة، هلا مقدار فقط عىل النحو اآليت:
A .B = A B cos θ    

يكون  متجهة،  أخرى  كمية  يف  متجهة  كمية  رضب  عملية  املتجهي:  الرضب   
ناجتها كمية متجهة هلا مقدار واجتاه عىل النحو اآليت:  

|A × B| = A B sin θ

د باستعامل قاعدة كف اليد اليمنى. أّما االجتاه فُيحدَّ
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في الشكِل )14)، إذا كاَن F = 250 N، َو r = 0.4 m، فأُجیُب عّما یأتي: 

)، واتجاَھھُ. r × F ِة ( أَِجُد مقداَر عزِم القُوَّ  . أ 

إذا تغیََّرِت الزاویةُ بیَن r َو F  لتصبَح 135o، فما مقداُر r × F، واتجاُھھُ؟  . ب 

    : الحلُّ

    :) r × F ِة ( مقداُر عزِم القُوَّ  .  أ 
| r × F |  = r × F × sin θ

 = 0.4  × 250 × sin 90o , sin 90o = 1

 = 100 N.m

بحسِب قاعدِة كفِّ الیِد الیمنى، یشیُر اإلبھاُم إلى اتجاِه r، وتشیُر األصابُع إلى 
.)+z ِة خارًجا مَن الورقِة (باتجاِه محوِر اتجاِه  F ؛ لذا یكوُن اتجاهُ عزِم القُوَّ

   :r × F مقداُر  ب . 
| r × F |  = r × F × sin θ

= 0.4  × 250 × sin 135o , sin 135o = 0.7

= 70 N.m

اتجاهُ r × F یكوُن خارًجا مَن الورقِة (باتجاِه محوِر z+)، كما في الفرِع (أ).

.)unit ًیعني وحدة u 20 (الرمُز u مقداُر كلٍّ مْنھُما ،B َو A :ُمتَِّجھاِن

أَِجُد مقداَر الزاویِة بیَن الُمتَِّجھْیِن في الحالتْیِن اآلتیتْیِن:
    A . B = 320 u  . أ 
| A × B | = 200 u  . ب 

الشكلُ )14(: تطبيقُ قاعدةِ كفِّ اليدِ اليمنى.

r × F

r

r

F
F

المثاُلالمثاُل  88

20

معلومة إضافية   
ح للطلبة ما يأيت:    وضِّ

أ. الرب النقطي عملية تبديلية:
A . B = B . A

ب. الرب املتجهي عملية غري تبديلية:
A × B = -(B × A)        

اطلب إىل الطلبة إثبات ذلك رياضيًّا.

 A . B = A B cos θ .  أ 
  320 = 20 × 20 × cos θ

cos θ = 0.8

      θ = cos-1  0.8  = 37o

| A × B| = A B sin θ .ب
  = 20 × 20 × sin θ200

    sin θ = 0.5

          θ =  sin-1  0.5 = 30o ,150o

20
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مراجعـُة الـدرِسمراجعـُة الـدرِس

1 .: ا بينَ ا واحدً ا وتشابهً ا واحدً : أذكرُ اختالفً  الفكرةُ الرئيسةُ
. هِ تَّجِ هِ وسالبِ المُ تَّجِ ب . المُ  . هةِ والكميةِ القياسيةِ تَّجِ . الكميةِ المُ أ 

. هيِّ تَّجِ . الضربِ القياسيِّ والضربِ المُ جـ 

2 .: ، وقياسيةٍ هةٍ تَّجِ  أُصنِّفُ الكمياتِ اآلتيةَ إلى مُ
. .   درجةُ حرارةِ المريضِ ةُ الجاذبيةِ األرضيةِ وَّ .   قُ  زمنُ الحصةِ الصفيةِ

 . .  كتلةُ الحقيبةِ المدرسيةِ  المقاومةُ الكهربائيةُ

3 .: هتيْنِ اآلتيتيْنِ تَّجِ ثِّلُ بيانيًّا الكميتيْنِ المُ  أُمَ
.+x ِ143 معَ محورo ها  ها N 0.25 في اتجاهٍ يَصنعُ زاويةً مقدارُ ةٌ مغناطيسيةٌ مقدارُ وَّ قُ  . أ 

 . ها 30o جنوبَ الشرقِ هُ  m/s2 4 في اتجاهٍ يَصنعُ زاويةً مقدارُ تسارعٌ ثابتٌ مقدارُ ب . 

4 .: هتيْنِ  F َو L في الحالتيْنِ اآلتيتيْنِ تَّجِ  ما مقدارُ الزاويةِ بينَ الكميتيْنِ المُ
.)F ≠ 0 َو ،L ≠ 0) َّ؟  بافتراِض أنF . L = 0 . ب F × L = 0؟   . أ 

5 .،Φ = B . A  :Φ ِّا على العالقةِ اآلتيةِ للتدفُّقِ المغناطيسي : اعتمادً بُ  أحسُ
بُ مقـدارَ التدفُّقِ المغناطيسيِّ Φ عندما تكـونُ    B = 0.1 Tesla ، A = 2 × 10-6 m2، ومقـدارُ  أحسُ

  .45o B َو A هيْنِ  تَّجِ الزاويةِ بينَ المُ

بُ مقدارَ . 6 ، أحسُ ا على البياناتِ في الشكلِ المجاورِ : اعتمادً بُ  أحسُ
ا االتجاهَ (الرمزُ u يعني  دً حدِّ هيِّ )B×A)، مُ تَّجِ حاصلِ الضربِ المُ

.)unit ًوحدة

ثِّلَتْ . 7 مُ دٍ.  حدَّ مُ اتجاهٍ  وفي   ،v ثابتةٍ  بسرعةٍ  تسيرُ  سيارةٌ   : بُ  أحسُ
مقياسِ  باستخدامِ   5 cm هُ  طولُ سهمٍ  برسمِ  بيانيًّا  السيارةِ  سرعةُ 
 . بيَّنِ في الشكلِ المجاورِ الرسمِ (cm: 10 m/s 1) على النحوِ المُ

ها.  ا اتجاهَ دً حدِّ بُ مقدارَ سرعةِ السيارةِ، مُ أحسُ

ها مقدارُ الضربِ القياسيِّ ومقدارُ . 8 : F َو r، التي يتساو عندَ هيْنِ تَّجِ بُ مقدارَ الزاويةِ بينَ المُ  أحسُ
.|r × F | = r . F   : ؛ أيْ إنَّ هيْنِ تَّجِ هيِّ للمُ تَّجِ الضربِ المُ

v

B = 8 u

A = 3 u

x

z

y
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التقويم  3

الكمية املتجهة هلا مقدار واجتاه، أّما الكمية القياسية  أ  . 
فلها مقدار فقط، ولكلٍّ منهام مقدار ووحدة.

اجتاه كلٍّ منهام عكس اجتاه اآلخر، ولكلٍّ منهام املقدار  ب. 
نفسه.

ناتج الرب املتجهي كمية متجهة، وناتج الرب  جـ. 
يتغري  منهام  كلٍّ  ناتج  ولكنَّ  قياسية،  كمية  القيايس 

بتغري الزاوية بني املتجهني.

زمن احلصة الصفية: قياسية.  
قوة اجلاذبية األرضية: متجهة.  
درجة حرارة املريض: قياسية.  

املقاومة الكهربائية: قياسية.  
كتلة حقيبتك املدرسية: قياسية.  

(1cm: 0.05 N) أ  . 
5 cm :طول السهم

(1cm:1 m/s2( ب. 
4 cm :طول السهم

1

2

3

F × L = FL sin θ أ  . 
0 = FL sin θ

   : وبام أنَّ F≠ 0 , L≠ 0، فإنَّ
sin θ = 0

θ = sin-1 0 = 0o , 180o

F. L = FL cos θ ب. 
0 = FL cos θ

cos θ = 0

θ = cos-1 0 = 90o , 270o

F. L = FL cos θ  .جـ
F L = FL cos θ

cos θ = 1

θ = cos-1 (1) = 0o

Φ  = B . A

= 0.2 × (2×106) × cos 45o = 2.8 × 105  T.m2

ُيذَكر أنَّ املتجه A  هنا هو املتجه العمودي عىل 
املساحة كام يف الشكل املجاور.

|B × A| = B A sin θ

|B × A| = 8 × 3 sin 90o = 24

اإلهبام  فإنَّ  اليمنى،  اليد  كف  قاعدة  بحسب 
يشري إىل اجتاه B، واألصابع تشري إىل اجتاه A؛ لذا، 

.(-x( يكون يف اجتاه B × A  فإنَّ اجتاه

الرسم  مقياس  وبحسب   .5 cm السهم  طول 
(cm: 10 m/s 1)، فإنَّ مقدار رسعة السيارة v هو:

v = 5 × 10 = 50 m/s

ظل  فإنَّ  البياين،  الرسم  عىل  بناًء  االجتاه: 
الزاوية θ بني متجه السعة v وحمور x+ هو:

tan θ = 4
3  = 1.33 → θ = tan-1 1.33 = 306.9o

.(v = 50 m/s, 306.9o(        : أْي إنَّ

| r × F | = r . F

r F sin θ = r F cos θ

sin θ = cos θ
sin θ
cos θ  = cos θ

cos θ
tan θ = 1

θ = tan-1  1=45o

45

6

7

8

143o
F

a
30o

A

21



مجع املتجهات 
الفكرة الرئيسة:   

اطرح السؤال اآليت عىل الطلبة:
.30 Nالثانية ومقدار   ،50 N األوىل  مقدار  قوتان،   
صندوق  يف  وأثَّرتا  أفقي،  واحد  مستوى  يف  كانتا  إذا 
موضوع عىل سطح أفقي أملس مواٍز ملستوى القوتني، 

فام جمموع القوتني؟

استمع إىل إجابات الطلبة كلها، ثم اكتبها عىل اللوح، 
عهم عىل تقديم مزيد  وال حتاول استبعاد أيٍّ منها،  وشجِّ

من اإلجابات  امُلحتَملة. 

املتجهة خيتلف عن  الكميات  أنَّ مجع  للطلبة  ح  وضِّ
مجع الكميات القياسية؛ إذ إنَّ معرفة االجتاه ُتسِهم إسهاًما 
ح هلم  كبرًيا يف إجياد ناتج اجلمع، إضافًة إىل املقدار. وضِّ
تتمُّ  وطرحها  املتجهة  الكميات  مجع  عمليات  أنَّ  أيًضا 
بطرائق خمتلفة؛ بيانيًّا، ورياضيًّا، وذلك بتحليل املتجهات 

باهتا.   إىل ُمركَّ

الربط مع المعرفة السابقة:     
)جا  الرياضيات  يف  املثلثية  للنسب  رسيعة  مراجعة 
فيثاغورس،  نظرية  وكذلك   )tan ظا   ،  cos جتا   ،sin

النسب  وتوضيح  الزاوية،  قائم  مثلث  رسم  خالل  من 
املثلثية وكيفية إجياد وتر املثلث وربط ذلك كله مع حتليل 
كميات  عدة  حمصلة  واجتاه  مقدار  واجياد  املتجهات  
وطرح  واملناقشة،  احلوار  أسلوب  ُمستخدًما  متجهة، 

األسئلة، وحل األمثلة التطبيقية.

22الدرُسالدرُس
تقديم الدرس  1

جمع المتجهات وطرحها
A d d i t i o n  a n d  S u b t r a c t i o n  o f  Ve c t o r
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v

(ب)

( أ )

ِجهاِت وطرُحها ِجهاِت وطرُحهاجمُع اُملتَّ جمُع اُملتَّ
A d d i t i o n  a n d  S u b t r a c t i o n  o f  V e c t o rA d d i t i o n  a n d  S u b t r a c t i o n  o f  V e c t o r 22الدرُسالدرُس

الفكرُة الرئيسُة:
ها  طرحُ أوْ  هةِ  تَّجِ المُ الكمياتِ  جمعُ 
عنْ  رياضيًّا  ا  وإمّ بيانيًّا،  ا  إمّ يكونُ 
هةِ إلى  تَّجِ طريقِ تحليلِ الكمياتِ المُ

باتِها.  ركَّ مُ

ِم: نتاجاُت التعلُّ
على •  هاتِ  تَّجِ المُ خصائصَ  أُطبِّقُ 

. هةٍ تَّجِ كمياتٍ فيزيائيةٍ مُ
هاتِ بطرائقَ •  تَّجِ أستنتجُ خصائصَ المُ

. مختلفةٍ

املفاهيُم واملصطلحاُت:
هةِ  جمعُ الكمياتِ المتَّجِ

Addition of vector quantities

.Resultant Vector ِهُ المحصلة تَّجِ مُ
.Graphical Method ُالطريقةُ البيانية

باتِها ركِّ هاتِ إلى مُ تَّجِ تحليلُ المُ
.Resolving Vectors into Components 

.Analytical Method ُالطريقةُ التحليلية

Addition of Vectors جمُع الُمتَِّجھاِت
فْتُ في الدرسِ السابقِ أنَّ الكمياتِ الفيزيائيةَ تكونُ كمياتٍ  تعرَّ
دُ فقطْ  ا، أوْ كمياتٍ قياسيةً تُحدَّ دُ بالمقدارِ واالتجاهِ معً هةً تُحدَّ تَّجِ مُ
هةِ تختلفُ عنْ عمليـةِ  تَّجِ ، وأنَّ عمليـةَ ضربِ الكمياتِ المُ بالمقدارِ
، هلْ تختـلفُ عمليـاتُ الجمعِ  . ولـكنْ ضربِ الكمياتِ القياسيـةِ

؟  هةِ عنْها للكمياتِ القياسيةِ تَّجِ والطرحِ للكمياتِ المُ
، وساعتينِ في  إذا أمضيْتُ أمسِ أربـعَ ساعـاتٍ في الدراسـةِ
، فإنَّ مجموعَ ما  ، وساعـةً في العمـلِ التطوعيِّ ممارسةِ الرياضـةِ
 . تُهُ في الدراسةِ والرياضةِ والعملِ التطوعيِّ هوَ 7 ساعاتٍ استغرقْ
وإذا كانَتْ درجـةُ حرارةِ الجوِّ اليومَ oC 20، ودرجـةُ حرارةِ الجـوِّ 
 ،4 oC سترتفعُ  ا  غـدً الحرارةِ  درجـةَ  فإنَّ   ،24 oC ا  غـدً توقَّعـةُ  المُ

 . بحسبِ قولِ الراصدِ الجويِّ
ها  هـذهِ بعضُ األمثلـةِ على جمـعِ الكميـاتِ القياسيـةِ وطرحِ
تْ بطريقـةٍ جبريةٍ  حَ تْ وطُرِ عَ مِ ، درجـةُ الحرارةِ)، وقـدْ جُ (الزمنُ
ها،  ، وأنْ يكونَ لها الوحداتُ نفسُ هِ شرطَ أنْ تكونَ منَ النوعِ نفسِ
جمعِ  بخصوصِ  ا  أمّ ا.  أيضً قياسيةً  كميةً  الجمعِ  ناتجُ  ويكونَ 
مراعاةُ  فيجبُ   (Addition of vector quantities( هةِ  تَّجِ المُ الكمياتِ 
اللتانِ  تانِ  وَّ القُ  ، فمثالً ها.  طرحِ أوْ  جمعِها  عندَ  والمقدارِ  االتجاهِ 
تا  عَ مِ جُ إذا  )15/أ)  الشكلِ  في  العربةِ  لسحبِ  الرجالنِ  ما  بهِ رُ  ؤثِّ يُ
ا  ، أمّ ا  (N 400 = 200 + 200) فإنَّ اإلجابةَ تكونُ غيرَ صحيحةٍ جبريًّ
ها كما في الشكلِ  ةِ نفسِ وَّ ، وبالقُ هِ رَ الرجالنِ في االتجاهِ نفسِ إذا أثَّ
تيْنِ  وَّ القُ  إحد اتجاهِ  في   400 N تيْنِ  وَّ القُ مجموعَ  فإنَّ  )15/ ب) 

ا. يكونُ صحيحً

. هِ تانِ في االتجاهِ نفسِ وَّ .     ب. قُ تانِ في اتجاهيْنِ مختلفيْنِ وَّ الشكلُ )15(:    أ. قُ

GWR

GWR

200 N

200 N

200 N

200 N

GWR

GWR

200 N

200 N

200 N

200 N
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التدريس  2

نشاط سريع  
بالصف  كرسيًّا  بقوة  يدفع  أْن  الطلبة  أحد  إىل  اطلب   
د، ثم اطلب إىل زمالئه توقُّع اجتاه حركة  يف اجتاه حُمدَّ

الكريس. 
َأِعِد الكريس إىل مكانه، ثم اطلب إىل آخر- إضافًة إىل   
الطالب األول- دفع الكريس نفسه بقوة يف اجتاه عمودي 

عىل اجتاه قوة زميله، بحيث يدفعان الكريس يف اللحظة نفسها مًعا كام يف الشكل.
ومقارنة  الكريس،  حركة  اجتاه  توقُّع  الطلبة  إىل  اطلب   
توقُّعاهتم باجتاه احلركة الفعيل الذي شاهدوه أمامهم. - 
بناتج  مًعا، وعالقة ذلك  القوتني  تأثري  نقاًشا حول  أدر 

مجع القوتني )يمكنك متثيل القوى بيانيًّا عىل اللوح(.   

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية                 

القضايا ذات العالقة بالعمل:  العمل التطوعي.   *
يف املثال املتعلق بالزمن وقضاء ساعة يف العمل التطوعي، الفت انتباه الطلبة إىل مفهوم 
إدارة  أمهية  وكذلك  واملجتمع،  الفرد  يف  اإلجيابية  وآثاره  وأمهيته،  التطوعي،  العمل 

الوقت عىل نحٍو فاعل ُمنظَّم. 
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v

ةِ  وَّ تيْـنِ إذا أثَّـرَ كلُّ رجلٍ بالقُ وَّ تـوقَّعُ أنْ يكونَ ناتجُ جمـعِ القُ ماذا يُ
؟     ها، ولكنْ في اتجاهيْنِ متعاكسيْنِ نفسِ

ـهٌ  تَّجِ ) هوَ مُ B َو A  : هيْنِ (مثلُ تَّجِ ا سبقَ أنَّ ناتجَ جمعِ مُ نستنتجُ ممّ
المقدارِ واالتجـاهِ  هُ باختالفِ  هُ واتجاهُ )A + B) يختلفُ مقدارُ جديدٌ 
هيْنِ ينطبقُ على جمعِ  تَّجِ ، وأنَّ ما ينطبقُ على جمعِ مُ هيْنِ تَّجِ لكلٍّ منَ المُ

ةٍ.  دَّ هاتٍ عِ تَّجِ مُ
هاتٍ  تَّجِ هيِّ لمُ تَّجِ ـهُ الناتجُ منَ الجمعِ المُ تَّجِ ى المُ ، يُسمّ بوجهٍ عامٍّ
زُ إليهِ  رمَ هَ المحصلةِ Resultant vector، ويُ تَّجِ : A َو B َو C( مُ )مثلُ ةٍ  دَّ عِ
 . هِ هاتُ منَ النوعِ نفسِ تَّجِ بالرمزِ R (R = A + B + C)؛ على أنْ تكونَ المُ
هَ  تَّجِ مُ يكونُ  المحصلةِ  هَ  تَّجِ مُ فإنَّ  للسرعةِ  هاتٍ  تَّجِ مُ نا  جمعْ إذا   ، فمثالً

ها. ةِ وغيرُ وَّ هاتُ التسارعِ والقُ تَّجِ ، وكذلكَ مُ سرعةٍ

هِ المحصلةِ؟ تَّجِ : ما المقصودُ بمُ قُ  أتحقَّ

ٍة مقداُرھا  ِمْزالٌج كتلتُھُ m1=70 kg، ُوِضَع فوقَھُ صندوٌق حجُمھُ m3 1، وكتلتُھُ m2=80 kg. ُسِحَب الِمْزالُج بقُوَّ
   a =2 m/s2 َُك بتساُرٍع مقداُره ةٌ أُخرى F2=100 N باتجاِه الغرِب، فتحرَّ F1=400 N   باتجاِه الشرِق، وأثََّرْت فیِھ قُوَّ

باتجاِه الشرِق:

ُد الكمیاِت القیاسیةَ التي یُمِكُن جمُعھا مًعا، ثمَّ أَِجُد ناتَج الجمِع.   . أُحدِّ أ 

ُد الكمیاِت الُمتَِّجھةَ التي یُمِكُن جمُعھا مًعا، ثمَّ أُعبُِّر عْن ناتِج الجمِع (المحصلةُ) بالرموِز.   . أُحدِّ ب 

    : الحلُّ
ا الكميـاتُ التي يُمكِنُ  . أمّ ، وكتلةُ الصندوقِ ، وحجمُ الصندوقِ الجِ زْ : كتلـةُ المِ الكمياتُ القياسيـةُ هيَ  . أ 
ما:  هِ : m1 = 70 kg، َو m2 = 80 kg، وناتـجُ جمعِ ، وهـيَ ـهِ ا فيجبُ أنْ تكـونَ منَ النـوعِ نفسِ هـا معً جمعُ

 . kg 150 = 70 + 80، وهوَ كميةٌ قياسيةٌ

ا فيجبُ  ها معً ا الكمياتُ التي يُمكِنُ جمعُ عُ a. أمّ F2،والتسارُ
ةُ الثانيةُ  وَّ F1، والقُ

ةُ األولى  وَّ : القُ هةُ هيَ تَّجِ الكمياتُ المُ  . ب 
. هةٌ تَّجِ : F1=400 N، َو F2=100 N، ومحصلتُهما: R = F1 + F2، وهيَ كميةٌ مُ ، وهيَ هِ أنْ تكونَ منَ النوعِ نفسِ

المثاُلالمثاُل  99
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بناء المفهوم:  
مفهوم اجلمع ال يقترص عىل اجلمع اجلربي املعروف 
مفهوم  إىل  ر  تطوَّ إذ  القياسية؛  والكميات  لألرقام 
يتطلَّب  الذي  املتجهة  للكميات  املتجهي  اجلمع 
معرفة كلٍّ من املقدار واالجتاه، خالًفا جلمع الكميات 
القياسية )اجلمع اجلربي( الذي يتطلَّب معرفة املقدار 

فقط.
أن  بالرورة  ليس  املتجهات  مجع  يف   2+2 فمثاًل، 
يساوي مقدارها 4. فاملقدار يرتاوح بني 0 و 4 اعتامًدا 
الكميات  مجع  عند  أّما  املتجهني.  بني  الزاوية  عىل 
العددية فاإلجابة واحدة: 2 + 2 = 4، وكذلك احلال 

يف عمليات الطرح.

متجه املحصلة: هو متجه ناتج من اجلمع  أتحقَّق:   
املتجهي ملتجهن أو أكثر.

استخدام الصور واألشكال:  
ه الطلبة إلى دراسة الشكل (15)، ثم اإلجابة عن األسئلة اآلتية: وجِّ

ما الناتج المتوقع من جمع القوتين قي الحالة )أ(؟  
من  وأقل   ،200 N من  أكبر  الناتج  أنَّ  لهم  بيِّن  ثم  جميعها،  الطلبة  إجابات  اقبل 

N 400 بحسب الزاوية بين القوتين.

هل يختلف تسارع العربة في الحالتين؟   
)أ( أقل منه في الحالة )ب(. نعم؛ ألنَّ ناتج جمع القوتين في الحالة 

في رأيك، إذا تغيَّر اتجاه القوتين أو إحداهما، فهل سيتغيَّر ناتج الجمع؟  
 نعم، قد يكون الناتج صفًرا، أو N 400، أو ما بينهما.   

الكميات  جمع  ناتج  وهو:  إليه،  ل  التوصُّ ُيمِكن  الذي  االستنتاج  للطلبة  ح  وضِّ
المتجهة يختلف باختالف المقدار واالتجاه لكلٍّ من الكميتين.
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Subtraction of Vectors طرُح الُمتَِّجھاِت
تُشبِهُ عمليةَ جمعِها. واإلشارةُ السالبةُ  هاتِ  تَّجِ المُ إنَّ عمليةَ طرحِ 
B منَ  هِ  تَّجِ المُ ، عندَ طرحِ  . فمثالً هُ المرادِ طرحُ هِ  تَّجِ المُ تعني معكوسَ 
هِ  تَّجِ المُ معكوسِ  معَ  عُ  يُجمَ  A هَ  تَّجِ المُ فإنَّ   )A – B : A )أيْ هِ  تَّجِ المُ

: الثاني )B-)، كما في الشكلِ )16(، ويُكتَبُ بالصورةِ اآلتيةِ
A - B = A + (-B(

 . هِ تَّجِ هِ يُكافِئُ جمعَ سالبِ ذلكَ المُ تَّجِ أيْ إنَّ طرحَ المُ

Resultant of Many Vectors ٍة محصلةُ ُمتَِّجھاٍت ِعدَّ
دٍ واحدٍ مثلِ محورِ  ؛ سواءٌ أكانَتْ في بُعْ هيْنِ أوْ أكثرَ تَّجِ إليجادِ محصلةِ مُ
 إحد نستخدمُ  فإنَّنا   (�-�(  مثلِ مستو ديْنِ  بُعْ في  أمْ   ،� أوْ محورِ   �

: الطريقتيْنِ اآلتيتيْنِ

Graphical Method (الرسُم) ُالطریقةُ البیانیة  . أ 
هـا  هـاتِ المـرادِ جمعُ تَّجِ ـصُ فـي تمثيـلِ المُ هـيَ طريقـةٌ تتلخَّ
، أوْ  ، ثـمَّ تركيـبِ تلـكَ األسـهمِ بطريقةِ متـوازي األضـالعِ بأسـهمٍ
)، وسـنتناولُ فـي هذا الدرسِ  ضلَّـعِ (الذيلُ على الرأسِ بطريقـةِ المُ

. ضلَّعِ المُ طريقـةَ 

:Polygon (head-to-tail) Method  ( ضلَّعِ (الذيلُ على الرأسِ طريقةُ المُ
بيانيًّا،  هاتِ  تَّجِ المُ منَ  العديدِ  محصلةِ  إليجادِ  الطريقةُ  هذهِ  مُ  تُستخدَ

: صُ في الخطواتِ اآلتيةِ وتتلخَّ
التي  هاتِ  تَّجِ المُ تُمثِّلُ  أسهمٍ  ورسمُ   ، مناسبٍ رسمٍ  مقياسِ  اختيارُ   .1

. ها) كما في الدرسِ السابقِ يرادُ إيجادُ محصلتِها (جمعُ
عندَ  ذيلُهُ  يقعُ  بحيثُ  الثاني،  هِ  تَّجِ المُ ثمَّ رسمُ   ، األولِ هِ  تَّجِ المُ رسمُ   .2
 ، هٍ تَّجِ هاتِ حتّى آخرِ مُ تَّجِ ، وهكذا الحالُ لبقيةِ المُ هِ األولِ تَّجِ رأسِ المُ
هِ عندَ  كما في الشكلِ )17(، معَ المحافظةِ على طولِ السهمِ واتجاهِ

. نقلِهِ

؟ هِ تَّجِ : ما المقصودُ بطرحِ المُ قُ  أتحقَّ

هاتٍ  تَّجِ الشكلُ )17(: محصلةُ مُ
. ضلَّعِ ةٍ بطريقةِ المُ دَّ عِ

الشكلُ )16(: جمعُ 
ها. هاتِ وطرحُ تَّجِ المُ

هُ 1 تَّجِ المُ

ُ صلة
مح

ال

هُ 2
ِ ج تَّ

المُ
هُ 3 تَّجِ المُ

A - B

A + B

A 

B

-B

θ
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أتحقَّق: طرح املتجه: هو مجع سالب املتجه.  

معلومة إضافية   
:(Parallelogram Method) طريقة متوازي األضالع

بطريقة  بيانيًّا   )Bو  ،A )مثل:  متجهني  حمصلة  إلجياد 
متوازي األضالع، ارسم املتجه األول A، ثم ارسم املتجه 
 ،A بحيث تنطبق بدايته )ذيله( عىل بداية املتجه ،B الثاين
ثم أكمل رسم متوازي األضالع، ثم ارسم ُقْطر متوازي 
األضالع الذي يتحد مع هذين املتجهني يف نقطة البداية، 

لُيمثِّل حمصلة املتجهني (R = A + B) كام يف الشكل.
يف   B و   ،A املتجهني  حمصلة  إجياد  الطلبة  إىل  اطلب 

الشكل، بطريقة املضلع، ثم مقارنة ناتج الطريقتني.

أخطاء شائعة     
المتجه؛  المتجه وسالب  بين طرح  الطلبة  يخلط بعض 
ح لهم أنَّ طرح المتجه هو جمٌع لسالب المتجه؛  لذا وضِّ

أْي إنَّ سالب المتجه جزئيٌة من طرح المتجه. 

A

R = A + B

A

B
B

θ
α

توظيف التكنولوجيا

ابحث يف املواقع اإللكرتونية املوثوقة عن مقاطع فيديو تعليمية، أو عروض تقديمية 
جاهزة عن موضوع حمصلة عدة متجهات بيانًيا، علاًم بأنَّه ُيمِكنك إعداد عروض 

تقديمية تتعلَّق بموضوع الدرس.
 شاِرك الطلبة يف هذه املواد التعليمية عن طريق الصفحة اإللكرتونية للمدرسة، أو 
 Microsoft( أو إنشاء جمموعة عىل تطبيق ،)تطبيق التواصل االجتامعي )الواتس آب

teams( ، أو استعِمل أيَّ وسيلة تكنولوجية مناسبة بمشاركة الطلبة وذوهيم.
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؛ ليُمثِّلَ  هِ األخيرِ تَّجِ هِ األولِ إلى رأسِ المُ تَّجِ 3. رسمُ سهمٍ منْ ذيلِ المُ
هُ  اتجاهُ مثِّلَ  ويُ  ، الرسمِ مقياسِ  مراعاةِ  معَ   ، المحصلةِ مقدارَ  هُ  طولُ
) اتجاهَ المحصلةِ (قياسُ الزاويةِ θ بينَ اتجاهِ  (منَ الذيلِ إلى الرأسِ

 .( المحصلةِ ومحورِ �+، بعكسِ دورانِ عقاربِ الساعةِ

هاتٍ  تَّجِ ضلَّعِ إليجادِ محصلةِ مُ حُ المقصودَ بطريقةِ المُ : أُوضِّ قُ  أتحقَّ
ةٍ بيانيًّا. دَّ عِ

ةُ الثانیةُ F2 مقداُرھا N 50 في  ةُ األولى F1 مقداُرھا N 30 في اتجاِه الشماِل، والقُوَّ تُؤثُِّر ثالُث قوى في جسٍم: القُوَّ
ةُ الثالثةُ F3 مقداُرھا N 70 في اتجاِه الجنوِب. أَِجُد المقداَر  اتجاٍه یَصنُع زاویةً مقداُرھا 37o شماَل الغرِب، والقُوَّ

واالتجاهَ لمحصلِة القوى الُمؤثِّرِة في الجسِم بیانیًّا. 
.F3 = 70 N, - y، F2 = 50 N,143o ، F1 = 30 N, +y : المعطياتُ

.R = ? : المطلوبُ

: الحلُّ
الثالثَ   القو هاتِ  تَّجِ مُ تُمثِّلُ  أسهمٍ  ثالثةَ  أرسمُ  ثمَّ   ،(1 cm: 10 N) وليكنْ  مناسبًا،  رسمٍ  مقياسَ  أختارُ   . أ 
.7 cm :F 3 ِ5، وطولُ الثالث cm :F 2 3، وطولُ الثاني cm :F 1 ِكما في الشكلِ (18/أ)، بحيثُ يكونُ طولُ األول

هَ  تَّجِ مُ مثِّلُ  يُ الذي  السهمَ  أرسمُ  ثمَّ  (18/ب)،  الشكلِ  في  كما   F1  ِة وَّ القُ هَ  تَّجِ مُ مثِّلُ  يُ الذي  السهمَ  أرسمُ  ب . 
ةِ F3، بحيثُ يقعُ ذيلُهُ  وَّ هَ القُ تَّجِ مثِّلُ مُ ةِ F2، بحيثُ يقعُ ذيلُهُ على رأسِ سهمِ F1، ثمَّ أرسمُ السهمَ الذي يُ وَّ القُ
)؛ ليُمثِّلَ  هِ الثالثِ (األخيرِ تَّجِ هِ األولِ F1 إلى رأسِ المُ تَّجِ ا منْ ذيلِ المُ على رأسِ سهمِ F2. بعدَ ذلكَ أرسمُ سهمً

. هُ اتجاهَ المحصلةِ مثِّلَ اتجاهُ ، ويُ هُ مقدارَ المحصلةِ طولُ

 ،(1cm: 10 N) الرسمِ  (cm 4.1). وبحسبِ مقياسِ  الشكلِ  R  منَ  المحصلةِ   هِ  تَّجِ مُ بالمسطرةِ - طولَ  أقيسُ -  ـ .  ج
.R = 4.1 × 10 = 41 N : فإنَّ مقدارَ المحصلةِ

الساعـةِ  )θ = 194o(؛  دورانِ عقاربِ  بعكسِ   + � المحصلةِ ومحورِ  هِ  تَّجِ مُ بينَ  الزاويةَ   - بالمنقلةِ  - أقيسُ   . د  
. لتُمثِّلَ اتجاهَ المحصلةِ

 ھـْل یُـمِكُن إیجـاُد الزاویـِة  
θ بـطریقــٍة ریاضیــٍة مـْن دوِن 
اسـتخـداِم المنقلـِة في المثاِل 10؟ 

ـُح ذلَك. أُوضِّ

. هاتِ القو بالرسمِ تَّجِ .    ب . محصلةُ مُ هاتِ القو بأسهمٍ تَّجِ الشكلُ )18(:   أ . تمثيلُ مُ

F 1F 1
F 2

F 2

F 3F 3

R

θ
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إلجياد  بيانية  طريقة  هي  املضلع:  طريقة  أتحقَّق:   
حمصلة متجهن أو أكثر عن طريق متثيل املتجهات 
عىل  الثاين  املتجه  ذيل  بوضع  تركيبها  ثم  بأسهم، 
آخر  حتى  بالرتتيب  وهكذا  األول،  املتجه  رأس 
متجه، فُيمثِّل طوُل السهم الواصل من ذيل املتجه 
املحصلة،  مقداَر  األخري  املتجه  رأس  إىل  األول 

وُيمثِّل اجتاُه السهم اجتاَه املحصلة.

 
 +xوحمور R بني متجه املحصلة  θ  ُيمِكن إجياد الزاوية
أو   ،cos أو   ،sin كان  سواء  املثلثية؛  النسب  باستعامل 
tan. ففي املثال 10، يمكن حساب الزاوية θ امُلبيَّنة يف 

الشكل ادناه  عىل النحو اآليت: 
  θ = tan-1 ) -1

-4 ) = tan-1 0.25 = 194o

 استخدام الصور واألشكال: 

اطلب إىل الطلبة إجياد ناتج مجع ما يأيت بيانيًّا، مستعينني بالشكل )18(:
F1 + F2 

F2 + F1 

F1 + F3 + F2  

لوا إليه باخلاصية التبديلية جلمع املتجهات. ه الطلبة إىل ربط ما توصَّ وجِّ

4 cm

1 cm
R

 θ

25



اهلدف:  إجياد حمصلة قوتني بينهام زاوية عمليًّا.
زمن التنفيذ: 35 دقيقة

إرشادات السالمة: احلذر من سقوط األثقال عىل القدمني.
املهارات العلمية:  االستنتاج، املقارنة، القياس. 

اإلجراءات والتوجيهات:
عند  الطاولة  مركز  عىل  عمودي  اجتاه  يف  النظر  إىل  الطلبة  ه  وجِّ  

انطباق احللقة عىل مركز الطاولة.
  ُيمِكن استعامل طاولة القوى يف إجياد حمصلة قوتني أو أكثر؛ سواء 

كانت تلك القوى متساوية يف املقدار، أو غري متساوية. 
النتائج املتوقعة:

 240o ± 2o :من املتوقع أْن ينطبق اخليط يف اخلطوة الثانية عىل التدريج
فإنَّه يوجد خطأ  التجربة،  لنتائج هذه  املتناهية  الدقة  وبالرغم من 
اخليط  ضبط  عدم  نتيجة  الثالث؛  اخليط  تدريج  قياس  يف  بسيط 
 120o 0، وعدم ضبط اخليط الثاين عىل تدريجo األول عىل تدريج

متاًما، أو عدم انطباق مركز احللقة متاًما عىل مركز الطاولة. 

تحليل النتائج:
F1 = F2  = F3 = (mالثقل + mالثقل حامل)g  .1

باستعامل مقياس رسم مناسب، وتطبيق طريقة مضلع القوى،   .2
ُيمِكن إجياد حمصلة القوتني بيانيًّا.

يف  تساوي  القوتني  حمصلة  فإنَّ  اتزان،  حالة  يف  احللقة  أنَّ  بام   .3
املقدار القوة الثالثة، وتعاكسها يف االجتاه. ولكن، عمليًّا، قد ال 
تتساوى تلك الكميات بصورة كاملة؛ نظًرا إىل وجود أخطاء 

يف القياس، ودقة الرسم. 
القوة  املقدار  الثالث تساوي يف  القوى  أيِّ قوتني من  حمصلة   .4

الثالثة، وتعاكسها يف االجتاه.
ل األسهم امُلمثِّلة  صفر؛ فعند متثيل القوى الثالث بيانيًّا، ُتشكِّ  .5
لتلك القوى مثلًثا مغلًقا، بحيث تنطبق نقطة ذيل القوة األوىل 

عىل رأس القوة الثالثة، فتكون املحصلة صفًرا.
اختالف  أسباب  عن  نقاًشا  امُلعلِّم  يدير  النتائج،  مقارنة  عند   .6

النتائج، وكيفية معاجلة ذلك االختالف، أو التقليل منه.

التجربة  التجربة  		

 شحنةٌ كھربائیةٌ تُؤثُِّر فیھا ثالُث قوى كھربائیٍة على النحِو اآلتي:
   N 200 في اتجاِه الجنوِب،   N 300 في اتجاِه یَصنُع زاویةً مقداُرھا  53o شماَل الغرِب،   N 500 في اتجاِه الغرِب.

 أَِجُد مقداَر محصلِة القوى الكھربائیِة الُمؤثِّرِة في الشحنِة واتجاھَھا بیانیًّا.

التـجـربـةُ التـجـربـةُ ١١
تْیِن بصورٍة عملیٍة إیجاُد محصلِة قُوَّ

الموادُّ واألدواُت: طاولـةُ القوى، مجموعتـاِن مَن 
في  متساویٍة  أثقاٍل  ثالثِة  مْن  مْنھُما  كلٌّ  ُن  تتكوَّ األثقاِل 
الُكتلِة، میزاٌن إلكترونيٌّ (حّساٌس)، ثالثةُ حوامِل أثقاٍل.  

إرشاداُت السالمِة: الحذُر مْن سقوِط األجساِم واألدواِت 
على القدمْیِن.

خطواُت العمِل:  
بالتعاوِن مَع أفراِد مجموعتي، أُنفُِّذ الخطواِت اآلتیةَ:

1. أضع طاولـةَ القوى على سطـٍح مستٍو، وأستعمـُل 
ُن  أَُدوِّ ثم  األثقاِل،  حامِل  كتلِة  لقیاِس  المیزاَن 

النتیجةَ. 

أُعلُِّق األثقاَل الثالثةَ (كلُّ ثِْقٍل بخیٍط)، ثمَّ أضبطُ   .2
خیطًا مْنھا على تدریـِج الصفِر ˚0، وخیطًا آخـَر 
ُك الخیطَ الُمتبقَِّي حتّى  على تدریِج  ˚120، وأُحرِّ
ینطبَق مركُز الحلقِة على مركِز طاولِة القوى، ثمَّ 

ُن التدریَج الذي انطبَق علْیھ الخیطُ.  أَُدوِّ

ُر الخطوةَ الثانیةَ باستخداِم ثالثِة أثقاٍل أُخرى  أُكرِّ  .3
متساویٍة. ھْل تغیََّرِت النتائُج؟

التحلیُل واالستنتاُج:
أحُسُب القوى الثالَث الُمؤثِّرةَ في الحلقِة باستخداِم   .1
الثِّْقِل +  حامِل  (كتلةُ   :m حیُث ،F = m� :العالقِة

كتلِة الثِّْقِل). ما مقداُر محصلِة تلَك القوى؟
تْیِن: األولى، والثانیـِة. أحُسُب بیانیًّا محصلةَ القُوَّ  .2

مْن  الثالثِة  ِة  بالقُوَّ تْیِن  القُوَّ ھاتْیِن  محصلةَ  أُقاِرُن   .3
حیُث: المقداُر، واالتجاهُ. 

أستنتُج، استناًدا إلى تجربتي، عالقَة محصلِة أيِّ   .4
مركِز  (انطباُق  االتزاِن  عنَد  الثالثِة  ِة  بالقُوَّ تْیِن  قُوَّ

الحلقِة على مركِز الطاولِة).
ُر  القوى الثالِث، ثـمَّ أُفسِّ أحُسُب بیانیـًّا محصلـةَ   .5

النتیجةَ.
أُقـاِرُن نـتـائـَج مجموعـتي بنتائـِج المجموعــاِت   .6

األُخرى.
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اسرتاتيجية التقويم: املالحظة. 
أداة التقويم: ُسلَّم تقدير.

اسم الطالبالرقم

المعيار1:
كبيـرة	 بـدقـة	 يجـد	
محصلة	قوتين	عمليًّا.	

المعيار2:
يبدي تعاوًنا مع أفراد جمموعته، 

وامُلعلِّم، وقيِّم املخترب.

المعيار3:
التجربة	 خطوات	 يُنفِّذ	
تنفيًذا	صحيًحا	كامًل. 

432143214321
1
2

1: مقبول. 2 : متوسط.  ا.  3: جيد جدًّ 4: ممتاز.   *

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية 
القضايا األخالقية:  االحرتام.   *

ه الطلبة إىل أمهية تنمية قيمة االحرتام والتعاون املتبادل بني أفراد املجموعة  يف  التجربة 1، وجِّ
الواحدة يف أثناء تنفيذ التجربة، وكذلك بني أفراد املجموعات يف أثناء مقارنة النتائج، فضاًل 

ب لرأي معني. عن احرتام الرأي والرأي اآلخر يف أثناء احلوار، واالبتعاد عن التعصُّ

 مقياس الرسم: (cm: 100 N 1)، إذن: 
F3 = 5 cm  ،F2 = 3 cm ،F3 = 2 cm

طول سهم املحصلة R هو cm 6.4، إذن: مقدار املحصلة R هو: 

R = 6.4 cm × 100 N
1 cm  = 640 N 

 +x وحمور  املحصلة  متجه  بني  الزاوية  أنَّ  يتبنيَّ  املنقلة،  باستعامل 
R = 640 N, 173o : هي: )173o)؛  أْي إنَّ

173oF3

F2

F1

R
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ُمثِّلَْت أربعةُ ُمتَِّجھاٍت للسرعِة (v1 , v2 , v3 , v4) بالرسِم 
كما في الشكِل )19)، وذلَك باستخداِم مقیاِس الرسِم 

(cm:5 m/s 1). أَِجُد:

. هُ ، واتجاهَ هِ محصلةِ السرعةِ تَّجِ مقدارَ مُ  . أ 

 v1  +  v2  + 2 v3  -  v4 ب . 

    : الحلُّ

ـــإنَّ  ـــكلِ (20)، ف ـــي الش ـــا ف ـــعِ كم ضلَّ ـــةِ المُ ـــقِ طريق بتطبي  . أ 
ـــاسِ  ـــا لمقي ـــوَ cm 4. ووفقً ـــةِ R ه ـــهمِ المحصل ـــولَ س ط
 : المحصلـــةِ مقـــدارَ  فـــإنَّ   ،(1cm: 5 m/s) ِالرســـم
 : الجنـــوبِ نحـــوَ  هـــا  واتجاهَ  ،R = 4 × 5 = 20 m/s

   .)R = 20 m/s, 270˚)

ــإنَّ  ــكلِ (21)، ف ــي الش ــا ف ــعِ كم ضلَّ ــةِ المُ ــقِ طريق بتطبي ب . 
 v1  +  v2  + 2 v3  + (-v4) ِطــولَ الســهمِ الناتـــجِ مــنْ جمــع
 ،(1cm: 5 m/s) ِا لمقيـــاسِ الـرســـم هــوَ cm 10. ووفـــقً
 ،R = 10 × 5 = 50 m/s  : المجمـــوعِ مقـــدارَ  فـــإنَّ 
 θ ٍــة ــلُ بزاوي ــا يمي ه ــدُ أنَّ اتجاهَ ــة نج ــتخدامِ المنقل وباس

.+x ِ323 عنْ محورo هــا  مقدارُ

Analytical Method الطریقةُ التحلیلیةُ  ب . 

مثِّلُ  ةٍ يُ دَّ هاتٍ عِ تَّجِ إنَّ استخدامَ الطريقةِ البيانيةِ في إيجادِ محصلةِ مُ
.  لقدْ الحظْتُ وجودَ اختالفاتٍ  ، لكنَّها قدْ تفتقرُ إلى الدقةِ عمليةً سهلةً
ز ذلكَ  عْ اها، ويُ بسيطةٍ بينَ نتائجي ونتائـجِ زمالئي عندَ استخدامي إيّ
فُ  إلى أخطاءٍ في عملياتِ القياسِ (قياسُ األطوالِ والزوايا)؛ لذا سأتعرَّ

باتِها. ركَّ هاتِ إلى مُ تَّجِ ، هيَ تحليلُ المُ طريقةً رياضيةً أكثرَ دقةً

. هاتُ السرعةِ تَّجِ الشكلُ )19(: مُ

. الشكلُ (20): محصلةُ السرعةِ

. هاتِ تَّجِ )21(: مجموعُ المُ الشكلُ

v1

v1

v1

R

v2

v2

v2

v4

v4

(-v4(

v3

v3

2v3

270o

323o

v
1  +  v

2  + 2 v
3  + (-v

4 )
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تعزيز:  
املتجهني  مجع  ناتج  أنَّ  ُيالَحظ  أ(،   /11( املثال  يف 

:Rبيانيًّا يساوي متجه حمصلة السعة v2 + v3

R = v1 + v2  + v3  + v4  = v2 + v3

فإنَّ  v1؛لذا،  املتجه  سالب  يساوي   v4 املتجه 
جمموعهام )v1 + v4( يساوي صفًرا.

مثال إضايف
استعملت الموظفة تقوى المصعد للنزول من الطابق الخامس إلى الطابق األرضي، 
إذا كان  الشركة.  إدارة  إلى  لتصل   30 m الغرب، وقطعت مسافة  اتجهت نحو  ثم 
كتها الموظفة  ارتفاع الطابق الخامس m 15، فَأِجُد بيانيًّا محصلة اإلزاحة التي تحرَّ

من الطابق الخامس إلى إدارة الشركة. 
x1 = 15 m ,x2 = 30 m :املعطيات

 R = ? املطلوب: املحصلة
الحل:

في  كما   )1 u: 5 m) الرسم  مقياس  باستعمال  بيانيًّا   x1 و , x2 اإلزاحتين  تمثيل 
.R لُيمثِّل المحصلة x2 إلى رأس x1 الشكل، ثم رسم سهم من ذيل

6.6 u  هو R طول سهم المحصلة
مقدار المحصلة واتجاهها:

R = 6.6 × 5 = 33 m,107o

x1

x2

R

θ = 107o
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هٍ واحدٍ جديدٍ  تَّجِ هيْنِ أوْ أكثرَ إليجادِ مُ تَّجِ نا عمليةَ جمعِ مُ فْ بعدَ أنْ تعرَّ
 ، الواحدِ هِ  تَّجِ المُ تحليلِ  أيْ  ؛  بعمليةٍ عكسيةٍ )، سنقومُ  المحصلةِ هُ  تَّجِ (مُ
 ( � مثـالً وَ   � يْ  هيْنِ متعامـديْنِ (على محـورَ تَّجِ بمُ هُ  واالستعاضـةِ عنـْ
ويتحدانِ   ، هُ نفسَ هَ  تَّجِ المُ ما  محصلتُهُ وتكونُ   ، هِ تَّجِ المُ بتَيِ  ركَّ مُ يانِ  يُسمّ

 . هُ في نقطةِ البدايةِ معَ
بتيْـهِ  ركَّ مُ إلى  ـهِ  تَّجِ المُ تـحليـلِ  اسـمُ  العمليـةِ  ـطلَقُ عـلى هـذهِ  يُ
، يُـمكِنُ تـحليـلُ    Resolving a vector into two components. فـمثـالً

�، كما في الشكلِ (23)، -� الواقعِ في الربعِ األولِ منْ مستو A ِه تَّجِ المُ
، هما: بتيْنِ ركَّ إلى مُ

 • .+�هِ A على محورِ  تَّجِ بةُ األفقيةُ �A: تُمثِّلُ مسقطَ المُ ركَّ المُ
 •.+�هِ A على محورِ  تَّجِ بةُ العموديةُ �A: تُمثِّلُ مسقطَ المُ ركَّ المُ

 : ــهَ  A؛ أيْ إنَّ تَّـجِ ـا المُ بتيْـنِ مسـاويً ركَّ هيُّ للمُ تَّجِ يكونُ المجمـوعُ المُ
.Ax + Ay = A

: ، فإنَّ وبتطبيقِ النسبِ المثلثيةِ
 cos θ = A�

A  → A� = A cos θ

sin θ = 
A�

A  → A� = A sin θ

باتِ األفقيةِ والعموديةِ بحسبِ الربعِ الذي  ركَّ إذْ تتغيَّرُ إشاراتُ المُ
، أنظرُ الشكلَ (24). هُ تَّجِ يقعُ فيهِ المُ

هِ  تَّجِ الشكلُ )23(: تحليلُ المُ
. بتيهِ ركَّ A إلى مُ

: أُثبِتُ أنَّ

الشكلُ )24(:  إشاراتُ 
.)A�  ,  A�( : بتيْنِ ركَّ المُ

تحلیُل الُمتَِّجھاِت إلى ُمركَّباتِھا
Resolving Vectors into Components

عندَ سحبِ حقيبةِ سفرٍ بطريقتيْنِ كما في الشكلِ (22)، هلْ يتساو
؟ ما في الحقيبةِ  تأثيرُ كلٍّ منْهُ

.Ax
2 + Ay

2 = A2

الشكلُ )22(: 
سحبُ حقيبةِ 

  . سفرٍ

Ax= A cos θ

A
y=

 A
 si

n θ

θ

A

x

y

)A� , A�(

)+ , +(

)A� , A�(

)+ , -(

)A� , A�(

)- , +(

)A� , A�(

)- , -(

x

y

28

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج 
والمواد الدراسية 

ل والتساؤل.  التفكري:  التأمُّ  *
التفكري،  يثري  ل  التأمُّ أنَّ  الطلبة  الشكل )22(، أخرب  يف 
توِصل  ة،  ِعدَّ تساؤالت  إىل  يفيض  األسئلة  طرح  وأنَّ 

غالًبا إىل حلول جيدة، وطرح أفكار بنّاءة.

نشاط سريع  
املحصلة  إجياد  أثناء  يف  خطأ  وقوع  احتامل  إلثبات   
النتائج تكون أكثر دقة رياضيًّا  البيانية، وأنَّ  بالطريقة 
)باستخدام نظرية فيثاغورس مثاًل(؛ اطلب إىل الطلبة 
بيانيًّا  الشكل؛  يف   B و   ،A املتجهني:  حمصلة  إجياد 

ورياضيًّا، ثم مقارنة النتائج.

أجابة أجابة ســؤال الشـكل )ســؤال الشـكل )23(: (: 

الحل:
Ax = A cos θ

Ay = A sin θ

Ax
2 + Ay

2 = A2 cos2 θ + A2 sin2 θ 

Ax
2 + Ay

2 = A2 (cos2 θ + sin2 θ) 

(cos2 θ + sin2 θ) = 1 :ولكن

Ax
2 + Ay

2 = A2 : وبذلك، فإنَّ

B

A
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النِ ضلعيْنِ في مثلثٍ قائمِ  تُشكِّ  )A� , A�(  : بتانِ ركَّ المُ ا كانَتِ  ولمّ
:A ِه تَّجِ ، فإنَّ مقدارَ المُ مثِّلُ وترَ المثلثِ هُ A يُ تَّجِ ، والمُ الزاويةِ

A = Ax
2 + Ay

بحسبِ نظريةِ فيثاغورس........  2

هِ ومحورِ  x+ فيُمكِنُ حسابُها منَ  تَّجِ ا الزاويةُ المرجعيةُ θ بينَ المُ أمّ
: العالقةِ اآلتيةِ

tan θ = 
A�

A�
 → θ = tan-1 

A�

A�

ما  هُ θ، فأيُّ تجدرُ اإلشارةُ هنا إلى أنَّنا سنحصلُ على قيمتيْنِ للزاويةِ 
دُ ذلكَ هوَ إشارةُ  ؟ إنَّ الذي يُحدِّ هِ تَّجِ تُمثِّلُ القيمةَ الصحيحةَ لموقعِ المُ
؛ فإذا كانَتِ اإلشارتانِ موجبتيْنِ دلَّ ذلكَ  )A�  , A�(  : بتيْنِ ركَّ كلٍّ منَ المُ
فنختارُ   ،(24) الشكلِ  في  كما  األولِ  الربعِ  في  يقعُ  هَ  تَّجِ المُ أنَّ  على 
هَ يقعُ في الربعِ  تَّجِ ، فإنَّ المُ ، وإنْ كانتا سالبتيْنِ مثالً الزاويةَ θ التي تقعُ فيهِ

. ، فنختارُ الزاويةَ θ التي تقعُ فيهِ الثالثِ

؟ هِ تَّجِ : ما المقصودُ بتحليلِ المُ قُ  أتحقَّ

 ، بةُ األفقيةُ ركَّ الشكلُ )25(: المُ
. بةُ العموديةُ للتسارعِ ركَّ والمُ

العِب  صورِة  عالقةُ  ما   
لَِّة - في بدایِة الوحدِة -  السَّ كرِة 

بتحلیِل الُمتَِّجھاِت؟ 

a = 6m/s2

ax = 6 cos 150o

ay = 6 sin 150o أَِجـُد   .(a = 6 m/s2 , 150o( ثابـٍت  بتسـاُرٍع  مركبةٌ  ُك  تتحـرَّ
اتجاهَ  ُد  أُحدِّ ثمَّ  للتسارِع،  والعمودیِة  األفقیِة  الُمركَّبتْیِن  مقـداَر 

كلٍّ مْنُھما.
. (a = 6 m/s2 , 150o(  : المعطياتُ

.a� = ?  ,  a� = ?  : المطلوبُ

: الحلُّ

a� = a cos θ = 6 × cos 150o = 6 × -cos 30o = -5.2 m/s2 : بةُ األفقيةُ ركَّ المُ
a� = a sin θ = 6 × sin 150o = 6 × sin 30o = 3 m/s2 : بةُ العموديةُ ركَّ المُ

ها هوَ في  ؛ ما يعني أنَّ اتجاهَ ها هوَ في اتجاهِ )�-)، وأنَّ إشارةَ �a موجبةٌ ؛ ما يعني أنَّ اتجاهَ ظُ أنَّ إشارةَ �a سالبةٌ يُالحَ
a يقعُ في الربعِ الثاني، أنظرُ الشكلَ )25(.  هَ  تَّجِ اتجاهِ )�+)، حيثُ إنَّ المُ

yالمثاُلالمثاُل  1212

x

29

أتحقَّق:   
متعامدين  بمتجهن  املتجه  استبدال  املتجه:  حتليل 
املتجه،  بتي  ُمركَّ ُيسّميان  مثاًل(   x-y حموري  )عىل 
يف  معه  ويتحدان  نفسه،  املتجه  حمصلتهام  وتكون 

نقطة البداية.

مثال إضايف
v، في اتجاه يصنع  انطلقت كرة جولف بسرعة 
زاوية 25o مع  األفق كما في الشكل. إذا كانت 
 ،36 m/s الكرة  انطالق  لسرعة  األفقية  بة  الُمركَّ

بتها العمودية؟  فما مقدار ُمركَّ

: الحلُّ

vx = v cos θ

36 = v cos 25o →v = 36
0.9  = 40 m/s

vy = v sin θ =

40 sin 25o =17 m/s

 
 ،v دة  حُمدَّ بسعة  املرمى  نحو  السلَّة  كرَة  العٌب  د  سدَّ
دة )مثل θ(مع األفق، فأصبح  ويف اجتاه يصنع زاوية حُمدَّ

بتان: للسعة ُمركَّ
)v cos θ)، ُتؤثِّر يف املسافة األفقية بني  بة أفقية  ُمركَّ  

الكرة واملرمى.
بة عمودية )v sin θ(، ُتؤثِّر يف املسافة العمودية  ُمركَّ  

بني الكرة واملرمى.
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في اتجاٍه یَصنُع زاویةً θ مقداُرھا 30o مَع محوِر �+ كما  100 N ٍة مقداُرھا  یسحُب عامٌر صندوَق ألعابِِھ بقُوَّ
ًدا اتجاَھُھما. ٍة، ُمحدِّ في الشكِل (26). أَِجُد مقداَر كلٍّ مَن الُمركَّبتْیِن األفقیِة والعمودیِة للقُوَّ

.θ = 30o  ،  F = 100 N : المعطياتُ
. F� = ?  , F� = ?  : المطلوبُ

: الحلُّ

: Fx ِة وَّ بةُ األفقيةُ للقُ ركَّ المُ
�F باتجاهِ محورِ �+ كما في الشكلِ )27(. = F cos θ = 100 × cos 30o = 100 × 0.87 = 87 N

: Fy ِة وَّ بةُ العموديةُ للقُ ركَّ المُ
.+��F باتجاهِ محورِ  = F sin θ = 100 × sin 30o = 100 × 0.5 = 50 N

ِة إذا قلَِّت الزاویةُ θ عْن 30o؟ بتْیِن األفقیِة والعمودیِة للقُوَّ  ماذا یحدُث للُمركَّ

ةٍ. وَّ الشكلُ )26(: عامرٌ يسحبُ الصندوقَ بقُ

.F ِه تَّجِ بةُ العموديةُ للمُ ركَّ ، والمُ بةُ األفقيةُ ركَّ الشكلُ )27(: المُ

أُطلِقَْت قذیفةٌ بسرعِة  v ، وكانَِت الُمركَّبةُ األفقیةُ للسرعِة (m/s 20-) والُمركَّبةُ العمودیةُ لھا m/s 40. أَِجُد مقداَر 
السرعِة v، واتجاھَھا.     

F� = F cos 30o

FF� = F sin 30o

30o

θ

المثاُلالمثاُل  1313
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نشاط سريع  
بتيه، اطلب إىل  لدراسة أثر تغيري زاوية ميالن املتجه يف ُمركَّ
الطلبة اإلجابة عن األسئلة اآلتية، مستعينني بالشكل (26):

بتي القوة أكرب: األفقية أم العمودية؟ أيُّ ُمركَّ  

أيُّ   ،(+x( وحمور  القوة  متجه  بني  الزاوية  تقليل  عند   
ام تقل؟ بتني تزداد؟ وأيُّ امُلركَّ

بتني ُتؤثِّر يف سحب الصندوق؟ أيُّ امُلركَّ  

لت إليه عن العالقة بني زاوية  ما االستنتاج الذي توصَّ  
بتي  )x+( ومقدار كلٍّ من ُمركَّ ميالن املتجه عن حمور 

املتجه؟ 

 :) :) 1 أجابة أجابة ســؤال الشـكل )ســؤال الشـكل )

يف  تزداد،  األفقية  بة  امُلركَّ فإنَّ   ،θ الزاوية  قلَّت  إذا 
بة العمودية. حني تقلُّ امُلركَّ

v =     vx
2 + vy

2 

v =     (-20)2 + 402   = 44.7m/s

:vx     بين متجه السرعة والُمركَّبة األفقية θ أّما اتجاه السرعة فيُحدَّد بإيجاد الزاوية

θ = tan-1 
vy

vx
 = tan-1 

40
-20  = tan-1 (-2) = 107o  
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محصلةُ الُمتَِّجھاِت بالطریقِة التحلیلیِة
Resultant by Analytical Method

بالطريقةِ  أكثرَ  أوْ  هيْنِ  تَّجِ مُ لمحصلةِ  واالتجاهِ  المقدارِ  إليجادِ 
: بِعُ الخطواتِ اآلتيةَ التحليليةِ (Analytical method)، أتَّ

هٍ بنقطةِ األصلِ (0,0).•  تَّجِ ، بحيثُ يبدأُ كلُّ مُ هاتِ تَّجِ أرسمُ المُ

 • ( ، مراعيًا أنْ تلتقيَ نقطةُ البدايةِ (الذيلُ بتيهِ ركَّ هٍ إلى مُ تَّجِ أُحلِّلُ كلَّ مُ
هاتِ عندَ نقطةِ األصلِ (0,0).  تَّجِ لجميعِ المُ

باتِ •  ركَّ المُ ومحصلةَ   )R�( � محورِ  على  باتِ  ركَّ المُ محصلةَ  دُ  أَجِ
.)R�( �على محورِ 

 •: دُ مقدارَ المحصلةِ الكليةِ R باستخدامِ العالقةِ اآلتيةِ أَجِ

R = Rx
2 + Ry

2  

 •: دُ اتجاهَ المحصلةِ الكليةِ R باستخدامِ العالقةِ اآلتيةِ أُحدِّ

α = tan-1 
R�

R�

.+x ِومحور R حيثُ α الزاويةُ بينَ اتجاهِ المحصلةِ 

 : هيْنِ تَّجِ إليجادِ المحصلةِ R للمُ
 )θ( ٌما زاوية نِ بينَهُ  A، َو B اللذيْ

مُ قانونُ  ، يُستخدَ بطريقةٍ رياضيةٍ
: جيبِ التمامِ

R2 = A2 + B2 – 2ABcos (180O – θ)

→ R2 = A2 + B2 + 2ABcos θ

ــةِ  ــاهِ المحصل ــدِ اتج ولتحدي
مُ قانــونُ  (الزاويــةُ α)، يُســتخدَ

  : ــبِ الجي

sin α = 
B sin θ 

R  

الربطُ بالریاضیاِت

ُد اتجاهَ المحصلِة عندما تتساوى محصلةُ الُمركَّباِت على  : أُحدِّ قُ  أتحقَّ
.+y مَع محصلِة الُمركَّباِت على محوِر +x محوِر

 إذا كانَْت محصلةُ الُمركَّباِت 
�R( لمجموعٍة مَن ( �على محوِر 
الُمتَِّجھاِت صفًرا، فھْل یعني ذلَك 
بالضرورِة أنَّ جمیَع تلَك الُمتَِّجھاِت 
ُر  تـقـُع فقـْط على محـوِر �؟ أُفسِّ

إجابتي.

R

A

A

B

B

180O- θθ α
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عىل  مجيعها  املتجهات  تلك  تقع  أْن  رشًطا  ليس  ال، 
بات  حمور x فقط، ولكن ُيشرَتط أْن يكون جمموع امُلركَّ
العمودية  بات  امُلركَّ ملجموع  مساوًيا  املوجبة  العمودية 

.)Ry= 0( السالبة 

أتحقَّق:   

د اجتاه املحصلة باستعامل العالقة اآلتية: حُيدَّ

α = tan-1 
Ry

Rx

 
ولكن:

Rx = Ry

α = tan-1 (1) =45o

بة العمودية. بة األفقية مع امُلركَّ وهي الزاوية نفسها )45o( التي تتساوى عندها امُلركَّ
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 )3 u , 5 u , 2 u( قیـُمھـا:   )A, B, C( ُمـتَِّجھـاٍت  ثالثـةُ 
مقــداَر  أَِجــُد   .(28) الشكــِل  في  كـمـا  التـرتیِب  عـلى 

المحصلــِة واتجاَھھا بالطریقِة التحلیلیِة. 

: الحلُّ

بةِ األفقيةِ على •  ركَّ : المُ بتيهِ ركَّ هٍ إلى مُ تَّجِ أُحلِّلُ كلَّ مُ
y، كما  العموديةِ على محورِ  بةِ  ركَّ x، والمُ محورِ 

في الشكلِ )29(، على النحوِ اآلتي:

Ax= A cos θ1 = 3 cos 0o = 3 × 1= 3 u

Ay= A sin θ1 = 3 sin 0o = 3 × 0= 0 

Bx = B cos θ2 = 5 cos 143o = 5 × -0.8 = - 4 u

By= B sin θ2 = 5 sin 143o = 5 × 0.6 = 3 u

Cx = C cos θ3 = 2 cos 240o = 2 ×- 0.5 = -1 u

Cy = C sin θ3 = 2 sin 240o = 2 ×- 0.87 = -1.74 u

 • :x ِباتِ على محور ركَّ دُ محصلةَ المُ أَجِ
Rx = Ax + Bx + Cx 

Rx = 3 - 4 - 1 = -2 u           …………..  -x في اتجاِه محوِر  

 •:y ِباتِ على محور ركَّ دُ محصلةَ المُ أَجِ
Ry = Ay + By + Cy 

Ry= 0 + 3 – 1.74 = 1.26 u …………..  +y في اتجاِه محوِر   

 •: دُ مقدارَ المحصلةِ R باستخدامِ العالقةِ اآلتيةِ أَجِ

R = Rx
2 + Ry

2  

R = )-2(2 + 1.262    = 2.36 u

ةٍ. دَّ هاتٍ عِ تَّجِ الشكلُ )28(: محصلةُ مُ

باتِها. ركَّ هاتِ إلى مُ تَّجِ الشكلُ )29(: تحليلُ المُ

30o

37o

B

A

C

By
B

C

Bx Cx

Cy

Ax

A
θ2 = 143o

θ3 = 240o

θ1 = 0

المثاُلالمثاُل  1414
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طريقة أُخرى للتدريس

الزاوية  عىل  تعتمد  ال  بطريقة  املتجه  حتليل  ُيمِكن 
الزاوية الصغرى  x+، وإنَّام تعتمد  املرجعية مع حمور 
عىل  تنطبق  التي  املتجهات  أّما   .x وحمور  املتجه  بن 

املحاور فال يوجد داٍع لتحليلها. 

ُتعتَمد  العمودية،  أو  األفقية  بة  امُلركَّ إجياد حمصلة  عند 
موقع  بحسب  والسالبة  املوجبة  املحاور  إشارات 
الشكل  يف  املتجهات  حتليل  )مثل:  بة  امُلركَّ أو  املتجه 

 (29)، واملثال )15(( عىل النحو اآليت:

Rx = 3-5 cos 37o 2 - cos 60o

Rx = 3 - (5 × 0.8) - (2 × 0.5) = -2 u  

Ry = 5 sin 37o - 2 sin 60o

Ry = (5 × 0.6) - (2 × 0.87) = 1.26 u  

ثم ُيكَمل احللُّ بإجياد مقدار R، واجتاهها.

يف  املرور«  إشارة  »أكواب  أسلوب  استخدام  يمكن 
املتجهات عىل  لتحليل  أعاله  التدريس  تطبيق طريقة 

النحو اآليت:

مكونة  جمموعة  ووزع  جمموعات  إىل  الطلبة  قسم   
كل  عىل  أصفر(  أخرض،  )أمحر،  أكواب  ثالثة  من 

جمموعة.

وزع ورقة عمل عىل املجموعات تتضمن خطوات   
حتليل املتجهات بالطريقة املذكورة أعاله.

من   14 املثال  يف  املتجهات  بتحليل  الطلبة  كلف   
املركبات  العمل وإجياد حمصلة  خالل تطبيق ورقة 

 .y وحمور x باجتاه حمور

5 sin 37o

2 sin 60o

5 cos 37o 37o

60o

5

3

2

2 cos 60o

وضح للطلبة أن األكواب تستخدم كإشارة للمعلم عىل النحو اآليت: اللون األمحر   
يشري إىل احلاجة الشديدة والعاجلة للمساعدة بينام يشري اللون األصفر إىل احلاجة 

البسيطة للمساعدة أما اللون األخرض فيشري إىل عدم احلاجة للمساعدة.

أطلب من الطلبة مقارنة نتائجهم مع النتائج املوجودة يف الكتاب املدريس.  
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وذلكَ •   ،(30) الشكلِ  في  كما   ،+x ومحورِ   R المحصلةِ  اتجاهِ  بينَ   θ الزاويةَ  أيِ  ؛  المحصلةِ اتجاهَ  دُ  أُحدِّ

: باستخدامِ المعادلةِ اآلتيةِ

α = tan-1 
R�

R�

α = tan-1 1.26
-2

 =148o , 328o

: 328o  أمْ   148o؟ أيُّ الزاويتيْنِ تُمثِّلُ الزاويةَ الصحيحةَ

ها. ، واتجاهِ الشكلُ (30): تحديدُ مقدارِ المحصلةِ

أَِجـُد مقـداَر المحصلـِة واتجاھَھا في المثاِل السابِق بیانیًّا، ثمَّ • 
أُقاِرُن النتائَج. ماذا أستنتُج؟

ُر ثـالُث قوى في نقطٍة مادیـٍة كما في الشكِل )31(. إذا •  تُـؤثـِّ
تَْیِن  كانَْت محصلةُ ھذِه القوى ِصفًرا. فما مقداُر كلٍّ مَن القُوَّ

األولى والثانیِة؟

تمريٌن

(عكسَ  معينةٍ  بزاويةٍ  اليسارِ  إلى  الطائرةَ  الطيارِ  توجيهِ  سببَ  فْتُ  تعرَّ هاتِ  تَّجَ المُ وحدةَ  دراستي  بعدَ 
أثناءِ  في  الطائرةِ  ، وسرعةِ  الرياحِ اتجاهِ محصلةِ سرعةِ  ؛ وهوَ جعلُ  الصورةَ لُ  أتأمَّ  : بندِ في   ( الرياحِ اتجاهِ 
؛ حفاظًا على سالمةِ المسافرينَ وطاقمِ الطائرةِ، وتجنُّبًا لحدوثِ أيِّ أضرارٍ في جسمِ  رجِ دْ هبوطِها نحوَ المَ
تْ عنِ  ، وخرجَ رجِ النحرفَتِ الطائرةُ نحوَ اليمينِ دْ نا أنَّ الطيارَ هبطَ بالطائرةِ باتجاهِ المَ الطائرةِ. ولوِ افترضْ

. رجِ دْ دِ لها على المَ حدَّ المسارِ المُ

. رُ في نقطةٍ ماديةٍ الشكلُ )31(: ثالثُ قو تُؤثِّ

α

R�

Rx

R

F3 = 50 N

F2

F1

60o

y

x

33

ح  مقياس الرسم )1cm : 1 u)، والتمثيل البياين ُموضَّ  
يف الشكل التايل:

  :R املحصلة 

R = 2.3 u, 150o

من امُلالَحظ أنَّ النتائج متقاربة، ولكنَّ إجياد املحصلة 
رياضيًّا هو أكثر دقة منه بيانيًّا؛ نتيجة األخطاء يف دقة 

القياس.

املعطيات:   
.F1x = 0,     F2y = 0,     F3 = 50 N,330o

.F2 = ? , F1  = ?:املطلوب

: احللُّ

املحصلـة تسـاوي صفـًرا، وهـذا يعنـي أنَّ كالًّ مـن 
بات الصادية تسـاوي  بات السـينية وامُلركَّ حمصلـة امُلركَّ

: صفـًرا (Fx = 0 , Fy = 0(؛ لـذا، فـإنَّ

Fx = F1x + F2x + F3 cos (60o + 270o(

0 = 0 + F2x  + (50 × 0.87) → F2x = -43.5N → F2 = 43.5N

Fy = F1y + F2y + F3 sin 330o

0 = F1y + 0 + (50 × -0.5) → F1y = 25 N → F1 = 25 N

B

A

R

C
120o

37o
150o
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مراجعـة الـدرسمراجعـة الـدرس
التقويم  3

عن  رياضيًّا  أو  بيانيًّا  املتجهني  حمصلة  إجياد  املتجهات:  مجع  أ  . 
طريق حتليل تلك املتجهات.

يان  ُيسمَّ متعامدين،  متجهني  استبدال  املتجهات:  حتليل 
بتي املتجه، وحمصلتهام املتجه نفسه، باملتجه. ُمركَّ

مجع املتجهات: حمصلة املتجهات نفسها. ب. 
طرح الكميات املتجهة: مجع متجهي لسالب الكميات املتجهة. جـ. 

عن  أكثر  أو  متجهني  حمصلة  إلجياد  طريقة  البيانية:  الطريقة  د  . 
طريق الرسم باستعامل مقياس رسم مناسب. 

الطريقة التحليلية: طريقة رياضية إلجياد حمصلة متجهني أو 
باهتا. أكثر عن طريق حتليل املتجهات إىل ُمركَّ

النهاية مها  البداية ونقطة  املحصلة تساوي صفًرا؛ ألنَّ نقطة  أ   . 
ل املتجهات مضلًعا مغلًقا(. نفسامها )ُتشكِّ

يف  كام   B املتجه  رأس  إىل   A املتجه  ذيل  من  سهم  رسم  ب. 
مقدار  لتمثيل  باملسطرة؛  السهم  طول  قياس  ثم  الشكل، 
جمموع A و A+B = 8.5 u( B) واجتاه املحصلة باجتاه 

.)A + B السهم )ُيمِكن استعامل املنقلة لتحديد اجتاه

جـ. اإلثبات ُمبنيَّ يف الشكل املجاور.

أكرب قيمة ملحصلتهام تساوي مثيل قيمة أحدمها عندما 
تكون القوتان يف االجتاه نفسه، وأقل قيمة ملحصلتهام 
تساوي صفًرا عندما تكون القوتان متعاكستني يف االجتاه.

vy = 0 أ. 
v sin θ = 0
sin θ = 0
θ = sin-1 (0) = 0o

vx = v  ب. 
v cos θ = v
cos θ =1
θ = cos-1 (1) = 0o
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مراجعـُة الدرِسمراجعـُة الدرِس
ا يأتي:. 1 نُ بينَ كلٍّ ممّ أُقارِ

هاتِ وتحليلُها.  تَّجِ . جمعُ المُ أ 
هاتِ ومحصلتُها.  تَّجِ . جمعُ المُ ب 

ها. هاتِ وطرحُ تَّجِ . جمعُ المُ جـ 
. هاتِ تَّجِ . الطريقةُ التحليليةُ والطريقةُ البيانيةُ في جمعِ المُ د 

باتِها:. 2 ركَّ هاتِ إلى مُ تَّجِ مثِّلُ تحليلَ المُ لُ الفراغَ بما هوَ مناسبٌ في الجدولِ اآلتي الذي يُ : أُكمِ أُحلِّلُ
الُمركَّبةُ العمودیةُالُمركَّبةُ األفقیةُالُمتَِّجھُ 

) d = 8 m , 53o(-----------------
)F = ---- ,-----)6 N- 8 N

)v = √200 m/s , ----)10 m/s---------

3 .: ا على الشكلِ المجاورِ : اعتمادً أُحلِّلُ
؟ بيَّنةِ في الرسمِ هاتِ المُ تَّجِ . ما محصلةُ المُ أ 

 .A َو B  : هيْنِ تَّجِ دُ بيانيًّا محصلةَ المُ . أَجِ ب 
.A + B + C = -D +(-E): . أُثبِتُ بالرسمِ أنَّ جـ 

ما؟ . 4 ، ما أكبرُ قيمةٍ لمحصلتِهِ تانِ متساويتانِ في المقدارِ وَّ : قُ نُ أُقارِ
ما؟ ما أقلُّ قيمةٍ لمحصلتِهِ

5 .: هةٍ v، بحيثُ تَّجِ : ما مقدارُ الزاويةِ التي تُطلَقُ بها كرةُ القدمِ بسرعةٍ مُ بُ أحسُ
ا؟ بةُ العموديةُ للسرعةِ  vy صفرً ركَّ . تساوي المُ أ 

هَ السرعةِ v؟ تَّجِ بةُ األفقيةُ للسرعةِ vx مُ ركَّ . تساوي المُ ب 

إذا . 6 كبيرةٍ.  صخرةٍ  سحبَ  تحاولُ  اراتٍ  جرّ ثالثةُ   : أُحلِّلُ
ها N 4000 في االتجاهاتِ  ةِ سحبٍ مقدارُ وَّ رَ كلٌّ منْها بقُ أثَّ

: بيَّنةِ في الشكلِ المجاورِ المُ
اراتُ في الصخرةِ. رُ بها الجرّ دُ مقدارَ محصلةِ القو التي تُؤثِّ . أَجِ  أ 

كُ الصخرةُ؟ . في أيِّ اتجاهٍ ستتحرَّ ب 

A
B

CD

E

60o

30o

34

املُركَّبة العموديةاملُركَّبة األفقيةاملتجه

(A = 8 m , 53o (4.8 m6.4 m
(B = 10 N , 37o(6 N- 8 N
(C = √200 m/s, 45o(10m/s 10 m/s

1

2

3

4

5

θ1 = 120o  ,  F1 = F2 = F3 = 4000 N أ   . 
θ3 = 210o     θ2 =180o

الحل:
 F1x = F1 cos θ1 = 4000 cos 120o = 2000 N 
F2x = F2 cos θ2 = 4000 cos 180o = -4000 N 
F3x = F3 cos θ3 = 4000 cos 210o = -3400 N 

 F1y = F1 cos θ1 = 4000 cos 120o = 3800 N 
F2y = F2 cos θ2 = 4000 cos 180o = 0 N 
F3y = F3 cos θ3 = 4000 cos 210o = -2000 N 

Fx = 2000 - 4000 - 3480 = -5480 N   
Fy = 3480 + 0 - 2000 = 1480 N  

F = R =     Fx2 + Fy2   =    (-5480)2 + 14802 = 5676 N

α = tan-1 
Fy

Fx

 = 
1480
-5480 = 165o 

6

A
B

C
D

A+B
E

A
B

C

D

A+B+C
-D + (-E(
-E

F1y
F1

F3y

F1x
F2xF3x

F3

Fx

Fy
R α
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ا�ثراُء والتوسُعا�ثراُء والتوسُع الفیزیاُء والتكنولوجیاالفیزیاُء والتكنولوجیا
الوعاُء المغناطیسيُّالوعاُء المغناطیسيُّ

ى البالزما، وهيَ  ا حالةٌ رابعةٌ تُسمّ . توجدُ للمادةِ أيضً ، والغازيةُ ، والسائلةُ لْبةُ : الصُّ ، هيَ   للمادةِ في الطبيعةِ ثالثُ حاالتٍ

 . ، والمغناطيسيةِ : الكهربائيةِ تيْنِ وَّ رُ هذهِ الجسيماتُ بالقُ ا منَ الجسيماتِ المشحونةِ كهربائيًّا؛ لذا تتأثَّ ا جدًّ ا كبيرً تحوي عددً

؛  ها في وعاءٍ ماديٍّ ا التي قدْ تزيدُ على oC 11000، بحيثُ ال يُمكِنُ احتواؤُ تمتازُ البالزما بدرجةِ حرارتِها العاليةِ جدًّ

؟ نَ العلماءُ منَ االحتفاظِ بتلكَ الجسيماتِ هِ، فكيفَ تَمكَّ ألنَّها تعملُ على صهرِ

:Magnetic Bottle ُّالمغناطيسي ( الوعاءُ (القارورةُ

انِ كهربائيانِ لتوليـدِ مجـالٍ  مُ فيها ملفّ تقنيـةٌ يُستخـدَ

تغيِّرِ المقـدارِ واالتجـاهِ؛ الحتـواءِ جسيمـاتٍ  مغناطيسيٍّ مُ

البالزما.  مثلِ  ا  جدًّ عاليةٍ  طاقةٍ  وذاتِ  كهربائيًّا،  مشحونةٍ 

يْـنِ الكهربائييْنِ  ، فـإنَّ الملفَّ وبـحسبِ الشكـلِ المجـاورِ

 ، ما يُشبِهونَ الزجاجـةَ والمجـالَ المغناطيسيَّ النـاتـجَ منْهُ

؟ فكيفَ يُمكِنُ احتواءُ مادةِ البالزما باستخدامِ هذهِ التقنيةِ

التي   F المغناطيسيةُ   ةُ  وَّ القُ ، ومنْها  هةِ تَّجِ المُ هيِّ للكمياتِ  تَّجِ المُ التطبيقاتِ على الضربِ  الدرسِ األولِ بعضَ  نا في  تناولْ

: )F = q )v × B، حيثُ يكونُ اتجاهُ  v في مجالٍ مغناطيسيٍّ B، وتُعطى بالعالقةِ رُ في شحنةٍ كهربائيةٍ q تتحركُ بسرعةٍ  تُؤثِّ

بتيها في الجسيماتِ  ركَّ رُ  بمُ ةُ المغناطيسيةُ تُؤثِّ وَّ . وهذهِ القُ ا معَ كلٍّ منْ سرعةِ الشحنةِ والمجالِ المغناطيسيِّ دً تعامِ ةِ مُ وَّ القُ

 . ا، وإيابًا- حركةً تذبذبيةً منْ دونِ مغادرتِها منطقةَ المجالِ المغناطيسيِّ يْنِ -ذهابً كةً بينَ الملفَّ تحرِّ المشحونةِ بحيثُ تُبقيها مُ

 أبحثُ عنْ تطبيقاتٍ أُخر ،   مستعينًا بمصادرِ المعرفةِ المناسبةِ

. ، وأقرأُهُ أمامَ الطلبةِ في غرفةِ الصفِّ ا عنْ ذلكَ ، ثمَّ أكتبُ تقريرً هاتِ تَّجِ للمُ

F

F
F

B

B

B
v

v

v
الملفُّ 1الملفُّ 2

I I
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اإلثراء والتوسعاإلثراء والتوسع

الفيزياُء والتكنولوجياالفيزياُء والتكنولوجيا

الوعاُء المغناطيسيُّالوعاُء المغناطيسيُّ
اهلدف 

تعريف احلالة الرابعة للامدة )البالزما(، وطريقة االحتفاظ 
إىل  وحتليلها  املغناطيسية،  القوة  اجتاه  حتديد  وكيفية  هبا، 

باهتا.  ُمركَّ
اإلرشادات واإلجراءات: 

ه الطلبة -ضمن جمموعات- إىل قراءة فقرة )اإلثراء  وجِّ  
ع(، ثم مناقشتها يف ما بينهم. والتوسُّ

اطرح عىل الطلبة األسئلة اآلتية:   
ما املقصود بالبالزما؟  البالزما: احلالة الرابعة التي قد   -
توجد عليها املادة، وهي جسيامت مشحونة كهربائيًّا، 
ٍة باملجال الكهربائي واملغناطييس، وتكون  تتأثَّر بشدَّ

ا. درجة حرارهتا عالية جدًّ
هل ُيمِكن االحتفاظ بالبالزما يف وعاء معن؟ ال، ال   -
ُيمِكن االحتفاظ بالبالزما يف وعاء معن؛ ألنَّ درجة 

ا. حرارهتا عالية جدًّ
هبا  االحتفاظ  ُيمِكن  هبا؟  االحتفاظ  ُيمِكن  كيف   -
بقوة  ُيؤثِّر  مغناطيسيًّا،  جمااًل  حيوي  جهاز  باستعامل 
يف  اجلسيامت املشحونة، فتظلُّ تتحرك بن امللفن - 
د ال تغادره.  ذهاًبا، وإياًبا- حركة تذبذبية يف حيِّز حُمدَّ

اجتاه  صحة  من  ق  للتحقُّ اليمنى  اليد  كف  قاعدة  طبِّق   
عند  املشحونة  اجلسيامت  يف  امُلؤثِّرة  املغناطيسية  القوة 

بتي القوة. ًدا اجتاه ُمركَّ النقاط امُلبيَّنة يف الشكل، حُمدِّ

ح  ُيوضِّ أْن  املجموعات  إحدى  من  طالب  إىل  اطلب   
اليمنى يف حتديد  اليد  استعامل كف  اللوح طريقة  عىل 
أْن  ُأخرى  آخر من جمموعة  إىل  اطلب  ثم  القوة،  اجتاه 

بات. ح عملية التحليل إىل امُلركَّ ُيوضِّ

يف  مًعا  للبحث  جمموعتن  أو  جمموعة  كل  أفراد  ه  وجِّ  
للمتجهات،  آخر  تطبيق  عن  املناسبة  املعرفة  مصادر 
ثم كتابة تقرير عنه، ثم مناقشته أمام زمالئهم يف غرفة 

. الصفِّ
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مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة
أضُع دائرةً حوَل رمِز اإلجابِة الصحیحِة لكلِّ جملٍة مّما یأتي:. 1

الكمیةُ الُمتَِّجھةُ مَن الكمیاِت الفیزیائیِة اآلتیِة ھَي: . 1
عدُد المسافریَن في الطائرِة.  . أ 

ةُ الزمنیةُ إلقالِع الطائرِة. المدَّ  . ب 
تسارُع الطائرِة في أثناِء إقالِعھا.  . جـ 

حجُم وقوِد الطائرِة.  . د 

غیَر . 2 الناتَج  فإنَّ  ُمتَِّجھًا،  جمًعا   20 N َو  30 N :تْیِن القُوَّ جمِع  عنَد 
الصحیِح مَن النواتِج الُمحتملِة اآلتیِة ھَو:

 10 N  . أ 
 20 N  . ب 
 50 N  . جـ 

  55 N  . د 

حاصُل الضرِب الُمتَِّجھيِّ |A × B| في الشكِل المجاوِر ھَو:. 3
AB sin 90o  . أ 

   AB sin 30o  . ب 
AB sin 120o  . جـ 
  AB cos 90o  . د 

4 .  )a1 - a2 = 0( بناًء على العالقِة a1 ،a2 العالقةُ بیَن ُمتَِّجھَِي التساُرِع
ھَي:

الُمتَِّجھاِن a1 ، a2 متساویاِن في المقداِر، ومتعاكساِن في االتجاِه.  . أ 
الُمتَِّجھاِن a1 ، a2 متساویاِن في المقداِر، وفي االتجاِه نفِسِھ.  . ب 
الُمتَِّجھاِن a1 ، a2 مختلفاِن في المقداِر، وفي االتجاِه نفِسِھ.  . جـ 

الُمتَِّجھاِن a1 ، a2 مختلفاِن في المقداِر، ومتعاكساِن في االتجاِه.  . د 

المقداُر واالتجاهُ لمحصلِة القوى في الشكِل المجاوِر ھما:. 5
        +y 30 باتجاِه محوِر N  . أ 
        -y 30 باتجاِه محوِر N  . ب 

         +y 10 باتجاِه محوِر N  . جـ 
0 N  . د 

A

B

z

y

x30o

37o

53o

x

y

10N
10N

10N
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مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة
تسارع الطائرة يف أثناء إقالعها. جـ.   -1

يتجاوز  أْن  ُيمِكن  ال  املحصلة  مقدار  )ألنَّ   55 N د   .   -2
يقلَّ عن  أْن  ُيمِكن  للقوتني، وال  اجلربي  املجموع 

القيمة املطلقة حلاصل طرحهام(.

AB sin 90o أ   .   -3

املتجهان a1 و a2 متساويان يف املقدار، ويف االجتاه  ب.   -4
نفسه.

 +y 10 باجتاه حمور N جـ.   -5

    20  cos  120o أ   .   -6

تنويه: 
 A  يف الفقرة الثالثة من السؤال األول، مقدار الزاوية بني املتجه
وحمور x+ هو 30o، أّما الزاوية بني املتجه A واملتجه B فهي 90o؛ 

.(x - z( يف املستوى A إذ يقع املتجه

1

36



لَِّة بسرعٍة مقداُرھا m/s 20 في االتجاِه الُمبیَِّن . 6 بَْت سعاُد كرةَ السَّ صوَّ
في الشكِل المجاوِر. أيُّ اآلتیِة تُمثُِّل الُمركَّبةَ األفقیةَ للسرعِة:

cos 120o 20؟  . أ 
cos 60o 20؟  . ب 

sin 120o 20؟  . جـ 
cos 30o 20؟  . د 

أُحلُِّل: ركَل العٌب كرةَ قدٍم كتلتُھا kg 0.4 لتنطلَق بسرعِة m/s 30 في   .2
، وبتساُرٍع  اتجاٍه یَصنُع زاویةً مقداُرھا 37o مَع سطِح األرِض األفقيِّ
مقداُرهُ  m/s2 10. استغرقَِت الكرةُ مدَّةً زمنیةً مقداُرھا s 6 لتعوَد إلى 

مستوى سطِح األرِض: 
ُد الكمیاِت الُمتَِّجھةَ والكمیاِت القیاسیَة. أُحدِّ  . أ 

.  أُمثُِّل الكمیاِت الُمتَِّجھةَ بیانیًّا. ب 
ُر إجابتي.  ھْل یُمِكُن إیجاُد محصلِة تلَك الكمیاِت الُمتَِّجھِة؟ أُفسِّ  . جـ 

أُحلُِّل: تُؤثُِّر قًوى ِعدَّةٌ في جسٍم كما في الشكِل المجاوِر.  .3
رِة في الجسـِم بالطریقـِة  أَِجـُد المقـداَر واالتجـاهَ لمحصلـِة الـقـوى الُمـؤثـِّ

التحلیلیِة. 

والثاني   ،(–�( محوِر  اتجاِه  في   F = 8 N األوُل  ُمتَِّجھاِن:  أحُسُب:   .4
r = 5 m في اتجاِه محوِر )�+). أَِجُد:

3 F  . أ 
- 0.5 r  . ب 

|r × F |  . جـ 
|r × r|  . د 

F . r  . ھـ 

وقطَعْت  األقداِم،  على  سیًرا  منزلِھا  مْن  نوُر  انطلقَْت  المشكالِت:  حلُّ   .5
مسافـةَ m 400 باتـجـاِه الـغـرِب، ثمَّ اتـجَھْت شماًال، وقطَعْت مسافـةَ 
m 200 لتـصَل منزَل صدیقتِھـا. إذا أراَدْت نــوُر العـودةَ مباشرةً إلى 
منـزلِھـِا بـخطٍّ مستقیٍم، فكـْم متـًرا یجـُب أْن تسیَر؟ في أيِّ اتـجـاٍه یتعیَُّن 

علْیِھا السیُر حتّى تصَل منزلَھا؟

مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة

20 m/s

60o

40 N
20 N

10 N

20 N

37o

37

املعطيات:
m = 0.4 kg,  v = 30 m/s,  a = 10 m/s2,  t = 6 s,  θ = 37oأ.

الكميات املتجهة: أ   . 
األرض  جذب  قوة  من  ناتج  )التسارع   a التسارع   ،v السعة   

للكرة، وهو دائاًم عمودي إىل األسفل يف اجتاه مركز األرض(. 
الكميات القياسية:

.t الزمن ،Ө الزاوية ،m الكتلة

متثيل الكيات املتجهة كام يف الشكل: ب. 

يف  بعض  عن  بعضها  خمتلف  املتجهة  الكميات  ألنَّ  ال؛  جـ. 
النوع )السعة، والتسارع(.

Fx = 40 cos 37o + 20 cos 90o + 10 cos180o + 20 cos 270o = 22 N

Fy = 40 sin 37o + 20 sin 90o + 10 sin 180o + 20 sin 270o = 24 N

F = R =    Fx
2 + Fy

2  =    222 + 242 = 32.6 N 

α = tan-1 
Fy

Fx
 = 24

22
 = 47.5o

3 F = 3 × 8 = 24 N, - y أ. 

– 0.5 r = 0.5 × 5 = 2.5 m,- x ب. 

 |r × F| = 5 × 8 × sin 90o = 40m.N  ,-z  باجتاه جـ. 

|r × r| = 5 × 5 × sin 0o = 0 N د. 

F.r = 8 × 5 × cos 90o = 0 N.m هـ. 

2

3

4

5d2 = 200 m,90o  ،    d1 = 400 m,180o

ألنَّ املتجهني متعامدان؛ ُتستعَمل نظرية فيثاغورس إلجياد حمصلة املتجهني: 

 d =     4002 + 2002  = 447 m

α = tan-1 
d2

d1

 = tan-1 -200
400

 = tan-1 - 0.5 = 153.4o , 333.4o

الزاوية الصحيحة هي α = 153.4o؛ ألنَّ املتجه يقع يف الربع الثاين.
 ،447 m: املقدار  املحصلة يف  فتساوي  منزهلا  إىل  للعودة  نور  تقطعها  أْن  التي جيب  اإلزاحة  أّما 

.+xعن حمور α = 333.4o ؛ أْي بزاويةd ولكن يف اجتاه معاكس الجتاه املحصلة

1cm: 5 m/s2

a

(1cm: 1 m/s)

37o

v

37



ـُل مثلثًا مغلقًا كـما في الشكـِل المجاوِر.        ثـالثـةُ ُمتَِّجھـاٍت للسرعـِة تُشكِّ  .6
أَِجُد:

 v1 + v2  . أ 
محصلةَ الُمتَِّجھاِت الثالثِة.  . ب 

، فاصطدَمْت  بَْت سارةُ كرةَ تنِس أفقیًّا نحَو حائٍط عموديٍّ أحُسُب: صوَّ  .7
الشكِل  الشرق كما في  باتجاِه   10 m/s مقداُرھا v1 أفقیٍة  بِھ بسرعٍة 
.7 m/s مقداُرھا v2 المجاوِر، ثمَّ ارتدَّْت عْنھُ أفقیًّا نحَو الغرِب بسرعٍة

 .(∆v = v2 - v1( أَِجُد التغیَُّر في سرعِة الكرِة

أستنتُج: ما مقداُر الزاویِة بیَن الُمتَِّجھْیِن: A َو B في الحالتْیِن اآلتیتْیِن:  .8
A × B| =  A B|؟  . أ 

A.B =  A B؟   . ب 

أستخدُم الطریقةَ البیانیةَ في حساِب ناتِج جمِع الُمتَِّجھاِت وطرِحھا كما   .9
ھَو ُمبیٌَّن في الشكِل اآلتي:

 

 

ٍة في منزٍل عائٍم على الماِء لسحبِِھ  أُحلُِّل: ثالثةُ قوارَب، كلٌّ مْنھا یُؤثُِّر بقُوَّ  .10
َك المنزُل باتجاِه محوِر )y+)، فأَِجُد:        كما في الشكِل المجاوِر. إذا تحرَّ

.F ِة مقداَر القُوَّ  . أ 
ًدا اتجاھَھا. مقداَر محصلِة القوى الثالِث، ُمحدِّ  . ب 

R ُالمحصلة
ُل كلُّ مربٍع في الرسِم  حیُث یُمثـِّ

.)1u) ًوحدةً واحدة

مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة

ناتُج جمِع:

v1

v2

v 3
= 45 m/s

v2

v1

50N

60N

50o 30o

2A + B - C + 1.5 D 

A

B
D

C

F
 D َو ،C َو ،B َو ،A :الُمتَِّجھاُت

y

x
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مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة
v1 + v1 = - v3 أ. 

v1 + v1 = 45 m/s

يف اجتاه معاكس الجتاه املتجه v3، وُيمِكن استعامل املنقلة 
.)v1 + v1(واملتجه +x لقياس الزاوية بني حمور

ل مثلًثا مغلًقا )نقطة  ا ُتشكِّ املحصلة تساوي صفًرا؛ ألنَّ ب. 
البداية تنطبق عىل نقطة النهاية(.

v2 = -7 m/s  ، v1 = 10m/s

∆v = v2 - v1 = (-7) - 10 = -17 m/s

|A × B| = A B أ. 
 A B sin θ = A B 

sin θ =1 → θ = 90o

A .B = A B ب. 
A B cos θ = A B

cos θ = 1 → θ = 0o

2A + B – C + 1.5D
(4.1 u, 346o(

ناتج مجع:

R  المحصلة
R = 5 u, 270o

 D ، C ، B ، A :املتجهات
** ُيمثِّل كل مربع يف الرسم وحدة (1u) واحدة.

6

7

8

9

10 : ك املنزل يف اجتاه الشامل y+، وهذا يعني أنَّ اجتاه املحصلة R هو يف اجتاه y+ أيًضا؛ لذا، فإنَّ حترَّ
Ry = R   ،  Rx = 0

Rx = F cos 60o + 60 cos 90o + 50 cos 140o أ. 
0 = 0.5 F + 0 + (50 × -0.76)

F=76 N

Ry = F sin 60o + 60 sin 90o + 50 sin 140o

R = (70 × 0.87) + 60 + (50 × 0.64)
R = 152

ب. 

2A

B

1.5 D
R

-C

A

B

C

D

R
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Motion ية: احلركة الوحدة الثان

جتربة استهاللية: وصف احلركة باستخدام املدرج اهلوائي.

عدد احلصصالتجارب واألنشطةالنتاجاتالدرس

األول:

احلركة يف ُبْعد واحد.

ات امُلتعلِّقة بوصف احلركة برسوم بيانية. ُيمثِّل املتغريِّ  

ُ رسوًما بيانيًة تتعلَّق بوصف احلركة. ُيفرسِّ  

ُح معادالت احلركة يف امليكانيكا، ويستخدُمها يف حلِّ املسائِل. ُيوضِّ  

يستقيص أمهيَة التطبيقات احلياتية للحركة يف ُبْعد واحد.  

قياس تسارع السقوط   
احلر عمليًّا.

6

الثاين: 

احلركة يف ُبْعدين.

مسائل  حلِّ  يف  وقوانينه  ومفاهيمه  امليكانيكا  بعلم  معرفته  ُيوظُِّف   
حسابية.

ُيطبُِّق معرفته بعلِم امليكانيكا ومفاهيِمِه وقوانينِِه عنَد تفسرِي مشاهداٍت   
ومواقف ُمتعلِّقة باحلركة.

يستقيص أمهيَة التطبيقات احلياتيِة للحركِة يف ُبْعدْين.  

وصف حركة املقذوف   
األفقي.

5

الصفالنتاجات الالحقةالصفالنتاجات السابقة

حيسب الرسعة الثابتة والرسعة املتوسطة جلسم   
يتحرك يف خط مستقيم.

الحادي عشرال يوجد.التاسع
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الوحدُة

الوحدة الثانية: الحركةالوحدة الثانية: الحركة
ُل الصورَة أتأمَّ

ثم  البلياردو،  كرات  صورة  إىل  الطلبة  انتباه  الفت 
اطرح عليهم األسئلة اآلتية:

هل مارست لعبة البلياردو؟  
ال.

هل شاهدت أحًدا يلعبها؟  
نعم.

كيف ُترتَّب الكرات يف بداية اللعبة؟   
الطاولة يف  د من  حُمدَّ امللونة عىل مكان  الكرات  توضع 

شكل مثلث.

كيف ُتستعَمل عصا البلياردو؟  
الكرات  نحو  بيضاء  كرة  قذف  يف  العصا  ُتستخدم 

امللونة املرتبة.

ِصْف حركة كرة البلياردو عىل سطح الطاولة.  
فتنتقل  األُخرى،  الكرات  مع  البيضاء  الكرة  تتصادم 
اجتاهات  يف  مجيعها  لتنطلق  إليها،  احلركية  الطاقة 
مستقيم،  أفقي  خط  عىل  كرة  كل  وتتحرك  خمتلفة، 

ا يف ُبْعد واحد.  وتوصف حركة كل كرة وحدها بأهنَّ

ُل الصورَة أتأمَّ
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الـحـركـةُالـحـركـةُالوحدُة

M o t i o nM o t i o n

ا خاصةً بضربِ  الً عصً ستعمِ ، ثمَّ يبدأُ اللعبَ مُ رتِّبُ الالعبُ كراتَ البلياردو على شكلِ مثلثٍ يُ
دةٍ، غيرَ أنَّ كلَّ  تعدِّ كُ كراتُ البلياردو في اتجاهاتٍ مُ ، فتتحرَّ عِ الكرةِ البيضاءِ نحوَ هذا التجمُّ

؟ . فهلْ يُمكِنُ وصفُ حركةِ كلِّ كرةٍ بأنَّها منتظمةٌ ها على خطٍّ مستقيمٍ كُ وحدَ كرةٍ تتحرَّ

39
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الفكرة العامة: 
ضع ثالثة أجسام خمتلفة عىل الطاولة )حقيبة، وكتاب،   
وحمفظة(، ثم اطلب إىل الطلبة حتديد موقع كل جسم 

بالنسبة إىل اجلسمن اآلخرين.
موقعها  حتديد  الطلبة  إىل  اطلب  ثم  املحفظة،  ك  حرِّ  

بالنسبة إىل اجلسمن اآلخرين.
ة أخرى يف االجتاه السابق نفسه، ثم اطلب  ك املحفظة مرَّ حرِّ  

إىل الطلبة حتديد موقعها بالنسبة إىل اجلسمن اآلخرين.
قبل  للمحفظة  املحتمل  املوقع  عن  الطلبة  اسأل   

حتريكها مرة ثالثة، بناًء عىل نمط احلركة.
الطلبة  املثال عىل أجسام متحركة يشاهدها  طبِّق هذا   
ثم  والطائرات(،  السيارات،  )مثل:  اليومية  احلياة  يف 

طبِّقه عىل الكواكب واملجرات.
اطرح عىل الطلبة األسئلة اآلتية:

إذا شاهدت طائرة تبدأ االنطالق من مدرج اإلقالع،   
فهل ُيمِكنك حتديد موقعها بعد نصف دقيقة؟ 

ستكون بعد نصف دقيقة عند هناية املدرج، وما تزال 
تالمس األرض.

هل ُيمِكنك حتديد موقعها بعد مخس دقائق؟  
 ستكون بعد مخس دقائق حُملِّقًة يف اجلو.

عند خروجك صباًحا من املنزل إىل املدرسة، ما الذي   
يتعنَّ عليك معرفته لتحديد وقت مغادرة املنزل؟

الوقت  الوقت، ثم أحسُب  الساعة لتحديد  النظر إىل 
املتبقي الالزم لالنتقال إىل املدرسة.

التنبُّؤ  ُيمِكنك  كيف  الكون،  د  متدُّ نظرية  عىل  اعتامًدا   
بمواقع املجرات بعد مليون سنة؟ 

واجتاه  ورسعتها،  احلايل،  بموقعها  معرفتي  عىل  بناًء 
حركتها، والزمن الالزم لذلك، وهو مليون سنة. 

مشروع الوحدة:    صنع مظلة هبوط
واهلندسة  بالتكنولوجيا  العلوم  ربط  ملنحى  حتقيًقا 
نت  واآلداب والفنون والرياضيات )STEAM)،فقد تضمَّ
الطريقة  عىل  الطلبة  لتدريب  علميًّا  مرشوًعا  الوحدة 
العلمية التي يتبعها العلامء يف بناء نموذج واختباره؛ ُبْغَيَة 
تقديمه للُمستهِلك. وانسجاًما مع موضوع الوحدة، فقد 
تتمثَّل أمهيتها  ليكون صنع مظلة هبوط،  اختري املرشوع 

يف حتقيق األمان والسالمة مُلستخِدمها. 
ح للطلبة أمهية استخدام مظالت اهلبوط، وصفات  وضِّ  

املواد التي ُتصنَع منها؛ حتقيًقا للهدف من استخدامها.

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية                 

التفكري: التنبُّؤ.   *
العلمية،  املعرفة  طرائق  من  ُيَعدُّ  املالحظة  عىل  املبني  العلمي  التنبُّؤ  أنَّ  للطلبة  ح  وضِّ
وأنَّ أمهيته تتمثَّل يف اكتساب املعرفة يف احلاالت التي يصعب فيها املالحظة، أو إجراء 

القياس العلمي.
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? الفكرةُ العامةُ:

نا،  ؛ سواءٌ أكانَ قريبًا حولَ لدراسةِ حركةِ أيِّ جسمٍ
، يتعيَّنُ عليْنا أنْ نصفَ مكانَ  ا في الفضاءِ أمْ بعيدً
ا،  قديمً فيهِ  دَ  جِ وُ الذي  والمكانَ   ، اآلنَ وجودِهِ 

. وأينَ سيكونُ بعدَ زمنٍ

ــدٍ واحــدٍ  : الحركــةُ فــي بُعْ الــدرسُ األولُ
Motion in One Dimension

دٍ واحدٍ تعني أنَّ  : الحركةُ في بُعْ الفكرةُ الرئيسةُ
، في اتجـاهٍ  كُ على خـطٍّ مستقيـمٍ الجسمَ يتحـرَّ

. ، أوْ في اتجاهيْنِ متعاكسيْنِ واحدٍ

ــنِ  ديْ بُعْ فــي  الحركــةُ  الثانــي:  الــدرسُ 
Motion in Two Dimensions

ـنِ تعني أنَّ  ـديْ : الحركـةُ في بُعْ الـفكرةُ الرئيسـةُ
دونِ  مـنْ  متعامدتيْنِ  بتيْنِ  ركَّ مُ الجسمِ  لسرعـةِ 

.ما على األُخر اعتمادِ إحداهُ

40

بيضة،  محل  ُيمِكنها  هبوط  مظلة  لصنع  مناسبة  تصاميم  ة  ِعدَّ وضع  إىل  الطلبة  ه  وجِّ  
واهلبوط هبا من نافذة الطابق الثاين دون أْن تنكرس. 

التصاميم، ثم صنع نموذج  الطلبة وضع خطة سليمة الختيار أحد هذه  إىل  اطلب   
املظلة ضمن مواصفات التصميم، وإجراء عمليات االختبار وفق اخلطة.

ه الطلبة إىل االطالع عىل املوضوع بصورة مفصلة يف كتاب األنشطة والتجارب  وجِّ  
التعديالت  بناء املرشوع وتنفيذه واختبار أدائه، وإدخال  العملية، وتطبيق خطوات 

الرضورية عليه يف حال عدم نجاحه.

40



تجربة استهالليةتجربة استهاللية
اهلدف: إجراء عمليات قياس دقيقة للزمن واملسافة، وحساب 

رسعة جسم متحرك.
زمن التنفيذ: 35 دقيقة

األجسام  سقوط  خطر  من  الطلبة  ر  حذِّ السالمة:  إرشادات 
واألدوات املختلفة عىل أقدامهم.

املهارات العلمية: القياس، إجراء العمليات احلسابية، االستقصاء.

اإلجراءات والتوجيهات: 
اطلب إىل الطلبة االطالع عىل اخللفية النظرية للتجربة يف   
ثم  العملية،  والتجارب  األنشطة  وكتاب  الطالب  كتاب 

ح هلم ما يأيت: وضِّ
طريقة عمل البوابتن الضوئيتن وتوصيلهام بالعداد الرقمي.  -

التوصيل  نقطتي  مع  سلكن  باستخدام  بوابة  كل  توصل 
اخلاصتن بالعداد، ويتم انتقاء الوظيفة املناسبة للتجربة.

وظيفة الثقل امُلعلِّق بالنسبة إىل العربة.  -
للتأثري بقوة يف العربة، وحتريكها عىل املدرج.

ُتؤثِّر يف جسم بصورة  ر الطلبة بأنَّ القوة املحصلة التي  ذكِّ  
اجلسم  يتحرك  حن  يف  بتسارع،  حتريكه  ُتسبِّب  مستمرة 

برسعة ثابتة عندما ال يتأثر بقوة حمصلة.
ر الطلبة بطريقة حساب املتوسط احلسايب لعددين خمتلفن،  ذكِّ  

وذلك ملساعدهتم عىل معرفة الرسعة النهائية.
طريق  عن  ثابت،  بتسارع  العربة  حتريك  الطلبة  إىل  اطلب   
إحداث ميل يف املدرج اهلوائي، ومن دون استخدام األثقال 

واخليط، ودراسة العالقة بن زاوية امليل والتسارع. 

النتائج املتوقعة:
أخر الطلبة أنَّ النتائج قد ختتلف بن جمموعاهتم بالرغم من استخدام 
نفس العربة واألثقال، وذلك بسبب االختالف يف موقعي البوابتن 
لكل جمموعة. فكلَّام زادت املسافة بن البوابة األوىل وموقع سكون 
إىل  يؤدي  ما  الصفر؛  عن  االبتدائية  الرسعة  قيمة  ابتعدت  العربة، 
خطأ يف حساب الرسعة النهائية؛ أْي إنَّ كل جمموعة حتسب الرسعة 
بالطلب  ذلك  معاجلة  وُيمِكن  االبتدائي.  املوقع  عىل  بناًء  النهائية 
البوابة  الُبْعد من موقع  أفراد كل جمموعة بدء احلركة عىل نفس  إىل 

األوىل، وجعل املسافة بن البوابتن متساوية لكل املجموعات.

التحليل واالستنتاج: 
قراءة زمن احلركة الكيل من العداد الرقمي، ومراعاة أاّل تزيد   1

(0.1 s). دقة القياس عىل
حلساب  الالزمة  الرياضية  العالقة  الحًقا  الطلبة  سيتعرف   2
الرسعة املتوسطة، وهي ناتج قسمة اإلزاحة الكلية للعربة عىل 

الزمن الكيل.
بُأخرى أكر منها إىل زيادة  امُلعلَّقة  الكتلة  تغيري  سيؤدي   3
العربة، وزيادة تسارعها، وزيادة مقدار  امُلؤثِّرة يف  القوة 

الرسعة املتوسطة.
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تجربٌة استهالليٌة  تجربٌة استهالليٌة  ?

وصُف الحركِة باستخداِم الَمْدرِج الھوائيِّ
 : كتلتانِ  ،( رقميٌّ زمنيٌّ  ادٌ  عدّ  ، خيطٌ  ، بكرةٌ  ، ضوئيتانِ ابتانِ  (بوّ هُ  وملحقاتُ هوائيٌّ  رجٌ  دْ مَ  : واألدواتُ الموادُّ 

.)50 g( َو ،)100 g(

:  إرشاداتُ السالمةِ
.  الحذرُ منْ سقوطِ األجسامِ واألدواتِ على القدميْنِ

 : خطواتُ العملِ
. ادِ الزمنيِّ الرقميِّ على نحوٍ صحيحٍ ابتيْنِ بالعدّ لُ البوّ ، ثمَّ أَصِ ، وأُثبِّتُهُ بشكلٍ أفقيٍّ رجَ الهوائيَّ دْ زُ المَ أُجهِّ  1
هُ فوقَ البكرةِ. رُ ، ثمَّ أُمرِّ ، وأربطُها بخيطٍ ، ثمَّ أضعُ العربةَ على الطرفِ البعيدِ رجِ دْ أُثبِّتُ البكرةَ فوقَ طرفِ المَ  2
، واألُخر عندَ  ما عندَ موقعِ بدايةِ الحركةِ ، بحيثُ تكونُ إحداهُ رجِ دْ ابتيْنِ الضوئيتيْنِ فوقَ المَ أُثبِّتُ البوّ  3

موقعِ نهايتِها. 
. كُ إلى األسفلِ لتحريكِ العربةِ هُ يتحرَّ أربطُ الطرفَ الحرَّ للخيطِ في الكتلةِ (g 50)، ثمَّ أتركُ  4

. علَّقةِ كُ منْ نقطةِ البدايةِ تحتَ تأثيرِ الكتلةِ المُ ، وأتركُ العربةَ تتحرَّ لُ مضخةَ الهواءِ أُشغِّ  5
. ادِ الزمنيِّ الرقميِّ ها، وأنظرُ قراءةَ العدّ ، واإلزاحةَ التي تقطعُ ظُ حركةَ العربةِ أُالحِ  6

. نُ نتيجةَ القياسِ في الجدولِ وِّ ، ثمَّ أُدَ رجِ دْ ابتيْنِ الضوئيتيْنِ على طولِ المَ أقيسُ المسافةَ بينَ البوّ  7
. نُ النتائجَ في الجدولِ وِّ رُ التجربةَ باستخدامِ الكتلةِ األُخر (g 100)، ثمَّ أُدَ أُكرِّ  8

اإلزاحةُالحالةُ (الشكُل)
Δ x)m(

زمُن الحركِة
Δt)s(

السرعةُ المتوسطةُ
v )m/s(

)50 g( الكتلةُ األولى
)100 g( ُالكتلةُ الثانیة

: التحليلُ واالستنتاجُ
. دُ الزمنَ الكليَّ لحركةِ العربةِ في حالِ استخدامِ كلِّ كتلةٍ أَجِ  .1

.( دُ ناتجَ قسمةِ إزاحةِ العربةِ على زمنِ الحركةِ في كلٍّ منَ الحالتيْنِ (الناتجُ هوَ السرعةُ المتوسطةُ أَجِ  .2

. علَّقةِ نُ النتائجَ عندَ اختالفِ الكتلةِ المُ أُقارِ  .3

ا، فهلْ يُمكِنُ معرفةُ سرعتِها النهائيةِ بناءً على  : إذا كانَتِ السرعةُ االبتدائيةُ للعربةِ صفرً التفكيرُ الناقدُ  .4

؟ السرعةِ المتوسطةِ

41

تفكري ناقد: حُتسب الرسعة النهائية بمعرفة كل من الرسعة املتوسطة والرسعة االبتدائية،   4
)يفرتض يف هذه التجربة أْن تكون الرسعة االبتدائية مساوية للصفر(، وذلك باستخدام 

العالقة اآلتية:  الرسعة املتوسطة = )صفًرا + الرسعة النهائية( ÷ 2 
اسرتاتيجية التقويم: التقويم املعتمد عىل األداء. 

أداة التقويم: ُسلَّم تقدير رقمي.

123معايير األداءالرقم

يراعي تعليامت األمان والسالمة العامة عند تنفيذ خطوات التجربة.1

يقرأ تعليامت التجربة قراءة دقيقة، ويتعاون مع زمالئه عىل تنفيذ اخلطوات.2

ب ملحقاته بصورة صحيحة.3 ُيثبِّت املدرج اهلوائي بشكل أفقي، ثم ُيركِّ

ن قراءات صحيحة.4 له، وُيدوِّ يوِصل البوابتني الضوئيتني بالعداد الرقمي، ثم ُيشغِّ

ن من حتريكها بسهولة.5 ره فوق البكرة، ويتمكَّ يضع العربة فوق املدرج، ثم يربطها باخليط، ثم ُيمرِّ

نا بصورة صحيحة.6 يقيس املسافة بني نقطتي بداية احلركة ونايتها، ثم ُيدوِّ

نا.7 يقرأ بيانات شاشة العداد الرقمي قراءة صحيحة، ويستخدم وحدات القياس الصحيحة، ثم ُيدوِّ

ل إىل نتيجة صحيحة.8 ضها، ويتوصَّ يستخدم العالقة الرياضية اخلاصة بحساب السعة، وُيعوِّ
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احلركُة � بُْعٍد واحٍداحلركُة � بُْعٍد واحٍد
M o t i o n  i n  O n e  D i m e n s i o nM o t i o n  i n  O n e  D i m e n s i o n 11الدرُسالدرُس

الفكرُة الرئيسُة:

دٍ واحدٍ تعني أنَّ الجسمَ  الحركةُ في بُعْ
اتجاهٍ  ، في  كُ على خطٍّ مستقيمٍ يتحرَّ

. ، أوْ في اتجاهيْنِ متعاكسيْنِ واحدٍ

ِم: نتاجاُت التعلُّ

بوصفِ •  تعلِّقةَ  المُ تغيِّراتِ  المُ أُمثِّلُ 
. الحركةِ برسومٍ بيانيةٍ

 •. ا بيانيةً تتعلَّقُ بوصفِ الحركةِ رُ رسومً أُفسِّ
حُ معادالتِ الحركةِ في الميكانيكا، •  أُوضِّ

. ها في حلِّ المسائلِ وأستخدمُ
أستقصي أهميةَ التطبيقاتِ الحياتيةِ • 

. دٍ واحدٍ للحركةِ في بُعْ

املفاهيُم واملصطلحاُت:
.Position ُالموقع

.Reference Point ِنقطةُ اإلسناد
.Displacement ُاإلزاحة

.Distance ُالمسافة
.Uniform Motion ُالحركةُ المنتظمة

.Speed ُالسرعةُ القياسية
.Velocity ُهة تَّجِ السرعةُ المُ

.Average Velocity ُالسرعةُ المتوسطة
.Instantaneous Velocity ُالسرعةُ اللحظية

.Acceleration ُع التسارُ
.Free Fall Acceleration ِّعُ السقوطِ الحر تسارُ

Motion ُالحركة
كُ على  ؛ فالـكرةُ مثالً تتحرَّ كُ األجسـامُ بطرائقَ مختلفـةٍ تتحـرَّ
، في حيـنِ  سطـحِ األرضِ في خطٍّ مستقيمٍ عندَ ركلِها بصورةٍ أفقيةٍ

نٍ عندَ ركلِها بزاويةٍ نحوَ األعلى.  نْحَ كُ في مسارٍ مُ أنَّها تتحرَّ
، تُصنَّفُ ضمنَ ثالثةِ مجاالتٍ  دةٌ تعدِّ يوجدُ للحركةِ أشكالٌ مُ
، والحركةُ  ديْنِ ، والحركةُ في بُعْ دٍ واحدٍ : الحركةُ في بُعْ ، هيَ رئيسةٍ
دٍ  في ثالثةِ أبعادٍ. وسندرسُ في هذهِ الوحدةِ موضوعَ الحركةِ في بُعْ
فُ حركةُ كرةٍ ما على سطحِ  . توصَ ديْنِ ، وموضوعَ الحركةِ في بُعْ واحدٍ
تِ  ؛ سواءٌ استمرَّ دٍ واحدٍ األرضِ في خطٍّ مستقيمٍ بأنَّها حركةٌ في بُعْ

 . ، أوْ في اتجاهيْنِ متعاكسيْنِ الحركةُ في اتجاهٍ واحدٍ

Position and Displacement ُالموقُع واإلزاحة
 ، رادُ وصفُ حالتِهِ الحركيةِ عندَ تحديدِ موقعِ (Position) جسمٍ يُ
، أوْ نعتمدُ نظامَ إحداثياتٍ متعامدةٍ  هُ نا نعتمدُ على أجسامٍ أُخر قربَ فإنَّ
هذا  موقـعُ  إليْـها  بُ  نسَ يُ دةً  حدَّ مُ  (Reference point) إسنـادٍ  ونقطةَ 
. ويُطلَقُ على نظامِ اإلحداثياتِ ونقطةِ اإلسنادِ اسمُ اإلطارِ  الجسمِ
، قدْ  . فمثالً دٍ واحدٍ . سنبدأُ بدراسةِ الحركةِ في بُعْ المرجعيِّ للحركةِ
، أوْ  كُ الجسمُ في خطٍّ مستقيمٍ على محورِ )x( في اتجاهٍ واحدٍ يتحرَّ
حُ حركةَ كرةٍ في  ، أنظرُ الشكلَ )1( الذي يُوضِّ في اتجاهيْنِ متعاكسيْنِ

.)x( ِدٍ واحدٍ على محور بُعْ

. الشكلُ (1): اإلزاحةُ والمسافةُ

-1 1 2 3 4 50-2-3-4

المرحلةُ األولى
المرحلةُ الثانيةُ
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الفكرة الرئيسة:   
اسأل الطلبة عن األشكال املختلفة للحركة، وال تستبعد 
االنتقالية  احلركة  أشكال  عىل  ًزا  ُمركِّ إجاباهتم،  من  ا  أيًّ
ُبْعدين  يف  أو  مستقيم(،  )خط  واحد  ُبْعد  يف  تكون  التي 
)مسار أفقي منحٍن(، أو يف ثالثة أبعاد )لليمني واليسار، 

واألعىل، واألسفل(.

الربط مع المعرفة السابقة:     
ما  ر  وتذكُّ احلركة،  موضوع  مراجعة  الطلبة  إىل  اطلب 
التاسع، مثل: تعريف كلٍّ من املسافة  درسوه يف الصف 
ووحدات  السعة،  وأنواع  بينهام،  والعالقة  والسعة، 

قياسها املختلفة.

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية 

املهارات احلياتية: احلوار، االتصال.  *
املفاهيم  من  مها  واالتصال  احلوار  أنَّ  الطلبة  أخرب 
العابرة التي هلا أمهية كبرية يف نقل املعلومات بني األفراد 
العلمية،  املعرفة  بلوغ  إىل  سعًيا  املختلفة؛  واجلهات 

وتوثيق مصدرها.
اطلب إىل الطلبة ذكر أمثلة عىل أجسام تتحرك يف بعد   
مستقيم،  خط  يف  احلركة  عىل  ًزا  ُمركِّ بعدين،  أو  واحد 

واحلركة يف اجتاه واحد، أو يف اجتاهني متعاكسني.
الُبْعدين،  الواحد، ومفهوم  الُبْعد  للطلبة مفهوم  ح  وضِّ  
ُمثِّاًل عىل ذلك  الرياضيات،  الثالثة يف  ومفهوم األبعاد 

بأشياء من غرفة الصف.

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية 

التفكري: التحليل.  *
ح للطلبة أنَّ التحليل هو أحد املفاهيم العابرة، وأنَّه   وضِّ
استخراج  يف  تتمثَّل  أمهيته  وأنَّ  التفكري،  خطوات  من 
املعلومة من نص، أو رسم بياين، أو صورة بعد حتليلها.

11الدرُسالدرُس
تقديم الدرس  1

الحـركــة في بُـْعــد واحــد
Mot ion  in  One  D imens ion

التدريس  2

نشاط سريع  
استخدم مسطرة مرتية وثالث كرات لتمثيل الشكل )1( عىل الطاولة أمام الطلبة، ثم 

بنيِّ هلم متجهات املوقع، وكيفية احلصول عىل اإلزاحة منها.

بناء المفهوم:  
املوقع، اإلزاحة. 

ُمبيِّنًا  أخرب الطلبة أنَّ مفهومي املوقع واإلزاحة ُيستخَدمان يف وصف حركة األجسام، 
ن من حمور واحد  يتكوَّ استناًدا إىل إطار مرجعي  املتحرك  د موقع اجلسم  حُيدَّ هلم كيف 
ُبْعدين(، أو ثالثة حماور )حركة يف ثالثة  ُبْعد واحد(، أو حمورين )حركة يف  )حركة يف 
ًزا عىل التغريُّ يف موقع اجلسم املتحرك يف ُبْعد واحد عىل حمور  أبعاد(، ونقطة إسناد، ُمركِّ
)x(؛ أْي باجتاهي اليمني واليسار، واعتامد الصفر نقطة إسناد لتحديد املوقع، وبيان أنَّ 

قيم املوقع املوجبة تكون إىل اليمني، وأنَّ قيمه السالبة تكون إىل اليسار.
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 x1 = 2m ِفي المرحـلةِ األولى منَ الحركـةِ انتقلَتِ الكرةُ منَ الموقع
إلى الموقعِ x2 = 5 m؛ لذا تكونُ إزاحةُ الكرةِ:

(∆x(1 = 5 - 2 = 3m

تْ  كَ ؛ ما يعني أنَّ الكرةَ تحرَّ ظِ أنَّ إشارةَ اإلزاحةِ موجبةٌ الحَ ومنَ المُ
. في اتجاهِ محورِ )x( الموجبِ

: ا إزاحةُ الكرةِ في المرحلةِ الثانيةِ منَ الحركةِ فهيَ أمّ
(∆x(2 = -4-5 = -9 m

 . تْ في اتجاهِ محورِ )x( السالبِ كَ واإلشارةُ السالبةُ تعني أنَّ الكرةَ تحرَّ
يُمكِنُ حسابُ اإلزاحـةِ الكليـةِ للكرةِ مباشرةً بإيجـادِ الفرقِ بينَ 

يِ الكرةِ االبتدائيِّ والنهائيِّ كما يأتي: موقعَ
∆x = -4 - )+2( = -6 m 

ـمثِّـلُ حاصـلَ جمـعِ اإلزاحتَيْنِ لمرحلتَيِ الحركـةِ األولى  وهـذا يُ
: والحركةِ الثانيةِ

 ∆x = )+3( + )-9( = - 6 m 
 ،(Distance) ِا وصفُ حركةِ الكرةِ باستخدامِ مفهومِ المسافة يُمكِنُ أيضً
 ، هُ الجسمُ بعَ وهيَ كميةٌ قياسيةٌ قيمتُها تُساوي طولَ المسارِ الفعليِّ الذي اتَّ
تْها  تبيَّنُ منَ الشكلِ )1( أنَّ المسافةَ الكليةَ التي قطعَ زُ إليْها بالرمزِ )s(. يَ رمَ ويُ
ا  الكرةُ )s( هيَ المسافةُ المقطوعةُ في المرحلةِ األولى )s1= 3m)، مضافً

: إليها المسافةُ المقطوعةُ في المرحلةِ الثانيةِ )s2 = 9 m)، وهيَ
s  = s1 + s2 = 3 + 9 = 12 m

تْها الكرةُ عنِ اإلزاحةِ التي  : فيمَ تختلفُ المسافةُ التي قطعَ  أتحقَّقُ
؟ : المسافةُ أمْ مقدارُ اإلزاحةِ ما أكبرُ هُ ؟ أيُّ تْها في هذهِ الحركةِ أحدثَ

)x = 0)، كما يأتي:   نُعبِّرُ عنْ موقعِ الكرةِ بالنسبةِ إلى نقطةِ اإلسنادِ 
، في حينِ  إذا كانَ موقعُ الكرةِ على يمينِ نقطةِ اإلسنادِ، فإنَّ )x( تكونُ موجبةً

أنَّها تكونُ سالبةً إذا كانَ موقعُ الكرةِ على يسارِ نقطةِ اإلسنادِ. 
 (Displacement) ِفُ مفهومِ اإلزاحة لوصفِ حركةِ الكرةِ، يجبُ أوالً تعرُّ
موقِعِها  هِ  تَّجِ ومُ  )x2( النهائيِّ  الكرةِ  موقعِ  هِ  تَّجِ مُ بينَ  الفرقُ  وهيَ   ،(∆x(

: االبتدائيِّ )x1)، وذلكَ باستخدامِ العالقةِ
∆x = x2 - x1

ٌك   ھْل یستطیُع جسٌم ُمتحرِّ
ٍة  أْن یُغیـَِّر مـوقَعھُ أكثـَر مـْن مـرَّ
ُح  بحیُث تكوُن إزاحتُھُ صفًرا؟ أُوضِّ

إجابتي.
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المناقشة:   
واملسافة  اإلزاحة  بني  االختالف  أوجه  يف  الطلبة  ناِقش 
فيزيائية  كمية  هي  اإلزاحة  أنَّ  هلم  ُمبيِّنًا  واحد،  ُبْعد  يف 
ام كميتان غري  متجهة، وأنَّ املسافة هي كمية قياسية، وأنَّ
مستقيم  خط  يف  اجلسم  حترك  حال  يف  إاّل  متساويتني، 

باجتاه ثابت، فإنَّ مقدار اإلزاحة عندئٍذ يساوي املسافة.

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية 

املهارات احلياتية: احلوار، االتصال.  *
املفاهيم  من  مها  واالتصال  احلوار  أنَّ  الطلبة  أخرب 
العابرة التي هلا أمهية كبرية يف نقل املعلومات بني األفراد 
العلمية،  املعرفة  بلوغ  إىل  سعًيا  املختلفة؛  واجلهات 

وتوثيق مصدرها.

 
موقع  من  اجلسم  يتحرك  فعندما  مكن؛  ذلك  نعم، 
ة ُأخرى إىل موقعه  ابتدائي إىل موقع آخر، ثم يتحرك مرَّ
االبتدائي، فإنَّ إزاحته تساوي صفًرا، وكذلك يساوي 
متجه التغريُّ يف املوقع صفًرا. )الِحظ هنا أنَّ املسافة ال 

تساوي صفًرا(.

التعزيز:  
لتعزيز املفهوم، اذكر أمثلة خمتلفة، مثل:

مسافة  اليمني  باجتاه  مستقيم  خط  يف  جسم  حركة 
إىل  يعود  حتى  اليسار  باجتاه  حركته  ثم   ،(10 m)

قطعها  التي  الكلية  املسافة  فتكون  األول،  موقعه 
(m 20)، وإزاحته صفر. 

دائرة  حميط  عىل  كاملة  دورة  يتحرك  وجسم 
 ،(31.4 m) املسافة  فتكون   ،(5 m) ُقْطرها  نصف 

واإلزاحة  (0).

اإلزاحة  أنَّ  أوهلام  اختالفن؛  وجود  الصحيحة  السؤال  إجابة  ن  تتضمَّ أتحقَّق:   
كمية متجهة واملسافة كمية قياسية، وثانيهام أنَّ مقدار اإلزاحة ليس بالرضورة أْن 
يتساوى مع املسافة. ويف هذه احلالة كان مقدار اإلزاحة (m 6)، واملسافة (m 12)؛ 
الناجتة من تغريُّ  الكرة كانت أكر من مقدار اإلزاحة  التي قطعتها  املسافة  إنَّ  أْي 

موقع الكرة. ودائاًم تكون املسافة أكر من مقدار اإلزاحة، أو تساويه.
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السرعةُ المتوسطةُ 
Average Speed ُالسرعةُ القیاسیةُ المتوسطة

يُمكِنُ وصفُ الحركةِ باستخدامِ مفهومِ السرعةِ القياسيةِ المتوسطةِ
بُ بقسمـةِ طـولِ المسارِ الفعليِّ الـذي  )vs)، التي تُـحسَ  (Average speed)

:(Δt( ِعلى الزمنِ الكليِّ للحركة )s( هُ الجسمُ  يقطعُ
vs = s

Δt
 

 . تقاسُ السرعةُ بوحدةِ )m/s( بحسبِ النظامِ الدوليِّ لوحداتِ القياسِ
 . ا ليسَ لها اتجاهٌ وألنَّ المسافةَ كميةٌ ال اتجاهَ لها؛ فإنَّ السرعةَ القياسيةَ أيضً
انَ في ثالثِ ساعاتٍ وربعِ  ، الطائرةُ التي تصلُ إلى دولةِ قَطَرَ منْ عمّ فمثالً
، وتقطعُ مسافةَ )km 2600(، وتُغيِّرُ مقدارَ سرعتِها واتجاهَ طيرانِها  الساعةِ
المتوسطةِ  القياسيةِ  يُمكِنُ حسابُ سرعتِها   ، األثناءِ ، في هذهِ  ةً دَّ عِ اتٍ  مرّ
الناتجُ  ، فيكونُ  تْها الطائرةُ على زمنِ الطيرانِ التي قطعَ بقسمةِ المسافةِ 

.)800 km/h(

Average Velocity ُالسرعةُ الُمتَِّجھةُ المتوسطة
هةُ المتوسطةُ (Average velocity) للجسمِ على  تَّجِ تعتمدُ السرعةُ المُ
زُ إلى هذهِ السرعةِ  رمَ ، ويُ ، وعلى الزمنِ الالزمِ لحدوثِ تلكَ اإلزاحةِ إزاحتِهِ
بُ بقسمةِ اإلزاحـةِ الكليةِ للجسمِ عـلى الزمـنِ الكليِّ  بالرمزِ (v)، وتُـحسَ

 : الالزمِ لقطعِ اإلزاحةِ
v = Δx

Δt  = 
x2- x1
t2- t1  

)Δt = t2 - t1)؛  ةٍ زمنيةٍ  بُ خاللَ مدَّ رُ أنَّ السرعةَ المتوسطةَ تُحسَ كَ ذْ يُ
 . هةً تَّجِ سواءٌ أكانَتْ هذهِ السرعةُ قياسيةً أمْ مُ

قطَع فراٌس بدّراجتِِھ مسافةَ (m 645) في مدٍَّة زمنیٍة مقداُرھا  (s 86). أَِجُد سرعتَھُ القیاسیةَ المتوسطةَ.

.(Δt = 86 s) ،(Δs = 645 m)  : المعطياتُ

.)v = ?( : المطلوبُ
 : الحلُّ

vs = Δs
Δt  = 645

86  = 7.5 m/s

المثاُلالمثاُل  11
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بناء المفهوم:  
الرسعة املتوسطة القياسية، الرسعة املتوسطة املتجهة.

قياسية  تكون  املتوسطة  السعة  أنَّ  للطلبة  ح  وضِّ  
السعة  وأنَّ  اللحظية،  السعة  وكذلك  متجهة.  أو 
السعة  ترتبط  حني  يف  باملسافة،  ترتبط  القياسية 

املتجهة باإلزاحة.
أنواع  من  نوع  لكل  املستخدم  الرمز  للطلبة  بنيِّ   
نوعي  بحساب  اخلاصة  الرياضية  والعالقة  السعة، 

ًزا ذلك بأمثلة مبارشة. السعة املتوسطة، ُمعزِّ

المناقشة:   
بالطائرة، ثم بنيِّ هلم  اسأل الطلبة عن جتارهبم يف السفر 
دة االرتفاع  أنَّ حركة الطائرات تتبع مسارات جوية حُمدَّ
ا  فإنَّ الدوحة  إىل  ُتقِلع طائرة من عاّمن  فعندما  واالجتاه. 
تسري يف طريق غري مستقيم؛ إذ تصعد وهتبط، ثم تلتف 
بقوانني  خاصة  تعليامت  بذلك  ُمتَّبِعًة  ويساًرا،  يمينًا 
املسار  هذا  طول  فيكون  اجلوية،  واألحول  الطريان 

(km 2600) مثاًل.

املسافة  م  ُتقسَّ املتوسطة،  القياسية  السعة  وحلساب   
الكلية املقطوعة عىل زمن الطريان، فتكون هذه السعة  
km/h 800، علاًم بأنَّ الطائرة ُتغريِّ من مقدار رسعتها؛ فقد 

km/h 500  أحياًنا، وقد تصل إىل km/h 1000 يف  تكون 
أحيان ُأخرى. 

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية 

املهارات احلياتية: احلوار، االتصال.  *
املفاهيم  من  مها  واالتصال  احلوار  أنَّ  الطلبة  أخرب 
العابرة التي هلا أمهية كبرية يف نقل املعلومات بني األفراد 
العلمية،  املعرفة  بلوغ  إىل  سعًيا  املختلفة؛  واجلهات 

وتوثيق مصدرها.

التعزيز:  
 Speed القياسية  السعة  أنَّ مفهومي  الطلبة  أخرب 
باللغة  إليهام  يشار   Velocity املتجهة  والسعة 
اإلنجليزية بكلمتني خمتلفتني متاًما، يف حني نستخدم 
يف اللغة العربية كلمة )رسعة( للداللة عليهام. أّما 
التمييز بينهام فيتمثَّل يف أنَّ األوىل كمية قياسية من 
ام تنتجان  دون اجتاه، وأنَّ الثانية كمية متجهة، وأنَّ

من كميتني خمتلفتني، مها: املسافة، واإلزاحة.

)s( إلى كلمة   )vs)، حيث يشير حرف  ُيرَمز إلى السرعة القياسية المتوسطة بالرمز 
(speed)؛ لتمييزها من السرعة المتجهة، ثم ُيَحلُّ المثال بقسمة طول المسار الكلي 

على الزمن الكلي.

حل المثاُل 1
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Instantaneous Velocity ُالسرعةُ الُمتَِّجھةُ اللحظیة
السرعةَ  تُمثِّلُ  السيارةِ عندَ لحظةٍ معينةٍ  ادِ السرعةِ في  إنَّ قراءةَ عدّ
 ، القياسيةَ اللحظيةَ كما في الشكلِ )2(. وعندَ تحديدِ اتجاهِ هذهِ السرعةِ
 ، )v(. فمثالً بالرمزِ  إليْها  زُ  رمَ ويُ  ، اللحظيةَ هةَ  تَّجِ المُ السرعةَ  ى  تُسمّ فإنَّها 
ادُ سرعتِها في الشكلِ )2( نحوَ  بيَّنِ عدّ إذا كانَ اتجاهُ حركةِ السيارةِ المُ

. هةَ اللحظيةَ لها هيَ km/h 90 شماالً تَّجِ ، فإنَّ السرعةَ المُ الشمالِ
فإنَّها   ، ثابتةً اللحظيةُ   ( القياسيةُ (أوِ  هةُ  تَّجِ المُ السرعةُ  كانَتِ  وإذا 
كُ  ا. وعندما يتحرَّ ) المتوسطةَ دائمً هةَ (أوِ القياسيةَ تَّجِ تساوي السرعةَ المُ

. فُ حركتُهُ بأنَّها منتظمةٌ الجسمُ بسرعةٍ قياسيةٍ ثابتةٍ توصَ
هةَ أينَما وردَتْ في  تَّجِ ) تعني السرعةَ المُ نشيرُ إلى أنَّ كلمةَ (سرعةٌ

 . هذا الكتابِ

دٍ واحدٍ لكيْ  هُ في الحركةِ في بُعْ رُ : ما الشرطُ الواجبُ توافُ  أتحقَّقُ
؟ هةُ المتوسطةُ معَ السرعةِ اللحظيةِ تَّجِ تتساو السرعةُ المُ

. الشكلُ )2(: السرعةُ اللحظيةُ

َكْت في  ُوِضَعْت لُْعبَةُ سیارٍة على محوِر (x)، على بُْعِد (m 2) مْن نقطِة األصِل في االتجاِه الموجِب، ثمَّ ُحرِّ

َكْت في االتجاِه السالِب، فأصبَحْت على  االتجاِه الموجِب، فأصبَحْت على بُْعِد (m 6.8)على المحوِر نفِسِھ، ثمَّ ُحرِّ

بُْعِد (m 5.6)، كما في الشكِل )3(. إذا علْمُت أنَّ الزمَن الكليَّ للحركِة ھَو (s 15)، فأَِجُد:

تْها لعبةُ السيارةِ. المسافةَ الكليةَ التي قطعَ  . أ 

اإلزاحةَ الكليةَ للعبةِ السيارةِ.  . ب 

السرعةَ القياسيةَ المتوسطةَ للعبةِ السيارةِ.  . جـ 

هةَ المتوسطةَ للعبةِ السيارةِ. تَّجِ السرعةَ المُ  . د 

1 2 3 4 5 6 7 80

p1 p2p3

الشكلُ )3(: حركةُ لعبةِ السيارةِ.

المثاُلالمثاُل  22
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بناء المفهوم:  
الرسعة اللحظية القياسية، الرسعة اللحظية املتجهة. 

اذكر للطلبة جمموعة من القياسات املختلفة لسعة جسم 
تعريف  إىل  ل  للتوصُّ اهلوائية(،  الدراجة  )مثل  متحرك 

املفهوم.

استخدام الصور واألشكال:   
ه الطلبة إىل دراسة الشكل )2(، لبيان نوعي السعة  وجِّ
اللحظية؛ القياسية واملتجهة عن طريق مثال عداد السعة 
عن  اللحظية  السعة  نوعي  بني  والتمييز  السيارة،  يف 
ق إىل موضوع النهاية واملشتقة  طريق االجتاه. وعدم التطرُّ
الرياضيات ملعرفة السعة اللحظية؛ ألنَّ ذلك يفوق  يف 

قدرات الطلبة.

توظيف التكنولوجيا

مقاطع  عن  املوثوقة  اإللكرتونية  املواقع  يف  ابحث 
عن  جاهزة  تقديمية  عروض  أو  تعليمية،  فيديو 
 ،Instantaneous Velocity موضوع الرسعة اللحظية
تتعلَّق  تقديمية  عروض  إعداد  ُيمِكنك  بأنَّه  علاًم 

بموضوع الدرس.
طريق  عن  التعليمية  املواد  هذه  يف  الطلبة  شاِرك   
الصفحة اإللكرتونية للمدرسة، أو تطبيق التواصل 
عىل  جمموعة  إنشاء  أو   ،WhatsApp االجتامعي  
وسيلة  أيَّ  استعِمل  أو   ،Microsoft teams تطبيق 

تكنولوجية مناسبة بمشاركة الطلبة وذوهيم.

أتحقَّق:   
عندما تكون الحركة في ُبْعد واحد فإنَّ المسافة تساوي مقدار اإلزاحة، ويشترط 

دة في اتجاه واحد فقط. لذلك أْن تكون الحركة ُمحدَّ
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.(Δt = 15 s(  ، x3 = 5.6 m   ، x2 = 6.8 m  ، x1 = 2.0 m : المعطياتُ

  .s = ? , Δ x = ? , vs = ? , v = ?  : المطلوبُ

 : الحلُّ
: s2 و ،s1 : تْها لعبةُ السيارةِ تساوي مجموعَ المسافتيْنِ المسافةُ الكليةُ التي قطعَ  . أ 

المسافةُ األولى:
s1 = 6.8 - 2.0 = 4.8 m 

: المسافةُ الثانيةُ
s2 = |5.6 - 6.8| = 1.2 m

: المسافةُ الكليةُ
 s = s1 + s2 = 4.8 + 1.2 = 6.0 m

: ، والنهائيِّ : االبتدائيِّ يِ الموقعيْنِ هَ تَّجِ اإلزاحةُ الكليةُ للعبةِ السيارةِ تساوي الفرقَ بينَ مُ  . ب 

Δx = x3 - x1 = 5.6 - 2.0 = 3.6 m

. ؛ ألنَّ إزاحةَ الجسمِ الكليةَ هيَ في اتجاهِ محورِ )x( الموجبِ ظِ أنَّ إشارةَ اإلزاحةِ موجبةٌ الحَ منَ المُ

السرعةُ القياسيةُ المتوسطةُ للعبةِ السيارةِ:  . ـ  ج
vs = s

Δt  = 6
15  = 0.4 m/s

هةُ المتوسطةُ للعبةِ السيارةِ: تَّجِ السرعةُ المُ  . د 
vs = Δx

Δt  = 3.6
15  = 0.24 m/s

، وأنَّهُ ال  ؛ ما يعني أنَّها في اتجاهِ محورِ )x( الموجبِ هةَ المتوسطةَ موجبةٌ تَّجِ ظُ أنَّ السرعةَ المُ يُالحَ
. يوجدُ اتجاهٌ للسرعةِ القياسيةِ المتوسطةِ
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اطلب إلى الطلبة تمثيل الشكل )3(  الخاص بالمثال 
أهمية  على  ًزا  ُمركِّ سيارة،  لعبة  باستخدام  عمليًّا 
واإلزاحة  المتجهة  السرعة  تكون  إذ  االتجاهات؛ 
وتكونان  الموجبة،  اإلشارة  عند ظهور  اليمين  نحو 
ذلك،  بعد  السالبة.  اإلشارة  ظهور  عند  اليسار  نحو 
ذ كلٌّ  اطلب إلى بعض الطلبة حلَّ المثال؛ على أْن ُينفِّ

. منهم خطوة واحدة فقط من خطوات الحلِّ

التعزيز:  
الطلبة  عند  اللحظية  السعة  مفهوم  تعزيز  ُيمِكن 
عن طريق دحرجة كرة فوق مستوى مائل يف اجتاه 
الطرف املرتفع للسطح، بحيث تتوقف عن احلركة 
ثم  املنخفض،  الطرف  نحو  أدراجها  تعود  ثم 
سؤاهلم عن سبب اختالف رسعة الكرة من حلظة 

إىل ُأخرى.

حل المثاُل 2
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Constant Acceleration  التساُرُع الثابُت
مُ النظرَ في الجدولِ )1(  عِ (Acceleration)، أُنْعِ لتوضيحِ مفهومِ التسارُ
كانِ في اتجاهِ  هةَ اللحظيةَ )v( لسيارتيْنِ تتحرَّ تَّجِ بيِّنُ السرعاتِ المُ الذي يُ

دةِ.  حدَّ محورِ )x( الموجبِ في األوقاتِ الزمنيةِ المُ
 ،(4.0 m/s) ِظُ أنَّ سرعةَ السيارةِ األولى ثابتةُ المقدارِ عندَ القيمة يُالحَ
ا سرعـةُ السيارةِ الثانيـةِ  . أمّ هـا؛ مـا يعني أنَّـها ال تتسارعُ وكـذلكَ اتجاهُ
، بـحيثُ تزدادُ )m/s 2( في أثنـاءِ كلِّ ثانيـةٍ منْ زمـنِ  تغيِّرةُ المقـدارِ فمُ

. ؛ ما يعني أنَّها تتسارعُ الحركةِ

هةٌ تُعطى بناتجِ قسمةِ التغيُّرِ  تَّجِ عَ المتوسطَ هوَ كميةٌ مُ رُ أنَّ التسارُ كَ ذْ يُ
ةِ الزمنيةِ الالزمةِ إلحداثِ التغيُّرِ في  في السرعةِ اللحظيةِ )v∆) على المدَّ

: السرعةِ

a = ∆v
∆t  = 

v2 - v1

t2 - t1

في  التغيُّرِ  اتجاهِ  نفسِ  في  ا  دائمً يكونُ  المتوسطِ  عِ  التسارُ اتجاهَ  إنَّ 
عُ   التسارُ ا  أمّ  .m/s2 بوحدةِ  عُ  التسارُ ويُقـاسُ هذا   ،∆v اللحظيةِ  السرعـةِ 
ةٍ. وسيقتصرُ الحـديثُ  دَ حـدَّ فُ عنـدَ لحظـةٍ زمنيـةٍ مُ اللحظيُّ )a( فيُعرَ
عُ  عُ المتوسطُ والتسارُ ، حيثُ يتساو التسارُ عِ الثـابتِ هنـا على التسارُ

 .)a = a(  ُّاللحظي

السرعةُ الثابتةُ، والسرعةُ الُمتغیِّرةُ.الجدوُل (1(

:)s( الزمُنt1=0t2=1t3=2t4=3t5=4

:)m/s( سرعةُ السیارِة األولى  v 1=4.0v2=4.0v3=4.0v4=4.0v5=4.0

:)m/s( سرعةُ السیارِة الثانیِةv1=0v2=2.0v3=4.0v4=6.0v5=8.0

 عندما تزداُد سرعةُ السیارِة 
بمقداِر )m/s 2( في كلِّ ثانیٍة یكوُن 
التساُرُع ثابتًا. كیَف یكوُن تساُرُع 

السیارِة غیَر ثابٍت؟
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بناء المفهوم:  
التسارع.

ح للطلبة أنَّ تسارع الجسم ينتج فقط من التغيُّر  وضِّ  
وأنَّ  ثابت،  اتجاه  في  حركته  عند  السرعة  مقدار  في 
مقدار  في  التغيُّر  كان  وإذا  يتغير.  ال  السرعة  اتجاه 
إذا  فمثاًل،  ثابًتا.  يكون  التسارع  فإنَّ  منتظًما  السرعة 
فإنَّ  ثانية  كل  في   (2 m/s) بمقدار  السرعة  تغيرت 
التسارع يكون ثابًتا بمقدار )m/s2 2). وال مجال هنا 

للحديث عن التسارع المتغير.
من  أيًضا  ينتج  التسارع  أنَّ  إلى  الطلبة  انتباه  الفت   
التغيُّر في اتجاه السرعة؛ سواء تغيَّر مقدارها، أم بقي 
الكرة  ًحا ذلك باإلشارة إلى مثال ضرب  ثابًتا، ُموضِّ
أنَّ  من  بالرغم  حركتها  اتجاه  تغيَّر  إذ  بالمضرب؛ 

الحركة في ُبْعد واحد.
)v( السرعة  اتجاه  بين  التفريق  أهمية  للطلبة  د  أكِّ  

.(∆v(واتجاه التغيُّر في السرعة

استخدام الجدول:   
إستراتيجية أكواب إشارة المرور: 

استخدم هذه اإلستراتيجية في تعليم الطلبة المقارنة بين 
حركة السيارتين، وذلك باالّطالع على الجدول )1(، 

وّزع الطلبة في مجموعات صغيرة، وزّود كل مجموعة   
باألكواب الثالثة.

اطلب إليهم االّطالع على الجدول وتحليل البيانات   
فيه، ثم وصف حركة كل من السيارتين.

كّلف الطلبة بحل المثال )3( على شكل مجموعات.  
خالل اإلجراءات السابقة، يعرض أعضاء كل مجموعة 

الكوب الذي ُيعّبر عن حاجتهم إلى المساعدة .

معلومة إضافية   
في حالة الحركة بسرعة متغيرة غير منتظمة )التغيُّر في 
السرعة ليس ثابًتا(، فإنَّ التسارع يكون متغيًرا. وُيمِكن 
يتعيَّن  ما  بأنَّ  المتوسط، علًما  التسارع  إلى  اإلشارة هنا 

على الطلبة معرفته هو حالة التسارع الثابت فقط.
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دٍ  دَ عَ المتوسطَ لكلٍّ منَ السيارتيْنِ في أثناءِ مُ دُ التسارُ : أَجِ  أتحقَّقُ
. : )t1 = 0 s(  إلى )t4 = 3 s( مثالً زمنيةٍ أُخر؛ منْ

ِة  بناًء على قیِم الزمِن والسرعِة الواردِة في الجدوِل (1(، أَِجُد التساُرَع المتوسطَ لكلٍّ مَن السیارتْیِن خالَل المدَّ

.)t3 = 2s) إلى )t2 = 1s) الزمنیِة مْن

. : الجدولُ المعطياتُ
.a = ?  : المطلوبُ

 : الحلُّ

السيارةَ  وأنَّ   ، تتغيَّرْ لمْ  اللحظيةَ  ؛ ألنَّ سرعتَها  األولى صفرٌ للسيارةِ  المتوسطَ  عَ  التسارُ أنَّ  ظُ  يُالحَ
؛ لذا  عٍ متوسطٍ ثابتِ المقدارِ واالتجاهِ )m/s2 2( في اتجاهِ محورِ )x( الموجبِ كُ بتسارُ الثانيةَ تتحرَّ

. هةُ اللحظيةُ باستمرارٍ تَّجِ تتغيَّرُ سرعتُها المُ

َك قطاٌر نحَو الشرِق في اتجاِه محوِر (x+( بسرعٍة ُمتغیِّرِة المقداِر، وقْد ُرِصَدْت سرعتُھُ االبتدائیةُ عنَد  تحرَّ

 .(30 m/s) فكانَْت ،)t = 38 s) النھائیةُ عنَد اللحظِة اللحظِة (t = 2 s(، فكانَْت (m/s 12)، ثمَّ ُرِصَدْت سرعتُھُ 

ُد اتجاهَ  ِة مْن (t = 2 s( إلى (t = 38 s(، ثمَّ أُحدِّ َك بِھ القطاُر خالَل المدَّ أَِجُد مقداَر التساُرِع المتوسِط الذي تحرَّ

ھذا التساُرِع.

. t2 = 38 s ، t1 = 2 s  ، v  2 = 30 m/s  ، v1 = 12 m/s : المعطياتُ

. عِ : ? = a  ، اتجاهُ التسارُ المطلوبُ

: عُ المتوسطُ للسيارةِ الثانيةِ التسارُ

a = 
∆v
∆t  = 

v3 - v2
t3 - t2

a = 4.0 - 2.0
2 - 1  = 

2.0
1  = 2 m/s2

عُ المتوسطُ للسيارةِ األولى:  التسارُ

a = 
∆v
∆t  = 

v3 - v2
t3 - t2

a = 4.0 - 4.0
2 - 1  = 

0
1  = 0 m/s2
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الفت انتباه الطلبة إلى أنَّ إيجاد المتوسط الحسابي 
في  أهمية  له  كثيرة  مجاالت  في  مختلفة  لكميات 
الحياة اليومية. فمثاًل، متوسط عالمات الطالب ُينبِئ 
إلى ذكر عالماته في كل  ق  التطرُّ أدائه من دون  عن 

المواد التي درسها.
فإنَّه  متغيرة  السرعة  تكون  عندما  أنَّه  الطلبة  أخبر 
وأنَّ  للتسهيل،  السرعة  متوسط  مع  التعامل  ُيمِكن 
متوسط  من  كلٍّ  حساب  على  بهم  ُيدرِّ المثال  هذا 

السرعة، والتسارع، والتسارع المتوسط.

ومسار  الحركة  اتجاه  تحديد  أهمية  للطلبة  ح  وضِّ
حالتي  في  كما  مستقيم  خط  في  المتحرك  الجسم 
وهو  الدرس،  بموضوع  لاللتزام  والزالجة؛  القطار 
تغيَّر  حال  في  أنَّه  أخبرهم  واحد.  ُبْعد  في  الحركة 
ق  التطرُّ سيتم  فإنَّه  ُبْعدين  في  ليصبح  الحركة  اتجاه 

إلى ذلك في الدرس القادم.
الفت انتباه الطلبة إلى أنَّ اتجاه التسارع يكون دائًما 
بالضرورة  يكون  ال  وأنَّه  السرعة،  في  التغيُّر  باتجاه 

باتجاه السرعة نفسها. 

حل المثاُل 3

حل المثالين  4،5

أتحقَّق:   
)3)؛  المثال  في  اإلجابة  عن  تختلف  لن  اإلجابة 
)تسارع  ثابتة  بسرعة  تتحرك  األولى  السيارة  ألنَّ 
تسارعها  الثانية  والسيارة  صفًرا(،  يساوي  ثابت 
ثابت؛ ألنَّ سرعتها تزداد بصورة منتظمة )بمقدار: 
ثابًتا  التسارع  يكون  وعندما  ثانية(.  كل  في   2m/s

ويساوي  أيًضا،  ثابًتا  يكون  المتوسط  التسارع  فإنَّ 
التسارع اللحظي.
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 : الحلُّ
a = 

v2 - v1
t2 - t1

a = 30 - 12
38 - 2  = 

18
36  = 0.5 m/s2

؛ لذا يكونُ اتجاهُ  ؛ أيْ في اتجاهِ الشرقِ هةِ اللحظيةِ )Δv) موجبٌ تَّجِ ظُ أنَّ التغيُّرَ في السرعةِ المُ يُالحَ
. عِ المتوسطِ الموجبةِ عِ المتوسطِ نحوَ الشرقِ )x+)، ويتضحُ ذلكَ منْ إشارةِ التسارُ التسارُ

انطلَق سامٌر بزّالجتِِھ بسرعٍة ابتدائیٍة (m/s 2.4) باتجاِه الشرِق، وبعَد ُمّدٍة زمنیٍة مقداُرھا (s 3.0) توقَّفَِت 

ًدا اتجاَھھُ. الزّالجةُ عِن الحركِة. أَِجُد مقداَر التساُرِع المتوسِط للزّالجِة، ُمحدِّ

.∆t = 3.0 s ، v  2 = 0 m/s ، v1 = 2.4 m/s : المعطياتُ

. عِ : ? = a  ، اتجاهُ التسارُ المطلوبُ

 : الحلُّ

a = 
v2 - v1

∆t

a = 
0.0 - 2.4

3.0  = 
-2.4
3.0  = -0.8 m/s2

عِ  ؛ أيْ إنَّ اتجاهَ التسارُ هُ نحوَ الغربِ ؛ ما يعني أنَّ اتجاهَ عِ المتوسطِ سالبةٌ ظُ أنَّ إشارةَ التسارُ  يُالحَ
. ، وفي مثلِ هذهِ الحالةِ تكونُ الحركةُ بتباطُؤٍ بعكسِ اتجاهِ السرعةِ
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التعزيز:  
ح للطلبة الفرق بني املتوسط احلسايب للسعتني  وضِّ
هلم  ُمبيِّنًا  املتوسطة،  والسعة  والنهائية،  االبتدائية 

متى تتساوى الكميتان
)تتســاوى الكميتــان يف حالــة التغــريُّ املنتظــم 

ــط(.  ــة فق ــدار السع ملق
السابقني  املثالني  الطلبة اإلفادة من حلِّ  اطلب إىل 

يف استنتاج حالتني من احلركة، مها:
عندما  متسارعة  األجسام  تكون  األوىل:  احلالة 
فتكون  السعة؛  إشارة  مع  التسارع  إشارة  تتشابه 
اإلشارتان موجبتني (+,+)، كام يف املثال (4)، حيث 
سالبتني   أو  املوجب،  االجتاه  يف  القطار  يتسارع 
السالب  االجتاه  يف  اجلسم  يتسارع  حيث   ،(-,-)
)اجتاه x- مثاًل(. وبوجه عام، يتسارع اجلسم عندما 

تزداد القيمة املطلقة لسعته.
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َكْت كرةُ تنٍس أرضيٍّ في اتجاِه الشرِق مَع محوِر (x+( بسرعِة (m/s 40). وفي أثناِء مدٍَّة زمنیٍة مقداُرھا  تحرَّ
(Δt = 0.05 s) ارتدَِّت الكرةُ نحَو الغرِب مَع محوِر (x-) بسرعِة (m/s 40)، كما في الشكِل ( 4). أَِجُد مقداَر 

ًدا اتجاَھھُ. ِة، ُمحدِّ تساُرِع الكرِة في أثناِء ھذِه المدَّ

.(Δt = 0.8 s) ، (v2 = -40 m/s) ،(v1 = + 40 m/s( : المعطياتُ

.)a = ?( : المطلوبُ

: الحلُّ
: ، والسرعةُ النهائيةُ لها سالبةٌ السرعةُ االبتدائيةُ للكرةِ موجبةٌ

a = 
v2 - v1

Δt  

a = 
-40 - 40

0.05  = -80
0.05 = -1600 m/s2 

.)-x( ِ؛ ما يعني أنَّهُ في اتجاهِ محور عَ الكرةِ سالبٌ ظُ أنَّ تسارُ يُالحَ

 ، رجِ المطارِ منْ وضعِ السكونِ دْ : بدأَتْ طائرةٌ السيرَ على مَ  أتحقَّقُ
)m/s 80( بعدَ  تْ سرعتُها  ، فأصبحَ أفقيةٍ في خطٍّ مستقيمٍ بحركةٍ 
عِ المتوسطِ  دُ مقدارَ التسارُ ها )t = 32 s(. أَجِ ةٍ زمنيةٍ مقدارُ مرورِ مدَّ

 . هُ دُ اتجاهَ ةِ، ثمَّ أُحدِّ للطائرةِ في أثناءِ تلكَ المدَّ

في  يكونُ  األجسامِ  عَ  تسارُ أنَّ  نجدُ   ، السابقيْنِ المثاليْنِ  إلى  بالنظرِ 
، هما: حالتيْنِ

عِ معَ  الحالةُ األولى: تكونُ األجسامُ متسارعةً عندما تتشابهُ إشارةُ التسارُ
؛ فتكونُ اإلشارتانِ موجبتيْنِ (+ , +)، كما في المثالِ (4)؛  إشارةِ السرعةِ
)؛ فيكونُ  - , - كَ القطارُ بسرعةٍ وتسارعٍ باتجاهِ x +، أوْ سالبتيْنِ ( إذْ تحرَّ

. - x عِ باتجاهِ  كلٌّ منَ السرعةِ والتسارُ
عِ  التسارُ إشارةُ  تختلفُ  عندما  متباطئةً  األجسامُ  تكونُ   : الثانيـةُ الحالةُ 
 ،(+ , - ما موجبةً واألُخر سالبةً  ( ؛ فتكونُ إحداهُ عنْ إشارةِ السرعةِ

. جةُ بتباطُؤٍ تِ الزالّ كَ كما في المثالِ (5)؛ إذْ تحرَّ

الشكلُ )4(: ارتدادُ الكرةِ بعدَ 
. بِ ضرِ ها معَ المَ مِ تصادُ

v1
v2
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كرة  مع  المضرب  تالمس  زمن  أنَّ  إلى  الطلبة  نبِّه 
ا، وأنَّه قد يصل إلى  التنس األرضي يكون قلياًل جدًّ

جزء من مئة من الثانية.
أخبر الطلبة في أثناء حلِّ هذا المثال أنَّ التسارع ناتج 

من تغيُّر اتجاه السرعة مع بقاء مقدارها ثابًتا. 

حل المثاُل 6

استخدام الصور واألشكال:   
ه الطلبة إلى االطالع على الشكل )4( في الكتاب،  وجِّ
قبل  الكرة  سرعة  ُيمثِّالن  فيه  السهمين  أنَّ  لهم  ُمبيِّنًا 
واحدة،  كرة  فقط  يحوي  الشكل  وأنَّ  وبعده،  التصادم 
وأنَّه تمَّ تكرار صورتها لبيان السرعة قبل التصادم وبعده.

معلومة إضافية   
هيِّئ الطلبة للدرس الثاني، بتعريفهم أنَّ التسارع قد ينتج 

من تغيُّر مقدار السرعة واتجاهها. 

أتحقَّق:   
والسرعة  االبتدائية  السرعة  تكون  المثال  هذا  في 
النهائية في االتجاه نفسه، فيكون التغيُّر في السرعة 

والتسارع في اتجاه السرعة.

احلالة الثانية: تكون األجسام متباطئة عندما ختتلف 
إشارة التسارع عن إشارة السعة؛ فتكون إحدامها 
املثال )5(،  موجبة واألُخرى سالبة )+,-(، كام يف 
حيث حتركت الزالجة بتباطؤ، فتناقصت السعة؛ 
د تسارع األجسام وتباطؤها  ما يعني أنَّ الذي حُيدِّ
السعة،  اجتاهي  يف  االختالف  أو  التشابه  هو 
والتغريُّ يف السعة. وبوجه عام، إذا تناقصت القيمة 

املطلقة للسعة فإن اجلسم يتباطأ.
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تمثیُل الحركِة بیانیًّا
Position-Time Graph منحنى الموقِع- الزمِن

 ، الزمنِ لتدريجِ   )x( محورُ  دُ  يُحدَّ بحيثُ  بيانيًّا،  الحركةِ  تمثيلِ  عندَ 
التغيُّرَ في  البيانيةَ تصفُ  العالقةَ  فإنَّ هذهِ   ، الموقعِ لتدريجِ   )y( ومحورُ 
، أنظرُ الشكلَ )5(. وبالرجوعِ إلى منحنى  موقعِ الجسمِ بالنسبةِ إلى الزمنِ
كُ نسبةً  هذهِ العالقةِ يُمكِنُ معرفةُ الموقعِ الذي يوجدُ فيهِ الجسمُ المتحرِّ
عندَ  عادةً  اإلسنادِ  نقطةُ  وتُمثَّلُ   ، زمنيةٍ لحظةٍ  أيِّ  في  اإلسنادِ  نقطةِ  إلى 

. )0,0( على الرسمِ

نقطةِ  منْ   )15 m( دِ  عْ بُ على  يقعُ  الجسمَ  أنَّ   )5( الشكلِ  منَ  تبيَّنُ  يَ
دِ    عْ بُ على  فأصبحَ   ، هُ موقعَ غيَّرَ  قدْ  هُ  وأنَّ  ،(t = 1 s( اللحظةِ  عندَ  اإلسنادِ 
ةِ الزمنيةِ   )m 30(  عندَ اللحظةِ )t = 4 s(؛ لذا، فإنَّ إزاحتَهُ في أثناءِ المدَّ

: )Δt) هيَ
Δx = x2 - x1 = 30 - 15 = 15 m

: حيثُ
Δt = 4 - 1 = 3 s

تُ في مبحثِ الرياضياتِ أنَّ ميلَ الخطِّ المستقيمِ يُعطى بالعالقةِ  درسْ
: اآلتيةِ

slope = 
Δy
Δx  = 

y2 - y1

x2 - x1

ا على الشكلِ (5)، يُمكِنُ حسابُ ميلِ الخطِّ المستقيمِ الذي  اعتمادً

)m) الموقُع

)s) الزمُن

الشكلُ )5(: منحنى 
. الموقعِ - الزمنِ

0
0

10

20

30

40

1 2 3 4 5

Δx

Δt
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بناء المفهوم:  
منحنى املوقع- الزمن.

ه الطلبة إىل االطالع عىل الشكل )5( يف الكتاب؛  وجِّ  
لفهم العالقة بني الزمن واملوقع، حيث ُمثِّل الزمن عىل 
املوقع  وُمّثل  الثانية،  بوحدة  منتظم  بتدريج   )x( حمور 

عىل املحور )y( بتدريج منتظم.
التي   )0,0( النقطة  وهي  اإلسناد،  نقطة  للطلبة  د  حدِّ  
حلظات  من  حلظة  كل  يف  اجلسم  موقع  إليها  ُينَسب 

حركته.

المناقشة:   
بنيِّ للطلبة أنَّ نقطة اإلسناد التي ُتنَسب إليها احلركة هي 
للتسهيل،   )0,0( النقطة  اختيار  تم  وأنَّه  اختيارية،  نقطة 
وأنَّه يف حال اختيار نقطة إسناد ُأخرى فإنَّ ذلك لن ُيؤثِّر 

يف القيم التي يراد حساهبا.

استخدام الصور واألشكال:  
من  ليتحققوا  الشكل؛  عىل  االطالع  إىل  الطلبة  ه  وجِّ
التي  الفيزيائية  الكمية  وحتديد  حمور،  كل  عىل  التدريج 

ُيمثِّلها كل تدريج، وبيان وحدات القياس املناسبة.
املوقع  بني  للعالقة  البياين  املنحنى  صفات  للطلبة  بنيِّ 
يف  وناقشهم  ُأخرى،  أشكااًل  ارسم  ثم  والزمن، 

االختالفات بينها.

مثال إضايف
اطلب إلى الطلبة تحديد موقع الجسم عند كل ثانية من زمن حركته في الشكل    

(5)؛ فهو عند بداية الحركة (t = 0 s( يقع على ُبْعد (m 10) من نقطة اإلسناد.

ب الطلبة على إيجاد التغيُّر في الزمن بين أيِّ لحظتين زمنيتين، وكذلك التغيُّر  درِّ  
في الموقع بين أيِّ لحظتين زمنيتين.

بقسمة  والزمن،  الموقع  بين  العالقة  منحنى  ميل  إيجاد  الطلبة  إلى بعض  اطلب   
ف مقدار السرعة. التغيُّر في الموقع على التغيُّر في الزمن؛ لتعرُّ

معلومة إضافية   
عندما  وذلك  سالًبا،  يكون  قد  الميل  أنَّ  للطلبة  بيِّن 
يتحرك الجسم ُمقتِرًبا من نقطة اإلسناد؛ أْي عندما تكون 

إزاحته سالبة.
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 )t = 1s( ِعنـدَ الـزمن  )x1 = 15 m( ِيصلُ بينَ الموقعِ االبتدائيِّ للجسم
هِ النهائيِّ )x2 = 30 m( عندَ الزمنِ )t = 4s( كما يأتي: وموقعِ

slope = 
Δx
Δt  = 

30 - 15
4 - 1  = 

15 m
3 s  = 5 m/s

ـظُ أنَّ وحـدةَ الميلِ هـيَ (m/s)، وأنَّ هذهِ الوحـدةَ هيَ وحدةُ  يُالحَ
ا هوَ  ـا كانَ المقـامُ فـي المعادلـةِ المذكـورةِ آنفً هــا. ولمّ السرعــةِ نفسُ
، فـإنَّ ميلَ  ةَ الزمنيـةَ التـي حـدثَ فـي أثنائِهـا التغيُّـرُ فـي الموقعِ المـدَّ
هةَ  تَّجِ مثِّـلُ السـرعةَ المُ - الزمنِ يُ الخطِّ المسـتقيمِ فـي منحنى الموقـعِ

.)v( المتوسطةَ 

ا  تجدرُ اإلشارةُ إلى أنَّ منحنى الموقعِ - الزمنِ يكونُ خطًّا مستقيمً
ا، وال يكـونُ  عُ يساوي صفرً التسارُ ، حيثُ  ثابتةٍ عندَ الحركـةِ بسرعـةٍ 
عُ ال يساوي  تغيِّرةٍ، حيثُ التسارُ ا عندَ الحركةِ بسرعةٍ مُ المنحنى مستقيمً

ا. صفرً

كُ بسرعةٍ  فُ شكلَ منحنى الموقعِ - الزمنِ لجسمٍ يتحرَّ : أَصِ  أتحقَّقُ
ا. ا، واتجاهً ؛ مقدارً ثابتةٍ

Velocity-Time Graph  منحنى السرعِة- الزمِن
 ، الزمنِ لتدريجِ   )x( دُ محورُ  يُحدَّ بيانيًّا، بحيثُ  الحركةِ  عندَ تمثيلِ 
، ثمَّ تمثيلِ العالقةِ بينَ السرعةِ والزمنِ بيانيًّا،  ومحورُ )y( لتدريجِ السرعةِ
فإنَّ هذهِ العالقةَ تصفُ التغيُّرَ في سرعةِ الجسمِ بالنسبةِ إلى الزمنِ كما 
 ، نُنا منْ معرفةِ سرعةِ الجسمِ عندَ أيِّ لحظةٍ زمنيةٍ في الشكلِ )6(، وتُمكِّ

. عِ الجسمِ منْ تحليلِ الرسمِ البيانيِّ فضالً عنْ حسابِ تسارُ
: ، فإنَّ عِ المتوسطِ بناءً على تعريفِ التسارُ

a = 
Δv
Δt  = 

v2 - v1

t2 - t1
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بناء المفهوم:  
منحنى الرسعة- الزمن.

ه الطلبة إىل االطالع عىل الشكل )6( يف الكتاب؛  وجِّ  
ُمثِّل الزمن  لفهم العالقة بني الزمن والسعة، حيث 
الثانية، وُمّثلت  بتدريج منتظم بوحدة   )x( عىل حمور 

السعة عىل املحور )y( بتدريج منتظم.

التعزيز:  
ح للطلبة ما يأيت: وضِّ

موقع  عىل  الزمن  املوقع-  بمنحنى  االستدالل   
أيِّ  عند  اإلسناد  نقطة  موقع  إىل  بالنسبة  اجلسم 

حلظة زمنية.
ميل هذا املنحنى يساوي السعة املتوسطة.  

السعة  فإنَّ  مستقياًم  العالقة خطًّا  تكون  عندما   
وإنَّ  صفًرا(،  يساوي  )التسارع  ثابتة  تكون 

السعة املتوسطة تساوي السعة اللحظية. 
السعة  فإن  منحنًيا  خطًّا  العالقة  تكون  عندما   
تكون متغرية )التسارع ال يساوي صفًرا(، وإنَّ 
تساوي   )t,x( نقطة  أيِّ  عند  اللحظية  السعة 

ميل املامس للمنحنى عند تلك النقطة.

التعزيز:  
ارسم مزيًدا من اخلطوط التي مُتثِّل العالقة بني املوقع والزمن؛ عىل أْن خيتلف 
كلٌّ منهام عن اآلخر يف مقدار زاوية ميله، ويشمل ذلك احلركة اقرتاًبا من نقطة 

اإلسناد، وابتعاًدا عنها.

معلومة إضافية   
إذا كان المنحنى خطًّا مستقيًما موازًيا لمحور الزمن فإنَّ 

ذلك يعني أنَّ الجسم ساكن ال يتغير موقعه.

أتحقَّق:   
تكون العالقة على شكل خط مستقيم، ميله ثابت، 

ال يساوي صفًرا.

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية                 

التفكري: التحليل.  *
 أخرب الطلبة أنَّ التحليل هو أحد املفاهيم العابرة، وأنَّه من خطوات التفكري، وأنَّ أمهيته 

تتمثَّل يف استخراج املعلومة من نص، أو رسم بياين، أو صورة بعد حتليلها.

52



عِ  بالرجوعِ إلى مفهومِ الميلِ في الرياضياتِ نجدُ أنَّ مقدارَ التسارُ
عَ يكونُ  ؛ فإنَّ التسارُ . وألنَّ الميلَ في الشكلِ )6( موجبٌ يساوي الميلَ
عِ )+ , +(؛ لذا يتسارعُ  ا، وتتشابـهُ إشارتـا السرعـةِ والتسارُ موجبـًا أيـضً

 . الجسمُ في االتجاهِ الموجبِ

 : عَ يساوي الميلَ تبيَّنُ منَ الشكلِ )6( أنَّ التسارُ يَ

a = 
Δv
Δt  = 

6 - 3
20 - 5  = 

3
15  = 0.2 m/s2

، فيكونُ الميلُ في  ظُ أنَّ منحنى السرعةِ - الزمنِ خطٌّ مستقيمٌ يُالحَ
. a = a ُويكون ، عُ هذهِ الحالةِ ثابتًا، وكذلكَ التسارُ

 ، ا منَ منحنى السرعةِ - الزمنِ في معرفةِ إزاحةِ الجسمِ يُستفادُ أيضً
وذلكَ بإيجادِ المساحةِ تحتَ المنحنى؛ إذْ تساوي هذهِ المساحةُ حاصلَ 
 ،(s ها ةِ الزمنيةِ (وحدةُ قياسِ ها m/s) في المدَّ ضربِ السرعةِ (وحدةُ قياسِ
إنَّ  أيْ  )؛  m

s  × s = m ها  قياسِ (وحدةُ  اإلزاحةَ  الضربِ  لُ  حاصِ فيُمثِّلُ 
ا المساحةَ المحصورةَ تحتَ المنحنى. اإلزاحةَ تساوي عدديًّ

)s) الزمُن
0

0

2

4

6

8

5 10 15 20 25

Δv

Δt

الشكلُ )6(: منحنى 
. - الزمنِ السرعةِ

)m/s) ُالسرعة
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القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية                 

ص املقرتحات. التفكري: الشك وتفحُّ  *
أخرب الطلبة أنَّ الشك هو أحد املفاهيم العابرة التي تفيد الباحث يف متحيص املعلومة 
صها  لقبول الصحيح ورفض ما سوى ذلك، وأنَّه يتعنيَّ عليهم تقديم املقرتحات وتفحُّ

ل إىل املعرفة الصحيحة. للتوصُّ

استخدام الصور واألشكال:  
من  ليتحققوا  الشكل؛  عىل  االطالع  إىل  الطلبة  ه  وجِّ
التي  الفيزيائية  الكمية  وحيددوا  حمور،  كل  عىل  التدريج 

ُيمثِّلها كل تدريج، ووحدات القياس املناسبة.
بـني  للعالقـة  البيـاين  املنحنـى  صفـات  للطلبـة  بـنيِّ 
السعـة والزمـن، ثم ارسـم أشـكااًل ُأخرى، وناقشـهم 

بينهـا. االختالفـات  يف 
ح للطلبة ما يأيت: اعتامًدا عىل الشكل، وضِّ

االستدالل بمنحنى السعة- الزمن عىل رسعة اجلسم   
عند أيِّ حلظة زمنية. 

ميل هذا املنحنى يساوي التسارع.  
عندما يكون املنحنى خط مستقيم مواٍز ملحور الزمن؛   
)تسارعه  ثابتة  بسعة  يتحرك  اجلسم  أنَّ  يعني  ما 

يساوي صفًرا(.
الزمن تساوي  املساحة املحصورة بني املنحنى وحمور   

اإلزاحة التي حُيِدثها اجلسم املتحرك.

معلومة إضافية   
تزداد  عندما  متسارًعا  يكون  الجسم  أنَّ  للطلبة  بيِّن   
إشارتي  تشابه  عند  وذلك  لسرعته،  المطلقة  القيمة 
)تسارع  موجبة  كالهما  فتكون  والتسارع،  السرعة 
في االتجاه الموجب(، أو سالبة )تسارع في االتجاه 

السالب(.
تقل  عندما  متباطًئا  يكون  الجسم  أنَّ  للطلبة  بيِّن   
القيمة المطلقة لسرعته، وذلك عند اختالف إشارتي 
السرعة والتسارع، فتكون إحداهما موجبة واألُخرى 

سالبة

أخطاء شائعة     
التسارع  إشارة  تكون  عندما  أنَّه  الطلبة  بعض  يعتقد  قد 
تكون  عندما  وأنَّه  بتسارع،  يتحرك  الجسم  فإنَّ  موجبة 
بتباطؤ.  يتحرك  الجسم  فإنَّ  سالبة  التسارع  إشارة 
إنَّ اإلشارة تدل فقط على اتجاه  إذ  وهذا غير صحيح؛ 
يتباطأ،  أو  يتسارع  الجسم  كان  إذا  ولتحديد  التسارع. 

يجب معرفة إشارتي التسارع والسرعة مًعا.
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في تجربٍة لدراسِة حركِة عربٍة صغیرٍة في المختبِر، كانَِت النتائُج كما في الجدوِل اآلتي:

:)s) 0510152025الزمُن

:)m/s) ُ1.01.52.02.53.03.0السرعة

.(20 s) إلى (0 s) ِة الزمنیِة مْن أُمثُِّل القیَم التي في الجدوِل بیانیًّا، ثمَّ أستنتُج مَن المنحنى تساُرَع العربِة في أثناِء المدَّ

. ، قراءاتُ السرعةِ : قراءاتُ الزمنِ المعطياتُ

. عِ المتوسطِ ، إيجادُ التسارُ : رسمُ منحنى العالقةِ بينَ السرعةِ والزمنِ المطلوبُ

: الحلُّ
رسمُ الشكلِ )7( لتمثيلِ العالقةِ بيانيًّا.

. - الزمنِ الشكلُ ) 7(: منحنى السرعةِ

) بـيـنَ اللحظتيْـنِ  ــدُ المساحـةَ المحصـورةَ بينَ المنـحنى والمحـورِ األفـقيِّ (محـورُ الـزمـنِ أَجِ
. )t = 0 s, t = 25 s( في المثالِ السابقِ

0 5 10 15 20 25

)m/s) ُالسرعة

)s) 0الزمُن

4.0
3.5
3.0
2.5

1.5

0.5

2.0

1.0

Δv

Δt

a = 
Δv
Δt  = 3.0 - 1.0

20 - 0  = 2
20  = 0.1 m/s2

المثاُلالمثاُل  77

تمريٌن
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وذلك  البياني،  المنحنى  رسم  طريقة  للطلبة  ح  وضِّ
منها  لكلٍّ  الديكارتي،  المستوى  نقاط على  بتحديد 
قيمة كلٍّ منهما من  ُتؤَخذ  أفقي ورأسي،  إحداثيان: 
النقاط مًعا  البيانات المرفق، ثم توصل هذه  جدول 

برسم خط مناسب.

حل المثاُل 7

ومنحنى  الزمن  محور  بين  المحصورة  المساحة 
متجاورتين؛  مساحتين  مجموع  تساوي  العالقة 

األولى شبه منحرف، والثانية مستطيل.

المساحة األولى )شبه المنحرف(:

x1 = 1.0 + 3.0
2  × 20 = 2 × 20 = 40

المساحة الثانية )المستطيل(:

x2 = 3.0 × 5 = 15

المساحة الكلية:

x = 40 + 15 = 55

كميتين،  ضرب  من  ناتجة  الكلية  المساحة  أنَّ  بما 
أْي  اإلزاحة؛  الناتج هو  فإنَّ  الزمن والسرعة،  هما: 
التي  اإلزاحة  تساوي  المنحنى  تحت  المساحة  إنَّ 

قطعتها العربة. 
القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية                 

التفكري: إنتاج املعرفة.  *
أخرب الطلبة أنَّ إنتاج املعرفة هو مرحلة متقدمة من مراحل التفكري، وأنَّه يساعدهم عىل 
استكامل البنية املعرفية لديم؛ إذ سيكتسبون معرفة جديدة عند حساب املساحة حتت 

املنحنى املذكور.
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Equations of Motion معادالُت الحركِة

 ، باستخدامِ مفهومِ اإلزاحةِ دٍ  بُعدٍ واحِ الحركةِ في  فْتُ وصفَ  تعرَّ
البيانيةُ  األشكالُ  رُ  تُفسَّ وكيفَ  بيانيًّا،  ها  وصفَ ثمَّ   ، عِ والتسارُ  ، والسرعةِ

 . تغيِّراتِ الحركةِ تعلِّقةُ بمُ المُ
مُ ثالثُ معادالتٍ  ، تُستخدَ لوصفِ الحركةِ على نحوٍ أكثرَ سهولةٍ
. رياضيةٍ تساعدُ على وصفِ الحركةِ المنتظمةِ لألجسامِ في خطٍّ مستقيمٍ

المعادلةُ األولى• 
، ثمَّ  مثِّلُ الشكلُ )8( منحنى السرعةِ - الزمنِ الذي يُمكِنُ إيجادُ ميلِهِ يُ

: عِ الثابتِ )a( باستخدامِ العالقةِ اآلتيةِ حسابُ التسارُ

a = a = 
Δv
Δt  = 

v 2 - v1

t2 - t1

في  التغيُّرُ  ها  خاللَ حدثَ  التي  الزمنيةَ  ةَ  المدَّ  Δt = t2 - t1 تُمثِّلُ  حيثُ 
: ، عندما يكونُ زمنُ البدايةِ )t1 = 0)، فإنَّ . ولكنْ السرعةِ

: )Δt = t2 - 0 = t)، عندئذٍ يُمكِنُ كتابةُ العالقةِ بالصورةِ اآلتيةِ

v2 - v1 = at

v2 = v1 + at ……………………………………. 1

عُ  الشكلُ )8( : التسارُ
. يساوي الميلَ

)m/s) ُالسرعة

)s) الزمُن

Δv
v1

v2

Δt

2 4 6 8 10

10

20

30

40

ملحـوظـةٌ: موضـوُع االشتـقـاِق 
ھَو  الحركِة  لمعادالِت  الریاضيِّ 
مْن موضوعاِت المطالعِة الذاتیِة.
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بناء المفهوم:  
السرعة االبتدائية، السرعة النهائية، الميل.

الكتاب،  في   )8( الشكل  دراسة  إلى  الطلبة  ه  وجِّ  
ومالحظة السرعتين االبتدائية والنهائية، ثم استخراج 
السرعة،  محور  على  اعتماًدا  بينهما  التغيُّر  مقدار 

وتحديد الزمن التي حدث فيه هذا التغيُّر.
ح للطلبة أنَّ السرعة تتغير بصورة منتظمة. وهذا  وضِّ  
يعني أنَّ التغيُّر في السرعة في الثانية الواحدة ثابت، 
التسارع.  يساوي  الذي  المستقيم  الخط  ميل  وهو 

فالتسارع الثابت يعني تغيًُّرا منتظًما في السرعة.

معلومة إضافية   
ُتستخَدم معادالت الحركة في وصف الحالة الحركية   
لألجسام المتحركة بتسارع ثابت، بحيث يكون التغيُّر 
في سرعتها منتظًما؛ أْي بمقادير متساوية في أوقات 

زمنية متساوية.

مالحظة مهمة:
للمطالعة  جميعها  الحركة  معادالت  اشتقاق  مراحل 

الذاتية، وهي ال تدخل في عمليات التقويم.

ح للطلبة ما يأتي: وضِّ
معادالت الحركة ُتستعَمل لوصف حركة الجسم في   

ُبْعد واحد بتسارع ثابت، وقد يكون التسارع صفًرا.
ثالث  إلى  إضافًة  ابتدائية،  سرعة  تحوي  معادلة  كل   

كميات ُأخرى. 
اذكر مثااًل للطلبة بعد كل معادلة، يكون حلُّه بتطبيق   

المعادلة بصورة مباشرة.
الطلبة على وجوب مراعاة االتجاهات؛ فكل ما  نبِّه   
اإلشارة،  موجب  يكون  األعلى  أو  اليمين  نحو  هو 
سالب  يكون  األسفل  أو  اليسار  نحو  هو  ما  وكل 

اإلشارة.
عن  للتعبير  ُيستعَمل   (Δ x( الرمز  أنَّ  الطلبة  أخبر   
الجسم  بأنَّ  علًما  جميعها،  المسائل  في  اإلزاحة 
إزاحته  تكون  اإلسناد  نقطة  من  حركته  يبدأ  الذي 

.(Δx = x2 - x1 = x2 - 0 ≡ x(

المعادلة األولى: )v2 = v1 + at( ال تحوي رمز موقع 
كمية،  أيِّ  لحساب  ُتستعَمل  وهي   ،(Δ x( الجسم 

بمعرفة الكميات األُخرى باستثناء الموقع. 

مثال إضايف
االبتدائية  السرعة  بأنَّ  علًما   ،(t = 5 s( مرور  بعد  النهائية  السرعة  احسب 

.(a = 1.2 m/s2( والتسارع ،(v1 = 2 m/s)

.(v2 = 8 m/s) : الحلُّ
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المعادلةُ الثانیةُ• 
 ، الثابتِ عِ  التسارُ )v( في حالةِ  المتوسطةِ  هةِ  تَّجِ المُ السرعةِ  يُمكِنُ معرفةُ 

: بإيجادِ المتوسطِ الحسابيِّ للسرعةِ االبتدائيةِ والسرعةِ النهائيةِ

v = 
v 2 + v1

2
هةُ المتوسطةُ بداللةِ اإلزاحةِ الكليةِ للجسمِ منَ  تَّجِ تُعطى السرعةُ المُ

: العالقةِ اآلتيةِ
v = 

Δx
Δt  = 

Δx
t

. حيثُ تُمثِّلُ  Δx = x2 - x1  اإلزاحةَ التي حدثَتْ للجسمِ

: ، تنتجُ العالقةُ اآلتيةُ  بالمساواةِ بينَ العالقتيْنِ السابقتيْنِ

Δx = 1
2  )v2 + v1(t

بتعويضِ قيمةِ السرعةِ النهائيةِ )v2( منَ المعادلةِ األولى، تنتجُ العالقةُ 
: اآلتيةُ

Δx = v1t + 1
2

 at2  ……………………. 2

المعادلةُ الثالثةُ• 
 : ، فإنَّ هةِ المتوسطةِ تَّجِ بناءً على العالقةِ الخاصةِ بالسرعةِ المُ

Δx
t  = 

v 2 + v1

2
: ، فإنَّ وبناءً على المعادلةِ األولى في الحركةِ

v2 - v1 = at

: بتعويضِ قيمةِ )t( منْ إحد العالقتيْنِ في األُخر، فإنَّ
)v2 - v1()v2 + v1( = 2aΔx

v2
2 = v1

2 + 2aΔx   ……………………. 3

: ، عندما يكونُ موقعُ البدايةِ )x1 = 0)، فإنَّ  ولكنْ
(Δx = x2 - 0 = x(

.)x( ِعندئذٍ يُمكِنُ كتابةُ المعادالتِ السابقةِ بداللة

 في الحركِة بتساُرٍع ثابٍت، 
حیـُث یـكـوُن التغیـُُّر في السرعِة 
منتظًما، تتساوى السرعةُ المتوسطةُ 
َمَع المتوسِط الحسابيِّ للسرعتْیِن 
 .v =½)v1 + v2( االبتدائیِة والنھائیِة
لماذا ال یكوُن ذلَك صحیًحا عندما 
ُر الـسـرعــةُ عــلى نـحــٍو  تـتـغیــَّ

غـیــِر منتظٍم؟
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بناء المفهوم:  
. (Δx = v1t + 1

2  at2). املعادلة الثانية: 
ال  التي  الثانية  املعادلة  استخدام  أمهية  للطلبة  ح  وضِّ
ا ُتستعَمل حلساب أيِّ كمية  حتوي رسعة نائية )v2(، وأنَّ

بمعرفة الكميات األُخرى باستثناء السعة النهائية.

v2( ال حتوي زمنًا، وهي 
2 = v1

2 + 2aΔx( :املعادلة الثالثة
األُخرى  الكميات  بمعرفة  كمية  أيِّ  حلساب  ُتستعَمل 

باستثناء الزمن.

مثال إضايف

مثال إضايف

احسـب املوقـع النهائـي بعـد مـرور (t = 4 s)، علـاًم 
بـأنَّ السـرعــة االبتدائيــة (v1 = 5 m/s)، والتسـارع 

.(a = 3 m/s2(

: الحلُّ

.(x = 44 m)

 الِحظ أنَّ اإلزاحة تساوي الموقع النهائي بافتراض 
.)x1 = 0):أنَّ موقع الجسم االبتدائي هو

الرسعة  تكون  عندما   ،(Δx = 25 m) مقدارها  إزاحة  بعد  النهائية  الرسعة  احسب 
.(a = 0.5 m/s2( االبتدائية (v1= 0 m/s)، والتسارع 

: الحلُّ

 .(v2 = 5 m/s)

 
)يكون  منتظم  غري  بشكل  اجلسم  رسعة  تتغري  عندما 
للسعتني  احلسايب  املتوسط  فإنَّ  متغرًيا(  التسارع 
ألنَّ  املتوسطة؛  السعة  ُيمثِّل  ال  والنهائية  االبتدائية 
يتطلَّب  ما  خطيًّا،  ليس  الزمن  عىل  السعة  اعتامد 
متامثلة؛  زمنية  أوقات  يف  السعة  قيم  من  مزيد  أخذ 
املجموع عىل  م  وُيقسَّ جُتَمع،  ثم  قيم،  كأْن تكون عرش 
ُيمثِّل  الذي  املتوسط احلسايب هلا مجيًعا،  فينتج  عددها، 

السعة املتوسطة.
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انطلقَْت نسریُن بدّراجتِھا الھوائیِة مْن وضِع السكوِن بسرعٍة أفقیٍة في خطٍّ مستقیٍم، بتساُرٍع ثابٍت مقداُرهُ 

(m/s2 5). أَِجُد:

.(6.4 s) ُالسرعةَ النھائیةَ بعَد مروِر زمٍن مقداُره   . أ 

اإلزاحةَ الكلیةَ التي قطَعْتھا الدّراجةُ.   . ب 

.)t = 6.4 s( ،(a = 5 m/s2( ،(v1 = 0 m/s( : المعطياتُ

.(Δx = ?( ،)v2 = ?(  : المطلوبُ

: الحلُّ

مُ المعادلةُ األولى: ، تُستخدَ إليجادِ السرعةِ النهائيةِ  . أ 

v2 = v1 + at

v2 = 0 + 5 × 6.4 = 32 m/s

: مُ المعادلةُ الثانيةُ ، تُستخدَ اجةُ تْها الدرّ إليجادِ اإلزاحةِ الكليةِ التي قطعَ ب . 

Δx = v1t + 1
2  at2

Δx = 0 + 1
2  × 5 × 6.42 = 102.4 m

المثاُلالمثاُل  88
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ح للطلبة أنَّ اإلشارة في السؤال إلى انطالق  وضِّ  
الدراجة من وضع السكون تدل على أنَّ السرعة 

االبتدائية تساوي صفًرا.
بيِّن للطلبة كيف ُيمِكن اختيار المعادلة المناسبة   
السرعة  هو  األول  المطلوب  أنَّ  فبما  ؛  للحلِّ
االبتدائية  السرعة  هي  والمعطيات  النهائية، 
في  اإلزاحة  ذكر  دون  )من  والزمن  والتسارع 
هي  للحلِّ  المناسبة  المعادلة  فإنَّ  المعطيات(، 

األولى.
أخبر الطلبة أنَّه إليجاد المطلوب الثاني )اإلزاحة(   
الثانية  المعادلتين:  من  أيٍّ  استخدام  ُيمِكن 
والتسارع  السرعة  أنَّ  ُيظِهر  الحلَّ  وأنَّ  والثالثة، 

واإلزاحة جميعها في االتجاه نفسه.

حل المثاُل 8

مثال إضايف
ثم  السابقة،  الصفحة  يف  ر(  )ُأفكِّ بسؤال  الطلبة  ر  ذكِّ
للرسعتن:  احلسايب  املتوسط  حساب  إليهم  اطلب 
االبتدائية والنهائية، ثم حساب الرسعة املتوسطة من 
هل  القيمتن.  ومقارنة  الزمن،  عىل  اإلزاحة  قسمة 

تساوت اإلجابتان؟

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية                 

التفكري: األدلة والرباهني.  *
 أخرب الطلبة أنِّ استعامل األدلة والرباهني هو من أشكال التفكري؛ فإقامة الدليل هلا أمهية 
يف تأكيد املعرفة، وكثري من العالقات الفيزيائية تقوم عىل الربهان الريايض كام يف حالة 

السعة املتوسطة.
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اإلزاحةَ  القطاُر  فیھا  قطَع  التي  الزمنیةَ  ةَ  المدَّ أَِجُد  السابِق،  المثاِل  في 

المذكورةَ.

  ،(128 m)  في خطٍّ مستقیٍم، ثمَّ نقَصْت سرعتُھُ في أثناِء إزاحِة (20 m/s) ساَر قطاٌر بسرعٍة أفقیٍة مقداُرھا

فأصبَحْت (m/s 4). أَِجُد تساُرَع القطاِر.

.(Δx = 128 m( ،(v2 = 4 m/s( ،(v1 = 20 m/s(  : المعطياتُ

.)a = ?( : المطلوبُ

 : الحلُّ

: مُ المعادلةُ الثالثةُ ، تُستخدَ عِ القطارِ منْ دونِ معرفةِ الزمنِ إليجادِ تسارُ

v2
2 = v1

2 + 2aΔx

)4(2 = )20(2 + 2a × 128

a = 16 - 400
2 × 128  = -1.5 m/s2

المثاُلالمثاُل  99
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تحوي  فهي ال  المثال؛  ُتناِسب حلَّ  الثالثة  المعادلة 
أنَّ  الحلُّ  وُيظِهر  المثال.  في  ُيذَكر  لم  الذي  الزمن 
التسارع معاكس التجاه السرعتين: االبتدائية  اتجاه 

والنهائية، والتجاه اإلزاحة أيًضا.

حل المثاُل 9

المعطيات:

.)v1 = 20 m/s) السرعة االبتدائية
.)v2 = 4 m/s) السرعة النهائية

.)a = 1.5 m/s2( التسارع
المطلوب:

 (t = ?)

: الحلُّ
v2 = v1 + at

4 = 20 + (-1.5) × t

t = -16
-1.5  = 10.67 s
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Free Fall  ُّالسقوطُ الُحر
ةِ  وَّ رُ بقُ  إنَّ األجسامَ الموجـودةَ في مجـالِ الجاذبيـةِ األرضيةِ تتـأثَّ
كَ  )؛ فعندَ رفعِ جسمٍ مثـالً ثـمَّ تركِـهِ ليتحرَّ جـذبِ األرضِ لها (الوزنُ
). وعنـدَ رميِ جسمٍ  ، فإنَّهُ يسقطُ إلى األسفلِ (نحوَ مركزِ األرضِ بحريةٍ
إلى األعلى، فإنَّ سرعتَهُ تتناقصُ حتّى يتوقفَ عنِ الحركةِ عندَ ارتفاعٍ 

. ، ثمَّ يعودُ إلى األسفلِ معينٍ

رُّ Free fall بأنَّهُ حركـةُ األجسامِ إلى األعلى،  فُ السقوطُ الحُ يُعرَّ
 األُخر وذلكَ بإهمالِ القو ، ، تحتَ تأثيرِ وزنِها فقطْ أوْ إلى األسفلِ

. مثلِ مقاومةِ الهواءِ

رٍّ عنـدَ التقاطِ مجموعـةٍ  بيِّنُ الشكـلُ  )9( كـرةً في حالـةِ سقوطٍ حُ يُ
زمنيةٌ  دٌ  دَ مُ متتاليتيْنِ  بينَ كلِّ صورتيْنِ  لها، ويفصلُ  الصورِ  منَ  متتاليةٍ 
أزمانٍ  في  متزايدةً  إزاحاتٍ  تقطعُ  الكرةَ  أنَّ  ظِ  الحَ المُ منَ   . متساويةٌ

 . ها نحوَ األسفلِ عِ متساويةٍ نتيجةَ تسارُ

دٍ واحـدٍ  رُّ أحدَ أهمِّ التطبيقاتِ على الحركـةِ في بُعْ دُّ السقوطُ الحُ عَ يُ
 ،Free fall acceleration ِّر عِ السقوطِ الحُ فُ بتسارُ ، في ما يُعرَ عٍ ثابتٍ بتسارُ
زُ إليهِ بالرمزِ )ɡ(. غيرَ أنَّ األجسامَ التي نراها تسقطُ يوميًّا قدْ يختلفُ  رمَ ويُ
، وهذا التأثيرُ يختلفُ باختالفِ  ها قليالً بسببِ تأثيرِ مقاومةِ الهواءِ عُ تسارُ

 . ، فيزدادُ زمنُ سقوطِها نتيجةً لذلكَ ، وسرعتِهِ هِ ، وحجمِ شكلِ الجسمِ

 )ɡ=9.8 m/s2( رِّ ثابتًا عُ  السقوطِ  الحُ دُّ تسارُ عَ ، يُ قريبًا منْ سطحِ األرضِ
 ، للحركةِ السابقةِ  المعادالتِ  يُمكِنُ استخدامُ  لذا  ؛  نحوَ مركزِ األرضِ
واستخـدامُ الرمـزِ  )Δy) لإلزاحـةِ الرأسيـةِ بـدالً منْ )Δx)، واستخـدامُ 
ها إلى االصطالحِ بأنَّ  ردُّ ا بأنَّ اإلشارةَ السالبةَ مَ )ɡ-( بدالً منْ )a)، علمً

. ، واالتجاهَ نحوَ األسفلِ سالبٌ االتجاهَ نحوَ األعلى موجبٌ

عِ السقوطِ   ا منْ قيمةِ تسارُ لُ عمليًّا إلى قيـمٍ قريبـةٍ جـدًّ يُمكِنُ التوصُّ
. ، وذلكَ بتنفيذِ التجربةِ العمليةِ اآلتيةِ رِّ الحُ

. رِّ الشكلُ )9(: حركةُ السقوطِ الحُ

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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بناء المفهوم:  
السقوط احلر، تسارع السقوط احلر.

ح للطلبة ما يأيت: وضِّ
تتأثر األجسام القريبة من سطح األرض بقوة جذب   
كها  ة فإنَّ الوزن حُيرِّ األرض هلا )الوزن(، وإذا ُترِكت حرَّ

إىل األسفل.

عندما تكون مقاومة اهلواء قليلة مقارنًة بوزن اجلسم   
املتحرك فإنَّه ُيمِكن إمهال تأثري مقاومة اهلواء يف اجلسم 

ا. املتحرك، وبذلك يكون السقوط حرًّ

أسفل  إىل  احلركة  احلر  األجسام  سقوط  ن  يتضمَّ  
ابتدائية،  بسعة  األسفل  إىل  والقذف  السكون،  من 
اجلسم  بأنَّ  علاًم  ابتدائية،  بسعة  األعىل  إىل  والقذف 
إىل  تصل  حتى  رسعته  تتناقص  األعىل  إىل  املقذوف 
صفر عند أقىص ارتفاع، ثم يعود متحرًكا إىل األسفل.

اعُتِمد يف هذا الكتاب أنَّ االجتاه بشكل رأيس إىل األعىل   
هو االجتاه املوجب، فيكون تسارع السقوط احلر )يكون 

دائاًم رأسيًّا إىل األسفل( نحو مركز األرض سالًبا. 

تكون  األعىل  إىل  رأيس  بشكل  اجلسم  حركة  أثناء  يف   
رسعته موجبة، ويكون تسارعه سالًبا؛ فيتباطأ. الِحظ 

أنَّ إشاريت السعة والتسارع خمتلفتان.

تكون  األسفل  إىل  رأيس  بشكل  اجلسم  حركة  أثناء  يف   
رسعته سالبة، ويكون تسارعه سالًبا؛ فيتسارع يف االجتاه 
املطلقة  القيمة  وتزداد  األسفل(،  إىل  )رأسيًّا  السالب 
للسعة. الِحظ أنَّ إشاريت السعة والتسارع متشاهبتان.

وتسارع  مستقيم  خط  يف  احلركة  معادالت  ُتستعَمل   
ثابت لوصف حركة السقوط احلر، مع وضع اإلزاحة 
،∆x األفقية  اإلزاحة  حملَّ  املعادلة  يف   ∆y الرأسية 

.a = -ɡ واستخدام

مثال إضايف
أريض،  تنس  كرة  إسقاط  الطلبة  بعض  إىل  اطلب   
سقوطها،  عملية  مراقبة  الطلبة  بقية  إىل  واطلب 

ة.  ًرا ذلك مّرات ِعدَّ ُمكرِّ
رسعتها،  وتغريُّ  حركتها  وصف  الطلبة  إىل  اطلب   
تغيري  مع  النشاط  تكرار  بعضهم  إىل  اطلب  ثم 

ارتفاع نقطة السقوط.

استخدام الصور واألشكال:  
هذه  أنَّ  لهم  ُمبيِّنًا  المجاور،  الشكل  في  الصور  على  االطالع  إلى  الطلبة  ه  وجِّ
إذ ُتضَبط  التصوير؛  المتحركة باستخدام طريقة خاصة في  ُتلتَقط لألجسام  الصور 
آلة التصوير على نحٍو يسمح بالتقاط الصور للجسم المتحرك بمعدل زمني ثابت، 
ويفصل بين كل صورة وأخرى ُمَدًدا زمنية متساوية. أخبرهم أنَّ هذه الصور ُتستعَمل 

لدراسة الحركة.

أخطاء شائعة     
قد يعتقد بعض الطلبة أنَّ التسارع يساوي صفًرا عند أقصى ارتفاع، وهذا اعتقاد غير 
صحيح؛ فالتسارع ثابت المقدار واالتجاه عند جميع مواقع حركة الجسم، ويساوي 

ا نحو مركز األرض. )m/s2 9.8) عموديًّ
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التـجـربـُة التـجـربـُة ١١التجربة  التجربة  		
قیاُس تساُرِع السقوِط الُحرِّ عملیًّا

 ، الموادُّ واألدواُت: كرةٌ مطاطیةٌ صغیرةٌ، بّوابتاِن ضوئیتاِن، عّداٌد زمنيٌّ رقميٌّ
. ، حامٌل معدنيٌّ شریطُ قیاٍس متريٌّ

إرشاداُت السالمِة: الحذُر مْن سقوِط األجساِم واألدواِت على القدمْیِن.
خطواُت العمِل: 

قرَب  علْیِھ  الكرِة  لسقوِط  مكانًا  أُجھُِّز  مجموعتي،  أفراد  مَع  بالتعاوِن   .1
الحائِط (قطعةٌ مَن الكرتوِن)، ثمَّ أضُع عالمةً على الحائِط عنَد ارتفاِع 
)Δy=1m( تقریبًا، ثمَّ أُثبُِّت إحدى البّوابتْیِن الضوئیتْیِن عنَد تلَك العالمِة 

.)t1( باستخداِم حامٍل معدنيٍّ لرصِد زمِن بدِء الحركِة
الحركِة  نھایِة  األُخرى قرَب سطِح األرِض لرصِد زمِن  البّوابةَ  أُثبُِّت   .2

. )t2)، ثمَّ أَِصُل البّوابتْیِن بالعّداِد الزمنيِّ الرقميِّ

ُن في الجدوِل قراءةَ العّداِد  أُسقِطُ الكرةَ بحیُث تمرُّ أماَم البّوابتْیِن، ثمَّ أَُدوِّ  .3
، وكذلَك المسافةُ بیَن البّوابتْیِن. الزمنيِّ الرقميِّ

ُر الخطوةَ  أرفُع البّوابةَ الضوئیةَ العلیا إلى ارتفاِع )m 1.5( تقریبًا، ثمَّ أُكرِّ  .4
نًا النتائَج في الجدوِل.  (3)، ُمَدوِّ

ثمَّ  تقریبًا،   )2 m( ارتفاِع  إلى  أُخرى  ةً  العلیا مرَّ الضوئیةَ  البّوابةَ  أرفُع   .5
نًا النتائَج في الجدوِل. ُر الخطوةَ  (3)، ُمَدوِّ أُكرِّ

حیُث   ،()Δt(2(  والكمیِة  ،(2Δy( الكمیِة  بحساِب  الجدوِل  بیاناِت  أُكِمُل   .6
نُھُما في الجدوِل. )Δt = t2 - t1) في كلِّ محاولٍة، ثمَّ أَُدوِّ

؛ على أْن تكوَن قیُم Δt(2( على  أُمثُِّل القراءاِت في الجدوِل برسٍم بیانيٍّ  .7
، ثمَّ أستخرُج میَل المنحنى  المحوِر األفقيِّ وقیُم )2Δy) على المحوِر الرأسيِّ

.( (یُمثُِّل ھذا المیُل تساُرَع السقوِط الُحرِّ

التحلیُل واالستنتاُج: 
الُمتَّفَِق  المقبولِة  بالقیمِة  إلْیھا عملیًّا  ْلنا  التي توصَّ النتیجةَ  أُقاِرُن  أفراد مجموعتي،  بالتعاوِن مَع  أُقاِرُن:   .1

.)9.8 m/s2( علْیھا

أستنتُج: ما سبُب اختالِف النتیجِة بیَن مجموعٍة وأُخرى؟ ما سبُب اختالِف النتیجِة عِن القیمِة المقبولِة؟  .2

الذي  فما  الحجِم وخفیفةٌ،  كبیرةُ  كرةٌ  استُخِدَمْت  إذا  الحجِم؟  كرٍة مطاطیٍة صغیرِة  اختیاِر  ما سبُب  ُر:  أُفسِّ  .3
سیتغیَُّر؟

)Δy)m(Δt = t2 - t1Δt2)s2(2Δy)mرقُم المحاولِة
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جتربة: قياس تسارع السقوط احلر عمليًّا.
اهلدف:  قياس الزمن واملسافة، وحساب تسارع السقوط احلر. 

زمن التنفيذ: 35 دقيقة
إرشادات السالمة:

ر الطلبة من خطر سقوط األجسام واألدوات املختلفة  حذِّ  
عىل أقدامهم.

هلم  حيفظ  السالمة  بإرشادات  االلتزام  أنَّ  الطلبة  أخرب   
حياهتم، وحيافظ عىل سالمة األدوات، ونظافة املكان والبيئة.

املهارات العلمية:
 القياس، االستنتاج، احلسابات، البحث يف مصادر اخلطأ.

اإلجراءات والتوجيهات: 
ح للطلبة أنَّ البوابة الضوئية األوىل جيب أْن تكون  وضِّ  
حساب  لُيمِكن  احلركة؛  بداية  موقع  من  ا  جدًّ قريبًة 

السعة االبتدائية التي تساوي صفًرا، بدقة.
ورسم  ة،  ِعدَّ مّرات  التجربة  تكرار  أمهية  للطلبة  بنيِّ   

العالقة البيانية، للحصول عىل نتيجة أكثر دقة.
النتائج املتوقعة:

قد ختتلف نتائج الطلبة؛ ألنَّه كلام زادت املسافة بني البوابة 
األوىل وموقع بداية احلركة، ابتعدت قيمة السعة االبتدائية 
عن الصفر؛ فينتج خطأ يف حساب تسارع السقوط احلر.

التجربة بإسقاط كرة من  تنفيذ  الطلبة  ُيمِكن الطلب إىل 
واستخدام  الثاين(،  الطابق  من  نافذة  )مثل  كبري  ارتفاع 
بالقيمة  النتيجة  مقارنة  ثم  األثناء،  هذه  يف  إيقاف  ساعة 

.(9.8 m/s2( املعتمدة

التحليل واالستنتاج: 
قراءة زمن احلركة الكيل من العداد الرقمي، ومراعاة   .1

 .(0.1 s) أاّل تزيد دقة القياس عىل
مقارنة النتيجة بالقيمة املعتمدة، ومالحظة االختالف   .2
من  أكرب  املجموعات  نتائج  مجيع  هل  النتائج.  يف 
)m/s2 9.8)، أم أقل منه، أم أنَّ بعضها أكرب من ذلك، 

وبعضها اآلخر أقل منه؟
عن  تنجم  قد  التي  اخلطأ،  مصادر  معرفة  يف  البحث   .3
إسقاط الكرة من مكان أعىل من البوابة الضوئية العليا، 
اهلواء  بمقاومة  تتأثر  الوزن  خفيفة  كرة  استخدام  أو 

حلركتها، أو وجود خطأ يف توصيل البوابتني بالعداد.
البحث يف أثر حجم الكرة وشكلها ووزنا يف دقة النتيجة.  .4

اسرتاتيجية التقويم: التقويم املعتمد عىل األداء. 
أداة التقويم: قائمة رصد.

النعممعايير األداءالرقم
يراعي تعليامت األمان والسالمة العامة عند تنفيذ خطوات التجربة.1
يقرأ تعليامت التجربة قراءة دقيقة، ويتعاون مع زمالئه عىل تنفيذ اخلطوات.2
ز مكاًنا لسقوطها.3 خيتار ارتفاًعا مناسًبا إلسقاط الكرة، وجُيهِّ
ب البوابتني الضوئيتني عىل احلامل املعدين، ويفصل بينهام بمسافة مناسبة.4 ُيركِّ
ن قراءات صحيحة.5 له، وُيدوِّ يوِصل البوابتني الضوئيتني بالعداد الرقمي، ثم ُيشغِّ
ن من إسقاط الكرة بحيث تستشعر مرورها البوابتان الضوئيتان.6 يتمكَّ
ة.7 ل إىل نتائج مناسبة كل مرَّ ن من تغيري ارتفاع البوابة العليا، والتوصُّ يتمكَّ
يثبت القيم من العمود الرابع يف اجلدول عىل تدريج املحور األفقي بصورة صحيحة.8
يثبت القيم من العمود اخلامس يف اجلدول عىل تدريج املحور الرأيس بصورة صحيحة.9
يرسم منحنى العالقة البيانية بصورة صحيحة.10
جيد ميل منحنى العالقة البيانية، ويدرك أنَّ النتيجة قريبة من تسارع السقوط احلر.11
حياول تفسري سبب اختالف النتيجة عن القيمة املقبولة علميًّا لتسارع السقوط احلر.12
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النھائیةَ  السرعةَ  أَِجُد   .(0.6 s)  بعَد األرَض  الشكِل  (10)، فوصلَِت  في  كما  السكوِن  مْن وضِع  كرةٌ  أُسقِطَْت 

للكرِة قبَل مالمستِھا سطَح األرِض مباشرةً.

.)t = 0.6 s) ، (ɡ = 9.8 m/s2) ،(v1 = 0 m/s( : المعطياتُ

.)v2 =? m/s( ُالسرعةُ النهائية : المطلوبُ

: الحلُّ

v2 = v1 + at = v1 - ɡt

v2 = 0 - 9.8 × 0.6 = -5.88 m/s

. اإلشارةُ السالبةُ هنا تعني أنَّ اتجاهَ السرعةِ النهائيةِ هوَ نحوَ األرضِ بعكسِ االتجاهِ الموجبِ

h = Δy
ɡ

v1 = 0 m/s

الشكلُ ) 10(: سقوطُ كرةٍ.

(h = Δy( الذي أُسقِطَْت مْنھُ الكرةُ. في المثاِل السابِق، أَِجُد االرتفاَع 

المثاُلالمثاُل  1010
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السكون  وضع  من  الكرة  إسقاط  أنَّ  للطلبة  ح  وضِّ
وأنَّ  صفًرا،  تساوي  االبتدائية  السرعة  أنَّ  يعني 
والسرعة  اإلزاحة  وأنَّ  ا،  حرًّ سقوًطا  ُتَعدُّ  حركتها 
اتجاه  المثال؛ ألنَّ  والتسارع جميعها سالبة في هذا 

كلٍّ منها نحو األسفل بعكس االتجاه الموجب.

حل المثاُل 10

التعزيز:  
الطلبة  عند  الحر  السقوط  مفهوم  تعزيز  ُيمِكن 
التسارع، وهو جذب  تفسير سبب هذا  عن طريق 
األرض لألجسام، وأنَّ مقداره يختلف بتغيُّر ارتفاع 
األجسام فوق سطح األرض، كما أنَّ مقداره على 
مقداره  عن  يختلف  األُخرى  الكواكب  سطوح 

على سطح األرض.

منه  ُأسِقطت  الذي  االرتفاع  إلجياد  الصحيحة  املعادلة  اختيار  الطلبة  إىل  اطلب 
. ل إليها بعد احللِّ الكرة، اعتامًدا عىل البيانات الواردة يف املثال، والنتائج التي ُتوصِّ

حُتسب اإلزاحة الرأسية للكرة باستخدام العالقة اآلتية:
v2

2 = v1
2 - 2ɡΔy

5.882 = 0.0 - 2 × 9.8 × Δy

Δy = 
34.57
19.6

 = -1.76 m

االرتفاع الذي أسقطت منه الكرة يساوي القيمة املطلقة لإلزاحة، أي أن: 

h = 1.76 m
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قُِذَف سھٌم رأسیًّا نحَو األعلى بسرعٍة ابتدائیٍة (m/s 14.7). أَِجُد:

زمَن وصوِل السھِم إلى أقصى ارتفاٍع.  . أ 

أقصى ارتفاٍع وصَل إلْیِھ السھُم.  . ب 

.)ɡ = 9.8 m/s2) ،(v2 = 0 m/s) ،(v1 = +14.7 m/s(   : المعطياتُ

.)Δy =?) ،(t =?(  : المطلوبُ

: الحلُّ
مُ المعادلةُ األولى: ، تُستخدَ إليجادِ زمنِ وصولِ السهمِ إلى أقصى ارتفاعٍ  . أ 

v2 = v1 - ɡt

0 = 14.7 - 9.8t

t = 14.7
9.8  = 1.5 s

: مُ المعادلةُ الثالثةُ ، تُستخدَ . إليجادِ أقصى ارتفاعٍ وصلَ إليْهِ السهمُ ب 

v2
2 = v1

2 - 2ɡΔy

0 = 14.72 - 2 × 9.8 ×Δ y

Δy = 216.1
19.6  = 11.0 m

ها السهمُ كانَتْ في االتجاهِ الموجبِ  ؛ ما يعني أنَّ اإلزاحةَ التي قطعَ ظُ أنَّ إشارةَ اإلزاحةِ موجبةٌ يُالحَ
نحوَ األعلى.

المثاُلالمثاُل  1111
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ح للطلبة ما يأتي: وضِّ
نحو  السهم  بها  ُقِذف  التي  االبتدائية  السرعة   
نظام  على  اعتماًدا  وذلك  موجبة،  تكون  األعلى 

االتجاهات الُمتََّفق عليه.
الجاذبية  به  ُتؤثِّر  الذي  الحر  السقوط  تسارع   

األرضية في السهم نحو األسفل يكون سالًبا.
أثناء حركته إلى  التي ُيحِدثها السهم في  اإلزاحة   

األعلى تكون موجبة.
ناِقش الطلبة في اختيار المعادلة المناسبة إليجاد 

كل مطلوب.

حل المثاُل 11

معلومة إضافية   
قد يختار بعض الطلبة المعادلة الثانية للحركة:

 y = v1t - 
1
2  ɡt2

إليجاد المطلوب الثاني )أقصى ارتفاع(؛ إذ أصبح زمن 
الصعود معروًفا بعد حلِّ الفرع األول من المثال.
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. ، وعالقةَ ذلكَ بالسرعةِ دٍ واحدٍ حُ المقصودَ بالحركةِ المنتظمةِ في بُعْ : أُوضِّ الفكرةُ الرئيسةُ  .1

دُ اإلزاحةَ  ها )m/s 12(. أَجِ كَ قطارٌ حركةً أفقيةً في خطٍّ مستقيمٍ بسرعةٍ ثابتةٍ مقدارُ : تحرَّ بُ أحسُ  .2
 .)80 s( َة كَ مدَّ ها القطارُ إذا تحرَّ التي يقطعُ

. بدأَ الصندوقُ الحركةَ منْ وضعِ  ا على سطحٍ أفقيٍّ في اتجاهٍ ثابتٍ : تسحبُ فتاةٌ صندوقً بُ أحسُ  .3
. عَ الذي اكتسبَهُ الصندوقُ دُ التسارُ تْ سرعتُهُ )m/s 1.2( بعدَ مرورِ )s 3(. أَجِ ، وأصبحَ السكونِ

لحصانٍ  -الزمنِ  الموقعِ منحنى  المجاورُ  الشكلُ  مثِّلُ  يُ  : أُحلِّلُ  .4
: دُ ، أَجِ ا على الشكلِ دً عتمِ . مُ يجرُّ عربةً في طريقٍ مستقيمٍ

. تْها العربةُ في المرحلةِ )a( منَ الحركةِ اإلزاحةَ التي قطعَ  . أ 

. السرعةَ المتوسطةَ للعربةِ في المرحلةِ )b( منَ الحركةِ  . ب 

 ، تْ حركتُهُ دَ صِ ، رُ ائينَ على طريقٍ مستقيمٍ : في أثناءِ جريِ أحدِ العدّ أُحلِّلُ  .5
: دُ ، أَجِ ا على الشكلِ دً عتمِ . مُ ثِّلَتْ سرعتُهُ بيانيًّا كما في الشكلِ المجاورِ ومُ

. اءِ عندَ نهايةِ المرحلةِ )a( منَ الحركةِ السرعةَ اللحظيةَ للعدّ  . أ 

. اءِ في المرحلةِ )b( منَ الحركةِ ) العدّ عَ (تباطُؤَ تسارُ  . ب 

ا. اءِ في مرحلتَيِ الحركةِ معً اإلزاحةَ الكليةَ للعدّ  . جـ 

: دُ . أَجِ : سقطَ جسمٌ منْ وضعِ السكونِ منَ ارتفاعِ (m 176.4)، بإهمالِ مقاومةِ الهواءِ بُ أحسُ  .6
. زمنَ وصولِ الجسمِ إلى األرضِ  . أ 

. هِ سطحَ األرضِ مباشرةً سرعةَ الجسمِ النهائيةَ قبلَ لمسِ ب . 

هُ وزمنُ حركتِهِ في الجدولِ التالي.  دَ موقعُ صِ ، وقدْ رُ عٍ ثابتٍ 7.  انطلقَ جسمٌ منْ وضعِ السكونِ بتسارُ

.)t = 2.5 s( ِدُ السرعةَ اللحظيةَ عندَ اللحظة ، ثمَّ أَجِ أُمثِّلُ بيانيًّا العالقةَ بينَ الزمنِ والموقعِ

:)s) 01234الزمُن

:)m) 00.20.81.83.2الموقُع
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بسعة  جسم  حركة  هي  واحد  ُبْعد  يف  املنتظمة  احلركة 
ويقطع  مستقيم  خط  يف  يتحرك  فهو  ثابتة؛  قياسية 
وتكون  متساوية،  زمنية  أوقات  يف  متساوية  مسافات 

رسعته املتجهة ثابتة وتسارعه صفر.
  :x = v × t

x = 12 × 80 = 960 m 

v2 = v1 + at

1.2 = 0 + a × 3

a = 1.2
3  = 0.4 m/s2

اإلجابات من الشكل:
اإلزاحة:       أ   . 

Δx = 20 - 0 = 20 m

ب. السعة املتوسطة:

v = Δx
Δt  = 35 - 20

50 - 20  = 0.5 m/s

اإلجابات من الشكل:
  :)a( السعة اللحظية للعّداء عند ناية املرحلة أ   . 

v = 15 m/s

:)b( ب. تسارع العّداء أو تباطؤه يف املرحلة

v = Δv
Δt  = 5 - 15

50 - 30  = -0.5 m/s

:)b(واملرحلة ،)a(( اإلزاحة الكلية للعّداء يف املرحلة جـ. 

Δx = )10 + 15
2

 × 30) + ) 15 + 5
2

 ×20) = 375 + 200 = 575 m
y = v1t +  1∆أ   .

2
 ɡt2

-176.4 = 0 + 1
2  × (-9.8) × t2

t2 = (2 × 176.4)/9.8 = 36   » t = 6.0 s

v2 = v1 + atب.

v2 = 0 - 9.8 × 6.0 = -58.8 m/s

اإلشارة السالبة تعني أنَّ السعة النهائية هي إىل األسفل بعكس االجتاه املوجب.

السعة اللحظية عند (t = 2.5 s( تساوي ميل ماس املنحنى عند النقطة التي متثل هذه اللحظة.

v = Δx
Δt  = 2.3 - 0.5

3.5 - 1.8  = 1.1 m/s
0,1

1 2 3 4

0,2

0,3

∆x

∆t )s) الزمن

)m)الموقع
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ا عليه، ثم  ارسم عىل اللوح حموًرا أفقيًّا، وآخر عموديًّ  
أْن  ُيمِكن  كيف  ُمبيِّنًا  األربع،  اجلهات  عليهام  اكتب 

يتحرك اجلسم عىل املستوى يف ُبْعدين متعامدين.
ح للطلبة أنَّ احلركة يف  )11(،وضِّ اعتامًدا عىل الشكل   
بتني:  ُبْعدين ُيمِكن حتليلها عن طريق التعامل مع امُلركَّ
األفقية والرأسية )x,y)، لكلٍّ من: السعة، واإلزاحة، 

والتسارع.

الربط مع المعرفة السابقة:     
تناول مفهوم  ُبْعد واحد، ثم  الطلبة باحلركة يف  ر  ذكِّ
الصف،  غرفة  أرضية  عن  احلديث  طريق  عن  الُبْعدين 
وضبط احلركة يف ُبْعدين، مها: األمام واخللف، ثم اليمني 

واليسار، وحتديد املسافة بعدد البالط.

22الدرُسالدرُس
تقديم الدرس  1

الحركة في بُْعدين
M o t i o n  i n  Tw o  D i m e n s i o n s

التدريس  2
نشاط سريع  

أحر كرة تنس، ثم اطلب إىل أحد الطلبة أْن ُيسِقطها   
ا إىل األسفل، ثم يقذفها رأسيًّا إىل األعىل.  سقوًطا حرًّ
زميله  إىل  يرميها  أْن  آخر  طالب  إىل  اطلب  ذلك  بعد 
كل  يف  احلركة  أنواع  عىل  ًقا  ُمعلِّ األفق،  فوق  بزاوية 

ًها بأنَّ احلركة األخرية هي يف ُبْعدين. حالة، وُمنوِّ

بناء المفهوم:  
متجه املوقع يف ُبْعدين.

ح للطلبة كيف خيتلف حتديد موقع اجلسم يف ُبْعدين  وضِّ
د املوقع باملتجه   عاّم كان يف الدرس السابق، وذلك بأْن حُيدِّ
ثم  اجلسم،  موقع  إىل  اإلسناد  نقطة  من  يمتد  الذي   )R(

.(y(و ،(x( :بتني متعامدتني حُيلِّل املتجه إىل ُمركَّ
القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية                

التفكري: التحليل.  *
أخرب الطلبة أنَّ التحليل هو أحد املفاهيم العابرة، وأنَّه من خطوات التفكري، وأنَّ أمهيته 
تتمثَّل يف استخراج املعلومة من نص، أو رسم بياين، أو صورة بعد حتليلها، وأنَّ حتليل 

بتني )أفقية وعمودية( مرتبط بذلك. حركة اجلسم يف ُبْعدين إىل ُمركَّ
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الفكرُة الرئيسُة:

ديْنِ تعنـي أنَّ لسرعـةِ  الحركـةُ في بُعْ
بتيْنِ متعامدتيْنِ منْ دونِ  ركَّ الجسمِ مُ

 .ما على األُخر اعتمادِ إحداهُ
ِم: نتاجاُت التعلُّ

أُوظِّـفُ معـرفتـي بعلمِ الميكانيكا • 
هِ وقوانينِهِ في حلِّ مسائلَ  ومفاهيمِ

. حسابيةٍ
هِ •  أُطبِّقُ معرفتي بعلمِ الميكانيكا ومفاهيمِ

وقوانينِهِ عندَ تفسيرِ مشاهداتٍ ومواقفَ 
. تعلِّقةٍ بالحركةِ مُ

أستقصي أهميةَ التطبيقاتِ الحياتيةِ • 
. ديْنِ للحركةِ في بُعْ

املفاهيُم واملصطلحاُت:

.Projectiles ُالمقذوفات
.Maximum Height ٍأقصى ارتفاع

 .ِTime of Flight ِزمنُ التحليق
.Range ُّاألفقي المد

.Circular Motion ٌحركةٌ دائرية
عٌ مركزيٌّ تسارُ

.Centripetal Acceleration

.Tangential Velocity ٌسرعةٌ مماسية

الشكلُ )11(: 
. ديْنِ الحركةُ في بُعْ

Displacement in Two Dimensions اإلزاحةُ في بُْعدْیِن
نا في الـدرسِ السابـقِ كيفَ يُمكِنُ وصفُ حـركةِ جسمِ  فْ تعرَّ
 ، : اإلزاحـةِ ، وكيـفيـةَ التعبيرِ عنِ اتجاهـاتِ كلٍّ منَ دٍ واحدٍ في بُعْ
ها بإشارةِ  ، عـنْ طريقِ تمييـزِ دٍ واحـدٍ بُعْ عِ في  ، والتسارُ والسرعةِ
)+( إنْ كانَتْ نحوَ اليمينِ أوِ األعلى، وبإشارةِ )-( إنْ كانَتْ نحوَ 

فُ حركةَ  فُ في هذا الدرسِ كيفَ نَصِ . وسنتعرَّ اليسارِ أوِ األسفلِ
هاتِ عليْها. تَّجِ ، بتطبيقِ خصائصِ المُ ديْنِ األجسامِ في بُعْ

مثِّلُ  ، ويُ اجةٌ ا تسيرُ عليْهِ درّ جً تعرِّ ا أفقيًّا مُ بيِّنُ الشكلُ )11( طريقً يُ
. إذا  ، والمحورُ )y+( اتجاهَ الشمالِ فيهِ المحورُ )x+( اتجاهَ الشرقِ
اجةُ منَ الموقـعِ )P( إلى الموقـعِ )Q( على المسارِ  تِ الدرّ كَ تحرَّ
هُ يُمكِنُ وصفُ تـلكَ الحركـةِ  ةٍ زمنيـةٍ )Δt)، فـإنَّ المنحني في مـدَّ

. اجةِ ، والسرعةِ المتوسطةِ للدرّ يِ اإلزاحةِ باستخدامِ مفهومَ

دَ نسبةً إلى  دِّ هَ الموقعِ األولِ )R1)، الذي حُ تَّجِ تبيَّنُ منَ الشكلِ أنَّ مُ يَ
بتيْنِ  ركَّ مُ إلى  هُ  تحليلُ يُمكِنُ   ،(x = 0 , y = 0( المرجعيةِ  اإلسنادِ  نقطةِ 
هَ الموقـعِ الثـاني  )R2( يُمكِنُ  تَّجِ ، هما: )x1)، وَ )y1)، وأنَّ مُ متعامدتيْنِ
، فإنَّ التغيُّرَ  ، هما:  )x2)، َو(y2(. وبذلكَ بتيْنِ متعامدتيْنِ ركَّ هُ إلى مُ تحليلُ

: هُ (d = ΔR( يُعطى بالعالقةِ اآلتيةِ تَّجِ هُ المُ مثِّلُ في الموقعِ الذي يُ

d = R2 - R1

احلركُة � بُْعدْيِناحلركُة � بُْعدْيِن

R1

R2

P

Q

t1

t2

y1

y2

x2x1

d = ΔR

y ٌشمال

x ٌشرق
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استخدام الصور واألشكال:   
سطح  عىل  أفقي  رسم  هو  وإنَّام  بيانية،  عالقة  ليس  الشكل  يف  الرسم  أنَّ  الطلبة  أخرب 
األرض، وأنَّ فيه حمورين؛ األول: )رشق-غرب(، والثاين: )شامل-جنوب(، وأنَّ اخلط 
بتني،  املنحني ُيمثِّل املسار احلقيقي حلركة الدراجة، ُمبيِّنًا هلم أنَّ لكل موقع يف املسار ُمركَّ

بتيه. وأنَّ تغريُّ متجه املوقع يرتبط بتغريُّ ُمركَّ
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القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية      .          

التفكري: التحليل.  *
 أخرب الطلبة أنَّ التحليل هو أحد املفاهيم العابرة، وأنَّه من خطوات التفكري، وأنَّ أمهيته تتمثَّل 
يف استخراج املعلومة من نص، أو رسم بياين، أو صورة بعد حتليلها، وأن حتليل حركة اجلسم 

يف ُبعدين إىل مركبة أفقية وأخرى رأسية يساعد يف وصف هذه احلركة بصورة واضحة.

 ،(dx = x2 - x1( :)+x( ِبةِ إزاحةٍ في اتجاهِ الشرق ركَّ وهذا يعني وجودَ مُ
.)dy = y2 - y1( :)+y(   ِبةِ إزاحةٍ في اتجاهِ الشمال ركَّ ومُ

بتاها المتعامدتانِ فتُعطى  ركَّ اجةِ ومُ هةُ المتوسطةُ للدرّ تَّجِ ا السرعةُ المُ أمّ
 : بالعالقاتِ اآلتيةِ

v = d
Δ t

 ،  vx= 
dx

Δ t  ،  vy = 
dy

Δ t

Projectiles المقذوفاُت
كُ في  هُ يتحرَّ ، فإنَّ عندَ قذفِ جسمٍ في اتجاهٍ يَصنعُ زاويةً (θ) معَ األفقِ
، بحيثُ  ديْنِ نٍ كما في الشكلِ (12)، وتكونُ هذهِ الحركةُ في بُعْ نْحَ مسارٍ مُ
تتغيَّرُ إحداثياتُ الحركةِ على المحورِ األفقيِّ )x)، والمحورِ الرأسيِّ )y( في 
نا إليْها في  لْ عٍ ثابتٍ (توصَّ مُ معادالتُ الحركةِ بتسارُ ها. تُستخدَ اللحظةِ نفسِ
، وتُطبَّقُ هذهِ المعادالتُ  ) في وصفِ حركةِ المقذوفاتِ الدرسِ السابقِ

. ، ثمَّ تُطبَّقُ بصورةٍ مستقلةٍ على المحورِ الرأسيِّ على المحورِ األفقيِّ
 ،(θ( ابتدائيةً  يَصنعُ معَ األفقِ زاويةً  اتجاهٍ  إلى األعلى في  عندَ رميِ كرةٍ 
متعامدتيْنِ  بتيْنِ  ركَّ مُ إلى  تحليلُها  يُمكِنُ   )v0( للكرةِ  االبتدائيةَ  السرعةَ  فإنَّ 
 : بتا السرعةِ بالمعادلتيْنِ اآلتيتيْنِ ركَّ )v0x , v0y( كما في الشكلِ )12(. وتُعطى مُ

      v0x = v0 cos θ .................... ِبةُ األفقيةُ للسرعةِ االبتدائية ركَّ المُ
   v0y = v0 sin θ .................... ِبةُ الرأسيةُ للسرعةِ االبتدائية ركَّ المُ

الشكلُ )12(: تحليلُ 
السرعةِ االبتدائيةِ إلى 

. بتيْنِ ركَّ مُ
x

R

h

y

θ

v0x

v0y

v0

ɡ
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بناء المفهوم:  
حتليل الرسعة.

بتني  ُمركَّ إىل  السعة  حتليل  أيًضا  ُيمِكن  أنَّه  الطلبة  أخرب 
بة سيكون  )y)، وأنَّ استعامل كل ُمركَّ متعامدتني :)x)، و 

بصورة منفصلة عن األُخرى.

المناقشة:   
بة األفقية للسعة ال تتغري لعدم  ح للطلبة أنَّ امُلركَّ وضِّ  
وجود قوى أفقية ُتؤثِّر يف اجلسم املتحرك، يف حني تتغري 
نحو  اجلسم  وزن  تأثري  نتيجة  للسعة  الرأسية  بة  امُلركَّ
مركز األرض؛ ما ُيسبِّب تسارًعا رأسيًّا إىل األسفل نحو 

مركز األرض.
بتي  اسأل الطلبة عن القوى التي ُتؤثِّر يف كلٍّ من ُمركَّ  

احلركة، وعن سبب إمهال بعضها.
مقاومة  تأثري  حذف  وجوب  إىل  الطلبة  انتباه  الفت   

اهلواء يف حركة املقذوف؛ لتسهيل دراسة املسألة.

معلومة إضافية   
ُيمثِّل  المقذوف  في  الهواء  مقاومة  تأثير  أنَّ  للطلبة  بيِّن 
واألفقي،  الرأسي  المستويين:  في  لحركته  معيقة  قوة 
التجاه  معاكس  اتجاه  في  أفقي  تسارع  ذلك  من  فينتج 
تغيُّر  أيًضا  ذلك  من  وينتج  للسرعة،  األفقية  بة  الُمركَّ
بة  الُمركَّ ُيؤثِّر في  الذي  الحر  السقوط  في مقدار تسارع 

الرأسية للحركة.

نشاط سريع  
ارسم مسار مقذوف مشاهًبا للشكل )12( يف الكتاب،   
ة  مرَّ الثالث؛  احلركة  معادالت  اللوح  عىل  اكتب  ثم 
ة  ومرَّ األفقية،  احلركة  لوصف   )x( الرمز  باستعامل 
باستعامل الرمز )y( لوصف احلركة الرأسية، مع مراعاة 
يف   )a = 0) وتعويض  الرأسية،  احلركة  يف   )ɡ( وجود 

احلركة األفقية.

تعزيز:  
ُيمِكن  الطلبة،  عند  السعة  بتي  ُمركَّ مفهوم  لتعزيز 
عىل  املرتبة  األزواج  فكرة  طريق  عن  عرضها 
املستوى الديكاريت يف الرياضيات، بحيث مُتثَّل كل 
نقطة يف املستوى بإحداثيني )أحدمها أفقي، واآلخر 

الن زوًجا مرتًبا. رأيس( ُيشكِّ

عدم إمهال مقاومة اهلواء حلركة املقذوف يؤدي إىل:
بة األفقية للسعة )النتيجة تباطؤ(. حدوث تسارع أفقي باجتاه معاكس الجتاه امُلركَّ  
زيادة مقدار التسارع الرأيس يف أثناء صعود املقذوف؛ أْي يكون التسارع الرأيس   

يف اجتاه األسفل أكرب من )m/s2 9.8) )النتيجة زيادة يف التباطؤ(.
الرأيس يف  التسارع  أْي يكون  املقذوف؛  أثناء هبوط  الرأيس يف  التسارع  نقصان   

اجتاه األسفل أقل من )m/s2 9.8) )النتيجة نقصان يف التسارع(.

إضاءة للمعلم إضاءة للمعلم 
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 ، : أقصى ارتفاعٍ : أستنتجُ العواملَ التي يعتمدُ عليْها كلٌّ منْ  أتحقَّقُ
. وزمنِ التحليقِ

تستمرُّ الكرةُ في حركتِها منذُ لحظةِ إطالقِها منْ نقطةِ اإلسنادِ المرجعيةِ 
 (Maximum height) ٍحتّى تصلَ إلى أقصى ارتفاع ، نٍ نْحَ (0,0)، في مسارٍ مُ

بةَ األفقيةَ  ركَّ ، فإنَّ المُ . وفي أثناءِ هذهِ الحركةِ )h)، ثمَّ تعودُ إلى األسفلِ

ا  عَ األفقيَّ يساوي صفرً للسرعةِ تظلُّ ثابتةً في المقدارِ واالتجاهِ؛ ألنَّ التسارُ
إهمالِ  عندَ  األفقيِّ  باالتجاهِ  الكرةِ  في  ؤثِّرةٍ  مُ ةٍ  وَّ قُ وجودِ  لعدمِ  )ax = 0)؛ 

ةِ الجاذبيةِ األرضيةِ  وَّ رُ بقُ بةُ الرأسيةُ للسرعةِ فتتأثَّ ركَّ ا المُ . أمّ مقاومةِ الهواءِ
)ɡ = 9.80 m/s2( نحوَ  رِّ   الحُ السقوطِ  عِ  بتسارُ التي تؤدي إلى حركتِها 
بةِ في  ركَّ )، فيتناقصُ مقدارُ هذهِ المُ مركزِ األرضِ (معَ إهمالِ مقاومةِ الهواءِ
ها  ، ثمَّ يتزايدُ مقدارُ ا عندَ أقصى ارتفاعٍ مرحلةِ الصعودِ حتّى يصبحَ صفرً
 )vy( ِبةِ الرأسيةِ للسرعةِ بالرمز ركَّ زُ إلى المُ رمَ هُ يُ ا بأنَّ ، علمً في مرحلةِ الهبوطِ

 . بعدَ لحظةِ اإلطالقِ

: منَ الكمياتِ األُخر المستخدمةِ في وصفِ حركةِ المقذوفاتِ

زمنُ التحليقِ T) (Time of flight)(، وهوَ الزمنُ الكليُّ لحركةِ المقذوفِ • 
. يختلفُ زمنُ  في الهواء، ويساوي مجموعَ زمنَيِ الصعودِ والهبوطِ
 الصعودِ إلى أقصى ارتفاعٍ عنْ زمنِ الهبوطِ عندما يختلفُ المستو
 ، ولكنْ  . اإلطالقِ  مستو عنْ  المقذوفُ  إليهِ  يعودُ  الذي  األفقيُّ 
، فإنَّ زمنَ  عندما يعودُ المقذوفُ إلى المستو األفقيِّ الذي أُطلِقَ منْهُ
لُ إلى زمنِ التحليقِ  الهبوطِ يساوي زمنَ الصعودِ، وهنا يُمكِنُ التوصُّ

 : ، كما في العالقةِ اآلتيةِ بداللةِ زمنِ الصعودِ (th) فقطْ
T = 2th

  

ها المقذوفُ •  المد األفقيُّ R) (Range)(، وهوَ أكبرُ إزاحةٍ أفقيةٍ يَصنعُ
هِ (سطحُ األرضِ  منْ نقطةِ انطالقِهِ إلى أنْ يعودَ إلى مستو اإلطالقِ نفسِ

: ) كما في الشكلِ )12(، ويُعطى بالعالقةِ اآلتيةِ مثالً
R = T × v0 cos θ   

 ھْل یـكـوُن تأثیـُر مقاومـِة 
الھواِء في حركـِة المقذوفاِت في 
بِة األفقیِة لسرعِة المقذوِف، أْم  الُمركَّ
بتْیِن  بِة الرأسیِة، أْم في الُمركَّ في الُمركَّ

مًعا؟
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بناء المفهوم:  
أقىص ارتفاع، زمن التحليق، املدى األفقي.

ح للطلبة املفاهيم اآلتية: وضِّ  
ُمبيِّنًا  األفقي،  املدى  التحليق،  زمن  ارتفاع،  أقىص 
توضيحها  مع  كمية،  كل  عليها  تعتمد  التي  العوامل 

عىل الرسم.
حلركة  الكيل  الزمن  هو  التحليق  زمن  أنَّ  للطلبة  د  أكِّ  
املقذوف يف اهلواء صعوًدا ونزواًل، وأنَّ زمني الصعود 
نفس  إىل  املقذوف  عودة  حالة  يف  يتساويان  واهلبوط 
املستوى األفقي الذي ُأطِلق منه، وأنَّ املسائل واألمثلة 

تقترص فقط عىل هذه احلالة.

توظيف التكنولوجيا

مقاطع  عن  املوثوقة  اإللكرتونية  املواقع  يف  ابحث 
عن  جاهزة  تقديمية  عروض  أو  تعليمية،  فيديو 
موضوع املقذوفات Projectiles، علاًم بأنَّه ُيمِكنك 

إعداد عروض تقديمية تتعلَّق بموضوع الدرس.
طريق  عن  التعليمية  املواد  هذه  يف  الطلبة  شاِرك   
الصفحة اإللكرتونية للمدرسة، أو تطبيق التواصل 
عىل  جمموعة  إنشاء  أو   ،WhatsApp االجتامعي 
أيَّ وسيلة  استعِمل  أو   ،Microsoft teams تطبيق 

تكنولوجية مناسبة بمشاركة الطلبة وذوهيم.

أتحقَّق:   
العامالن هما: السرعة االبتدائية، وزاوية اإلطالق للكميات جميعها.   

بة األفقية لحركة  يكون تأثير مقاومة الهواء في الُمركَّ
المقذوف، وُتهَمل بسبب صغرها، وضعف تأثيرها 
في حاالت معينة كتلك التي ُدِرست. وعند إهمال 
مقاومة الهواء تبقى الحركة األفقية في حالة اتزان 
مقاومة  وُتؤثِّر  ثابتة.  بسرعة  تتم  إنَّها  أْي  حركي؛ 
المقذوف،  لحركة  الرأسية  بة  الُمركَّ في  الهواء 
تحت  بة  الُمركَّ هذه  فتبقى  نفسه،  للسبب  وُتهَمل 
تأثير الوزن فقط، وتكون الحركة بتسارع السقوط 

الحر. 
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ركَل العٌب كرةً بسرعٍة ابتدائیٍة ( m/s 22.5)، في اتجاٍه یَصنُع زاویةَ (˚53) مَع األفِق كما في الشكِل  (13)، 
بإھماِل مقاومِة الھواِء. أَِجُد:

أقصى ارتفاٍع تصُل إلْیِھ الكرةُ.  . أ 
زمَن تحلیِق الكرِة حتّى تعوَد إلى سطِح األرِض.  . ب 

المدى األفقيَّ للكرِة. جـ . 

.)θ = 53°) ،(v0 = 22.5 m/s(  : المعطياتُ

.)R=? ) ،(T=? ) ،(h =? (  : المطلوبُ

 : الحلُّ

، للتعاملِ معَ الحركةِ عنْ طريقِ  ؛ أفقيةٍ ورأسيةٍ بتيْنِ ركَّ ، يجبُ تحليلُ السرعةِ االبتدائيةِ إلى مُ بدايةً
: بةٍ بصورةٍ منفصلةٍ ركَّ كلِّ مُ

v0x = v0 cos θ = 22.5 × cos 53 = 22.5 × 0.6 = 13.5 m/s

v0y = v 0 sin θ = 22.5 × sin 53 = 22.5 × 0.8 = 18 m/s

بةَ  ركَّ ا بأنَّ المُ ، علمً مُ المعادلةُ الثالثةُ للحركةِ ، تُستخدَ إليجادِ أقصى ارتفاعٍ تصلُ إليْهِ الكرةُ  . أ 
 . موجبٌ األعلى  نحوَ  االتجاهَ  وأنَّ   ،(vy = 0 m( هيَ  ارتفاعٍ  أقصى  عندَ  للسرعةِ  الرأسيةَ 

: ، فإنَّ )a = -ɡ( في معادالتِ الحركةِ وبذلكَ
v2

2 = v1
2 + 2ad

)vy(
2 = )v0 sin θ(2 - 2ɡh

0 = 182 - 2 × 9.8 × h

h = 324
19.6  = 16.5 m

xR

h

y

θ

v0

المثاُلالمثاُل  1212

الشكُل )13(: مساُر 
حركِة الكرِة.
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ًدا نقطة االنطالق، ونقطة  ارسم مسار الكرة، حُمدِّ  
أقىص ارتفاع، ثم حلِّل السعة عند كل نقطة منهام. 
وجود  عدم  مالحظة  مع  بسهم،  بة  ُمركَّ كل  مثِّل   
ارتفاع، ووجود  بة رأسية للسعة عند أقىص  ُمركَّ

بة أفقية فقط. ُمركَّ
. بنيِّ للطلبة سبب اختيار املعادالت املناسبة للحلِّ  

حل المثاُل 12

معلومة إضافية   
في كثير من التطبيقات الحياتية الفعلية ال ُيمِكن إغفال 
كرة  ركل  عند  فمثاًل،  األجسام.  لحركة  الهواء  مقاومة 
قدم عالًيا في الهواء بعكس اتجاه الريح، فإنَّها لن تقطع 

مسافة كبيرة كما لو ُرِكلت بالقوة نفسها باتجاه الريح.
وعند حركة السيارات والطائرات والصواريخ والهبوط 
في  كبيًرا  تأثيًرا  ُتؤثِّر  الهواء  مقاومة  فإنَّ  بالمظالت، 
تصميم  وعند  إهماله.  ُيمِكن  ال  تأثير  وهو  الحركة، 
يجدر  ما  أول  فإنَّ  والطائرات،  السيارات  أجسام 
االهتمام به هو التقليل من مقاومة الهواء لحركتها؛ ُبْغَيَة 

التقليل من استهالك الوقود في أثناء الحركة.
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منَ  الصعودِ  زمنِ  إيجادُ  يجبُ   ، األرضِ سطحِ  إلى  تعودَ  حتّى  الكرةِ  تحليقِ  زمنِ  لمعرفةِ  ب . 
: المعادلةِ األولى للحركةِ

v2 = v1 + ath

vy = v0 sin θ - ɡth

0 = 18 - 9.8 × th

th = 18
9.8  = 1.84 s

T = 2th = 2 × 1.84 = 3.68 s

المد األفقيُّ للكرةِ: ـ .  ج
R = T × v0 cos θ

R = 3.68 × 13.5 = 49.68 m

، أستنتجُ العواملَ التي يعتمدُ  : بناءً على العالقاتِ السابقةِ  أتحقَّقُ
. عليْها المد األفقيُّ للمقذوفِ

الشكُل )14(: مساُر حركِة جسٍم 

مقذوٍف أفقیًّا.

 ، أفقيٍّ منْ مكانٍ مرتفعٍ عنْ سطحِ األرضِ اتجاهٍ  عندَ قذفِ جسمٍ في 
بتَيِ السرعةِ االبتدائيةِ تكونانِ كما يأتي: ركَّ )θ = 0)، فإنَّ مُ حيثُ 

v0x = v0 cos θ = v0 cos 0 = v0

v0y = v0 sin θ = v0 sin 0 = 0

حُ مسارَ الجسمِ المقذوفِ أفقيًّا. والشكلُ )14( يُوضِّ

ذُ وزمالئي التجربةَ  ، أُنفِّ لدراسةِ حركةِ المقذوفِ األفقيِّ بصورةٍ عمليةٍ
. اآلتيةَ

h

R

vox = vo

voy = 0
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بناء المفهوم:  
املقذوف األفقي.

خاصة  حالة  ُيمثِّل  األفقي  املقذوف  أنَّ  للطلبة  ح  وضِّ
من املقذوفات، حيدث فيها الرمي من مكان مرتفع عن 
سطح األرض، وبزاوية مع األفق تساوي صفًرا؛ ما يعني 

بة رأسية للسعة االبتدائية. عدم وجود ُمركَّ

المناقشة:  
ح للطلبة ما يأيت: وضِّ

يقابل  املقذوف األفقي  ُيْرمى منه  الذي  املوقع  ارتفاع   
أقىص ارتفاع يف حالة املقذوف بزاوية.

اهلبوط  زمن  يقابل  األفقي  للمقذوف  التحليق  زمن   
فقط يف حالة املقذوف بزاوية. 

أتحقَّق:   
العامالن هما: السرعة االبتدائية، وزاوية اإلطالق. 

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية                

بناء الشخصية: املشاركة.  *
العمل  مفهوم  خ  ُترسِّ ا  وأنَّ الشخصية،  بناء  جماالت  من  هي  املشاركة  أنَّ  الطلبة  أخرب 
التعاوين، واملشاركة يف أداء املهام وطرح اآلراء، ُمبيِّنًا أمهية املشاركة يف العمل املخربي 

ل إىل نتائج أكثر صدًقا. اجلامعي، ويف التوصُّ

نشاط سريع  
أحر كرة خفيفة، ثم ضعها عىل سطح الطاولة، ثم   
اطلب إىل أحد الطلبة حتريكها عن طريق رضهبا بيده 

يف اجتاه أفقي، ثم تركها تسقط عن حافة الطاولة.
اطلب إىل بعض الطلبة تكرار ذلك بالتأثري فيها بقوى   

دفع خمتلفة.
حالة،  كل  يف  الكرة  حركة  وصف  يف  الطلبة  ناقش   

ًزا عىل املدى األفقي حلركتها. ُمركِّ
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التـجـربـُة  التـجـربـُة  22
وصُف حركِة المقذوِف األفقيِّ

، كرةٌ فلزیةٌ،  الموادُّ واألدواُت: عدٌد مَن الكتِب، مجًرى بالستیكيٌّ
. مسطرةٌ، ورُق كربوٍن، بّوابتاِن ضوئیتاِن، عّداٌد زمنيٌّ رقميٌّ

إرشـاداُت السالمِة: الحذُر مْن سقـوِط األجسـاِم واألدواِت 
على القدمْیِن.

خطواُت العمِل: 
ُب أدواِت التجربِة كما في الشكِل، مراعیًا وضَع كتابْیِن فوَق الطاولِة، ووضَع طرِف المجرى البالستیكيِّ فوقَھُما. أُركِّ  .1

ُن النتیجةَ في الجدوِل. أقیُس ارتفاَع الطاولِة عْن سطِح األرِض )h(، والمسافةَ بیَن البّوابتْیِن )Δs)، ثمَّ أَُدوِّ  .2
أتوقَُّع مكاَن سقوِط الكرِة على األرِض، وأضُع فیِھ ورَق الكربوِن.  .3

لُھُ. ، ثمَّ أَِصلُھُ بمصدِر الطاقِة الكھربائیِة، ثمَّ أُشغِّ أَِصُل البّوابتْیِن بالعّداِد الزمنيِّ الرقميِّ  .4
ُك، وأُالِحظُ مساَرھا، ومكاَن سقوِطھا. وفي  أضُع الكرةَ الفلزیةَ في أعلى المجرى المائِل، ثمَّ أترُكھا تتحرَّ  .5

ًرا الخطوةَ. حاِل سقطَِت الكرةُ في مكاٍن غیِر الذي توقَّْعتُھُ، أنقُل ورَق الكربوِن إلى مكاِن السقوِط، ُمكرِّ
ُن قراءةَ العّداِد الرقميِّ )Δt) في الجدوِل، ثمَّ أقیُس المسافةَ األفقیةَ )R( بیَن نقطِة السقوِط ونقطِة األصِل  أَُدوِّ  .6

نُھا في الجدوِل. التي یشیُر إلْیھا البندوُل، ثمَّ أَُدوِّ
نًا النتائَج، ثمَّ أُضیُف كتابًا رابًعا،  ُر الخطوةَ )5( والخطوةَ )6(، ُمَدوِّ أُضیُف كتابًا ثالثًا تحَت المجرى، ثمَّ أُكرِّ  .7

ُر ما سبَق. وأُكرِّ
ُن الناتَج في الجدوِل. ِة الزمنیِة )Δt)، ثمَّ أَُدوِّ أَِجُد السرعةَ االبتدائیةَ )vox( لكلِّ محاولٍة، بقسمِة المسافِة )Δs) على المدَّ  .8

ُن الناتَج في الجدوِل. أستخدُم معادالِت الحركِة في إیجاِد زمِن السقوِط )t)، والمدى األفقيِّ )R(، ثمَّ أَُدوِّ  .9

hعدُد الكتِب
)m(

R
)m(

Δs
)m(

Δt
)s(

vox

)m/s(
الحساباُت

t =    2h/ɡR = tvox)m(

التحلیُل واالستنتاُج:
أُقاِرُن بیَن قیِم المدى األفقيِّ التجریبیِة والقیِم المحسوبِة مَن المعادالِت في كلِّ محاولٍة.  .1

. أَِصُف العالقةَ بیَن السرعِة االبتدائیِة للكرِة وكلٍّ مْن: زمِن السقوط، والمدى األفقيِّ  .2
ُر: كیَف یُؤثُِّر عدُد الكتِب الموجودِة تحَت المجرى في السرعِة االبتدائیِة للكرِة؟ أُفسِّ  .3

ُر: كیَف ستُؤثُِّر زیادةُ ارتفاِع الطاولِة )h( في مقداِر المدى األفقيِّ للكرِة؟ أُفسِّ  .4

Δs

h
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التجربة  التجربة  		
جتربة: وصف حركة املقذوف األفقي.

اهلدف: 
قياس املدى األفقي بطريقة عملية، ثم حسابه باستخدام معادالت   

احلركة، ومقارنة النتائج.
استقصاء العالقة بني املدى األفقي والسعة االبتدائية للمقذوف.   

زمن التنفيذ: 35 دقيقة
ر الطلبة من خطر سقوط األجسام واألدوات  إرشادات السالمة: حذِّ

املختلفة عىل األقدام.
املهارات العلمية: القياس، إجراء العمليات احلسابية، االستقصاء، التواصل.

اإلجراءات والتوجيهات: 
ل إىل العالقة الرياضية اخلاصة بزمن السقوط من  ُيمِكن التوصُّ  

y = v0y t + 1
2  at2 = 0 - 1

2
 ɡt2 معادلة احلركة اآلتية:  

 ،(h = -y( سالبة  إشارهتا  فإنَّ  األسفل  نحو  الرأسية  اإلزاحة  أنَّ  بام 
وقد اخُترِصت اإلشارة السالبة لإلزاحة الرأسية مع اإلشارة السالبة

t =    (2h/ɡ(   :لتسارع السقوط احلر، فنتجت العالقة اآلتية 
ح للطلبة أمهية تعليق البندول يف حتديد نقطة األصل التي تقع  وضِّ  
حتت حافة الطاولة؛ لقياس املدى األفقي منها بصورة صحيحة.

سلسة،  املائل  املسار  فوق  الكرة  حركة  تكون  أْن  عىل  احرص   
وأاّل تتعثَّر عند نايته. وكذلك تثبيت املسار جيًدا فوق الكتب، 
ق من امليل املناسب. وجتريب احلركة قبل حضور الطلبة للتحقُّ

النتائج املتوقعة:
عدم  إىل  نظًرا  التجريبية؛  عن  احلسابية  الطلبة  نتائج  ختتلف  قد   
الدقة يف حساب السعة االبتدائية األفقية للكرة، وتأثري موضعي 
نتائج كل جمموعة عن األخرى  البوابتني الضوئيتني. وقد ختتلف 

للسبب نفسه.
ُيمِكن الطلب إىل الطلبة تنفيذ جتربة ماثلة، مع تعديل طريقة قذف 
كرات  ُتطِلق  بندقية  لعبة  باستخدام  وذلك  بزاوية،  لتكون  الكرة 
ثم  األرض،  سطح  مستوى  من  ُتطَلق  بحيث  خفيفة،  بالستيكية 
ل إىل معرفة  ُيقاس كل من زمن التحليق، واملدى األفقي، وُيتوصَّ

السعة االبتدائية للكرة.
التحليل واالستنتاج: 

املقارنة بني قيمتي املدى األفقي املحسوبة والتجريبية يف كل حماولة.  .1
تفسري كيف ُيؤثِّر عدد الكتب املوضوعة حتت املستوى املائل يف   .2

املدى األفقي للكرة.
ل إىل وجود عالقة بني املدى األفقي وزمن اهلبوط، ثم  التوصُّ  .3

وجود عالقة بني املدى األفقي والسعة االبتدائية.
ُأخرى،  إىل  جمموعة  من  الطاولة  ارتفاع  يف  االختالف  مناقشة   .4

وكيف ُيؤثِّر ذلك يف نتائج التجربة.
البحث يف معرفة مصادر اخلطأ، التي قد تنتج من مسار الكرة   .5

عىل املستوى املائل، وموضع كلٍّ من البوابتني الضوئيتني.

اسرتاتيجية التقويم: التقويم املعتمد عىل األداء. 
أداة التقويم: ُسلَّم تقدير رقمي.

123معايير األداءالرقم
يراعي تعليامت األمان والسالمة العامة عند تنفيذ خطوات التجربة.1

يقرأ تعليامت التجربة قراءة دقيقة، ويتعاون مع زمالئه عىل تنفيذ اخلطوات.2

3
ن من جعل الكرة تتحرك بسالسة  ز املستوى املائل فوق الطاولة، ويتمكَّ جُيهِّ

حتى حافة الطاولة.

حيسب السعة االبتدائية للكرة من املسافة األفقية عىل الطاولة والزمن.4

يقيس ارتفاع الطاولة واملدى األفقي للمقذوف األفقي. 5

حيسب زمن السقوط واملدى األفقي.6

يقارن بني القيمة املحسوبة والقيمة املقيسة للمدى األفقي.7

يبحث عن مصادر اخلطأ يف التجربة، وُيفسِّ سبب اختالف النتائج.8
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قُِذفَْت كرةُ تنٍس أرضيٍّ أفقیًّا مْن سطِح طاولِة كما في الشكِل (15(. ُمعتِمًدا البیاناِت الواردةَ في الشكِل، أَِجُد:

زمَن وصوِل الكرِة إلى األرِض.  . أ 

المدى األفقيَّ للكرِة.  . ب 

ًدا اتجاَھھا. مقداَر السرعِة النھائیِة للكرِة، ُمحدِّ جـ . 

.)ɡ = 9.8 m/s2) ،(v0 = 2 m/s) ،(h = -1.5 m) ،(θ = 0( : المعطياتُ

.)v = ?) ،(R = ?) ،(t = ?( : المطلوبُ

 : الحلُّ

:θ = 0 : ، حيثُ زمنُ وصولِ الكرةِ إلى األرضِ يعتمدُ على الحركةِ في المستو الرأسيِّ  . أ 

v0y = v0  sin θ = v0  sin 0 = 0

h = v0yt + 1
2  at2 = 0 - 1

2
 ɡt2

t =     
2h
-ɡ   =     -2×1.5

-9.8  = +      0.3 = 0.55 s

؛  عِ واإلزاحــةِ هــوَ نحــوَ األســفلِ بعكــسِ االتجــاهِ الموجــبِ ــظُ أنَّ اتجــاهَ كلٍّ مــنَ التســارُ يُالحَ
: ، حيثُ ــتِ اإلشــارتانِ الســالبتانِ ضَ وِّ لــذا عُ

a = -ɡ = -9.8 m/s2   ،   h = -1.5 m

: بةِ األفقيةِ والزمنِ ركَّ المد األفقيُّ للكرةِ يعتمدُ على المُ ب . 

v0x = v0  cos θ = v0  cos 0 = v0

R = v0 t = 2 × 0.55 = 1.1 m

v0 = 2 m /s

1.5 m

المثاُلالمثاُل  1313

الشكُل )15(: المثاُل )13(.
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أفقية  للكرة  االبتدائية  السرعة  أنَّ  للطلبة  ح  وضِّ  
فقط؛ أْي إنَّ زاوية اإلطالق تساوي صفًرا، حيث:
فإنَّ  ذلك،  على  وبناًء   .(cos 0 =1 ,sin 0 = 0)

صفر،  تساوي  الكرة  لحركة  الرأسية  بة  الُمركَّ
السرعة  تساوي  الكرة  لحركة  األفقية  بة  والُمركَّ

االبتدائية نفسها.
د وجوب تعويض )a = -ɡ)، وكذلك تعويض  أكِّ  
هو  اتجاههما  ألنَّ  سالبة؛  بإشارة   )h( االرتفاع 

نحو األسفل بعكس االتجاه الموجب.

حل المثاُل 13

مربع  إشارة  فستكون  موجبة،  بإشارة   )h( االرتفاع  تعويض  يف  خطأ  حدث  إذا 
ر إجياد اجلذر الرتبيعي لألعداد السالبة )يف حدود مستوى  الزمن )t2( سالبة؛ ويتعذَّ
ا حلدوث خطأ يف تعويض اإلشارتني: املوجبة  ً معرفة الطالب(، ويكون ذلك ُمؤرشِّ

والسالبة.

إضاءة للمعلم إضاءة للمعلم 
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توقَّعُ في حالِ عدمِ إهمالِ مقاومةِ الهواءِ لحركةِ  : ما األثرُ المُ  أتحقَّقُ
؟ بتيْنِ األفقيةِ والرأسيةِ للسرعةِ ركَّ الكرةِ على المُ

Uniform circular motion ُالحركةُ الدائریةُ المنتظمة
ا في خطٍّ  كُ بسرعةٍ ثابتةٍ مقدارً ا أنَّ الجسمَ الذي يتحرَّ فْتُ سابقً تعرَّ
، أوِ  ا في مقدارِ السرعةِ مثِّل تغيُّرً عُ يُ ا؛ فالتسارُ عً مستقيمٍ ال يمتلكُ تسارُ

ا.  ما معً ها، أوْ كليْهِ اتجاهِ
 ، ، تدورُ في مسارٍ دائريٍّ أفقيٍّ بيِّنُ الشكلُ ) 17( كرةً مربوطةً بخيطٍ يُ
ا. يُطلَقُ على الحركةِ في هذهِ  تغيِّرةٌ اتجاهً ا، لكنَّها مُ بسرعةٍ ثابتةٍ مقدارً

.Uniform circular motion ِالحالةِ اسمُ الحركةِ الدائريةِ المنتظمة
 ،Centripetal acceleration ا ا مركزيًّ عً يمتلكُ الجسمُ في الحركةِ الدائريةِ تسارُ

الشكُل )17(: الحركةُ الدائریةُ.

v

r

vx

vvy

Ф

الشكُل )16(: اتجاهُ السرعِة.

مقدارُ السرعةِ النهائيةِ للكرةِ: ـ .  ج
vx = v0x = 2 m/s

vy = v0y + at

vy = 0 - 9.8 × 0.55 = -5.39 m/s

للسرعةِ  الرأسيةِ  بةِ  ركَّ المُ اتجاهَ  أنَّ  تعني  السالبةُ  اإلشارةُ 
: النهائيةِ هوَ إلى األسفلِ بعكسِ االتجاهِ الموجبِ

v =      )vx (
2 + )vy (

2      =     22 + )-5.39(2    = 5.7 m/s

، يكونُ اتجاهُ السرعةِ النهائيةِ للكرةِ كما في الشكلِ )16( ، بحيثُ يَصنعُ زاويةً معَ محورِ  وعليْهِ
 :(Ф) ها ، مقدارُ )x+) ، بعكسِ اتجاهِ دورانِ عقاربِ الساعةِ

tan Ф = 
vy

vx
 = -5.39

2
 = -2.69 ........→ Ф = 290.4°
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بناء المفهوم:  
احلركة الدائرية املنتظمة، التسارع املركزي، الرسعة املامسية.

أخرب الطلبة أنَّ احلركة الدائرية هي أحد أشكال احلركة   
ا تكون منتظمة عند ثبات مقدار السعة. يف ُبْعدين، وأنَّ
الذي  للجسم  تسارع  وجود  إىل  الطلبة  انتباه  الفت   
مقدار  أنَّ  من  بالرغم  منتظمة  دائرية  حركة  يتحرك 
السعة ثابت، ُمبيِّنًا أنَّ التسارع هنا ناتج من التغريُّ يف 
الدائرة،  اجتاه السعة، وأنَّه يكون دائاًم يف اجتاه مركز 

وأنَّه ُيسّمى تسارًعا مركزًيا. 
احلركة  يف  خطي  تسارع  يوجد  أنَّه  للطلبة  ح  وضِّ  
الدائرية، ناتج من التغريُّ يف مقدار السعة عندما تكون 
عىل  يكون  اجتاهه  وأنَّ  منتظمة،  غري  الدائرية  احلركة 

امتداد املامس للدائرة عند أيِّ حلظة من زمن احلركة. 
ز عىل اجتاه السعة يف احلركة الدائرية الذي ينطبق  ركِّ  
ا ُتسّمى  عىل املامس للمسار الدائري، وأخرب الطلبة أنَّ
السعة املامسية، وهي تساوي مقدار السعة املتجهة 

للجسم املتحرك حركة دائرية. 
عىل  ا  عموديًّ يكون  املركزي  التسارع  أنَّ  للطلبة  بنيِّ   
املنتظمة؛ ما جيعل  الدائرية  املامسية يف احلركة  السعة 

اجتاهه متغرًيا )نحو املركز دائاًم(، ومقداره ثابًتا.

تعزيز:  
ُيمِكنك تعزيز مفهوم احلركة الدائرية عند الطلبة بإجراء نشاط رسيع، ُتستخَدم فيه كرة   
يكون  املنتظمة  الدائرية  احلركة  وصف  أنَّ  ُمبيِّنًا  الدائرية،  احلركة  لتمثيل  بخيط  مربوطة 
بتحديد نصف ُقْطر املسار الدائري للجسم، وطول املسار، والرتدد، والزمن الدوري، ثم 

اذكر هلم أمثلة واقعية عىل ذلك.
الِحظ أنَّ حركة اجلسم الذي ُيربط بخيط، ويدور يف دائرة تقع يف مستوى رأيس،   
ال مُتثِّل حركة دائرية منتظمة؛ ألنَّ مقدار السعة ليس ثابًتا. فلكي تكون احلركة 

دائرية منتظمة؛ جيب أْن يتحرك هذا اجلسم يف دائرة أفقية.

ز عىل السعة النهائية عند سطح األرض )قبل  ركِّ  
بتها  االرتطام باألرض مبارشة(، بحيث تكون ُمركَّ
االبتدائية،  للسعة  ومساوية  موجبة  األفقية 

بتها الرأسية سالبة. وُمركَّ
املرجعية   الزاوية  استخراج  كيفية  للطلبة  ح  وضِّ  
 )x( حمور  مع  النهائية  السعة  تصنعها  التي   )Ф(

املوجب، بعكس عقارب الساعة.

حل المثاُل 13

أتحقَّق:   
باتجاه  األفقية  بة  الُمركَّ في  الهواء  مقاومة  ُتؤثِّر 
الهواء  تناقصها، وُتؤثِّر مقاومة  ُمسبِّبًة  لها  معاكس 
من  فُتقلِّل  األعلى،  باتجاه  الرأسية  بة  الُمركَّ في 

تسارع السقوط الحر.
ال  الهواء  مقاومة  أثر  أنَّ  إلى  االنتباه  يلزم  ولكن 
في  )البحث  السرعة  بتغيُّر  يتغير  فهو  ثابًتا؛  يكون 
هذه العالقة فوق مستوى الطلبة(، ومقاومة الهواء 
قليل  تأثيرها  فإنَّ  لذا  الكرة؛  بوزن  مقارنًة  ُمهَملة 

ُيمِكن إهماله.
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الشكُل )18(: منظٌر علويٌّ 

للحركِة الدائریِة األفقیِة.

 ، ا نحوَ مركزِ المسارِ الدائريِّ هُ دائمً زُ إليهِ بالرمزِ )ac)، ويكونُ اتجاهُ رمَ ويُ
اتجاهِ  في  ا  دائمً يكونُ  الذي   ،(Δv( السرعةِ  اتجاهِ  في  تغيُّرٍ  إلى  ويؤدي 

 . مركزِ الدورانِ
عَ المركزيَّ  هـاتِ الـسرعـــةِ والتسارُ ـتـَّـجِ ـبيِّنُ الشـكــلُ )18( مُ  يُ
(Centripetal acceleration) عنـدَ نـقاطٍ مختلفـةٍ مـنَ المسارِ الدائـريِّ 

عِ المركزيِّ باستمرارٍ مع  هُ التسارُ تَّجِ األفقيِّ لحركةِ الكرةِ، حيثُ يتعامدُ مُ
ا علـى امتـدادِ المماسِّ للدائـرةِ،  ، الـذي يـكونُ دائمً ـِـهِ السرعــةِ تَّج مُ

 .(Tangential velocity) ًى السرعةُ هنا سرعةً مماسية وتُسمّ
مرسومةٍ  نقطةٍ  حركةُ   : المنتظمةِ الدائريةِ  الحركةِ  على  األمثلةِ  منَ 
ا حولَ  ، وحركةُ سيارةٍ تسيرُ بسرعةٍ ثابتةٍ مقدارً على طرفِ مروحةٍ تدورُ

. ، وحركةُ بعضِ األقمارِ الصناعيةِ حولَ األرضِ ارٍ وّ دُ
الدائريِّ  المسارِ  فإنَّ مركزَ   ، المنتظمةِ الدائريةِ  الحركةِ  عندَ دراسةِ 
السرعةُ  بُ  تُحسَ حيثُ   ، تغيِّراتِ المُ لتحديدِ  مرجعيةٍ  إسنادٍ  نقطةَ  مثِّلُ  يُ
كُ بها الجسمُ بقسمةِ طـولِ المسارِ الدائـريِّ (محيطُ  القياسيـةُ التي يتحرَّ
الجسمُ  لَ  يُكمِ حتّى  الالزمُ  الزمنُ  وهوَ   ، الدوريِّ الزمنِ  على  الدائرةِ) 
، فإنَّ  ا كانَتِ السرعةُ ثابتةَ المقدارِ . ولمّ دورةً كاملةً حولَ مركزِ الدورانِ

: السرعةَ القياسيةَ المتوسطةَ تساوي السرعةَ القياسيةَ اللحظيةَ

vs = vs = Δs
T  = 2πr

T

: عُ المركزيُّ للحركةِ الدائريةِ المنتظمةِ بالعالقةِ اآلتيةِ يُعطى التسارُ

ac = 
vs

2

r

ا  دً عتمِ ، ومُ عِ المركزيِّ ا العالقةَ الرياضيةَ  للتسارُ مً ستخدِ : مُ  أتحقَّقُ
. عِ المركزيِّ ، أشتقُّ وحدةَ التسارُ طْرِ وحدتَيْ قياسِ السرعةِ ونصفِ القُ

المسارُ الدائريُّ

المركزُ

ac
ac

ac

v

v

v

r

في  رئـيسٌ  دورٌ  الفيـزيـاءِ  لعـلـمِ 
تـصميمِ الطـرقِ ووضـعِ قوانيـنِ 
السيرِ عليْها؛ فالسرعةُ التي يجبُ 
عـلـى السائـقِ االلتـزامُ بهـا عنـدَ 
دُ  القيـادةِ علـى المنعطفـاتِ تُحدَّ
ـطْرِ الدائرةِ  ا على نـصفِ قُ اعتمادً
منهـا.  ا  المنعطفُ جـزءً دُّ  عَ يُ التي 
السرعةِ  هذهِ  حدودِ  تجاوزِ  وعندَ 
 ، عُ السيـارةِ المركزيُّ يـزدادُ تسارُ
، وتـخرجُ  الطريـقِ فتنحرفُ عـنِ 

عنِ السيطرةِ.

الفیزیاُء والحیاةُ
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استخدام الصور واألشكال:  
ُيمثِّل حركة  الذي  الشكل )18(  الطلبة إىل دراسة  وجه 
الشكل  يف  حة  امُلوضَّ أفقي،  مستوى  يف  للكرة  دائرية 
)17(، الذي ُيمثِّل النظر من األعىل هلذه احلركة؛ وذلك 
ف االجتاه املتغري للتسارع املركزي الذي ُيؤثِّر  هبدف تعرُّ

يف جسم يتحرك حركة دائرية منتظمة.

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية                

املهارات احلياتية: الوعي املروري.  *
أخرب الطلبة أنَّ الوعي املروري هو إحدى املهارات احلياتية الرورية، التي تساعد عىل 
املنعطفات  عىل  القيادة  خطورة  بإدراك  ذلك  عالقة  ُمبيِّنًا  واملمتلكات،  األرواح  حفظ 

بسعة تزيد عىل احلدِّ املسموح به.

أتحقَّق:   
ac = 

vs
2

r  = 

m) (2
s
m  = m

s2

معلومة إضافية   
تساعد  التي  المركزية  القوة  بدور  االحتكاك  قوة  تقوم 
السيارة على الحركة في مسار دائري. وعند زيادة مقدار 
سرعة السيارة تصبح قوة االحتكاك غير كافية للمحافظة 
يعمد  لذا  الدائري؛  المسار  في  السيارة  بقاء  على 
المهندسون إلى إمالة الطريق نحو مركز المنحنى حتى 
بة أفقية باتجاه المركز، فتزداد  يصبح للقوة العمودية ُمركَّ
الوحدة  في  المسألة  هذه  )ستناقش  المركزية.  القوة 

الرابعة من الكتاب(. 

يف  الفيزياء  علم  فروع  أمهية  رسيًعا  استعرض   
احلياة، مثل: احلرارة، والكهرباء، واملغناطيسية، 
وامليكانيكا، وذلك بذكر تطبيق أو اثنني من كل 

فرع.
َأِدْر حواًرا بني الطلبة عن خطورة القيادة بسعة   
عالية عىل الطرق عند املنعطفات، وناِقشهم يف 
املركزي  التسارع  عليها  يعتمد  التي  العوامل 

الذي تتحرك به السيارة.

الفيزياُء والحياةُ
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یدوُر قمٌر صناعيٌّ حوَل األرِض على ارتفاِع (km 8420) عْن مركِز األرِض، في مساٍر دائريٍّ (تقریبًا)، 
بسرعٍة مماسیٍة ثابتِة المقداِر كما في الشكِل (19). إذا علْمُت أنَّ الزمَن الدوريَّ لھُ (min 129)، فأَِجُد:

. مقداَر السرعِة المماسیِة للقمِر الصناعيِّ  . أ 
التساُرَع المركزيَّ لھذا القمِر.  . ب 

. )T= 129 × 60 = 7740 s) ،(r =8.42 × 106 m(  : المعطياتُ

.)ac = ?)  ، (vs = ?( : المطلوبُ

 : الحلُّ

: مقدارُ السرعةِ المماسيةِ للقمرِ الصناعيِّ  . أ 

vs = 
Δs
T  = 

2πr
T

vs= 2 × 3.14 × 8.42 × 106

7740  = 6832 m/s

: عُ المركزيُّ لهذا القمرِ ب .  التسارُ
ac = 

vs
2

r

ac = 
68322

8.42 × 106  = 5.54 m/s2

. الشكُل )19(: القمُر الصناعيُّ

v

ac

r = )8420 km(

المثاُلالمثاُل  1414
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ح للطلبة أنَّ نصف ُقْطر مدار القمر الصناعي  وضِّ  
األرض  سطح  عن  القمر  ارتفاع  مجع  ناتج  هو 

ونصف ُقْطر األرض.
الصناعي  للقمر  الدوري  الزمن  أنَّ  للطلبة  بنيِّ   
القمر  كان  فكلام  مداره؛  ُقْطر  نصف  عىل  يعتمد 
مداره  حميط  كان  األرض  مركز  عن  ُبْعًدا  أكثر 

كبرًيا، وزمنه الدوري كبرًيا.
الرياضية اخلاصة بطول  العالقة  الطلبة عن  اسأل   
يقطعها  التي  املسافة  طول  إلجياد  الدائرة؛  حميط 
القمر الصناعي يف الدورة الواحدة حول األرض.

حل المثاُل 13

مثال إضايف
إسرتاتيجية التفكري الناقد 

القمر، وحساب  إليهم وصف حركة  اطلب  ثم  الطلبة،  املثال اإلضايف عىل  اعرض 
نصف قطر مداره وحميط الدوران، والسعة املامسية والتسارع الذي يتحّرك به القمر. 
يتبادل الطلبة عىل شكل أزواج طرح األسئلة واإلجابة عنها، وحتليل احلالة احلركية 

للقمر.

ر أنَّ مدارات األجرام الساموية الطبيعية )مثل:  تذكَّ
وكذلك  متاًما،  دائرية  ليست  والكواكب(  القمر 
ُتَعدُّ  ال  احلركة  هذه  وأنَّ  الصناعية،  األقامر  بعض 
ثابًتا،  يكون  ال  الُقْطر  نصف  ألنَّ  منتظمة؛  دائرية 
إنَّ  القول  ُيمِكن  متغرية، وال  املامسية  السعة  وأنَّ 

التسارع املركزي ثابت أيًضا.

إضاءة للمعلم إضاءة للمعلم 
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مراجعـة الـدرسمراجعـة الـدرس
التقويم  3

ن من  جيب حتليل السعة االبتدائية للمقذوفات؛ للتمكُّ
ام مستقلتان  بتني: رأسية وأفقية؛ ألنَّ وصف احلركة مُلركَّ
ثابتة  واألفقية  تسارع،  فيها  فالرأسية  بعضهام.  عن 

السعة.

بعض  األفق،  مع  بزاوية  الكرة  املقذوفات: رمي  حركة 
النوافري، لعبة بندقية.

الدوالب  املروحة، حركة  منتظمة: حركة  دائرية  حركة 
يف مدينة األلعاب، أطراف عقارب الساعة. 

ال يوجد تسارع مايس يف احلركة الدائرية املنتظمة؛ ألنَّ 
السعة ثابتة املقدار، يف حني يوجد تسارع مركزي فيها؛ 

ألنَّ اجتاه السعة يتغري باستمرار.

واحد(،  )ُبعد  واحد  اجتاه  يف  تكون  األفقية  اإلزاحة 
)ُبعد  متعاكسني  اجتاهني  يف  تكون  الرأسية  واإلزاحة 

واحد(.
السعة األفقية ثابتة املقدار واالجتاه، والسعة الرأسية 

متغرية املقدار واالجتاه.
الرأيس  والتسارع  صفًرا،  يساوي  األفقي  التسارع 

يساوي تسارع السقوط احلر )بإمهال مقاومة اهلواء(.

أ.

v0x = v0 cos θ = 15.8 × cos 30 = 15.8 × 0.87 = 13.7 m/s

v0y = v0 sin θ = 15.8 × sin 30 = 15.8 × 0.5 = 7.9 m/s

v2 = v1 + at

vy = v0 sin θ - ɡt

 0 = 7.9 - 9.8 × t    »»    t = 
7.9
9.8 = 0.81 s

T = 2t = 2 × 0.8 = 1.6 s

ب.

y = v1t + 1
2  at2

h = v0 sin θt - 1
2

 ɡt2

h = 7.9 × 0.8 - 1
2  × 9.8 × 0.82 = 6.32 - 3.14 = 3.18 m

1
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مراجعـُة الـدرِسمراجعـُة الـدرِس

؟ ، ورأسيةٍ ؛ أفقيةٍ بتيْنِ ركَّ : ما أهميةُ تحليلِ السرعةِ االبتدائيةِ للمقذوفاتِ إلى مُ الفكرةُ الرئيسةُ  .1

الدائريةِ  الحركةِ  على  آخريْنِ  ومثاليْنِ   ، المقذوفاتِ حركةِ  على  اليوميةِ  الحياةِ  منَ  مثاليْنِ  أذكرُ   .2
. المنتظمةِ

؟ عٍ مماسيٍّ في الحركةِ الدائريةِ المنتظمةِ ، وعدمِ وجودِ تسارُ عٍ مركزيٍّ : ما سببُ وجودِ تسارُ رُ أُفسِّ  .3

: بتَيْ كلِّ عنصرٍ منَ العناصرِ اآلتيةِ لحركةِ المقذوفِ األفقيةِ وحركتِهِ الرأسيةِ ركَّ نُ بينَ مُ أُقارِ  .4

. عُ .   التسارُ .   السرعةُ اإلزاحةُ  

زاويةً  األفقِ  معَ  يَصنعُ  اتجاهٍ  في  األعلى  نحوَ   )15.8m/s( ها  مقدارُ بسرعةٍ  كرةٌ  فَتْ  ذِ قُ  : بُ أحسُ  .5
 : دُ ها (°30)، بإهمالِ مقاومةِ الهواءِ لحركةِ الكرةِ. أَجِ مقدارُ

زمنَ تحليقِ الكرةِ.  . أ 

أقصى ارتفاعٍ للكرةِ.  . ب 

 )44.1 m( ها فَتْ كرةٌ منْ فوقِ بنايةٍ ارتفاعُ ذِ : قُ بُ أحسُ  .6
 )12 m/s( ها  مقدارُ أفقيةٍ  بسرعةٍ  األرضِ  عنْ سطحِ 
بُ زمنَ سقوطِ الكرةِ  . أحسُ كما في الشكلِ المجاورِ
تْها الكرةُ  ، والمسافةَ األفقيةَ التي قطعَ إلى سطحِ األرضِ

. ها باألرضِ قبلَ ارتطامِ

، ويبلغُ الزمنُ الدوريُّ  كُ حركةً دائريةً منتظمةً هُ (m 0.80)، تتحرَّ : كتلةٌ مربوطةٌ بخيطٍ طولُ بُ أحسُ  .7
عِ المركزيِّ لهذهِ  ، فما مقدارُ التسارُ للحركةِ  )s 1.0(. إذا كانَ طولُ الخيطِ هوَ نصفَ قُطْرِ المدارِ

؟   الحركةِ

vo
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v0y = v0 sin θ = v0 sin 0 = 0

h = v0y t + 1
2  at2 = 0 - 1

2  ɡt2

t =     2h
-ɡ  =     -2×44.1

-9.8  = +   9  = 3.0 s

R = 2tv0 = 2 × 3.0 × 12 = 72 m

vs = 2πr
t  = 5

1  = 5 m/s

ac = 
vs2

r  = 
52

0.8 = 31.3 m/s2

6

7
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ا�ثراُء والتوسُعا�ثراُء والتوسُع الفیزیاُء والفضاُءالفیزیاُء والفضاُء
األقماُر الصناعیُة الُمتزاِمنُة مَع األرِضاألقماُر الصناعیُة الُمتزاِمنُة مَع األرِض

فوقَ  فتبقى   ، األرضِ دورانِ  معَ  دورانُها  يتزامنُ  بحيثُ   ، األرضِ مداراتٍ حولَ  في  الصناعيةِ  األقمارِ  بعضُ  عُ  توضَ
ها. والهدفُ منْ وضعِ هذهِ األقمارِ هوَ تأمينُ عمليةِ  ها بالسرعةِ نفسِ ، وتدورُ معَ دةٍ منْ سطحِ األرضِ باستمرارٍ حدَّ منطقةٍ مُ
، توجدُ أقمارٌ أُخر خاصةٌ  . وفي المقابلِ االتصالِ التلفزيونيِّ والهاتفيِّ وشبكةِ اإلنترنتْ على مدارِ اليومِ في هذهِ المنطقةِ
 ، ، وتنتقلُ منْ فوقِ بلدٍ إلى آخرَ ، وغيرِ ذلكَ منَ المهامِّ التي ال تتزامنُ حركتُها معَ حركةِ األرضِ ، والمسحِ الجويِّ بالتصويرِ

 .)ISS( ِمنْ مثلِ أقمارِ المسحِ الجيولوجيِّ والبيئيِّ ومحطةِ الفضاءِ الدولية
هِ، يجبُ مراعاةُ ما يأتي: نٍ معَ األرضِ في مدارِ تزامِ عندَ وضعِ قمرٍ صناعيٍّ مُ

لنقطةٍ على سطحِ األرضِ  الالزمُ  الزمنُ  ، وهوَ  الفلكيِّ لألرضِ اليومِ  الصناعيِّ طولَ  للقمرِ  الدوريِّ  الزمنِ  1.  مساواةُ 

حتّى تدورَ حولَ محورِ األرضِ دورةً كاملةً (°360)، ويساوي )23h 56m 4s)، وهوَ يقلُّ بمقدارِ )4( دقائقَ عنِ اليومِ 
. ا حولَ األرضِ دورةً كاملةً الشمسيِّ الذي تدورُ فيهِ الشمسُ ظاهريًّ

هِ.  قُطْرِ مدارِ الصناعيِّ ومكعبِ نصفِ  للقمرِ  الدوريِّ  الزمنِ  بينَ مربعِ  ثابتةٌ  نسبةٌ  لكبلر، توجدُ  الثالثِ  للقانونِ  ا  وفقً  .2

هُ فوقَ  نِ معَ األرضِ هوَ (km 42155)، وهذا يعني أنَّ ارتفاعَ تزامِ ؛ فإنَّ نصفَ قُطْرِ مدارِ القمرِ الصناعيِّ المُ ونتيجةً لذلكَ
.)35786 km( ُسطحِ األرضِ يبلغ

نِ  تزامِ ؛ إليجادِ مقدارِ السرعةِ المماسيةِ للقمرِ المُ ، والزمنِ الدوريِّ لهُ ، وطولِ المحيطِ وجوبُ معرفةِ نصفِ قُطْرِ المدارِ  .3

.)3.07 km/s( : معَ األرضِ : (km/h 11066)، أوْ
فإنَّهُ  وإالّ   ، السماءِ في  ثابتًا  القمرُ  يبدوَ  االستواءِ حتّى  فوقَ خطِّ  األرضِ  معَ  نِ  تزامِ المُ القمرِ  مدارُ  يكونَ  أنْ  وجوبُ   .4

. ا بينَ الشمالِ والجنوبِ بً تذبذِ سيظهرُ مُ
تغيِّرةٍ.  كُ بسرعةٍ مماسيةٍ مُ ا. وفي حالِ كانَ المدارُ إهليلجيًّا، فإنَّ القمرَ سيتحرَّ ا تمامً وجوبُ أنْ يكونَ شكلُ المدارِ دائريًّ  .5

دِ لهُ أنْ يستقرَّ فوقَها. حدَّ عةِ المُ ا فوقَ البُقْ ا وغربً هُ شرقً ؛ سيتذبذبُ موقعُ ونتيجةً لذلكَ

نِ في حركتِهِ  تزامِ ا صناعيًّا منَ النوعِ المُ بيِّنُ الشكلُ المجاورُ قمرً يُ
، وهوَ يدورُ حولَها على ارتفاعِ )km 35786( فوقَ  معَ حركةِ األرضِ
. قابِالً لمنطقةٍ تضمُّ جنوبَ المحيطِ األطلسيِّ ها، بحيثُ يبقى مُ سطحِ

، ثـمَّ أكتبُ  لكِ مِ كبلـر وقوانينِهِ فـي الفَ   أبحـثُ فـي شـبكةِ اإلنترنـتْ عـنْ حيـاةِ العالـِ
، ثـمَّ أُنظِّـمُ جـدوالً يحـوي بعضَ  ، ونصـوصَ قوانينـهِ الثالثـةِ هِ ـنُ لمحـةً عـنْ حياتـِ ا يتضمَّ تقريـرً

. ، وزمـنَ دورانِهـا حولَ الشـمسِ ـنِ الشـمسِ هـا عَ دَ بيِّـنُ بُعْ كواكـبِ المجموعـةِ الشمسـيةِ ، ويُ
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الفيزياُء والفضاُءالفيزياُء والفضاُء
األقماُر الصناعيُة الُمتزاِمنُة مَع األرِضاألقماُر الصناعيُة الُمتزاِمنُة مَع األرِض

اهلدف:
ف األقامر الصناعية، وأمهيتها، وأنواعها. تعرُّ  

املتزامن يف حركته مع  بالقمر الصناعي  بيان املقصود   
حركة األرض.

زمن التنفيذ: 35 دقيقة
اإلرشادات واإلجراءات:

ثم  واإلثراء(،  ع  )التوسُّ فقرة  دراسة  إىل  الطلبة  ه  وجِّ  
اطرح عليهم أسئلة تتطلَّب إجاباهتا املقارنة بن األقامر 
واألقامر  حركتها  يف  األرض  مع  املتزامنة  الصناعية 

األُخرى غري املتزامنة مع األرض يف حركتها.
اطلب إىل الطلبة حتديد بعض وظائف كل نوع.  

لوضع  الالزمة  الرشوط  بعض  ذكر  الطلبة  إىل  اطلب   
القمر يف مدار حول األرض، بحيث يكون متزامنًا مع 

حركتها.
لذا  املوضوع؛  هذا  يف  الطلبة  قدرات  تتفاوت  ملحوظة: 

فهم غري مطالبني به، بأيِّ شكل من أشكال التقويم.
مهمة للطالب:

ع الطلبة إىل جمموعات. وزِّ  
  اطلب إىل أفراد كل جمموعة البحث يف شبكة اإلنرتنت 
عن سرية العامِل كبلر وقوانينه يف الَفلك، ثم كتابة تقرير 

ف به، وبنصوص قوانينه الثالثة. ُيعرِّ
فيه  ُتنظَّم  جدول  إعداد  جمموعة  كل  أفراد  إىل  اطلب   
كل  وُبْعد  الشمسية،  املجموعة  كواكب  بعض  أسامء 
تطبيق  ثم  حوهلا.  دورانه  وزمن  الشمس،  عن  منها 
بكل  اخلاصة  البيانات  عىل  لكبلر  الثالث  القانون 

كوكب.
اطلب إىل كل جمموعة عرض تقريرها أمام املجموعات   

األُخرى.
آراء  إىل  ل  للتوصُّ املجموعات  أفراد  بن  نقاًشا  نظِّم   

دة عن املوضوع. ُموحَّ
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مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة
اإلزاحُة. جـ.   -1

السرعةَ القياسيةَ المتوسطةَ. أ   .   -2

سرعتَهُ تساوي صفًرا. د   .   -3

. )ɡ( التساُرُع األفقيُّ صفٌر، والتساُرُع الرأيسُّ  أ.   -4

. املدى األفقيَّ ب.   -5

1

مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة
أضُع دائرةً حوَل رمِز اإلجابِة الصحیحِة لكلِّ جملٍة مّما یأتي:. 1

إسناٍد . 1 نقطِة  إلى  بالنسبِة  جسٍم  موقِع  في  التغیَُّر  یُمثُِّل  الذي  الُمتَِّجھُ 
مرجعیٍة ھَو:

السرعةُ القیاسیةُ.  . أ 
السرعةُ الُمتَِّجھةُ.  . ب 

اإلزاحةُ.  . جـ 
الموقُع.  . د 

الكليِّ . 2 الزمِن  على  سیارةٌ  تقطُعھا  التي  الكلیِة  المسافِة  قسمِة  ناتُج 
لحركتِھا یُسّمى:

السرعةَ القیاسیةَ المتوسطةَ.  . أ 
السرعةَ الُمتَِّجھةَ المتوسطةَ.  . ب 

السرعةَ الُمتَِّجھةَ اللحظیةَ.  . جـ 
التساُرَع المتوسطَ.  . د 

3 .: إذا قُِذَف جسٌم رأسیًّا إلى األعلى، ووصَل أقصى ارتفاٍع لھُ، فإنَّ
إزاحتَھُ تساوي صفًرا.  . أ 

تساُرَعھُ یساوي صفًرا.  . ب 
زمَن الصعوِد یساوي صفًرا.  . جـ 

سرعتَھُ تساوي صفًرا.  . د 

العبارةُ الصحیحةُ التي تصُف حركةَ المقذوِف، بإھماِل مقاومِة الھواِء ھَي:. 4
.)ɡ( ُّالتساُرُع األفقيُّ صفٌر، والتساُرُع الرأسي  . أ 

التساُرُع األفقيُّ صفٌر، والتساُرُع الرأسيُّ صفٌر.  . ب 
التساُرُع األفقيُّ )ɡ(، والتساُرُع الرأسيُّ صفٌر.  . جـ 
 .)ɡ( ُّوالتساُرُع الرأسي ،)ɡ( ُّالتساُرُع األفقي  . د 

التي یَصنُعھا المقذوُف في الشكِل المجاوِر عندما یعوُد إلى . 5 األفقیةُ  اإلزاحةُ 
مستوى إطالقِِھ تُسّمى:
أقصى ارتفاٍع.  . أ 
. المدى األفقيَّ  . ب 

. المدى الرأسيَّ  . جـ 
. المساَر الفعليَّ  . د 

R
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مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة
 أَِصُف نوَع الحركِة في كلِّ حالٍة مّما یأتي؛ باالختیاِر مّما بیَن القوسْیِن:. 2

:( ، دائريةٌ غيرُ منتظمةٍ ، دائريةٌ منتظمةٌ ، بُعْدانِ دٌ   (بُعْ
الحركةُ الدورانیةُ بمعدٍل ثابٍت لعجلِة السیارِة حوَل محوِرھا.  . أ 

حركةُ قطاٍر على سكَِّة حدیٍد أفقیٍة في خطٍّ مستقیٍم باتجاٍه واحٍد (شرقًا).  . ب 

حركةُ قطاٍر على سكَِّة حدیٍد أفقیٍة في خطٍّ مستقیٍم باتجاھْیِن مختلفْیِن  جـ . 

(شرقًا، وغربًا).

حركةُ قطاٍر على سكَِّة حدیٍد غیِر أفقیٍة (صعوًدا، وھبوطًا) باتجاِه   . د 

الغرِب.

حركةُ طائرٍة على َمْدرِج المطاِر.  . ھـ 

حركةُ قمٍر صناعيٍّ حوَل األرِض، على ارتفاٍع ثابٍت فوَق سطِحھا.   . و 

(km 51( في (h 6(، ثمَّ أِصُف نوَع ھذِه . 3 أَِجُد سرعةَ عّداٍء قطَع مسافةَ 
السرعِة.

َكْت دّراجةٌ ھوائیةٌ في خطٍّ مستقیٍم باتجاِه الشرِق، فقطَعْت مسافةَ  . 4 تحرَّ
َكْت في خطٍّ مستقیٍم باتجاِه الشماِل، فقطَعْت مسافةَ  (km 12(، ثمَّ تحرَّ

(km 9( في (min 35( كما في الشكِل المجاوِر. أَِجُد:

السرعةَ القیاسیةَ المتوسطةَ للدّراجِة في أثناِء حركتِھا.  . أ 

السرعةَ الُمتَِّجھةَ المتوسطةَ للدّراجِة في أثناِء حركتِھا. ب . 

حتّى . 5 السكوِن  وضِع  مْن  الطائراِت  لحركِة  َمْدرًجا  مھندسةٌ  َمْت  صمَّ
تبلـَغ سرعتُھا النھائیـةُ عنَد اإلقـالِع (m/s 61(. إذا كـاَن تساُرُع إحـدى 

الطائراِت (m/s2 2.4)، فما أقلُّ طوٍل ممكٍن للَمْدرِج؟

مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة

12 km

9 km

77

حركة دائرية منتظمة. أ   . 
ب . حركة يف ُبْعد واحد.
ج . حركة يف ُبْعد واحد.

د. حركة يف ُبْعدين.
هـ . حركة يف ُبْعد واحد.
و.  حركة دائرية منتظمة.

رسعة العّداء: 

ا ناجتة من قسمة املسافة عىل الزمن. نوع السعة: قياسية متوسطة؛ ألنَّ

vs = s
t  = 

51
6  = 8.5 km/h

أ   . السعة القياسية:

vs = s
t  =  12 + 9

35  = 0.6 km/min

ب . السعة املتجهة:

v = d
t  = )144 + 81(

35  = 15
35  = 0.43 km/min

v2
2 = v2

1 + 2ax

x = 61 × 61
2 × 2.4

 = 775 m

2

3

4

5
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مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة
6 .،(7 m/s) رَمْت لیلى قُبَّعتَھا إلى األعلى بسرعٍة ابتدائیٍة رأسیٍة مقداُرھا

بإھماِل مقاومِة الھواِء. ما أقصى ارتفاٍع وصلَْت إلْیِھ القُبَّعةُ؟

األفقیةُ  . 7 ُمركَّبتُھا  ابتدائیٍة،  بسرعٍة  األرِض  سطِح  مْن  قذیفةٌ  أُطلِقَْت 
الالزِم  الزمِن  مقداَر  أَِجُد   .)98 m/s) الرأسیةُ  وُمركَّبتُھا   ،(49 m/s)

لوصوِل القذیفِة إلى أقصى ارتفاٍع.

8 . ،(20 m/s) مقداُرھا  ابتدائیٍة  بسرعٍة  بنایٍة  فوِق  مْن  أفقیًّا  كرةٌ  قُِذفَْت 
فوصلَِت األرَض بعَد مروِر (s 3.0( مْن رمیِھا. إذا قُِذفَِت الكرةُ أفقیًّا مَن 

المكاِن نفِسِھ بسرعٍة مقداُرھا (m/s 30)، فمتى تصُل سطَح األرِض؟

أُطلِقَْت قذیفةٌ بسرعٍة ابتدائیٍة (v0)، وبزاویٍة مَع سطِح األرِض مقداُرھا . 9
(°30( كما في الشكِل اآلتي. إذا أصبَحِت الزاویةُ (°45)، فكیَف سیتغیَُّر 

المدى األفقيُّ للقذیفِة؟

مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة

45° 30°

v0

v0

78

v2
2 =v2

1 - 2ɡy

y = 7 × 7
2 × 9.8  = 2.5 m

v2 = v1 + at

0 = v0  sinθ - ɡt

0 = 98 - 9.8 × t

t = 10 s

بة  سوف تصل إىل األرض بعد مرور (s 3.0) أيًضا؛ ألنَّ امُلركَّ
الرأسية للسعة االبتدائية يف احلالتني تساوي صفًرا، والسعة 

األفقية ال ُتؤثِّر يف زمن اهلبوط.

سيزداد املدى األفقي.
ل إىل عالقة رياضية بني املدى  ملزيد من التوضيح، جيب التوصُّ

األفقي وزاوية اإلطالق:
vy = v0 sin θ - ɡt

0 = v0 sin 30 - ɡt

t = 
v0  sin θ

ɡ

T = 2t = 
2v0  sin θ

ɡ

R = Tv0  cosθ

6

7

8

9

R = 
2v0  sin θ

ɡ
 v0  cosθ0 = 

2v2
0 sin θ0   cos θ

ɡ
 = 

v2
0 sin 2θ 

ɡ

الطالب غري مطالب باإلثبات الريايض للحل.
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Forces الوحدة الثالثة: القوى 

جتربة استهاللية: القصور الذايت.

عدد احلصصالتجارب واألنشطةالنتاجاتالدرس

األول:

القانون األول يف احلركة 
لنيوتن.

ح مفهوم القوة. ُيوضِّ  

يرسم خُمطَّط اجلسم احلر لتحديد مجيع القوى امُلؤثِّرة يف اجلسم.  

يذكر نص القانون األول يف احلركة لنيوتن.  

ُيفرسِّ ظواهر طبيعية تتعلَّق بالقصور الذايت اعتامًدا عىل القانون األول لنيوتن.  

ُيطبِّق ما تعلَّمه بحلِّ مسائل عىل القوة املحصلة، والقانون األول لنيوتن.  

القصور الذايت.  3

الثاين: 

القانون الثاين والقانون 
الثالث يف احلركة لنيوتن.

يستقيص القانون الثاين لنيوتن.  

يذكر نص كلٍّ من القانون الثاين والقانون الثالث لنيوتن.  

د قويت الفعل ورد الفعل يف جمموعة من األنظمة. حُيدِّ  

ُيطبِّق ما تعلَّمه بحلِّ مسائل عىل قوانن نيوتن يف احلركة.  

والكتلـة  الـقـوة   
والتســارع.

5

الصفالنتاجات الالحقةالصفالنتاجات السابقة

ح أثر القوى املتزنة والقوى غري املتزنة يف األجسام  ُيوضِّ  
ن القوى: االحتكاك، واجلاذبية، واملغناطيسية(. )تتضمَّ

يستقيص أثر القوة يف األجسام باستخدام قوانن نيوتن.  

وأثر  لنيوتن،  الثالث  القانون  لتوضيح  نموذًجا  ر  ُيطوِّ  
ذلك يف تصادم جسمن مًعا.

بالقوة  يرتبط  اجلسم  رسعة  يف  التغريُّ  أنَّ  عىل  أدلة  م  ُيقدِّ  
املحصلة امُلؤثِّرة يف اجلسم، وكتلته.

يقارن بن أثر القوى والكتل والتغريُّ يف الرسعة يف حركة   
اجلسم يف ُبْعد واحد بن األجسام املختلفة.

يصف العالقة بن القوة الكهربائية املتبادلة السابع  
الشحنتن  من  وكلٍّ  نقطيتن  شحنتن  بن 

واملسافة بينهام.

حيسب حمصلة القوى امُلؤثِّرة يف شحنة نقطية   
ة شحنات نقطية. بتأثري ِعدَّ

الحادي عشر

ح املفاهيم امُلتعلِّقة بقوانن نيوتن. ُيوضِّ  

ُيوظِّف التجارب العملية يف دراسة قوانن نيوتن.  

حسابية،  مسائل  حلِّ  يف  نيوتن  بقوانن  معرفته  ُيوظِّف   
وتفسري مواقف حياتية وتطبيقات.

ح املفاهيم امُلتعلِّقة باالتزان امليكانيكي، التاسع ُيوضِّ  
ورشوط حدوثه، والعزوم.

ُيميِّز بن االتزان السكوين واالتزان احلركي.  

ُيعرِّ عن القانون الثاين لنيوتن بداللة معدل   
ك جسم. التغريُّ يف كمية حترُّ

ح املفاهيم امُلتعلِّقة بالزخم اخلطي، والدفع. ُيوضِّ  

الثاني عشر
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? 3
الوحدُة

الوحدة الثالثة: الوحدة الثالثة: القوىالقوى
ل الصورة أتأمَّ

عليهم  اطرح  ثم  الصورة،  إىل  الطلبة  انتباه  الفت 
السؤالن اآلتين:

ما الذي خُيتَر يف التصادم الظاهر يف الصورة؟   
 فاعلية أحزمة األمان، والوسائد اهلوائية.

فيَم ختتلف السيارات بعضها عن بعض؟  
األمان،  وسائل  وفاعلية  والشكل،  املحرك،  قوة 

واإلضافات التي مُتثِّل رفاهية للسائقن والرّكاب.
ا من إجابات الطلبة.  ال تستبعد أيًّ

عىل  تتنافس  السيارات  إنتاج  رشكات  أنَّ  للطلبة  بنِّ   
ُصنْع األفضل من وسائل األمان عند تصميم سياراهتا، 
لسياراهتا،  املحركات  أقوى  ُصنْع  عىل  تنافسها  مثل 

وتصميم األمجل ألشكاهلا.

اهلندسة  يف  مُمثَّاًل  الفيزياء،  علم  دور  للطلبة  ح  وضِّ  
امليكانيكية، يف تطوير صناعة السيارات.

التي  السيارة  يف  األمان  وسائل  اختبار  أنَّ  للطلبة  بنِّ   
ثم  داخلها،  دمية  بوضع  يكون  املقابلة  الصورة  مُتثِّلها 
وصل جمّسات يف مواقع خمتلفة منها؛ لقياس تسارعها 
وأنَّ  تصادم،  تعريضها حلادث  عند  فيها  رة  امُلؤثِّ والقوة 
تعديل التصاميم وتطويرها يكون بناًء عىل نتائج هذا 

االختبار. 

ع  رة يف الدمية، وتوقُّ اطلب إىل الطلبة حتديد القوى امُلؤثِّ  
أماكن تأثريها.

ُل الصورَة أتأمَّ
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? 3
القـوىالقـوىالوحدُة

الفيزياءُ في السياراتِ
 ، هِ هِ على نحوٍ تجاريٍّ وتسويقِ ةٍ قبلَ إنتاجِ دَّ هُ يخضعُ الختباراتٍ عِ ، فإنَّ عندَ تصنيعِ نوعٍ جديدٍ منَ السياراتِ

 . ، وأنظمةِ المكابحِ ، وأحزمةِ األمانِ ، وفاعليةِ الوسائدِ الهوائيةِ : اختباراتِ مستو األمانِ فيهِ منْ مثلِ
فهلْ لعلمِ الفيزياءِ دورٌ في تطويرِ صناعةِ السياراتِ منْ حيثُ شكلُها ووسائلُ األمانِ فيها؟ لماذا توضعُ 
؟ ما الذي يُختبَرُ في هذا التصادمِ؟ ها لحادثِ اصطدامٍ بحاجزٍ دميةٌ مكانَ السائقِ عندَ اختبارِ السيارةِ بتعريضِ

F o r c e sF o r c e s
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? الفكرةُ العامةُ:

للقو تأثيرٌ كبيرٌ في حياتِنا، وجميعِ أنشطتِنا.

: القانونُ األولُ في الحركةِ لنيوتن الدرسُ األولُ
Newton’s First Law of Motion

األولِ  بالقانونِ  معرفتُنا  دُّ  تُعَ  : الرئيسةُ الفكرةُ 
لفهمِ  أساسيةً   ( الذاتيِّ القصورِ  (قانونُ  لنيوتن 

. بعضِ الظواهرِ الحركيةِ

الثالثُ  والقانونُ  الثاني  القانونُ  الثاني:  الدرسُ 
في الحركةِ لنيوتن

Newton’s Second and Third Laws of Motion

على  جسمٍ  أيِّ  عُ  تسارُ يعتمدُ   : الرئيسةُ الفكرةُ 
 . فيهِ ؤثِّرةِ  المُ المحصلةِ  ةِ  وَّ القُ وعلى   ، كتلتِهِ
 ، أزواجٍ بصورةِ  فقطْ  الطبيعةِ  في   القو توجدُ 

. وال يُمكِنُ أنْ توجدَ منفردةً

80

الفكرة العامة 
ح للطلبة أنَّ لقوانن نيوتن الثالثة يف احلركة أمهية  وضِّ  
الذايت،  والقصور  األجسام،  حركة  دراسة  عند  كبرية 
وبعض الظواهر املرتبطة به، وحساب كلٍّ من: الرسعة، 
والتسارع، واإلزاحة، والقوة املحصلة، وحتديد القوى 

املتبادلة بن األجسام.

مشروع الوحدة
تصميم نموذج لسيارة سباق

نموذج  تصميم  هو  الوحدة  مرشوع  أن  الطلبة  أخر   
عىل  بناًء  تنفيذه  عليهم  يتعنَّ  وأنَّه  سباق،  لسيارة 
وبخاصة  لنيوتن،  احلركة  قوانن  عن  يتعلَّمونه  ما 
املواد  سيختارون  م  وأهنَّ والثالث،  الثاين  القانونان: 
بمواصفات  السيارة  لتصميم  الالزمة  واألدوات 
والتسارع،  والكتلة  القوة  بن  العالقة  عىل  بناًء  معينة، 
والفعل ورد الفعل، بحيث تقطع هذه السيارة - عند 

دفعها- مسافة (m 2) تقريًبا يف أقل زمن ممكن. 
بعد االنتهاء من عمل التصاميم، َأِدْر نقاًشا بن الطلبة   
يتناول مزايا كل تصميم، ثم أخرهم بالتصميم الذي 

استوىف الرشوط املطلوبة. 
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تجربة استهالليةتجربة استهاللية
ف مفهوم القصور الذايت. اهلدف: تعرُّ

زمن التنفيذ: 10 دقائق

املواد واألدوات:
رشيط  حاجز،  خشبي،  مكعب  عربة،  أو  تزلُّج  لوح   

الصق. 

إرشادات السالمة:
)أو  املختر  منتصف  يف  التجربة  تنفيذ  إىل  الطلبة  ه  وجِّ
قابلة  أثاث  قطع  أيِّ  عن  بعيًدا  الصف(،  غرفة  منتصف 

للكرس.

املهارات العلمية:
 املالحظة، املقارنة، االستنتاج، تفسري البيانات.

اإلجراءات والتوجيهات: 
اطلب إىل الطلبة االطالع عىل اخللفية النظرية للتجربة يف 
كتاب األنشطة والتجارب العملية، واحلذر من اصطدام 

العربة بأيِّ أجسام قابلة للكرس.

النتائج املتوقعة:
عند دفع اللوح واملكعب مًعا )بقوة قليلة( يف اجتاه احلاجز 
يندفع املكعب املوجود عىل اللوح إىل األمام، وقد يقع عن 
اللوح نتيجة التصادم؛ بسبب قصوره الذايت. وكلَّام كانت 
ا عند تثبيت  رسعة اللوح أكر اندفع املكعب مسافة أكر. أمَّ
املكعب جيًدا برشيط الصق فإنَّه يبقى يف مكانه عىل اللوح 
برسعة  اللوح  وُدفِع  جيًدا،  ُيثبَّت  مل  وإذا  التصادم،  بعد 
إىل  ميالنه  أو  املكعب،  اندفاع  ُيسبِّب  قد  ذلك  فإنَّ  كبرية، 

األمام بعد التصادم.

التحليل واالستنتاج:
يف اخلطوة الثانية، يندفع املكعب املوجود عىل اللوح   1
إىل األمام، وقد يقع عن اللوح بعد التصادم؛ نتيجة 
يف  يبقى  فإنَّه  الثالثة  اخلطوة  يف  أّما  الذايت.  قصوره 

مكانه عىل اللوح بعد التصادم.
يندفع املكعب إىل األمام؛ نتيجة قصوره الذايت.  2

د. ع إجابات الطلبة، وتتعدَّ ستتنوَّ  3
أحزمة  بربط  السائقن  أنصح  نعم،  ُمتَملة:  إجابة   
األمام،  إىل  االندفاع  من  حتميهم  لكي  األمان؛ 
املفاجئ؛  التوقُّف  عند  القيادة  بعجلة  واالصطدام 

نتيجة قصورهم الذايت.

Ɵ

Ɵ

N
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0110
100

10
20
30

40
506070

80
90

تجربٌة استهالليٌة تجربٌة استهالليٌة ?

القصوُر الذاتيُّ
. ، شريطٌ الصقٌ ، حاجزٌ ، مكعبٌ خشبيٌّ :  لوحُ تزلُّجٍ أوْ عربةٌ الموادُّ واألدواتُ

. ا عنْ أيِّ قطعِ أثاثٍ قابلةٍ للكسرِ ، بعيدً : تنفيذُ التجربةِ في منتصفِ غرفةِ الصفِّ إرشاداتُ السالمةِ
: خطواتُ العملِ

، ثمَّ أضعُ الحاجزَ على  ، ثمَّ أضعُ المكعبَ عليْهِ ) في منتصفِ غرفةِ الصفِّ أضعُ لوحَ التزلُّجِ (أوِ العربةَ  1
. دِ )m 2-1( منَ اللوحِ عْ بُ

نًا مالحظاتي. وِّ دَ ، مُ ، ودفعِ اللوحِ باتجاهِ الحاجزِ ظُ ما يحدثُ عندَ وضعِ المكعبِ على اللوحِ أُالحِ  2

 ، ، بعدَ تثبيتِ المكعبِ باللوحِ باستخدامِ الشريطِ الالصقِ ظُ ما يحدثُ عندَ تكرارِ الخطوةِ السابقةِ أُالحِ  3
نًا مالحظاتي. وِّ دَ مُ

: التحليلُ واالستنتاجُ
: )2(، وَ )3(. نُ بينَ مالحظاتي في الخطوتيْنِ أُقارِ  .1

ما سببُ اندفاعِ المكعبِ الخشبيِّ في الخطوةِ )2(؟  .2

رُ إجابتي. ؟ أُفسِّ هلْ يتعيَّنُ على سائقي السياراتِ استخدامُ أحزمةِ األمانِ  .3
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اسرتاتيجية التقويم: املالحظة. 
أداة التقويم: ُسلَّم تقدير.

المعيارالرقم
الوصف

ممتازجيد جّدًاجيدمقبول

تنفيذ 1 عند  العامة  والسالمة  األمان  تعليامت  يراعي 
التجربة.

حيرتم آراء اآلخرين، ويتقبَّلها.2

حُيِْسن إدارة الوقت. 3

ن املالحظات عىل كل خطوة من خطوات التجربة.4 ُيدوِّ

يقيس املسافات قياًسا دقيًقا.5
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القانوُن ا�وُل � احلركِة لنيوتنالقانوُن ا�وُل � احلركِة لنيوتن
N e w t o n ’ s  F i r s t  L a w  o f  M o t i o nN e w t o n ’ s  F i r s t  L a w  o f  M o t i o n 11الدرُسالدرُس

الفكرُة الرئيسُة:
ـدُّ معرفتُنـا بالقانـونِ األولِ لنيوتن  تُعَ
) أساسيةً لفهمِ  (قانونُ القصورِ الذاتيِّ

. بعضِ الظواهرِ الحركيةِ

ِم: نتاجاُت التعلُّ

ةِ.•  وَّ حُ مفهومَ القُ أُوضِّ
رِّ لتحديدِ •  أرسمُ مُخطَّطَ الجسمِ الحُ

. ؤثِّـرةِ في الجسمِ جميعِ القو المُ
أذكرُ نصَّ القانونِ األولِ في الحركةِ • 

لنيوتن.
رُ ظواهرَ طبيعيةً تتعلَّقُ بالقصورِ •  أُفسِّ

ا على القانونِ األولِ  الذاتيِّ اعتمادً
لنيوتن.

ةِ •  وَّ تُهُ بحلِّ مسائلَ على القُ أُطبِّقُ ما تعلَّمْ
، والقانونِ األولِ لنيوتن. المحصلةِ

املفاهيُم واملصطلحاُت:
.Force ُة وَّ القُ

.Newton’s First Law  القانونُ األولُ لنيوتن
.Inertia ُّالقصورُ الذاتي

Force  ُة القُوَّ
حاالتِها  أوْ  أشكالِها  منْ  فيُغيِّرُ   ، األجسامِ في  رُ  ؤثِّ يُ ما  كلَّ  إنَّ 
زُ إليْها بالرمزِ )F)، وتقاسُ بوحدةِ  رمَ ةً Force، يُ وَّ ى قُ ، يُسمّ الحركيةِ

 . )newton )N بحسبِ النظامِ الدوليِّ لوحداتِ القياسِ

ها،  اتجاهِ أوِ   ، سرعتِهِ مقدارِ  بتغيُّرِ  الحركيةُ  الجسمِ  حالةُ  تتغيَّرُ 
كميةٌ  ةَ  وَّ القُ أنَّ   ( هاتُ تَّجِ (المُ في وحدةِ  تُ  وقدْ درسْ ا.  معً ما  كليْهِ أوْ 
ةُ على شكلِ  وَّ دُ بمقدارٍ واتجاهٍ، حيثُ تُمثَّلُ القُ ، تُحدَّ هةٌ تَّجِ فيزيائيةٌ مُ
رسمٍ  مقياسِ  وفقَ  مثِّلُها  يُ التي  ةِ  وَّ القُ مقدارِ  معَ  هُ  طولُ يتناسبُ  سهمٍ 
ةِ، أوْ خطِّ عملِها،  وَّ ، ويدلُّ اتجاهُ السهمِ على اتجاهِ تأثيرِ القُ مناسبٍ

أنظرُ الشكلَ )1(.

؟ ةُ وَّ : • ما القُ  أتحقَّقُ
ها؟  • ما وحدةُ قياسِ

F1 = 20 N

ها معَ مقاديرِ القو التي تُمثِّلُها.  الشكلُ )1(: تمثيلُ القو بأسهمٍ تتناسبُ أطوالُ

F2 = 25 N

F3 = 30 N
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الفكرة الرئيسة:   
القوى والقانون األول لنيوتن.

ح للطلبة أنَّ القوى هي دفع أو سحب، وقد تكون  وضِّ  
قوى تالمس أو قوى جمال. فعندما ُتؤثِّر قوة حمصلة يف 
ا يف شكله، أو يف حالته احلركية.  ً ا ُتسبِّب تغريُّ جسم فإنِّ
ًكا بسعة متجهة  وعندما يكون اجلسم ساكنًا أو ُمتحرِّ

ثابتة فإنَّ القوة املحصلة امُلؤثِّرة فيه تكون صفًرا.
سطح  عىل  صغرية  كرة  ضع  التوضيح،  من  ملزيد   
الطاولة، ُمبيِّنًا للطلبة أنَّه يلزم توافر قوة لتحريك الكرة 
رسعتها؛  اجتاه  تغيري  أو  حركتها،  إيقاف  أو  الساكنة، 
ألنَّ الكرة قارصة أو عاجزة عن تغيري حالتها احلركية 
الذي  الذايت  بالقصور  ُيعَرف  ما  يف  نفسها،  تلقاء  من 

يعتمد عىل كتلة اجلسم.

الربط مع المعرفة السابقة:     
التسارع والقوى.

ر الطلبة بأبرز ما تعلَّموه عن حساب حمصلة املتجهات  ذكِّ  
يف ُبْعد واحد، ويف ُبْعدين، والتفريق بني السعة الثابتة 

والتسارع الثابت.
فون يف هذه الوحدة مفهومي  م سيتعرَّ أخرب الطلبة أنَّ  
ُتسبِّب  املحصلة  القوة  وأنَّ  املحصلة،  والقوة  القوة، 

تسارع األجسام.

11الدرُسالدرُس
تقديم الدرس  1

القانون األول في الحركة لنيوتن
N e w t o n ’ s  F i r s t  L a w  o f  M o t i o n

التدريس  2

نشاط سريع    القوى.
ه  امسك أنبوًبا مطاطيًّا طوياًل، أو رباًطا مطاطيًّا، ثم ُشدَّ  

بقوة معينة، ثم اطلب إىل الطلبة مالحظة ما حيدث. 
يزداد طول األنبوب املطاطي.

ِزْد مقدار قوة الشدِّ امُلؤثِّرة يف األنبوب، ثم اطلب إىل   
الطلبة مالحظة ما حيدث.

 يزداد طول األنبوب بمقدار أكرب. 
اثِن األنبوب، ثم اطلب إىل الطلبة وصف ما يشاهدونه.  

ه.  يتغري شكل األنبوب، أو يتشوَّ

اطرح عىل الطلبة السؤالني اآلتيني:
  ما الذي أّدى إىل زيادة طول األنبوب املطاطي؟ 

القوة. 
هه؟ ما الذي أّدى إىل تغريُّ شكله أو تشوُّ  

 القوة. 
ل إىل تعريف القوة، مبيِّنًا هلم أنَّه ُيمِكن االستدالل  استمع إىل إجابات الطلبة للتوصُّ  

عىل مقدار القوة من أثرها يف األجسام.
ملحوظة:

 جتنَّب شدَّ األنبوب أو الرباط املطاطي كثرًيا، واطلب إىل الطلبة اجلالسني قربك ارتداء 
النّظارات الواقية.

أتحقَّق:   
كل ما ُيؤثِّر يف األجسام، فُيغريِّ من أشكاهلا، أو حاالهتا احلركية، وهي تقاس بوحدة 

نيوتن )newton: N( بحسب النظام الدويل للوحدات.
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؟ رِّ خطَّطِ الجسمِ الحُ : ما المقصودُ بمُ  أتحقَّقُ

 Free-Body Diagram ُِّمخطَّطُ الجسِم الُحر
ؤثِّرةِ في جسمٍ  بيِّنُ جميـعَ القو الخارجيـةِ المُ هوَ رسمٌ تخطيطيٌّ يُ
، ثمَّ  مُ نموذجُ الجسيـمِ النقطيِّ في تمثيـلِ الجسمِ بنقطةٍ مـا؛ إذْ يُستخـدَ
هُ معَ مقدارِ  ؤثِّرةٍ في الجسمِ بسهمٍ يتناسبُ طولُ ةٍ خارجيةٍ مُ وَّ تُمثَّلُ كلُّ قُ

ها. ةِ، ويشيرُ إلى اتجاهِ تأثيرِ وَّ القُ
، أنظرُ   يُطلَقُ على الجسمِ الذي ندرسُ تأثيرَ القو فيهِ اسمُ النظامِ
) يتزنُ على يدِ  رِّ لكتابٍ (نظامٌ مثِّلُ مُخطَّطَ الجسمِ الحُ الشكلَ )2( الذي يُ
ةُ دفعِ اليدِ للكتابِ إلى أعلى،  وَّ ، هما: قُ تيْنِ وَّ رُ الكتابُ بقُ ؛ إذْ يتأثَّ طالبٍ

. ةُ جذبِ األرضِ للكتابِ إلى أسفلَ وَّ وقُ

F

F

x

y

. b. مُخطَّطُ الجسمِ الحرِّ للكتابِ
. )a          :)3-6. اتزانُ كتابِ الفيزياءِ على يدِ طالبٍ الشكلُ 

(الدفع)

(الوزن)

x

y

. رِّ للكتابِ ب. مُخطَّطُ الجسمِ الحُ . الشكلُ )2(:     أ. اتزانُ كتابِ الفيزياءِ على يدِ طالبٍ

ةُ دفعِ اليدِ للكتابِ وَّ قُ

( ةُ جذبِ األرضِ للكتابِ (الوزنُ وَّ قُ
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أتحقَّق:   
رسم ختطيطي ُيمثِّل كل القوى اخلارجية امُلؤثِّرة يف جسم.

المناقشة:  

خُمطَّط اجلسم احلر.
ح للطلبة مفهوم خُمطَّط اجلسم احلر، ثم اسأهلم: وضِّ

فيَم ُيستخَدم خُمطَّط اجلسم احلر؟   
لتحديد مجيع القوى امُلؤثِّرة يف جسم.

  ماذا ُيسّمى اجلسم الذي ندرس تأثري القوى فيه؟ 
النظام.

عند رسم خُمطَّط اجلسم احلر جلسم، هل ُترَسم القوى   
التي ُيؤثِّر هبا اجلسم يف غريه من األجسام؟ 

ال، ُترَسم فقط القوى امُلؤثِّرة يف اجلسم.

استخدام الصور واألشكال:  

خُمطَّط اجلسم احلر.
ه الطلبة إىل دراسة الشكل )2(، ُمبيِّنًا هلم أنَّه عند  وجِّ  
د النظام أواًل، ثم  رسم خُمطَّط اجلسم احلر جلسم، حُيدَّ
القوى  كل  ُترَسم  ثم  نقطة،  شكل  عىل  اجلسم  ُيرَسم 
الكتاب  وزن   ُيؤثِّر  إذ  النظام؛  يف  امُلؤثِّرة  اخلارجية 
رأسيًّا إىل أسفل يف اجتاه مركز األرض، وُتؤثِّر قوة دفع 
متزن،  الكتاب  أنَّ  وبام  أعىل.  إىل  رأسيًّا  للكتاب  اليد 

فإنَّ حمصلتهام جيب أْن تساوي صفًرا.

ُمخطَّط الجسم الحر.طريقة أُخرى للتدريس

ملساعدة الطلبة ذوي املستويات املختلفة عىل رسم   
عهم إىل جمموعات  خُمطَّط اجلسم احلر أليِّ نظام، وزِّ

غري متجانسة، ثم ارسم عىل اللوح ما يأيت:
ا، كرة  طاولة عليها كتاب، كرة تسقط سقوًطا حرًّ
ُمعلَّقة بخيط، قوة دفع ُتؤثِّر أفقيًّا يف كتاب موضوع 

عىل سطح طاولة ملساء. 
اطلب إىل أفراد كل جمموعة اختيار أحد األشكال   
املرسومة عىل اللوح، ثم رسم خُمطَّط اجلسم احلر له 

مًعا. 
وُمساِعًدا  ًها  ُموجِّ املجموعات  أفراد  بن  ل  جتوَّ  
ح املفاهيم غري الصحيحة لدهيم. وُمرِشًدا، وصحِّ

احلر  اجلسم  خُمطَّط  عرض  جمموعة  كل  إىل  اطلب   
اخلاص هبا عىل اللوح أمام املجموعات األُخرى، 

ثم مناقشته.

أخطاء شائعة     
القوة المحصلة.

يتطلَّب أواًل تحديد هذا  ُتؤثِّر في جسم،  ة قوى  ِعدَّ بيِّن للطلبة أنَّ حساب محصلة   
الجسم )النظام( الذي ُتؤثِّر فيه هذه القوى، ثم حساب محصلتها. 

د للطلبة أنَّه يجب إهمال القوى التي ُيؤثِّر بها هذا الجسم في غيره من األجسام  أكِّ  
)المحيط الخارجي(، وأنَّها ال تدخل في حساب محصلة القوى الُمؤثِّرة فيه.
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القانوُن األوُل في الحركِة لنیوتن 
Newton’s First Law of Motion

؛ فمنذُ زمنِ أرسطو اعتقدَ  رِّ العصورِ ةُ بالحركةِ على مَ وَّ ارتبطَتِ القُ
ةَ ضروريةٌ  وَّ ، وأنَّ القُ العلماءُ أنَّ الحالةَ الطبيعيةَ لألجسامِ هيَ السكونُ
باستمرارٍ لكيْ  الجسمِ  ةٌ في  وَّ قُ رَ  تُؤثِّ أنْ  لتحريكِ جسمٍ ما، وأنَّهُ يجبُ 
 . الحركةِ عنِ  الجسمَ  يوقِفُ  ةِ  وَّ القُ هذهِ  تأثيرِ  زوالَ  وأنَّ  ا،  كً تحرِّ مُ يظلَّ 
ا حتّى بدايةِ القرنِ السابعَ عشرَ للميالدِ؛ إذْ  لقدْ ظلَّ هذا االعتقادُ سائدً
، واقترحَ أنَّ الحركةَ  ا أفكارَ العلماءِ السابقينَ حً جاءَ العالِمُ غاليليو مُصحِّ
، وأنَّ  هةٍ ثابتةٍ هيَ حالةٌ طبيعيةٌ لألجسامِ مثلُ حالةِ السكونِ تَّجِ بسرعةٍ مُ
 أفقيٍّ أملسَ  هةٍ ثابتةٍ على مستوً تَّجِ كُ بسرعةٍ مُ بةً ملساءَ تتحرَّ لْ كرةً صُ
هةٍ ثابتةٍ في حالِ انعدامِ قو االحتكاكِ  تَّجِ ستستمرُّ في حركتِها بسرعةٍ مُ

ومقاومةِ الهواءِ.

ا، فكيفَ تكونُ  ؤثِّرةُ في جسمٍ ما صفرً ةُ المحصلةُ المُ وَّ  إذا كانَتِ القُ
رُ  ، أنظرُ الشكلَ )3( الذي يُظهِ ؟ لإلجابةِ عنْ هذا السؤالِ حالتُهُ الحركيةُ
تيْنِ متساويتيْنِ  وَّ رُ الكتابُ بقُ ؛ إذْ يتأثَّ كتابًا ساكنًا على سطحِ طاولةٍ أفقيٍّ
ةُ دفـعِ سطحِ  وَّ ، وقُ ا، هما: وزنُـهُ إلى أسفلَ ا، ومتعاكستيْنِ اتجـاهً مقدارً
ا. وهـذا يعني  ما صفرً الطاولـةِ لهُ إلى أعلى، وبـذلكَ تكونُ محصلتُهُ
ةٌ  وَّ رْ فيهِ قُ ، وأنَّهُ يظلُّ ساكنًا ما لمْ  تُؤثِّ أنَّ الكتابَ في حالةِ اتزانٍ سكونيٍّ

. هُ إلى موقعٍ آخرَ كُ إضافيةٌ تُحرِّ

ا، فإنَّ  ا واتجاهً كَ جسمٌ ما بسرعةٍ ثابتةٍ مقدارً ، إذا تحرَّ وفي المقابلِ
ا؛ ما يعني أنَّهُ في حالةِ اتزانٍ  ؤثِّرةَ فيهِ تساوي صفرً ةَ المحصلةَ المُ وَّ القُ
طريقٍ  على  ثابتةٍ  هةٍ  تَّجِ مُ بسرعةٍ  سيارةٍ  حركةُ  ذلكَ  ومثالُ   ، ديناميكيٍّ

، أنظرُ الشكلَ (4).  أفقيٍّ

لزمُ  يَ هُ  فإنَّ  ، اليوميةِ مشاهداتِنا  على  وبناءً   ، سبقَ ما  على  ا  وتأسيسً
ما  ها، أوْ كليْهِ ، أوِ اتجاهِ ةٍ محصلةٍ لتغييرِ مقدارِ سرعةِ الجسمِ وَّ رُ قُ توافُ
اسةِ  ، فإنَّهُ يضغطُ على دوّ ، إذا أرادَ سائقٌ زيادةَ سرعةِ سيارتِهِ ا. فمثالً معً

الشكلُ )3(: كتابٌ ساكنٌ في حالةِ 
. اتزانٍ على سطحِ طاولةٍ أفقيٍّ

هةٍ  تَّجِ كُ بسرعةٍ مُ الشكلُ )4(: سيارةٌ تتحرَّ
. ثابتةٍ على طريقٍ أفقيٍّ

v

ةُ دفعِ الطاولةِ للكتابِ وَّ قُ

ةُ جذبِ األرضِ  وَّ قُ
  ( للكتابِ (الوزنُ
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القوة املحصلة.
اطرح عىل الطلبة السؤالني اآلتيني:

كت سيارة عىل طريق أفقي برسعة متجهة ثابتة،  إذا حترَّ  
فهل يعني ذلك عدم وجود قوى ُمؤثِّرة يف السيارة؟

 ال؛ إذ ُيؤثِّر فيها كلٌّ من: املحرك )قوة دفع(، والطريق 
)قوة  واألرض  عمودية(،  وقوة  احتكاك،  )بقوة 

الوزن(، واهلواء )قوة احتكاك(. 
تتغريَّ  ال  فلامذا  السيارة،  يف  ُتؤثِّر  قوى  توجد  أنَّه  بام   

رسعتها املتجهة؟ 
ألنَّ حمصلة هذه القوى تساوي صفًرا.

إضاءة للمعلم إضاءة للمعلم 

جتربة غاليليو.
هي  لألجسام  الطبيعية  احلالة  أنَّ  أرسطو  اعتقد 
جسم،  لتحريك  رضورية  القوة  وأنَّ  السكون، 
وآراء  رأيه  ُيمثِّل  وهذا  حركته.  عىل  واملحافظة 
العلامء يف زمانه بخصوص حركة األجسام بسعة 
ثابتة. أّما غاليليو فقد خالف أرسطو والعلامء الذين 
قوة  وجود  يلزم  ال  أنَّه  وافرتض  ذلك،  يف  سبقوه 
حمصلة للمحافظة عىل حركة جسم بسعة متجهة 

ثابتة، وقد رشح ذلك يف التجربة الذهنية اآلتية:
عديم  مسار  أعىل  من  زجاجية  كرة  إفالت  عند   
ستنزلق  ا  فإنَّ  ،)U)  حرف شكل  عىل  االحتكاك 
املسار  األول، وتستمر يف حركتها عىل  املسار  عىل 
حتى  االنحدار-  يف  األول  للمسار  -امُلامثِل  الثاين 

تصل إىل ارتفاع مساٍو لالرتفاع الذي ُأفِلتت منه.
انحدار  مستوى  تقليل  مع  التجربة  إعادة  وعند 
عليه  حركتها  يف  تستمر  الكرة  فإنَّ  الثاين،  املسار 

حتى تصل إىل االرتفاع نفسه الذي ُأفِلتت منه. 
وأخرًيا، إذا أصبح املسار الثاين أفقيًّا، فإنَّ الكرة تستمر 

يف حركتها عليه بسعة ثابتة، ويف خطٍّ مستقيم.

استخدام الصور واألشكال:  
االتزان.

ه الطلبة إىل دراسة الشكل )3(، ثم اسأهلم:  وجِّ
ما القوى امُلؤثِّرة يف الكتاب؟   

وزنه إىل األسفل، وقوة دفع سطح الطاولة له إىل األعىل. 
ما حمصلتهام؟   

صفر.
كيف عرفت ذلك؟   

ت   الكتاب ساكن يف مكانه؛ فهو متزن )اتزان سكوين(، ولو أثَّرت فيه قوة حمصلة لغريَّ
حالته احلركية بحسب القانون األول لنيوتن.
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 ، اسةِ المكابحِ بطِئَ سرعتَها، فإنَّهُ يضغطُ على دوّ الوقودِ، وإذا أرادَ أنْ يُ
ةٍ في عجلةِ القيادةِ. وَّ رُ بقُ ؤثِّ هُ يُ وإذا أرادَ تغييرَ اتجاهِ سرعتِها، فإنَّ

لنيوتن  األولِ  القانونِ  باستخدامِ  المشاهداتِ  هذهِ  تفسيرُ  يُمكِنُ 
: "الجسمُ يظلُّ على حالتِهِ منْ حيثُ  هُ Newton’s first law، الذي نصُّ

ةٌ  وَّ قُ فيهِ  رْ  تُؤثِّ لمْ  ما  ا  واتجاهً ا  مقدارً ثابتةٍ  بسرعةٍ  الحركةُ  أوِ  السكونُ 
 ." خارجيةٌ محصلةٌ تُغيِّرُ حالتَهُ الحركيةَ

لُ إلى ما يأتي: هُ يُمكِنُ التوصُّ ، فإنَّ نا النظرَ في هذا القانونِ مْ إذا أَنْعَ

، والجسمِ  ؤثِّرةُ في كـلٍّ منَ الجسمِ الساكنِ ةُ المحصلـةُ المُ ـوَّ القُ  . أ 
لذا يكونُ  ا؛  ا، تساوي صفرً ا واتجاهً ثابتةٍ مقدارً كِ بسرعةٍ  تحرِّ المُ

الجسمُ متزنًا:
∑F = 0

: ، فإنَّ وبذلكَ
∑Fx = 0

∑Fy = 0

 ، هِ ، أوْ قاصرٌ عنْ تغييرِ حالتِهِ الحركيةِ منْ تلقاءِ نفسِ الجسمُ عاجزٌ ب . 
لذا  ؛  الجسمِ في  ةٍ محصلةٍ  وَّ قُ تأثيرَ  يتطلَّبُ  الحالةِ  تغييرَ هذهِ  وإنَّ 

. فُ القانونُ األولُ لنيوتن باسمِ قانونِ القصورِ الذاتيِّ يُعرَ

الفیزیاُء والحیاةُ

للفيزياءِ دورٌ أساسٌ في تصميمِ 
ها،  السيـاراتِ منْ حيثُ أشكالُ
. تعكسُ  ووسائلُ األمانِ والحمايةِ
الدورَ  الوحدةِ هذا  بدايةِ  صورةُ 
، الختبارِ فاعليةِ  لعلمِ الفيزياءِ. فمثالً
األمانِ  المكابحِ وأحزمةِ  أنظمةِ 
والوسائدِ الهوائيةِ في نوعٍ جديدٍ من 
، يتمُّ  هِ هِ وتسويقِ السياراتِ قبلَ إنتاجِ
 . ها لحادثِ اصطدامٍ بحاجزٍ تعريضُ
، تكونُ  السائقِ وتوضعُ دميةٌ مكانَ 
مصنوعةً منْ موادَّ تُحاكي تركيبَ 
، ويوصلُ في  سمِ اإلنسانِ أعضاءِ جِ
اتِ  الدميةِ أنواعٌ مختلفةٌ منَ المجسّ
ها،  في مواقعَ مختلفةٍ منْ جسمِ
وعلى أعماقٍ مختلفةٍ فيها لقياسِ 
ؤثِّرةِ  عِ أجزائِها، والقو المُ تسارُ

ندَ وقوعِ اصطدامٍ. فيها عِ
اندفاعُ  االصطدامِ  منَ  ينتجُ 
الدميةِ جهةَ عجلةِ القيادةِ بسببِ 
مُ بها،  ؛ فتصطدِ الذاتيِّ ها  قصورِ
ةٍ في  وَّ رُ العجلةُ في الدميةِ بقُ وتُؤثِّ
ها.  اتجاهٍ معاكسٍ التجاهِ اندفاعِ
وبعدَ تحليلِ البيانـاتِ المستقاةِ  
عُ  فُ تسارُ اتِ يُعرَ منْ هذهِ المجسّ
ؤثِّرةُ في أجزائِها  الدميةِ والقو المُ
هِ النتائجِ  . وبناءً على هذِ المختلفةِ
لُ تـعديالتٌ على تصميمِ  تُـدخَ

السيارةِ، ووسائلِ األمانِ فيها.

: أُعبِّرُ بكلماتي الخاصةِ عنِ القانونِ األولِ لنيوتن. قُ  أتحقَّ

Inertia  ُّالقصوُر الذاتي
حالتِهِ  في  تغييرٍ  أليِّ  الجسمِ  ممانعةُ  هوَ   Inertia الذاتيُّ  القصورُ 
هُ  فإنَّ  ، ثابتةٍ هةٍ  تَّجِ مُ ا بسرعةٍ  كً تحرِّ مُ أوْ  الجسمُ ساكنًا  فإذا كانَ  ؛  الحركيةِ

. ةٌ خارجيةٌ محصلةٌ وَّ رْ فيهِ قُ يظلُّ على حالتِهِ ما لمْ تُؤثِّ
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بناء المفهوم:  
احلركة والقوى والتسارع.

امُلؤثِّرة  املحصلة  القوة  كانت  إذا  أنَّه  للطلبة  ح  وضِّ  
يتسارع،  لن  فإنَّه  صفًرا،  تساوي  ك  ُمتحرِّ جسم  يف 
ك بسعة ثابتة يف خطٍّ مستقيم. أّما إذا كانت  وسيتحرَّ
فسوف  صفًرا  تساوي  ال  فيه  امُلؤثِّرة  املحصلة  القوة 

يتسارع.
اكتب العبارة اآلتية عىل اللوح:  

ثابتة يف خطٍّ مستقيم؛ جيب  ك جسم بسعة  يتحرَّ »لكي 
أْن ُتؤثِّر فيه قوة ثابتة باستمرار يف اجتاه حركته«.

إليهم  اطلب  ثم  العبارة،  الطلبة يف صحة هذه  ناِقش   
ز وجهة نظرهم. ذكر أمثلة ُتعزِّ

من اإلجابات امُلحتَملة:
العبارة صحيحة؛ إذ نالحظ يف حياتنا اليومية وجوب 
ثابتة يف خطٍّ  يتحرك بسعة  قوة يف جسم حتى  تأثري 

مستقيم. 
العبارة غري صحيحة؛ فعند حركة جسم بسعة ثابتة 
يف خطٍّ مستقيم، فإنَّ القوة املحصلة امُلؤثِّرة فيه تساوي 
أثَّرت  إذا  أّما  لنيوتن.  األول  القانون  بحسب  صفًرا، 

فيه قوة حمصلة فإنَّه سيتسارع.

أتحقَّق:   
أو  السكون،  حيث  من  حالته  عىل  يبقى  اجلسم 
فيه  ُتؤثِّر  مل  ما  واجتاًها  مقداًرا  ثابتة  برسعة  احلركة 

قوة حمصلة خارجية ُتغريِّ حالته احلركية.

نشاط سريع
القوى املتزنة والقانون األول لنيوتن.

امسك ميزاًنا نابضيًّا )زنربكيًّا(، ثم علِّق ثقاًل يف نايته، ثم اطلب إىل الطلبة حتديد القوى 
امُلؤثِّرة يف الثقل.

وزن الثقل رأسيًّا إىل أسفل، وقوة شدِّ امليزان له رأسيًّا إىل أعىل. 
اسأل الطلبة:

الثقل  يف  امُلؤثِّرة  القوى  حمصلة  هل   
تساوي صفًرا أم ال؟ 

فإنَّ  لنيوتن،  األول  القانون  بحسب 
تساوي  فيه  امُلؤثِّرة  املحصلة  القوة 

صفًرا؛ ألنَّ اجلسم يف حالة سكون.
إىل  رأسيًّا  به  ُمعلَّق  والثقل  امليزان  ك  حرِّ

أعىل بسعة ثابتة تقريًبا، ثم اسأل الطلبة:

هل الثقل متزن أم ال؟   
متزن.
ملاذا؟  

ثابتة؛  متجهـة  بسعـة  ك  يتحـرَّ ألنـَّه 
وبحسب القانون األول لنيوتن تكون 

القوة املحصلة املؤثرة فيه صفًرا. 

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج 
والمواد الدراسية 

التفكري: التحليل.  *
املعرفة،  إىل  الوصول  للتحليل دوًرا يف  أنَّ  الطلبة  أخرب 

واستكشاف العالقات بني املفاهيم املختلفة.
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ا  طرديًّ يتناسبُ  الذي  الذاتيِّ  هِ  لقصورِ ا  مقياسً الجسمِ  كتلةُ  دُّ  تُعَ
ةٍ محصلةٍ  وَّ قُ تأثيرُ  زمَ  ولَ  ، هُ زادَ قصورُ الجسمِ  كتلةُ  زادَتْ  فكلَّما  ها؛  معَ

. هِ الحركيةِ أكبرَ لتغييرِ حالتـِ

ا على القصورِ  يُمكِنُ تفسيرُ كثيـرٍ منَ المشاهـداتِ اليوميـةِ اعتمـادً
: اندفاعِ السائقِ والطلبةِ إلى األمامِ عندَ توقُّفِ حافلةِ المدرسةِ  ، مثلِ الذاتيِّ
مْ إلى اليمينِ أوِ اليسارِ عندَ تغييرِ اتجاهِ سرعتِها، واندفاعِ  ، وميالنِهِ فجأةً
) عندَ انطالقِها  لَةِ على شاحنةٍ إلى الخلفِ (أوْ إلى األمامِ حمَّ الصناديقِ المُ
مُ قانونُ السيـرِ السائقينَ  لزِ )؛ لذا يُ ئِ فاجِ ها المُ فِ عٍ إلى األمامِ (أوْ توقُّ بتسارُ
الشـاحنـاتِ  بُ على سائـقي  ويوجِ  ، األمانِ أحزمةِ  باستخدامِ  ابَ  كّ والرُّ
ما  أغلى  مْ  ألنَّهُ ؛  المواطنينَ حيـاةِ  على  حفـاظًا  ؛  مْ شاحناتِهِ بضائعِ  ربطَ 
إذْ  ؛  بالحاجزِ )5( ما يحدثُ عندَ اصطدامِ الشاحنةِ  بيِّنُ الشكلُ  . ويُ نملكُ
لَّمُ إلى  ، في حيـنِ ينـدفعُ السُّ هةَ تَّجِ غيِّرُ سرعتَـها المُ ةٍ، ويُ وَّ رُ فيها بقُ ؤثِّ هُ يُ إنَّ
، وعـدمِ تثبيتِهِ  ها قبلَ التصادمِ بسببِ القصورِ الذاتيِّ األمامِ بالسرعةِ نفسِ

. ا على المركباتِ حُ أهميةَ تثبيتِ الحمولةِ جيدً . وهذا يُوضِّ بالشاحنةِ

. لَّمِ إلى األمامِ بسببِ القصورِ الذاتيِّ الشكلُ )5(: اندفاعُ السُّ

؟ : ما المقصودُ بالقصورِ الذاتيِّ  أتحقَّقُ
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القصور الذايت.
أمثلة من  بذكر  الذايت،  القصور  للطلبة مفهوم  ح  وضِّ  
ن مقارنة القوى الالزمة لتحريك  احلياة اليومية، تتضمَّ
أجسام خمتلفة أو إيقافها، مثل املقارنة بني مقدار القوة 
الالزمة لتحريك مقعد بالستيكي خفيف ومقدار القوة 

الالزمة لتحريك طاولة خشبية.
 مقدار القوة الالزمة لتحريك الطاولة أكرب.

وكذلك املقارنة بني مقدار القوة الالزمة لتحريك كرة   
قدم ومقدار القوة الالزمة لتحريك كرة تنس.
مقدار القوة الالزمة لتحريك كرة القدم أكرب.

القوة  زادت  اجلسم  كتلة  زادت  كلَّام  أنَّه  للطلبة  بنيِّ   
الالزمة لتحريكة أو إيقافه.

نشاط سريع  القصور الذايت.
هة  ضع قطعة ورق ملساء من الكرتون امُلقّوى عىل ُفوَّ  
كأس زجاجية فارغة، ثم ضع قطعة نقد معدنية عىل 
بطرف  الورق  قطعة  انقر  ثم  الورق،  قطعة  منتصف 
إصبعك بقوة أفقية، بحيث تسقط بعيًدا عن الكأس. 

ِصف ما تشاهده.  
ومل  الزجاجية،  الكأس  داخل  النقد  قطعة  سقطت 

ك مع قطعة الورق. تتحرَّ
فسِّ ما شاهدته.  

قطعة  يف  ُتؤثِّر  ومل  الورق،  قطعة  يف  أفقيًّا  القوة  أثَّرت 
ا  فإنَّ النقد؛  لقطعة  الذايت  القصور  وبسبب  النقد. 

سقطت يف الكأس. 
ة ُأخرى، ولكن بسحب قطعة الورق  ر التجربة مرَّ كرِّ  

أفقيًّا بسعة.
ِصف ما تشاهده.  

 سقطت قطعة النقد داخل الكأس الزجاجية.
فسِّ ما شاهدته.  

قطعة  يف  ُتؤثِّر  ومل  الورق،  قطعة  يف  أفقيًّا  القوة  أثَّرت 
ا  فإنَّ النقد؛  لقطعة  الذايت  القصور  وبسبب  النقد. 

سقطت يف الكأس.

أتحقَّق:   
ممانعة اجلسم أليِّ تغيري يف حالته احلركية. 

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية 

املهارات احلياتية: الوعي املروري.  *
أخرب الطلبة أنَّ الوعي املروري ُيسِهم يف جتنُّب وقوع حوادث املرور.
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 فـي الشكـلِ (6) تظلُّ 
عـلى  ثابتـةً  السفرةِ  أطبـاقُ 
سطـحِ الطاولـةِ عندَ سحبِ 
المفرشِ أفقيـًّا مـنْ أسفـلِها 

. رُ ذلكَ بسرعةٍ كبيرةٍ. أُفسِّ

الشكلُ )6(: عندَ سحبِ مفرشِ السفرةِ أفقيًّا بسرعةٍ كافيةٍ تظلُّ األطباقُ ثابتةً 
. حُ بعدمِ تجريبِ ذلكَ ، يُنصَ . لسالمتِكَ تقريبًا على سطحِ الطاولةِ
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القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية 

التفكري: التحليل.  *
أخرب الطلبة أنَّ للتحليل دوًرا يف الوصول إىل املعرفة، واستكشاف العالقات بني املفاهيم 

املختلفة

أبحث:

القصور الذايت وحزام األمان:
مكتبة  أو  اإلنرتنت  شبكة  يف  البحث  إىل  الطلبة  ه  وجِّ  

املدرسة عن الكلمتني املفتاحيتني اآلتيتني:
 القصور الذايت، حزام األمان. 

لون إليها.  ناِقش الطلبة يف النتائج التي يتوصَّ  
اذكر بعض األمثلة عىل ذلك، مثل: أمهية ربط األمتعة   
ومرافقيه  السائق  واستعامل  الشاحنات،  حتملها  التي 

أحزمة األمان.
اإلصابات  من  ُيقلِّل  األمان  حزام  أنَّ  للطلبة  ح  وضِّ  
اخلطرة املحتملة عند وقوع حادث؛ لذا يوجد ترشيع يف 
قانون السري األردين ُيلِزم السائقني والرّكاب يف املقاعد 

األمامية بربط أحزمة األمان؛ حفاًظا عىل حياهتم. 

 
ه الطلبة إىل دراسة الشكل )6(، ثم بنيِّ هلم أنَّه  وجِّ
عىل  املوضوع  األملس  السفرة  مفرش  سحب  عند 
التي  األطباق  فإنَّ  كبرية؛  أفقية  بقوة  ملساء  طاولة 
ثابتة يف مكانا تقريًبا عىل سطح  عىل املفرش تبقى 
قوة  أثَّرت  إذ  الذايت؛  قصورها  بسبب  الطاولة؛ 

السحب يف املفرش فقط، ومل ُتؤثِّر يف األطباق.
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، تحَت تأثیِر أربِع قًوى  یتزُن صندوٌق كتلتُھُ (kg 20) على سطٍح أفقيٍّ
مستویٍة متالقیٍة، كما في الشكِل (7( الذي یُبیُِّن ُمخطَّطَ الجسِم الُحرِّ 

للصندوِق. أَِجُد:

ًدا اتجاَھھا. ِة المحصلِة الُمؤثِّرِة في الصندوِق، ُمحدِّ مقداَر القُوَّ  . أ 

.(F3) ِة مقداَر القُوَّ  . ب 

.)F1 = 100 N, 37°( , )F2 = 140 N, 90°( , )F4 = 200 N, 270°( : المعطياتُ
.F3 = ?  ،∑F = ? : المطلوبُ

 : الحلُّ

ا: ؤثِّرةَ فيهِ تساوي صفرً ةَ المحصلةَ المُ وَّ ؛ لذا، فإنَّ القُ الصندوقُ متزنٌ  .   F = 0∑. أ 
باتِ  ركَّ ها يتطلَّبُ إيجادَ مجموعِ مُ ةُ )F3)، هيَ في اتجاهِ محورِ )x-(؛ لذا، فإنَّ إيجادَ مقدارِ وَّ القُ ب . 

: القو في اتجاهِ المحورِ )x(، ويجبُ مساواتُها بالصفرِ ألنَّ الصندوقَ متزنٌ
∑Fx = F1x + F2x + F3x + F4x = 0

F 1 cos θ1 + F2 cos θ2 + F3 cos θ3 + F4 cos θ4 = 0

100 N × cos 37° + 140 N × cos 90° + F3 × cos 180° + 200 N × cos 270° = 0

100 × 0.8 + 140 N × 0 + F3 × -1 + 200 N × 0 = 0

80 N + 0 - F3 + 0 = 0
F3 = 80 N

 لذا، فإنَّ :
F3 = 80 N, 180°  

)7(: مُخطَّطُ الجسمِ  الشكلُ
. رِّ لصندوقٍ الحُ

یُمثُِّل الشكُل )8( ُمخطَّطَ الجسِم الُحرِّ لدمیٍة متزنٍة، یُؤثُِّر فیھا ثالُث 

 .)F2( ِة قًوى في االتجاھاِت الُمبیَّنِة في الشكِل. أَِجُد مقداَر القُوَّ

F2

F1 = 36 N

F3 = 60 N

37°53°

F3

100 N

140 N

200 N

37°

المثاُلالمثاُل  11

)8(: مُخطَّطَ الجسمِ  الشكلُ
. رِّ لدميةٍ متزنةٍ الحُ
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مثال إضايف

ومل    ،F3 = 100 N, 180˚ كانـت  إذا   ،1 املثـال  يف 
تتغـريَّ مقاديـر واجتاهـات القـوى األُخـرى امُلؤثِّـرة يف 
امُلؤثِّـرة يف  املحصلـة  القـوة  مقـدار  الصنـدوق، فجـد 

اجتاههـا. ًدا  حُمـدِّ  ،(x( املحـور  اجتـاه  يف  الصنـدوق 

الحل: 
:x إيجاد مقدار القوة المحصلة في اتجاه المحور

∑Fx = F1x + F2x + F3x + F4x 

  = F1 cos θ1 + F2 cos θ2 + F3 cos θ3 + F4 cos θ4 

 = 100 N × cos 37˚ + 140 N × cos 90˚ + 

100 N × cos 180˚ + 200 N × cos 270˚

 = 100 × 0.8 + 140 N × 0 + 100 N × -1 

+ 200 N × 0 

 = 80 N + 0 - 100 N + 0 

 = -20 N

∑Fx = 20 N, 180˚

الدمية متزنة؛ لذا تكون القوة املحصلة امُلؤثِّرة فيها صفًرا. وبتطبيق القانون الثاين لنيوتن 
: يف اجتاه املحور x، فإنَّ

∑Fx = F1x + F2x + F3x = 0

 F1 cos θ1 + F2 cos θ2 + F3 cos θ3 = 0

 36 N × cos 37˚ + F2 × cos 127˚ + 60 N × cos 270˚ = 0

 36 N × 0.8 + F2 × (- cos 53˚) + F3 × 0 = 0

 28.8 N – F2 × 0.6 + 0 = 0

F2 = 48 N

F2 = 48 N, 127˚

المناقشة:  

القوة املحصلة والقانون األول لنيوتن
السؤال  حلِّ  يف  الناقد  التفكري  اسرتاتيجية  استخدم   

)4( من أسئلة مراجعة الدرس.
كل  أفراد  إىل  اطلب  ثم  جمموعات،  إىل  الطلبة  ع  وزِّ  
يف  ح  امُلوضَّ يوسف  رأي  ة  صحَّ عىل  احلكم  جمموعة 
السؤال، عن طريق حتليل رأيه امُلتعلِّق بحركة اجلسم، 
وتأثري القوة املحصلة امُلؤثِّرة فيه، بناًء عىل ما تعلَّموه يف 

هذا الدرس.
ل إىل اإلجابة  َأِدْر نقاًشا بني أفراد املجموعات للتوصُّ  

الصحيحة.
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مراجعـة الـدرسمراجعـة الـدرس
التقويم  3

والرّكاب؛  للسائقني  الذايت  القصور  عىل  للتغلُّب   1
تغريُّ  السيارة. وعند  ُمساِوية لسعة  إنَّ رسعتهم  إذ 
م يندفعون بقوة إىل األمام، فُتقلِّل  السعة فجأة فإنَّ
االرتطام  وجُتنِّبهم  اندفاعهم،  من  األمان  أحزمة 
االندفاع  أو  األمامي،  الزجاج  أو  القيادة،  بعجلة 

خارج السيارة. 

ا  القوة املحصلة امُلؤثِّرة يف السيارة تساوي صفًرا؛ ألنَّ  2
طريق  عىل  واجتاًها(  )مقداًرا  ثابتة  بسعة  ك  تتحرَّ
امُلؤثِّرة يف  أفقي مستقيم، فيكون مقدار القوة املعيقة 

السيارة  (N 6000) بعكس اجتاه حركتها. 

.–xيف اجتاه املحور (50 N) :A اجلسم  3
.–x يف اجتاه املحور (150 N) :B اجلسم
 .–y يف اجتاه املحور (50 N) :c اجلسم
.–x يف اجتاه املحور (80 N) :D اجلسم
.–y يف اجتاه املحور (12 N) :e اجلسم
.–x يف اجتاه املحور (30 N) :F اجلسم

قول يوسف غري صحيح علميًّا؛ ألنَّه بحسب القانون   4
ة حمصلة ال تساوي صفًرا  األول لنيوتن فإنَّ تأثري قوَّ
يف جسم يعني تغريُّ حالته احلركية، ويف هذه احلالة، 

ك اجلسم بسعة متجهة ثابتة. ال يتحرَّ
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مراجعـُة الدرِسمراجعـُة الدرِس

: لماذا يشترطُ قانونُ السيرِ ربطَ حزامِ األمانِ عندَ ركوبِ السيارةِ؟ الفكرةُ الرئيسةُ  .1

كِها  حرِّ ةُ دفعِ مُ وَّ . إذا كانَتْ قُ ا على طريقٍ أفقيٍّ مستقيمٍ ا واتجاهً كُ سيارةٌ بسرعةٍ ثابتةٍ مقدارً : تتحرَّ أُحلِّلُ  .2
ها؟ ؤثِّرةِ في السيارةِ؟ ما اتجاهُ ةِ المعيقةِ المُ وَّ (N 6000)، فما مقدارُ القُ

ةَ اإلضافيةَ التي  وَّ دُ القُ . أَجِ ، وهيَ في حالةِ اتزانٍ ها ساكنةٌ بيَّنةُ في الشكلِ اآلتي جميعُ : األجسامُ المُ أُطبِّقُ  .3
ةِ. وَّ دُ اتجاهَ هذهِ القُ ، ثمَّ أُحدِّ قَ شرطُ االتزانِ لزمُ التأثيرُ بها في كلِّ جسمٍ حتّى يتحقَّ يَ

ةٌ محصلةٌ في  وَّ قُ رَ  تُؤثِّ أنْ  "يجبُ   : ، قالَ الدرسِ أثناءِ دراستي وزميلي يوسفَ لهذا  : في  الناقدُ التفكيرُ   .4
. ةَ قولِ يوسفَ ". أُناقِشُ صحَّ هةٍ ثابتةٍ تَّجِ كَ بسرعةٍ مُ الجسمِ بصورةٍ دائمةٍ لكيْ يتحرَّ

AB

CD

EF

25 N75 N

100 N

50 N

80 N 80 N
60 N

20 N

10 N

40 N

4 N

10 N6 N

30 N
40 N

20 N
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القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية 

التفكري: األدلة والرباهني.  *
دعم  اإلنسان  عىل   يتعنيَّ  وأنَّه  التفكري،  ز  ُيعزِّ والرباهني  األدلة  تقديم  أنَّ  الطلبة  أخرب 

أفكاره باألدلة والرباهني التي تضفي طابعي القوة واملصداقية عليها.
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القانوُن الثا� والقانوُن الثالُث � احلركِة لنيوتنالقانوُن الثا� والقانوُن الثالُث � احلركِة لنيوتن
N e w t o n ’s  S e c o n d  a n d  T h i r d  L a w s  o f  M o t i o nN e w t o n ’s  S e c o n d  a n d  T h i r d  L a w s  o f  M o t i o n 22الدرُسالدرُس

الفكرُة الرئيسُة:
 ، كتلتِهِ أيِّ جسمٍ على  عُ  تسارُ يعتمدُ 
 . فيهِ ؤثِّرةِ  المُ المحصلةِ  ةِ  وَّ القُ وعلى 
توجدُ القو في الطبيعةِ فقطْ بصورةِ 
. ، وال يُمكِنُ أنْ توجدَ منفردةً أزواجٍ

ِم: نتاجاُت التعلُّ
أستقصي القانونَ الثانيَ لنيوتن.• 
الثاني •  القانونِ  منَ  كلٍّ  نَصَّ  أذكرُ 

والقانونِ الثالثِ لنيوتن.
في •  الفعلِ  وردِّ  الفعلِ  تَيِ  وَّ قُ دُ  أُحدِّ

. مجموعةٍ منَ األنظمةِ
بحلِّ مسائلَ على •  تُهُ  تعلَّمْ ما  أُطبِّقُ 

 . قوانينِ نيوتن في الحركةِ
املفاهيُم واملصطلحاُت: 

القانونُ الثاني لنيوتن
.Newton’s Second Law

القانونُ الثالثُ لنيوتن
.Newton’s Third Law 

القانوُن الثاني في الحركِة لنیوتن
Newton’s Second Law of Motion

الحركيةِ  الجسمِ  ا لحالةِ  لنيوتن وصفً األولُ  القانونُ  لنا  مُ  قدِّ يُ
حَ  ا، منْ دونِ أنْ يُوضِّ ؤثِّرةُ فيهِ صفرً ةُ المحصلةُ المُ وَّ عندما تكونُ القُ
ال  محصلةٌ  ةٌ  وَّ قُ فيهِ  رُ  تُؤثِّ عندما  الحركيةِ  الجسمِ  حالةِ  تغيُّرِ  كيفيةَ 
ةِ  وَّ ا قانـونُـهُ الثاني فقدِ استكملَ العالقـةَ بينَ القُ ا. أمّ تسـاوي صفرً

. ةٌ محصلةٌ وَّ رُ فيهِ قُ ، وذلكَ بوصفِ حركةِ جسمٍ تُؤثِّ والحركةِ
بيِّنُ  ، في حينِ يُ ها شخصٌ واحدٌ بيِّنُ الشكلُ )9/أ( سيارةً يدفعُ يُ
. في أيِّ الحـالتيْنِ  ها أكثـرُ منْ شخـصٍ الشكلُ (9/ب) سيـارةً يدفعُ
؟ في التجربةِ التاليةِ  ؤثِّرةُ في السيارةِ أكبرَ ةُ المحصلةُ المُ وَّ تكونُ القُ
 ، ؤثِّرةِ في جسمٍ ةِ المحصلةِ المُ وَّ سنستقصي عمليًّا تأثيرَ كلٍّ منَ القُ

. هِ عِ وكتلةِ الجسمِ في تسارُ

ؤثِّرةُ في  ةُ المحصلةُ المُ وَّ الشكلُ )9(: القُ
السيارةِ الظاهرةِ في الصورةِ (ب) أكبرُ 

ؤثِّرةِ في السيارةِ الظاهرةِ في  منْ تلكَ المُ
. ها أكبرُ عَ الصورةِ (أ)؛ لذا، فإنَّ تسارُ

(ب)

(أ)
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الفكرة الرئيسة:   
القوة والكتلة والتسارع.

ر الطلبة بتعريف كلٍّ مّا يأيت:  ذكِّ  
القوة، والقوة املحصلة، والكتلة، والتسارع. 

املحصلة  والقوة  الكتلة  ترتبط  كيف  للطلبة  بنيِّ   
بقوة  يتأثَّر  عندما  يتسارع  اجلسم  وأنَّ  بالتسارع، 
يتغريَّ مقدار  أْي  املتجهة؛  تتغريَّ رسعته  حمصلة، حيث 

رسعته، أو اجتاهها، أو كليهام مًعا.

الربط مع المعرفة السابقة:     
القوة واحلركة.

ر الطلبة بام تعلَّموه يف الوحدة السابقة من وصف احلركة  ذكِّ  
بتسارع ثابت باستخدام علم الكينامتيكا؛ وهو دراسة 
ق إىل القوى امُلسبِّبة هلا. حركة األجسام من دون التطرُّ

م سيدرسون اليوم حركة األجسام بناًء  أخرب الطلبة أنَّ  
عىل القوة امُلسبِّبة هلذه احلركة، وأنَّ ذلك ُيعَرف بعلم 

الديناميكا.

22الدرُسالدرُس
تقديم الدرس  1

القانوُن الثاني والقانوُن الثالُث في الحركِة لنيوتن
Newton’s  Second  and  Third  Laws  o f  Mot ion

التدريس  2
استخدام الصور واألشكال:  

القوة املحصلة والتسارع.
ه الطلبة إىل دراسة الشكل )9(، ثم اسأهلم: وجِّ

أيُّ السيارتني ُتؤثِّر فيها قوة حمصلة أكرب؟   
السيارة التي يف الشكل )9/ ب(.

كيف عرفت ذلك؟   
ألنَّ أكثر من شخص يدفعها يف االجتاه نفسه؛ ما يعني 
أنَّ مقدار القوة املحصلة يساوي جمموع مقادير القوى 

التي ُيؤثِّرون هبا.
أيُّ السيارتني تتغريَّ رسعتها بمقدار أكرب؟  

 السيارة التي يف الشكل )9/ ب(. 
ملاذا؟  

والسيارة  أكرب،  فيها  امُلؤثِّرة  املحصلة  القوة  مقدار  ألنَّ 
ثابتة، والعالقة  الكتلة  إنَّ  أْي  نفسها؛  الشكلني هي  يف 
بني مقدار القوة املحصلة ومقدار التسارع عالقة خطية 

طردية عند ثبوت الكتلة.

المناقشة:  
القوة املحصلة والرسعة والتسارع.

اطرح عىل الطلبة األسئلة اآلتية:
كيف تكون حالة اجلسم احلركية عندما تكون القوة املحصلة امُلؤثِّرة فيه صفًرا؟  

ًكا بسعة ثابتة يف خطٍّ مستقيم، بحسب القانون األول لنيوتن.  يكون ساكنًا، أو ُمتحرِّ
بحسب القانون األول لنيوتن، ما الذي حيدث حلالة اجلسم احلركية عندما ال تساوي   

القوة املحصلة امُلؤثِّرة فيه صفًرا؟
ك من السكون، أو تتزايد رسعته، أو تتناقص رسعته، أو   تتغريَّ حالته احلركية )يتحرَّ

يتغريَّ اجتاه رسعته، أو يتغريَّ مقدار رسعته واجتاهها مًعا(.
قوة  تأثري  عند  احلركية  اجلسم  حلالة  حيدث  الذي  ما  لنيوتن،  الثاين  القانون  بحسب   

حمصلة فيه؟
 يكتسب اجلسم تسارًعا؛ إذ إنَّ العالقة بينهام طردية خطية.
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التـجـربـُة التـجـربـُة ١١    

الموادُّ واألدواُت: َمْدرٌج ھوائيٌّ وملحقاتُھُ، مسطرةٌ متریةٌ، بكرةٌ، خیطٌ، حامُل أثقاٍل، عشرةُ أثقاٍل كتلةُ كلٍّ مْنھا (g 10)، میزاٌن.
إرشاداُت السالمِة: الحذُر مْن سقوِط األجساِم واألدواِت على القدمْیِن.

خطواُت العمِل: 
أُثبُِّت الَمْدرَج الھوائيَّ أفقیًّا على سطِح الطاولِة، ثمَّ أُثبُِّت البكرةَ في نھایتِِھ كما في الشكِل.  .1

ُن القراءةَ أعلى الجدوِل )1(، ثمَّ أضُع العربةَ عنَد بدایِة الَمْدرِج. أقیُس كتلةَ العربِة المنزلقِة، ثمَّ أَُدوِّ  .2
مِة العربِة، ثمَّ أربطُ طرفَھُ اآلخَر بحامِل األثقاِل، مروًرا بالبكرِة. أربطُ أحَد طرفَِي الخیِط بُمقدِّ  .3

ُن مقداَر  مِة العربِة، ثمَّ أُثبُِّت البّوابةَ األُخرى على بُْعِد )m 1( مْنھا، ثمَّ أَُدوِّ أُثبُِّت إحدى البّوابتْیِن الضوئیتْیِن عنَد ُمقدِّ  .4
ھذِه اإلزاحِة )d( أعلى الجدوِل. بعَد ذلَك أُثبُِّت حاجَز االصطداِم في نھایِة المساِر؛ لمنِع اصطداِم العربِة بالبكرِة.

لُھُ. ، ثمَّ أَِصلُھُ بمصدِر الطاقِة الكھربائیِة، ثمَّ أُشغِّ أَِصُل البّوابتْیِن بالعّداِد الزمنيِّ الرقميِّ  .5
أضُع أثقاًال مناسبةً على العربِة والحامِل، بحیُث تقطُع العربةُ مسافةَ )m 1( في زمٍن مناسٍب، ثمَّ أَِجُد كتَل   .6
ُن القراءاِت في الجدوِل. بعَد ذلَك أُضیُف كتَل  الحامِل وأثقالَھُ، التي تُسّمى كتلةَ ثِْقِل التعلیِق )mhang)، ثمَّ أَُدوِّ

.)mcart( نُھا في الجدوِل تحَت عموِد كتلِة العربِة األثقاِل التي فوَق العربِة إلى كتلِة العربِة، ثمَّ أَُدوِّ
الزمنيِّ  العّداِد  )t( قراءةَ  الزمِن  الجدوِل تحَت عموِد  ُن في  أَُدوِّ ثمَّ  العربةَ،  أُفلُِت  ثمَّ  الھواِء،  ةَ  ُل مضخَّ أُشغِّ  .7

، الذي یُمثُِّل الزمَن الذي تستغرقُھُ العربةُ في حركتِھا بیَن البّوابتْیِن. الرقميِّ
ُن في الجدوِل القیاساِت الجدیدةَ لكلٍّ  ُر الخطوةَ السابقةَ، وأَُدوِّ أنقُل ثِْقًال مْن فوِق العربِة إلى الحامِل، ثمَّ أُكرِّ  .8

مْن: )mhang)، َو )mcart)، والزمِن.
تَْیِن ألثقاٍل إضافیٍة أُخرى. ُر الخطوةَ السابقةَ مرَّ أُكرِّ  .9

10. أحُسُب تساُرَع العربِة لكلِّ )mhang( باستخداِم العالقِة: a = 2d/t2، ثمَّ أَِجُد ناتَج ضرِب a )mhang + mcart( لكلِّ حالٍة.
الكتلِة  )mcart(؛ لدراسِة العالقِة بیَن  التعلیِق )mhang)، وتغییِر كتلِة العربِة  ثِْقِل  بتثبیِت كتلِة  ُر التجربةَ  أُكرِّ  .11

ُن القراءاِت في الجدوِل )2(. والتساُرِع، ثمَّ أَُدوِّ
التحلیُل واالستنتاُج:

1. أُقاِرُن بیَن mhang + mcart( a( ومقداِر وزِن ثِْقِل التعلیِق )mhang ɡ( لكلِّ حالٍة. ما العالقةُ بینَھُما؟

ِة المحصلِة الُمؤثِّرِة في العربِة )mhang ɡ( على المحوِر )y+( ومقداِر التساُرِع )a( على  2. أُمثُِّل بیانیًّا العالقةَ بیَن مقداِر القُوَّ

المحوِر )x+(. ما شكُل ھذِه العالقِة؟ ماذا أستنتُج؟

3. ما الذي یُمثِّلُھُ میُل المنحنى البیانيِّ في السؤاِل السابِق؟

4. ماذا حدَث لمقداِر تساُرِع العربِة عنَد تثبیِت كتلِة ثِْقِل التعلیِق )mhang( وتغییِر كتلِة العربِة )mcart(؟

. ....... = )d( كتلةُ العربِة = ....... . البُْعُد بیَن البّوابتْیِن
)m hang (kg)m cart (kg)t )s(a )m /s2()mhang+mcart( a )N(m hang ɡ )Nرقُم المحاولِة

1
2

ةُ والكتلةُ والتساُرُع القُوَّ
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التجربة  التجربة  		
القوة والكتلة والتسارع

اهلدف:
امُلؤثِّرة فيه  استقصاء العالقة بن تسارع جسم والقوة املحصلة   

عند ثبات كتلته.
عند  وكتلته  جسم  تسارع  بن  العالقة  لدراسة  استقصاء  عمل   

ثبات القوة املحصلة امُلؤثِّرة فيه.
زمن التنفيذ: )45( دقيقة

املواد واألدوات: املدرج اهلوائي وملحقاته، مسطرة مرتية، بكرة، 
خيط طويل، حامل أثقال، (10) أثقال كتلة كلٍّ منها (10g)، ميزان.

إرشادات السالمة:
املختر،  ومعاطف  والقفافيز،  الواقية،  النّظارات  ارتداء  إىل  الطلبة  ه  وجِّ
واطلب إليهم توّخي احلذر من سقوط األجسام واألدوات عىل أقدامهم.
املهارات العلمية: القياس، املقارنة، االستنتاج، استعامل املتغريات، 

األرقام واحلسابات، حتليل البيانات وتفسريها.
اإلجراءات والتوجيهات:

جيب أْن يكون طول الطاولة وارتفاعها مناسبني لتنفيذ التجربة،   
عند  العربة  (m 1)، وتصل  البّوابتني  بني  املسافة  تكون  بحيث 

ناية املسار قبل وصول حامل األثقال إىل أرضية الغرفة. 
جيب أْن يكون طول اخليط الواصل بني العربة وحامل األثقال   
وصول  قبل  مسارها  ناية  إىل  العربة  تصل  بحيث  مناسًبا، 

احلامل إىل أرضية الغرفة.
عة: النتائج امُلتوقَّ

العربة  رسعة  أنَّ  الطلبة  سُيالِحظ  التجربة،  من  األول  اجلزء  يف 
تزداد بزيادة مقدار ثقل التعليق )mhang)، عند ثبات كتلة النظام. أّما 
بزيادة  التسارع يقل  أنَّ  التجربة، فسيالحظون  الثاين من  يف اجلزء 
كة(. كتلة العربة )mcart)، عند ثبات مقدار ثقل التعليق )القوة امُلحرِّ

التحليل واالستنتاج:
1.  لكل حالة، يكون ناتج رضب كتلة النظام )mhang + mcart( يف مقدار 
التعليق  ثقل  )وزن  النظام  يف  امُلؤثِّرة  القوة  ملقدار  مساوًيا  تسارعه 
بزيادة   )mhang + mcart( النظام  تسارع  مقدار  ويزداد   .(mhangɡ

مقدار وزن ثقل التعليق )mhang ɡ(؛ إذ إنَّ العالقة بينهام طردية.
إذ  طردية؛  خطية  بينهام  العالقة  أنَّ  البياين  الرسم  ُيظِهر  أْن  جيب   .2
يزداد مقدار تسارع النظام بزيادة مقدار القوة املحصلة امُلؤثِّرة فيه.

ُيمثِّل ميل منحنى )القوة املحصلة - التسارع( مقدار كتلة النظام   .3
.(mhang + mcart(

تثبيت  عند  العربة  كتلة  بزيادة  النظام  تسارع  مقدار  يتناقص   .4
.)mhang ɡ(مقدار القوة املحصلة امُلؤثِّرة

.(1 m) :)d( عيِّنة بيانات: كتلة العربة: (g 200).  الُبْعد بني البّوابتني: 
رقم	
المحاولة

mhang

(kg)
mcart

(kg)
t

)s(
a

(m/s2(
)mhang + mcart(a

(N)
mhangɡ

(N)
10.0300.2201.301.180.300.30
20.0400.2201.161.480.390.40
30.0500.2201.031.890.510.50
40.0600.2200.952.220.590.60

اسم الطالب
المهّمات

4321

اسرتاتيجية التقويم: املالحظة.
أداة التقويم: سلم التقدير.

المهّمات
ذ خطوات التجربة بصورة صحيحة ودقيقة. )1(  ُينفِّ

د املتغريات التي ينبغي تثبيتها عند دراسة  ُيدِّ  )2(
العالقة بن القوة املحصلة والكتلة والتسارع.  

يستنتج ما حيدث ملقدار التسارع عند تثبيت كتلة   )3(
النظام وتغيري مقدار القوة املحصلة امُلؤثِّرة.

م استقصاء لدراسة ما حيدث للتسارع عند  ُيصمِّ  )4(
تثبيت القوة املحصلة، وتغيري كتلة النظام.

)4( عالمات:  ينفذ أربع مهاّمت بطريقة صحيحة.

)3( عالمات: ينفذ ثالث مهاّمت بطريقة صحيحة.

عالمتان: ينفذ مهمتن بطريقة صحيحة.
عالمة واحدة: ينفذ مهّمة واحدة بطريقة صحيحة.
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ؤثِّرةِ فيهِ  ةِ المحصلةِ المُ وَّ عِ جسمٍ والقُ : ما العالقةُ بينَ تسارُ  أتحقَّقُ
عندَ ثباتِ كتلتِهِ؟

 Force and Acceleration ةُ والتساُرُع القُوَّ
المحصلةُ  ةُ  وَّ القُ زادَتِ  كلَّما  هُ  أنَّ السابقةِ  التجربةِ  تنفيذِ  بعدَ  لنا  بيَّنَ  تَ
ةِ  وَّ ؛ أيْ إنَّ العالقةَ بينَ القُ هُ عندَ ثباتِ كتلتِهِ ؤثِّرةُ في جسمٍ زادَ تسارعُ المُ

عبَّرُ عنْها رياضيًّا على النحوِ اآلتي: ، يُ عِ هيَ عالقةٌ طرديةٌ والتسارُ
a∝∑F

في  ؤثِّرةِ  المُ المحصلةِ  ةِ  وَّ القُ مقدارِ  بينَ  العالقةَ   )10( الشكلُ  بيِّنُ  يُ
 ،)9( الشكلِ  إلى  وبالعودةِ   . كتلتِهِ ثباتِ  عندَ  هِ  عِ تسارُ ومقدارِ  جسمٍ 
الصورةِ  في  الظاهرةِ  السيارةِ  في  ؤثِّرةَ  المُ المحصلةَ  ةَ  وَّ القُ أنَّ  ظُ  يُالحَ
الظاهرةِ في الصورةِ (أ)؛ لذا،  السيارةِ  ؤثِّرةِ في  المُ أكبرُ منْ تلكَ  (ب) 

. ها أكبرُ عَ فإنَّ تسارُ

Mass and Acceleration الكتلةُ والتساُرُع
كِ تُقلِّلُ منْ  تبيَّنُ منَ التجربةِ السابقةِ أنَّ زيادةَ كتلةِ الجسمِ المتحرِّ يَ
عَ الجسمِ  ؛ أيْ إنَّ تسارُ فيهِ ؤثِّرةِ  المُ ةِ المحصلةِ  وَّ القُ ثباتِ  هِ عندَ  عِ تسارُ

الشكلُ )10(: العالقةُ بينَ 
ةِ المحصلةِ  وَّ عِ والقُ التسارُ

. لكتلةٍ ثابتةٍ
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استخدام الصور واألشكال:  
منحنى )القوة املحصلة - التسارع(.

شكل  ومالحظة   ،)10( الشكل  دراسة  إىل  الطلبة  ه  وجِّ
منحنى )القوة املحصلة - التسارع(، ثم اسأهلم:

العالقة بني  املنحنى عن  تستنتجه من شكل  الذي  ما   
مقدار القوة املحصلة امُلؤثِّرة يف جسم ومقدار التسارع 

الذي يكتسبه؟ 
عالقة خطية طردية. 

ما الذي ُيمثِّله ميل منحنى )القوة املحصلة - التسارع(؟   
امليل ثابت، وهو يساوي كتلة اجلسم يف هذه احلالة.

نشاط سريع القوة املحصلة والتسارع.
أحر قارورة ماء فارغة سعتها (L	1(، ثم امألها ماء،   

ثم أغلقها، وضعها عىل سطح أفقي.
اسحبه  ثم  القارورة،  منتصف  حول  خيًطا  أربط   
إىل  واطلب  مناسبة،  بقوة  نابيض  ميزان  باستخدام 
القارورة،  رسعة  مقدار  يتغريَّ  كيف  مالحظة  الطلبة 

ًنا مقدار القوة. ُمدوِّ
إىل  واطلب  أكرب،  بقوة  القارورة  سحب  عملية  ر  كرِّ  
القارورة،  رسعة  مقدار  يتغريَّ  كيف  مالحظة  الطلبة 

ًنا مقدار القوة. ُمدوِّ
يكون تغريُّ مقدار رسعة القارورة يف احلالة الثانية أكرب؛ 
ت  تغريَّ جسم  يف  امُلؤثِّرة  املحصلة  القوة  زادت  فكلَّام 

رسعته بمقدار أكرب؛ عىل أْن تكون كتلته ثابتة.
وجوب  إىل  قربك  اجلالسني  الطلبة  نبِّه  ملحوظة: 

ارتداء النّظارات الواقية.

أخطاء شائعة     
القوة المحصلة والسرعة المتجهة والتسارع.

بيِّن للطلبة أنَّه إذا أثَّرت قوة محصلة في جسم، فإنَّها ُتسبِّب تغيًُّرا في سرعته المتجهة )في   
ك الجسم بسرعة  المقدار، أو االتجاه، أو كليهما مًعا(؛ أْي ُتكِسبه تسارًعا. أّما إذا تحرَّ
متجهة ثابتة فإنَّ القوة المحصلة الُمؤثِّرة فيه تكون صفًرا، خالًفا لما يعتقده بعض الطلبة 

ك بسرعة متجهة ثابتة.  من ضرورة تأثير قوة محصلة في الجسم لكي يتحرَّ
لتوضيح ذلك، ضع كرة ُصْلبة ملساء على سطح طاولة أفقي أملس، ثم ادفعها في   

اتجاه معين، ثم اتركها.
ك بسرعة متجهة ثابتة تقريًبا. تتحرَّ

ة ُأخرى في اتجاه مختلف. في أثناء حركتها، ادفعها مرَّ  
تتغيَّر سرعتها المتجهة؛ أْي تكتسُب تسارًعا.

أخبر الطلبة أنَّ القوة المحصلة ُتكِسب الجسم تسارًعا في اتجاهها.  

أتحقَّق:   
إذ  طردية؛  والتسارع  املحصلة  القوة  بن  العالقة 
القوة  مقدار  بزيادة  ما  جسم  تسارع  مقدار  يزداد 

املحصلة امُلؤثِّرة فيه عند ثبات كتلته.
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عبَّرُ  ، ويُ ؤثِّرةِ فيهِ ةِ المحصلةِ المُ وَّ يتناسبُ عكسيًّا معَ كتلتِهِ عندَ ثباتِ القُ
: عنْ ذلكَ رياضيًّا بالعالقةِ اآلتيةِ

a ∝ 1
m

عِ  . وللوصولِ إلى التسارُ حُ هذهِ العالقةَ أنظرُ الشكلَ )11( الذي يُوضِّ
. ةِ المحصلةِ وَّ لزمُ زيادةُ القُ هُ يَ ، فإنَّ هِ عندَ زيادةِ الكتلةِ نفسِ

ـلُ إلـى القانـونِ الثانـي لنيوتن ، يُمكِـنُ التوصُّ بنـاءً علـى ما سـبقَ
الجسمِ  عُ  تسارُ "يتناسبُ   : هُ نصُّ الذي   ،Newton’s second law

 ." كتلتِهِ معَ  عكسيًّا  ويتناسبُ   ، فيهِ ؤثِّرةِ  المُ المحصلةِ  ةِ  وَّ القُ معَ  ا  طرديًّ
. ةِ المحصلةِ وَّ ا في اتجاهِ القُ عِ دائمً ويكونُ اتجاهُ التسارُ

، فإنَّهُ  ةِ فيهِ وَّ  وفي حالِ بقاءِ كتلةِ الجسمِ ثابتةً في أثناءِ زمنِ تأثيرِ القُ
يُمكِنُ كتابةُ القانونِ الثاني لنيوتن على النحوِ اآلتي:

∑F = ma

الشكلُ )11(: العالقةُ بينَ 
عِ والكتلةِ عندَ ثباتِ  التسارُ

. ةِ المحصلةِ وَّ القُ
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نشاط سريع  الكتلة والتسارع.

.)1	L) أحر قاروريت ماء ُمتامثِلتني فارغتني، سعة كلٍّ منهام  
أغلقهام،  ثم  ماء،  كلها  الثانية  وامأل  منتصفها،  حتى  ماء  القارورتني  إحدى  امأل   

وضعهام عىل سطح أفقي.
أربط خيًطا حول منتصف كلٍّ منهام، ثم اطلب إىل أحد الطلبة سحب خيط القارورة   
األوىل باستخدام ميزان نابيض بقوة مناسبة، ويف اللحظة نفسها اطلب إىل آخر سحب 

خيط القارورة الثانية باستخدام ميزان نابيض آخر بالقوة نفسها. 
اطلب إىل الطلبة مالحظة كيف يتغريَّ مقدار رسعة كلٍّ من القارورتني.  

يكون تغريُّ مقدار رسعة القارورة األوىل أكرب؛ فكلَّام قلَّت الكتلة تغريَّ مقدار السعة 
بمقدار أكرب؛ أْي زاد التسارع عند ثبات القوة املحصلة امُلؤثِّرة.

ملحوظة: نبِّه الطلبة اجلالسني قربك إىل وجوب ارتداء النّظارات الواقية.

استخدام الصور واألشكال:  
منحنى )التسارع - الكتلة(.

شكل  ومالحظة   ،)11( الشكل  دراسة  إىل  الطلبة  ه  وجِّ
املنحنى، ثم اسأهلم:

ما الذي ُيمثِّله شكل منحنى )التسارع - الكتلة(؟   
العالقة العكسية بينهام. 

بني  العالقة  عن  املنحنى  هذا  من  تستنتجه  الذي  ما   
مقدار التسارع والكتلة عند ثبات مقدار القوة املحصلة 

امُلؤثِّرة؟ 
ثبات  عند  تسارعه  مقدار  قلَّ  اجلسم  كتلة  زادت  كلَّام 

مقدار القوة املحصلة امُلؤثِّرة فيه.

المناقشة:  
القوة والتسارع.

اطرح عىل الطلبة السؤال اآليت:
أو  جسم  حركة  تسارع  إىل  تؤدي  التي  األسباب  ما   

تباطئها؟ 
تأثري قوة حمصلة فيه.

عهم عىل طرح  ا من إجابات الطلبة، وشجِّ ال تستبعد أيًّ
األسئلة، ونقد إجابات بعضهم، واحرتام الرأي اآلخر، 
ا تؤدي  ُمبيِّنًا هلم أنَّه عندما ُتؤثِّر قوة حمصلة يف جسم فإنَّ

إىل تغيري رسعته املتجهة؛ أْي ُتكِسبه تسارًعا.
إذا  اجلسم  تكون حركة  مناقشة كيف  إىل  الطلبة  ز  حفِّ  

كانت القوة املحصلة امُلؤثِّرة فيه صفًرا.
ل الطلبة إىل أنَّ اجلسم يف  َأِدْر دفَّة احلوار بحيث يتوصَّ
متجهة  بسعة  ًكا  ُمتحرِّ أو  ساكنًا،  يكون  احلالة  هذه 

ثابتة.

93



ا مراعاةُ وحداتِ القياسِ عندَ تطبيقِ القانونِ الثاني لنيوتن؛  لزمُ أيضً يَ
إذْ تكونُ )F( بوحدةِ (N)، وَ )a( بوحدةِ )m /s2)، وَ )m(  بوحدةِ (kg). وبناءً 

.1 N = 1 kg.m/s2 : ، يُمكِنُ القولُ إنَّ على هذا القانونِ

ةِ )N( كما يأتي: وَّ مُ هذا القانونُ في تعريفِ وحدةِ قياسِ القُ يُستخدَ

 (1 kg) ُـلزمُ التأثيرُ بها في جسمٍ كتلتُـه ةِ المحصلةِ التي يَ وَّ "مقدارُ القُ
ةَ  وَّ ، فإنَّ القُ ها". وبـذلكَ هُ )m /s2 1( في اتجاهِ عـًا مقدارُ هِ تسارُ إلكسابـِ
ةُ  وَّ بُ القُ ا أفقيًّا، في حينِ تُكسِ عً بُ الجسمَ تسارُ المحصلةَ األفقيةَ تُكسِ

ا رأسيًّا: عً المحصلةُ الرأسيةُ الجسمَ تسارُ
∑Fx = max , ∑Fy = may

 رِّ لتحديدِ جميعِ القو ا بأنَّهُ ال بُدَّ منْ رسمِ مُخطَّطِ الجسمِ الحُ علمً
. ؤثِّرةِ في الجسمِ المُ

دُّ حالةً خاصةً منْ قانونِهِ  عَ ظِ أنَّ القانونَ األولَ لنيوتن يُ الحَ منَ المُ
هُ  عَ ا، فإنَّ تسارُ ؤثِّرةُ في جسمٍ صفرً ةُ المحصلةُ المُ وَّ الثاني؛ فإذا كانَتِ القُ
ا بسرعةٍ ثابتةٍ  كً تحرِّ ا، وعندئذٍ يكونُ الجسمُ ساكنًا أوْ مُ ا يكونُ صفرً أيضً

ا؛ أيْ يكونُ متزنًا: ا واتجاهً مقدارً

∑F = 0, a = 0

ةِ المحصلةِ  وَّ عِ جسمٍ وكتلتِهِ عندَ ثباتِ القُ : ما العالقةُ بينَ تسارُ قُ  أتحقَّ
ؤثِّرةِ فيهِ؟ المُ

الفیزیاُء والفَلُك

توجدُ حـاالتٌ تتغيَّـرُ فيها كتلةُ 
تأثيـرِ  ةِ  مـدَّ أثنـاءِ  فـي  الجسـمِ 
كتلـةِ  تغيُّـرُ  ـها  منـْ  ، فيـهِ ةِ  ـوَّ القُ
فـي  المستخدمــةِ  الصواريـخِ 
إطـالقِ األقمارِ الصناعيةِ نتيجةَ 
لـزمُ لتلكَ  اسـتهالكِ الوقودِ. ويَ
عالقــةٍ  اسـتخدامُ  الحــاالتِ 
) أُخر للقانـونِ الثاني  (صيغـةٌ
نُ تغييـرَ الكتلةِ. لنيوتـن، تتضمَّ
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الفيزياُء والفَلُك

إضاءة للمعلم إضاءة للمعلم 

تطبيق قوانني نيوتن يف أوضاع واقعية.
تعتمد حركة أيِّ جسم عىل القوة املحصلة امُلؤثِّرة 
فيه. وعند تطبيق قوانني نيوتن يف أوضاع واقعية، 
واملركبات  الصواريخ  إطالق  عمليات  مثل 
حسابات  إجراء  يتطلَّب  ذلك  فإنَّ  الفضائية، 
صون  دة. وهذا ما يقوم به املهندسون امُلتخصِّ ُمعقَّ
دة  امُلعقَّ الفضاء. ومن هذه األوضاع  يف وكاالت 
احرتاق  نتيجة  باستمرار؛  الصاروخ  كتلة  تغريُّ 
وهذا  اخلارج.  إىل  ونفثه  داخله،  املوجود  الوقود 
يؤدي إىل تغريُّ مقدار تسارع الصاروخ باستمرار. 
لكيال  املحرك؛  يف  االحرتاق  معدل  ُيقلَّل  وهلذا 

ا.  يكون التسارع كبرًيا جدًّ
وهذه الصيغة العامة للقانون الثاين لنيوتن 

F = 
∆(mv(

∆t  = 
m2v2 - m1v1

t2 - t1

ما  جسم  يف  امُلؤثِّرة  املحصلة  القوة  تكون  حيث 
وعند  زمخه.  يف  للتغريُّ  الزمني  للمعدل  ُمساِوية 
للقانون  املألوفة  الصيغة  َتنتج  ثبات كتلة اجلسم 

.F = ma :الثاين لنيوتن

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية 

ل والتساؤل. التفكري: التأمُّ  *
ل والتساؤل ُيؤثِّران إجياًبا يف قدرهتم عىل الرتكيز واالستيعاب. أخرب الطلبة أنَّ التأمُّ

أتحقَّق:   
كتلته  مع  عكسيًّا  تناسب  اجلسم  تسارع  يتناسب 

عند ثبات القوة املحصلة امُلؤثِّرة فيه.
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 (2 m /s2) ُإلكسابِِھ تساُرًعا أفقیًّا مقداُره (20 kg) ُةَ المحصلةَ التي یَلزُم التأثیُر بھا في صندوٍق كتلتُھ أَِجُد القُوَّ
جھةَ الیمیِن.

.m = 20 kg, a = 2 m /s2, +x : المعطياتُ

.∑Fx = ? : المطلوبُ

: الحلُّ

مُ  ، يُستخدَ عِ المطلوبِ كَ وفقَ التسارُ لزمُ التأثيرُ بها في الصندوقِ لكيْ يتحرَّ ةِ المحصلةِ التي يَ وَّ إليجادِ القُ
:)x( ِالقانونُ الثاني لنيوتن في اتجاهِ المحور

∑Fx = max

= 20 × 2 = 40 N

∑Fx = 40 N, +x

 1000 N ٍة أفقیٍِّة مقداُرھا تعطَّلَْت سیارةٌ كتلتُھا (kg 800)، فسحبَْتھا شاحنةُ قَْطٍر على طریٍق أفقيٍّ مستقیٍم، بقُوَّ
ةُ االحتكاِك الُمؤثِّرةُ في السیارِة N 400 جھةَ الیساِر، فأَِجُد: جھةَ الیمیِن. إذا كانَْت قُوَّ

. ةَ المحصلةَ الُمؤثِّرةَ في السیارِة في االتجاِه األفقيِّ القُوَّ  . أ 

  . تساُرَع السیارِة األفقيَّ  . ب 

السرعةَ الُمتَِّجھةَ للسیارِة بعَد مروِر (s 10) مْن بدِء سحبِھا.  . جـ 

: f ةِ االحتكاكِ بالرمزِ  وَّ ةِ السحبِ بالرمزِ F1، والرمزُ إلى قُ وَّ : الرمزُ إلى قُ المعطياتُ

.m = 800 kg, F1 = 1000 N, 0° , f = 400 N, 180° , t = 10 s, v1= 0 m/s

 .∑F = ?,   ax= ?, v2 = ?   : المطلوبُ

المثاُلالمثاُل  22

المثاُلالمثاُل  33
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المناقشة:  
القوة املحصلة والتسارع.

اطرح عىل الطلبة السؤالني اآلتيني:
ما العالقة بني القوة املحصلة امُلؤثِّرة يف جسم والتسارع الذي يكتسبه؟  

عالقة خطية طردية.
ماذا يساوي ناتج قسمة القوة املحصلة امُلؤثِّرة يف جسم عىل تسارعه؟  

كتلة اجلسم.

مثال إضايف

مثال إضايف

املحور  اجتاه  (N 100) يف  قوة حمصلة مقدارها  أثَّرت 
التسارع  مقدار  (kg 50). جد  كتلته  y+، يف صندوق 

ًدا اجتاهه. الذي يكتسبه الصندوق، حُمدِّ

الحل: 

ay = 
∑Fy

m

 = 
100
50

ay = 2 m/s2, +y

امُلؤثِّرة  االحتكاك  قوة  مقدار  أصبح  إذا   ،3 املثال  يف 
السحب  قوة  مقدار  يتغريَّ  ومل   ،(200 N) السيارة   يف 
ًدا  حُمدِّ األفقي،  السيارة  تسارع  مقدار  فجد  واجتاهها، 

اجتاهه.

الحل:

إلجياد تسارع السيارة األفقي، جيب إجياد بداية القوة 
:x املحصلة يف اجتاه املحور

∑Fx = F1 - f 

 = 1000 – 200

 = 800 N  

∑Fx = 800 N, +x

ثم إجياد تسارع السيارة األفقي:

ax = 
∑Fx

m

 = 
800
800

   

 = 1.0 m/s2

ax = 1.0 m/s2, +x

95



ةٌ محصلةٌ أفقیةٌ مقداُرھا )N 100( باتجاِه الیمیِن في صندوٍق كتلتُھُ (kg 20)، وھَو ُمستقِرُّ على سطٍح  أثََّرْت قُوَّ

أفقيٍّ أملَس. أَِجُد:

تساُرَع الصندوِق.  . أ 

السرعةَ الُمتَِّجھةَ للصندوِق بعَد مروِر )s 5( مْن بدِء حركتِِھ.  . ب 

اإلزاحةَ التي یقطُعھا الصندوُق بعَد مروِر )s 5( مْن بدِء حركتِِھ.  . جـ 

 : الحلُّ

:)x( ِّؤثِّرةُ في السيارةِ في االتجاهِ األفقي ةُ المحصلةُ المُ وَّ القُ  . أ 
∑Fx = F1 -  f 

= 1000 - 400

= 600 N

∑Fx = 600 N, +x

: عُ السيارةِ األفقيُّ تسارُ  . ب 
ax = 

∑Fx   m  

= 
600

 
800  

= 0.75 m/s2

ax = 0.75 m/s2, +x   

: مُ المعادلةُ اآلتيةُ للحركةِ هةِ للسيارةِ بعدَ مرورِ )s 10( منْ بدءِ سحبِها، تُستخدَ تَّجِ . إليجادِ السرعةِ المُ ـ  ج
v2 = v1 + axt

= 0 + 0.75 × 10

= 7.5 m/s

v2 = 7.5 m/s, +x
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بناء المفهوم:  
القانون الثاين لنيوتن.

اطرح عىل الطلبة األسئلة اآلتية:
عالَم ينص القانون الثاين لنيوتن؟  

ا مع القوة املحصلة امُلؤثِّرة  يتناسب تسارع اجلسم طرديًّ
فيه، وعكسيًّا مع كتلته. 

يف أيِّ اجتاه يكون تسارع اجلسم؟  
يف اجتاه القوة املحصلة امُلؤثِّرة فيه.

ك  ُمتحرِّ جسم  يف  امُلؤثِّرة  املحصلة  القوة  كانت  إذا   
صفًرا، فام مقدار تسارعه؟

صفر.
وما مقدار رسعته؟  

رسعته ثابتة مقداًرا واجتاًها. 
جسم  يف  امُلؤثِّرة  املحصلة  القوة  مقدار  تضاعف  إذا   

كتلته ثابتة، فام الذي حيدث ملقدار تسارعه؟
يتضاعف.

القوة  مقدار  ثبات  مع  جسم  كتلة  تضاعفت  إذا   
املحصلة، فام الذي حيدث ملقدار تسارعه؟ 

يقل إىل النصف.

بناء المفهوم:  
القوة املحصلة، والرسعة املتجهة، والتسارع.

املحصلة،  القوة  من  كلٍّ  تعريف  يف  الطلبة  راِجع   
ُمبيِّنًا هلم أنَّ وجود قوة  والسعة املتجهة، والتسارع، 
عندما  أّما  يتسارع.  أنَّه  يعني  اجلسم  يف  ُمؤثِّرة  حمصلة 
تصبح القوة املحصلة امُلؤثِّرة فيه صفًرا فإنَّه ال يتسارع، 
ثابتة،  متجهة  بسعة  ًكا  ُمتحرِّ أو  ساكنًا،  يكون  بل 

ويستمر يف حركته هذه ما مل ُتؤثِّر فيه قوة حمصلة.
اجتاه  يف  يكون  التسارع  فإنَّ   ،+x املحور  اجتاه  يف  هي  املحصلة  القوة  أنَّ  بام  أ - 

املحور نفسه:
ax = 

∑Fy

m

 = 
100
50     

 = 5 m/s2

ax = 5 m/s2, +x
ب - 

v2 = v1+ a t
 = 0 + 5 × 5
v2 = 25 m/s, +x

جـ - 
d = v1 t + 1

2  at2

 = 0 × 5 + 1
2  × 5 × (5)2

 = 62.5 m
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Newton’s Third Law of Motion  القانوُن الثالُث في الحركِة لنیوتن
ما عندما  الحركيةَ لجسمٍ  الحالةَ  لنيوتن  القانونُ األولُ  لنا  وصفَ 
هُ الثاني  مَ لنا قانونُ ا، في حينِ قدَّ ؤثِّرةُ فيهِ صفرً ةُ المحصلةُ المُ وَّ تكونُ القُ
ا قانونُهُ  . أمّ ةٌ محصلةٌ وَّ رُ فيهِ قُ عِ جسمٍ عندما تُؤثِّ ا لكيفيةِ تغيُّرِ تسارُ تفسيرً

. الثالثُ فيدرسُ طبيعةَ القو المتبادلةِ بينَ األجسامِ
منْ  الهواءُ  يندفعُ   ،)12( الشكلِ  في  منفوخٍ كما  بالونٍ  إفالتِ  عندَ 
، في حينِ  ينـدفعُ البالونُ في االتجـاهِ المعاكسِ (إلى  هتِهِ إلى اليسارِ فُوَّ
أوْ   ، ما يسحبُ اآلخرَ منْهُ ، فإنَّ كالًّ  ). وعندَ تقريبِ مغناطيسيْنِ اليمينِ
رُ  ؤثِّ ، فإنَّ جسمي يُ . وعندما أستندُ إلى أحدِ الجدرانِ ةِ مجالٍ وَّ هُ بقُ يدفعُ

ةِ تالمُسِ في جسمي.  وَّ رُ الجدارُ بقُ ؤثِّ ، ويُ ةِ تالمُسٍ في الجدارِ وَّ بقُ

، يجـبُ دراسـةُ القانـونِ الثالثِ لنيوتـن لتفسيرِ هـذهِ المشاهـداتِ
: هُ Newton’s third law، الذي نصُّ

رُ بها الجسمُ )A( في  ؤثِّ ةَ التي يُ وَّ "إذا تفاعلَ جسمانِ )A( وَ )B(، فإنَّ القُ
رُ بها الجسمُ )B( في الجسمِ )A( منْ  ؤثِّ ةَ التي يُ وَّ الجسمِ )B( تساوي القُ

." ها في االتجاهِ ، وتُعاكِسُ حيثُ المقدارُ
فِ ما يـحدثُ عنـدَ تقريبِ القطبِ الشماليِّ لمغناطيـسٍ إلى  لتعرُّ
لنيوتن،  الثالثِ  القانونِ  إلى  ا  القطبِ الجنوبيِّ لمغناطيسٍ آخرَ استنـادً
ظُ منْ هـذا الشكلِ أنَّ القطبَ الشمـاليَّ  أنـظرُ الشكـلَ (13)؛ إذْ يُـالحَ
ةِ تجـاذُبٍ )FAB( فـي القـطبِ الجنـوبيِّ  ـوَّ ـرُ بـقُ ـؤثِّ للمغناطيـسِ )A( يُ
ـؤثِّـرُ - في  للمغناطيـسِ )B(، وأنَّ القطبَ الجنـوبيَّ للمغناطيـسِ )B( يُ
،)A( ِفي القطبِ الشماليِّ للمغناطيس )FBA( ٍةِ تجاذُب وَّ ها - بقُ اللحظةِ نفسِ
االتـجاهِ، في  وتتـعاكسانِ   ، المقدارِ في  تتساويانِ  تيْنِ  وَّ القُ هاتيْنِ  وأنَّ 

N

SB

A FBA

FAB تا الفعلِ وردِّ الفعلِ (أوْ  وَّ الشكلُ )13(: قُ
 ، ) متساويتانِ في المقدارِ لِ تبادَ زوجا التأثيرِ المُ

ومتعاكستانِ في االتجاهِ.

الشكل )12(: يندفعُ الهواءُ منْ 
، في حينِ  هةِ البالونِ جهةَ اليسارِ فُوَّ

. يندفعُ البالونُ جهةَ اليمينِ

اتجاهُ اندفاعِ 
البالونِ

اتجاهُ اندفاعِ 
الهواءِ
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نشاط سريع الفعل ورد الفعل.
ثبِّت مغناطيسني متامثلني عىل قطعتي بوليسرتين متامثلتني برشيط الصق، ثم امأل حوًضا 
كان بحرية،  املاء بحيث تتحرَّ البوليسرتين عىل سطح  باملاء. بعد ذلك ضع قطعتي  صغرًيا 

ب القطعتني مًعا بحيث يتقابل القطبان الشامليان للمغناطيسني، ُمالِحًظا ما حيدث.  ثم قرِّ
ك القطعتان بعيًدا عن بعضهام. تتحرَّ

ملاذا؟  
تنافر،  بقوة  اآلخر  يف  منهام  كلٌّ  ُيؤثِّر  إذ  املغناطيس؛  قطبي  بني  تنافر  حلدوث  نتيجة 

وُتؤثِّر هاتان القوتان يف اجتاهني ُمتعاِكسني.
اجعل القطبني املختلفني للمغناطيسني يتقابالن، ُمالِحًظا ما حيدث.   

ك قطعتا البوليسرتين يف اجتاه بعضهام. تتحرَّ
ملاذا؟  

نتيجة حلدوث جتاذب بني قطبي املغناطيس؛ إذ ُيؤثِّر كلٌّ منهام يف اآلخر بقوة جتاذب، 
وُتؤثِّر هاتان القوتان يف اجتاهني ُمتعاِكسني.

ح للطلبة أنَّ هاتني القوتني متساويتان مقداًرا، بمالحظة أنَّ رسعة حركة القطعتني متساوية. وضِّ  

استخدام الصور واألشكال:  
الفعل ورد الفعل.

أنَّ  هلم  ُمبيِّنًا   ،)13( الشكل  دراسة  إىل  الطلبة  ه  وجِّ  
القطب  جيذب   )A( للمغناطيس  الشاميل  القطب 
 ،(FAB( بقوة جتاذب تساوي (B) اجلنويب للمغناطيس
-يف  جيذب   (B) للمغناطيس  اجلنويب  القطب  وأنَّ 
)A( بقوة  الوقت نفسه- القطب الشاميل للمغناطيس 
يف  متساويتني  تكونان  القوتني  هاتني  وأنَّ   ،(FBA(

ُتسّمى  إحدامها  وأنَّ  االجتاه،  يف  وُمتعاِكستني  املقدار 
.FAB = -FBA

فعاًل، واألُخرى ُتسّمى رد فعل، وأنَّ

المناقشة:  
القانون الثالث لنيوتن.

اسأل الطلبة: 
عالَم ينص القانون الثالث لنيوتن؟  

كل  قوتا  وُتؤثِّر  أزواج،  صورة  يف  القوى  مجيع  تظهر 
زوجني يف جسمني خمتلفني، ومها متساويتان يف املقدار 

وُمتعاِكستان يف االجتاه. 
هل تساوي حمصلة زوجي التأثري املتبادل صفًرا؟  

ال. 
ملاذا؟  

ألنَّ زوجي التأثري املتبادل ُيؤثِّران يف جسمني خمتلفني، 
حساب  ُيمِكن  ال  لذا  نفسه؛  اجلسم  يف  ُيؤثِّران  وال 

حمصلتهام.

97



ـطلَقُ على األُخر اسمُ  ما اسمُ الفعلِ (Action)، ويُ ويُطلَقُ على إحـداهُ
الفعلِ  قانونِ  باسمِ  القانونُ غالبًا  فُ هذا  يُعرَ لذا  (Reaction)؛  الفعلِ  ردِّ 

 . وردِّ الفعلِ

، يُمكِنُ إعـادةُ صياغةِ هذا القانـونِ على النحـوِ  بنـاءً على ما سبـقَ
اآلتي:

." ، ومعاكسٌ لهُ في االتجاهِ ، مساوٍ لهُ في المقدارِ "لكلِّ فعلٍ ردُّ فعلٍ

: عالمَ ينصُّ القانونُ الثالثُ لنيوتن؟   أتحقَّقُ

رُ إجابتي. ؟ أُفسِّ ةٌ منفردةٌ وَّ : هلْ يُمكِنُ أنْ توجدَ قُ  أتحقَّقُ

وجوُد القوى في الطبیعِة في صورِة أزواٍج
Forces Always Occur in Pairs

ا توجدُ في صورةِ  ظُ منَ القانونِ الثالثِ لنيوتن أنَّ القو دائمً يُالحَ
 ، . لتوضيحِ ذلـكَ )، وأنَّها ال تـوجـدُ منفردةً ، وردِّ فعلٍ أزواجٍ (أيْ فعلٍ
تَيِ الفعلِ وردِّ الفعلِ لحظةَ تالمُسِ قَدمِ  وَّ بيِّنُ قُ أنظرُ الشكلَ )14( الذي يُ

.)B( ِوكرةِ القدم ،)A( ِالالعب
)FAB( في  ةٍ  ـوَّ بقُ رُ فيها  ؤثِّ يُ هُ  فإنَّ قَـدمِ الالعبِ للكرةِ،  عنـدَ مالمسةِ 
ـرُ الكـرةُ في  ها، تُـؤثِّ . وفي اللحظـةِ نـفسِ حِ في الشكلِ وضَّ االتجـاهِ المُ
ةِ )FAB(، لكنَّها  وَّ ةٍ )FBA( تكونُ مساويـةً في المقـدارِ للقُ وَّ قَدمِ الالعبِ بقُ
يِ التأثيرِ  ا باسمِ زوجَ تانِ أيضً وَّ فُ هاتانِ القُ معاكسةٌ لها في االتجاهِ. تُعرَ

: ، حيثُ لِ تبادَ المُ

FAB= -FBA

A B FABFBA

ــلِ وردِّ  ــا الفع ت وَّ ــكلُ )14(: قُ الش
قَــدمِ  ــسِ  تالمُ لحظــةَ  الفعــلِ 

. العــبٍ وكــرةِ قــدمٍ
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أتحقَّق:   
إذا تفاعل اجلسامن )A( و (B)، فإنَّ القوة التي ُيؤثِّر 
املقدار،  يف  تساوي   (B) اجلسم  يف   )A( اجلسم  هبا 
 (B) وُتعاِكس يف االجتاه، القوة التي ُيؤثِّر هبا اجلسم
يف اجلسم )A(. أو: لكل فعل رد فعل، مساٍو له يف 

املقدار، وُمعاِكس له يف االجتاه.

أتحقَّق:   
ال، القوى دائاًم توجد يف صورة زوجن؛ فعل ورد 

فعل، وال توجد قوة منفردة.

التعزيز:  
على  الطلبة  الحر  الجسم  ُمخطَّط  رسم  يساعد   
استنتاج أنَّ الفعل ُيؤثِّر في جسم، وأنَّ رد الفعل 

ُيؤثِّر في جسم آخر.
وجود  ن  تتضمَّ اللوح  على  أشكال  ة  ِعدَّ ارسم   
طالب  كل  إلى  اطلب  ثم  متبادل،  تأثير  قوى 
ُمخطَّط  برسم  المتبادل  التأثير  زوجي  تحديد 

الجسم الحر لكلٍّ منها.

أخطاء شائعة     
الفعل ورد الفعل متزامنان.

ح لهم أنَّ قوتي الفعل ورد   قد يعتقد بعض الطلبة خطًأ أنَّ الفعل يسبق رد الفعل؛ لذا وضِّ
كلٌّ  يجذب   )13( الشكل  في  فالمغناطيسان  المقدار.  في  ومتساويتان  متزامنتان،  الفعل 
منهما اآلخر في اللحظة نفسها، والشكل )14( ُيظِهر لحظة مالمسة قدم الالعب للكرة، 

وتأثير كلٍّ منهما في األُخرى بقوة.
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الفعُل وردُّ الفعِل یُؤثِّراِن في جسمْیِن مختلفْیِن
Action and Reaction Forces Act on Different Objects

ةَ ردِّ الفعلِ تُؤثِّرانِ  وَّ ةَ الفعلِ وقُ وَّ تبيَّنُ منَ القانونِ الثالثِ لنيوتن أنَّ قُ يَ
، فال  . ومنْ ثَمَّ هِ ما ال تُؤثِّرانِ في الجسمِ نفسِ ، وأنَّهُ في جسميْنِ مختلفيْنِ
رُ  تُؤثِّ عندما   للقو بُ  تُحسَ المحصلةَ  ةَ  وَّ القُ ما؛ ألنَّ  محصلتُهُ بُ  تُحسَ

. هِ في الجسمِ نفسِ
رُ  ؤثِّ يُ . وفيـهِ  ا يتزنُ على سطحِ طاولةٍ أفقيٍّ )15( كتابً مثِّلُ الشكلُ  يُ
ؤثِّرُ سطحُ الطاولةِ  ةٍ في سطحِ الطاولةِ إلى أسفلَ )FBT)، ويُ وَّ الكتابُ بقُ

 .)FTB( ةٍ في الكتابِ إلى أعلى وَّ بقُ

الفعُل وردُّ الفعِل ُمتزاِمناِن 
Action and Reaction Forces are Simultaneous

)، قدْ يتبادرُ  )، ومصطلحِ (ردُّ الفعلِ عندَ استخدامِ مصطلحِ (الفعلُ
ةُ ردِّ  وَّ ةُ الفعلِ وقُ وَّ ؛ فقُ إلى الـذهنِ - خطأً - أنَّ الفعلَ يسبقُ ردَّ الفعلِ
ا للمعنى الشائعِ  ا، خالفً ا، وتختفيانِ معً ؛ إذْ تنشأانِ معً نتانِ تزامِ الفعلِ مُ
) للداللةِ على  ؛ فنحنُ نستخدمُ مصطلحَ (ردُّ الفعلِ ما في حياتِنا اليوميةِ لهُ
تيْنِ  وَّ . وألنَّ هاتيْنِ القُ ؛ استجابةً لـهُ وقوعِ حـدثٍ بعدَ وقوعِ حـدثٍ آخرَ

. ، أوْ ردَّ فعلٍ ى فعالً ما تُسمّ ؛ فإنَّ كالًّ منْهُ نتانِ تزامِ مُ

"؟ نتانِ تزامِ تَيِ الفعلِ وردِّ الفعلِ مُ وَّ : ماذا نعني بقولِنا: "إنَّ قُ  أتحقَّقُ

FTB

FEB

FBE

FBT

لِ في  تبادَ الشكلُ )15(: أزواجُ التأثيرِ المُ
حالةِ كتابٍ يستقرُّ على سطحِ طاولةٍ 

. موضوعةٍ على األرضِ
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أتحقَّق:   
وال  مًعا،  وخيتفيان  مًعا،  الفعل  ورد  الفعل  ينشأ 

يسبق أحدمها اآلخر.

التعزيز:  
زوجا التأثير المتبادل.

قطع  أيِّ  بعيًدا عن  زاّلجة،  منهما على  كلٌّ  يقف  أْن  الطلبة  من  اثنين  إلى  اطلب 
ة، وأْن يكونا قريبين من بعضهما، ومتقابلين  أثاث قابلة للكسر، أو أيِّ أجسام حادَّ

وجًها لوجه.
اطلب إلى أحدهما أْن يدفع اآلخر، ثم اسأل الطلبة: 

ماذا تالحظون؟  
ابتعد كال الطالبنِي.  

  لماذا ابتعد كلٌّ منهما بالرغم من أنَّ أحدهما فقط هو الذي دفع اآلخر؟ 
ألنَّ القوى توجد يف صورة أزواج، وال توجد قوة مفردة.

المناقشة:  
زوجا التأثري املتبادل وخُمطَّط اجلسم احلر.

استخدم اسرتاتيجية التعلُّم التعاوين يف تدريس الطلبة   
هذا املوضوع.

يف  بعضهم  ليساعدوا  جمموعات؛  إىل  الطلبة  ع  وزِّ  
عملية التعلُّم.

بحيث  جمموعة  كل  أفراد  عىل  واملهام  األدوار  ع   وزِّ  
يتفاعل اجلميع مًعا. 

اطلب إىل أفراد كل جمموعة رسم خُمطَّط اجلسم احلر   
ح يف الشكل )15(، ثم إجابة األسئلة  للكتاب امُلوضَّ

اآلتية كتابيًّا؛ عىل أْن يتفاعل اجلميع مًعا قبل كتابتها:
ما زوجا التأثري املتبادل يف الشكل؟  

الطاولة  سطح  يف  بقوة  الكتاب  ُيؤثِّر  األول:  الزوج 
الكتاب(، وُيؤثِّر سطح  إىل أسفل )FBT تساوي وزن 

.(FTB( الطاولة بقوة يف الكتاب إىل أعىل
الزوج الثاين: ُتؤثِّر األرض بقوة جذب يف الكتاب إىل 
أسفل )وزن الكتاب FEB)، وُيؤثِّر الكتاب بقوة جذب 

  .(FBE( يف األرض إىل أعىل
  ماذا ُيسّمى زوجا التأثري املتبادل أيًضا؟ 

يان فعاًل ورد فعل.  ُيسمَّ
بحسب خُمطَّط اجلسم احلر، هل ُيؤثِّر الفعل ورد الفعل   

يف اجلسم نفسه؟
جسم  يف  الفعل  رد  وُيؤثِّر  جسم،  يف  الفعل  ُيؤثِّر  ال، 

آخر خمتلف.
ما العالقة بني الفعل ورد الفعل؟   

متساويان يف املقدار، وُمتعاِكسان يف االجتاه.
بام أنَّ الفعل ورد الفعل متساويان يف املقدار وُمتعاِكسان   

يف االجتاه، فهل تكون حمصلتهام صفًرا؟
ال.

ملاذا؟  
الفعل يف جسم  رد  وُيؤثِّر  ُيؤثِّر يف جسم،  الفعل  ألنَّ 

آخر، فال حُتَسب حمصلتهام.
اطلب إىل كل جمموعة عرض إجاباهتا أمام املجموعات   

األُخرى.
اإلجابة  إىل  ل  للتوصُّ املجموعات  أفراد  بني  نقاًشا  َأِدْر   

الصحيحة، وتصحيح املفاهيم غري الصحيحة.
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رُ  ؟ أُفسِّ ةِ ردِّ الفعلِ وَّ ةِ الفعلِ وقُ وَّ : هلْ يُمكِنُ إيجادُ محصلةِ قُ  أتحقَّقُ
إجابتي.

"؟ تجانِستانِ تَيِ الفعلِ وردِّ الفعلِ مُ وَّ : ماذا نعني بقولِنا: "إنَّ قُ  أتحقَّقُ

)؛  ، وردُّ الفعلِ لِ (الفعلُ تبادَ التأثيرِ المُ يِ  تانِ زوجَ وَّ القُ تُمثِّلُ هاتانِ 
 ، ا. وبالمثلِ ا، وتختفيانِ معً ، وتنشأانِ معً إذْ تُؤثِّرانِ في جسميْنِ مختلفيْنِ
الكتابُ  رُ  ؤثِّ )FEB)، ويُ إلى أسفلَ  الكتابِ  ةِ جذبٍ في  وَّ بقُ رُ األرضُ  تُؤثِّ
ا  تُمثِّالنِ أيضً تانِ  وَّ )FBE(. وهاتانِ القُ ةِ جذبٍ في األرضِ إلى أعلى  وَّ بقُ

 . لِ تبادَ يِ التأثيرِ المُ زوجَ
 ، لٍ تبادَ يْ تأثيرٍ مُ ةُ )FEB( زوجَ وَّ ةُ )FTB( والقُ وَّ ، ال تُمثِّلُ القُ وفي المقابلِ
، ومتعاكستانِ  - متساويتانِ في المقدارِ ما - في هذا المثالِ بالرغمِ منْ أنَّهُ
. وكذلكَ في حالِ افتراضِ  هِ ما تُؤثِّرانِ في الجسمِ نفسِ في االتجاهِ؛ ألنَّهُ
 )FEB( ةُ  وَّ القُ وتظلُّ  تختفي،  فقطْ   )FTB( ةَ  وَّ القُ فإنَّ   ، الطاولةِ وجودِ  عدمِ 
تْ  ، إذا أثَّرَ ا. فمثالً ؛ فلوْ كانتا فعالً وردَّ فعلٍ لوجبَ أنْ تختفيا معً موجودةً
ةِ )FTB( يكونُ  وَّ ، فإنَّ مقدارَ القُ ةٌ خارجيةٌ في الكتابِ رأسيًّا إلى أسفلَ وَّ قُ

 .)FEB( ِة وَّ أكبرَ منْ مقدارِ القُ

الفعُل وردُّ الفعِل ُمتجانِساِن 
Action and Reaction Forces are of the Same Type

؛ أيْ إنَّ  تجانِسانِ ظُ منَ األمثلةِ السابقةِ أنَّ الفعلَ وردَّ الفعلِ مُ يُالحَ
ةَ  وَّ ا قُ ةَ جذبٍ كانَ ردُّ الفعلِ أيضً وَّ ها. فإذا كانَ الفعلُ قُ ما الطبيعةَ نفسَ لهُ
 ، ةً كهربائيةً وَّ ا قُ ةً كهربائيةً كانَ ردُّ الفعلِ أيضً وَّ ، وإذا كانَ الفعلُ قُ جذبٍ
ةَ مجالٍ كانَ ردُّ الفعلِ  وَّ ةَ تالمُسٍ أوْ قُ وَّ ، إذا كانَ الفعلُ قُ وهكذا. وبالمثلِ

. ةَ مجالٍ وَّ ةَ تالمُسٍ أوْ قُ وَّ ا قُ أيضً
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أتحقَّق:   
ال؛ ألنَّ قويت الفعل ورد الفعل ُتؤثِّران يف جسمن 
خمتلفن، وال ُتؤثِّران يف اجلسم نفسه؛ لذا ال حُتَسب 
للقوى  املحصلة  القوة  حُتَسب  وإنَّام  حمصلتهام، 

عندما ُتؤثِّر يف اجلسم نفسه.

أتحقَّق:   
يكون  الفعل  رد  فإنَّ  جذب،  قوة  الفعل  كان  فإذا  نفسها؛  الطبيعة  هلام  أنَّ  أْي 
كهربائية،  قوة  يكون  الفعل  رد  فإنَّ  كهربائية،  قوة  الفعل  كان  وإذا  جذب.  قوة 

وهكذا. 

بناء المفهوم:  
زوجا التأثري املتبادل.

ارسم عىل اللوح طاولة، ثم ارسم كرة فوقها.   
اطلب إىل كل طالب رسم خُمطَّط اجلسم احلر للكرة،   

ثم رسم خُمطَّط اجلسم احلر للطاولة.
الفت انتباه الطلبة إىل أنَّ الكرة يف رسوماهتم جيب أْن   
ُيؤثِّر  حني  يف  املتبادل،  التأثري  زوجي  أحد  فيها  ُيؤثِّر 
الزوج اآلخر يف الطاولة؛ أْي أنَّ الفعل ورد الفعل ال 

ُيؤثِّران يف اجلسم نفسه.

المناقشة:  
الفعل ورد الفعل.

اطرح عىل الطلبة األسئلة اآلتية:
ام ينشأ أواًل: الفعل أم رد الفعل؟ أيُّ   

ينشأ الفعل ورد الفعل مًعا، وخيتفيان مًعا.
ما املقصود بأنَّ الفعل ورد الفعل متجانسان؟   

ُيقَصد بذلك أنَّ هلام الطبيعة نفسها.
إذا كان الفعل قوة كهربائية، فهل ُيمِكن أْن يكون رد   

الفعل قوة مغناطيسية؟
ال. 

ملاذا؟  
ألنَّ الفعل ورد الفعل متجانسان.

إضاءة للمعلم إضاءة للمعلم 

قوتا الفعل ورد الفعل.
لتطبيق القانون الثالث لنيوتن، جيب أْن يوجد تفاعل متبادل بني جسمني، خالًفا 
ُيمِكن  ال  لذا  منفرد؛  جسم  عىل  ُيطبَّقان  اللذين  لنيوتن  والثاين  األول  للقانونني 

تطبيق القانون الثالث لنيوتن عىل جسم منفرد.
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مراجعـُة الدرِسمراجعـُة الدرِس

؟ ةٌ منفردةٌ في الطبيعةِ وَّ ؟ هلْ يُمكِنُ أنْ توجدَ قُ عُ أيِّ جسمٍ : عالمَ يعتمدُ تسارُ الفكرةُ الرئيسةُ  .1

 : هُ الذاتيُّ أكبرُ ما قصورُ هُ دُ أيُّ ا يأتي، أُحدِّ : لكلِّ زوجٍ ممّ أُصنِّفُ  .2

  . ، وشاحنةٌ سيارةٌ صغيرةٌ  . أ 

   . ، وكرةُ تنسِ طاولةٍ كرةُ قدمٍ  . ب 

ها. ما الكتلةُ نفسُ ، وحجرٌ لهُ كرةُ تنسٍ  . جـ 

تْ بمقدارِ  )m/s2 2( جهةَ اليمينِ  قٍ كتلتُها (kg 40)، فتسارعَ : دفعَ زيدٌ عربةَ تسوُّ تغيِّراتِ أستخدمُ المُ  .3
 : على أرضٍ أفقيةٍ ملساءَ

ها. دُ اتجاهَ ، ثمَّ أُحدِّ ؤثِّرةِ في العربةِ ةِ المحصلةِ المُ وَّ بُ مقدارَ القُ أحسُ  . أ 

ها. ةُ المحصلةُ السابقةُ نفسُ وَّ تْ فيها القُ عَ عربةٍ ثانيةٍ كتلتُها (kg 60)، وقدْ أثَّرَ دُ تسارُ أَجِ ب . 

عِ  تسارُ نفسَ  إلكسابِها  الثانيةِ  العربةِ  في  ها  تأثيرُ لزمُ  يَ التي  المحصلةِ  ةِ  وَّ القُ مقدارَ  دُ  أَجِ جـ . 
العربةِ األولى.

؟ ةِ المحصلةِ في الفرعِ (أ)، والفرعِ (جـ). ماذا أستنتجُ وَّ يِ القُ نُ بينَ مقدارَ أُقارِ  . د 

 ، ةَ ردِّ الفعلِ متساويتانِ في المقدارِ وَّ ةَ الفعلِ وقُ وَّ بِتُ فيها أنَّ قُ رُ في تجربةٍ أُثْ : أُفكِّ التفكيرُ االبتكاريُّ  .4
ومتعاكستانِ في االتجاهِ.
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مراجعـة الـدرسمراجعـة الـدرس
التقويم  3

املحصلة  القوة  مع  ا  طرديًّ جسم  أيِّ  تسارع  يتناسب   1
امُلؤثِّرة فيه، ويتناسب عكسيًّا مع كتلته. وتوجد القوى 
يف الطبيعة يف صورة أزواج، وال ُيمِكن أْن توجد قوة 

منفردة.

القصور الذايت للشاحنة أكر. أ   .   2
القصور الذايت لكرة القدم أكر. ب. 

هلام القصور الذايت نفسه. جـ. 

أ.   3
∑F = ma
  = 40 × 2 
  = 80 N
∑F = 80 N, +x

ب.  
a  = 

∑F
m

  = 80
60

  = 4
3

a  = 4
3  m/s2, +x

جـ.  
∑F = ma
  = 60 × 2 
  = 120 N
∑F = 120 N, +x

مقدار القوة املحصلة يف الفرع )جـ( أكر منه يف  د  . 
الفرع )أ(؛ فكلَّام زادت كتلة اجلسم زادت القوة 

الالزمة إلكسابه تسارًعا معينًا.

ح يف الشكل، ثم علِّق ُخّطافه بُخّطاف ميزان آخر. ثبِّت ميزاًنا نابضيًّا كام هو ُموضَّ    4

اسحب امليزان الثاين بقوة أفقية جهة اليمن مثاًل، فُيؤثِّر امليزان األول بقوٍة جهة   
اليسار، ُمالِحًظا قراءيت امليزانن.

امليزان  قراءة  ذلك-  أثناء  -يف  ُمالِحًظا  الثاين،  للميزان  سحبك  قوة  مقدار  غريِّ    
ام متساويتان يف مجيع احلاالت. األول. ستجد أهنَّ

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية 

املهارات احلياتية: االبتكار.  *
أخرب الطلبة أنَّ االبتكار يتجاوز أساًسا كل ما هو تقليدي، وأنَّه يوِجد وسائل جديدة 

للوصول إىل النتائج املنشودة.
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الفیزیاُء والحیاُةالفیزیاُء والحیاُة

، والحدِّ  ابِ كّ مُ أحزمةُ األمانِ في السيارةِ لحمايةِ السائقِ والرُّ تُستخدَ
، أوِ التناقُصِ  ئِ فاجِ مْ لإلصاباتِ الخطرةِ في حالِ التوقُّفِ المُ هِ ضِ منْ تعرُّ
؛ إذْ يعملُ  ها عندَ المنعطفاتِ الكبيرِ في سرعةِ السيارةِ، أوْ تغييرِ اتجاهِ
هِ إلى  ، ويَحولُ دونَ اندفاعِ حزامُ األمانِ على تثبيتِ الشخصِ في كرسيِّهِ
؛ فالراكبُ في  هُ بعجلةِ القيادةِ، أوِ الزجاجِ األماميِّ ا ارتطامَ ، مانعً األمامِ
هِ حزامَ  ها. وفي حالِ عدمِ استخدامِ السيارةِ يكتسبُ سرعةَ السيارةِ نفسَ
هِ  لقصورِ نتيجةً  ؛  السيارةُ تتباطأُ  عندما  األمامِ  إلى  يندفعُ  هُ  فإنَّ  ، األمانِ

. الذاتيِّ
حُ  ا. ويُوضِّ  يعتمدُ مبدأُ عملِ حزامِ األمانِ على القصورِ الذاتيِّ أيضً
، يدورُ  ؛ ففي األحوالِ العاديةِ الشكلُ المجاورُ أحدَ أنواعِ أحزمةِ األمانِ
يسمحُ  ما  ؛  بنابضٍ دةِ  زوَّ المُ البكرةِ  حولَ  االتجاهيْنِ  في  بحريةٍ  الترسُ 
تغيُّرٌ  حدثَ  حالِ  وفي   . للشخصِ الحركةِ  بحريةِ  ثمَّ   ، الحزامِ بحركةِ 
)، فإنَّ السيارةَ  هةِ للسيارةِ (وقوعُ حادثٍ مثالً تَّجِ ئٌ في السرعةِ المُ فاجِ مُ
تتباطأُ بصورةٍ كبيرةٍ؛ ما يُسبِّبُ اندفاعَ كتلةٍ كبيرةٍ موجودةٍ أسفلَ الكرسيِّ 
؛ ما يؤدي  ها الذاتيِّ  خاصٍّ لها؛ بسببِ قصورِ إلى األمامِ خاللَ مجرً
، ومنعِ  ها، ثمَّ تثبيتِ أسنانِ الترسِ إلى دورانِ الساقِ الفلزيةِ حولَ محورِ
في  السائقِ  تثبيتِ  ثمَّ   ، األمانِ حزامِ  تثبيتِ  إلى  يؤدي  ما  وهوَ   ، دورانِهِ

. مكانِهِ

 ، ، أبحثُ عنْ مزايا استخدامِ حزامِ األمانِ   مستعينًا بمصادرِ المعرفةِ المناسبةِ
، ثمَّ  ا عنْ ذلكَ ، ثمَّ أكتبُ تقريرً ومخاطرِ عدمِ االلتزامِ بهِ في أثناءِ سيرِ المركبةِ

. أقرأُهُ أمامَ زمالئي في غرفةِ الصفِّ

ا�ثراُء والتوسُعا�ثراُء والتوسُع

حزامُ األمانِ

الكتلةُ الكبيرةُ

 خاصٌّ بالكتلةِ مجرً
وصلةٌ

نزلِقةٌ ساقٌ مُ

محورُ دورانٍ
ترسٌ

بكرةٌ

الساُق الفلزیةُ تمنُع دوراَن 

الترِس، وتُثبُِّت حزاَم األماِن 

عنَد وقوِع حادٍث، أْو عنَد تباطُِؤ 

السیارِة بصورٍة كبیرٍة.
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اإلثراء والتوسعاإلثراء والتوسع

الفيزياء والحياةالفيزياء والحياة
اهلدف:

ف مبدأ عمل حزام األمان. تعرُّ  
استنتاج أمهية ربط حزام األمان.  

اإلجراءات والتوجيهات:
كل  أفراد  إىل  اطلب  ثم  جمموعات،  إىل  الطلبة  ع  وزِّ  
ع«، ومناقشة حمتواه  جمموعة قراءة بند »اإلثراء والتوسُّ

فيام بينهم.
اطرح عىل أفراد املجموعات األسئلة اآلتية:

ملاذا ُيستخَدم حزام األمان يف السيارة؟   
ضهم لإلصابات  حلامية السائق والرّكاب، واحلدِّ من تعرُّ

اخلطرة يف حال التوقُّف املفاجئ، أو وقوع حادث. 
عالَم يعتمد مبدأ عمل حزام االمان؟   

يعتمد عىل القصور الذايت.
ما املقصود بالقصور الذايت؟  

مانعة اجلسم أليِّ تغيري يف حالته احلركية.
هل تستخدم حزام األمان عندما تركب سيارة؟  

د. ع إجابات الطلبة، وتتعدَّ ستتنوَّ
مزاياه  فت  تعرَّ أْن  بعد  األمان  حزام  ستستخدم  هل   

وأمهيته؟ 
د. ع إجابات الطلبة، وتتعدَّ ستتنوَّ

إجابة حمتملة:
 نعم.  

نـشــاط مزايا حزام األمان وعيوبه.
 اطلب إىل الطلبة استقصاء ما يأيت:

مزايا حزام األمان، ومنها:  
معه  الذي  الراكب  وجسم  ارتطامه  أو  القيادة،  بعجلة  السائق  جسم  ارتطام  منع 

باألجزاء األمامية من غرفة السيارة، أو اندفاعهام خارج السيارة، ... .
عيوب حزام األمان، ومنها:  

 إصابة الرقبة، وأجزاء املعدة، والقفص الصدري، واألكتاف، وبخاصة عند استعامل 
حزام األمان بصورة غري صحيحة، ... .

الطرائق الصحيحة الستعامل حزام األمان، منها:  
منتصف  من  وقريًبا  الرقبة،  عن  بعيًدا  احلزام  من  العلوي  اجلزء  يكون  أْن  مراعاة 
يكون  وأْن  مبارشة،  الكتف  أو وراء  الظهر  الصدري، وعدم وضعه خلف  القفص 

اجلزء السفيل منه أسفل البطن.
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مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة
أضُع دائرةً حوَل رمِز اإلجابِة الصحیحِة لكلِّ جملٍة مّما یأتي:. 1

ُك سیارةٌ على طریٍق أفقيٍّ مستقیٍم بسرعٍة ُمتَِّجھٍة ثابتٍة مقداُرھا . 1 تتحرَّ
ةُ المحصلةُ الُمؤثِّرةُ في السیارِة ھَي: )km /h 90( شماًال. القُوَّ

في اتجاِه الجنوِب.  . ب  في اتجاِه الشماِل.   . أ 
في اتجاِه الشرِق.  . د  صفٌر.  جـ . 

ٍة محصلٍة أكبَر:. 2 إحدى الحاالِت اآلتیِة تتطلَُّب تأثیَر قُوَّ
.)5 m /s2( إكساُب جسٍم كتلتُھُ (kg 2) تساُرًعا مقداُرهُ   . أ 
.)3 m /s2( إكساُب جسٍم كتلتُھُ (kg 4) تساُرًعا مقداُرهُ   . ب 

.)1.5 m /s2( ُتساُرًعا مقداُره (6 kg) ُإكساُب جسٍم كتلتُھ  . جـ 
.)1 m /s2( ُتساُرًعا مقداُره (8 kg) ُإكساُب جسٍم كتلتُھ  . د 

ُك على طریٍق أفقيٍّ بسرعٍة ُمتَِّجھٍة ثابتٍة . 3  تجلُس فرُح في سیارٍة تتحرَّ
في اتجاِه المحوِر )x+)، وتُمِسُك بیِدھا كوبًا فیِھ عصیٌر، أنظُر الشكَل 

المجاوَر. إذا ضغطَ السائُق فجأةً على المكابِح: 
.)A( فإنَّ العصیَر ینسكُب مَن الجھِة  . أ 

فإنَّ سطَح العصیِر في الكوِب یبقى مستویًا. ب . 
.)B( فإنَّ العصیَر ینسكُب مَن الجھِة جـ . 

فال یُمِكُن تحدیُد جھِة انسكاِب العصیِر.  . د 

تُسّمى ممانعةُ الجسِم أليِّ تغییٍر في حالتِِھ الحركیِة: . 4
ةَ المحصلةَ. القُوَّ ب .  السرعةَ الُمتَِّجھةَ.   . أ 
. القصوَر الذاتيَّ  . د  القانوَن الثالَث لنیوتن.  جـ . 

ِة المحصلِة الُمؤثِّرِة في جسٍم إلى النصِف، مَع . 5 عنَد نقصاِن مقداِر القُوَّ
ثباِت كتلتِِھ، فإنَّ مقداَر تساُرِعِھ:

یتضاعُف أربَع مّراٍت. ب .  تْیِن.  یتضاعُف مرَّ  . أ 
ال توجُد عالقةٌ بینَھُما.  . د  یقلُّ بمقداِر النصِف.  جـ . 

في . 6 معاكسٍة  ٍة  بقُوَّ یدفُعَك  الجداَر  فإنَّ  معینٍة،  ٍة  بقُوَّ جداًرا  تدفُع  عندما 
االتجاِه، مقداُرھا یساوي:

تَِك. مقداَر قُوَّ ب .  تَِك.  ضعَف مقداِر قُوَّ  . أ 
صفًرا.  . د  تَِك.  نصَف مقداِر قُوَّ جـ . 

BA

اتجاهُ الحركِة
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صفٌر. جـ.   -1

.(3 m /s2( إكساُب جسٍم كتلتُهُ (kg 4) تساُرًعا مقداُرهُ  ب   .   -2

.(B) فإنَّ العصيَر ينسكُب مَن الجهِة جـ   .   -3

. القصوَر الذاتيَّ د   .   -4

يقلُّ بمقداِر النصِف. جـ.   -5

تَِك. مقداَر قُوَّ ب.   -6

1
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. وفجأةً توقَّفَِت . 7 ُك سیارةٌ بسرعٍة ُمتَِّجھٍة ثابتٍة على طریٍق أفقيٍّ تتحرَّ

السیارةُ، فاندفَع سائقُھا إلى األماِم. یُْعزى سبُب اندفاِع السائِق إلى:
ٍة فیِھ باتجاِه الحركِة نفِسھا. تأثیِر قُوَّ  . أ 

القصوِر الذاتيِّ للسائِق.  . ب 
القانوِن الثالِث لنیوتن.  . جـ 

ٍة فیِھ عمودیٍة على اتجاِه الحركِة. تأثیِر قُوَّ  . د 

ٍة محصلٍة فیِھ:. 8 مْن خصائِص الجسِم التي قْد تتغیَُّر عنَد تأثیِر قُوَّ
مقداُر السرعِة، والكتلةُ، واتجاهُ الحركِة.  . أ 

الشكُل، والكتلةُ، ومقداُر السرعِة.  . ب 
مقداُر السرعِة، والشكُل، والكثافةُ.  . جـ 

مقداُر السرعِة، والشكُل، واتجاهُ الحركِة.  . د 

ِة ھَي:. 9 وحدةُ قیاِس القُوَّ
.kg  . أ 

.N.s  . ب 
.N  . جـ 

.m/s2  . د 

بحسِب القانوِن الثاني لنیوتن، یكوُن اتجاهُ التساُرِع دائًما:. 10
في اتجاِه اإلزاحِة.  . أ 

في اتجاِه السرعِة الُمتَِّجھِة االبتدائیِة.  . ب 
في اتجاِه السرعِة الُمتَِّجھِة النھائیِة.  . جـ 

ِة المحصلِة. في اتجاِه القُوَّ  . د 

القصوُر الذاتيُّ للجسِم یُسبُِّب:. 11
تباطَُؤهُ.      . ب  تساُرَعھُ.   . أ 

تغییَر اتجاِه حركتِِھ.  . د  مقاومتَھُ أليِّ تغییٍر في حركتِِھ.   . جـ 

حةُ في الشكِل المجاوِر متساویةً، . 12 إذا كانَْت كتُل األجساِم الُموضَّ
فإنَّ أقلَّھا تساُرًعا مْن حیُث المقداُر ھَو:

.)B(  . ب   .)A(  . أ 

.)D(  . د   .)C(  . جـ 

5 N

5 N
5 N

5 N
3 N

3 N
3 N

3 N

A

CD

B

مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة
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القصوِر الذايتِّ للسائِق. ب.   -7

مقداُر السرعِة، والكتلةُ، واتجاهُ الحركِة. د   .   -8

.N جـ   .   -9

ِة املحصلِة. يف اجتاِه الُقوَّ 10- د  . 

مقاومَتُه أليِّ تغيرٍي يف حركتِِه. 11- جـ. 

.)B( 12- ب. 
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یُمثُِّل الشكُل المجاوُر شاحنةً في صورِة قاطرٍة ومقطورٍة. إذا كانَْت . 13
كتلةُ المقطورِة (5) أضعاِف كتلِة القاطرِة، وكانَِت القاطرةُ تتسارُع 
في  المقطورةُ  بھا  تُؤثُِّر  التي  ةَ  القُوَّ فإنَّ  مستقیٍم،  أفقيٍّ  طریٍق  على 

القاطرِة تساوي:
ِة التي تُؤثُِّر بھا القاطرةُ في المقطورِة. )5( أضعاِف القُوَّ  . أ 

ِة التي تُؤثُِّر بھا القاطرةُ في المقطورِة. )1/5( القُوَّ  . ب 
ِة التي تُؤثُِّر بھا القاطرةُ في المقطورِة. )10( أضعاِف القُوَّ  . جـ 

ةَ التي تُؤثُِّر بھا القاطرةُ في المقطورِة. القُوَّ  . د 

عنَد النظِر إلى سبّاٍح في بركِة السباحِة یُالَحظُ أنَّھُ یدفُع الماَء إلى الخلِف. . 2
ُر سبَب فعلِِھ ذلَك. أُفسِّ

إذا كاَن تساُرُع جسٍم ما صفًرا، فھْل یعني ذلَك عدَم وجوِد قًوى تُؤثُِّر فیِھ؟ . 3
ُر إجابتي. أُفسِّ

ُر . 4 عالَم یعتمُد تساُرُع أيِّ جسٍم؟ ھْل تُؤثُِّر السرعةُ في تساُرِع الجسِم؟ أُفسِّ
إجابتي.

ٍة إلى الخلِف، فتدفَُعھا . 5 لكْي تسیَر رؤى على األرِض؛ فإنَّھا تدفُع األرَض بقُوَّ
ٍة إلى األماِم. لماذا ال یظھُر أثُر دفِع رؤى في األرِض؟ األرُض بقُوَّ

یُمثُِّل الشكُل المجاوُر شخًصا یقفُز مْن قارٍب نحَو الرصیِف. لماذا یندفُع . 6
القارُب إلى الخلِف في أثناِء ذلَك؟

ةُ المحصلةُ الُمؤثِّرةُ في جسٍم صفًرا، فھْل یُمِكُن أْن یكوَن . 7 إذا كانَِت القُوَّ
ُر إجابتي. ًكا؟ أُفسِّ الجسُم ُمتحرِّ

ُد زوَجِي التأثیِر الُمتباَدِل في كلِّ حالٍة مّما یأتي: . 8 أُحدِّ
أ .  حارُس مرمى یُمِسُك كرةَ قدٍم ُمتَِّجھةً نحَوهُ.
ب.  عّداءةٌ تركُض على أرضیِة مضماِر سباٍق.

جـ.  اصطداُم كرٍة بجداٍر.
د .  إطالُق مكوٍك فضائيٍّ مْن على سطِح األرِض.
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بقوة  املاء  فيدفعه  )فعل(،  اخللف  إىل  بقوة  املاء  بيديه  السّباح  يدفع 
ُمساِوية إىل األمام )رد فعل(.

ال، إذا كان تسارع جسم صفًرا، فإنَّ القوة املحصلة امُلؤثِّرة فيه تكون 
صفًرا. وهذا يعني احتامل عدم وجود قوى ُتؤثِّر يف اجلسم، أو وجود 

قوى ُتؤثِّر فيه، ولكنَّ حمصلتها صفر.

يعتمد تسارع أيِّ جسم عىل القوة املحصلة امُلؤثِّرة فيه، وعىل كتلته. 
الذي  هو  اجلسم  تسارع  وإنَّام  اجلسم،  تسارع  يف  الرسعة  ُتؤثِّر  ال  ال، 

يؤدي إىل تغريُّ رسعته.

القانون  وبحسب  رؤى.  بكتلة  مقارنًة  ا  جدًّ كبرية  األرض  كتلة  ألنَّ 
الثاين لنيوتن، يتناسب تسارع األرض عكسيًّا مع كتلتها، فيكون تأثري 

قوة دفع رؤى فيها ُمهَماًل. 

فُيؤثِّر  )فعل(،  اخللف  إىل  القارب  يف  دفع  بقوة  ُيؤثِّر  الشخص  ألنَّ 
ل وجود  األمام )رد فعل(، وُيسهِّ إىل  الشخص  بقوة دفع يف  القارب 

القارب عىل سطح املاء حركته )القارب( إىل اخللف.

ًكا برسعة  نعم، فبحسب القانون األول لنيوتن، قد يكون اجلسم ُمتحرِّ
متجهة ثابتة، وقد يكون ساكنًا.

2

3

4

5

6

7

8

ةَ التي تُؤثُِّر بها القاطرةُ في المقطورِة. القُوَّ 13-   د  . 

إضاءة للمعلم إضاءة للمعلم 

بحسب القانون الثالث لنيوتن، فإنَّ القوة التي ُتؤثِّر هبا القاطرة يف 
املقطورة تكون دائاًم ُمساِوية يف املقدار للقوة التي ُتؤثِّر هبا املقطورة 
كة  يف القاطرة، وُمعاِكسة هلا يف االجتاه؛ سواء كانت القاطرة ُمتحرِّ
عىل  احلر  اجلسم  خُمطَّط  رسم  ويساعد  بتسارع.  أو  ثابتة،  بسعة 

استنتاج ذلك )انظر السؤال 9(.
فتساوي )5( أضعاف  املقطورة  امُلؤثِّرة يف  املحصلة  القوة  أّما 
القوة املحصلة امُلؤثِّرة يف القاطرة؛ ألنَّ كتلة املقطورة تساوي )5( 

كان مًعا بالتسارع نفسه. أضعاف كتلة القاطرة، ومها تتحرَّ

ُتؤثِّـر الكـرة بقـوة يف احلارس يف اجتـاه حركتها )فعـل(، وُيؤثِّر احلـارس يف الكرة بقوة ُمسـاِوية يف  أ . 
املقـدار، وُمعاِكسـة الجتـاه حركتهـا )رد فعل(.

تدفـع العـّداءة أرضيـة املضامر بقـوة إىل اخللف )فعـل(، فيدفعها املضـامر بقوة ُمسـاِوية يف املقدار  ب . 
إىل األمام )رد فعل(. 

ُتؤثِّـر الكـرة بقـوة يف اجلـدار يف اجتـاه حركتهـا )فعـل(، وُيؤثِّر اجلـدار يف الكـرة بقوة ُمسـاِوية يف  ـ .  ج
املقـدار، وُمعاِكسـة الجتـاه حركتهـا )رد فعـل(.

كات املكـوك بقـوة دفـع يف الغـازات الناجتـة مـن احـرتاق الوقـود إىل أسـفل )فعـل(،  ُتؤثِّـر حُمـرِّ د . 
فتدفـع الغـازات املكـوك بقـوة ُمسـاِوية يف املقـدار إىل أعـىل )رد فعـل(.
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ُر . 9 تَا الفعِل وردِّ الفعِل متساویتْیِن، فكیَف یُفسَّ  التفكیُر الناقُد: إذا كانَْت قُوَّ

َجرُّ حصاٍن لعربٍة؟

10 . ،)B) َو ،)A) یُمثُِّل الشكُل المجاوُر منظًرا علویًّا لعربتْیِن مختلفتْیِن في الكتلِة؛
في  السكوِن  وضِع  مْن  العربتاِن  ُدفَِعِت   . أفقيٍّ سطٍح  على  تستقّراِن 
اللحظِة نفِسھا في اتجاِه المحوِر (x+(، ووصلَتا خطَّ النھایِة في اللحظِة 

نفِسھا أیًضا: 

ُر إجابتي. ةٌ محصلةٌ أكبُر؟ أُفسِّ أيُّ العربتْیِن أثََّرْت فیھا قُوَّ  . أ 

ُر إجابتي. ما العالقةُ بیَن تساُرَعِي العربتْیِن؟ أُفسِّ  . ب 

ِة المحصلِة، والتساُرَع في اتجاِه المحوِر . 11 یُبیُِّن الجدوُل المجاوُر قیَم القُوَّ
(x) لكتٍل مختلفٍة. اعتماًدا على القانوِن الثاني لنیوتن، أُكِمُل الفراَغ في 

الجدوِل بما ھَو مناسٌب.

ُك سیـارةٌ كتلتُھا (kg 1000( علـى طریــٍق أفـقيٍّ مستقیـٍم بـسرعٍة . 12 تتحرَّ
ُمتَِّجھٍة ثابتٍة مقداُرھا (m /s 24( في اتجاِه المحوِر (x+(. شاھـَد سائقُھا 
ممرَّ ُمشاٍة أماَمـھُ، فضغـطَ على المكابـِح ُمسبِّبًا تبـاطَؤ السیـارِة حتّى 

توقَّفَْت بعَد (s 4). أَِجُد:

تساُرَع السیارِة.  . أ 

ةَ المحصلةَ التي أثََّرْت في السیارِة. القُوَّ  . ب 

ةٌ محصلةٌ مقداُرھا (N 4)، أثََّرْت في الكتلِة (m1)، فأكسبَْتھا تساُرًعا . 13 قُوَّ
َرْت في الكتلـِة (m2)، فأكسبَْتھا تساُرًعا مقـداُرهُ    مقـداُرهُ (m/s2 8(، وأثـَّ
(m/s2 16). ما التساُرُع الذي تكتسبُھُ ھاتاِن الكتلتاِن عنَد ربِطِھما مًعا، 

ِة السابقِة نفِسھا فیِھما؟ وتأثیِر القُوَّ

أثََّرْت قًوى ِعدَّةٌ مستویةٌ متالقیةٌ في قارٍب كتلتُھُ (kg 200)، في أثناِء . 14
الجسِم الُحرِّ لھذِه القوى كما في الشكِل  سحبِِھ بسفینٍة. وكاَن ُمخطَّطُ 

المجاوِر. أَِجُدِ:
ةَ المحصلةَ الُمؤثِّرةَ في القارِب. القُوَّ  . أ 

التساُرَع األفقيَّ والتساُرَع الرأسيَّ للقارِب.  . ب 

خطُّ النھایِة

A ُالعربة

B ُالعربة

0.3 kg

0.6 kg

مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة

)F )N(m (kg)a )m/s2∑الفقرةُ

A5002.5 +

B300600

C2500+2

D-600800

F1 = 800 N

F2 = 1360 N

F3 = 180 N

F4 = 2000 N

53° )+x(

)+y(
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عند رسم خُمطَّط اجلسم احلر للحصان ُيالَحظ أنَّ سطح األرض يدفع 
اخللف(،  إىل  األرض  سطح  لدفعه  فعل  رد  )قوة  األمام  إىل  احلصان 
لسحب  فعل  رد  )قوة  اخللف  إىل  بقوة  احلصان  تسحب  العربة  وأنَّ 
احلصان هلا(، فتكون القوة املحصلة امُلؤثِّرة يف احلصان ُمساِوية للفرق 

بن هاتن القوتن، وهي املسؤولة عن حتريك احلصان والعربة.

وعند رسم خُمطَّط اجلسم احلر للعربة ُيالَحظ أنَّ احلصان يسحب العربة 
بقوة يف اجتاه احلركة ، ويؤثِّر فيها نحو اخللف قوى تعيق حركتها.

بالتسارع  كتا  حترَّ العربتن  وألنَّ  أكر،  كتلتها  ألنَّ  )B(؛  العربة  أ   . 
نفسه؛ لذا جيب أْن تكون القوة املحصلة امُلؤثِّرة يف العربة )B( أكر.
خط  ووصلتا  مًعا،  السكون  من  كتا  حترَّ ام  ألهنَّ متساٍو؛  تسارعهام  ب . 

النهاية مًعا )أْي هلام الرسعة النهائية نفسها(.

)F (N)m (kg)a (m/s2∑الفقرة
A1250500+ 2.5
B3006000.5
C25001250+2
D-600800-3

4

أ. 
v2 = v1 + at
0 = 24 + a × 4

a = -24
4    = -6 m/s2

a = 6 m/s2, -x  

ب. 
∑Fx = ma

 = 1000 × -6 

 = -6000 N

∑Fx = 6000 N, -x

m =  
∑F
a   

m1 = 
∑F
a1

 = 
4
8  = 0.5 kg

m2 = 
∑F
a2

 = 
4
16  = 0.25 kg

M = m1 + m2 = 0.5 + 0.25 = 0.75 kg

a = 
∑F
M  = 4

0.75  = 16
3  m/s2

9

10

11

12

13

القوة املحصلة عىل 14 بتيها إلجياد  ُمركَّ جيب حتليل كل قوة إىل 
كلٍّ من: املحور األفقي، واملحور العمودي.

:)x( بات يف اجتاه املحور بدايًة، جيب إجياد حمصلة امُلركَّ
∑Fx = F1x + F2x + F3x + F4x

 = F1 cos θ1 + F2 cos θ2 + F3 cos θ3 + F4 cos θ4

∑Fx = 800 cos 53˚ + 1360 cos 90˚ + 180 cos 180˚ + 2000 cos 270˚ 
 = 800 × 0.6 + 1360 × 0 + 180 ×-1 + 2000 × 0 = 480 – 180
 = 300 N 
∑Fx = 300 N, +x

:)y( بات يف اجتاه املحور ثم إجياد حمصلة امُلركَّ
∑Fy = F1y + F2y + F3y + F4y

 = F1 sin θ1 + F2 sin θ2 + F3 sin θ3 + F4 sin θ4

 = 800 sin 53˚ + 1360 sin 90˚ + 180 sin 180˚ + 2000 sin 270˚ 
 = 800 × 0.8 + 1360 × 1 + 180 × 0 + 2000 × -1 = 640 + 1360 + 0 - 2000
 = 0 N

:)+x( بناًء عىل ذلك، فإنَّ القوة املحصلة امُلؤثِّرة يف القارب تكون يف اجتاه املحور
∑F = ∑Fx = 300 N, +x

  التسارع األفقي للقارب:
ax = 

∑Fx

m
 = 

300
200   = 1.5 m/s2     ,    ax = 1.5 m/s2, +x

التسارع الرأيس للقارب:
ay = 

∑Fy

m  = 
0

200   = 0 m/s2

أ.
ب.
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ملحق إجابات

كتاب األنشطة والتمارين 



بتا القوة وعالقتهام بحركة األجسام. جتربة إثرائية: ُمركَّ

ِة يف حتريِك األجساِم. اهلدُف:  دراسُة أثِر اجتاه الُقوَّ
َبتْيها. ِة إىل ُمركَّ  حتليُل الُقوَّ

زمن التنفيذ: 35 دقيقة
 إرشاداُت السالمِة: وجه الطلبة إىل استعامُل امليزاِن النابِض بحذٍر.

املهارات العلمية: القياس، املقارنة، التحليل، االستنتاج.
االجراءات والتوجيهات: وجه الطلبة إىل االستعانة بدليل التجارب 

واألنشطة، ورضورة معايرة امليزان انابض قبل استعامله لضامن احلصول 
عىل نتائج أكثر دقة. استخدام منقلة كبرية احلجم ما أمكن لضامن دقة 

قراءة الزوايا.
النتائج املتوقعة:

مقدار القوة
(N(

زاوية ميالن القوة
θo

الُمركَّبة األفقية للقوة
(N(

الُمركَّبة العمودية للقوة
(N(

فة فة0oغير ُمعرَّ 0غير ُمعرَّ

5 N60o2.5 N4.35 N

1 N90o0 N1 N

ــدوران  ــزم ال ــون θ = 0o؛ ألن ع ــا تك ــاب عندم ــح الب ــن فت اليمك
ــة  ــري معرف ــوة غ ــإن الق ــايل ف ــة، وبالت ــذه احلال ــًرا يف ه ــون صف يك
ــك  ــة 0o؛ ذل ــد الزاوي ــوة عن ــن الق ــدار م ــب مق ــد الطال ــن جي ولك
ــا  ــه. أّم ــة من ــي قريب ــام ه ــًرا، وإنَّ ــاوي صف ــة ال تس ــذه الزاوي أنَّ ه
ــو يف  ــاّم ه ــا ع ــج كليًّ ــف النتائ ــد ختتل ــن 60o و 90o فق ــد الزاويت عن

ــة؛ فاملهــم أنَّ  ــل مــن الطلب اجلــدول، لكنَّهــا تظــلُّ صحيحــة، وُتْقَب
ــم.  ــك القي ــن تل ــر ع ــضِّ النظ ــة بَِغ ــادة الزاوي ــلُّ بزي ــوة تق الق

ــا  ــوة، فإهنَّ ــة للق ــة والعمودي ــن األفقي بت ــم امُلركَّ ــصُّ قي ــا خي ويف م
ــب.  ــها الطال ــي يقيس ــوة الت ــدار الق ــريُّ مق ــا لتغ ــريَّ تبًع تتغ

التحليل واالستنتاج:
5 cos 60o = 2.5 N :بة األفقية امُلركَّ  1

5 sin 60o = 4.35 N :بة العمودية امُلركَّ
بــة األفقية للقــوة، وازدادت  كلَّــام ازداد مقــدار الزاويــة θ قلَّــت امُلركَّ  2

ــة العمودية. ب امُلركَّ

ــام ازداد مقــدار الزاويــة θ قــلَّ مقــدار القــوة الالزمــة لفتــح الباب؛  كلَّ  3
بــة العموديــة ُتســِهم بــدور رئيــس يف عمليــة فتــح البــاب. ألنَّ امُلركَّ

بــة العموديــة  عنــد الزاويــة θ = 0o ال ُيمِكــن فتــح البــاب؛ ألنَّ امُلركَّ  4
للقــوة تســاوي صفــًرا.

ــاب؛ ألنَّ  ــح الب ــوة لفت ــل ق ــذل أق ــب ب ــة θ = 90o جي ــد الزاوي عن  5
ــك  ــد تل ــن عن ــا ُيمِك ــر م ــون أك ــوة تك ــة للق ــة العمودي ب امُلركَّ

ــها. ــوة نفس ــدار الق ــاوي مق ــة وتس الزاوي
 )F( ــرة ــوة امُلؤثِّ ــاه الق ــن اجت ــة ب ــريُّ الزاوي ــريَّ بتغ ــوة يتغ ــزم الق ع  6
واجتــاه اإلزاحــة بدايــة مــن حمــور الــدوران إىل نقطــة تأثــري القــوة 
بتــي املتجــه )ســواء كان املتجــه  (r). كذلــك ُيمِكــن اســتنتاج أنَّ مُلركَّ
قــوة، أو رسعــة، أو أيَّ كميــة فيزيائيــة( دوًرا كبــرًيا ورئيًســا. 
ــوة  ــة للق ــة األفقي ب ــإنَّ امُلركَّ ــا، ف ــم أفقيًّ ــك جس ــد حتري ــاًل، عن فمث

ــه. ــس يف حتريك ــدور رئي ــِهم ب ــه ُتس ــرة في امُلؤثِّ

(PISA( إجابات نامذج أسئلة االختبارات الدولية
السؤال األول: 
181 km/h  .b

السؤال الثاين:
الرسعة، اإلزاحة، القوة.  .a
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جتربة إثرائية: تأثري مقاومة اهلواء يف سقوط األجسام قرب سطح األرض.
اهلدف:  مالحظة تأثري مقاومة اهلواء يف حركة األجسام عند سقوطها خالله.

ية.  حتديد أثر كلٍّ من مساحة سطح اجلسم وكتلته يف رسعته احلدِّ

ر الطلبة من خطر السقوط من فوق الطاولة، وَضع االحتياطات املناسبة ملنع حدوث ذلك. إرشادات السالمة:  حذِّ
املهارات العلمية:  القياس، االستنتاج، احلسابات، البحث يف مصادر اخلطأ.

 .................................................................................................................. اإلجراءات والتوجيهات:

يف  متساوية  أجسام  عىل  احلصول  يف  املتبعة  الطريقة  للطلبة  ح  وضِّ  
الكتلة، ومتغرية يف مساحة القاعدة.

يف  متساوية  أجسام  عىل  احلصول  يف  املتبعة  الطريقة  للطلبة  ح  وضِّ  
مساحة القاعدة، ومتغرية الكتلة.

ح للطلبة أمهية تكرار كل حماولة 3 مّرات.  وضِّ
يتطلَّب  كبري  ارتفاع  من  الورقي  الكوب  إسقاط  أمهية  للطلبة  ح  وضِّ  

الصعود فوق الطاولة.

النتائج املتوقعة:............................................................................................................................ 

 قد ختتلف نتائج الطلبة لألسباب اآلتية:

 عدم التوافق بن إسقاط الكوب وتشغيل الساعة.

 عدم أخذ قراءة امليزان بدقة عند قياس الكتل.

 عدم اتباع التعليامت بدقة يف لصق القطع الورقية داخل االكواب.

مقاومة  مقدار  تغريُّ يف  إىل  يؤدي  ما  الكوب؛  ه يف شكل  تشوُّ  حدوث 
اهلواء حلركته.

  ....................................................................................................................... التحليل واالستنتاج:

اجلزء األول من التجربة:

ثم   ،(20 cm) تزيد عىل  ملسافة ال  قليل  بتسارع  الكوب حركته  يبدأ   1
ُيكِمل سقوطه برسعة ثابتة. ألنه عند بداية احلركة يكون الوزن أكر 
الكوب، ومع  فيتسارع  األسفل(،  نحو  )املحصلة  اهلواء  مقاومة  من 
زيادة الرسعة تزداد املقاومة، فتصبح حمصلة القوى صفًرا، ويتحرك 

الكوب برسعة ثابتة.

عندما تتساوى كتل األكواب فإنَّ أكر األكواب مساحة يسقط برسعة أقل.  2

العالقة بن رسعة الكوب ومساحة قاعدته عكسية. والرسعة ُتسّمى   3
ية. الرسعة احلدِّ

)املحصلة  اهلواء  مقاومة  من  أكر  الوزن  يكون  احلركة  بداية  عند   4
نحو األسفل(، فيتسارع الكوب، ومع زيادة الرسعة تزداد املقاومة، 
وكلَّام  ثابتة.  برسعة  الكوب  ويتحرك  صفًرا،  القوى  حمصلة  فتصبح 

زادت املساحة زادت مقاومة اهلواء، وقلَّت الرسعة.

اجلزء الثاين من التجربة:

ية. لدراسة العالقة بن الكتلة والرسعة احلدِّ  1

ية تزداد  عندما تتساوى األكواب يف مساحة القاعدة فإنَّ رسعتها احلدِّ  2
بزيادة كتلتها.

عالقة طردية.  3

نحو  )املحصلة  اهلواء  مقاومة  من  أكر  الوزن  يكون  احلركة  بداية  عند   4
األسفل(، فيتسارع الكوب، ومع زيادة الرسعة تزداد املقاومة، فتصبح 
حمصلة القوى صفًرا، ويتحرك الكوب برسعة ثابتة. وكلَّام زادت الكتلة 

زاد الوزن وزادت حمصلة القوى نحو األسفل، وزادت الرسعة.

تكون رسعة سقوط كرة التنس األريض أكر بكثري من رسعة سقوط   5
الكوب الورقي بسبب كر كتلتها، وكر وزهنا بالنسبة ملقاومة اهلواء 
إىل  تصل  مل  ألهنا  األرض،  تصل  أن  إىل  تسارع  حالة  يف  وتبقى  هلا، 

الرسعة احلدية يف هذه املسافة القليلة.

إجابات نامذج من أسئلة االختبارات الدولية يف كتاب األنشطة والتجارب العملية
السؤال األول:

تسقط املطرقة عىل سطح األرض قبل الريشة؛ ألنَّ تأثري مقاومة اهلواء فيها )نسبة إىل وزهنا( أقل منه يف الريشة. أّما عىل سطح القمر فال يوجد هواء.
السؤال الثاين:

 .(20 m) تن، وقطعت مسافة (m 100)، وكان مقدار اإلزاحة  حتركت الدراجة ثالث مرات، وتوقفت مرَّ
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إجابات أسئلة التجربة اإلضافية يف كتاب األنشطة والتجارب العملية 

اسم التجربة: اختبار دمى التصادم.

البيانات واملشاهدات:

إجابة حُمتَملة:

الجدول )1)
(g( حجم الدمية كتلة الدمية

)51( صغيرة

)03( متوسطة

)54( كبيرة

الجدول )2): بُْعد نقطة سقوط الدمية عن نهاية المستوى المائل.
الدمية الكبرية

(cm( 
الدمية املتوسطة

)cm(
الدمية الصغرية

)cm( املحاولة

)15( )25( )38( 1
)18( )28( ( )40( 2
)16( )27( )42( 3
)16( )27( )40( متوسط القياسات:

الجدول )3): تقييم فاعلية تصميم حزام األمان.
مزايا التصميمسالمة الدميةجودة التصميم

بقاء الدمية داخل العربة:
عدم حدوث 

هات، أو إصابات. تشوُّ
- عدم تقييد حركة الدمية. 

- شكل احلزام مجيل.
خروج بعض أجزاء الدمية 

خارج العربة:
هات، أو  حدوث تشوُّ

إصابات بسيطة.
- حرية حركة الدمية )متوسطة(.

- شكل احلزام مقبول.
خروج الدمية كلها خارج 

العربة:
هات، أو  حدوث تشوُّ

إصابات بالغة.
- تقييد حركة الدمية. 
- شكل احلزام سيِّئ.

  ....................................................................................................................... التحليل واالستنتاج:

اجلزء األول:

إجابة حُمتَملة: اندفعت الدمى خارج العربة بسبب قصورها الذايت.  1

إجابة حُمتَملة: الدمية التي كتلتها أقل تسقط عىل ُبْعد أكر.   2

إجابة حُمتَملة: كتلة الدمية )قصورها الذايت(؛ فكلَّام قلَّت الكتلة زاد   3
ُبْعد نقطة السقوط.

لزم  أْي  الذايت؛  قصوره  زاد  اجلسم  كتلة  زادت  كلَّام  حُمتَملة:  إجابة   4
وجود قوة أكر لتغيري حالته احلركية.

د. ع إجابات الطلبة، وتتعدَّ ستتنوَّ  5

إجابة ُمتَملة:

 نعم؛ ألنَّ رسعة السائق تكون ُمساِوية لرسعة السيارة. وعند توقُّفها 
فجأة، بسبب وقوع حادث مثاًل، فإنَّ السائق يستمر يف االندفاع إىل 
اندفاعه،  إيقاف  عىل  األمان  حزام  فيعمل  نفسها،  بالرسعة  األمام 

وحيميه من االرتطام بعجلة القيادة مثاًل.

اجلزء الثاين:

د بحسب تصاميمهم. ع إجابات الطلبة، وتتعدَّ ستتنوَّ  1

د بحسب تصاميمهم. ع إجابات الطلبة، وتتعدَّ ستتنوَّ  2

د. ع إجابات الطلبة، وتتعدَّ ستتنوَّ  3

إجابة ُمتَملة: 

املهنـدسن  عمـل  حمـاكـاة  من  االستقصاء  هـذا  يف  نُْت  تمكَّ لقـد 
معايري  َوفق  اختباره  ثم  أمان،  حزام  بتصميم  وذلك  امليكانيكين، 

دة، ثم تقييم التصميم، وتعديله بحسب نتائج االستقصاء. حُمدَّ

مته كل جمموعة. خيتلف تقييم التصاميم بحسب فاعلية حزام األمان الذي صمَّ
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إجابات أسئلة االختبارات الدولية أو األسئلة التي عىل نمطها يف كتاب األنشطة والتجارب العملية

أ  .   1
a = Δv

Δt  = 
v2 - v1

Δt  = 0 - 70
30

a = -2.33 m/s2

 ب.  
∑F = ma = 8 × 104 × (-2.33)
 = - 1.87 × 105 N

جـ. 
Δx = v1t + 

1
2  at2  

Δx = 70 × 30 + 
1
2  (- 70

30
( )30(2    

Δx = 1050 m 

للكرة رسعتان: رسعة رأسية إىل أعىل ناجتة من رميها إىل أعىل،   2

ثم سقوطها إىل أسفل حتت تأثري وزهنا. ورسعة أفقية تساوي 
رسعة الدّراجة. وعند توقُّف الدّراجة تستمر الكرة يف حركتها 

األفقية، فتسقط الكرة أمام الراكب.

أ.  3
∑F = F – Fɡ = ma 
 = 4 × 105  - mɡ
 = 4 × 105 - 2 × 104 × 10
 = 2 × 105 N
∑F = 2 × 105 N, +y

ب.
a = 

∑F
m

ay = 2 ×105

2 ×104

 = 10 m/s2

ay = 10 m/s2, +y

الغازات  يف  أسفل  إىل  رأسية  دفع  بقوة  الصاروخ  ك  حُمرِّ ُيؤثِّر  جـ. 
الناجتة من احرتاق الوقود، وُتؤثِّر هذه الغازات بقوة دفع رأسية 

يف الصاروخ إىل أعىل.

.)F( قوة شدٍّ إىل أعىل من امليزان أ.    4

.)Fɡ قوة جذب األرض للكتلة )

القوة  تكون  ثابتة،  برسعة  مًعا  والكتلة  امليزان  رفع  عند  ب. 
القانون األول  امُلؤثِّرة يف كلٍّ منهام صفًرا، بحسب  املحصلة 

لنيوتن.

:)kg( جيب حتويل الكتلة إىل وحدة جـ. 

m = 60 g = 
60

1000 = 0.06 kg

∑F = F – Fɡ = ma 

 = 0.06 × 0.5

 = 0.03 N

∑F = 0.03 N, +y

بام أنَّ الكتلة تتسارع إىل أعىل، فإنَّ القوة املحصلة امُلؤثِّرة فيها 
تكون إىل أعىل.

F

Fɡ
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