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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
يأتي اهتمام المملكة بتطوير المناهج الدراسية وتحديثها من منطلق أحد التزامات رؤية المملكة
العربية السعودية ( )2030وهو« :إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات األساسية
باإلضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية» ،وذلك من منطلق تطوير التعليم وتحسين مخرجاته
ومواكبة التطورات العاملية عىل خمتلف الصعد.
ويأيت كتاب (فيزياء )1لنظام املسارات يف التعليم الثانوي داع ًام لرؤية اململكة العربية السعودية ()2030
نحو االستثامر يف التعليم «عرب ضامن حصول كل طالب عىل فرص التعليم اجليد وفق خيارات متنوعة»،
بحيث يكون الطالب فيهام هو حمور العملية التعليمية التعلمية.
والفيزياء فرع من العلوم الطبيعية هيتم بدراسة الظواهر الطبيعية واستنباط النظريات وصياغة القوانني
الرياضية التي حتكم املادة والطاقة والفراغ والزمن ،وحياول تفسري وإجياد عالقات ملا يدور يف الكون
من خالل دراسة تركيب املادة ومكوناهتا األساسية ،والقوى بني اجلسيامت واألجسام املادية ،ونتائج
هذه القوى ،إضافة إىل دراسة الطاقة والشحنة والكتلة .لذا هيتم علم الفيزياء بدراسة اجلسيامت حتت
مرورا بسلوك املواد يف العامل الكالسيكي إىل حركة النجوم واملجرات.
الذرية
ً
وقد جاء هذا الكتاب يف ستة فصول ،هي :مدخل إىل الفيزياء ،ومتثيل احلركة ،واحلركة املتسارعة،
والقوى يف بعد واحد ،والقوى يف بعدين ،واحلركة يف بعدين .ستتعرف يف هذا املقرر مفهوم علم
الفيزياء والطريقة العلمية يف البحث والتجريب ،وتعلم كيفية وصف ومتثيل حركة جسم ما،
واستخدام معادالت إلجياد بعض املتغريات املتعلقة بحركة اجلسم .ودراسة القوة واحلركة يف ُبعد
واحد -كالسقوط احلر -واستخدام قوانني نيوتن لوصف وحتليل ودراسة حركة األجسام .كام يعرض
كتاب فيزياء  1القوى واحلركة يف بعدين واملتجهات وحركة املقذوفات واحلركة الدائرية.
وقد تم بناء حمتوى الكتاب بطريقة تتيح ممارسة العلم كام يامرسه العلامء ،وبام يعزز رؤية (« )2030نتعلم
لنعمل»؛ وجاء تنظيم املحتوى بأسلوب شائق يعكس الفلسفة التي بنيت عليها سلسلة مناهج العلوم،
من حيث إتاحة الفرص املتعددة للطالب ملامرسة االستقصاء العلمي بمستوياته املختلفة ،املبني واملوجه
واملفتوح .فقبل البدء يف دراسة حمتوى كل فصل من فصول الكتاب ،يطلع الطالب عىل األهداف العامة
للفصل التي تقدم صورة شاملة عن حمتواه ،وكذلك االطالع عىل أمهية الفصل من خالل عرض ظاهرة
أو تقنية ترتبط بمحتوى الفصل ،إضافة إىل وجود سؤال فكِّر الذي حيفز الطالب عىل دراسة الفصل .ثم
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أيضا عىل تكوين نظرة
ين ِّفذ أحد أشكال االستقصاء املبني حتت عنوان «جتربة استهاللية» والتي تساعد ً
شاملة عن حمتوى الفصل .وتتيح التجربة االستهاللية يف هنايتها ممارسة شكل آخر من أشكال االستقصاء
املوجه من خالل سؤال االستقصاء املطروح .وهناك أشكال أخرى من النشاطات االستقصائية التي
يمكن تنفيذها أثناء دراسة املحتوى ،ومنها التجربة العملية ويمكن الرجوع إىل دليل التجارب العملية
مفتوحا يف هنايته.
عىل منصة عني ،وخمترب الفيزياء الذي يرد يف هناية كل فصل ،ويتضمن استقصا ًء
ً
يبدأ حمتوى الدراسة يف كل قسم بعرض األهداف اخلاصة واملفردات اجلديدة التي سيتعلمها الطالب.
وستجد أدوات أخرى تساعدك عىل فهم املحتوى ،منها الروابط الرقمية للدروس عرب منصة عني التعليمية
وكذلك ربط املحتوى مع واقع احلياة من خالل تطبيق الفيزياء ،والربط مع العلوم األخرى ،والربط مع
وتفسريا للمفردات اجلديدة التي تظهر
رشحا
حماور رؤية ( )2030وأهدافها اإلسرتاتيجية .وستجد
ً
ً
باللون األسود الغامق ،ومظللة باللون األصفر ،وأمثلة حملولة يليها مسائل تدريبية تعمق معرفة الطالب
أيضا يف كل فصل مسألة
بمحتوى املقرر واستيعاب املفاهيم واملبادئ العلمية الواردة فيه .كام ستجد ً
حتفيز تطبق فيها ما تعلمته يف حاالت جديدة .ويتضمن كل قسم جمموعة من الصور واألشكال والرسوم
التوضيحية بدرجة عالية الوضوح تعزز فهمك للمحتوى.
وقد وظفت أدوات التقويم الواقعي يف التقويم بمراحله وأغراضه املختلفة :القبيل ،والتشخييص،
والتكويني (البنائي) ،واخلتامي (التجميعي)؛ إذ يمكن توظيف الصورة االفتتاحية يف كل فصل واألسئلة
تقويم قبل ًّيا تشخيص ًّيا الستكشاف ما يعرفه الطالب عن
املطروحة يف التجربة االستهاللية بوصفها
ً
خاصا بكل قسم من أقسام
تقويم
موضوع الفصل .ومع التقدم يف دراسة كل جزء من املحتوى جتد
ًّ
ً
تلمس جوانب التعلم وتعزيزه ،وما قد يرغب الطالب
الفصل يتضمن أفكار املحتوى وأسئلة تساعد عىل ّ
تذكريا باملفاهيم
يف تعلمه يف األقسام الالحقة .ويف هناية كل فصل يأيت دليل مراجعة الفصل متضمنًا
ً
الرئيسة واملفردات اخلاصة بكل قسم .ييل ذلك تقويم الفصل الذي يشمل أسئلة وفقرات متنوعة هتدف
إىل تقويم تعلم الطالب يف جماالت عدة ،هي :إتقان املفاهيم ،وحل املسائل ،والتفكري الناقد ،واملراجعة
اختبارا مقننًا
العامة ،واملراجعة الرتاكمية ،ومهارات الكتابة يف الفيزياء .ويف هناية كل فصل جيد الطالب
ً
هيدف إىل تدريبه عىل حل املسائل وإعداده للتقدم لالختبارات الوطنية والدولية ،إضافة إىل تقويم فهمه
ملوضوعات كان قد درسها من قبل.
واهلل نسأل أن حيقق الكتاب األهداف املرجوة منه ،وأن يوفق اجلميع ملا فيه خري الوطن وتقدمه وازدهاره.
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م��ا ال��ذي �س��تتعلمه يف ه��ذا
الف�سل؟
•اس�تخدام الطُّ�رق الرياضي�ة للقي�اس
والتوقع.
•تطبي�ق أس�س الدق�ة والضب�ط عن�د
القياس.

الأهمية
ستس�اعدك القياس�ات والطُّرق الرياضية
يف ه�ذا الفصل عىل حتلي�ل النتائج ووضع

التوقعات.
األق�ار االصطناعي�ة القياس�ات الدقيق�ة
واملضبوط�ة مهم�ة جدًّ ا يف صناع�ة األقامر
االصطناعي�ة ،ويف إطالقه�ا ومتابعته�ا؛
ألنه ليس من الس�هل ت�دارك األخطاء فيام
بعد .وق�د أحدثت األق�امر االصطناعية-
املبني يف
ومنها تلس�كوب هابل الفضائ�ي نّ
الص�ورة -ثورة كب�رة يف جم�ال األبحاث
العلمية واالتصاالت.

ِّ
فكر ◀
قادت أبحاث الفيزياء إىل العديد من االبتكارات
التقنية؛ ومنها األقامر االصطناعية املستخدمة يف
االتصاالت ويف التصوير التلس�كويب .اذكر أمثلة
أخرى عىل األجهزة واألدوات التي طورهتا األبحاث
الفيزيائية خالل اخلمسني عا ًم ا املاضية.
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واملخططمات التوضيحيمة للحركمة
والرسوم البيانية.
•وصمف احلركمة املنتظممة لألجسمام
باستخدام املصطلحات (املوقع ،املسافة،
اإلزاحة ،الفرتة الزمنية) بطريقة علمية.

الأهمية

لمو مل يكن هنماك طُمرق لوصمف احلركة
وحتليلهما فسميتحوّ ل السمفر بالطائمرة أو
القطمار أو احلافلمة إىل فموىض؛ فاألزمنمة
والرسعات هي التي حتدد جدول مواعيد
انطماق ووصمول وسمائل النقمل عمى
اختاف أنواعها.
س�باق الس�يارات عندمما تتجاوز سميار ٌة
سيار ًة أخرى تكون رسعة السيارة األوىل
أكرب من رسعة السيارة األخرى.

ِّ
فكر ◀
كيف يمكنك متثيل حركتي سيارتني؟

30
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م��ا ال��ذي �س��تتعلمه يف ه��ذا
الف�سل؟

•وصف احلركة املتسارعة.
•استخ�دام الرسوم البيانية واملع�ادالت
حل�ل مس�ائل تتضمن أجسامًا متحركة.
•وصف حركة األجس����ام يف حال���ة
السقوط احلر.

الأهمية

دائم برسعات منتظمة.
ال تتحرك األجسام ً
ويساعدك فهم احلركة املتسارعة عىل وصف
حركة العديد من األجسام بشكل أفضل.
التس�ارع العديد من وسائل النقل-ومنها
الس�يارات والطائرات وقطارات األنفاق
وكذلك املصاع�د وغرها -تبدأ رحالهتا
عاد ًة بزيادة رسعتها بمعدل كبر ،وتنهيها
بالوقوف بأرسع ما يمكن.

ِّ
فكر ◀
يقف س�ائق س�يارة الس�باق متحف�زًا عند خط
البداي�ة منتظ�رًا الضوء األخرض ال�ذي يعلن بدء
الس�باق .وعندما ي�يء ينطلق الس�ائق بأقىص
رسع�ة .كيف يتغ�ر موقع الس�يارة يف أثناء تزايد
رسعتها؟
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•استخدام قوانني نيوتن يف حل مسائل.
•حتدي�د مق�دار واجت�اه الق�وة املحصلة
تغريا يف حركة اجلسم.
التي تسبب ً
•تصنيف الق�وى وفق العوامل املس�ببة
هلا.

الأهمية

يف كل حلظ�ة ،تؤثر فيك ويف كل األش�ياء
املحيطة بك قوى.
رياض�ة يق�وم الالع�ب ب�رب الك�رة
برأس�ه فتتقافز؛ أي تتحرك وتقف ويتغري
اجتاهها.

ِّ
فكر ◀
ما الذي جيعل كرة القدم ،أو أي جسم آخر يتوقف
أو يبدأ احلركة أو يغري اجتاهه؟
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•متثيل الكميات املتجهة بالرسم التخطيطي
والتحليل املتعامد.
•استعامل قوانني نيوتن يف حتليل احلركة
يف وجود االحتكاك.

•اس�تعامل قوانني نيوتن وما تعلمته عن
املتجهات يف حتليل احلركة يف بجُعدين.
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معظم األجسام تتأثر بقوى تعمل يف أكثر

من اجتاه .فعىل سبيل املثال ،عندما تجُسحب
سيارة بش�احنة السحب فإهنا تتأثر بقوى
عدي�دة إىل أعىل وإىل األمام ،باإلضافة إىل

قوة اجلاذبية التي تؤثر فيها إىل أسفل.

تسلّق الصخور كيف حيمي متسلقو الصخور

أنفسهم من السقوط؟ يرتكز املتسلق عىل
أكثر م�ن نقطة داعمة ،ك�ام أن هناك قوى

متعددة تؤثر فيه يف اجتاهات متعددة.

ِّ
فكر ◀
قد يصل متسلق الصخور إىل صخرة جُي ربه ميلها
اً
مقابل لألرض.
أن يتعلق هبا بحيث يكون ظهره
فكيف يمكن�ه اس�تعامل أدواته لتطبي�ق قوانني
الفيزياء للتغلب عىل هذه العقبة وجتاوز الصخرة؟
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الف�سل؟
•تطبي�ق قوانني نيوتن ،وم�ا تعلمته عن
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اجلداول���������������������������������������������206

املصطلحات ����������������������������������������208
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م��ا ال��ذي �س��تتعلمه يف ه��ذا
الف�صل؟
•اســتخدام ال ُّطرق الرياضيــة للقياس
والتوقع.
•تطبيق أســس الدقــة والضبــط عند
القياس.

الأهمية

ستساعدك القياســات وال ُّطرق الرياضية

يف هذا الفصــل عىل حتليل النتائج ووضع

التوقعات.
األقــار االصطناعية القياســات الدقيقة
واملضبوطة مهمة جــدًّ ا يف صناعة األقامر
االصطناعيــة ،ويف إطالقهــا ومتابعتها؛
ألنه ليس من الســهل تدارك األخطاء فيام
بعد .وقد أحدثــت األقامر االصطناعية-
املبي يف
ومنها تلســكوب هابل الفضائي ّ
الصورة -ثورة كبــرة يف جمال األبحاث
العلمية واالتصاالت.

ِّ
فكر ◀
قادت أبحاث الفيزياء إىل العديد من االبتكارات
التقنية؛ ومنها األقامر االصطناعية املستخدمة يف
االتصاالت ويف التصوير التلسكويب .اذكر أمثلة
أخرى عىل األجهزة واألدوات التي طورهتا األبحاث
الفيزيائية خالل اخلمسني عا ًما املاضية.
8

هل ت�سقط جميع الأج�سام بال�سرعة
نف�سها؟
�س�ؤال التجرب ة كيف يؤثر وزن اجلسم يف رسعة سقوطه؟

. 3الح��ظ من خالل دفع القطع لراحــة يدك ،أهيا أثقل:
القطع امللتصقة أم القطعة الواحدة؟
. 4الحظ أســقط القطع مجيعها من يدك يف الوقت نفسه،
ثم الحظ حركتها.

اخلطوات
التحليل
N
A
A B
B CC D
D E
E FF G
G H
H II JJ K
K LL M
M N
اشــتملت كتابات الفيلســوف اإلغريقي أرســطو عىل
وف ًقا لنظرية أرســطو ،ما رسعة سقوط قطعة النقد مقارنة
دراســات لبعض نظريات علم الفيزياء التي كان هلا تأثري
بالقطع امللتصقة؟ ماذا تستنتج؟
كبري يف أواخر القرون الوســطى .حيث اعتقد أرسطو أن
وضح تأثري كل من اخلصائص اآلتية يف رسعة
الوزن عامل مؤثر يف رسعة ســقوط اجلســم ،وأن رسعة التفكري الناقد ّ
سقوط اجلسم تزداد مع ازدياد وزنه .وقد استقىص جاليليو سقوط اجلســم :احلجم ،الكتلة ،الوزن ،اللون ،الشكل.
ذلك للتأكد من صحته.
. 1ألصــق أربع قطع نقد معدنية (من فئــة  50هلل ًة) م ًعا
باستخدام رشيط الصق.

. 2ضع القطع النقدية امللتصقة عىل راحة يدك ،وضع إىل
جوارها قطعة نقد واحدة.
رابط الدر�س الرقمي

 1-1الريـا�ضـيات والفيزياء

Mathematics and Physics

ما الذي خيطر ببالك عندما ترى أو تسمع كلمة «فيزياء»؟ يتخيل كثري
من الناس سبورة كُتب عليها معادالت رياضية فيزيائية مثل:
V ،E = m
__ = d
 12  a
 t2+ v
 ot + d
__ =  o ،I
 R
   c2

ولعلك تتخيل علامء وباحثني يرتــدون معطف املخترب األبيض ،وقد
وجوها شــهرية يف عامل الفيزياء مثل ألربت أينشتاين أو إسحق
تتخ ّيل
ً
نيوتن وغريمها ،وقد تُفكر يف الكثري من التطبيقات التقنية احلديثة التي
طورها علم الفيزياء ،ومنها األقامر االصطناعية ،والكمبيوتر املحمول،
ّ
وأشعة الليزر ،وغريها.

www.ien.edu.sa

الأهداف

• تو�ضح الطريقة العلمية.
ً
• جتري العمليات احلسابية وفقا للقوانني الفيزيائية،
وباستخدام التعبري العلمي.

املفردات

الفيزياء
الطريقة العلمية
الفرضية
النامذج العلمية
القانون العلمي
النظرية العلمية
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ما الفيزياء؟

?What is Physics

الفيزياء فرع من فروع العلم ُيعنى بدراسة َ
العال الطبيعي :الطاقة واملادة وكيفية ارتباطهام.
فعلامء الفيزياء يدرســون طبيعة حركة اإللكرتونات والصواريــخ ،والطاقة يف املوجات
الضوئية والصوتية ،ويف الدوائر الكهربائية ،ومكونات الكون وأصل املادة .إن اهلدف من
دراسة هذا الكتاب هو مساعدتك عىل فهم العامل الفيزيائي من حولك.
يعمل دارســو الفيزيــاء يف جماالت ومهن عديــدة؛ فبعضهم يعمل باح ًثــا يف اجلامعات
والكليات أو يف املصانع ومراكز األبحــاث ،والبعض اآلخر يعمل يف املجاالت األخرى
املرتبطة مع علم الفيزياء ،ومنها الفلك واهلندسة وعلم احلاسب وجمال التعليم والصيدلة.
وهناك آخرون يستخدمون مهارات حل املشكالت الفيزيائية يف جماالت األعامل التجارية
واملالية وغريها.

الريا�ضيات يف الفيزياء

Mathematics in Physics

يســتخدم علامء الفيزياء الرياضيات بوصفها لغة قادرة عىل التعبري عن القوانني والظواهر
الفيزيائية بشــكل واضح ومفهوم .ويف علم الفيزياء متثل املعــادالت الرياضية أداة مهمة
لنمذجة املشــاهدات ووضع التوقعات لتفســر الظواهر الفيزيائية املختلفة .فبالعودة إىل
التجربة االستهاللية تستطيع أن تتوقع أنه عند إســقاط قطع النقد املعدنية فإهنا تسقط يف
اجتاه األرض .ولكن بأي رسعة تســقط؟ يمكن التعبري عن سقوط القطع املعدنية بنامذج
خمتلفة يعطي كل منها إجابة خمتلفة عن طريقة تغري الرسعة يف أثناء الســقوط ،أو ما تعتمد
عليه هذه الرسعة .وبحساب رسعة اجلسم الساقط يمكنك مقارنة نتائج التجربة بام توقعته
يف النامذج الســابقة ،مما يتيح لك اختيار أفضلها ،والرشوع يف تطوير نموذج ريايض جديد
يعب عن الظاهرة الفيزيائية بشكل أفضل.
ّ

10

يمكن ً
مثل اســتخدام الرســوم البيانية؛ فهي تتيح الوصول إىل املعلومات بشــكل رسيع
وســهل .فاألنامط التي ال يمكن رؤيتها بسهولة يف قائمة من األرقام تأخذ شك ً
واضحا
ال
ً
وحمــد ًدا عندما مت َّثل بالرســم .وقد تأخذ النقاط املبعثرة يف الرســم البياين عدة أشــكال
عنــد توصيلها م ًعا بخــط املواءمة
ر�سم بياني للعالقة بين المتغيرين  xو y
يمر
األفضل؛ وهو أفضل خط بياين ّ
30.0
بالنقاط كلهــا تقري ًبا .فعند توصيل
25.0
النقاط املبعثرة يف الشــكل املجاور
20.0
y
نحصل عىل عالقة خطية طردية بني
15.0
ولتعرف العالقات
املتغريين  xو.y
10.0
ّ
5.0
األخرى ارجع إىل دليل الرياضيات
يف آخر الكتاب ،وكتاب الرياضيات
6.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
0.0
x
للصف الثالث املتوسط :العالقات
ال�شكل 1-1
اخلطية والعالقات الرتبيعية.

مثــــــــــال 1

فرق اجلهد الكهربائي  Vيف دائرة كهربائية يساوي حاصل رضب شدة التيار الكهربائي  Iيف املقاومة الكهربائية  Rيف تلك
الدائرة؛ أي أن .V(volts) = I(amperes) × R(ohms) :ما مقاومة مصباح كهربائي يمر فيه تيار كهربائي مقداره
 0.75 amperesعند وصله بفرق جهد مقداره 120 volt؟
1

حتليل امل�س�ألة ور�سمها
إعادة كتابة املعادلة.
تعويض القيم.

2

املعلوم

املجهول

I = 0.75 amperes
V = 120 volts

?=R

�إيجاد الكمية املجهولة
نعيد كتابة املعادلة ليكون املجهول وحده عىل الطرف األيرس للمعادلة

بعك�س طريف املعادلة
بق�سمة كال الطرفني على I
بالتعوي�ض V=120 volts ، I = 0.75 amperes
نح�صل على املقاومة بوحدة )� (Ωأو ohms
3

V = IR
IR = V
__ = R
  VI
120 volts
___________ = R
  0.75

amperes

R = 160 ohms

تقومي اجلواب

•هل الوحدات �صحيحة؟  ،1 volt = 1 ampere .1 ohmوتالحظ أن اجلواب بوحدة  volts/ampereوهذه
الوحدة هي وحدة  ohmsنفسها ،كام هو متوقع.

قليل من  ،1فمن املنطقي أن يكون اجلواب أكرب ً
• هل اجلواب منطقي؟ ُق ِّس َم الرقم  120عىل عدد أقل ً
قليل من .120

أعد كتابة املعادالت املستخدمة يف حل املسائل اآلتية ،ثم احسب املجهول:

ُ . 1و ِّصــل مصباح كهربائي مقاومتــه  50.0 Ωيف دائرة كهربائية مع بطارية فرق جهدهــا  .9.0 voltsما مقدار التيار
علم بأن معادلة أوم تعطى بالعالقة (.)V = I × R
الكهربائي املار يف املصباح؟ ً
. 2إذا حترك جســم من السكون بتســارع ثابت  aفإن رسعته vfبعد زمن مقداره ُ tت ْع َطى بالعالقة  .vf = atما تسارع
دراجة تتحرك من السكون فتصل رسعتها إىل  6 m/sخالل زمن قدره 4 s؟
. 3ما الزمن الذي تســتغرقه دراجة نارية تتسارع من السكون بمقدار  ،0.400 m/s2حتى تبلغ رسعتها 4.00 m/s؟
(علم ّ
بأن)vf = at
ً

 . Pفإذا
__ = 
ُ . 4يسب الضغط  Pاملؤثر يف سطح ما بقسمة مقدار القوة  Fاملؤثرة عمود ًّيا عىل مساحة السطح  Aحيث  FA
أثر رجل وزنه  520 Nيقف عىل األرض بضغط مقداره  ،32500 N/m2فام مساحة نعيل الرجل؟
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ال�ش��كل  1-2م��ا القي��م املنطقي��ة
ل�سرعة �سيارة؟

قيا�س التغري

N
Kــــــــ��اتJLمعدنيIK
M
ـــــــة
��Lس حلق
Mخمــــــ�
 Nاجمع
ً
وناب�ض��ا ي�س��تطيل ب�ش��كل
متماثل��ة،
ملحوظ عندما نع ّلق به حلقة معدنية.
ق�سه عند
. 1ق�س طول الناب�ض ،ثم ِ
تعلي��ق حلق��ة ،ث��م حلقت�ين ،ثم 3
حلقات معدنية به.
. 2ار�س��م بيان ًّي��ا العالق��ة ب�ين طول
الناب�ض والكتلة املعلقة به.
. 3توقع طول الناب�ض عند تعليق 4
حلقات به ثم .5
. 4اخترب توقعاتك.
التحليل واال�ستنتاج
�. 5صـف �شـكـل الـر�ســـم الـبــيــــانـي،
وكــــيـ��ف تـ�ستخــدمــ��ه لتــوقــ��ع
طولني جديدين؟

ال�ش��كل ُ 1-3يج��ري ه ��ؤالء الط�لاب
جترب��ة لتحديد قدرة كل منه��م عند �صعود
ال��درج .وي�س��تخدم كل طال��ب نتائجه لتوقع
الزمن الالزم لرفع ثقل خمتلف با�ستخدام
القدرة نف�سها.
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ه��ل ه��ذا منطقي؟ تستخدم أحيانًا وحدات غري مألوفة ،كام يف املثال  ،1وحتتاج إىل التقدير
للتحقق من أن اإلجابة منطقية من الناحية الرياضية .ويف أحيان أخرى تســتطيع التحقق
مــن أن اإلجابة تتوافق مع خربتك ،كام هو واضح من الشــكل  .1-2عندما تتعامل مع
جتربة األجســام الساقطة حتقق من أن زمن سقوط اجلسم الذي حتسبه يتوافق مع خربتك.
ً
فمثل هل حتتاج الكرة النحاسية التي تسقط من ارتفاع  5 mإىل  0.002 sأم إىل  17 sحتى
تصل إىل سطح األرض؟ طب ًعا كلتا اإلجابتني غري منطقية.

الطريقة العلمية

Scientific Method

متثل الطريقة العلمية أســلو ًبا لإلجابة عن تساؤالت علمية هبدف تفسري الظواهر الطبيعية
املختلفة .وتبدأ بطرح أسئلة بنا ًء عىل مشاهدات ،ثم حماولة البحث عن إجابات منطقية هلا
عن طريق وضع الفرضيات.
A B AC B
D CE DF EG FH GI HJ
الفرضيــة ختمني علمي عن كيفيــة ارتباط املتغريات بعضها مع بعــض .والختبار صحة
الفرضية يتم تصميم التجارب العلمية وتنفيذها ،وتسجيل النتائج وتنظيمها ،ثم حتليلها؛
يف حماولة لتفسري النتائج أو توقع إجابات جديدة .وجيب أن تكون التجارب والنتائج قابلة
للتكرار ،عند قيام باحثني آخرين بإعادة التجربة واحلصول عىل النتائج نفســها .ويوضح
الشكل  1-3جمموعة من الطالب وهم جيرون جتربة فيزيائية لقياس املعدل الزمني للشغل
الذي يبذله كل منهم يف أثناء صعود الدرج؛ أي قدرة ٍّ
كل منهم.

ال�شكل  1-4يف منت�صف ال�ستينيات من
القرن املا�ضي حاول بع�ض العلماء  -من دون
جدوى� -إزالة الت�شوي�ش امل�ستمر يف الهوائي
ال�س��تخدامه يف عل��م الفل��ك .واليوم �أ�صبح
م��ن املع��روف �أن الت�شوي���ش امل�س��تمر (مث��ل
ال�ص��وت الذي ي�ص��دره التلفاز عند انقطاع
الب��ث) ن��اجت عن موجات معين��ة ت�صدر من
الف�ض��اء اخلارج��ي .ولق��د ُع � ّد ذل��ك دع ًما
جتريب ًّيا لنظرية االنفجار العظيم.

النماذج والقوانني والنظريات تســتطيع الفكــرة أو املعادلة أو الرتكيب أو النظام نمذجة
الظاهرة التي حتاول تفســرها .فالنامذج العلمية تعتمد عىل التجريب ،ودروس الكيمياء
تعيد إىل األذهان النامذج املختلفة للذرة التي اســتخدمت عرب الزمن ،حيث تعاقب ظهور
نامذج ذرية جديدة هبدف تفسري املشاهدات والقياسات احلديثة.

وإذا مل تؤكــد البيانــات اجلديدة صحــة النموذج وجب إعــادة اختبار كليهــا .و ُيظهر
الشــكل ً 1-4
مثال تارخي ًّيا عىل ذلك .وإذا أثريت تساؤالت حول نموذج علمي معتمد،
يقوم الفيزيائيون ً
أول بتفحص هذه التساؤالت بعناية للتأكد من صحتها :هل يستطيع أي
شخص احلصول عىل النتائج نفسها عند البحث؟ هل هناك متغريات أخرى؟وإذا تولدت
معلومات جديدة عن جتارب الحقة فيجب تغيري النظريات لتعكس املكتشفات اجلديدة.
فعىل ســبيل املثال ،كان االعتقاد السائد يف القرن التاســع عرش أن العالمات اخلطية التي
يمكن رؤيتها عىل كوكب املريخ عبارة عن قنوات ،كام هو موضح يف الشكل  .1-5 aوبعد
تطور املناظري الفلكية (التلسكوبات) أثبت العلامء أنه ال يوجد مثل هذه العالمات ،كام هو
واضح يف الشكل .1-5 b
ويف الوقت احلايل ،باســتخدام أجهــزة أفضل ،وجد العلامء دالئل تشــر إىل أن املاء كان
موجو ًدا عىل ســطح املريخ يف املايض ،كام هو موضح يف الشــكل  .1-5 cإن أي اكتشاف
جديد يعني ظهور تساؤالت جديدة وجماالت جديدة لالستكشاف.
c

b

c

a

b

ال�ش��كل ُ 1-5يظه��ر ر�س��م للم�ش��اهدات
امل�أخ��وذة م��ن املناظ�ير الفلكي��ة القدمي��ة
قن��وات على �س��طح كوك��ب املري��خ ( .)aوال
تظه��ر ه��ذه القن��وات يف ال�ص��ور احلديث��ة
امل�أخ��وذة من مناظ�ير فلكية متطورة (.)b
وتظه��ر �صخ��ور ر�س��وبية طبقي��ة يف �ص��ورة
�أحدث ل�سطح املريخ ،مما ي�شري �إلى �أن هذه
الطبق��ات ق��د تك ّون��ت يف مياه راك��دة (.)c
ac

b

a
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القانون العلمي قاعدة طبيعية جتمع مشــاهدات مرتابطة لوصف ظاهرة طبيعية متكررة،
ويعــر عنها بعبارة تصف العالقة بني متغريين أو أكثــر ،ويمكن التعبري عن هذه العالقة
يف معظم احلاالت بمعادلة رياضية .فعىل ســبيل املثال ينص قانون حفظ الشــحنة عىل أنه
خالل التحوالت املختلفة للامدة تبقى الشحنة الكهربائية ثابتة قبل التحول وبعده .وينص
قانون االنعكاس عىل أن زاوية سقوط الشعاع الضوئي عىل السطح العاكس تساوي زاوية
انعكاسه عن السطح نفسه .الحظ أن القانون ال يفرس سبب حدوث هذه الظواهر ولكنه
يقدم وص ًفا هلا.

النظرية العلمية إطار جيمع بني عنارص البنــاء العلمي يف موضوع من موضوعات العلم،
وهو قادر عىل تفسري املشاهدات واملالحظات املدعومة بنتائج جتريبية التتعارض مع نظرية
أخرى يف موضوع آخر من موضوعات العلم .وهي بذلك تشتمل عىل عنارص البناء العلمي
تفسريا للقوانني،
كافة ،من فرضيات وحقائق ومفاهيم وقوانني ونامذج؛ فالنظرية قد تكون
ً
وهي أفضل تفسري ممكن ملبدأ عمل األشياء .فعىل سبيل املثال ،تنص نظرية اجلاذبية الكونية
ُراجع
عىل أن مجيع الكتل يف الكون تنجذب إىل كتــل أخرى وجيذب بعضها ً
بعضا .وقد ت َ
القوانني والنظريات أو ُت َمل مع الزمن ،كام هو واضح يف الشــكل  .1-6ويطلق اســم
نظرية فقط عىل التفسري الذي تدعمه بقوة نتائج التجارب العملية.
ال�ش��كل  1-6تتغ�ير النظري��ات و ُتع��دل
عندما تُوفر التج��ارب اجلديدة مالحظات
جدي��دة .فنظري��ة �س��قوط الأج�س��ام مث� ًلا
خ�ضعت للكثري من التعديل واملراجعة.

اعتقد الفال�سفة الإغريق �أن الأج�سام ت�سقط لأنها تبحث عن �أماكنها الطبيعية ،وكلما كانت كتلة
الأج�سام �أكرب كان �سقوطها �أ�سرع.
مراجعة
و�ضح جاليليو �أن �سرعة �سقوط الأج�سام تعتمد على زمن �سقوطها ال على كتلتها.
مراجعة
�صحيحا� ،إال �أن نيوتن �أرجع �سبب �سقوط الأج�سام �إىل وجود قوة جتاذب بني
ر�أيُ جاليليو كان
ً
الأر�ض وبني هذه الأج�سام.
مراجعة
ما زالت مقرتحات جاليليو ونيوتن يف �سقوط الأج�سام حتتفظ ب�صحتها ،وافرت�ض �أين�شتاين فيما بعد
�أن قوة التجاذب بني ج�سمني �إمنا هي ب�سبب الكتلة التي ت�ؤدي �إىل حتدب الف�ضاء (الزمكان) حولها.
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 1-1مراجعة
. 5ريا�ضيات ملاذا توصف املفاهيم يف الفيزياء بواســطة
املعادالت الرياضية؟

	. 6مغناطي�سية حتسب القوة املؤثرة يف شحنة تتحرك يف
جمال مغناطييس بالعالقة  = Bqv
F
حيث:
 Fالقوة املؤثرة بوحدة kg.m/s 2
 qالشحنة بوحدة  .s
A
 vالرسعة بوحدة  /s
m
 Bكثافة الفيض املغناطييس بوحدة .(tesla) T
ربا عنها بالوحدات أعاله؟
ما وحدة ُ Tمع ً

. 7مغناطي�سية أعد كتابة املعادلة F = Bqv :للحصول
عىل  vبداللة كل من  Fو  qو .B
. 8التفك�ير الناق��د القيمــة املقبولة لتســارع اجلاذبية
األرضيــة هــي  .9.80 m/s2ويف جتربة لقياســها
باستخدام البندول حصلت عىل قيمة .9.4 m/s2
فس إجابتك.
هل تقبل هذه القيمة؟ ّ
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رابط الدر�س الرقمي

 1-2القيا�س

Measurement

الأهداف

• تتع��رف النظــام الــدويل
للوحدات.
•تــ�ستـخــــ��دم تــحـليـــل
الوحــدات للتحويــل من
وحدة إىل أخرى.
• تق�� ِّوم اإلجابات باســتخدام
حتليل الوحدات.
• متيـّ��ز بني الدقــة والضبط.
•حتــدّ د دقــــة الكميـــات
املقيسة.

املفردات
القياس

حتليل الوحدات

دقة القياس
الضبط

ال�شكل  1-7ي�ستخدم هذا ال�شخ�ص جهاز
قيا���س �ضغ��ط �إلكرتون ًّيا لقيا���س �ضغط دمه.
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عندما تزور الطبيب إلجراء الفحوصات الطبية فإنه يقوم بإجراء عدة قياســات ،طولك
ويعب عنه بأرقام ،كام
وكتلتك وضغــط دمك ومعدل دقات قلبك ،وحتى نظرك يقــاس ّ
يتم أخذ عينة من الدم إلجراء بعض القياسات ،ومنها مستوى احلديد أو الكولسرتول يف
حتول مشاهداتنا إىل مقادير كمية يمكن التعبري عنها باألرقام ؛ فال يقال
الدم .فالقياســات ّ
110
___ ً
مثل ،وهو
إن ضغط الدم -عند شــخص -جيدٌ إىل حد ما ،بل يقــال إن ضغط دمه 
60
احلد األدنى املقبول لضغط الدم يف اإلنسان .انظر الشكل .1-7
ســت كتلة
القيـــاس هـــو مقارنة كمية جمهولة بأخرى معيارية .فعىل ســبيل املثال ،إذا ِق
َ
عربة ذات عجالت فـــإن الكميـة املجهولـة هي كتلـة العربـــة ،والكميـة املعياريـة هي
) ،kilogram (kgعلام بأن الكتلة تقاس باستخدام امليزان ذي الكفتني وميزان القصور.
ويف جتربة قيــاس التغري الواردة يف البند الســابق ،يمثل طول النابــض الكمية املجهولة
و) meter (mالكمية املعيارية.

النظام الدويل للوحدات

SI Units

لتعميم النتائج بشــكل مفهوم لدى الناس مجي ًعا من املفيد استخدام وحدات قياس متفق
انتشارا يف مجيع أنحاء العامل .ويتضمن
عليها .ويعدّ النظام الدويل للوحدات النظا َم األوسع
ً
النظام الدويل للوحدات ( )SIسبع كميات أساسية موضحة يف اجلدول  .1-1وقد حددت
وحدات هذه الكميات باستخدام القياس املبارش ،معتمدة عىل وحدات معيارية لكل من
الطــول والكتلة ،حمفوظة بدائرة األوزان واملقاييس بمدينة ليون بفرنســا ،كام هو موضح
يف الشــكل  .1-8أما الوحدات األخرى التي تسمى الوحدات املشتقة فيمكن اشتقاقها
من وحدات الكميات األساسية بطرائق خمتلفةً .
فمثل تقاس الطاقة باستخدام وحدة )(J
 Jouleحيــث  ،1 J =1 kg.m2 /s2وتقاس الشــحنة الكهربائية بوحدة Coulombs
) ،(Cحيث .1 C = 1 A.s

جــدول 1-1

الطو 
ل
الكتل ة
الزمن

الكميات الأ�سا�سية ووحدات قيا�سها يف النظام الدويل
الوحدة الأ�سا�سية
الكمية الأ�سا�سية

الرمز

length

meter

m

mass

kilogram

kg

time

second

s

temperature

Kelvin

K

mole

mol

درجة احلرارة
كمية املادة amount of substance
التيار الكهربائي electric current
شدة اإلضاءة luminous intensity

ampere

A

candela

cd

البد أنك تعلمت خالل دراســة الرياضيات أن حتويل املرت إىل كيلومرت أسهل من حتويل
القدم إىل ميل .إن ســهولة التحويل بني الوحدات ميزة أخرى من ميزات النظام الدويل.
وللتحويــل بني وحدات النظام الدويل نرضب أو نقســم عىل الرقــم عرشة مرفو ًعا إىل
قوة مالئمة .وهناك جمموعة بادئات (أجزاء ومضاعفات) تُســتَخدم يف حتويل وحدات
النظام الدويل باســتخدام قوة مناسبة للرقم  ،10كام هو موضح يف اجلدول  ،1-2والتي
قد تصادف العديد منهــا يف حياتك اليومية ،مثــل nanoseconds ،milligrams
 ... gigabytesإلخ.
جــدول 1-2

البادئات امل�ستخدمة مع وحدات النظام الدويل
البادئة

الرمز

امل�ضروب فيه

القوة

femto -

f

0.000000000000001

10-15

nano -

n

pico -

micro -

milli -

p

0.000000000001

µ

0.000001

0.000000001

m

0.001

d

0.1

mega -

M

1000,000

tera -

T

1000,000,000,000

centi -

c

kilo -

k

deci -

giga -

G

0.01

1000

1000,000,000

10

-12

10

-9

10

-6

10

-3

10-2
10

-1

103
10

6

10

9

10

12

مثال
)femtosecond (fs
)picometer (pm

)nanometer (nm

ال�شكل  1-8الوحـــــــــدتــــــــــــان املعياريتــــــان
للكيلوجــرام واملتــــــــر مو�ضحتان يف ال�صورة.
ويع ّرف املرت املعياري ب�أنه امل�سافة بني
�إ�شارتني على ق�ضيــــــب مــــن البالتينيــــوم
والأريديوم ،وملا كـــــــانت ُطرق قيا�س الزمن
�أدق من ُطرق قيا�س الطول ف�إن املرت يع ّرف
ب�أنه امل�سافة التي يقطعها ال�ضوء يف الفراغ
1
  299792458
يف 
_________ ثانية.

)microgram (µg

)milliamps (mA
)centimeter (cm
)deciliter (dl

)kilometer (km

)megagram (Mg
)gigameter (Gm
)terahertz (THz
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حتليل الوحدات

Dimensional Analysis

تســتطيع اســتخدام الوحدات للتحقق من صحة إجابتك؛ فأنت تســتخدم عادة معادلة
أو جمموعة من املعادالت حلل مســألة فيزيائية .وللتحقق من حلها بشكل صحيح اكتب
املعادلة أو جمموعة املعادالت التي ستستخدمها يف احلل .وقبل إجراء احلسابات حتقق من
أن وحدات إجابتك صحيحة ،كام هو واضح يف اخلطوة رقم  3يف املثال  .1عىل سبيل املثال
إذا وجدت عند حساب الرسعة أن اإلجابة بوحدة  s/mأو  ،m/s 2فاعرف أن هناك خطأ
يف حل املسألة .وهذه الطريقة يف التعامل مع الوحدات -باعتبارها كميات جربية -تسمى
حتليل الوحدات.
يســتخدم حتليل الوحدات يف إجياد م ِ
عامل التحويل ،ومعامل التحويل هو معامل رضب
ُ
صحيحا ( .)1عىل ســبيل املثال  ،1 kg = 1000 gومن هنا تستطيع بناء
يســاوي واحدً ا
ً
معامل التحويل اآليت:
1 kg

______ = 1
  1000 g
1000 g
1 kg

______= 1
 
أو 

نختار معامل حتويل جيعل الوحدات ُيشــطب بعضها مقابــل بعض؛ بحيث نحصل عىل
اإلجابة بالوحدة الصحيحة ،فمث ً
ال لتحويل  1.34 kgمن احلديد إىل ) grams (gفإننا نقوم
بام يأيت:
1000 g
______( 1.34 kg
 
) = 1340 g
1 kg

أيضا إىل عمل سلسلة من التحويالت .فلتحويل  43 km/hإىل ً m/s
مثل نقوم
وقد حتتاج ً
بام يأيت:
______ 43 km
_____ ( ) 1 h
1 min) = 12 m/s
_____ (
______ ( )) (  1000 m
60 s
60 min

1 km

1h

استخدم حتليل الوحدات للتحقق من املعادلة قبل إجراء عملية الرضب.
 . 9كم  MHzيف 750 kHz؟

. 10عبِّ عن  5201 cmبوحدة .km
. 11كم ثانية يف السنة امليالدية الكبيسة (السنة الكبيسة  366يو ًما)؟
حول الرسعة  5.30 m/sإىل .km/h
ّ . 12
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الدقة وال�ضبط

بيانات التجربة

Precision Versus Accuracy

متثل كل من الدقة والضبط خاصية من خصائص القيم املقيســة .ففي جتربة قياس التغري
الواردة يف القسم السابق قام ثالثة طالب بإجراء التجربة أكثر من مرة ،مستخدمني نوابض
ً
مسجل
وكرر التجربة
متشاهبة ،وهلا الطول نفسه؛ حيث ع ّلق كل منهم حلقتني معدنيتنيّ ،
عدة قياسات.

15.0

14.0

عندما أجـرى الطالـب األول التجربة تراوحـــت قياســـات طـول النــابـــض بــني
 14.4 cmو ، 14.8 cmوكان متوسط قياساته ( 14.6 cmانظر الشكل .)1-9
كرر الطالبان الثاين والثالث اخلطوات نفسها ،وكانت النتائج كام يأيت:
ّ
•قياسات الطالب األول.(14.6 ± 0.2) cm :
•قياسات الطالب الثاين.(14.8 ± 0.3) cm :
•قياسات الطالب الثالث.(14.0 ± 0.1) cm :

ما مقدار كل من دقة وضبط القياســات يف التجربة الســابقة؟ تســمى درجة اإلتقان يف
ُعب عــن مدى تقارب نتائج القياس بغــض النظر عن صحتها.
القيــاس دقة القياس ،وت ّ
إن قياســات الطالــب الثالث هي األكثــر دقة ،وهبامــش خطأ مقــداره ،± 0.1 cm
بينام كانت قياسات الطالبني اآلخرين أقل دقة ،وهبامش خطأ أكرب.
تعتمد الدقة عىل كل من األداة والطريقة املستخدمة يف القياس .وعمو ًما كلام كانت األداة
ذات تدريج بقيم أصغر كانت القياسات أكثر دقة ،ودقة القياس تساوي نصف قيمة أصغر
تدريج يف األداة .فعىل سبيل املثال ،للمسطرة يف الشكل  1-10aتدرجيات كل منها يساوي
 .0.1cmوتستطيع من خالل هذه األداة أن تقيس بدقة تصل إىل  ،0.05 cmأما املسطرة
املب ّينة يف الشكل  1-10bفإن أصغر تدريج هو  .0.5 cmما دقة القياس هلذه املسطرة؟ وما
دقة قياساتك عندما أجريت جتربة النابض مع احللقات املختلفة؟

طول الناب�ض

14.5

13.7
3

2

الطالب

1

ال�ش��كل � 1-9إذا نف��ذ ثالث��ة ط�لاب
التجربة نف�سها فهل تتطابق القيا�سات؟ هل
تتكرر نتيجة الطالب الأول؟
الربط مع رؤية 2030

ً
Increase the average of life
expectancy from 74 to 80 years

 1.1.2تعزيز قيـم الإتقــان واالن�ضباط

دليل الرياضيات
القياسات واألرقام املعنوية 213-217

ال�ش��كل  1-10طــ��ول قلــــ��م الر�صــــــ��ا�ص
 ،(a) (4.85 ± 0.05) cmيف ح�ين
ط��ول قل��م الر�صا���ص )b) (4.8 ± 0.25
.)cm
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يصف الضبط اتفاق نتائــج القياس مع القيمة املقبولة يف القيــاس؛ وهي القيمة املعتمدة
التي قاســها خرباء مؤهلون .والطريقة الشــائعة الختبار الضبط يف اجلهاز تسمى معايرة
النقطتني ،وتتم ً
أول بمعايرة صفر اجلهاز ،ثم بمعايرة اجلهاز ،بحيث يعطي قيمة مضبوطة
وصحيحة عندما يقيس كمية ذات قيمة معتمدة .انظر الشــكل  .1-11ومن الرضوري
إجراء الضبط الدوري لألجهزة يف املخترب ،ومنها املوازين واجللفانومرتات.
ال�شكل ُ 1-11يخترب ال�ضبط عن طريق
قيا�س قيمة معلومة.

ما العالقة بني الكتلة واحلجم؟
ارجع �إلى دليل التجارب يف من�صة عني

تقنيات القيا�س اجليد

Techniques of Good Measurement

ولضامن الوصول إىل مســتوى الضبط املطلوب والدقة التي يســمح هبا اجلهاز ،جيب أن
تستخدم األجهزة بطريقة صحيحة ،وأن تتم القياسات بحذر وانتباه لتجنب أسباب اخلطأ
يف القياس .ومن أكثر األخطاء الشخصية شــيو ًعا ما ينتج عن الزاوية التي تؤخذ القراءة
من خالهلا؛ حيث جيب أن تقرأ التدرجيات بالنظر عمود ًّيا وبعني واحدة ،كام هو موضح يف
الشكل  .1-12aأما إذا ُقرئ التدريج بشكل مائل ،كام هو موضح يف الشكل ،1-12b
عم يســمى "اختالف زاوية النظر
فإننا نحصل عىل قيمة خمتلفة وغري مضبوطة ،وينتج هذا ّ
 ،"Parallaxوهو التغري الظاهري يف موقع اجلسم عند النظر إليه من زوايا خمتلفة .ولكي
تالحــظ أثر اختالف زاوية النظر يف القياس قم بقياس طول قلم احلرب بالنظر إليه بشــكل
عمودي عىل التدريج ،ثم اقرأ التدريج بعد أن حترف رأسك إىل جهة اليمني أو جهة اليسار.

تطبيق الفيزياء
قيـــا�س امل�سافــــــة بني الأر�ض
والقمر متكن العلماء من قيا���س امل�س��افة

ب�ين القمر والأر�ض بدقة عن طريق �إر�س��ال
�أ�ش��عة لي��زر يف اجت��اه القم��ر م��ن خ�لال
مناظري فلكية .تنعك���س حزمة �أ�ش��عة الليزر
عن �س��طح عاك���س ُو�ض��ع على �س��طح القمر
وترتد عائدة �إلى الأر�ض ،مما م ّكن العلماء
من قيا���س متو�س��ط امل�س��افة بني مركــــ��زي
القم��ر والأر���ض ،وهـــــ��ي ،385000 km
ب�ضبـــــــــــ��ط يزي��د عل��ى ج��زء م��ن ع�ش��رة
ملي��ارات .وبا�س��تخدام تقني��ة اللي��زر ه��ذه
اكت�شــ��ف العلمـــــــ��اء �أن القمـــــ��ر يبتـعـــ��د
عـــــــــ��ن الأر���ض �سنـــــــ��و ًّيا مبعـــــــ��دل 3.8
 cm/yrتقري ًبا.
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ال�شكل  1-12عند النظر �إلى التدريج ب�شكل عمودي كما يف ( )aتكون قراءتك �أ�ضبط مما لو نظرت ب�شكل مائل
كما يف (.)b
c

b

a c

b

a

يعــرَّ عن الطاقة الكهربائية املســتهلكة يف املنازل بوحدة كيلوواط.ســاعة ( .)kWhفإذا كانت قــراءة عداد الكهرباء يف
فعب عن كمية الطاقة املستهلكة بوحدة:
منزل  300 kWhخالل شهر ّ
. 1اجلول ( ،)Jإذا علمت أن .1 kWh = 3.60 MJ
.1 eV = 1.60 × 10-19
. 2اإللكرتون فولت ( ،)eVإذا علمت أن   J

 1-2مراجعة
. 13مغناطي�س��ية بروتــون شــحنته 1.6 × 10-19 A.s

يتحرك برسعة  2.4 × 105 m/sعمود ًّيا عىل جمال
مغناطييس شدته  .4.5 Tحلساب القوة املغناطيسية
املؤثرة يف الربوتون:
عوض بالقيم يف املعادلة  ،F = Bqvوحتقق من
	ّ . a
صحة املعادلة بتعويض الوحدات يف طرفيها.
	. bاحســب مقدار القــوة املغناطيســية املؤثرة يف
الربوتون.

. 14ال�ضبط بعض املســاطر اخلشبية ال يبدأ صفرها عند
احلافة ،وإنام بعد عدة ملمرتات منها .كيف يؤثر هذا
يف ضبط املسطرة؟
. 15الأدوات لديك ميكروميرت (جهاز يســتخدم لقياس
طول األجســام أو قطرهــا إىل أقرب )0.01 mm
ُمن َْح ٍن بشــكل ســيئ .كيف تقارنه بمسطرة مرتية
ذات نوعية جيدة ،من حيث الدقة والضبط؟

	. 16اخت�لاف زاوية النظر هل يؤثر اختالف زاوية النظر
يف دقة القياسات التي جترهيا؟ وضح ذلك.

. 17الأخط��اء أخــرك صديقك أن طولــه ،182 cm
وضح مدى دقة هذا القياس.
. 18الدقــ��ة صنـــدوق طــــوله  ،19.2 cmوعرضه
 ،18.1cmوارتفاعه .20.3 cm
	. aما حجم الصندوق؟
	. bما دقة قياس الطول؟ وما دقة قياس احلجم؟
	. cما ارتفــاع جمموعة مــن  12صندو ًقا من النوع
نفسه؟
	. dما دقة قيــاس ارتفاع الصنــدوق مقارنة بدقة
قياس ارتفاع  12صندو ًقا؟
. 19التفك�ير الناقد كتب زميلك يف تقريره أن متوســط
الزمن الالزم ليدور جســم دورة كاملة يف مســار
دائري هو  .65.414 sوقد سجلت هذه القراءة عن
طريق قياس زمن  7دورات باستخدام ساعة دقتها
املدونة يف التقرير؟
 .0.1 sما مدى ثقتك يف النتيجة ّ
وضح إجابتك.
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اإلنترنت
ا�ستك�شاف حركة الأج�سام

الفيزياء علم يعتمد عىل املشاهدات التجريبية .والعديد من املبادئ التي تستخدم لوصف األنظمة
امليكانيكية وفهمها -ومنها احلركة اخلطية لألجسام -يمكن تطبيقها لوصف ظواهر طبيعية أخرى
أكثر تعقيدً ا .كيف تستطيع قياس رسعة املركبات يف رشيط فيديو؟

�س�ؤال التجربة

ما أنواع القياسات التي يمكن إجراؤها إلجياد رسعة مركبة؟
 تفحــص حركة جمموعة مــن املركبات يف أثناء
عرض رشيط فيديو.

. 1الحظ أن لقطات الفيديو أخــذت يف وقت الظهرية .وأنه
يوجد عىل امتداد اجلانب األيمن من الطريق مســتطيالت
طويلة من طالء أبيض تســتخدم ملالحظة حركة املرور من
اجلو ،وأن هذه العالمات تتكرر بانتظام كل . 0.322 km

 تصف حركة املركبات.

 جتمع وتنظم البيانات املتعلقة بحركة مركبة.

. 2الح��ظ ما أنواع البيانات التــي يمكن مجعها؟ َن ّظم جدوالً

 حتسب رسعة مركبة.

L
J M
K N
L M N

H
J K
I

االتصال باإلنرتنت

ساعة إيقاف
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G
I

H
F

D
F G
E

E
C

كاملوضــح يف الصفحة املقابلة ،وســجل مالحظاتك عن
حميط التجربــة واملركبات األخرى والعالمــات .ما لون
املركبــة التي تركز عليهــا الكامريا؟ ما لــون مركبة النقل
الصغرية يف اجلانب األيرس من الطريق؟
A B A
C D
B
ِ . 3ق���س وق��دِّ ر أعد مشاهدة الفيديو مرة ثانية والحظ تفاصيل
ٍ
مســتو؟ يف أي اجتاه تتحرك املركبات؟
أخرى .هل الطريق
ما الزمن الالزم لتقطع كل مركبة املســافة بني إشــارتني؟
سجل مالحظاتك وبياناتك.

جدول البيانات
عدد الإ�شارات البي�ضاء

امل�سافة ()km

. 1خلص مالحظاتك النوعية.
. 2خلص مالحظاتك الكمية.

. 3م ّث��ل بيان��ات اخلطوتني السابقتني عىل حمورين متعامدين
(املسافة مع الزمن).
. 4قدِّ ر رسعة املركبات بوحدة  km/sو.km/h

. 5توقع املسافة التي ستقطعها كل مركبة يف مخس دقائق.

زمن املركبة البي�ضاء ( )sزمن مركبة النقل ال�صغرية
الرمادية ()s

تأثريها؟ كيف حتســن قياســاتك؟ ما الوحــدات املنطقية
للرسعة يف هذه التجربة؟ إىل أي مدى تستطيع توقع موقع
السيارة؟ نفذ التجربة إذا أمكن ،وخلص نتائجك.
عندما يشاهد عدا َد الرسعة ٌّ
كل من راكب جيلس يف املقدمة
وسائق احلافلة وراكب جيلس يف اخللف فإهنم سيقرؤون:
 90 km/hو  100 km/hو  110 km/hعىل الرتتيب.
فس هذا االختالف.
ّ

. 1اح�سب الدقة يف قياس املسافة والزمن.

. 2اح�سب الدقة يف قياس الرسعة ،وعالم تعتمد؟

. 3ا�س��تخدام املتغ�يرات والثواب��ت صف املتغريات املستقلة
واملتغريات التابعة يف هذه التجربة.
أي الرسوم البيانية التي حصلت عليها للمركبات
. 4ق��ارن ّ
ذات ميل أقل؟ وماذا يساوي هذا امليل؟
ٍ
(مواز
. 5ا�س��تنتج ما الذي يعنيــه حصولك عىل خط أفقي

�صمم جتربة:
لإر�س��ال جتربت��ك يف قيا���س ال�س��رعة داخل غرف��ة ال�صف
ا�س��تخدم �س��يارة التحك��م ع��ن ُبع��د ،ثم �س��جل �أ�س��ماء املواد
والأدوات امل�ستخدمة ،وطريقة عمل التجربة ،ومالحظاتك،
وا�س��تنتاجاتك ب�ش���أن �ضبط التجربة ودقة القيا�س��ات� .إذا
نف َّْذت التجربة فعل ًّيا فابعث نتائجك وقراءاتك.

ملحور الزمن) عند رسم عالقة املسافة مع الزمن؟

الرسعة هي املســافة املقطوعة مقســومة عىل الزمن الذي
قطعت فيه .وضح كيف تســتطيع قيــاس الرسعة يف غرفة
الصف باســتخدام ســيارة صغرية تعمــل بالتحكم عن
ُبعد؟ مــا العالمات التي ستســتخدمها؟ كيف تســتطيع
قياس املســافة والزمن بدقة؟ هل تؤثر الزاوية التي يؤخذ
منها قياس اجتياز الســيارة لإلشارة يف النتائج؟ وما مدى
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تاريخ تطور احلا�سوب

Computer History and Growth

عندما ت�س��تخدم برامج احلاسوب أو تبعث برسائل
إلكرتونية فــإن ذلك يتطلب من احلاســوب حل
مئات املعــادالت الرياضية برسعة هائلة ،بحيث ال
تستغرق إال أجزاء من املليار من الثانية.

اجليل الأول من احلوا�س��يب كان بمقدرة احلواسيب
األوىل حل املعادالت املعقدة ،لكنها كانت تستغرق
وقتًــا طويالً؛ حيــث كان علامء احلاســوب آنذاك
يواجهون حتديات حقيقية يف حتويل الصور إىل صيغ
يستطيع احلاســوب معاجلتها ،إضافة إىل األحجام
الضخمــة للحواســيب والتكلفة املاديــة املرتفعة
لذاكرهتا.

الذاك��رة كانــت صناعــة ذاكرة اجليــل األول من
احلواســيب مكلفة جدًّ ا ،وكام تعلم فإن زيادة سعة
الذاكرة جيعل احلاسوب يعمل أرسع؛ فصناعة ذاكرة
بسعة  1 byteكان يتطلب  8دوائر كهربائية ،وهذا
يعني أنــه لصناعة ذاكرة بسعـــــة 1024 bytes
( -)1 kbوهي سعة ضئيلة يف وقتنا احلارض -حيتاج
إىل  8192دائرة كهربائية.

ومن الطريف أن تعلم أن ســعة ذاكرة احلاســوب
الذي كان عىل متن ســفينة أبوللــو الفضائية التي
هبطت عىل سطح القمر مل تكن تتجاوز .64 kb

كم��ا �أن �أحجام احلوا�س��يب كانت ضخمة جدًّ ا؛ فهي
حتوي الكثري من األســاك والرتانزســتورات ،كام
هــو موضح يف الصورة أعاله .وكانت رسعة مرور
التيار الكهربائي خــــــال هــــذه األسـالك ال
يتجاوز   __23رسعة الضوء .وبســبب طول األسالك
املســتخدمة فإنه يلزم التيــار الكهربائي فرتة زمنية
طويلة ليمر خالهلا.
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يف عام 1960م قــام جمموعة من العلــاء باخرتاع
الدوائر املتكاملة التي سامهت يف تقليل حجم الدوائر
احلاسوبية وتكلفتها كثرياِ ،
وصغر حجم احلاسوب
ً
مع زيادة ســعته .واليــوم تصنع ترانزســتورات
الرقاقــات اإللكرتونية بأحجام صغــرة جدًّ ا ،كام
تقلــص حجم احلاســوب ،وقل ســعره ،حتى إن
اهلاتف املحمول حيتوي عىل تقنيات حاســوبية أكرب
كثريا من الكمبيوترات املركزية العمالقة التي كانت
ً
تستخدم يف سبعينيات القرن املايض.

1-1

الريا�ضيات والفيزياء

المفردات
•الفيزياء

•الطريقة العلمية
•الفرضيات

•النامذج العلمية

•القانون العلمي
•النظرية العلمية

Mathematics and Physics

املفاهيم الرئي�سة
•الفيزياء علم دراسة املادة والطاقة والعالقة بينهام.
•الطريقــة العلمية عملية منظمة للمشــاهدة والتجريــب والتحليل لإلجابة عن األســئلة حول العامل
الطبيعي.
•الفرضية ختمني علمي عن كيفية ارتباط املتغريات بعضها مع بعض.
تسهل النامذج العلمية دراسة وتفسري الظواهر الطبيعية والعلمية.
• ّ
•القانون العلمي قاعدة طبيعية جتمع مشاهدات مرتابطة لوصف ظاهرة طبيعية متكررة.
•النظرية العلمية إطار جيمع بني عنارص البناء العلمي يف موضوع من موضوعات العلم ،وهي قادرة عىل

تفسري املشاهدات واملالحظات املدعومة بنتائج جتريبية.
1-2

القيا�س

المفردات
•حتليل الوحدات
•القياس
•الدقة

•الضبط

Measurement

املفاهيم الرئي�سة
•يستخدم طريقة أو أسلوب حتليل الوحدات للتحقق من أن وحدات اإلجابة صحيحة.
•القياس مقارنة كمية جمهولة بأخرى معيارية.

ُعب عن مدى تقارب نتائج القياس بغض النظر عن صحتها.
•الدقة هي درجة اإلتقان يف القياس ،وت ّ
•يصف الضبط كيف تتفق نتائج القياس مع القيمة املقبولة يف القياس معربا عن صحتها.
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خريطة املفاهيم

____ =  .Fما نوع العالقة بني
. 27لديك العالقة اآلتية    mrv
كل مما يأيت؟ (دليل الرياضيات )225-229
	 F. aو r
	 F. bوm
	 F. cو v
2

. 20أكمل خريطة املفاهيــــــم أدنـــاه بام يناسبها من
خطوات الطريقة العلمية.
حتديد امل�شكلة

تعديل
الفر�ضية

تطبيق املفاهيم

و�ضع الفر�ضيات

تكرار

. 28ما الفــرق بني النظرية العلميــة والقانون العلمي؟
وما الفــرق بني الفرضية والنظريــة العلمية؟ أعط
أمثلة مناسبة.
. 29الكثاف��ة تُعــرف الكثافة بأهنا كتلــة وحدة احلجوم
وتساوي الكتلة مقسومة عىل احلجم.
	. aما وحدة الكثافة يف النظام الدويل؟
	. bهل وحدة الكثافة أساسية أم مشتقة؟

اال�ستنتاج

�إتقان املفاهيم
. 21ما املقصود بالطريقة العلمية؟()1-1

. 22ما أمهية الرياضيات يف علم الفيزياء؟ ()1-1
. 23ما النظام الدويل للوحدات؟ ()1-2

. 24ماذا تُسمى قيم املرت اآلتية؟ ()1-2
1 m .a
1000 m .c
m .b
___ 
100
. 25يف جتربة عمليــة ،قيس حجم الغــاز داخل بالون
وحددت عالقتــه بتغري درجة احلــرارة .ما املتغري
املستقل ،واملتغري التابع فيها؟

(دليل الرياضيات )224
	. 26ما نوع العالقة املوضحة يف الشكل اآليت؟

. 30قــام طالبان بقياس رسعة الضــوء؛ فحصل األول
عــى  ،(3.001 ± 0.001) × 108  m/sوحصل
الثاين عىل .) 2.999 ± 0.006) × 108  m/s
	. aأهيام أكثر دقة؟
علم بأن القيمة املعيارية لرسعة
	. bأهيام أكثر ضب ًطا؟ ً
الضوء هي2.99792458 × 108  m/s :
. 31ما طول ورقة الشــجر املبينة يف الشــكل 1-14؟
ضمن إجابتك خطأ القياس.
ِّ

(دليل الرياضيات )225-229

y

ال�شكل 1-13

x
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ال�شكل 1-14
C01-09A-845813
Final

. 33يـقـاس الضـــغط بـوحـدة الباسـكـال  Paحـيث
قياسا
  ،1 Pa =1 kg/m.s2فهل يمثل التعبري اآليت ً
للضغط بوحدات صحيحة؟
)(0.55 kg)(2.1 m/s
 9.80 m/s

_______________ 
  

2

 1-2القيا�س

حول ًّ
كل مما يأيت إىل مرت:
ّ . 34
	42.3 cm. a

4

2

1

A

0

عب عن مقدار قوة جذب األرض للجسم بالعالقة
ُ . 32ي َّ
 F = mg؛ حيــث متثــل  mكتلــة اجلســم و g
التســارع الناتـــج عــن اجلاذبيــــة األرضيـــة
) .(g = 9.80 m/s2
	. aأوجد القوة املؤثرة يف جسم كتلته .41.63 kg
	. bإذا كـانت القــــوة املـؤثــرة فــي جـسم هـي
  ،632 kg.m/s 2فام كتلة هذا اجلسم؟

3

5A

�إتقان حل امل�سائل
 1-1الريا�ضيات والفيزياء

وضمن
. 37اقــرأ القياس املوضح يف الشــكل ،1-16
ِّ
خطأ القياس يف اإلجابة.

CLASS A

ال�شكل 1-16
C01-10A-845813
Final

. 38يمثل الشــكل  1-16العالقة بني كتل ثالث مواد
وحجومها التي ترتاوح بني .0-60 cm3
	. aما كتلة  3 0 cm3من كل مادة؟
	. bإذا كان لديك  100 gمن كل مادة فام حجم كل
منها؟
	. cماذا يمثل ميل اخلطوط املبينة يف الرسم؟ وضح
ذلك بجملة أو مجلتني.
كتل املواد الثالث
800

	6.2 pm. b

700

	21 km. c

600

الكتلة

300

)(g

	0.023 mm. d

500
400

	214 µm. e

200

57 nm. f

100

. 35وعاء ماء فــارغ كتلته  ،3.64 kgإذا أصبحت كتلته
بعد ملئه باملاء  51.8 kgفام كتلة املاء فيه؟

	. 36ما دقة القياس التي تســتطيع احلصــول عليها من
امليــــزان املوضـــح يف
الشكل 1-15؟
ال�شكل 1-15

40 50

10 20 30

0

احلجم ) (cm3

ال�شكل 1-17

. 39يف جتربــة أجريت داخل خمترب املدرســة ،قام معلم
الفيزيــاء بوضــع كتلة عىل ســطح طاولــة مهملة
االحتــكاك تقري ًبا ،ثم أ ّثر يف هذه الكتلة بقوى أفقية
متغرية ،وقاس املسافة التي تقطعها الكتلة يف مخس
27

ٍ
ثوان حتت تأثري كل قوة منها ،وحصل عىل اجلدول
اآليت( :دليل الرياضيات )224-229
اجلدول 1-3

امل�سافة املقطوعة حتت ت�أثري قوى خمتلفة
القوة ()N

5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0

امل�سافة ()cm

24
49
75
99
120
145

	. aم ّثل بيان ًّيا القيم املعطاة باجلدول ،وارســم خط
املواءمــة األفضل (اخلــط الذي يمــر بأغلب
النقاط).
	. bصف الرسم البياين الناتج.
	. cاســتخدم الرسم لكتابة معادلة تربط املسافة مع
القوة.
	. dما الثابت يف املعادلة؟ وما وحدته؟
	. eتوقع املســافة املقطوعــة يف  5 sعندما تؤثر يف
اجلسم قوة مقدارها . 22.0 N

مراجعة عامة
. 40تـتـكـون قـطــرة الـمــــاء  -فـــي املتـوسـط-
مـن  1 .7 × 1 021جزيء .إذا كان املاء يتبخر بمعدل
مليون جزيء يف الثانية فاحسب الزمن الالزم لتبخر
قطرة املاء متا ًما.
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التفكري الناقد
. 41احسب كتلة املاء بوحدة  kilogramsالالزمة مللء
وعاء طولــه  ،1.4 mوعرضه  ،0.600 mوعمقه
علم بأن كثافة املاء تساوي .1.00 g/cm3
ً ،34.0 cm

�. 42صم��م جتربة إىل أي ارتفاع تســتطيع رمي كرة؟ ما
املتغــرات التي من املحتمــل أن تؤثر يف إجابة هذا
السؤال؟

الكتابة يف الفيزياء
. 43اكتب مقالة عن تاريخ الفيزيــاء توضح فيها كيفية
علمي ما مع
تغي األفكار حول موضوع أو كشــف
ٍّ
ُّ
مرور الزمــن .تأكد من إدراج إســهامات العلامء،
وتقويم أثرهــا يف تطور الفكــر العلمي ،ويف واقع
احلياة.
. 44وضح كيف أن حتســن الدقة يف قياس الزمن يؤدي
إىل دقة أكثــر يف التوقعات املتعلقة بكيفية ســقوط
اجلسم.

�أ�سئلة االختيار من متعدد
اخرت رمز الإجابة ال�صحيحة فيما
ي�أتي:

A
B
C
D

قياس العامل  Aأقل ضب ً
طا من قياس العامل .B
قياس العامل  Aأكثر دقة من قياس العامل .B
قياس العامل  Aأقل دقة من قياس العامل .B

A

8.62 m

C

8.62 × 10-4
  km

B

0.862 mm

D

862 dm

. 3إذا أعطيت املســافة بوحدة  kmوالرسعة بوحدة ،m/s
فأي العمليات أدناه تعرب عن إجياد الزمن بالثواين )(s؟
B
C
D

A

 0.25 m/s2

C

 2.5 m/s2

B

 0.4 m/s2

D

 4.0 m/s2

م�سافة التوقف
4
3
2

قياس العامل  Aأكثر ضب ً
طا من قياس العامل .B

. 2أي القيم أدناه تساوي 86.2 cm؟

A

(دليل الرياضيات )226

رضب املسافة يف الرسعة ،ثم رضب الناتج يف 1000

قسمة املسافة عىل الرسعة ،ثم رضب الناتج يف 1000

قسمة املسافة عىل الرسعة ،ثم قسمة الناتج عىل 1000
رضب املسافة يف الرسعة ،ثم قسمة الناتج عىل 1000

__ = D؟
  m
. 4أي الصيغ اآلتية تكافئ العالقة
V
A

__ = V
  m

C

____ = V
  mD

V

B

V = Dm

D

D
__ = V
  m

D

1
12

10

8

6

4

ال�سرعة ()m/s

. 1اســتخدم العاملان ( Aو  )Bتقنية التأريخ بالكربون املشع
لتحديد عمر رحمني خشــبيني اكتشفامها يف كهف .فوجد
العامل  Aأن عمر الرمح األول هو	:
 ،2250 ± 40 yearsووجد العامل  Bأن عمر الرمح الثاين
هو  .2215 ± 50 yearsأي اخليارات اآلتية صحيح؟

. 5ميل اخلط املستقيم املرسوم يف الشكل أدناه يساوي:

0

2

الزمن ()s

الأ�سئلة املمتدة

	. 6إذا أردت حســاب التســارع بوحدة  ،m/sفإذا كانت
القوة مقيسة بوحدة  ،Nوالكتلة بوحدة ،g
حيث : 1 N = 1 kg.m/s2
	. aفأعد كتابــة املعادلة  F = maبحيث تعطي قيمة
التسارع  aبداللة  mو .F
	. bما معامل التحويل الــازم لتحويل  gramsإىل
kilograms؟
	. cإذا أثرت قوة مقدارها  2.7 Nيف جســـم كتلتــه
 ،350 gفام املعادلة التي تســتخدمها يف حســاب
ضمن اإلجابة معامل التحويل.
التسارع؟ ّ
2

َّ
تتخطى
حاول �أن
قد ترغب يف خت ِّطي املســائل الصعبــة وتعود اليها
الح ًقا .إن إجابتك عن األسئلة السهلة قد تساعدك
عىل اإلجابة عن األسئلة التي ختطيتها.
29

م��ا ال��ذي �س��تتعلمه يف ه��ذا
الف�صل؟

•متثيل احلركــة بـــاستخدام الكلامت
واملخططــات التوضيحيــة للحركة
والرسوم البيانية.
•وصف احلركــة املنتظمة لألجســام
باستخدام املصطلحات (املوقع ،املسافة،
اإلزاحة ،الفرتة الزمنية) بطريقة علمية.

الأهمية

لو مل يكــن هناك ُطــرق لوصف احلركة
فســيتحول الســفر بالطائرة أو
وحتليلها
ّ
القطــار أو احلافلة إىل فــوىض؛ فاألزمنة
والرسعات هي التي حتدد جدول مواعيد
انطــاق ووصــول وســائل النقل عىل
اختالف أنواعها.
ســباق الســيارات عندما تتجاوز سيار ٌة
سيار ًة أخرى تكون رسعة السيارة األوىل
أكرب من رسعة السيارة األخرى.

ِّ
فكر ◀
كيف يمكنك متثيل حركتي سيارتني؟
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�أي ال�سيارتني �أ�سرع؟

التحليل

�س���ؤال التجربة يف سباق ســيارتني لعبة ،هل يمكنك أن
تبني أهيام أرسع؟
اخلطوات

N M N
K
I JL K
M L

HJ

A
C B
D CE D
F E
G F
H GI

. 1أحرض ســيارتني لعبة تعمالن بانضغــاط النابض،
وضعهــا عىل طاولة املخترب ،أو عىل أي ســطح آخر
يقرتحه املعلم.

ما البيانات التي مجعتها لتثبت أي الســيارتني أرسع؟ وما
البيانات األخرى التــي يمكن أن جتمعها إلثبات الفكرة
السابقة؟

التفك�ير الناق��د اكتب تعري ًفا إجرائ ًّيــا (عمل ًّيا ) للرسعة
A B
املتوسطة.

. 2حدد خ ًّطا لبداية السباق.

. 3ع ّبئ نابيض السيارتني ،ثم أطلقهام من خط البداية يف
اللحظة نفسها.

. 4الحظ حركة السيارتني عن قرب لتحدد أهيام أرسع.

كرر اخلطــوات  1-3وامجع نو ًعا واحدً ا من البيانات
ّ .5
لدعم استنتاجك يف حتديد السيارة األرسع.
رابط الدر�س الرقمي

 2-1ت�صوير احلركة

Picturing Motion

تعرفت يف الفصل الســابق الطريقة العلمية التي تفيدك يف دراسة
الفيزياء .وسوف تبدأ يف هذا الفصل استخدامها يف حتليل احلركة،
كــا تقوم الح ًقــا بتطبيقها عىل مجيــع أنامط احلركة باســتخدام
املخططات التوضيحية والرســوم البيانيــة واألنظمة اإلحداثية،
وكذلك املعادالت الرياضية .إن هذه املفاهيم تساعدك عىل حتديد
رسعة اجلســم ،وإىل أي ُبعد يتحرك ،وما إذا كانت رسعة اجلسم
تتزايد أو تتناقص ،وما إذا كان اجلســم ساكنًا ،أو متحركًا برسعة
واجتاهــا) .إن إدراك احلركة أمر غريزي؛
مقدارا
منتظمة (ثابتــة
ً
ً
فعيناك تنتبهان غريز ًّيا إىل األجســام املتحركة أكثر من االنتباه إىل
األجســام الســاكنة؛ فاحلركة موجودة يف كل مكان حولنا ،بد ًءا
بالقطارات الرسيعة إىل النسامت اخلفيفة والغيوم البطيئة.

www.ien.edu.sa

الأهداف

• ُت ِّثل حركة جسم باملخطط التوضيحي
للحركة.
• تر�سم نموذج اجلسيم النقطي لتمثيل
حركة جسم.

املفردات

املخطط التوضيحي للحركة
نموذج اجلسيم النقطي.
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�أنواع احلركة

Kinds of Motion

ما الذي يتبادر إىل ذهنك عندما تســمع كلمة حركة ،أو سيارة مرسعة ،أو ركوب الدراجة
اهلوائية ،أو كرة القدم ترتفع فوق ســياج املنــزل ،أو طفل يتأرجح إىل األمام وإىل اخللف
بشكل منتظم؟

عندما يتحرك جسم ما فإن موقعه يتغري ،كام يف الشكل  ،2-1وقد حيدث هذا التغري وفق
مســار يف خط مستقيم ،أو دائرة ،أو منحنى ،أو عىل شكل اهتزاز (تأرجح) إىل األمام وإىل
اخللف.

ال�ش��كل  2-1يغ�ير راك��ب الدراج��ة
الهوائي��ة موقع��ه يف �أثناء حركت��ه .ويف هذه
ال�ص��ورة كان��ت �آل��ة الت�صوي��ر مرك��زة على
الراك��ب ،ل��ذا جن��د اخللفية غ�ير وا�ضحة،
وهي تدل على �أن موقع الراكب قد تغري.

بعض أنواع احلركة التي ذكرت ســاب ًقا تبدو أكثر تعقيدً ا من بعضها اآلخر .وعند البدء يف
حيســن أن نبدأ باألمور التي تبدو أسهل .لذا نبدأ هذا الفصل بدراسة
دراســة جمال جديد ُ
احلركة يف خط مستقيم.
ولوصف حركة أي جســم جيب معرفة متى شغل اجلسم مكانًا ما؟ فوصف احلركة يرتبط
مع املكان والزمان.

املخططات التو�ضيحية للحركة

Motion Diagrams

يمكن متثيل حركة عدَّ اء بالتقاط سلســلة من الصور املتتابعــة التي تُظهر مواقع العدّ اء يف
فرتات زمنية متساوية .و ُيظهر الشــكل  2-2كيف تبدو الصور املتتابعة لعداء .الحظ أن
العــداء َيظهر يف موقع خمتلف يف كل صورة ،بينام يبقى كل يشء يف خلفية الصور يف املكان
نفسه .وهذا يدل (ضمن املنظور) عىل أن العداء هو املتحرك الوحيد بالنسبة إىل ما حوله.

افــرض أنك رتبت الصور املتتابعة يف الشــكل  ،2-2ومجعتها يف صــورة واحدة تُظهر
مواقع جسم متحرك يف فرتات زمنية متساوية ،كام يف الشكل  ، 2-3عندئذ ُيطلق عىل هذا
الرتتيب مصطلح املخطط التوضيحي للحركة .

ال�ش��كل � 2-2إذا ربطت موقع العدّاء مع اخللفية يف كل �صورة يف فرتات زمنية مت�س��اوية ف�س��وف ت�ستنتج �أنه يف
حالة حركة.
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منوذج اجل�سيم النقطي
The Particle Model
يسهل تت ُّبع مسار حركة العدّ اء عند جتاهل حركة األذرع
واألرجل ،كام يمكن جتاهل جسم العداء كله واالكتفاء
بالرتكيز عىل نقطة صغرية مفردة يف مركز جسمه (جسيم
نقطي) .وبتمثيل حركة العدّ اء بسلسلة متتابعة من النقاط
املفردة يمكنك احلصول عىل نموذج اجلسيم النقطي ،كام
هو موضح يف اجلزء الســفيل من الشكل  .2-3وحتى
تَســت ِ
َخدم النموذج اجلســيمي النقطي جيــب أن يكون
صغريا جدًّ ا مقارنة باملسافة التي يتحركها
حجم اجلســم
ً
اجلسم.
ال�شكل � 2-3إن ترتيب �سل�سلة من ال�صور املتالحقة امللتقطة يف فرتات زمنية منتظمة
ً
خمططا تو�ضيح ًّيا حلركة العدّاء .واختزال حركة العدّاء
وجمعها يف �صورة واحدة ُيعطي
�إلى نقاط مفردة متتابعة ينتج لنا منوذج اجل�سيم النقطي حلركته.

 2-1مراجعة
. 1منوذج اجل�س��يم النقطي حلرك��ة د ّراج ارسم نموذج
اجلســيم النقطي لتمثيل حركة راكب دراجة هوائية
برسعة ثابتة.
. 2منوذج اجل�س��يم النقطي حلرك��ة طائر ارسم نموذج
اجلســيم النقطــي لتمثيل يتناســب مــع املخطط
التوضيحــي حلركــة طائر يف أثنــاء طريانه ،كام يف
الشــكل  .2-4ما النقطة التي اخرتهتا عىل جســم
الطائر لتمثله؟

ال�شكل 2-4

. 3من��وذج اجل�س��يم النقط��ي حلرك��ة �س��يارة ارســم
نمــوذج اجلســيم النقطــي لتمثيل يتناســب مع
املخطــط التوضيحــي حلركة ســيارة ســتتوقف
عند إشــارة مروريــة ،كام يف الشــكل  .2-5حدد
النقطة التي اخرتهتا عىل جســم الســيارة لتمثيلها.
قف

ال�شكل 2-5

. 4التفكري الناقد ارسم نموذج اجلسيم النقطي لتمثيل
حركة عدّ اءين يف سباق ،عندما يتجاوز األول خط
النهاية يكون اآلخــر قد قطع ثالثة أرباع مســافة
السباق فقط.
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png.L2-CH2-TRC-phys1
الموقع و الزمن
رابط الدر�س الرقمي

 2-2املوقع والزمن

Positon and Time

www.ien.edu.sa

فيزياء 1

الأهداف

•حتدِّ د أنظمة اإلحداثيات
املستخدمة يف مسائل احلركة.
•تدرك أن النظام اإلحداثي
الذي ُيتار يؤثر يف إشارة
مواقع األجسام.
•تعرف اإلزاحة.
•حت�سب الفتـــرة الزمنيـــة
حلركة جسم.
•ت�ستخدم خمط ًطا توضيح ًّيا
للحركة لإلجابة عن أسئلة
حول موقع جسم أو إزاحته.

املفردات

النظام اإلحداثي

نقطة األصل

املوقع

الكميات املتجهة

الكميات القياسية (العددية)
املحصلة
ّ

الفرتة الزمنية
اإلزاحة

املسافة

ال�شكل  2-6يف هذه الأ�شكال التو�ضيحية
للحركة ،تقع نقطة الأ�صل عن الي�سار
. aالقي��م املوجب��ة للموق��ع متتد �أفقي � ًا �إلى
اليمني.
.bال�س��همان املر�س��ومان من نقط��ة الأ�صل
�إل��ى نقطت�ين يح��ددان موقع الع �دّاء يف
زمنني خمتلفني.
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هل من املمكن أخذ قياسات املســافة والزمن من املخططات التوضيحية للحركة ،ومنها
املخطــط التوضيحي حلركة العدّ اء؟ قبل التقاط الصور يمكنك وضع رشيط قياس مرتي
عىل األرض عىل امتداد مسار العدّ اء لريشدك إىل مكان العدّ اء يف كل صورة ،ووضع ساعة
إيقاف ضمن املنظر الذي تصوره الكامريا ليقيس لك الزمن .لكن أين جيب أن تضع بداية
رشيط القياس؟ ومتى جيب أن تبدأ تشغيل ساعة اإليقاف؟

�أنظمة الإحداثيات

Coordinate Systems

ُقرر أين تضع رشيط القياس ،ومتى تشــغل ســاعة اإليقاف ،ستكون قد حددت
عندما ت ِّ
النظام اإلحداثي الذي يعني موقع نقطة األصل (نقطة اإلســناد) بالنســبة إىل املتغري الذي
تدرســه ،واالجتاه الذي تتزايد فيه قيم هذا املتغري .إن نقطة األصل هي النقطة التي تكون
صفرا .ونقطــة األصل يف مثال العدّ اء تم
عندها قيمــة كل من املتغريين (املوقع ـ الزمن) ً
متثيلها بالنهاية الصفرية لرشيط القياس ،الذي يمكن وضعه عىل ُبعد ســتة أمتار عن يسار
الشجرة .واحلركة هنا تتم يف خط مستقيم ،لذا يوضع رشيط القياس عىل امتداد هذا اخلط
املســتقيم الذي يمثل أحد حموري النظام اإلحداثي .من املحتمل أن تضع رشيط القياس
بحيث يزداد تدريــج املقياس املرتي عن يمني الصفر ،كــا أن وضعه يف االجتاه املعاكس
أيضا .يف الشكل  2-6aنقطة األصل للنظام اإلحداثي تقع يف جهة اليسار.
صحيح ً
تعي ُبعد العدّ اء عن نقطة األصل عند حلظــة معينة عىل املخطط التوضيحي
يمكنــك أن ّ
للحركة ،وذلك برســم ســهم من نقطة األصل إىل النقطة التي متثل موقع العدّ اء؛ يف هذه
اللحظة ،كام هو مبني يف الشكل  .2-6bوهذا السهم يمثل موقع العدّ اء؛ حيث يدل طول
السهم عىل ُبعد اجلســم عن نقطة األصل؛ ويتجه هذا الســهم دو ًما من نقطة األصل إىل
موقع اجلسم املتحرك.

لكن هل هناك موقع سالب؟ افرتض أنك اخرتت نظا ًما إحداث ًّيا كالذي وضعته ،واخرتت
نقطة األصل عىل ُبعد  4 mعن يسار الشجرة عىل حمور املوقع الذي يمتد يف االجتاه املوجب
نحو اليمني ،فإن املوقع الذي يبعد  9 mعن يســار الشــجرة يبعد  5 mعن يســار نقطة
األصل ويكون موقعه سالب ،كام يظهر يف الشكل .2-7

ال�ش��كل  2-7ال�س��هم املر�س��وم عل��ى
املخط��ط التو�ضيح��ي للحرك��ة ي�ش�ير �إل��ى
موقع �سالب.

الكمي��ات الفيزيائي��ة املتجه��ة والكمي��ات الفيزيائي��ة القيا�س��ية (العددية) الكميــات
الفيزيائية التي يتطلب تعيينها حتديد مقدارها واجتاهها وف ًقا لنقطة اإلسناد -ومنها اإلزاحة
والقوة -تسمى كميات متجهة ،ويمكن متثيلها باألسهم ،وغال ًبا ما يعرب عن هذه الكميات
بوضع سهم فوق رمز الكمية الفيزيائية املتجهة للداللة عىل أهنـــا متجهة ،مثـــل (  aو .) F
وســنعتمد يف هذا الكتاب اســتخدام حروف البنط العريض ( )Boldلتمثيل الكميات
املتجهة .أما الكميات الفيزيائية التي يكفي لتعيينها حتديد مقدارها فقط  -ومنها املســافة
والزمن ودرجة احلرارة -فتسمى كميات قياسية (عددية).

تعرفت ساب ًقا طريقة مجع الكميات العددية .فعىل سبيل املثال  .0.2 + 0.6 = 0.8ولكن
كيف يمكنك مجع الكميات املتجهة؟ فكّر يف حل املســألة اآلتيــة :طلبت إليك والدتك
رشاء بعض األشــياء وأخذها إىل منزل جدك ،فمشيت مســافة  0.5 kmيف اجتاه الرشق
من بيتك إىل البقالة ،وقمت بالرشاء ،ثم مشــيت مسافة  0.2 kmيف اجتاه الرشق إىل منزل
جدك .ما ُبعدك عن نقطة األصل (بيتك)؟ اجلواب هو:
رشقًا= 0.7 kmرشقًا+ 0.2 kmرشقًا0.5 km

ويمكنك حل هذه املسألة بيان ًّيا باستخدام مسطرة لقياس ورسم كل متجه ،عىل أن يكون
طول املتجه متناســ ًبا مع مقدار الكمية التي يمثلها ،وذلك باختيار مقياس رسم مناسب.
فعىل ســبيل املثال ربام جتعل كل  1 cmعىل الورقة يمثل  .0.1 kmويوضح كال املتجهني
يف الشكل  2-8رحلتك إىل منزل جدك ،ومها مرسومان بمقياس  1cmلكـل ،0.1 km
واملتجه الذي يمثل جمموع املتجهني مبني بخط متقطع طوله  .7 cmووفق مقياس الرسم
فإنك عــى ُبعد  0.7 kmمن نقطة األصل.
منزل اجلد
ويسمى املتجه الذي يمثل جمموع املتجهني
البقالة
اآلخرين متجه املحصلة ،وهــو يتجه دائ ًام
من ذيل املتجه األول إىل رأس املتجه الثاين،
والعكس صحيح عند إيصــال ذيل املتجه
األول برأس املتجه الثاين.

ال�ش��كل ُ 2-8يجم��ع متجه��ان بو�ض��ع
مالم�س��ا لذي��ل الث��اين .تب��د�أ
ر�أ���س الأول
ً
املح�صلة م��ن ذيل املتجه الأول وتنتهي عند
ر�أ�س املتجه الثاين.
منزلك
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ال�ش��كل  2-9تالح��ظ �أن الع �دّاء
ا�س��تغرق �أرب��ع ث��وانٍ لريك���ض من ال�ش��جرة
�إلى عمود الإنارة .ا�ستخدم املوقع االبتدائي
للع �دّاء نقط��ة مرجعي��ة .ي�ش�ير املتج��ه م��ن
املوق��ع � 1إل��ى املوق��ع � 2إل��ى اجت��اه الإزاح��ة
ومقداره��ا خ�لال ه��ذه الف�ترة الزمني��ة.

1

2

الفرتة الزمنية والإزاحة
داللة اللــون
•ت��ظ��ه��ر م��ت��ج��ه��ات الإزاح�����ة
باللون الأخ�ضر.

Time Interval and Displacement

عند حتليل حركة العدّ اء حتتاج إىل معرفة الزمن الذي استغرقه العداء لالنتقال من الشجرة
إىل عمود اإلنارة .يمكن إجياد هذه الفرتة الزمنية بحساب الفرق بني قراءيت ساعة اإليقاف
يف كل موقع .اخرت الرمز t iللزمن عندما كان العدّ اء عند الشجرة ،والرمز tfللزمن عندما
صار عند عمود اإلنارة .يسمى الفرق بني زمنني فرتة زمنية ،ويرمز هلا بالرمز  ،∆tحيث:
			
الفرتة الزمنية

∆t = tf- ti

مطروحا منه الزمن االبتدائي.
الفرتة الزمنية تساوي الزمن النهائي
ً

ويف مثال العدّ اء ،يكون الزمن الذي يستغرقه للذهاب من الشجرة إىل عمود اإلنارة هو:
			

tf- t i= 5.0 s – 1.0 s = 4.0 s

ولكن كيف تَغــر موقع العدّ اء عندما ركض من الشــجرة حتى عمــود اإلنارة ،كام هو
موضح يف الشكل 2-9؟ يمكن استخدام الرمز  dلتمثيل موقع العداء .غال ًبا ما نستخدم
كلمة (موقع) لإلشــارة إىل مكان ما .أما يف الفيزيــاء فاملوقع متَّجه ذيله عند نقطة األصل
لنظام اإلحداثيات املستخدم ،ورأسه عند املكان املراد حتديد موقعه.

أمــا اإلزاحة فهي كمية فيزيائية متجهة ،ومتثل مقدار التغري الذي حيدث ملوقع اجلســم يف
اجتاه معني .ويرمز لإلزاحة بالرمز  ،∆dومت َّثل بسهم يشري ذيله إىل موقع بداية احلركة ،بينام
يشري رأســه إىل موقع هنايتها ،كام أن طول السهم يمثل املسافة التي قطعها اجلسم يف اجتاه
معني ،وهو االجتاه الذي يشري إليه السهم .كام حتسب اإلزاحة رياض ًّيا بالعالقة:
اإلزاحة

 ∆d = df - di

مطروحا منه متجه املوقع االبتدائيdi
اإلزاحة  ∆dتساوي متجه املوقع النهائيdf
ً
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فإزاحــة العــداء  ∆dيف أثنــاء حركتــه مــن الشــجرة إىل عمــود اإلنــارة تســاوي
 .25.0 m - 5.0 m =20.0 mواإلزاحــة بوصفهــا كمية متجهة ختتلف عن املســافة
تعب عن كل من املسافة واالجتاه ،بينام تعرب املسافة عن كل
بوصفها كمية قياسية؛ فاإلزاحة ّ
ما يقطعه اجلسم دون حتديد االجتاه.

كيف تطرح الكميــات املتجهة؟ لطرح متجه من آخر اعكس اجتاه املتجه املراد طرحه ،ثم

A
B

امجعهام؛ وذلك ألنA-B = A + (-B) :

يبني الشكل  2-10aمتجهني ،األول  Aطوله  4 cmويتجــــه إىل الرشق ،والثاين  Bطوله
أيضا .أما الشكل  2-10bفيبني املتجه  -Bوطوله  ،1 cmوالذي
 1 cmويتجه إىل الرشق ً
يتجــه إىل الغرب ،وتظهر حمصلة املتجهني  Aو  ،-Bويمثلها متجه طوله  3 cmيتجه إىل
الرشق.

حيدد طول واجتاه متجه اإلزاحة  ∆d = df  - diبرسم املتجه dfواملتجه - diالذي يكون
اجتاهه عكس اجتاه ،diثــم نقله ،بحيث يكون ذيله عند رأس املتجه ،dfويتم مجعهام م ًعا.

المتجهان  AوB

A
)(-B

متجه المح�صلة
)A+ (-B

مح�صلة المتجهين  Aو)(-B

ال�شكل 2-10

 .aالمتجهان  Aو .B
يوضح الشــكل  2-11مقارنة بني موقــع وإزاحة العداء يف حالــة اختيار نظام إحداثي
 .bمح�صلة (.)A-B

خمتلــف ،حيث اعترب الطرف األيمــن ملحور املوقع نقطة لألصل يف الشــكل .2-11b
تالحظ أن متجهات املوقع قد تغريت ،يف حني ال يتغري مقدار واجتاه متجه اإلزاحة.
املوقع النهائي

df

df

 -di

نقطة الأ�صل

املوقع الإبتدائي

املوقع النهائي df

di

نقطة الأ�صل

∆d
∆d
-di

df

املوقع الإبتدائي di

ال�ش��كل  2-11ميك��ن ح�س��اب �إزاح��ة
الع �دّاء خ�لال الث��واين الأرب��ع بط��رح   i
d
م��ن .dfيف ال�ش��كل ( )aتق��ع نقط��ة الأ�صل
ع��ن الي�س��ار� ،أم��ا يف ال�ش��كل ( )bفتقع عن
اليم�ين .وبغ�ض النظر عن اختيارك للنظام
الإحداث��ي ف ��إن قيم��ة متج��ه الإزاح��ة ∆d

واجتاهه ال يتغري.

 2-2مراجعة
. 5الإزاحة يمثل الشــكل اآليت النموذج اجلســيمي
النقطي حلركة ســيارة عــى طريق رسيــع ،وقد
حددت نقطة االنطالق كاآليت:
من هنا · · · · · · إىل هناك
أعد رسم هذا النموذج اجلسيمي النقطي ،وارسم
متجها يمثل إزاحة الســيارة من نقطة البداية حتى
ً
هناية الفرتة الزمنية الثالثة.

	. 6الإزاح��ة يمثــل النموذج اجلســيمي النقطي أدناه
حركة طالب يسري من بيته إىل املدرسة:
البيت · · · · · · · · · املدرسة
أعد رســم الشــكل ،وارســم متجهات لتمثيل
اإلزاحة بني كل نقطتني.

	. 7املوقع قارن طالبان متجهي املوقع اللذان رســامها
عىل املخطــط التوضيحي للحركــة لتحديد موقع
جسم متحرك يف اللحظة نفسها ،فوجدا أن املتجهني
املرسومني ال يشريان إىل االجتاه نفسه .فرس ذلك.
	. 8التفك�ير الناق��د تتحرك ســيارة يف خط مســتقيم
من البقالــة إىل مكتب الربيــد ،ولتمثيل حركتها
استخدمت نظا ًما إحداث ًّيا ،نقطة األصل فيه البقالة،
َ
واجتــاه حركة الســيارة هو االجتــاه املوجب .أما
زميلك فاستخدم نظا ًما إحداث ًّيا ،نقطة األصل فيه
مكتب الربيد ،واالجتاه املعاكس حلركة السيارة هو
املوجب .هل ســتتفقان عىل كل من موقع السيارة
واإلزاحة واملسافة والفرتة الزمنية التي استغرقتها
الرحلة؟ وضح ذلك.
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رابط الدر�س الرقمي

 2-3منحنى ( املوقع  -الزمن )
الأهداف

•حتلل منحنيات (املوقع
 الزمن) ألجسام متحركة.•ت�ستخدم منحنى (املوقع
 الزمن) لتحديد موقعجسم أو إزاحته.
•ت�ص��ف حـــركة جسم
باستخـدام التمثيـالت
املتكافئة ومنها خمططات
احلركـــة ،والصـــور
ومنحنيات املوقـــع-
الزمن.

املفردات

منحنى (املوقع-الزمن)
املوقع اللحظي.

Position - Time Graph

www.ien.edu.sa

عند حتليل احلركة لنوع أكثر تعقيدً ا من األمثلة التي تم تناوهلا ودراستها ،من املفيد متثيل حركة
اجلسم بطرائق متنوعة.وكام الحظت ،فإن املخطط التوضيحي للحركة حيتوي عىل معلومات
مفيدة حول موقع اجلسم يف أزمنة خمتلفة ،ويمكن استخدامه يف حتديد إزاحة اجلسم خالل
أيضا.
فرتات زمنية حمددة ،كام أن الرسوم البيانية ملوقع اجلسم-الزمن تتضمن هذه املعلومات ً

ا�ستخدام الر�سم البياين لتحديد املوقع والزمن
Using a Graph to Find Out Position and Time
يمكن استخدام املخطط التوضيحي حلركة العداء يف الشكل  2-9لتحديد موقع العدّ اء
يف كل حلظة من حركته ،وجتسيدها ،كام يف اجلدول .2-1

كام يمكن عــرض البيانات الواردة يف اجلدول  2-1يف رســم بيــاين بتحديد إحداثيات
الزمن عىل املحور األفقي ( ،)xوإحداثيات املوقع عىل املحور الرأيس ( ،)yوهوما ُيســمى
منحنى(املوقع-الزمن) .و ُيظهر الرسم البياين يف الشكل  2-12حركة العدّ اء .ولرسم هذا
اخلط البياين نحدد ً
أول مواقع العدّ اء بداللة الزمن ،ثم نرسم أفضل خط مستقيم يمر بأغلب
تصويرا ملسار
النقاط ،وهو ما يطلق عليه خط املواءمة األفضل .الحظ أن هذا املنحنى ليس
ً
حركة العداء؛ حيث إن اخلط البياين مائل ولكن مسار حركة العدّ اء عىل مستوى أفقي.

يبني اخلط البياين مواقع العدَّ اء يف األزمنة املبينة يف اجلدول ،وحتى لو مل تتوافر بيانات تبني
مبارش ًة متى كان العـــدّ اء عىل ُبعــد  30.0 mمن نقطــة البداية ،أو أيـن كان عنـد الزمن
 ،t = 4.5 sيمكنك اســتخدام الرســم البياين لتحديد ذلك .ويستخدم الرمز  dلتمثيل
املوقع اللحظي للعدّ اء يف حلظة زمنية تؤول إىل الصفر.

ال�ش��كل  2-12ميكنن��ا ر�س��م منحن��ى
املوقع-الزم��ن للع �دّاء بتحدي��د موقع��ه يف
ف�ترات زمني��ة خمتلف��ة ،وبع��د تعي�ين هذه
النقاط نر�سم خط املواءمة الأف�ضل.
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منحنى (الموقع  -الزمن)
30.0
25.0

10.0
5.0
6.0

5.0

4.0

3.0

الـزمــن ()s

2.0

1.0

0.0

املوقع ()m

20.0
15.0
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املوقع-الزمن

الزمن )t (s

املوقع )d (m

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0

مثــــــــــال 1
يوضح الرسم البياين املجاور حركة عدّ اء .متى يصل العدّ اء إىل
ُبعد  30.0 mعن نقطة البداية؟ وأين يكون بعد ميض 4.5 s؟

2
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30.0
25.0

أعد صياغة السؤالني.
ال�س�ؤال  :1متى كان العدّ اء عىل ُبعد  30.0 mعن نقطة البداية؟
ال�س�ؤال  :2ما موقع العدّ اء َبعد ميض 4.5 s؟

ال�س�ؤال 1

دليل الرياضيات
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20.0
15.0

املوقع ()m

1

حتليل امل�س�ألة ور�سمها

منحنى (الموقع  -الزمن)

10.0
5.0
6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

الزمن ()s

تفحص الرسم البياين ،وحدد نقطة تقاطع اخلط البياين مع خط أفقي يمر بالنقطة  ،30.0 mثم حدد نقطة تقاطع
اخلط العمودي املرسوم من تلك النقطة مع حمور الزمن ،جتد أن مقدار  tهو .6.0 s

ال�س�ؤال 2

حدد نقطة تقاطع اخلط البياين مع خط عمودي عند ( 4.5 sتقع بني  4.0 sو  5.0 sيف الرسم البياين) ،ثم حدد نقطة
تقاطع اخلط األفقي املرسوم من تلك النقطة مع حمور املوقع ،جتد أن قيمة  dتساوي  22.5 mتقري ًبا.

استعن بالشكل  2-13عىل حل املسائل :9-11
	. 9صف حركة السيارة املبينة يف الرسم البياين.
100.0
	. 10أرسم نموذجا للجسيم النقطي يتوافق مع الرسم البياين.
50.0
. 11أجب عن األســئلة اآلتية حول حركة السيارة( .افرتض أن االجتاه املوجب لإلزاحة
0.0
1.0 3.0 5.0 7.0
يف اجتاه الرشق واالجتاه السالب يف اجتاه الغرب).
الـزمــن ()s
-50.0
. aمتى كانت السيارة عىل ُبعد  25.0 mرشق نقطة األصل؟
ال�شكل 2-13
. bأين كانت السيارة عند  1.0 s؟
. 12صــف بالكلامت حركة اثنني من املشــاة  Aو  Bكام يوضحهام اخلطان البيانيـــان يف
�شارع فرعي
مفرتضا أن االجتاه املوجب يف اجتاه الرشق عىل الشــارع الفرعي،
الشــكل ،2-14
ً
ونقطة األصل هي نقطة تقاطع الشارعني الرئيس والفرعي.
A
. 13حتركت سعاد يف خط مستقيم من أمـــام املقصـف إىل خمترب الفيزياء ،فقطعت مسافة
�شارع رئي�س
 .100.0 mيف هــذه األثناء قامت زميالهتا بتســجيل وحتديــد موقعها كل ،2.0 s
فالحظن أهنا حتركت مسافة  2.5 mكل .2.0 s
B
الـزمــن ()s
 .aم ِّثل بالرسم البياين حركة سعاد.
ال�شكل 2-14
 .bمتى كانت سعاد يف املواقع اآلتية:
 .عىل ُبعد  25.0 mمن خمترب الفيزياء؟
 .عىل ُبعد  25.0 mمن املقصف؟
150.0

املــوقــع ()m

ال�شرق
املــوقــع ()m

الغرب
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منحنى (املوقع-الزمن)

املوقع-الزمن
املوقع ()m
الزمن ()s

30.0

10.0

ال�شكل 2-15

 .aجدول البيانات.

 .bمنحنى (الموقع  -الزمن).
 .cالنموذج الج�سيمي النقطي.
جميعها ا�ستخدمت لو�صف حركة الج�سم
نف�سه وتمثيلها.

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

املــوقــع ()m

25.0
20.0
15.0

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

5.0
0.0

الـزمــن ()s

النهاية · · · · · · البداية

0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0

التمثيالت املتكافئة كام هو مبني يف الشــكل  ،2-15هناك ُطرق خمتلفة لوصف احلركة؛
حيث يمكن وصفها بالكلامت ،وبالصـــور (التمثيل التصويـــري) ،وخمططـات احلركة
التوضيحية ،وجداول البيانات ،ومنحنيات (املوقع-الزمن) ،وهذه مجيعها ُطرق متكافئة؛
أي أهنا حتتوي عىل املعلومات نفســها حول حركة العدّ اء .ومع ذلك فقد يكون بعض هذه
ال ُطرق أكثر فائدة من األخرى ،وف ًقا ملا تريد معرفته عن احلركة .سوف تتدرب يف الصفحات
اآلتية عىل استخدام هذه التمثيالت املتكافئة ،وتتعلم أهيا أنسب حلل أنواع املسائل املختلفة.
درا�سة حركة عدة �أج�سام يظهر يف مثال  2منحنى (املوقع-الزمن) لعدّ اءين يف سباق .متى
وأين يتجاوز أحد العدّ اءين اآلخر؟ اســتخدم املصطلحات الفيزيائية ً
أول إلعادة صياغة
الســؤال :متى يكون العدّ اءان يف املوقع نفســه؟ يمكنك اإلجابة عن هذا السؤال بتحديد
النقطــة التي يتقاطع عندها اخلطان املمثالن حلركة العدّ اءين عىل منحنى (املوقع-الزمن).

مثــــــــــال 2
يمثل الرسم البياين املجاور منحنى (املوقع -الزمن) حلركة عدّ اءين  Aو .B
متى وأين يتجاوز العدّ اء  Bالعدّ اء A؟

2
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أعد صياغة السؤالني.
عند أي زمن يكون العدّ اءان  Aو  Bيف املوقع نفسه؟

دليل الرياضيات
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تفحص الرسم البياين إلجياد نقطة تقاطع اخلط البياين املمثل حلركة A
مع اخلط البياين املمثل حلركة  ،Bيتقاطع هذان اخلطان عند اللحظة
 ،45 sوعىل ُبعد 190 mتقري ًبا ،وهذا يعني أن العدّ اء  Bيتجاوز
العدّ اء  Aعىل ُبعد  190 mمن نقطة األصل؛ أي َبعد  45 sمن مرور
العدّ اء  Aهبا.

40

150

A
B

55

45

35

25

الـزمــن ()s

100
50

15

املــوقــع ()m

1
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200

0
-50
-100

لإلجابة عن املسائل  14-17ارجع إىل الشكل يف مثال .2

. 14ما احلدث الذي وقع عند اللحظة t = 0.0 s؟

. 15أي العدّ اءين كان متقد ًما يف اللحظة t = 48 s؟

	. 16أين كان العدّ اء  Bعندما كان العدّ اء  Aعند النقطة 0.0 m؟

	. 17ما املسافة الفاصلة بني العدّ اء  Aوالعدّ اء  Bيف اللحظة t = 20.0 s؟

	. 18خرج أمحد يف نزهة مش ًيا عىل األقدام ،وبعد وقت بدأ صديقه نبيل السري خلفه،
وقد تم متثيل حركتيهام بمنحنى (املوقع-الزمن) املبني يف الشكل .2-16
. aما الزمن الذي سار خالله أمحد قبل أن يبدأ نبيل امليش؟
. bهل سيلحق نبيل بأمحد؟ فرس ذلك.
6.0
5.0

محـد
أ

نبي

3.0

ــل

2.0

املــوقــع ()km

4.0

1.0
2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

الـزمــن ()h

ال�شكل 2-16

يســتمتع كل من ماجد ويوســف ونــارص بمامرســة الرياضة عىل طريــق يمتد بمحاذاة الشــاطئ .حيث بدأ يوســف
صباحا ،ويف
الركــض برسعة منتظمــة مقدارها  16.0 km/hمن املرســى  Aيف اجتاه اجلنــوب يف متام الســاعة 11:30
ً
اللحظة نفســها ومن املكان نفســه بدأ نارص امليش برسعــة منتظمة مقدارهــا  6.5 km/hيف اجتاه اجلنــوب .أما ماجد
ظهرا من مرســى آخر  Bيبعد  20 kmجنوب املرســى  Aبرسعــة منتظمة مقدارها
فانطلــق بدراجته عند الســاعة ً 12
 40.25 km/hيف اجتاه الشامل.
. 1ارسم منحنيات (املوقع-الزمن) لألشخاص الثالثة.
. 2متى يصبح األشخاص الثالثة أقرب ما يمكن بعضهم إىل بعض؟
. 3ما املسافة التي تفصل بينهم حينذاك؟

41

الحــظ أنه يمكن متثيل حركة أكثر من جســم يف منحنى واحــد للموقع-الزمن .ونقطة
تقاطع اخلطني البيانيني ختربك متى يكون اجلســان يف املوقع نفسه .لكن هل هذا يعني أهنام
سيتصادمان؟ ليس بالرضورة .فعىل ســبيل املثال ،إذا كان هذان اجلسامن عداءين ،ولكل
منهام ممر خاص به ،فإهنام لن يتصادما.

هل هناك يشء آخر يمكنك تعلمه من منحنيات املوقع-الزمن؟ وهل تعرف ما يعنيه ميل
اخلط البياين يف املنحنى؟ ســتتعلم يف البند اآليت كيف تســتخدم ميل اخلط البياين ملنحنى
(املوقع-الزمن) لتعيني الرسعة املتجهة جلسم.

 2-3مراجعة
	. 19منحنى(املوقع-الزم��ن) يمثل النموذج اجلســيمي
النقطي يف الشكل  2-17طف ً
ال يزحف عىل أرضية
غرفة .م ِّث ْل حركته باســتخدام منحنــى (املوقع-
علم بــأن الفرتة الزمنية بــن كل نقطتني
الزمن)ً ،
متتاليتني تساوي .1s
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	. 20املخط��ط التو�ضيحي للحركة يبني الشــكل 2-18
C02-21A-845813
قــرص مطاطي
منحنــى (املوقع-الزمن) حلركة
Final
ينزلق عىل اجلليد يف لعبة اهلوكي .اســتخدم الرسم
البياين يف هذا الشــكل لرســم النموذج اجلسيمي
النقطي حلركة القرص.

ارجع إىل الشكل  2-18عند حل املسائل .21-23

. 21الزمن متى كان القرص عىل ُبعد  10.0 mعن نقطة األصل؟
. 22امل�س��افة حدد املسافة التي قطعها قرص اهلوكي بني
اللحظتني  0.0 sو .5.0 s
. 23الفرتة الزمنية حدد الزمن الذي اســتغرقه قرص
اهلوكــي ليتحرك من موقع يبعــد  40 mعن نقطة
األصل إىل موقع يبعد  80 mعنها.
. 24التفكري الناق��د تفحص النموذج اجلسيمي النقطي
ومنحنى (املوقع-الزمن) املوضحني يف الشكل .2-19
علم
هل يصفان احلركة نفسها؟ كيف تعرف ذلك؟ ً
بأن الفرتات الزمنية يف النموذج اجلســيمي النقطي
تساوي .2 s
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 2-4ال�سرعة املتجهة

Velocity
www.ien.edu.sa

تعلمت كيف تستعمل املخطط التوضيحي للحركة لتبني حركة جسم .كيف يمكنك قياس
رسعة حركته؟ يمكنك حتديد تغري املوقع والزمن الالزم باســتخدام أدوات ،منها رشيط
القياس املرتي وساعة اإليقاف ،ثم استخدام هذه البيانات لوصف معدل تغري احلركة.

ال�سرعة املتجهة

Velocity

افــرض أنك م ّثلــت حركتي عدّ اءين عــى خمطط توضيحــي واحد ،كام هــو مبني يف
الشــكل  .2-20aباالنتقال من صورة إىل الصورة التي تليها ،يمكنك أن ترى أن موقع
العدّ اء ذي الــرداء الرمادي يتغري بمقدار أكرب من تغري موقع العدّ اء ذي الرداء األمحر .أي
أن مقــدار اإلزاحة للعــداء ذي الرداء الرمادي  ∆dأكرب؛ ألنــه يتحرك أرسع ،أي يقطع
مسافة أكرب من تلك التي يقطعها الالعب ذو الرداء األمحر خالل املدة الزمنية نفسها .وإذا
افرتضنا أن كليهام قد قطع مسافـــة  100.0 mفـــإن الفتـرة الزمنية  ∆tالتي استغرقها
العدّ اء ذو الرداء الرمادي ستكون أقل من تلك التي استغرقها زميله.

ال�س��رعة املتجه��ة املتو�س��طة من مثال العدّ اءين ،يمكنك أن تالحظ أننا نحتاج إىل معرفة
ٍّ
كل من اإلزاحة  ∆dوالفرتة الزمنية  ∆tحلســاب الرسعة املتجهة جلسم متحرك .ولكن
كيــف يمكن الربط بينهام؟ تفحص اخلطني البيانيني اللذيــن يمثالن حركتي العدّ اءين يف
منحنى (املوقع-الزمن) ،انظر الشكل  ،2-20bستالحظ أن ميل اخلط البياين للعدّ اء ذي
انحدارا من ميل اخلط البياين للعدّ اء ذي الرداء األمحر ،ويدل امليل أو
الــرداء الرمادي أكثر
ً
االنحدار األكرب عىل أن مقدار التغري يف اإلزاحة أكرب خالل الفرتة الزمنية نفسها.

الأهداف

ُ yتعرف الرسعة املتجهة.
yتقارن بني مفهومي الرسعة
والرسعة املتجهة.
yت�صمم متثيالت تصويرية
وفيزيائية ورياضية ملسائل

احلركة.

املفردات

الرسعة املتجهة املتوسطة

الرسعة املتوسطة

الرسعة املتجهة اللحظية
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�.aإزاح��ة العدّاء ذي الرداء الرمادي �أكرب
م��ن �إزاح��ة الع �دّاء ذي ال��رداء الأحمر
خ�لال الف�ترات الزمني��ة الث�لاث؛ لأن
الأول يتحرك �أ�سرع من الثاين.
.bميثل منحنى (املوقع-الزمن) حركة كل
من العدّاءين ،والنقاط امل�ستخدمة حل�ساب
ميل كل خط.
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5.0
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داللة اللــون
•متجهات ال�سرعة باللون الأحمر.
•متجهات الإزاحة باللون الأخ�ضر.

يمكن إجياد كل مـن َمييل اخلطني البيانيني املمثلني حلركتي العدّ اءيـن يف الشكل 2-20b

كام يأيت:

العداء ذو الرداء الرمادي
d -d
i
 = fميل اخلط البياين
t -t
f
i

(6.0 - 2.0)m

=

(3.0 - 1.0)s
= 2.0 m/s

العداء ذو الرداء الأحمر
d - di
f
t - ti
f

= ميل اخلط البياين

(3.0 - 2.0)m

=

(3.0 - 2.0)s
= 1.0 m/s

هناك أشــياء مهمة جتدر مالحظتها يف هذه املقارنة .أوالً :ميل اخلط البياين للعدّ اء األرسع
يكون أكرب عدد ًّيا ،لذا من املعقول أن يعرب هذا العدد عن الرسعة املتجهة املتوسطة ،وكذلك
رتا حترك العدّ اء
الرسعة املتوسطة .ثان ًيا :وحدات امليل هي( )m/s؛ أي أن امليل خيربنا كم م ً
خالل ثانية واحدة .وعند التفكري يف طريقة حســاب امليل ستالحظ أن امليل هو التغري يف
d- d

f
i
∆d
___ .وعندما
_____ أو 
املوقع مقسو ًما عىل الفرتة الزمنية التي حدث فيها هذا التغري ،أي   tf- ti
∆t
تــزداد قيمة املتجه  ∆dفإن امليل يزداد ،ويقل عندما تزداد  .∆tإن هذا يتفق مع التفســر
السابق حلركتي العدّ اءين.

يمثــل ميل اخلط البياين يف منحنى (املوقع-الزمن) ألي جســم متحــرك الرسع َة املتجهة
املتوسطة هلذا اجلســم ،و ُيكتب عىل شكل نســبة بني التغري يف املوقع والفرتة الزمنية التي
حدث فيها هذا التغري.
		
الرسعة املتجهة املتوسطة

  f- di
d
______
____ = v
  ∆d

=
 

∆t
 t f  - ti

تُعرف الرسعة املتجهة املتوســطة بأهنا التغري يف املوقع (اإلزاحة) مقسوم ًا عىل مقدار
الفرتة الزمنية التي حدث خالهلا هذا التغري.
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من أهدافنا بحلول

�2030م
ال�ش��كل  2-21يتح��رك اجل�س�
ال�سالب
املمثلة حركته هنا يف االجتاه
1452
مبعدل .5.0 m/s

االرتقاء �
بمؤرس رأس المال االجتماعي من المرتبة ) (26اىل المرتبة )(10

الربط مع رؤية 2030

من األخطاء الشــائعة القول إن ميــل اخلط البياين للموقع  -الزمن يمثل رسعة اجلســم
العمرهذا
فحســب .تأمل ميل اخلط البياين للموقع-الزمن يف الشــكل .2-21زيادةإنمتوسطميل
اخلطإىل ) (80عاماً
المتوقع من )(74
يســاوي ( ،)-5.0 m/sوهو كمية تشــر إىل املقدار واالجتاه (تذكر أن الرسعة املتجهة
جمتمع حيوي
املتوســطة كمية هلا مقدار واجتاه) .ويف احلقيقة إن ميل اخلط البياين (للموقع-الزمن) يدل
 2.3.4تعزيــز ال�سالمــــة املروريــة
عىل الرسعة املتجهة املتوسطة للجسم ،ال عىل مقدار رسعتـه .عند تأمـــل الشكل 2-21
مرة أخرى جتد أن ميل اخلط البياين هو ( ،)-5.0 m/sوبذلك فإن رسعة اجلسم املتجهة
ما موقع العربة؟
متجها نحو نقطة
هــي ( ،)-5.0 m/sوهذا يعني أن اجلســم انطلق من موقع موجــب
ً
ارجع �إىل دليل التجارب يف من�صة عني
األصل ،وأنه يتحرك يف االجتاه السالب بمعدل .5.0 m/s

Raise Social capital index from
position 26 to position 10

Increase the average of life
expectancy from 74 to 80 years

تعب القيمة املطلقــة مليل اخلط البياين ملنحنــى (املوقع-الزمن) عن
ال�س��رعة املتو�س��طة ّ
الرسعة املتوســطة للجســم؛ أي مقدار رسعة حركة اجلســم ،و يرمز هلــا بالرمز  .vأما
الرسعة املتجهة املتوسطة  vفتعرب عن كل من قيمة الرسعة املتوسطة للجسم واالجتاه الذي
يتحرك فيه ،وهي يف املثال املوضح يف الشــكل ( 5.0 m/s 2-21يف االجتاه الســالب)،
أو  ،-5.0 m/sوتكون رسعته املتوســطة  .5.0 m/sتذكّر أنه إذا حترك جسم يف االجتاه
دائم هلا إشارة إزاحة
السالب فإن إزاحته تكون سالبة ،وهذا يعني أن رسعة اجلسم املتجهة ً
اجلسم نفسها.
عندما حت ِّلل  -يف الفصول القادمة  -أنوا ًعا أخرى من احلركة ،سوف جتد أحيانا أن الرسعة
املتجهة املتوســطة هي أهم كمية ،ويف أحيان أخرى تكون الرسعة املتوســطة هي الكمية
األهم .لذا من الرضوري أن متيز بني الرسعة املتجهة املتوســطة والرسعة املتوسطة ،وأن
تكون متأكدً ا من االستخدام الصحيح لكل منهام الح ًقا.

تطبيق الفيزياء
نظام �ساهر يقي�س ال�سرعة املتجهة
اللحظي��ة لآن��ه يح�س��ب �س��رعة ال�س��يارة
خ�لال ف�ترة ق�ص�يرة ج��د ًا وه��ي حلظ��ة
�إط�لاق الفال���ش م��ع حتدي��د االجت��اه.
ح�سا�س ال�سرعة ي�شري االخت�صار
 AVGيف ح�سا�س �سرعة ال�سيارة �إلى ال�سرعة
املتو�س��طة لأنه يقي���س امل�س��افة الكلية خالل
الزم��ن الكل��ي دون اعتب��ار االجت��اه.
نظ��ام الر�ص��د الآيل يقي���س
ال�س��رعة املتجه��ة املتو�س��طة لأن��ه يح�س��ب
�س��رعة ال�س��يارة خ�لال �إزاح��ة حمددة بني
موقع�ين م��ع �إمكاني��ة حتدي��د االجتاه.
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31

مثــــــــــال 3
يبني الرسم البياين املجاور حركة طالب يركب لوح تزلج عرب ممر للمشاة
مهمل االحتكاك .ما رسعته املتجهة املتوسطة؟ وما رسعته املتوسطة؟

2

�إيجاد الكمية املجهولة

تفحص النظام اإلحداثي للرسم البياين.

9.0
6.0

املجهول

3.0

?= v =? v

أوجد الرسعة املتجهة املتوسطة باستخدام نقطتني عىل اخلط البياين.

املــوقــع ()m

1

حتليل امل�س�ألة ور�سمها

12.0

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
الـزمــن ()s

0.0

 d  - d
______
   t2- t  1
2
1
12.0 m- 6.0 m
____________
    =

7.0 s - 3.5 s

____ = v
  ∆d
=
∆t

بالتعوي�ض

d2= 12.0 m ،d1= 6.0 m ،t2 = 7.0 s ،t1 = 3.5 s

يف االجتاه املوجب

= 1.7 m/s

أما الرسعة املتوسطة فتساوي القيمة املطلقة للرسعة املتجهة املتوسطة؛ أي v = 1.7 m/s

تقومي اجلواب

3

•هل الوحدات �صحيحة؟ نعم؛ فالوحدة  m/sهي وحدة قياس كل من الرسعة املتجهة والرسعة.

ل�شارات معنى؟ نعم .اإلشارة املوجبة للرسعة املتجهة املتوسطة تتفق مع النظام اإلحداثي .وال حيدد اجتاه
•هل ل إ
للرسعة املتوسطة.

 . 25يصف الرسم البياين يف الشكل  2-22حركة سفينة يف البحر.

3

4

2

1

ال�شكل 2-22

-1

	. 26صف بالكلامت حركة السفينة يف املسألة السابقة.

نموذجا
	. 28انطلقت دراجة برسعة ثابتة مقدارها  .0.55 m/sارسم
ً
للجســيم النقطي للحركة ومنحنى بيان ًّيــا للموقع -الزمن ،تبني
فيهام حركة الدراجة ملسافة .19.8 m
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ال�شكل 2-23
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الزمن ()min

5

0

املــوقــع ()km

	. 27يمثل الرسم البياين يف الشكل  2-23حركة دراجة هوائية .احسب
ًّ
كل من الرسعة املتوسطة والرسعة املتجهة املتوسطة للدراجة ،ثم
صف حركتها بالكلامت.

املــوقــع ()m

ويعد االجتاه املوجب للحركة هو اجتاه اجلنوب.
. aما الرسعة املتوسطة للسفينة؟
. bما الرسعة املتجهة املتوسطة للسفينة؟

الزمن ()s

ال�سرعة املتجهة اللحظية

Instantaneous Velocity

∆d
نسمها ببساطة الرسعة املتجهة؟
ملاذا أطلقنا عىل الكمية 
____ الرسعة املتجهة املتوسطة ،ومل ِّ
∆t

فكّر يف طريقة إنشاء املخطط التوضيحي للحركة تدرك أن هذا املخطط يبني موقع اجلسم

متجهات ال�سرعة اللحظية

املتحرك عند بداية فرتة زمنية وعند هنايتها ،لكنه ال يعرب عام حدث خالل تلك N
H
Gطول��هF
Hخي��طI
ط��ريف J
K
Lح��د I
فربام L
الفرتةM .
Mب��ط�Jأ
K.1 Nار

غي اجتاهه .إن
بقيت الرسعة ثابتة أو زادت أو نقصت ،أو ربام يكون اجلســم قد توقف أو َّ

كل ما يمكن حتديده من خالل املخطط التوضيحي للحركة هو الرسعة املتجهة املتوسطة،
التي يمكن حساهبا بقسمة اإلزاحة الكلية عىل الفرتة الزمنية التي حدثت اإلزاحة خالهلا.
أما الرسعة املتجهــة عند حلظة زمنية تؤول إىل الصفر فتســمى الرسعة املتجهة اللحظية.
وسنستخدم يف هذا الكتاب مصطلح الرسعة املتجهة للتعبري عن الرسعة املتجهة اللحظية،

وسنرمز هلا بالرمز .v

ٍ
عندئذ تكون مساوية لرسعته املتجهة
إذا كانت الرسعة املتجهة اللحظية جلسم ما ثابتة فإهنا
ٍ
متجهة ثابتة فإننا نقول إن رسعته منتظمة ،لذا تكون
املتوسطة .وإذا حترك اجلســم برسعة

حركته منتظمة.

متثيل ال�س��رعة املتجهة املتو�س��طة على املخطط��ات التو�ضيحية
للحركة Average Velocity on Motion Diagrams
كيف يمكنك تعيــن الرسعة املتجهة املتوســطة عىل املخطط التوضيحــي للحركة؟ إن
رســا بيان ًّيــا دقي ًقا للرسعة املتجهة املتوســطة ،وإنام
املخطــط التوضيحي للحركة ليس
ً
يمكن اســتخدامه يف تعيني مقدار واجتاه الرسعة املتجهة املتوسطة .ختيل سيارتني تسريان
وتســجل كامريا فيديو حركتيهــا بمعدل صورة كل ثانية،
عىل طريق برسعتني خمتلفتني،
ّ
وختيل أنه يف مؤخرة كل سيارة فرشــاة دهان هتبط آل ًّيا كل ثانية؛ لرتسم خ ًّطا عىل األرض
مدة نصف ثانية .من املنطقي أن ترســم السيارة األرسع خ ًّطا أطول .وتشبه اخلطوط التي
ِ
املتجهات التي نرســمها عىل املخطط التوضيحي
رســمتها فرشــاتا الدهان عىل األرض
للحركة لتمثيل الرسعة املتجهة.

مستقيم تســتطيع التعبري عنه بمعادلة .ومن
ا�س��تخدام املعادالت عندما ترسم خ ًّطا بيان ًّيا
ً
األفضل أحيانًا اســتخدام مثل هذه املعادلة بدالً من الرســم البياين حلل املسائل .تفحص
جســا يتحرك برسعة متجهة
مرة أخرى الرســم البياين يف الشــكل  2-21الذي يمثل
ً
( .)-5.0 m/sولعلك درست ساب ًقا أن أي خط مستقيم يمكن متثيله بالصيغة الرياضية
y = mx + b؛ حيــث  yهــي الكمية التي نُع ّينها عىل املحور الرأســــي ،و  mهي ميل
اخلط املستقيم ،و  xهي الكمية التي نُع ّينها عىل املحور األفقي ،و  bهي نقطة تقاطع اخلط
املستقيم مع املحور الرأيس.

 1 mبكتلة ذات خطاف.
�.2أم�س��ك بي��دك الط��رف الآخ��ر
للخي��ط بحي��ث تت��دىل الكتل��ة يف
الهواء.
.3ا�س��تخدم ي��دك الأخرىلت�س��حب
الكتل��ة بحذر �إىل �أح��د اجلانبني،
ثم اتركها.
.4الحظ احلركة وال�سرعة واجتاه
حركة الكتلة لعدة اهتزازات.
�.5أوقف الكتلة عن االهتزاز.
	.6ار�س��م �ش� ً
�كل تو�ضيح ًّي��ا تبني فيه
متجه��ات ال�س��رعة اللحظي��ة عند
النق��اط الآتي��ة :قم��ة االهت��زازة،
ونقط��ة املنت�ص��ف ب�ين القم��ة
والق��اع ،وق��اع االهت��زازة ،ونقط��ة
املنت�ص��ف ب�ين الق��اع والقم��ة،
والقمة مرة �أخرى.

التحليل واال�ستنتاج
	�.7أي��ن كان��ت ال�س��رعة املتجه��ة �أكرب
ما ميكن؟
	�.8أين كانت ال�سرعة املتجهة �أقل ما
ميكن؟
	.9و�ضح كيف ميكن قيا�س ال�سرعة
املتو�سطة با�ستخدام املتجهات؟
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الرياضيات في الفيزياء

اجلدول 2-2

مقارنة اخلطوط امل�ستقيمة مع
منحنيات املوقع-الزمن
املتغري
العام

املتغري املعني
للحركة

y
m
x
b

d

القيمة
يف ال�شكل
2-21

v
t

-5.0 m/s

 di

20.0 m

يف الرســم البياين املوضح يف الشــكل  2-21تكون الكمية ا ُملع ّينة عــى املحور الرأيس هي
وت َّث ُل باملتغري  .dوالكمية ا ُملعينة عىل املحور األفقي هي الزمنُ ،
املوقعُ ،
وت َّث ُل باملتغري .t
أما ميل اخلط املســتقيم ) (-5.0 m/sفيمثل الرسعة املتجهة املتوسطة للجسم  ،vونقطة

تقاطع اخلط البياين مع املحور الرأيس هي  .20.0 mترى ما الــذي يمثله املقـدار 20.0 m؟
ِمن تفحص الرســم البياين والتفكري يف كيفية حترك اجلسم تستنتج أن اجلسم كان يف موقع
يب ُعــد  20.0 mعن نقطة األصل عندما  ،t = 0.0و ُيعرف هذا باملوقع االبتدائي للجســم،

ويرمز له بالرمز.di

ويبني اجلــدول  2-2مقارنة بــن املتغريات العامــة ملعادلة اخلط املســتقيم واملتغريات
يبي القيم العددية لــكل من الثابتني يف هــذه املعادلة .وباالعتامد
اخلاصــة باحلركة ،كــا ّ
،d = vt + d
عــى املعلومات املبينــة يف اجلدول ،فإن املعادلــة  y= mx + bأصبحت  i
وبتعويض قيم الثوابت تصبح:

			

d =(-5.0 m/s) t + 20.0 m

تصف هذه املعادلة احلركة املنتظمة املمثلة بالشــكل بالشكل  .2-21ويمكنك أن ختترب
هذه املعادلة بإعطاء قيمة لـ  tيف املعادلة وحساب  .dوجيب أن حتصل عىل القيمة نفسهـا لـ
 dعندما تعوض القيمة السابقة لـ  tيف الرسم البياين .وإلجراء اختبار إضايف للتأكد من أن
تفحص الوحدات يف كل من طرفيها للتأكد من تطابقهام .يمثل اجلانب
املعادلة ذات معنى ّ
األيــر يف هذه املعادلة املوقــع ،ووحدته هي  ،mأما وحدة اجلــزء األول من املعادلة يف
m
__ أو  ،metersووحدة اجلزء الثاين من املعادلة
اجلانب األيمن فهي حاصل رضب s × s
يف الطرف األيمن هي  ،mوهبذا تكون الوحدات يف طريف املعادلة متطابقة.
d = vt + d
معادلة احلركة املنتظمة بداللة الرسعة املتجهة املتوسطة  i

موقع اجلسم املتحرك برسعة منتظمة يساوي حاصل رضب الرسعة املتجهة املتوسطة
يف الزمن مضا ًفا إليه قيمة املوقع االبتدائي للجسم.

تســتطيع اآلن متثيل احلركة باستخدام الكلامت واملخططات التوضيحية للحركة والصور
وجداول البيانات ومنحنيات املوقع-الزمن ،وكذلك باستخدام معادلة احلركة املنتظمة.
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 2-4مراجعة
استخدم الشكل  2-24يف حل املسائل .29-31

	. 29ال�س��رعة املتو�س��طة رتــب منحنيــات (املوقع-
الزمن) وفق الرسعة املتوسطة للجسم ،من األكرب
إىل األصغر ،وأرش إىل الروابط إن وجدت.

املوقع ((m

الزمن ((s

ال�شكل 2-24

	. 30ال�س��رعة املتجه��ة املتو�س��طة رتِّب املنحنيات وفق
الرسعة املتجهة املتوســطة من الرسعة األكرب إىل
الرسعة األقل.
. 31املوق��ع االبتدائي رتِّب اخلطوط البيانية بحســب
املوقع االبتدائي للجســم (بد ًءا بأكرب قيمة موجبة
وانتهاء بأكرب قيمة ســالبة) .هل سيكون ترتيبك
خمتل ًفا إذا طلب إليك أن ترتبها بحســب املســافة
االبتدائية للجسم من نقطة األصل؟

. 32ال�س��رعة املتو�س��طة وال�س��رعة املتجهة املتو�س��طة
وضــح العالقة بني الرسعة املتوســطة والرسعة
ّ
املتجهة املتوسطة.
. 33التفكري الناقد ما أمهية عمل نامذج مصورة ونامذج
فيزيائية للحركة قبل بدء حل معادلة ما؟
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عمل ر�سوم تو�ضيحية للحركة
ستعمل يف هذا النشاط خمططات توضيحية حلركة ســيارتني لعبة .يتكون املخطط التوضيحي للحركة
من جمموعة من الصور املتعاقبة التي تظهر مواقع جســم متحرك يف فرتات زمنية متســاوية .وتساعدنا
املخططات التوضيحية عىل وصف حركة اجلسم؛ فمن خالل تفحص هذه املخططات يمكنك أن تقرر
ما إذا كانت رسعة اجلسم تتزايد أو تتناقص أو تظل ثابتة.

�س�ؤال التجربة

كيف خيتلف املخطط التوضيحي حلركة سيارة رسيعة عن املخطط التوضيحي حلركة سيارة بطيئة؟
تقيس مواقع اجلسم املتحرك باستخدام النظام
الدويل للوحدات (.)SI

 تدرك العالقات املكانية بني األجسام املتحركة.
 تصف حركة جسم رسيع وآخر بطيء.

. 1ارســم خ ًّطا للبداية عىل طاولة املخترب أو عىل أي ســطح
يقرتحه املعلم.
. 2ضع كلتا الســيارتني عند خط البداية ،وأطلقهام يف الوقت
نفسه (تأكد من انضغاط نابضيهام قبل االنطالق).
. 3راقب حركة السيارتني ،وحدد أهيام أرسع.
. 4ضع السيارة األبطأ عند خط البداية.

L
J M
K N
L M N

كامريا فيديو

H
J K
I

G
I

H
F

D
F G
E

سيارتان لعبة تعمالن بانضغاط النابض
مسطرة مرتية

لوح كرتوين

. 5ثبّت مسطرة مرتية بموازاة املسار الذي ستسري فيه السيارة.
 BمنA
.DاخرتC
B6	 E
C
أعضاء جمموعتك لتشغيل كامريا الفيديو.
Aواحدً ا
	. 7أطلق الســيارة البطيئة من خط البدايــة (تأكد من ضغط
نابض السيارة قبل إطالقها).
	. 8اســتعمل كامريا الفيديو لتســجيل حركة السيارة البطيئة
بموازاة املسطرة املرتية.
	َ . 9هيئ مســجل الفيديو لعرض املشــهد لقط ًة بعد أخرى،
ثم أعد تشــغيل رشيط الفيديــو كل  0.5 sمع ضغط زر
اإليقاف كل ( 0.1 sثالث لقطات).

	. 10حدد موقع السيارة يف كل فرتة زمنية بقراءة قياس املسطرة
ودون ذلك يف جدول البيانات.
املرتية عىل رشيط الفيديوِّ ،
كرر اخلطوات  5-10باستخدام السيارة األرسع.
ّ . 11

مستوى مائ ً
ال بزاوية
. 12ضع اللوح الكرتوين ،بحيث يشــكل
ً
 30°تقري ًبا عىل األفقي.
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جدول البيانات 1

الزمن ()s

موقع ال�سيارة الأبط�أ ()cm

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

جدول البيانات 3

جدول البيانات 2

الزمن ()s

موقع ال�سيارة الأ�سرع ()cm

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

. 13ضع املســطرة املرتية عىل املستوى املائل بحيث تكون
موازية للمسار الذي ستتحرك عليه السيارة.
وكرر
. 14ضع الســيارة البطيئة عند قمة املســتوى املائلّ ،
اخلطوات .6-10
. 1ارسم نموذج اجلســيم النقطي حلركة السيارة البطيئة
مستخد ًما البيانات التي مجعتها.
. 2ارسم نموذج اجلسيم النقطي حلركة السيارة الرسيعة
مستخد ًما البيانات التي مجعتها.
. 3اســتخدم البيانات التي حصلت عليها لرسم نموذج
اجلسيم النقطي حلركة الســيارة البطيئة يف أثناء نزوهلا
املستوى املائل.
كيف خيتلــف نموذج اجلســيم النقطي حلركة الســيارة
الرسيعة عنه حلركة السيارة البطيئة؟

الزمن ()s

موقع ال�سيارة الأبط�أ على امل�ستوى املائل()cm

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

. 3ارســم نموذج اجلســيم النقطي حلركة ســيارة تبدأ
متحركة برسعة كبرية ثم تتباطأ تدرجي ًّيا.
. 4ماذا حيدث للمســافة بني النقاط يف نموذج اجلســيم
النقطي يف السؤال السابق عندما تتباطأ السيارة؟
. 5ارسم نموذج اجلســيم النقطي حلركة سيارة تسري يف
البداية ببطء ،ثم تتسارع.

	. 6ماذا حيدث للمســافة بني النقاط يف نموذج اجلســيم
النقطي للحركة يف الســؤال الســابق عندما تتسارع
السيارة؟
افرتض أن ســيارة تتوقف بشكل مفاجئ لتتجنب حاد ًثا.
إذا كان للســيارة فرامــل تضغط وتفصل بشــكل آيل يف
كل جزء من الثانية ،فكيف ســتبدو آثــار العجالت عىل
رســا توضيح ًّيا يبني كيف تبدو
الطريق؟ أرفق بإجابتك
ً
آثار العجالت نتيجة الضغط عىل الفرامل.

. 1ارسم نموذج اجلسيم النقطي حلركة سيارة تتحرك
برسعة ثابتة.
. 2ما العالقة بني املسافات الفاصلة بني النقاط يف نموذج
اجلسيم النقطي حلركة سيارة تتحرك برسعة ثابتة؟
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الدقة يف قيا�س الزمن
Accurate Time
افرتض أن ســاعة احلائط يف صفك كانت تشري إىل
 ،9:00يف الوقت الذي تشــر فيه ساعتك إىل ،8:55
بينام تشري ساعة زميلك إىل  .9:05ترى أي الساعات
الثــاث أدق يف حتديد الوقــت؟ إن الدقة يف حتديد
الوقت أمــر رضوري يف حياتنــا اليومية؛ فاجلرس
املدريس الــذي يقرع كل صباح ويف هناية كل حصة
دراســية يتم التحكم فيه اعتام ًدا عىل الساعة .لذا إذا
أردت أن تكــون يف الصف يف الوقت املحدد فال بد
أن تضبط ساعتك مع الساعة املرتبطة هبذا اجلرس.
إن عمليات السفر عرب الفضاء والنقل واالتصاالت
واملالحة بأنظمة  GPSتعتمد عىل ساعات ذات دقة
متناهية ،ومن هنا تأيت احلاجة إىل ســاعات معيارية
موثوقة مثل ساعة السيزيوم املعيارية.
�س��اعة ال�س��يزيوم املعياري��ة هي إحدى الســاعات
الذرية التي تلبي هذه احلاجة؛ فهي تعمل عىل قياس
عدد الذبذبات؛ أي عدد املرات التي تغري فيها الذرة
املستخدمة يف الساعة مستوى طاقتها .وحتدث هذه
الذبذبات لطاقة الذرة برسعــة كبرية وبانتظام ،لذا
فهي تستخدم لتعيني الثانية املعيارية  1 sالتي تساوي
الزمن الذي تستغرقه  9192631770ذبذبة.
إن مســتوى الطاقة اخلارجي لذرة السيزيوم حيتوي
عىل إلكرتون واحد يدور مغزل ًّيا ،ويســلك سلوك
مغناطيس ٍ
متناه يف الصغــر .وكذلك احلال لنواهتا؛
حيث يــدور كل مــن اإللكــرون والنــواة م ًعا،
بحيــث تصطف كل مــن األقطاب املتشــاهبة هلام
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مرة ،واألقطاب املختلفة مرة أخرى .فإذا اصطفت
األقطاب املتشــاهبة تكون ذرة السيزيوم يف مستوى
طاقــة واحد ،بينام إذا اصطفــت األقطاب املختلفة
تكون الذرة يف مستوى طاقة آخر.

تع��دّ �س��اعة ال�س��يزيوم  NIST-F1املوج��ودة يف خمت�برات  NISTيف
بولدر يف كولورادو من �أدق ال�ساعات يف العامل.

كيف تعمل �ساعة ال�سيزيوم؟ ترتكب ساعة السيزيوم
من ذرات السيزيوم ،وجهاز للذبذبات مصنوع من
كريستال الكوارتز ،يو ّلد موجات ميكروية ،وعندما
يتساوى تردد املوجات امليكروية للجهاز مع الرتدد
كبريا من ذرات
الطبيعي لذرات السيزيوم فإن عد ًدا ً
السيزيوم تغري من مستويات طاقتها .وبام أن الرتدد
الطبيعي للسيزيوم  9192631770ذبذبة فهذا يعني
تغريا بني مستويات طاقة
أن هناك ً 9192631770
ذرات السيزيوم يف كل ثانية .ومن هنا تأيت دقة قياس
الوقت هبذه الساعة.

التو�سع
. 1ابح��ث مــا العمليات التي حتتــاج إىل القياس
الدقيق للوقت؟
. 2حلل واســتنتج ملاذا يعدّ القيــاس البالغ الدقة
أساسا يف املالحة الفضائية؟
للوقت ً

ت�صوير احلركة

2-1

المفردات

املفاهيم الرئي�سة

•يبني املخطط التوضيحي للحركة موقع جسم خالل أزمنة متعاقبة.

•املخطط التوضيحي
للحركة
•نموذج اجلسيم النقطي
2-2

املوقع والزمن

•يســتخدم يف نموذج اجلســيم النقطي جمموعة من النقاط املفردة املتتالية ً
بدل من اجلســم يف املخطط

التوضيحي للحركة.

Position and Time

المفردات
•النظام اإلحداثي
•نقطة األصل
•املوقع

•املسافة

•الكميات املتجهة

•الكميات العددية
•املحصلة

•الفرتة الزمنية
•اإلزاحة
2-3

املفاهيم الرئي�سة

•النظام اإلحداثي نظام يســتخدم لوصف احلركة ،بحيث حيدد لك موقــع نقطة األصل للمتغري الذي

تدرسه ،واالجتاه الذي تتزايد فيه قيم املتغري.
صفرا.
•نقطة األصل هي النقطة التي تكون عندها قيمة كل من املتغريين ً
•املوقع هو املسافة الفاصلة بني اجلسم ونقطة األصل ،ويمكن أن تكون موجبة أو سالبة.
•املسافة كمية عددية تصف ُبعد اجلسم عن نقطة األصل.
•الكميات املتجهة كميات فيزيائية هلا مقدار واجتاه وف ًقا لنقطة اإلسناد.
•الكميات العددية كميات فيزيائية هلا مقدار فقط.
دائم من ذيل املتجه األول إىل رأس املتجه اآلخر.
•املحصلة متجه ناتج عن مجع متجهني أو أكثر ،وهو يشري ً
•الفرتة الزمنية هي فرق بني زمنني∆t = t f- t i .
•اإلزاحة كميــة فيزيائية متجهة متثل مقــدار تغري موقع اجلســم يف اجتاه معني∆d = df - di  .

منحنى (املوقع–الزمن)

المفردات
•منحنى (املوقع-الزمن)
•املوقع اللحظي
2-4

Picturing Motion

ال�سرعة املتجهة

المفردات

Position-Time Graph

املفاهيم الرئي�سة

•تستخدم منحنيات املوقع-الزمن إلجياد الرسعة املتجهة وموقع اجلسم ،و معرفة أين ومتى يتقابل جسامن.
•املوقع اللحظي هو موقع اجلسم عند حلظة زمنية تؤول إىل الصفر.

Velocity

املفاهيم الرئي�سة

•الرسعة املتجهة

•ميل اخلط البياين ملنحنى (املوقع-الزمن) جلسم هو الرسعة املتجهة

•الرسعة املتوسطة

•الرسعة املتوسطة هي القيمة املطلقة للرسعة املتجهة املتوسطة.

اللحظية

وترتبط م ًعا باملعادلة d = vt+ di  :

املتوسطة

•الرسعة املتجهة

df-di
∆d
_____
___ = v

=
 
t - t
∆t
i

f

تعب عن مقدار الرسعة التي يتحرك هبا اجلسم واجتاهها.
املتوسطة حلركة اجلسم.وهي ِّ

•رمــز املوقع االبتدائي للجســم  ،diورسعته املتجهة املتوســطة الثابتة  ،vوإزاحتــه  ،dوالزمن ، t
•الرسعة املتجهة اللحظية هي مقدار رسعة اجلسم واجتاه حركته عند حلظة زمنية تؤول إىل الصفر.
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تطبيق املفاهيم

خريطة املفاهيم
. 34أكمل خريطة املفاهيم أدناه بام يناسبها من مصطلحات.

املخطط
التو�ضيحي
للحركة

جدول البيانات

رسم بيان ًّيا حلركة عدّ اءين.
. 43يمثل الشكل ً 2-25
. aصف موقع العدّ اء  Aبالنسبة للعدّ اء  Bبحسب
التقاطع مع املحور الرأيس.
. bأي العدّ اءين أرسع؟
. cماذا حيدث عند النقطة  Pوما َبعدها؟
ال

	. 36متى يمكن معاملة اجلسم كجسيم نقطي؟ ()2-1

وضح الفرق بني :املوقع واملسافة واإلزاحة)2-2( .
	ّ . 37
	. 38كيف يمكنك اســتخدام ســاعة حائط لتعيني فرتة
زمنية؟ ()2-2
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. 44يبني منحنــى (املوقع-الزمن) يف الشــكل 2-26

حركــة أربعة مــن الطالب يف طريــق عودهتم من
املدرســة .رتِّب الطالب بحســب الرسعة املتجهة
املتوسطة لكل منهم من األبطأ إىل األرسع.
جمال

�أ

ح
مد

ف

واز

الزمن ()s

ال�شكل 2-26

. 45يمثــل الشــكل  2-27منحنــى (املوقع-الزمن )
ألرنــب هيرب من كلب .صف كيــف خيتلف هذا
الرسم البياين إذا:
. aركض األرنب بضعف رسعته.
. bركض األرنب يف االجتاه املعاكس.
3

2
1

3

2

1

الزمن ()s
ال�شكل 2-27

0

املوقع ()m

. 42إذا علمــت موقع جســم متحرك عنــد نقطتني يف
مسار حركته ،وكذلك الزمن الذي استغرقه اجلسم
للوصــول من النقطــة األوىل إىل األخــرى ،فهل
يمكنك تعيني رسعته املتجهــة اللحظية ،ورسعته
املتجهة املتوسطة؟ فرس ذلك.)2-4( .

ال�شكل 2-25

�أ

. 41ماذا يمثل ميل اخلط البياين ملنحنى (املوقع-الزمن)؟
()2-4

الزمن ()s

نور

	. 40امل�شي والرك�ض إذا غادر منزلكم شخصان يف الوقت
نفســه؛ أحدمها يعدو واآلخر يمــي ،وحتركا يف
االجتاه نفســه برسعتني متجهتني منتظمني ،فصف
منحنى (املوقع-الزمن) لكل منهام)2-4( .

P

املوقع ()m

	. 39خط التزلج وضح كيف يمكنك أن تستخدم منحنى
(املوقع-الزمن) ملتزجلني عىل مسار التزلج؛ لتحديد
ما إذا كان أحدمها سيتجاوز اآلخر ،ومتى؟ ()2-3

املوقع ()m

العـد

اء A

�إتقان املفاهيم
. 35ما اهلدف من رســم املخطط التوضيحي للحركة؟
()2-1

عـدا

ءB

�إتقان حل امل�سائل
	. 46حتركت دراجة هوائية برسعة ثابتــة مقــدارها 4.0 m/s

. cيف أي موقع من النهر يوجد تيار رسيع؟

مدة  .5.0 sما املسافة التي قطعتها خالل هذه املدة؟

	. 47علم الفل��ك يصل الضوء من الشمس إىل األرض يف
 .8.3 minإذا كانت رسعة الضوء 3.00×108  m/s
فام ُبعد األرض عن الشمس؟
	. 48تتحرك سيارة يف شارع برسعة  ،55 km/hوفجأة
ركض أمامها طفل ليعرب الشارع .إذا استغرق سائق
السيارة  0.75 sليستجيب ويضغط عىل الفرامل فام
املسافة التي حتركتها السيارة قبل أن تبدأ يف التباطؤ؟
	. 49قي��ادة ال�س��يارة إذا قادت والدتك ســيارهتا برسعة
 ،90.0 km/hبينام قادت صديقتها سيارهتا برسعة
 ،95 km/hفسبقت والدتك يف الوصول إىل هناية
الرحلة .فام الزمن الذي ســتنتظره صديقة والدتك
يف هناية الرحلة التي يبلغ طوهلا 50 km؟

مراجعة عامة
	. 50يبني الشكل  2-28نموذج اجلسيم النقطي حلركة ولد
يعرب طري ًقا بشــكل عريض .ارسم منحنى (املوقع-
الزمن) املكافئ للنموذج ،واكتب املعادلة التي تصف
علم بأن الفــرة الزمنية هي .0.1 s
حركة الولــدً ،

اجلانب
هذا
This
side

اجلانب الآخر
The other
side

Time intervals
are 0.1
s.
الزمنية 0.1 s
الفرتة

ال�شكل 2-28

. 51يبني الشكل  2-29منحنى (املوقع-الزمن) حلركة
C02-34A-845813
جيدفان يف قاربني عرب هنر.
كل من زيد وخليل ومها
Final
. aعند أي زمن كان زيد وخليل يف املكان نفسه؟
. bما الزمن الذي يســتغرقه زيد يف التجديف قبل
أن يتجاوز ً
خليل؟

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

املوقع ((km

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

الزمن ((h
ال�شكل 2-29

. 52غادرت الســيارتان  Aو  Bاملدرســة عندما كانت
صفرا ،وكانت الســيارة A
قراءة ســاعة اإليقاف ً
تتحــرك برسعة منتظمة  ،75 km/hوالســيارة B
تتحرك برسعة منتظمة .100 km/h
. aارســم منحنى (املوقع-الزمن) حلركة كل من
الســيارتني ،ووضح ُبعد كل منهام عن املدرسة
عندما تشري ســاعة اإليقاف إىل  .2.0 hحدد
ذلك عىل رسمك البياين.
. bإذا مرت كلتا الســيارتني بمحطــة وقود تبعد
مرت كل منهام
 150 kmعن املدرســة ،فمتى َّ
باملحطة؟ حدد ذلك عىل الرسم.
. 53ارسم منحنى (املوقع-الزمن) لسيارتــــن  Aو B

تســران نحو شاطئ يبعد  50 kmعن املدرســـة.
حتركــت الســيارة  Aعنــد الســاعة 12:00 pm
برسعــــة  40 km/hمن متجر يبعد  40 kmعن
الشاطئ ،بينام حتركت السيارة  Bمن املدرسة عنـــد
الساعـــة  12:30 pmبرسعة  .100 km/hمتى
تصل كل من السيارتني  Aو  Bإىل الشاطئ؟

. 54يبني الشكل  2-30منحنى (املوقع-الزمن) حلركة
عيل ذها ًبا وإيا ًبا يف ممر .افرتض أن نقطة األصل عند
أحد طريف املمر.
. aاكتب فقرة تصف حركــة عيل يف املمر ،بحيث
تتطابق مع احلركة املمثلة يف الرسم البياين اآليت.

55

. bمتى كان موقع عيل عىل ُبعد 6.0 m؟
. cما الزمن بني حلظة دخول عيل يف املمر ووصوله
إىل موقع يبعد  12.0 mعن نقطة األصل؟ وما
الرسعة املتجهة املتوسطة لعيل خالل الفتـــــرة
الزمنيـــة )(37 s - 46 s؟
14.0
12.0
10.0
6.0

املوقع ()m

8.0
4.0
2.0
0.00 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
الزمن ()s

ال�شكل 2-30

التفكري الناقد
. 55ت�صمي��م جترب��ة تنطلــق دراجة ناريــة أمام منزل
يعتقد أصحابه أهنا تتجاوز حدود الرسعة املسموح
هبا وهي  .40 km/hصف جتربة بســيطة يمكنك
إجراؤها لتقرر ما إذا كانــت هذه الدراجة تتجاوز
الرسعة املحددة ً
فعل عندما متر أمام املنزل.

	. 56تف�سري الر�سوم البيانية هل يمكن أن يكون املنحنى
البياين لـ(املوقع -الزمن) جلســم خ ًّطا أفق ًّيا؟ وهل
يمكن أن يكــون خ ًّطا رأســ ًّيا؟ إذا كانت إجابتك
"نعم" فصف بالكلامت هذه احلركة.
	. 57وقف طالب شعبة الفيزياء يف صف واحد ،وكانت
املسافة بني كل طالبني  ،25 mواستخدموا ساعات
إىقاف لقياس الزمن الذي متر عنده ســيارة تتحرك
عــى طريــق رئيس أمــام كل منهم .وتــم تدوين
البيانات يف اجلدول .2-3

ارسم منحنى (املوقع-الزمن) مستخد ًما البيانات الواردة

56

يف اجلــدول ،ثم أوجد ميــل اخلط البيــاين يف املنحنى،
واستنتج رسعة السيارة.
اجلدول 2-3

املوقع-الزمن
املوقع ()m
الزمن ()s
0.0
1.3
2.7
3.6
5.1
5.9
7.0
8.6
10.3

0.0
25.0
50.0
75.0
100.0
125.0
150.0
175.0
200.0

الكتابة يف الفيزياء
	. 58حدد علامء الفيزياء رسعة الضوء .3.00×108  m/s
كيف توصلوا إىل هذا؟ اقرأ حول سلسلة التجارب
التي أجريــت لتعيني رسعة الضوء ،ثم صف كيف
تطورت التقنيات التجريبية لتجعل نتائج التجارب
أكثر دقة.

مراجعة تراكمية

حول ًّ
كل من قياســات الزمــن اآلتية إىل ما يعادهلا
	ِّ . 59
بالثواين:
9270 ms .c
		 58 ns. a
12.3 ks .d
		
0.046 Gs. b

�أ�سئلة االختيار من متعدد
اخرت رمز الإجابة ال�صحيحة فيما ي�أتي:

املوقـــع ()m
الزمن ()min

الزمن ()min
B

الزمن ()min

D

املوقـــع ()m

C
III

D
B

II
A

I

املوقـــع ()m

IV

A

الزمن ()min

. 2متى بلغت الرسعة املتجهة للدراجة أقىص قيمة هلا؟
 Cعند النقطة C
 Aيف الفرتة I
 Dعند النقطة B
 Bيف الفرتة III

. 3مــا املوقع الذي تكون عنده الدراجــة أبعد ما يمكن عن
نقطة البداية؟
 Cالنقطة C
		
 Aالنقطة A
 Dالنقطة D
		
 Bالنقطة B
. 4يف أي فرتة زمنية قطع راكب الدراجة أكرب مسافة؟
 Cالفرتة III
		
 Aالفرتة I
 Dالفرتة IV
		
 Bالفرتة II

املوقـــع ()m

يبني الرسم البياين حركة شــخص يركب دراجة هوائية.
استخدم هذا الرسم لإلجابة عن األسئلة .2-4

C

املوقـــع ()m

. 1أي العبارات اآلتية تعرب بشــكل صحيــح عن النموذج
اجلسيمي النقطي حلركة طائرة تقلع من مطار؟
A
تكو ُن النقاط نم ًطا وتفصل بينها مسافات متساوية.
ِّ
 Bتكُون النقــاط متباعدة يف البداية ،ثــم تتقارب مع
تسارع الطائرة.
 Cتكُون النقاط متقاربة يف البداية ،ثم تتباعد مع تسارع
الطائرة.
 Dتكُون النقاط متقاربة يف البداية ،ثم تتباعد ثم تتقارب
مرة أخرى عندما تستوي الطائرة وتتحرك بالرسعة
العادية للطريان.

. 5نزل ســنجاب من فوق شــجرة ارتفاعهــا  8 mبرسعة
منتظمة خالل  ،1.5 minوانتظر عند أسفل الشجرة مدة
 ،2.3 minثــم حترك مرة أخــرى يف اجتاه حبة بندق عىل
األرض مــدة  .0.7 minفجأة صدر صوت مرتفع س َّبب
فرار السنجاب برسعة إىل أعىل الشجرة ،فبلغ املوقع نفسه
الــذي انطلق منه خالل  .0.1 minأي الرســوم البيانية
اآلتية يمثل بدقة اإلزاحة الرأســية للسنجاب مقيسة من
قاعدة الشجرة؟ (نقطة األصل تقع عند قاعدة الشجرة).

الزمن ()min

الأ�سئلة املمتدة

	. 6احسب اإلزاحة الكلية ملتسابق يف متاهة ،إذا سلك داخلها
املسار اآليت:

البداية 1.0 m ،شــاالً 0.3 m ،شــــر ًقا 0.8 m ،جنـــو ًبا،
 0.4 mرش ًقا ،النهاية.

الأدوات الالزمة
أحرض مجيع األدوات الالزمة لالمتحان :أقالم رصاص،
أقالم حرب زرقاء وسوداء ،ممحاة ،طامس للتصحيح،
مرباة ،مسطرة ،آلة حاسبة ،منقلة.
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م��ا ال��ذي �س��تتعلمه يف ه��ذا
الف�صل؟

·وصف احلركة املتسارعة.
·استخـدام الرسوم البيانية واملعـادالت
حلـل مسـائل تتضمن أجسا ًما متحركة.
·وصف حركة األجســـام يف حالـــة
السقوط احلر.

الأهمية

دائم برسعات منتظمة.
ال تتحرك األجسام ً
ويساعدك فهم احلركة املتسارعة عىل وصف
حركة العديد من األجسام بشكل أفضل.
التسارع العديد من وسائل النقل-ومنها
السيارات والطائرات وقطارات األنفاق
وكذلك املصاعد وغريها -تبدأ رحالهتا
عاد ًة بزيادة رسعتها بمعدل كبري ،وتنهيها
بالوقوف بأرسع ما يمكن.

ِّ
فكر ◀
متحفزا عند خط
يقف ســائق سيارة الســباق
ً
منتظرا الضــوء األخرض الذي يعلن بدء
البداية
ً
الســباق .وعندما ييضء ينطلق السائق بأقىص
رسعة .كيف يتغري موقع الســيارة يف أثناء ت زايد
رسعتها؟
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هل تبدو جميع �أنواع احلركة بال�شكل
نف�سه عند متثيلها بيان ًّيا؟

�س�ؤال التجربة كيف تقارن الرسم البياين حلركة سيارة ذات
رسعة منتظمة بالرسم البياين حلركة سيارة تتزايد رسعتها؟
اخلطوات
N
K
K LL M
M N

JJ

II

A
A B
B CC D
D E
E FF G
G H
H

لوحا خشب ًّيا
. 1أحرض سيارتني لعبة تعمالن بنابض ،وضع ً
مناس ًبا فوق سطح الطاولة لتمثيل مسار حلركة السيارتني.
. 2ثبت املؤقت ذا الرشيط الورقي عىل أحد طريف اللوح.
. 3قــص قطعة من رشيط املؤقت طوهلا  50 cmوأدخلها
يف املؤقت ،ثم ألصق الطرف اآلخر بالســيارة رقم ،1
حيث يســتخدم الرشيــط الورقي أدا ًة لرســم خمطط
اجلسيم النقطي.
دون رقم السيارة عىل الرشيـــط ،وش ِّغــــل املؤقت،
ِّ . 4
وأطلق السيارة.
. 5ارفع الطرف الثاين للوح اخلشبي بمقدار ،8-10 cm
بوضع مكعبات خشبية أسفل طرفه.
كرر اخلطوات  3-5مستخد ًما السيارة رقم  ،2بوضع
ّ .6
الســيارة مالصقــة للمؤقت وإطالقها بعد تشــغيله.
أمسك السيارة قبل سقوطها عن حافة اللوح اخلشبي.

�. 7س��جل البيانات ونظمها حدد ثاين نقطة داكنة (ســوداء)
عىل رشيــط املؤقت عىل أهنا الصفرِ .قس املســافة بني
ٍّ
وكــــل من النقاط األخرى لعرش فرتات
نقطة الصفر
دون القراءات.
زمنية ،ثم ِّ
�. 8أن�شئ الر�سوم البيان ّية وا�ستخدمها م ِّثل بيان ًّيا املسافة الكلية
مع رقم الفرتة الزمنية .عيِّ القراءات لكلتا السيارتني عىل
دون رقم الســيارة عىل الرسم البياين الذي
الرســم نفسهّ .
يمثلها.
التحليل
أي السيارتني حتركت برسعة منتظمة ،وأهيام ازدادت رسعتها؟
وضح كيف توصلت إىل ذلك من خالل فحصك لرشيط املؤقت؟
التفكري الناقد صف شــكل كل من الرسمني البيانيني .ما
عالقة شكل اخلط البياين بنوع احلركة التي شوهدت؟

رابط الدر�س الرقمي

3-1الت�سارع (العجلة)   Acceleration
احلركة املنتظمة من أبســط أنواع احلركة .وكام درســت يف الفصل
الثاين فإن اجلســم الذي يتحرك حركة منتظمة يسري برسعة ثابتة يف
خط مستقيم .ولعلك تدرك من خرباتك اليومية أن عد ًدا قلي ً
ال من
األجسام يتحرك هبذه الطريقة طوال الوقت.

بتعرف نوع من
يف هذا الفصل ســتزيد معلوماتك يف هذا املجالُّ ،
احلركة أكثر تعقيدً ا .وستدرس حاالت تتغري خالهلا رسعة اجلسم،
مستقيم .وستدرس كذلك أمثلة تتضمن سيارات
بينام يبقى مساره
ً
تتزايد رسعتها ،واستخدام سائقي السيارات للفرامل ،واألجسام
الساقطة ،واألجسام املقذوفة رأس ًّيا إىل أعىل.

www.ien.edu.sa

الأهداف

• تعرف التسارع (العجلة).
• تربط الرسعة املتجهة والتسارع مع حركة اجلسم.
• متثل بيان ًّيا العالقة بني الرسعة املتجهة والزمن.

املفردات

منحنى (الرسعة املتجهة – الزمن)
التسارع
التسارع املتوسط
التسارع اللحظي
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تغري ال�سرعة املتجهة

Changing Velocity

تســتطيع أن تشعر بالفرق بني احلركة املنتظمة واحلركة غري املنتظمة؛ فاحلركة املنتظمة متتاز
�سباق الكرة الفوالذية
بسالستها؛ فإذا أغمضت عينيك مل تشعر باحلركة .وعىل النقيض من ذلك ،عندما تتحرك
ٍD
الدوارة يف متنزه
وهبو ًطا كام هو احلال عند ركــوب العجلة َّ
Aصعو ً
Bدا A
منحن أوC
مســار B
E
C D
Gعىل F
E H
F G
H
J K
L
J M
L M N
الفوالذ يف Iاللحظة
كرتان Iمن
� Nإذا �أُKفلتت
األلعاب تشعر بأنك تُدفع أو تُسحب.
نف�سها من قمة منحدر ،فهل تتقاربان
�أو تتباعدان �أو تبقيان متجاورتني يف
تأمل املخططات التوضيحية للحركة املبينة يف الشكل  .3-1كيف تصف حركة العداء يف
�أثناء تدحرجهما؟
كل حالة؟ يف الشــكل  aال يتحرك العداء ،أما يف الشــكل  bفيتحرك برسعة منتظمة ،ويف
.1اعم��ل م�س��توى مائ�ل ًا با�س��تخدام
الشــكل  cيزيد من رسعته ،أما يف الشكل  dفيتباطأ .كيف اســتطعت استنتاج ذلك؟ ما
�أنب��وب طوي��ل فيه جمرى على �ش��كل
املعلومات التي تتضمنها املخططات التوضيحية ،ويمكن استخدامها للتمييز بني احلاالت
ح��رف � ،Uأو ا�ستعمـ��ل م�س��طرتني
املختلفة للحركة؟
مرتيتني ملت�صقتني معًا.
.2ح��دّ د عالم��ة على ُبع��د 40 cm

إن أهــم ما جيب عليك مالحظتــه يف هذه املخططات التوضيحية هو املســافة بني املواقع
املتعاقبــة للعدّ اء .وكام درســت يف الفصل الثاين أن األجســام غــر املتحركة يف خلفية
املخططات التوضيحية للحركة ال تغري مواقعها .وألنه توجد صورة واحدة فقط للعدّ اء يف
الشكل  3-1aفإنك تستنتج أنه ال يتحرك؛ أي أنه يف حالة سكونُ .ي ْشبه الشكل ،3-1b
املخطط التوضيحي حلركة جســم برسعــة منتظمة يف الفصل الثاين؛ ألن املســافات بني
صور العدّ اء يف الرســم متساوية  ،لذا فإن العدَّ اء يتحرك برسعة منتظمة .أما يف املخططني
التوضيحيني اآلخرين فتتغري املســافة بني املواقع املتتالية؛ فــإذا كان التغري يف املوقع يزيد
تدرجي ًّيا فهذا يعني أن العدّ اء يزيد من رسعته ،كام يف الشــكل  .3-1cأما إذا كان التغري يف
املوقع يقل ،كام فـي الشكل  ،3-1dفإن العدَّ اء يتباطأ.

م��ن قمة امل�س��توى املائل ،وعالمة
�أخ��رى عل��ى ُبع��د  80 cmم��ن
القمة � ً
أي�ضا.
ّ .3
توق��ع م��ا �إذا كان��ت الكرت��ان
�س��تتقاربان �أو تتباع��دان �أو تبق��ى
امل�س��افة بينهم��ا ثابت��ة يف �أثن��اء
تدحرجهم��ا �إىل �أ�س��فل امل�س��توى
املائل.
�.4أفل��ت الك��رة الأوىل م��ن قم��ة
امل�س��توى املائل ،ويف الوقت نف�س��ه
�أفل��ت الأخرى م��ن العالمة التي
تبعد  40 cmعن القمة.
�.5أع��د التجرب��ة ،بحي��ث تفل��ت �إح��دى
ال�ش��كل  3-1مبالحظة امل�س��افة التي يتحركها العداء خالل فرتات زمنية مت�س��اوية ميكنك �أن حتدد ما �إذا كان
الكرت�ين م��ن قم��ة امل�س��توى املائ��ل،
العداء:
وعندما ت�صل �إىل العالمة 40 cm
 .bيتحرك ب�سرعة منتظمة
		
 .aيقف �ساك ًنا
�أفلت الأخرى من القمة � ً
أي�ضا.
 .dيتباط�أ
			
 .cيت�سارع
التحليل واال�ستنتاج
.6ا�ش��رح م�ش��اهداتك م�س��تخد ًما
م�صطلحات ال�سرعة.
.7ه��ل كان للكرت�ين الفوالذيت�ين
ال�سرعة نف�سها فـي �أثنـاء تدحرجهما
على امل�ستوى املائل؟ و�ضح ذلك.
.8ه��ل كان لهم��ا الت�س��ارع نف�س��ه؟
و�ضح ذلك.

b

a

d

c
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ال�شكل  3-2منوذج اجل�سيم النقطي
ال��ذي ميث��ل املخط��ط التو�ضيحي حلــــ��ركة
الع��داء يو�ض��ح التغري يف �س��رعته من خالل
التغ�ير يف امل�س��افات الفا�صل��ة ب�ين نق��اط
املوق��ع؛ وكذل��ك من خالل التغ�ير يف �أطوال
متجهات ال�سرعة.

كيف يبدو املخطط التوضيحي للحركة باســتخدام نموذج اجلســيم النقطي جلسم تتغري رسعته؟
C03-02A-845813
باستخدام النموذج اجلسيمي النقطي
للحركة
يبني الشــكل  3-2املخططات التوضيحيةFinal
أســفل املخططات التوضيحية لتمثيل حالة العدَّ اء عندما تــزداد رسعته ،وعندما تتباطأ
رسعته .هناك مؤرشان رئيســان يعبِّ ان عن التغري يف الرسعة يف هذا النمط من املخططات
التوضيحية للحركــة ،مها :التغري يف أطوال املســافات بني النقــاط ،والفرق بني أطوال
متجهات الرسعة .فإذا كان اجلســم يزيد من رسعته فإن متجه الرسعة التايل يكون أطول
من متجه الرسعة الســابق .أما إذا كان ُيبطئ من رسعته فيكون املتجه التايل أقرص .إن كال
تصورا عن كيفية تغري رسعة جسم ما.
النوعني من التمثيالت املتكافئة يعطي
ً

منحنى ال�سرعة املتجهة-الزمن

Velocity-Time Graph

من املفيد أن نمثل بيان ًّيا العالقة بني الرسعة والزمن فيام يســمى منحنى (الرسعة املتجهة–
الزمن) .ويوضح اجلدول  3-1بيانات حركة سيارة تنطلق من السكون ،وتتزايد رسعتها
يف أثناء سريها عىل طريق مستقيم.
كام يبني الشــكل  3-3الرســم البياين للرسعة املتجهة-الزمن؛ حيــث تم اختيار االجتاه
املوجب يف اجتاه حركة الســيارة .الحظ أن الرســم البياين عبارة عن خط مستقيم ،وهذا
يعني أن رسعة الســيارة تتزايد بمعدل منتظم .ويمكن إجياد املعدل الذي تتغري فيه رسعة
السيارة بحساب ميل اخلط املستقيم يف منحنى (الرسعة املتجهة–الزمن).

ال�ش��كل  3-3ميث��ل مي��ل اخل��ط
البي��اين ملنحن��ى (ال�س��رعة املتجه��ة
-الزمن) ت�سارع اجل�سم.

منحنى (ال�سرعة املتجهة  -الزمن)

اجلدول 3-1

ال�سرعة املتجهة  -الزمن

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

0.00
5.00
10.0
15.0
20.0
25.0

()s

20.0

()m/s

15.0

10.0

املقابل
10.0 m/s
_____
____
امليل = املجاور =  2.00 s

 

5.00

ال�سرعة املتجهة ()m/s

الزمن

ال�سرعة املتجهة

25.0

=5.00 m/s2

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

الزمن ()s
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10.0 m/s

________ ( ،أو  ،5.00 m/s2وهذا يعني أنه يف
يتضح من الرسم البياين أن امليل يساوي)     2.00 s
كل ثانية تزداد رسعة الســيارة بمقدار  .5.00 m/sعند دراسة زوجني من البيانات التي
تفصل بينها ً ،1 s
مثل  4.00 sو  ،5.00 sجتد أنه عند اللحظة  4.00 sكانت السيارة تتحرك
برسعــة  ،20.0 m/sوعند اللحظة  5.00 sكانت الســيارة تتحرك برسعة ،25.0 m/s
وبذلك ازدادت رسعة الســيارة بمقدار  5.0 m/sخالل فــرة زمنية مقدارها .1.00 s
ويعرف املعدل الزمني لتغري الرسعة املتجهة جلسم بتسارع اجلسم (عجلة اجلسم) ،ويرمز
له بالرمز  .aوعندما تتغري رسعة جسم بمعدل ثابت يكون له تسارع ثابت.

الت�سارع املتو�سط والت�سارع اللحظي
Average and Instantaneous Acceleration
داللة اللــون
•متجهات الت�سارع باللون البنف�سجي.
•متجهات ال�سرعة باللون الأحمر.
•متجهات الإزاحة باللون الأخ�ضر.

التسارع املتوسط جلســم هو التغري يف الرسعة املتجهة جلســم خالل فرتة زمنية ،مقسو ًما
عىل هذه الفرتة الزمنية ،ويقاس التســارع املتوسط بوحـــدة  .m/s2أما التغري يف الرسعة
املتجهة خالل فرتة زمنية صغرية جدًّ ا فيســمى التســارع اللحظي .ويمكن إجياد التسارع
مماس ملنحنى (الرسعة املتجهة-الزمن) عند اللحظة الزمنية
اللحظي جلســم برســم خط ّ
ا ُملراد حساب التسارع عندها ،وميل هذا اخلط يساوي التسارع اللحظي.

الت�سارع يف مناذج اجل�سيم النقطي
Acceleration on a Particle - Model
لكي يعطي خمطط احلركة صورة كاملة عن حركة جســم جيــب أن حيتوي عىل معلومات
متثل التســارع .ويمكن أن يتم ذلك من خالل احتوائه عىل متجهات التســارع املتوســط
التي تبــن كيف تتغري الرسعــة املتجهة .لتحديد طول واجتاه متجه التســارع املتوســط
اطرح متجهي رسعة متتاليني ( ،)∆vثم اقســم عىل الفرتة الزمنية ( .)∆tوكام هو مبني يف
الشكلني  3-4 a،bفإن:
			

) ∆v = vf  - vi  = vf + (- vi

وبالقسمة عىل  ∆tنحصل عىل:
				

) (v  - v
∆t

f
i
_______  = a


يف الشكلني  3-4 a،bتكون الفرتة الزمنية ( )∆tمساوية  ،1 sلذلك يكون التسارع املتوسط
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) (v  - v

f
i
_______  = a

1s

 vi

vf
vf

b

 -vi
vf
 -vi

a

∆v
a

ال�ش��كل  3-4يح�س��ب متج��ه الت�س��ارع
املتو�س��ط خالل فرتة زمنية حمددة ب�إيجاد
الف��رق ب�ين متجه��ي ال�س��رعة املتتالي�ين يف
تلك الفرتة.

c

إن املتجه الذي يظهر باللون البنفسجي يف الشكل  3-4cهو التسارع املتوسط خالل تلك
الفــرة الزمنية .أما الرسعتان املتجهتان viو v fفتشــران إىل الرسعة عند بداية فرتة زمنية
حمددة ،وعند هنايتها.

مثــــــــــال 1

ال�سرعة املتجهة والت�سارع كيف تصف رسعة العدَّ اء املتجهة وتسارعه من خالل منحنى (الرسعة املتجهة -الزمن) املبني
يف الشكل املجاور؟

2

�إيجاد الكمية املجهولة

تفحص الرسم البياين تالحظ أن رسعة العداء املتجهة بدأت من الصفر،
وتزايدت برسعة خالل الثواين األوىل ،وعندما بلغت حوايل 10.0 m/s
بقيت ثابتة تقري ًبا.
املجهول
املعلوم
?=a
متغري = v

6.0

5.00

10.0

ميل اخلط عند  1.5 sي�ساوي الت�سارع

أوجد التسارع عند 5.0 s
ميل اخلط عند  5.0 sي�ساوي الت�سارع

امليل 227

0.00

الزمن ()s

مماسا آخر عند الزمن .t = 5.0 s
مماسا للمنحنى عند الزمن  ،t = 1.5 sثم ارسم ًّ
ارسم ًّ
أوجد التسارع  aعند .1.5 s
املقابل
امليل =  _______
املجاور
دليل الرياضيات

ال�سرعة املتجهة ()m/s

1

حتليل امل�س�ألة ور�سمها

12.0

10.0 m/s - 4.0 m/s

_______________
    = a
  
3.0 s - 0.00 s

= 2.0 m/s2
_____________ 10.3
m/s -10.0 m/s
    = a
  
10.0 s-0.00 s

= 0.030 m/s2
التســارع غري ثابت؛ ألنه يتغــر من  2.0 m/s2يف اللحظــة  ، 1.5 sإىل  0.030 m/s2يف اللحظة  ، 5.0 sوذلك يف

االجتاه املوجب؛ ألن القيمتني موجبتان.

3

تقومي اجلواب

•هل الوحدات �صحيحة؟ يقاس التسارع بوحدة  .m/s2
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. 2يبني الشــكل  3-5منحنى (الرسعة املتجهة
الزمــن) جلــزء مــن رحلة أمحد بســيارتهعىل الطريق.ارســم نموذج اجلسيم النقطي
للحركة املمثلة يف الرســم البيــاين ،وأكمله
برسم متجهات الرسعة.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

الزمن ()s

ال�شكل 3-5
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
20.0 30.0 40.0

10.0

ال�سرعة املتجهة ()m/s

. 3اســتعن بالشــكل  3-6الــذي يوضــح
منحنى (الرسعة املتجهــة – الزمن ) لقطار
لعبة؛ لتجيب عن األسئلة اآلتية:
	. aمتى كان القطار يتحرك برسعة منتظمة؟
	. bخــال أي فــرات زمنية كان تســارع
القطار موج ًبا؟
	. cمتى اكتسب القطار أكرب تسارع سالب؟

ال�سرعة املتجهة ()m/s

 . 1ركضت قطة داخل منزل ،ثم أبطأت من رسعتها بشكل مفاجئ ،وانزلقت عىل
األرضية اخلشــبية حتى توقفت .لو افرتضنا أهنا تباطأت بتسارع ثابت فارسم
نموذج اجلســيم النقطي للحركــة يوضح هذا املوقف ،واســتخدم متجهات
الرسعة إلجياد متجه التسارع.

0.0

الزمن ()s

ال�شكل 3-6

. 4استعن بالشكل  3-6إلجياد التسارع املتوســط للقطار خالل الفرتات الزمنية
اآلتية:
	. aمن  0.0 sإىل 5.0 s
	. bمن  15.0 sإىل 20.0 s
	. cمن  0.0 sإىل 40.0 s

. 5ارســم منحنى (الرسعة املتجهة -الزمن) حلركة مصعد يبدأ من السكون عند
الطابق األريض يف بناية من ثالثة طوابق ،ثم يتسارع إىل أعىل مدة  2.0 sبمقدار
 .0.5 m/s 2ويســتمر يف الصعــود برسعة منتظمــة  1.0 m/sمدة ،12.0 s
وبعدئذ يتأثر بتســارع ثابت إىل أســفل مقداره  0 .25 m/s2مدة  4.0 sحتى
يصل إىل الطابق الثالث.
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الت�سارع املوجب والت�سارع ال�سالب
Positive and Negative Acceleration
تأمل احلاالت األربع املوضحة يف الشكل 3-7a؛ حيث يبني نموذج اجلسيم النقطي األول
حركة جســم تزداد رسعته يف االجتاه املوجب ،ويبني النموذج الثاين حركة جسم تتناقص
رسعته يف االجتاه املوجب ،يوضح الشــكل  3-7cهذه احلالتني ،ويبني النموذج الثالث
حركة جسم تتزايد رسعته يف االجتاه السالب ،بينام يبني النموذج الرابع حركة جسم تتناقص
رسعته ويتحرك يف االجتاه السالب .ويبني الشكل 3-7bمتجهات الرسعة خالل الفرتة الزمنية
الثانيــة يف كل نموذج للحركة  ،وبجانبها متجهات التســارع املتوافقة معها .الحظ أن الفرتة
الزمنية  ∆tتساوي .1 s
يف الوضعــن األول والثالث عندما تزيد رسعة اجلســم يكون لكل من متجهات الرسعة
والتســارع االجتاه نفسه ،كام يف الشــكل  .3-7bأما يف الوضعني اآلخرين عندما يكون
متجه التســارع يف االجتاه املعاكس ملتجه الرسعة فإن اجلســم يتباطأ .وبمعنى آخر ،عندما
يكون تسارع اجلســم ورسعته املتجهة يف االجتاه نفســه فإن رسعة اجلسم تزداد .وعندما
يكونان يف اجتاهني متعاكسني تتناقص الرسعة .ولكي حتدد ما إذا كان اجلسم سيتسارع أو
يتباطأ حتتاج إىل معرفة كل من اجتاه رسعة اجلسم واجتاه تسارعه.

احلالة األوىل

احلالةالثانية

ويكون للجسم تسارع موجب عندما يكون اجتاه متجه التسارع يف االجتاه املوجب للحركة،
ويكون للجسم تسارع سالب عندما يكون اجتاه متجه التسارع يف االجتاه السالب للحركة
عند وجود تزايد يف الرسعة .لذا فإن إشــارة التسارع ال حتدد ما إذا كان اجلسم متسار ًعا أم
متباط ًئا.
 vf

 vi

b

النهاية

البداية

∆v

a
vf

∆v

 vi

النهاية

البداية

a

 vf
∆v

vi

البداية

النهاية

a

vi
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3
.aمتث��ل من��اذج اجل�س��يم النقط��ي �أرب��ع
طرائ��ق حمتمل��ة للحرك��ة يف م�س��ار
م�ستقيم بت�سارع ثابت.
.bعندما ت�شري متجهات ال�سرعة ومتجهات
الت�س��ارع �إىل االجت��اه نف�س��ه ت��زداد �س��رعة
اجل�س��م� .أم��ا عندم��ا ت�ش�ير �إىل اجتاه��ات
متعاك�سة ف�إن اجل�سم تتناق�ص �سرعته.
 .cمتثي��ل مبخططات احلرك��ة التو�ضيحية
واملنحنيات للحالتني الأوىل والثانية.

 vf

∆v

a

البداية

النهاية

a
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ح�ساب الت�سارع من منحنى ال�سرعة املتجهة -الزمن
Determining Acceleration from a v-t Graph
إن منحنيات الرسعة املتجهة -الزمن املمثلة حلركة مخســـــة عدائيــن ( )A,B,C,D,Eيف
الشكل  3-8تشتمل عىل معلومات عن رسعة وتسارع كل عدّ اء ،وقد ُاختِري االجتاه املوجب
والم َم ّث َلة بخط مســتقيم ستجد أن
يف اجتاه الرشق .وبمالحظة التغري يف رسعة كل عدّ اءُ ،
رسعتي العدَّ اءين  Aو Eثابتتان يف أثناء احلركة ،مما يعني أن معدل التغري يف الرسعة يساوي
صفرا .بينام رسعة كل من العـــدَّ اءين  BوD
صفرا .هذا يعني أن تسارع كل منهام يساوي ً
ً
تتزايد بانتظام ،أي أهنام يتحركان بتســارع؛ حيث إن الرسعة والتسارع موجبان؛ أي أهنام
يف االجتاه نفســه ،بخالف حركة العداء  Cالذي تالحظ أن رسعته تتناقص بانتظام؛ أي أنه
أيضا؛ إال أن اجتاهي التسارع والرسعة متعاكسان.
يتحرك بتسارع ً
ال�شرق

و Eيبينان احلركة ب�س��رعة متجهة ثابتة يف
اجتاهني متعاك�سني ،والر�سم  Bيبني �سرع ًة
�ارعا موج ًبا .والر�سم C
متجه ًة موجب ًة وت�س� ً
وت�سارعا �سال ًبا.
يبني �س��رع ًة متجه ًة موجب ًة
ً
والر�س��م  Dيب�ين حرك��ة بت�س��ارع موج��ب
ثابت ،بحي��ث يق ِّلل ال�س��رعة املتجهة عندما
تكون �سالب ًة ،ويزيدها عندما تكون موجب ًة.

B

C

D

ال�سرعة املتجهة ()m/s

ال�شكل  3-8الر�سمـــ��ان البــيانــيان A

A

الزمن ()s

E
الغرب

تعب عن التسارع
ح�ساب الت�سارع كيف يمكنك أن حتسب التسارع رياض ًّيا؟ املعادلة اآلتية ّ
املتوسط باعتباره ميل اخلط البياين ملنحنى (الرسعة املتجهة-الزمن) ،ويرمز له بالرمز .a
			
التسارع املتوسط

 vf - vi

∆v
___  = a
_____  = 

 t- t
i

f

∆t

التســارع املتوسط يســاوي التغري يف الرسعة املتجهة مقسو ًما عىل الزمن الذي حدث
خالله هذا التغري.
بدأت اجلري يف
افرتض أنك جريت بأقىص رسعة ذها ًبــا وإيا ًبا عرب صالة رياضية ،حيث
َ
اجتــاه اجلدار برسعة  ،4.0 m/sوبعد مرور  10.0 sكنت جتري برسعة  4.0 m/sمبتعدً ا
عن اجلدار .ما تسارعك املتوسط إذا كان االجتاه املوجب نحو اجلدار؟
v- v

∆v
___  = a
_____ = 
   ft- ti
∆t
i

- 8.0 m / s

f

)(- 4.0 m / s) - (4.0 m / s

_____________________ =
   
__________ =   
   10.0 s = -0.80 m/s2
10.0 s
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تشري اإلشــارة السالبة إىل أن اجتاه التســارع يف عكس االجتاه الذي يقربنا إىل اجلدار .فبام
أن الرسعة املتجهة تتضمن اجتاه احلركة ،فإهنــا تتغري عندما يتغري اجتاه احلركة .والتغري يف
أيضا مرتبط بالتغري يف اجتاه احلركة.
الرسعة املتجهة يسبب التسارع .لذا فإن التسارع ً

مثــــــــــال 2
الت�سارع صف حركة كرة تتدحرج صاعدة مستوى مائ ً
ال برسعة ابتدائية  2.50 m/sوتتباطأ ملدة  ،5.00 sثم تقف حلظة،
ثم تتدحرج هابطة املستوى املائل .فإذا تم اختيار االجتاه املوجب يف اجتاه املستوى املائل إىل أعىل ونقطة األصل عند نقطة
بدء احلركة ،فام مقدار واجتاه تسارع الكرة عندما تتدحرج صاعدة املستوى املائل؟

2

�إيجاد الكمية املجهولة

ارسم خمططا توضيح ًيا للحركة ونموذجا للجسيم النقطي.
ارسم نظاما إحداث ّي ًا اعتامد ًا عىل نموذج اجلسيم النقطي.
املجهول
املعلوم
?=a
vi = + 2.5 m/s
 vf = 0.00 m/ sعندما t = 5.00 s

+x

البداية
النقطة نف�سها

a

3.00

أوجد مقدار التسارع من ميل اخلط البياين.

0.00

عوض إلجياد التغري يف الرسعة والزمن املستغرق حلدوث هذا التغري.

بالتعوي�ض

vf= 0.00 m/s ،vi= 2.50 m/s

بالتعوي�ض

 tf = 5.00 s ،ti = 0.00 s

النهاية

10.00

-3.00

5.00

ال�سرعة املتجهة ()m/s

1

حتليل امل�س�ألة ور�سمها

+x

الزمن ()s

∆v = v f - vi

= 0.00 m/s - 2.50 m/s
= -2.50 m/s

أوجد قيمة التسارع

بالتعوي�ض

∆t = t f- ti

= 5.00 s - 0.00 s
= 5.00 s
إجراء العمليات احلسابية باستعامل

∆t = 5.00 s ،∆v =-2.50 m/s

أو  0.500 m/s2يف اجتاه أسفل املستوى املائل.

3

دليل الرياضيات

األرقام املعنوية 217 ،216

___ = a
  ∆∆vt
-2.5 m/s

________  =

5.00 s
= -0.500 m/s2

تقومي اجلواب

•هل الوحدات �صحيحة؟ يقاس التسارع بوحدة  .m/s2

•هل لالجتاهات معنى؟ خالل الثواين اخلمس األوىل ( )0.00 s-5.00 sكان اجتاه التسارع يف عكس اجتاه الرسعة
املتجهة ،والكرة تتباطأ.
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 . 6ســيارة ســباق تزداد رسعتها من  4.0 m/sإىل  36 m/sخــال فرتة زمنية
مقدارها  .4.0 sأوجد تسارعها املتوسط.

. 7إذا تباطأت رسعة ســيارة ســباق من  36 m/sإىل  15 m/sخالل  3.0 sفام
تسارعها املتوسط؟
. 8تتحرك ســيارة إىل اخللف عىل منحدر بفعل اجلاذبية األرضية .استطاع السائق
تشغيل املحرك عندما كانت رسعتها  .3.0 m/sوبعد مرور  2.50 sمن حلظة
تشغيل املحرك كانت الســيارة تتحرك صاعدة املنحدر برسعة  .4.5 m/sإذا
اعتربنا اجتاه املنحدر إىل أعىل هو االجتاه املوجب فام التسارع املتوسط للسيارة؟
. 9تسري حافلة برسعة  ،25 m/sضغط السائق عىل الفرامل فتوقفت بعد .3.0 s
	. aما التسارع املتوسط للحافلة يف أثناء الضغط عىل الفرامل؟
	. bكيف يتغري التسارع املتوســط للحافلة إذا استغرقت ضعف الفرتة الزمنية
السابقة للتوقف؟

. 10كان خالد يعدو برسعة  3.5 m/sنحــو موقف حافلة ملدة  ،2.0 minوفجأة
نظر إىل ســاعته فالحظ أن لديه متســ ًعا من الوقت قبل وصول احلافلة ،فأبطأ
رسعة عدْ وه خالل الثواين العرش التالية إىل  .0.75 m/sما تســارعه املتوسط
خالل هذه الثواين العرش؟
. 11إذا تباطــأ معدل االنجراف القاري عىل نحو مفاجـــئ مــن  1.0 cm/yrإىل
 0.5 cm/yrخالل فرتة زمنية مقدارها ســنة ،فكم يكون التســارع املتوسط
لالنجراف القاري؟
تتشــابه الرسعة املتجهة والتسارع يف أن كليهام عبارة عن معدل تغري؛ فالتسارع هو املعدل
الزمني لتغري الرسعة املتجهــة ،والرسعة املتجهة هي املعدل الزمني لتغري اإلزاحة .ولكل

من الرسعة املتجهة والتسارع قيم متوسطة وقيم حلظية .وستتعلم الح ًقا يف هذا الفصل أن
املســاحة حتت منحنى (الرسعة املتجهة-الزمن) تساوي إزاحة اجلسم ،وأن املساحة حتت

منحنى (التسارع–الزمن) تساوي رسعة اجلسم.
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 3-1مراجعة
. 12منحن��ى (ال�س��رعة املتجهة-الزم��ن) ما املعلومات
التــي يمكن اســتخالصها من منحنــى (الرسعة
املتجهة-الزمن)؟

. 13منحني��ات املوقع-الزم��ن وال�س��رعة املتجهة-الزم��ن
عدّ اءان أحدمها عىل ُبعد  15 mإىل الرشق من نقطة
األصل ،واآلخر عىل ُبعد  15 mغرهبا ،وذلك عند
الزمــن  .t = 0إذا ركض هــذان العدّ اءان برسعة
منتظمة مقدارها  7.5 m/sيف اجتاه الرشق فأجب
عام يأيت:
	. aما الفرق بني اخلطــن البيانيني املمثلني حلركتي
العدّ اءين يف منحنى (املوقع-الزمن)؟
	. bما الفرق بني اخلطــن البيانيني املمثلني حلركتي
العدّ اءين يف منحنى (الرسعة املتجهة -الزمن)؟
. 14ال�س��رعة املتجه��ة وضح كيف يمكنك اســتخدام
منحنى (الرسعــة املتجهة -الزمن) ،لتحديد الزمن
الذي يتحرك عنده اجلسم برسعة معينة.

. 15منحنى (ال�سرعة املتجهة-الزمن) م ّثل بيان ًّيا منحنى
(الرسعة املتجهة-الزمن) حلركة ســيارة تســر يف
اجتاه الرشق برسعــة  25 m/sمـــدة  ،100 sثم
يف اجتاه الغرب برسعة  25 m/sمدة  100 sأخرى.

. 16ال�سرعة املتجهة املتو�سطة والت�سارع املتو�سط يتحرك
قارب برسعة  2 m/sيف عكــس اجتاه جريان هنر،
ثم يدور حول نفســه وينطلق يف اجتاه جريان النهر
برسعة  .4.0 m/sإذا كان الزمن الذي اســتغرقه
القارب يف الدوران : 8.0 s
	. aفام الرسعة املتجهة املتوسطة للقارب؟
	. bوما التسارع املتوسط للقارب؟

. 17التفك�ير الناق��د ضبــط رجل مرور ســائ ًقا يســر
برسعة تزيد  32 km/hعىل حد الرسعة املسموح
به حلظة جتاوزه ســيارة أخــرى تنطلق برسعة أقل.
ســجل رجل املرور عىل كال السائقني إشعار خمالفة
حكم عىل كال
لتجاوز الرسعة .وقد أصدر القايض ً
ٍ
فرضية تقول
السائقني .وتم اختاذ احلكم استنا ًدا إىل
إن كلتا السيارتني كانتا تسريان بالرسعة نفسها؛ ألنه
تم مالحظتهام عندما كانــت األوىل بجانب الثانية.
هل كان كل من القايض ورجل املرور عىل صواب؟
وضح ذلك باســتخدام خمطط توضيحي للحركة،
ورسم منحنى (املوقع-الزمن).
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 3-2احلركة بت�سارع ثابت Motion with Constant Acceleration

الأهداف

يمكــن معاجلة املعــادالت الرياضية لكل من الرسعة املتوســطة والتســارع
املتوسط إلجياد املوقع اجلديد والرسعة اجلديدة عىل الرتتيب بعد فرتة زمنية ما،
وذلك بداللة بقية املتغريات.

رابط الدر�س الرقمي

•تف�س��ر منحنــى (املوقع-
الزمــن) للحركــة ذات
التسارع الثابت.
•حتدد العالقات الرياضية
Velocity with Average Acceleration
التي تربط بني كل من املوقع
والرسعة والتسارع والزمن.
يمكنك استخدام التسارع املتوسط جلسم خالل فرتة زمنية لتعيني مقدار التغري يف رسعته
املتجهة خالل هذا الزمن .ويعرف التسارع املتوسط بـ  ∆v
• تطب��ق عالقــات بيانيــة
___  = a
∆t
ورياضية حلل املسائـــل
ويمكن إعادة كتابته بالصورة:
التي تتعلق بالتسارع الثابت.
∆v = a ∆t
				

ال�سرعة املتجهة بداللة الت�سارع املتو�سط	

				

vf- vi = a ∆t

لذا فإن العالقة بني الرسعة املتجهة النهائية والتسارع املتوسط يمكن كتابتها عىل النحو اآليت:
الرسعة املتجهة النهائية بداللة التسارع املتوسط

vf= v
 i + a ∆t

الرسعة املتجهة النهائية تساوي الرسعة املتجهة االبتدائية مضا ًفا إليها حاصل رضب
التسارع املتوسط يف الفرتة الزمنية.
يف احلاالت التي يكون فيها التســارع ثابتًا يكون التســارع املتوســط  aمساو ًيا للتسارع
اللحظي  .aويمكن إعادة ترتيب هذه املعادلة إلجياد الزمن أو الرسعة االبتدائية جلسم.
. 18تتدحرج كرة جولف إىل أعىل تل يف اجتــاه حفرة اجلولف .افرتض أن االجتاه نحو احلفرة هو االجتاه املوجب وأجب
عام يأيت:
	. aإذا انطلقت كرة اجلولف برسعة  ،2.0 m/sوتباطأت بمعدل ثابت  0 .50 m/s 2فام رسعتها بعد ميض 2.0 s؟
	. bما رسعة كرة اجلولف إذا استمر التسارع الثابت مدة 6.0 s؟
	. cصف حركة كرة اجلولف بالكلامت ،ثم باستخدام نموذج اجلسيم النقطي.
. 19تســر حافلة برسعة  ،30.0 km/hفإذا زادت رسعتها بمعدل ثابت مقداره  3.5 m/s2فام الرسعة التي تصل إليها
احلافلة بعد 6.8 s؟
. 20إذا تسارعت سيارة من السكون بمقدار ثابت  5.5 m/s2فام الزمن الالزم لتصل رسعتها إىل 28 m/s؟

. 21تتباطأ ســيارة رسعتها  22 m/sبمعدل ثابت مقداره  .2.1 m/s2احســب الزمن الذي تســتغرقه السيارة لتصبح
رسعتها .3.0 m/s
70

اجلدول 3-2

منحنى (املوقع  -الزمن) ل�سيارة
60.0 m -20.0 m
__________
   
الـميل =

بيانات (املوقع-الزمن) ل�سيارة
املوقع
الزمن
()m
()s

5.00 s - 3.00 s

60.0

= 20.0 m/s

50.0
40.0

0.00
2.50
10.0
22.5
40.0
65.0

30.0
20.0
20.0 m -0.00 m
__________ 
الـميل =   
3.00 s - 1.00 s

10.0

= 10.0 m/s

5.00

4.00

2.00

3.00

1.00

0.00

املوقع ()m

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

70.0

ال�شكل  3-9ي��زداد ميل اخلط البياين
يف منحنى (املوقع-الزمن) ل�سيارة تتحرك
بت�سارع ثابت كلما زاد زمن احلركة.

الزمن ()s

املوقع بداللة الت�سارع الثابت	
Position with Constant Acceleration
توصلت إىل أن اجلسم الذي يتحرك بتسارع ثابت يغري رسعته املتجهة بمعدل ثابت .ولكن
كيف يتغري موقع اجلسم املتحرك بتسارع ثابت؟ يبني اجلدول  3-2بيانات املوقع عند فرتات
زمنية خمتلفة لسيارة تتحرك بتسارع ثابت ،وقد مثلت بيانات اجلدول  3-2بالرسم البياين
املوضح يف الشــكل  ،3-9حيث يظهر من الرســم البياين أن حركة السيارة غري منتظمة؛
فاإلزاحات خالل فرتات زمنية متســاوية عىل الرسم تصبح أكرب فأكرب .الحظ كذلك أن
ميل اخلط يف الشكل  3-9يزداد كلام زاد الزمن .ويمكن استخدام ميل اخلطوط من منحنى
(املوقع-الزمن) لرسم منحنى (الرسعة املتجهة -الزمن).

الحظ أن ميل كل من اخلطني املوضحني يف الشكل  3-9يطابق الرسعة املتجهة املمثلة بيان ًّيا
يف الشكل  .3-10aلكن ال يمكنك رسم منحنى جيد للموقع-الزمن باستخدام منحنى
(الرسعة املتجهة-الزمن) ؛ألن األخري ال حيتوي عىل أي معلومات حول موقع اجلسم .ومع
ذلك فهو حيتوي عىل معلومات عن إزاحته .تذكر أن الرسعة املتجهة جلسم يتحرك برسعة
∆d
___  = v =v؛ أي أن  .∆d = v ∆tيوضح الشكل  3-10bمنحنى
منتظمة حتسب بالعالقة:
∆t
(الرسعة املتجهة -الزمن) جلسم يتحرك برسعة منتظمة ،وبدراسة الشكل حتت اخلط البياين
للمنحنى (املستطيل املظلل) جتد أن رسعة اجلسم  vمتثل طول املستطيل ،بينام الفرتة الزمنية

4

3

2

الزمن ()s

1

ال�سرعة املتجهة()m/s

∆t

b

20.0
15.0

20.0 m/s - 15.0 m/s
___________
  
 
الـميل =
4.00 s - 3.00 s



=5.00 m/s2

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

الزمن ()s

10.0
5.00

ال�سرعة املتجهة()m/s

v

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

25.0

a

ال�شكل 3-10
.aيمثل ميل ك��ل م��ن مما�سات منحنى
(الموقع-الزمن) في ال�شكل 3-9
قيم (ال�سرعة المتجهة-الزمن).
.bالإزاح� � ��ة خ�ل�ال ف �ت��رة زم�ن�ي��ة معينة
ت�ساوي عدد ًّيا الم�ساحة تحت منحنى
(ال�سرعة المتجهة-الزمن).

0.00
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حلركــة اجلســم  ∆tمتثــل عــرض املســتطيل .لــذا فــإن مســاحة املســتطيل هــي
 v ∆tأو ∆d؛ أي أن املساحة حتت منحنى (الرسعة املتجهة-الزمن) تساوي عدد ًّيا إزاحة اجلسم.

مثــــــــــال 3
�إيجاد الإزاحة من منحنى ( ال�سرعة املتجهة  -الزمن ) يبني الرسم البياين أدناه منحنى (الرسعة املتجهة-الزمن) حلركة
طائرة .أوجد إزاحة الطائرة خالل الفرتة الزمنية  ،∆t = 1.0 sثم خالل الفرتة الزمنية .∆t =2.0 s
1

حتليل امل�س�ألة ور�سمها

82

v = +75 m/s
∆t = 1.0 s
∆t = 2.0 s
2

78
76

? = ∆d
∆t
∆t

�إيجاد الكمية املجهولة

3.0

2.0

1.0
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ال�سرعة املتجهة ()m/s

اإلزاحة تساوي املساحة حتت منحنى (الرسعة املتجهة -الزمن).
تبدأ الفرتة الزمنية من اللحظة .t = 0.0 s
املجهول
املعلوم

80

72
0.0

الزمن ()s

أوجد اإلزاحة خالل 1.0 s

∆d = v∆t

بالتعوي�ض

v = + 75 m/s ،∆t = 1.0 s

أوجد اإلزاحة خالل 2.0 s

بالتعوي�ض

)= (+75 m/s) (1.0 s
دليل الرياضيات

إجراء العمليات احلسابية باستعامل

األرقام املعنوية 217 ،216

v = + 75 m/s ،∆t = 2.0 s

= +75 m
∆d = v∆t

)= (+75 m/s) (2.0 s
= +150 m

3

تقومي اجلواب
• هل الوحدات �صحيحة؟ تقاس اإلزاحة باألمتار .

لل�شارات معنى؟ تتفق اإلشارات املوجبة مع الرسم البياين.
• هل إ

•هل اجلواب منطقي؟ قطع مسافة مساوية تقري ًبا لطول ملعب كرة قدم خالل ثانيتني منطقي بالنسبة إىل رسعة الطائرة.
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. 22استخدم الشكل  3-11لتعيني الرسعة املتجهة لطائرة تتزايد رسعتها عند كل
من األزمنة اآلتية:
2.5 s .c
		
2.0 s .b
			
	1.0 s. a

78
76
74
72
2.0

3.0

1.0

0.0

ال�سرعة املتجهة ()m/s

. 24يوضح الشكل  3-12منحنى (املوقع-الزمن) حلركة حصان يف حقل .ارسم
منحنى (الرسعة املتجهة -الزمن) املتوافق معه ،باستخدام مقياس الزمن نفسه.

80

70

الزمن ()s

ال�شكل 3-11

y

املوقع ()m

. 23تســر ســيارة برسعة منتظمة مقدارها  25 m/sملدة  ،10.0 minثم ينفد
منها الوقود ،فيسري السائق عىل قدميه يف االجتاه نفسه برسعة  1.5 m/sمـدة
 20.0 minليصل إىل أقرب حمطة وقود .وقد استغــرق السـائق 2.0 min
مللء جالون من البنـزين ،ثم ســار عائـــدً ا إىل السيــارة برسعة ،1.2 m/s
وأخريا حترك بالســيارة إىل البيت برسعــة  25 m/sيف اجتاه معاكس الجتاه
ً
رحلته األصلية.
	. aارســم منحنى (الرسعة املتجهة -الزمن) معتمدً ا الثانية  sوحدة للزمن.
إرشاد :احسب املسافة التي قطعها السائق إىل حمطة الوقود إلجياد الزمن
الذي استغرقه حتى يعود إىل السيارة.
	. bارســم منحنــى (املوقع-الزمن) باســتخدام املســاحات حتت منحنى
(الرسعة املتجهة -الزمن).
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x

الزمن ()s

ال�شكل 3-12

توصلت ســاب ًقا إىل أنه يمكن إجياد اإلزاحة من منحنى (الرسعة املتجهة -الزمن) جلسم
يتحرك بتسارع ثابت مبتدئًا برسعة ابتدائية vi؛ وذلك بحساب املساحة حتت املنحنى .ففي
الشكل  3-13حتسب اإلزاحة بتقسيم املساحة حتت املنحنى إىل مستطيل ومثلث.
يمكن إجياد مساحة املستطيل باستخدام العالقة:

 =vi ∆tمستطيل∆d

وألن التسارع املتوسط يساوي:

∆t

وإجياد مساحة املثلث باستخدام العالقة:

لذا يمكن كتابة  ∆vيف الصورة:

∆v = a ∆t

وبالتعويض يف معادلة مساحة املثلث تصبح املعادلة:
				

__ = مثلث∆d
  12 ( a ∆t ) ∆t
__ =
  12  a ∆t 2

∆
  +مثلت + ∆dمستطيل d = ∆d

ال�ش��كل  3-13ميك��ن �إيج��اد �إزاح��ة
ج�س��م يتح��رك بت�س��ارع ثاب��ت بح�س��اب
امل�س��احة حت��ت منحن��ى (ال�س��رعة املتجه��ة
الزمن).vf

∆d = v i ∆t + __  12  a ∆t 2

وعندما يكون املوقع االبتدائي diأو النهائي dfللجسم معلو ًما يمكن كتابة املعادلة يف
الصورة اآلتية:
df - d
__  i= v i ∆t +
  12  a ∆t 2

v
i

t
f

ti

0
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ال�سرعة املتجهة ()m/s

لذا فإن املساحة الكلية حتت املنحنى تساوي:

__ = مثلث∆d
 12  ∆v ∆t
∆v
___  = a


		

تطبيق الفيزياء

�س��باق ُربع امليل يف �س��باق خا�ص
ي�سمى ُربع امليل ي�سعى قائد �سيارة ال�سباق
�إىل حتقيق �أكرب ت�سارع يف م�ضمار ال�سباق
ال��ذي طولــــ��ه ( 402 mرب��ع مي��ل) .وق��د
ُ�سجل �أق�صر زمن يف هذا ال�سباق ومقداره
 ,4.480 sوبلغ��ت �أك�بر �س��رعة نهائي��ة
.147.63 m/s

أو

 df = d
__  i+ v i ∆t +
  12  a ∆t 2

فإذا كان الزمن االبتدائي ti = 0فإن التغري يف املوقع بداللة التســارع املتوســط ُيســب
بالعالقة اآلتية:
الزمن .وذلك بإعادة
والتســارع
والرسعة
ويمكن
__
تتضمن∆d
ال= v t
عالقة +
املتوسطالثابت 2يف  1  a t
التسارع
املوقعبداللة
ربطاملوقع
التغري يف
2

i

ويمكن ربط املوقع والرسعة املتجهة والتسارع الثابت يف عالقة ال تتضمن الزمن ،وذلك
vf= v
 i+ at
بإعادة ترتيب املعادلة
   - v
v
_____ = t
   f a i

				
لتعطي (: )tf

وبالتعويض عن قيمة ( )tيف املعادلة
حتصل عىل:

∆d = v
 it + __  12 a t2

 vf - vi
vf - vi  2
_____   ( 1  a
__
)
______  ( ∆d = vi


+
 
a
 ) a
2

وهذه املعادلة يمكــن حلها إلجياد الرسعة النهائية vfعنــد أي زمنt؛ حيث إن الرسعة
بداللة التسارع الثابت:
الرسعة املتجهة بداللة التسارع الثابت

v f2= v
∆  2i+ 2 a
 d 

ويمكن تلخيص املعادالت الثالث للحركة بتسارع ثابت كام يف اجلدول 3-3
اجلدول 3-3

معادالت احلركة يف حالة الت�سارع الثابت
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املعادلة

املتغريات

vf= v
  i+ a t

vi ، vf ، a ، t

_ ∆d =  vit +
   12 a t 2

∆d ، vi ، t  ،a

v f2 = v 2i+ 2 a ∆d

∆d ، vi ،vf ،a

مثــــــــــال 4
انطلقت سيارة من السكون بتسارع ثابت مقداره  .3.5 m/s2ما املسافة التي قطعتها عندما تصل رسعتهــا إىل 25 m/s؟
1

حتليل امل�س�ألة ور�سمها

م ِّثل املسألة بالرسم.
عني حماور اإلحداثيات.
ارسم نموذج اجلسيم النقطي للحركة.
املعلوم
 i= 0.00 m
d
 i= 0.00 m/s
v
vf= 25 m/s

النهاية

البداية

+x

املجهول
? = df

النهاية

البداية

v
a

 a = a = 3.5 m/s2

2

�إيجاد الكمية املجهولة
إلجياد dfنستخدم املعادلة:

دليل الرياضيات
ترتيب العمليات 221 ،220

v f2 = v i2+ 2 a ∆d
)v f2= v 2i+ 2 a (df- di
v 2 - v 2

f
df = d
______   i +
i
2a

بالتعوي�ض di= 0.00 m ،vf= 25 m/s
vi= 0.00 m/s ،a = 3.5 m/s2

 (25 m/s)2 -(0.00 m/s)2
__________________
  
 
  

) 2(3.5 m/s2

= 0.00 m +
= 89 m

3

تقومي اجلواب
•هل الوحدات �صحيحة؟ تقاس اإلزاحة بوحدة املرت

.m

لل�شارات معنى؟ اإلشارة املوجبة تتفق مع كل من النموذج التصويري والنموذج الفيزيائي.
•هل إ

أيضا ،لذلك فالنتيجة منطقية.
•هل اجلواب منطقي؟ تبدو اإلزاحة كبريةً ،ولكن الرسعة ( )25 m/sكبرية ً

كيف تتدحرج الكرة؟
ارجع �إىل دليل التجارب يف من�صة عني
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مثــــــــــال 5

م�سافتا اال�ستجابة والفرملة يقود حممد سيارة برسعة منتظمة مقدارها  ،25 m/sوفجأة رأى ً
طفل يركض يف الشارع.
فإذا كان زمن االستجابة الالزم ليدوس الفرامل هو  ،0.45 sوقد تباطأت السيارة بتسارع ثابت  8.5 m/s2حتى توقفت.
ما املسافة الكلية التي قطعتها السيارة قبل أن تقف؟
1

النهاية

حتليل امل�س�ألة ور�سمها

م ِّثل املسألة بالرسم.
اعترب أن اجتاه سري السيارة هو االجتاه املوجب.
ارسم خمط ًطا توضيح ًّيا للحركة ،وعيِّ عليه  vو .a
املعلوم

= 25 m/s

v

االستجابة

= 0.45 sاالستجابةt

= 25 m/s

الفرملة

x

0

v

النهاية

البداية

a

املجهول
االستجابةd

? =

vi

الفرملةd

? =

 = 0.00 m/sالفرملة vf

الكليةd
? = 

a =a
) = (-8.5 m/s2الفرملة  

2

الفرملة

االستجابة

البداية

�إيجاد الكمية املجهولة
اال�ستجابة :أوجد املسافة التي تتحركها السيارة برسعة منتظمة.

االستجابة t


االستجابةd
  = v

االستجابة

= (25 m/s) (0.45 s) = 11 m

الفرملة :أوجد املسافة التي تتحركها السيارة يف أثناء عملية الفرملة حتى الوقوف.

)الفرملة  (dالفرملة + 2aاالستجابة 	 = v

دليل الرياضيات

فصل املتغري 222

بالتعوي�ض = 25 m/sاالستجابةv
) = (-8.5 m/s2الفرملة= 0.00 m/s ،aالفرملة vf

أوجد املسافة الكلية )

بالتعوي�ض
3

الكلية

 (0.00 m/s)2 - (25 m/s)2
___________________ =
   
  

) 2(-8.5 m/s2

= 37 m

=d
االستجابة 

الفرملة + d



 = 37 mالفرملة= 11 m ،dاالستجابةd

=11 m + 37 m =48 m

تقومي اجلواب
•هل الوحدات �صحيحة؟ تقاس اإلزاحة بوحدة املرت

.m

االستجابة dو الفرملة dموجبة؛ ألهنا يف اجتاه احلركة نفسه.

لل�شارات معنى؟ كل من
•هل إ

•هل اجلواب منطقي؟ مسافة الفرملة صغرية ،لكنها منطقية؛ ألن مقدار التسارع كبري.
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 v

2
2
الفرملة f
______________
v
- v
االستجابة 

     = 	الفرملة d

الفرملة 2a

املسافة الكلية تساوي :جمموع مسافة االستجابة ومسافة الفرملة.
(d

2

2
الفرملة f

الكليةd
	 

 . 25يتحرك متزلج برسعة منتظمة  ،1.75 m/sوعندما بدأ يصعد مســتوى مائ ً
ال
تباطأت رسعته وفق تســارع ثابت  .0.20 m/s2ما الزمن الذي استغرقه حتى
توقف عند هناية املستوى املائل؟
. 26تسري ســيارة ســباق يف حلبة برسعة  ،44 m/sوتتباطأ بمعدل ثابت ،بحيث
تصل رسعتها إىل  22 m/sخالل  .11 sما املســافة التي قطعتها السيارة خالل
هذا الزمن؟
. 27تتسارع سيارة بمعدل ثابت من  15 m/sإىل  25 m/sلتقطـع مسافـة .125 m
ما الزمن الذي استغرقته السيارة لتصل إىل هذه الرسعة؟
. 28يتحــرك راكب دراجــة هوائية وفق تســارع ثابت ليصــل إىل رسعة مقدارها
 7.5 m/sخالل  . 4.5 sإذا كانت إزاحة الدراجة خالل فرتة التسارع تساوي
 ،19 mفأوجد الرسعة االبتدائية.
. 29يركض رجل برسعة  4.5 m/sمدة  ،15.0 minثم يصعد ًّتل يتزايد ارتفاعه
تدرجي ًّيا؛ حيث تتباطــأ رسعته بمقدار ثابــت 0.05 m/s2مدة  90.0 sحتى
يتوقف .أوجد املسافة التي ركضها.
. 30يتدرب خالد عىل ركوب الدراجة اهلوائية؛ حيث يدفعه والده فيكتسب تسار ًعا
ثابتًــا مقداره  0.50 m/s2ملدة  ،6.0 sثم يقــود خالد الدراجة بمفرده برسعة
أرضا .ما مقدار إزاحة خالد؟ إرشــاد:
 3.0 m/sمــدة  6.0 sقبل أن يســقط ً
حلل هذه املسألة ارســم منحنى (الرسعة املتجهة–الزمن) ،ثم احسب املساحة
املحصورة حتته.
. 31بدأت ركــوب دراجتك اهلوائية مــن قمة تل ،ثم هبطت يف اجتاه أســفل التل
بتسارع ثابت ، 2.00 m/s2وعندما وصلت إىل أسفل التل كانت رسعتـــك
قــــد بلغت  .18.0 m/sوواصلت استخدام دواسات الدراجة لتحافظ عىل
هذه الرسعة مدة  .1.00 minما املسافة التي قطعتها عن قمة التل؟
. 32يتدرب حسن استعدا ًدا للمشاركة يف سباق الـ  ،5.0 kmفبدأ تدريباته بالركض
برسعة منتظمة مقدارها  4.3 m/sمدة  ،19 minثم تسارع بمعدل ثابت حتى
اجتاز خط النهاية بعد ميض  .19.4 sما مقدار تسارعه خالل اجلزء األخري من
التدريب؟
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كام تعلمت ،هناك عدة وسائل يمكنك اســتخدامها يف حل مسائل احلركة يف ُبعد واحد،
منها :خمططات احلركة ،والرسوم البيانية ،واملعادالت الرياضية .وكلام اكتسبت املزيد من
اخلربة َس ُهل عليك أن تقرر أي هذه الوســائل أكثر مالءمة حلل مسألة ما .ويف البند اآليت
حرا.
ستطبق هذه الوسائل الستقصاء حركة األجسام الساقطة سقو ًطا ًّ

 3-2مراجعة
. 33الت�سارع يف أثناء قيادة رجل سيارته برسعة 23 m/s

شاهد غزاالً يقف وسط الطريق ،فاستخدم الفرامل
عندما كان عــى ُبعد  210 mمن الغــزال .فإذا مل
يتحرك الغزال ،وتوقفت السيارة متا ًما قبل أن متس
جســمه ،فام مقدار التســارع الذي أحدثته فرامل
السيارة؟
. 34الإزاح��ة إذا ُأعطِيت الرسعتني املتجهتني االبتدائية
والنهائية ،والتســارع الثابت جلسم ،و ُطلب إليك
إجياد اإلزاحة ،فام املعادلة التي ستستخدمها؟

. 35امل�س��افة بدأ متزلــج حركته من الســكون يف خط
مستقيــم ،وزادت رسعتـــه إىل  5.0 m/sخــالل
 ،4.5 sثم اســتمر يف التزلج هبــذه الرسعة املنتظمة
مدة  4.5 sأخرى .ما املســافة الكليــة التي حتركها
املتزلج عىل مسار التزلج؟
. 36ال�سرعة النهائية تتسارع طائرة بانتظام من السكون
بمقدار .5.0 m/s2ما رسعــة الطائرة بعد قطعها
مسافة 5.0 × 102 m؟
. 37ال�س��رعة النهائي��ة تســارعت طائــرة بانتظام من
الســكون بمقدار  5.0 m/s2ملدة  .14 sما الرسعة
النهائية التي تكتسبها الطائرة؟
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. 38امل�س��افة بــدأت طائــرة حركتهــا من الســكون،
وتســارعت بمقدار ثابت  3.00 m/s2ملدة 30.0 s
قبل أن ترتفع عن سطح األرض.
	. aما املسافة التي قطعتها الطائرة؟
	. bما رسعة الطائرة حلظة إقالعها؟
. 39الر�سوم البيانية يسري عدّ اء نحو خط البداية برسعة
منتظمــة ،ويأخذ موقعه قبل بدء الســباق ،وينتظر
حتى يسمع صوت طلقة البداية ،ثم ينطلق فيتسارع
حتى يصــل إىل رسعة منتظمــة .فيحافظ عىل هذه
الرسعــة حتى جيتاز خط النهاية ،ثــم يتباطأ إىل أن
يميش ،فيســتغرق يف ذلك وقتًا أطول مما استغرقه
لزيادة رسعته يف بداية الســباق .م ّثل حركة العداء
باستخدام الرســم البياين لكل من منحنى (الرسعة
املتجهة-الزمن) ومنحنى (املوقع-الزمن) .ارســم
الرســمني أحدمها فوق اآلخر باســتخدام مقياس
وبي عىل منحنــى (املوقع-الزمن)
الزمن نفســهّ ،
مكان كل من نقطة البداية وخط النهاية.
. 40التفكري الناقد صف كيف يمكنك أن حتسب تسارع
سيارة ،مبينًا أدوات القياس التي ستستخدمها.

رابط الدر�س الرقمي

احلر
 3-3ال�سقوط
ّ

Free Fall

أسقط ورقة صحيفة عىل األرض ،ثم لفها عىل شكل كرة متامسكة وأعد إسقاطها .أسقط
حصاة بالطريقة نفســها .كيف تقارن بني حركة األجســام الثالثة؟ هل تسقط األجسام
مجيعها بالرسعة نفسها؟
ال يسقط اجلسم اخلفيف واملنبسط -مثل ورقة الصحيفة املستوية أو ريشة الطائر -بالكيفية
نفســها التي يسقط هبا يشء ثقيل مساحة سطحه صغرية ،مثل احلصاة .ملاذا؟ عندما يسقط
جسم فإنه يتصادم بجزيئات اهلواء ،وتؤثر هذه التصادمات الضعيفة يف رسعة هبوط اجلسم
اخلفيف واملنبســط -مثل الريشة -بشــكل أكرب من تأثريها يف رسعة هبوط أجسام أثقل
نسب ًّيا ومساحة ســطحها أقل ،مثل احلصاة .لفهم سلوك األجسام الساقطة ،نتناول احلالة
األبســط ،وهي حركة جســم -كحجر ً
مثل -بإمهال تأثري اهلواء يف حركته .إن املصطلح
املستخدم لوصف حركة مثل هذه األجسام هو السقوط احلر؛ وهو حركة جسم حتت تأثري
اجلاذبية األرضية فقط ،وبإمهال تأثري مقاومة اهلواء.

www.ien.edu.sa

الأهداف

عرف التسارع الناتج عن
• ُت ّ
اجلاذبية األرضية.
• حتل مسائل تتضمن أجسا ًما
حرا.
تسقط سقو ًطا ًّ

املفردات

احلر
السقوط ّ
التسارع الناتج عن اجلاذبية
األرضية

الت�سارع يف جمال اجلاذبية الأر�ضية
Acceleration Due to Gravity
قبل حوايل أربعامئة عام تقري ًبا ،أدرك جاليليو جالييل أنه لكي ُيدث تقد ًما يف دراسة حركة
األجسام الســاقطة جيب عليه إمهال تأثريات املادة التي يســقط اجلسم خالهلا .ويف ذلك
الزمن مل يكن لدى جاليليو الوســائل التي متكنه من أخذ بيانات موقع األجسام الساقطة
أو رسعتها ،لذا قام بدحرجة كرات عىل مســتويات مائلة .وهبذه الطريقة متكَّن من تقليل
تسارع األجسام ،وهذا مكّنه من احلصول عىل قياسات دقيقة باستخدام أدواته البسيطة.

حرا يكون هلا التسارع نفسه ،عند
استنتج جاليليو أن مجيع األجسام التي تسقط ســقو ًطا ًّ
إمهال تأثري مقاومة اهلواء ،وأن هذا التســارع ال يتأثر بأي من نوع مادة اجلسم الساقط ،أو
وزن هذا اجلســم ،أو االرتفاع الذي أسقط منه  ،أو كون اجلسم قد أسقط أو قذف .ويرمز
لتســارع األجسام الســاقطة بالرمز  ،gوتتغري قيمة  gتغريات طفيفة يف أماكن خمتلفة عىل
األرض ،والقيمة املتوسطة هلا .9.80 m/s2
حرا نتيجة تأثري
التســارع الناتج عن اجلاذبية األرضية هو تســارع جسم يسقط ســقو ًطا ًّ
حرا .بعــد مرور  1sتكون
جاذبية األرض فيه .افرتض أنك أســقطت صخرة ســقو ًطا ًّ
رسعتها املتجهة  9.80 m/sإىل أســفل ،وبعد مرور  1sأخــرى تصبح رسعتها املتجهة
 19.60 m/sإىل أسفل ،ويف كل ثانية تســقط خالهلا الصخرة تزداد رسعتها املتجهة إىل
أســفل بمعدل  .9.80 m/sويعتمد اعتبار التسارع موج ًبا أو سال ًبا عىل النظام اإلحداثي
الــذي يتم اختاذه؛ فإذا كان النظــام يعترب االجتاه إىل أعىل موج ًبا فإن التســارع الناتج عن
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اجلاذبية األرضية عندئذ يســاوي  ،-gأما إذا اعترب االجتاه إىل أســفل هو االجتاه املوجب
فإن التسارع الناتج عن اجلاذبية يساوي .+g

حرا التقطت باستخدام
يبني الشــكل  3-14خمطط توضيحي حلركة بيضة تسقط سقوط ًا ًّ
تقنية خاصة؛ حيث الفرتة الزمنية بني اللقطات هي  .0.06 sويظهر من الشكل أن اإلزاحة
بني كل زوج من اللقطات تزداد ،وهذا يعني أن الرسعة تزداد .فإذا اعترب االجتاه إىل أسفل
هو االجتاه اإلحداثي املوجب فإن الرسعة تزداد بقيمة موجبة أكثر فأكثر.

ال�ش��كل � 3-14ص��ورة �سرتوبيـــ��ة
(ت�صوي��ر زمن��ي �س��ريع متتاب��ع) لبي�ضـــــــ��ة
تت�ســــ��ارع مبقـــ��دار 9.80 m/s2يف �أثن��اء
ال�س��قوط احل��ر .ف ��إذا مت اختي��ار االجت��اه
املوج��ب �إىل �أ�س��فل ف ��إن ًّ
كل م��ن ال�س��رعة
املتجه��ة والت�س��ارع له��ذه البي�ض��ة الت��ي
ً
�سقوطا ح ًّرا يكون موج ًبا.
ت�سقط

قذف كرة �إىل �أعلى بدالً من بيضة ســاقطة ،هل يمكن هلــذه الصورة أن تعرب عن حركة
كرة مقذوفة رأســ ًّيا إىل أعىل؟ إذا اختري االجتاه إىل أعىل عــى أنه املوجب فإن الكرة تغادر
اليد برسعة متجهة موجبة مث ً
ال  ،20.0 m/sأما التسارع فيكون إىل أسفل؛ أي أن التسارع
يكــون ســال ًبا ،وهــو يســاوي )  .a = (-g) =(-9.80 m/s 2وألن الرسعة املتجهة
والتسارع يف اجتاهني متعاكسني فإن رسعة الكرة تتناقص ،وهذا يتفق مع الصورة.

يبيِّ منحنى (الرسعة املتجهة  -الزمن) يف الشكل  3-15aتناقص الرسعــــة املتجهـــة
للكــرة بمعــــدل  9.80 m/sكل  ،1 sحتى تصل إىل الصفر عنــد  ،2.04 sثم يتحول
اجتاه حركة الكرة إىل أســفل ،وتزداد رسعتها املتجهة تدرجي ًّيا يف االجتاه الســالب .ويظهر
الشــكل  3-15bلقطة مقربة هلذه احلركة  .لكن ما العالقة بــن إزاحة الكرة ورسعتها
املتجهة؟ يتبني من الشــكلني  3-15 c ،dأن الكــرة تصل إىل أقىص ارتفاع هلا يف اللحظة
صفرا .ماذا عن تسارعها؟ إن تسارع الكرة عند أي نقطة
التي تصبح فيها رسعتها املتجهة ً
مقدارا ثابتًا  ،9.80 m/s2كام يتضح من ميل اخلط البياين يف الشكلني . 3-15 a ،b
يساوي
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ال�ش��كل  3-15يف نظ��ام �إحداث��ي
اجتاهه املوجب �إىل �أعلى:
 aو  bتتناق���ص �س��رعة الكرة املقذوفة �إىل
�أعلى حتى ت�صبح �صف ًرا بعد زمن 2.04 s
ث��م تتزايد �س��رعتها يف االجتاه ال�س��الب يف
�أثناء �سقوطها.
 cو  dيُظه��ر الر�س��مان البياني��ان ملنحن��ى
(الإزاح��ة  -الزم��ن) ارتف��اع الك��رة يف
فرتات زمنية مماثلة.
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عندما ُيســأل الناس عن تسارع جســم عند أقىص ارتفاع له يف أثناء حتليقه فإهنم يف العادة
صفرا ،وهذا
ال يأخذون وقتًا كاف ًيا لتحليل املوقف ،فتكون إجابتهم أن التســارع يساوي ً
صفرا ،ولكن
ليس
ً
صحيحا بالطبع .فعند أقىص ارتفاع تســاوي الرسعة املتجهــة للكرة ً
صفرا؟ عندئذ لن تتغري الرسعة املتجهة للكرة،
ماذا حيدث لو كان تســارعها ً
أيضا يساوي ً
وستبقى  ،0.0 m/sوإذا كانت هذه هي احلالة فإن الكرة لن تكتسب أي رسعة متجهة إىل
أسفل ،بل ستبقى ببساطة معلقة يف اهلواء عند أقىص ارتفاع هلا .وألن األجسام املقذوفة إىل
أعىل ال تبقى معلقة ،فسوف تستنتج أن تسارع اجلسم عند نقطة أقىص ارتفاع لطريانه جيب
صفرا ،وأن اجتاهه جيب أن يكون إىل أسفل.
أال يساوي ً

عربات ال�س��قوط احلر يستخدم مفهوم السقوط احلر يف تصميم ألعاب يف مدن األلعاب،
بحيث تعطي راكبيها اإلحســاس بالســقوط احلر .ويمر الراكب يف مثــل هذا النوع من
األلعــاب بثالث مراحل ،هي :الصعود ،ثــم التعليق حلظ ًّيا ،ثم الســقوط؛ حيث تعمل
حمركات عىل توفري القوة الالزمة لتحريك عربات لعبة السقوط احلر إىل أعىل املسار .وعند
حرا يكون للشــخص األكرب كتلة والشخص األقل كتلة
ســقوط هذه العربات ســقو ًطا ًّ
التسارع نفسه .افرتض أن إحدى عربات السقوط احلر يف مدينة األلعاب سقطت سقو ًطا
حرا من الســكون مدة  ،1.5 sفام رسعتها املتجهة يف هناية هذه الفرتة؟ اخرت نظا ًما إحداث ًّيا
ًّ
يكــون فيه االجتاه إىل أعىل موج ًبا ونقطة األصل عند املوقع االبتدائي للعربة .بام أن العربة
بدأت احلركة من السكون فإن .vi = 0

استخدم معادلة الرسعة املتجهة بداللة التسارع الثابت حلساب الرسعة املتجهة النهائية للعربة.



vf =vi+ atf



)= 0.00 m/s +(-9.80 m/s2)(1.5 s



= -15 m/s

مــا اإلزاحة التي قطعتها العربة خالل هذه الفرتة؟ بــا أن الزمن واإلزاحة معلومان فإننا
نستخدم معادلة اإلزاحة.


df = di + vitf + 1/2 at f
2



= 0.00 m + (0.00 m/s)(1.5 s) + 1/2 (-9.80 m/s2)(1.5 s)2



= -11 m

شــاهدت بالونًا مملو ًءا باملاء يسقط أمام نافذة صفك .فإذا اســتغرق البالون  tثانية،
ليسقط مسافة تســاوي ارتفاع النافذة ومقدارها  yمرت .افرتض أن البالون بدأ حركته
من السكون ،فام االرتفاع الذي يسقط منه قبل أن يصل إىل احلافة العليا للنافذة بداللة
كل من  gو  yو  tوثوابت عددية؟
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عامل ٍ
 . 41أسقط ُ
بناء َع َر ًضا قطع َة قرميد من سطح بناية.
	. aما رسعة القطعة بعد 4.0 s؟
	. bما املسافة التي تقطعها القطعة خالل هذا الزمن؟
	. cكيــف ختتلف إجابتك عن املســألة إذا قمت باختيار النظام اإلحداثي بحيث يكــون االجتاه املعاكس هو االجتاه
املوجب.
. 42أسقط طالب كرة من نافذة ترتفع  3.5 mعن الرصيف .ما رسعتها حلظة مالمستها أرضية الرصيف؟

. 43قذفت كرة تنس رأســ ًّيا إىل أعىل برسعة ابتدائية  ،22.5 m/sوتم اإلمســاك هبا عند عودهتا إىل االرتفاع نفسه الذي
قذفت منه.
	. aاحسب االرتفاع الذي وصلت إليه الكرة.
	. bما الزمن الذي استغرقته الكرة يف اهلواء؟

إرشاد :الزمن الذي تستغرقه الكرة يف الصعود يساوي الزمن الذي تستغرقه يف اهلبوط.

. 44رميت كرة بشكل رأيس إىل أعىل .وكان أقىص ارتفاع وصلت إليه :0.25 m
	. aما الرسعة االبتدائية للكرة؟
	. bإذا أمسكت الكرة عند عودهتا إىل االرتفاع نفسه الذي أطلقت منه ،فام الزمن الذي استغرقته يف اهلواء؟

 3-3مراجعة
�. 45أق�صى ارتفاع وزمن التحليق إذا كان تسارع اجلاذبية
عىل سطح املريخ يساوي )    ( __  13تسارع اجلاذبية عىل
ســطح األرض ،ثم قذفت كرة إىل أعىل من فوق
سطح كل من املريخ واألرض بالرسعة نفسها:
	. aقارن بني أقىص ارتفاع تصله الكرة عىل سطح
املريخ وسطح األرض.
	. bقارن بني زمني التحليق.
. 46ال�س��رعة والت�س��ارع افرتض أنــك قذفت كرة إىل
أعىل .صــف التغريات يف كل مــن رسعة الكرة
املتجهة وتسارعها.
. 47ال�سرعة النهائية أسقط أخوك -بناء عىل طلبك-
مفاتيح املنزل من نافذة الطابق الثاين .فإذا التقطتها
عىل ُبعد  4.3 mمن نقطة الســقوط ،فاحســب
رسعة املفاتيح عند التقاطك هلا.
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. 48ال�سرعة املتجهة االبتدائية و�أق�صى ارتفاع يتدرب
طالب عىل ركل كرة القدم رأس ًّيا إىل أعىل ،وتعود
الكرة إثر كل ركلة لتصطدم بقدمه .إذا استغرقت
الكرة من حلظة ركلها حتى اصطدامها بقدمه :3.0 s
	. aفام الرسعة املتجهة االبتدائية للكرة؟
	. bما االرتفاع الذي وصلــت إليه الكرة بعد أن
ركلها الطالب؟
. 49التفكري الناقد عند قذف كرة رأس ًّيا إىل أعىل ،تستمر
يف االرتفاع حتى تصل إىل موقع معني ،ثم تسقط
إىل أســفل ،وتكون رسعتها املتجهة اللحظية عند
صفرا .هل تتسارع الكرة عند أقىص
أقىص ارتفاع ً
ارتفاع؟ صمم جتربة إلثبات صحة أو خطأ إجابتك.

الفضائية ،t0وطول أنبوب

متدد الزمن عند ال�سرعات العالية
Time Dilation at High Velocities
ه��ل ميك��ن �أن مير الزمن بشــكل خمتلــف يف إطارين مرجعيني؟

وكيف يمكــن أن يكون عمر أحد توأمني أكرب من عمر اآلخر؟
ال�س��اعة ال�ضوئي��ة  Light Clockتأمــل فكــرة التجربة اآلتية

باســتعامل الســاعة الضوئيــة .الســاعة الضوئية عبــارة عن
أنبــوب رأيس ،يف كل مــن طرفيه مــرآة مســتوية .يتم إطالق

الســاعة الضوئيــة ،c t0

بتحديد عــدد ارتــدادات النبضة .الســاعة الضوئية مضبوطة

دائم ،وهي تســاوي
ألن رسعة النبضــة الضوئية ( )cمنتظمة ً
 3 ×108 m/sبغض النظر عن رسعة املصدر الضوئي أو املراقب.

افرتض أن هذه الساعة الضوئية وضعت يف مركبة فضائية رسيعة

جدًّ ا .عندما تســر املركبة برسعات قليلة ،يرتد الشعاع الضوئي

رأس ًّيا داخل األنبوب .وإذا حتركت املركبة برسعة أكرب ،فسيستمر

الشعاع الضوئي يف االرتداد رأس ًّيا كام يراه املراقب يف املركبة.

أما بالنسبة إىل مراقب يقف ساكنًا عىل سطح األرض فإن النبضة
الضوئية تتحرك وفق مسار مائل بسبب حركة املركبة الفضائية .لذا

فإن الشعاع الضوئي  -بالنسبة إىل هذا املراقب  -يتحرك مسافة أكرب.

وملا كانت املسافة تعطـى بالعالقــة :املسافة= الرسعة × الزمن،
دائم بالنسبة
ورسعة النبضة الضوئية ( cأو رسعة الضوء) منتظمة ً

إىل أي مراقب ،فإن ازدياد املســافة بالنسبة إىل املراقب األريض

الساكن تعني أن الزمن هو الذي جيب أن يزداد يف الطرف الثاين

للمعادلة حتى تبقى صحيحة .أي أن هذا املراقب يرى أن الساعة
يف املركبة املتحركة تسري أبطأ من الساعة نفسها علــى األرض!

افرتض أن زمــن نبضة ( َدقة) الســاعة الضوئيــة  -كام يراها

املراقـــب عىل األرض  -هو ،tsوكام يراهــا املراقب يف املركبة

t0

ورسعة املركبة الفضائية v




ورسعــة الضوء  .cيف
كل نبضــة تتحرك

املركبة مقدار ،vts

وتتحرك نبضة الضوء

d

املعادلة اآلتية:

d



مقــدار  ،ct0وهــذا يقود إىل

		
نبضة ضوئية قصــرة يف إحدى هنايتي األنبــوب ،بحيث ترتد

داخلــه ذها ًبــا وإيا ًبا منعكســة عــن املرآتني .ويقــاس الزمن






 t0
________ =  ts
 

    v2

 
__   1-

)  ( c
2

بالنسبة إىل املراقب الساكن ،كلمــــا اقرتبت قيمــــة  vمن c
أصبح زمن النبضة أبطأ .أما بالنسبة إىل املراقب الذي يف املركبة

فإن الساعة حتافظ عىل وقتها الصحيح (املضبوط).

تســمى هذه الظاهرة متدد الزمن،
مت��دد الزمن Time Dilation
ّ
وتنطبق عىل كل العمليات املرتبطة مع الزمن عىل متن الســفن
الفضائية .فمث ً
ال يميض العمر احليوي بشكل أكثر بط ًئا يف املركبة

الفضائية ممــا عىل األرض .لــذا ،فإذا كان املراقــب يف املركبة
الفضائية هو أحد توأمني فســيكون عمره أقــل من عمر التوأم
اآلخر عىل األرض ،وتسمى هذه الظاهرة معضلة التوائم.

لقد أوحت ظاهــرة التمدد الزمني بأفــكار خيالية كثرية حول
السفر يف الفضاء ،فإذا كان بإمكان سفينة فضائية السفر برسعات

قريبة من رسعة الضوء فإن الرحالت إىل النجوم البعيدة جدًّ ا قد

تصبح ممكنة ألهنا ستســتغرق بضع سنوات فقط من عمر رواد
الفضاء الذين عىل متنها.

التو�سع
ّ

t s
__
. 1اح�س��ب أوجد متدد الزمن  t0

لزمن دوران األرض حول

الشمس إذا علمت أن .vearth = 10889 km/s
. 2اح�سب اشتق معادلة حساب متدد الزمن .ts
. 3ناق�ش ما الفرق بني متدد الزمن وزمن احلركة؟
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الت�سارع الناجت عن اجلاذبية الأر�ضية

حتدث تغريات طفيفة يف مقدار التسارع الناتج عن اجلاذبية األرضية  gيف مواقع خمتلفة عىل سطح األرض،
حيث تتغري قيمة  gبحســب ُبعد املوقع عن مركز األرض .وتُعطى اإلزاحة يف حالة احلركة وفق تســارع
ثابت باملعادلة اآلتية:
  d = v i ∆t + __  21 a ∆t 2
∆
		
			 f- di = v i (tf- ti) + __  21 a (tf- ti)2
d
df = v
فإذا كانت t i = 0و di = 0فإن اإلزاحة تعطى باملعادلة i t f + __  12  a t f2:
df

1
__
__

=
v



+
 

a
t


 
وبقسمة طريف املعادلة عىل tfتؤول إىل :
i
f
t f
2
df
1
__مقابل tfيســاوي  ،__2 aوالرسعة املتجهة االبتدائية viيتم حتديدها بتعيني نقطة
إن ميل املنحنى البياين  t
f

تقاطــع اخلط البياين مع املحور الرأيس .يف هذه التجربة ستســتخدم املؤقت ذا الرشيط جلمع بيانات عن
السقوط احلر ،والتي ستستعملها يف تعيني التسارع الناتج عن اجلاذبية األرضية .g

�س�ؤال التجربة

كيف تتغري قيمة  gمن مكان إىل آخر؟
. 1ث ِّبت املؤقت يف حافة طاولة املخترب باملاسك .C

 تقيس بيانات عن السقوط احلر.

. 2إذا كان املؤقــت حيتــاج إىل معايرة فاتبــع تعليامت املعلم
أو ورقــة التعليامت اخلاصة باجلهــاز .عني الزمن الدوري
سجله يف جدول البيانات.
للمؤقت ثم ّ

 ترسم منحنى (الرسعة املتجهة -الزمن) وتستخدمه.

 تقارن بني قيم  gيف مواقع خمتلفة.

H
سقوطهاF.
G
أثناء I
H
األجسام J
K
عن I
L
ابتعد J
M
K N
L M N

D
F G
E

رشيط ورقي للمؤقت ورق جرائد
مؤقت ذو رشيط
رشيط الصق
ماسك عىل شكل حرف C
كتلة 1 kg
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E
C

. 3ضع كومة من ورق اجلرائد عىل أرضية املخترب مبارشة حتت
املؤقت بحيث تصطدم هبا الكتلة عندما تســقط ســقو ًطا
حرا؛ وذلك حتى ال تتلف األرضية.
ًّ
A B A
C D
B
. 4اقطع  70 cmتقري ًبا من رشيــط املؤقت ،وأدخل طرفه يف
املؤقت ،واربــط الطرف اآلخر بالكتلة  1 kgباســتخدام
الرشيط الالصق.
. 5أمسك الكتلة عند حافة الطاولة بمحاذاة املؤقت.
حرا.
. 6شغل املؤقت واترك الكتلة تسقط سقو ًطا ًّ

. 7افحص الرشيط الورقي للمؤقــت للتأكد من وجود نقاط
ظاهــرة عليه ،ومن عدم وجــود انقطاعات ( فراغات) يف
النقاط املتسلســة املطبوعة عليه .إذا ظهــر يف الرشيط أي
فكــرر اخلطوات  4-6باســتعامل قطعة أخرى من
خلل،
ّ
رشيط املؤقت.

جدول البيانات
الزمن الدوري ()s
الفرتة الزمنية

امل�سافة ()cm

الزمن ()s

ال�سرعة ()cm/s

1
2
3
4
5
6
7
8

. 8اخرت نقطــة بالقرب من بداية الرشيــط عىل ُبعد بضعة
ســنتمرتات من النقطة التي بدأ املؤقت عندها تسجيل
النقاط ،واكتب عندها الرقم صفــر " ."0أكمل ترقيم
النقاط علــى التوايل باألرقام  1, 2, 3, 4, 5حتى تصل
قرب هناية الرشيط ،حيث توقفت الكتلة عن الســقوط
احلــر( .إذا توقف ظهور النقاط أو بدأت املســافة بينها
بالتناقص فهذا يعنــي أن الكتلة اصطدمت باألرض).
. 9قس املســافة الكلية إىل أقرب ملمرت مــن نقطة الصفر
إىل كل نقطة مرقمة ،وســجلها يف اجلدول .وباستخدام
الزمن الدوري للمؤقت ،سجل الزمن الكيل املرتبط مع
كل قياس للمسافة.

. 3كم كان مقدار الرسعة االبتدائية viللكتلة عندما بدأت
قياس املسافة والزمن؟
ما الفائدة من بدء القياس من نقطة تبعد بضعة سنتمرتات عن
بداية رشيط املؤقت بدالً من بدئه من أول نقطة عىل الرشيط؟
ملاذا يقوم مصممو عربات الســقوط احلر يف مدن األلعاب
(املالهي) بتصميم مسارات خروج تنحني تدرجي ًّيا يف اجتاه
األرض؟ ملاذا يكون هناك امتداد للمسار املستقيم؟

. 1ا�ستعمل الأرقام احسب قيم الرسعة وسجلها يف جدول
البيانات.
�. 2أن�شئ الر�سوم البيانية وا�ستخدمها ارسم منحنى (الرسعة
املتجهة-الزمن) ،ثم ارسم اخلط البياين األكثر مالءمة لبياناتك.
وحول النتيجة إىل وحدة .m/s2
. 3احسب ميل اخلط البياينّ ،

. 1تذكّر أن ميل خط منحنى (الرسعة املتجهة -الزمن) يساوي
 ، __21 aواحسب التســارع الناتج عن اجلاذبية األرضية.
. 2أوجد اخلطأ النســبي يف القيمة التجريبيــة لـ  gمقارنة
علم بأن:
بالقيمة املقبولة هلا ً .9.80 m/s2
القيمة املقبولة -القيمة التجريبية
___________________ × 100%
   
اخلطأ النسبي =    
القيمة املقبولة
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3-1

الت�سارع (العجلة)

المفردات

Acceleration

املفاهيم الرئي�سة

·منحنــى (الرسعــة

·يمكن استخدام منحنى (الرسعة املتجهة-الزمن) إلجياد رسعة جسم وتسارعه.

·التسارع

إشارة تسارع اجلسم.

املتجهة -الزمن)

·يمكن استخدام ٍّ
كل من منحنيات (الرسعة املتجهة–الزمن) واملخططات التوضيحية للحركة لتحديد

·التسارع املتوسط

·عندما تتغري رسعة جسم بمعدل منتظم يكون له تسارع ثابت.

·التسارع اللحظي

v -v

___ = a
_____ =   ∆v
·التسارعاملتوسطجلسميساويميلاخلطالبياينملنحنىالرسعة املتجهة-الزمن  tf - t i  .
i

f

∆t

·تدل متجهات التسارع املتوسط يف خمطط احلركة عىل مقدار واجتاه التسارع املتوسط خالل فرتة زمنية ما.
·عندما يكون التســارع والرسعة يف االجتاه نفســه تزداد رسعة اجلســم ،وعندما يكونان متعاكسني يف
االجتاه تتناقص رسعته.

·التسارع اللحظي هو التغري يف الرسعة عند حلظة زمنية حمددة.
3-2

احلركة بت�سارع ثابت

Motion with Constant Acceleration

املفاهيم الرئي�سة
•إذا ُعلم التســارع الثابت جلســم خالل فرتة زمنية ما أمكن إجياد التغــر يف الرسعة املتجهة خالل هذا

				
الزمن.

vf= vi+ a ∆t

•املساحة حتت منحنى (الرسعة املتجهة -الزمن) جلسم متحرك تساوي مقدار إزاحته.

__  df= di+ vitf+بــن املوقع والرسعة
•يف احلركة بتســارع ثابت ،تربط العالقة   12 a ∆t f2
املتجهة والتسارع والزمن.

•يمكن إجياد الرسعة املتجهة جلسم يتحرك بتسارع ثابت باستخدام املعادلة:

			
3-3

ال�سقوط احلر

المفردات

Free Fall

املفاهيم الرئي�سة

·التســارع الناتج عن

·التسارع الناتج عن اجلاذبية األرضية يساوي  9.80 m/s2يف اجتاه األسفل ،وتعتمد إشارته يف

·السقوط احلر

حرا.
·تستخدم معادالت احلركة بتسارع ثابت يف حل مسائل تتضمن األجسام التي تسقط سقو ًطا ًّ

اجلاذبية األرضية
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)v f2= v 2i + 2 a (df - di

املعادالت عىل النظام اإلحداثي الذي تم اختياره.

خريطة املفاهيم
. 50أكمــل خريطة املفاهيــم أدناه باســتخدام الرموز
واملصطلحات املناسبة:
و�صف احلركة
املوقع

m/s

�إتقان املفاهيم
. 51ما العالقة بني الرسعة املتجهة والتسارع؟()3-1
. 52أعط مثاالً عىل كل مما يأيت)3-1( :
	. aجسم تتناقص رسعته وله تسارع موجب.
	. bجسم تتزايد رسعته ،و له تسارع سالب.

. 53يبني الشــكل  3-16منحنى (الرسعــة املتجهة-
الزمن) لسيارة تتحرك عىل طريق .صف كيف تتغري
الرسعة املتجهة مع الزمن)3-1( .
ال�سرعة املتجهة ()m/s

30
25
20
15
10
5
35

30

25

20

15

10

الزمن ()s
ال�شكل 3-16

5

وإذا مل يمكن فوضح ذلك)3-1( .

. 57إذا كان منحنى (الرسعة املتجهة-الزمن) جلسم ما
مســتقيم يوازي حمور الزمن  ،tفامذا يمكن أن
خ ًّطا
ً
تستنتج عن تسارع اجلسم؟ ()3-1

. 58ماذا متثل املســاحة حتت منحنى (الرسعة املتجهة–
الزمن)؟ ()3-2

a

0

. 56هــل يمكن أن تتغري الرسعة املتجهة جلســم عندما
يكون تســارعه ثابتًا؟ إذا أمكن ذلك فأعط ً
مثال،

. 54ماذا يمثل ميل املامس ملنحنى (الرسعة املتجهة–الزمن)؟
()3-1

. 55هل يمكن أن يكون لســيارة تتحرك عىل طريق عام
رسعة متجهة ســالبة وتســارع موجب يف الوقت
نفســه؟ وضح ذلك .وهل يمكن أن تتغري إشــارة
الرسعة املتجهة لســيارة يف أثناء حركتها بتســارع
ثابت؟ وضح ذلك)3-1( .

. 59اكتب معــادالت كل من املوقــع والرسعة املتجهة
والزمن جلسم يتحرك وفق تسارع ثابت)3-2( .
. 60عند إســقاط كرتني متامثلتني يف احلجم إحدامها من
األلومنيــوم واألخرى من الفــوالذ ،من االرتفاع
نفســه ،فإهنام تصالن ســطح األرض عند اللحظة
نفسها .ملاذا؟ ()3-3
حرا
. 61اذكر بعض األمثلة عىل أجســام تسقط سقو ًطا ًّ
وال يمكن إمهال تأثري مقاومة اهلواء فيها)3-3( .
حرا
. 62اذكر بعض األمثلة ألجســام تسقط ســقو ًطا ًّ
ويمكن إمهال تأثري مقاومة اهلواء عليها)3-3( .

تطبيق املفاهيم
دائم؟ فرس
. 63هل للسيارة التي تتباطأ تســارع سالب ً
إجابتك.
. 64تتدحرج كــرة كريكيــت بعد رضهبــا باملرضب،
ثم تتباطــأ وتتوقف .هــل لرسعة الكــرة املتجهة
وتسارعها اإلشارة نفسها؟
صفرا فهل هذا يعني
. 65إذا كان تســارع جسم يساوي ً
صفرا؟ أعط ً
مثال.
أن رسعته املتجهة تساوي ً
. 66إذا كانت الرسعة املتجهة جلسم عند حلظة ما تساوي
صفــرا فهل من الرضوري أن يســاوي تســارعه
ً
صفرا؟ أعط ً
مثال.
ً

87

. 67إذا أعطيت جدوالً يبني الرسعة املتجهة جلسم عند
أزمنة خمتلفة فكيف يمكنك أن تكتشــف ما إذا كان
التسارع ثابتًا أم غري ثابت؟

. 68تظهر يف منحنــى (الرسعة املتجهــة  -الزمن ) يف
الشــكل  3-16ثالثــة مقاطع نتجــت عندما غري
الســائق ناقل احلركة .صف التغــرات يف الرسعة
املتجهة للسيارة وتســارعها يف أثناء املقطع األول.
هل التسارع قبل حلظة تغيري الناقل أكرب أم أصغر من
التسارع يف اللحظة التي تيل التغيري؟ وضح إجابتك.
. 69اســتخدم الرسم البياين يف الشــكل  3-16لتعيني
الفــرة الزمنية التي يكون التســارع خالهلا أكرب ما
يمكن ،والفرتة الزمنية التي يكون التســارع خالهلا
أصغر ما يمكن.

. 70وضح كيف تسري بحيث متثل حركتك كلًّ من منحنيي
(املوقع-الزمن) املوضحني يف الشكل .3-17
املوقع

الزمن

املوقع
الزمن
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. 71ارســم منحنى (الرسعة املتجهة-الزمن) لكل من
الرسوم البيانية يف الشكل .3-18
الإزاحة

ال�شكل 3-18
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الإزاحة

الزمن

الزمن

الزمن

. 72قذف جســم رأس ًّيا إىل أعىل فوصل أقىص ارتفاع له
بعد ميض  ،7.0 sوسقط جســم آخر من السكون
فاستغرق  7.0 sللوصول إىل سطح األرض .قارن
بني إزاحتي اجلسمني خالل هذه الفرتة الزمنية.

. 73التسارع الناتج عن جاذبية القمر(القمر )gيساوي __61
التسارع الناتج عن اجلاذبية األرضية (.)g
	. aإذا أســقطت كرة مــن ارتفاع ما عىل ســطح
القمر ،فهل تصطدم بســطح القمر برسعة أكرب
أم مســاوية أم أقل من رسعة الكرة نفســها إذا
أسقطت من االرتفاع نفسه عىل سطح األرض؟
	. bهــل الزمن الذي تســتغرقه الكــرة لتصل إىل
ٍ
مساو للزمن الذي
سطح القمر أكرب ،أم أقل ،أم
تستغرقه للوصول إىل سطح األرض؟
. 74لكوكب املشــري ثالثة أمثال التسارع الناتج عن
اجلاذبية األرضيــة تقري ًبا .افــرض أن كرة قذفت
رأس ًّيا بالرسعة املتجهة االبتدائية نفسها عىل كل من
األرض واملشرتي ،مع إمهال تأثري مقاومة الغالف
اجلوي لألرض وللمشــري ،وبافــراض أن قوة
اجلاذبية هي القوة الوحيدة املؤثرة يف الكرة:
	. aقارن بني أقىص ارتفاع تصله الكرة عىل كل من
املشرتي واألرض.
	. bإذا قذفــت الكرة عىل املشــري برسعة متجهة
ابتدائية تســاوي ثالثة أمثال الرسعة املتجهة يف
الفقـرة  ،aفكيف يؤثر ذلك يف إجابتك؟
. 75أســقطت الصخرة  Aمن تل ،ويف اللحظة نفســها
قذفت الصخرة  Bإىل أعىل من املوقع نفسه:
	. aأي الصخرتني ســتكون رسعتها املتجهة أكرب
حلظة الوصول إىل أسفل التل؟
	. bأي الصخرتني هلا تسارع أكرب؟
	. cأهيام تصل ً
أول؟

�إتقان حل امل�سائل
 3-1الت�سارع
. 76حتركت ســيارة مدة  2.0 hبرسعة ،40.0 km/h
ثــم حتركت مدة  1.5 hبرسعة  60.0 km/hويف
االجتاه نفسه.
	. aما الرسعة املتوسطة للسيارة؟
	. bما الرسعة املتوســطة للسيارة إذا قطعت مسافة
 1.0 × 10 2 kmبرسعة  40.0 km/hومسافة
ُ 1.0 × 10 2 kmأخرى برسعة 60.0 km/h؟
تغريا يف رسعة
. 77أوجد التســارع املنتظم الذي يسبب ً
سيارة من  32 m/sإىل  96 m/sخالل فرتة زمنية
مقدارها .8.0 s
. 78سيارة رسعتها املتجهة  22 m/sتسارعت بانتظام
بمقدار  1 .6 m/s2مدة  .6.8 sما رسعتها املتجهة
النهائية؟

. 79باالســتعانة بالشــكل  3-19أوجد تسارع اجلسم
املتحرك يف األزمنة اآلتية:
	. aخالل الثواين اخلمس األوىل من الرحلة (.)5.0 s
	. bبني  5.0 sو 10.0 s
	. cبني 10.0 sو 15.0 s
	. dبني  20.0 sو 25.0 s

20.0
10.0

30.0

25.0

20.0

15.0

الزمن ()s

10.0
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5.0

0.0

ال�سرعة املتجهة()m/s

30.0

. 80احســب الرسعة املتجهة النهائيــة لربوتون رسعته
املتجهة االبتدائية 2.35 × 10 5 m/sتم التأثري فيه
بمجــال كهربائي ،بحيث يتســارع بانتظام بمقدار
 )-1.10 ×1012مدة .1.50 × 10- 7 s
(   m/s2
. 81ارسم منحنى (الرسعة املتجهة-الزمن) باستخدام
البيانات يف اجلدول  ،3-4وأجب عن األسئلة اآلتية:
	. aخالل أي الفرتات الزمنية:
• تقل رسعة اجلسم.
• .تزداد رسعة اجلسم.
	. bمتى يعكس اجلسم اجتاه حركته؟
	. cكيف خيتلف التسارع املتوسط للجسم يف الفرتة
الزمنية بني  0.0 sو  2.0 sعن التسارع املتوسط
يف الفرتة الزمنية بني  7.0 sو 12.0 s؟
اجلدول 3-4

ال�سرعة المتجهة  -الزمن
الزمن )(s

ال�سرعة املتجهة )(m/s

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.0
11.0
12.0

4.00
8.00
12.0
14.0
16.0
16.0
14.0
12.0
8.00
4.00
0.00
-4.00
-8.00

. 82يمكن زيادة رسعة السيـارة  Aمن  0 m/sإىل 17.9 m/s
خالل  ، 4.0 sوالسيارة  Bمن  0 m/sإىل 22.4 m/s

خالل  ، 3.5 sوالسيارة  Cمن  0 m/sإىل 26.8 m/s

خالل  .6.0 sرتب السيارات الثالث من األكرب إىل
األقل تسار ًعا ،مع اإلشارة إىل العالقة التي قد تربط
بني تسارع كل منها.
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. 83تطــر طائرة نفاثة برسعة  145 m/sوفق تســارع
ثابت مقداره 23.1 m/s 2ملدة .20.0 s
	. aما رسعتها النهائية؟
	. bإذا كانت رسعة الصــوت يف اهلواء 331 m/s
فام رسعة الطائرة بداللة رسعة الصوت؟

 3-2احلركة بت�سارع ثابت
. 84اســتعن بالشــكل  3-19إلجياد اإلزاحة املقطوعة
خالل الفرتات الزمنية اآلتية:
	 t = 0.0 s. aإىل t = 5.0 s
	 t = 5.0 s. bإىل t = 10.0 s
	 t = 10.0 s. cإىلt = 15.0 s
	 t = 0.0 s. dإىل t = 25.0 s

. 85بدأ متزلج حركته من السكون بتسارع مقـــــداره
 ،49 m/s2ما رسعته عندما يقطع مسافة 325 m؟
. 86تتحرك سيارة برسعة متجهة  12 m/sصاعدة تلًّ
بتسارع ثابت ( .)-1.6 m/s2ما إزاحتها بعد 6 s
وبعد 9 s؟

. 87تتباطأ ســيارة ســباق بمقدار ثابت (.)11 m/s2
أجب عام يأيت:
	. aإذا كانت الســيارة منطلقة برسعة  ،55 m/sفام
املسافة التي تقطعها باألمتار قبل أن تقف؟
	. bما املسافة التي تقطعها السيارة قبل أن تقف إذا
كانت رسعتها َ
مثل الرسعة السابقة؟
. 88ما املسافة التي تطريها طائرة خالل  ،15 sبينام تتغري
سـرعتها املتجهة بمعدل منتظم من  145 m/sإىل
 75 m/s؟
. 89تتحرك ســيارة رشطة من الســكون بتسارع ثابت
مقــداره  ،7.0 m/s2لتلحق بســيارة تتجاوز حد
90

الرسعة املسموح به وتسري برسعة منتظمة مقدارها
 .30.0 m/sكم تكون رسعة سيارة الرشطة عندما
تلحق بالسيارة املخالفة؟
ٍ
ســيارة تســر برسعة 90.0 km/h
سائق
. 90شاهد ُ
فجأة أضوا َء حاجز عىل ُبعــد  40.0 mأمامه .فإذا
استغرق السائق  0.75 sحتى يضغط عىل الفرامل،
وكان التسارع املتوسط للسيارة يف أثناء ضغطه عىل
الفرامل ( :)-10.0 m/s 2
	. aفحدد ما إذا كانت الســيارة ستصطدم باحلاجز
أم ال؟
	. bما أقىص رسعة يمكن أن تسري هبا السيارة دون أن
تصطدمباحلاجز؟(بافرتاضأنالتسارعمليتغري).

 3-3ال�سقوط احلر
. 91أسقط رائد فضاء ريشة من نقطـــــة عىل ارتفـــاع
 1.2 mفوق ســطح القمر .إذا كان تسارع اجلاذبية
عىل ســطح القمر  ،1.62 m/s2فــا الزمن الذي
تستغرقه الريشة حتى تصطدم بسطح القمر؟
حرا .ما رسعته بعد 8.0 s؟
. 92يسقط حجر ســقو ًطا ًّ
وما إزاحته؟
. 93قذفت كرة برسعة  2.0 m/sرأســ ًّيا إىل أسفل من
نافذة منزل .ما رسعتها حني تصل إىل رصيف املشاة
الذي يبعد  2.5 mأسفل نقطة القذف؟
. 94يف الســؤال السابق ،إذا قذفت الكرة رأس ًّيا إىل أعىل
بدالً من األسفل فام الرسعة التي تصل هبا الكرة إىل
الرصيف؟
. 95إذا قذفت كــرة مرضب يف اهلواء والتقطتها بعـــد
 ، 2.2 sفأجب عام يأيت:
	. aما االرتفاع الذي وصلت إليه الكرة؟
	. bما الرسعة املتجهة االبتدائية للكرة؟

مراجعة عامة
. 96تتحرك سفينة فضائية بتسارع ثابت وتتغري رسعتها
مــن  65.0 m/sإىل  162.0 m/sخالل .10.0 s
ما املسافة التي ستقطعها؟
. 97يبني الشكل  3-20صورة ســروبية لكرة تتحرك
أفق ًّيا .لتقدير قيمة تقريبية للتســارع ،ما املعلومات
التي حتتاج إليها حول الصورة؟ وما القياسات التي
ستجرهيا؟

ال�شكل 3-20

. 98يطري بالون أرصاد جوية عىل ارتفاع ثابت فوق سطح
األرض .ســقطت منه بعض األدوات واصطدمت
بــاألرض برسعــة متجهــة ( .)-73.5 m/sما
االرتفاع الذي سقطت منه هذه األدوات؟
. 99يبني اجلدول  3-5املســافة الكلية التي تتدحرجها
كرة إىل أسفل مستوى مائل يف أزمنة خمتلفة.
اجلدول 3-5

الم�سافة  -الزمن
الزمن )(s
امل�سافة )(m
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

0.0
2.0
8.0
18.0
32.0
50.0

	. aم ِّثل بيان ًّيا العالقة بني املوقع والزمن.
	. bاحسب املسافة التي تدحرجتها الكرة بعد مرور
.2.2 s

. 100تتغري رسعة سيارة خالل فرتة زمنية مقدارها 8.0 s

كام يبني اجلدول .3-6
	. aم ّثل بيان ًّيا العالقة بني الرسعة املتجهة-الزمن.
	. bما إزاحة السيارة خالل ثامين ثوان ؟
	. cأوجد ميل اخلط البيــاين بني الثانيــة t = 0.0 s
و .t = 4.0 sماذا يمثل هذا امليل؟
	. dأوجــد ميــل اخلــط البيــاين بــن t = 5.0 s
و .t = 7.0 sما الذي يدل عليه هذا امليل؟
اجلدول 3-6
ال�سرعة المتجهة  -الزمن
الزمن )(s
ال�سرعة املتجهة )(m/s

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

0.0
4.0
8.0
12.0
16.0
20.0
20.0
20.0
20.0

. 101توقفت شاحنة عند إشارة ضوئية ،وعندما حتولت
اإلشــارة إىل اللون األخرض تســارعت الشــاحنة
بمقدار ، 2.5 m/s2ويف اللحظة نفســها جتاوزهتا
سيارة تتحرك برسعة منتظمة  .15 m/sأين ومتى
ستلحق الشاحنة بالسيارة؟

. 102ترتفــع طائرة مروحية رأســ ًّيا برسعــة 5.0 m/s

عندما ســقط كيس من محولتها .إذا وصل الكيس
سطح األرض خالل  2 sفاحسب:
	. aرسعة الكيس املتجهة حلظة وصوله األرض.
	. bاملسافة التي قطعها الكيس.
	ُ . cبعد الكيس عن الطائرة حلظة وصوله ســطح
األرض.
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التفكري الناقد
. 103صمم جتربة لقياس املســافة التي يتحركها جســم
متســارع خالل فرتات زمنية متســاوية باستخدام
األدوات اآلتية :كاشف للحركة )( (CBLأو بوابة
ضوئية) ،وعربة خمترب ،وخيط ،وبكرة ،وماسك عىل
شكل حرف  .Cثم ارسم منحنى (الرسعة املتجهة-
الزمن) ومنحنى (املوقع  -الزمن) باستخدام أثقال
خمتلفــة .وضح كيف يؤثر تغيري الثقل يف رســمك
البياين.

. 104أهيام له تســـارع أكرب :سيــــارة تزيــــد رسعتها
مــن  50 km/hإىل  ،60 km/hأم دراجة هوائية
تنطلق مــن  0 km/hإىل  10 km/hخالل الفرتة
الزمنية نفسها؟ وضح إجابتك.
. 105يتحــرك قطار رسيع برسعــة  ،36.0 m/sثم طرأ
ظرف اقتىض حتويل مســاره إىل ســكة قطار حميل.
اكتشــف ســائق القطــار الرسيــع أن أمامه (عىل
قطارا حمل ًّيا يســر ببطء يف االجتاه
السكة نفســها) ً
نفســه وتفصله عن القطار الرسيع مســافة قصرية
( .)1.00 × 10 2 mمل ينتبــه ســائق القطار املحيل
للكارثة الوشــيكة وتابع ســره بالرسعة نفســها،
فضغط ســائق القطــار الرسيــع عــى الفرامل،
وأبطــأ رسعــة القطــار بمعــدل ثابــت مقداره
 .3.00 m/s 2إذا كانت رسعة القطـــار املحــــي
 11.0 m/sفهل يتوقف القطار الرسيع يف الوقت
املناسب أم سيتصادمان؟
ِ
القطار الرسيع حلظة
حلل هذه املســألة اعترب موقع
ٍ
أصل .وتذكر
القطار املحيل نقط َة
اكتشاف ســائقه
َ
دائم أن القطــار املحيل كان يســبق القطار الرسيع
ً
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بمسافـــة  1.00 × 10 2 mبالضبط ،واحسب ُبعد
كل مــن القطارين عــن نقطة األصل يف هنايـــــة
الـ  12.0 sالتي يســتغرقها القطــار الرسيع حتى
يتوقــف (التســارع = ،-3.00 m/s 2والرسعة
تتغري من  36 m/sإىل .)0 m/s
	. aاستنا ًدا إىل حساباتك ،هل سيحدث تصادم؟
	. bاحســب موقع كل قطار عند هناية كل ثانية بعد
املشــاهدة .اعمل جدوالً تبني فيه ُبعدَ كل من
القطارين عن نقطة األصــل يف هناية كل ثانية،
رســا بيان ًّيا ملنحنى (املوقع -الزمن)
ثم اعمل
ً
لكل من القطارين (رســمني بيانيني عىل النظام
اإلحداثي نفســه) .استخدم رســمك البياين
للتأكد من صحة جوابك يف .a

الكتابة يف الفيزياء
. 106ابحث يف مسامهات هبة اللـه بن ملك البغدادي يف
الفيزياء.
. 107ابحــث يف احلد األقىص للتســارع الــذي يتحمله
اإلنســان دون أن يفقد وعيه .ناقش كيف يؤثر هذا
ٍ
ثالث من وسائل التسلية أو النقل.
يف تصميم

مراجعة تراكمية
. 108تصف املعادلة اآلتية حركة جسم:
 = (35.0 m/s) t – 5.0 m
d
ارســم منحنــى (املوقــع  -الزمــن) واملخطــط
التوضيحي للحركة ،ثم اكتب مسألة فيزياء يمكن
حلها باستخدام املعادلة.

�أ�سئلة االختيار من متعدد
اخرت رمز الإجابة ال�صحيحة فيما ي�أتي:

. 1تتدحرج كرة إىل أسفل ّتل بتسارع ثابت  .2.0 m/s 2فإذا
بدأت الكرة حركتها من السكون واستغرقت  4.0 sقبل
أن تتوقف ،فام املسافة التي قطعتها الكرة قبل أن تتوقف؟
A

8.0 m

C

16 m

B

12 m

D

20 m

فام املسافة التي تقطعها السيارة حتى تتوقف؟
A

14.0 m

C

50.0 m

B

29.0 m

D

100.0 m

. 7يمثل الرسم البياين اآليت حركة شاحنة .ما اإلزاحة الكلية
للشاحنة؟ افرتض أن االجتاه املوجب نحو الشامل.
ً
شامل
 150 m Aجنو ًبا 300 m C
ً
شامل  600 m Dجنو ًبا
125 m B
25.0

A

2.0 m/s

C

12 m/s

B

8.0 m/s

D

16 m/s

. 3تتحرك ســيارة برسعــة ابتدائيــة  ، 80 km/hثم تزداد
رسعتها لتصــل إىل  110 km/hبعد أن تقطع مسافـــة
 .500 mما تسارعها املتوسط؟
A

 0.44 m/s2

C

 0.60 m/s2

B

 8.4 m/s2

D

 9.80 m/s2

. 4ســقط أصيص أزهار من رشفة ترتفع  85 mعن أرضية
الشــارع .ما الزمن الذي اســتغرقه يف الســقوط قبل أن
يصطدم باألرض؟
A

4.2 s

C

8.7 s

B

8.3 s

D

17 s

حجرا ،والحظ زميلــه الواقف
. 5أســقط متســلق جبال
ً
أســفل اجلبل أن احلجر حيتاج إىل  3.20 sحتى يصل إىل
سطح األرض .ما االرتفاع الذي كان عنده املتسلق حلظة
إسقاطه احلجر؟
A

15.0 m

C

50.0 m

B

31.0 m

D

100.0 m

. 6اقرتبت سيارة منطلقة برسعة  91.0 km/hمن مطعم عىل
ُبعد  30 mأمامها .فإذا ضغط السائق بقوة عىل الفرامـل
واكتســبت الســيارة تســار ًعا مقداره ،-6.40 m/s2

الزمن ()s

45.0

35.0

25.0

15.0

5.00

0.00

ال�سرعة املتجهة( )m/s

. 2ما رسعة الكرة قبل أن تتوقف مبارشة؟

15.0
5.00

-5.00

-15.0
-25.0

. 8يمكن حساب التسارع اللحظي جلسم يتحرك وفق تسارع
متغري بحساب:
 Aميل مماس منحنى (املسافة-الزمن) عند نقطة ما.
 Bاملساحة حتت منحنى (املسافة-الزمن).
 Cاملساحة حتت منحنى (الرسعة املتجهة-الزمن).
 Dميل املامس ملنحنى (الرسعة املتجهة-الزمن).

الأ�سئلة املمتدة

. 9م ِّثل النتائج يف اجلدول أدناه بيان ًّيا ،ثم أوجد من الرســم
كلًّ من التسارع واإلزاحة بعد :12.0 s
الزمن ()s
0.00
6.00
9.00
12.00

ال�سرعة املتجهة()m/s
8.10
36.9
51.3
65.7

اجلــداول

إذا اشتمل سؤال امتحان عىل جدول فعليك قراءته.
اقرأ العنوان ورؤوس األعمدة وبدايات الصفوف،
وفس البيانات املوجودة يف اجلدول.
ثم اقرأ السؤال ّ
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م��ا ال��ذي �س��تتعلمه يف ه��ذا
الف�صل؟

·استخدام قوانني نيوتن يف حل مسائل.
·حتديد مقــدار واجتاه القــوة املحصلة
تغريا يف حركة اجلسم.
التي تسبب ً
·تصنيف القوى وفق العوامل املســببة
هلا.

الأهمية

يف كل حلظة ،تؤثر فيك ويف كل األشــياء
املحيطة بك قوى.
رياضــة يقــوم الالعب بــرب الكرة
برأسه فتتقافز؛ أي تتحرك وتقف ويتغري
اجتاهها.

ِّ
فكر ◀
ما الذي جيعل كرة القدم ،أو أي جسم آخر يتوقف
أو يبدأ احلركة أو يغري اجتاهه؟
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ما القوة الكربى؟

�س���ؤال التجرب��ة ما القوى التي يمكن أن تؤثر يف جســم
معلق بخيط؟
اخلطوات
N
K
K LL M
M N

JJ

II

A
A B
B CC D
D E
E FF G
G H
H

. 1ث ّبت رشيط بالستيكي الصق حول منتصف الكتاب ،ثم
اربط خي ًطا يف منتصف احلبــل يف اجلهة العلوية للكتاب،
واربط خي ًطــا آخر من اجلهة الســفلية للكتــاب كام هو
موضح يف الشكل املجاور.

يف هذه املرة اســحب اخليط الســفيل برسعة وبقوة أكرب.
سجل مالحظاتك.

التحليل
أي اخليطني انقطع يف اخلطوة 2؟ ملاذا؟ وأي اخليطني انقطع
يف اخلطوة 3؟ ملاذا؟
التفك�ير الناقد ارســم خمط ًطا توضـيحيـًّــا للتجـــربة،
واستخــدم األسهم لتوضيح القوى املؤثرة يف الكتاب.

. 2أمســك هناية اخليط العلوي ودع الكتاب يتدىل يف اهلواء،
ثم اطلب إىل زميلك أن يسحب ببطء وثبات هناية اخليط
الســفيل .ســجل مالحظاتك .حتذير :قف بحيث تكون
قدماك بعيدتني عن مكان سقوط الكتاب.

وكرر اخلطوة  ،2لكن
. 3اســتخدم خي ًطا بدل الذي انقطعّ ،
رابط الدر�س الرقمي

 4-1القوة واحلركة

Force and Motion
www.ien.edu.sa

قطارا يتحرك برسعة  ،80 km/hوفجأ ًة شــاهد الســائق
تصور ً
شاحنة متوقفة عىل ســكة احلديد ،فاســتعمل الفرامل يف حماولة
إليقاف القطار قبل أن يصطدم بالشــاحنة .وألن الفرامل تسبب
معاكسا الجتاه الرسعة املتجهة فإن القطار سيتباطأ .افرتض
تسار ًعا
ً
أن الســائق نجح يف أن يوقف القطار قبل أن يصطدم بالشــاحنة
بمســافة قصرية جدًّ ا .ماذا حيــدث لو كان القطار يســر برسعة
 100 km/hبــدالً من 80 km/h؟ ما الــذي جيب عمله حتى
ال يصطدم بالشاحنة؟ اجلواب هو أن التسارع الذي حتدثه فرامل
القطار جيب أن يكون أكرب ،بحيــث يقف خالل زمن أقل ،وهذا
االحتامل يشبه احلالة التي يســر فيها القطار برسعة ،80 km/h
ويكون أكثر قر ًبا من الشاحنة عندما يبدأ سائقه استعامل الفرامل.

الأهداف

عرف القوة.
• ُت ِّ
• ُتط ِّبق قانون نيوتن الثاين يف حل مسائل.
• ت�شرح معنى قانون نيوتن األول.

املفردات

القوة
قوة التالمس (التامس)
قوة املجال
خمطط اجلسم احلر
القوة املحصلة
قانون نيوتن الثاين
قانون نيوتن األول
القصور الذايت
االتزان
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الطاولة
يف الكتاب

النظام

اليد
يف الكتاب
كتلة الأر�ض
يف الكتاب

ال�ش��كل ُ 4-1يث��ل الكت��اب هن��ا
النظ��ام ،وت�ؤث��ر كل م��ن الطاول��ة والي��د
وكتل��ة الأر���ض (م��ن خ�لال اجلاذبي��ة
الأر�ضية) بقوى يف الكتاب.

القوة واحلركة

Force and Motion

ما الذي جعل القطــار يبطئ حركته؟ ألنه تأثر بقوة ،والقوة هي ســحب أو دفع يؤثر يف
جسم ما .وتؤدي هذه القوة املؤثرة إىل زيادة رسعة اجلسم أو إبطائها أو تغيري اجتاه حركته.
وعندما يســتخدم ســائق القطار الفرامل فإهنا تؤثر يف عجالت القطار بقوة جتعله يتباطأ.
وبنا ًء عىل تعريف ٍّ
كل من الرسعة املتجهة والتسارع يمكن التعبري عام سبق كام يأيت :عندما
تؤثر قوة يف جسم ما فإهنا تغري رسعته املتجهة؛ أي ُتكْسبه تسار ًعا.

إذا وضع كتاب عىل سطح طاولة فكيف يمكنك أن حتركه؟ هناك احتامالن :أن تدفعه ،أو
تســحبه .الدفع أو السحب قوتان تؤثران يف الكتاب ،وكلام زاد الدفع عليه أ ّثر بشكل أكرب
أيضا تأثري رئيس يف حركة اجلســم؛ فإذا دفعت الكتاب إىل
يف حركته .والجتاه القوة املؤثرة ً
عم إذا دفعته إىل اليســار .وسوف نستخــــدم الرمز F
اليمني فإنه يتحرك يف اجتاه خيتلف ّ
للتعبري عن القوة املتجهة (مقدار القوة واجتاهها).
من الرضوري عند دراسة تأثري قوة يف حركة جسم ما ،حتديد هذا اجلسم .و ُيطلق عىل هذا
اجلسم اســم "النظام" ،وكل ما حييط به ويؤثر فيه بقوة يسمى املحيط اخلارجي .فالكتاب
املبني يف الشكل  4-1يمثل النظام ،يف حني متثل اليد واجلاذبية األرضية أجزا ًء من املحيط
اخلارجي الــذي يمكن أن يتفاعل مع الكتاب عن طريق الدفع أو الســحب ،ويؤدي إىل
احتامل تغيري حركته.

قوى التالم�س (التما�س) وقوى املجال
Contact Forces and Field Forces
تتولد قوة التالمس (التامس) عندما يالمس جســم من املحيط اخلارجي النظام ،ويؤثر فيه
بقــوة .فعندما حتمل كتاب الفيزياء تؤثر يدك فيه بقوة تالمس ،أما إذا وضعته عىل الطاولة
فإن قوة التالمس بني يدك والكتاب تتالشــى ،بينام الطاولة اآلن هي التي تؤثر يف الكتاب
بقوة تالمس.

وهناك ُطرق أخرى لتغيري حركة الكتاب؛ فمن املمكن أن جتعله يســقط يف اجتاه األرض،
ويف هذه احلالة يتســارع بسبب اجلاذبية األرضية ،كام درســت يف الفصل الثالث .إن قوة
اجلاذبية األرضية هي التي تســبب هذا التســارع ،وتؤثر يف الكتاب ســواء كان يف حالة
تالمس مع األرض أم ال ،ويطلق عىل مثل هذه القوة ومثيالهتا اسم قوة املجال ،وهي تؤثر
يف األجســام بغض النظر عن وجود تالمس فيام بينها من عدمه .وهناك أمثلة أخرى عىل
هذا النوع من القوى كالقوى املغناطيسية.
ولكل قوة سبب معني يمكن حتديده يسمى املسبب .وحتى يمكن حتديد القوة جيب معرفة
املسبب الذي يولدها ،والنظام الذي تؤثر فيه هذه القوة.
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فعىل ســبيل املثال ،عندما تدفع الكتاب فإن يدك (املسبب) تؤثر بقوة يف الكتاب (النظام).
ويف حالة عدم وجود كل من املســبب والنظام فإن هذا يعنــي عدم وجود قوة .ماذا عن
اجلاذبية األرضية؟ إذا تركت الكتاب يســقط من يدك فإن املســبب هو كتلة األرض التي
تؤثر بقوة جمال يف الكتاب.
خمططات اجل�س��م احلر إذا كان اســتخدام النامذج التصويريــة واملخططات التوضيحية
أيضا يف حتليل الكيفية التي تؤثر هبا القوى
مهم يف حل مســائل احلركة فإنه مهــم ً
للحركة ًّ
يف حركة األجســام .وأوىل اخلطوات يف حل أي مسألة هي عمل نموذج تصويري .فعىل
ســبيل املثال ،لتمثيل القوى املؤثرة يف كرة مربوطة بخيط ،أو تستند إىل راحة يدك ،ارسم
خمططات توضح كل حالة ،كام يف الشكلني  4-2aو  ،4-2bثم ارسم دائرة حول النظام
وحدد املواقع التي تؤثر فيها قوة التالمس ،وقوى املجال.

ولتمثيل القوى املؤثرة يف الكرة املوضحة يف الشكلني  4-2aو  4-2bفيزيائ ًّيا ،استخدم
خمطط اجلســم احلر :م ّثل اجلسم بنقطة ،ثم م ّثل كل قوة بسهم أزرق يشري إىل االجتاه الذي
تؤثر فيه هذه القوة ،مراع ًيا أن يكون طول كل ســهم متناســ ًبا مع مقدار القوة .وغال ًبا يتم
رســم هذه املخططات قبل معرفة مقدار مجيع القوى .ويمكنك اللجوء إىل التقدير يف مثل
دائم بحيث تشــر اجتاهاهتا بعيدً ا عن اجلسم ،حتى عندما
هذه احلاالت .ارســم األسهم ً
متثل قوة دفع ،واحرص عىل تســمية كل منها .استعمل الرمز  Fمع حتديد كل من املسبب
اجتاها موج ًبا تشــر إليه بوضوح يف
واجلســم الذي تؤثر فيه القوة أســفل الرمز ،واخرت ً
سهل حل املسألة؛
خمططك .يتم اختيار االجتاه املوجب عادة يف اجتاه القوة الكربى؛ فهذا ُي ِّ
وذلك بتقليل عدد القيم الســالبة يف عملية احلساب .ويسمى مثل هذا النموذج الفيزيائي
الذي يمثل القوى املؤثرة يف جسم ما خمطط اجلسم احلر.

تالم�س مع املحيط
اخلارجي

c
النظام

b

ال�ش��كل  4-2لعمل من��وذج فيزيائي
للقوى امل�ؤثرة يف ج�س��م ،ا�ستخدم خمطط
اجل�س��م احل��ر ،وار�س��م �س��ه ًما لتمثي��ل كل
قوة من القوى امل�ؤثرة يف اجل�س��م ،ثم �س � ِّم
القوة وم�سببها.

b
c
a
تالم�س مع املحيط
اخلارجي

a

اليد يف الكرة
احلبل يف الكرة

كتلة الأر�ض
يف الكرة

(اجلاذبية الأر�ضية)

كتلة الأر�ض يف الكرة

(اجلاذبية الأر�ضية)

النظام
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حدد النظام ،وارســم خمطط احلركة ،وخمطط اجلسم احلر لكل من احلاالت اآلتية بتمثيل مجيع القوى ومسبباهتا ،وتعيني
اجتاه التسارع والقوة املحصلة ،مراع ًيا رسم املتجهات بأطوال مناسبة:
حرا (أمهل أي قوى تنشأ عن مقاومة اهلواء).
. 1سقوط أصيص أزهار سقو ًطا ًّ

. 2هبوط مظيل خالل اهلواء ،وبرسعة متجهة منتظمة (يؤثر اهلواء يف املظيل بقوة إىل أعىل).

. 3سلك يسحب صندو ًقا برسعة منتظمة عىل سطح أفقي (يؤثرالسطح بقوة تقاوم حركة الصندوق).

	. 4ر ْفع دلو بحبل برسعة منتظمة (أمهل مقاومة اهلواء).

. 5إنزال دلو بحبل برسعة منتظمة (أمهل مقاومة اهلواء).

القوة والت�سارع

Force and Acceleration

كيف يتحرك اجلسم عندما تؤثر فيه قوة أو أكثر؟ من ُطرق اإلجابة عن هذا السؤال إجراء
دائم باحلالة البســيطة ،وعندما تستوعب هذه احلالة متا ًما يمكنك االنتقال
التجارب .ابدأ ً
أيضا تقليل
إىل احلــاالت األكثر تعقيدً ا .ابدأ بقــوة واحدة تؤثر أفق ًّيا يف جســم .يمكنك ً
التعقيدات الناجتة عن احتكاك اجلسم مع السطح ،وذلك بإجراء التجربة عىل سطح أملس
مثل اجلليد أو طاولة ذات ســطح أملس ،واستعامل جسم ذي إطارات تدور بسهولة ،مما
يقلل من مقاومة احلركة.
لتحديد العالقة بني كل من القوة والتســارع والرسعة املتجهة حتتاج إىل التأثري يف جسم ما
بقوة ثابتة يف اجتاه معني .لكن كيف يمكنك الـتأثري بمثل هذه القوة ؟ يؤثر الرباط املطاطي
دائم
املشدود بقوة سحب ،وكلام شــددته أكثر زادت القوة التي يؤثر هبا .وإذا كنت تشده ً
باملقدار نفسه فإنك تؤثر بالقوة نفسها .يبني الشكل  4-3aربا ًطا مطاط ًّيا مشدو ًدا بمقدار
جســا ذا مقاومة (احتكاك) قليلة .بإجراء هــذه التجربة وحتديد
ثابت  ،1 cmيســحب
ً
الرسعة املتجهة للجســم خالل فرتة زمنية حمددة ،تســتطيع إعداد رســم بياين يشبه ذلك
املوضح يف الشــكل  .4-3bهل خيتلف هذا الرســم البياين عام توقعته؟ ماذا تالحظ عىل
الرسعــة املتجهة؟ الحظ أن الزيادة الثابتة يف الرسعة املتجهة هي نتيجة للتســارع الثابت
الذي أكسبه الرباط املطاطي املشدود للجسم.

ال�شكل 4-3
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ال�سرعة املتجهة ()m/s

.aي�ؤث��ر الرب��اط املطاط��ي امل�ش��دود
بقوة ثابتة يف اجل�سم الذي ُ�ص ِّم َم
لتكون مقاومته قليلة.
 .bيمكنك تمثيل ح��رك��ة الج�سم
بيان ًّيا والتي يت�ضح �أنها عالقة
خطية.

منحنى (ال�سرعة املتجهة-الزمن)
جل�سم يُ�سحب برباط مطاطي م�شدود )(1 cm

b

a

كيف يعتمد هذا التسارع عىل القوة؟ لإلجابة عن ذلك؛ أعد التجربة بحيث يكون الرباط
كرر التجربة مع شد الرباط املطاطي أكثر يف كل
املطاطي مشدو ًدا بمقدار ثابت  .2 cmثم ّ
مرة .م ّثل بيان ًّيا منحنى (الرسعة املتجهة– الزمن) لكل من التجارب السابقة ،ستالحظ أن
تلك املخططات تشبه ذاك املبني يف الشــكل  .4-3bاحسب التسارع ،ثم م ّثل بيان ًّيا قيمة
كل من التســارع والقوة لكل املحاوالت التي قمت هبا ،وبذلك حتصل عىل الرسم البياين
للقوة–التسارع ،كام يف الشكل  .4-4aما العالقة بني القوة والتسارع؟ العالقة خطية؛ فكلام
كانت القوة أكرب كان التســارع الناتج أكرب .ويمكن التعبري عن هذه العالقة باســتخدام
معادلة اخلط املستقيم.y = mx + b :
القوة والت�سارع
عربة

c

b

ثالث عربات

_
_
  12m
ا
مل
يل

 _31_m

1.2

الت�ســارع ()m/s2

ل

عربتان

c

0.8
0.4

امليل
القــوة ()N

0

4

1
2
3
اال�ستطالة بت�أثري القوة()cm

ما املعنى الفيزيائي مليل كل من اخلطوط البيانية يف الشكل 4-4b؟ ربام تصف شي ًئا يتعلق
باجلسم املتســارع .ماذا حيدث إذا تغري اجلسم؟ لنفرتض أننا وضعنا عربة ثانية مماثلة فوق
العربــة األوىل ،ثم وضعنا عربة ثالثة فوق العربتني ،يبني الشــكل  4-4bالعالقة البيانية
بني القوة والتســارع لعربة واحدة ،ولعربتني ،ولثالث عربات .ويظهر الرســم البياين أنه
إذا مل تتغري القوة املؤثرة فإن تســارع العربتني سيقل إىل  __12تسارع العربة الواحدة ،وتسارع
العربات الثالث إىل  __13تسارع العربة الواحدة .وهذا يعني أنه كلام زاد عدد العربات احتجنا
إىل ٍ
قوة أكرب للحصول عىل التسارع نفسه .ويعتمد ميل كل من اخلطوط يف الشكل 4-4b
عىل عدد العربات؛ أي يعتمد عىل جمموع كتلها .فإذا ُع ِّرف امليل ( kبحسب الرسم البياين
1
__ ،فإن  a = F/mأو  .F = maومن العالقة اخلطية بني
أعــاه) بأنه مقلوب الكتلــة  m
القوى والتسارع نجد أن:
					
وبالتعويض عن قيمة k

أي أن

b

الت�ســارع ()m/s2

 _ _1
 mاملي

a

اال�ستطالة بت�أثري القوة والت�سارع

a

0.0
0

ال�شكل 4-4

.aيب�ين الر�س��م البي��اين �أن��ه كلم��ا زادت
القوة زاد الت�سارع.
.bميل الر�سم البياين (الت�سارع–القوة)
يعتمد على عدد العربات.

aαF
a=k×F
1
__ = a
  m
× F
F = ma
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ما الوحدات الدولية املســتخدمة لقياس القوة؟ تعلم أن  ،F = maوهذا يعني أن وحدة
واحدة من القوة جتعل  1 kgمن الكتلة يتسارع بمقدار 1 m/s2؛ أي أن وحدة القـوة هي
  ،1 kg.m/s 2أو ما اصطلح عىل تســميته "نيوتن" ،ويرمز هلــا بالرمز  ،Nويعرف بالقوة
التي تؤثر يف جسم كتلته  1 kgفتكسبه تسار ًعا مقــداره  1 m/s 2يف اجتاههــا .ويوضــح
اجلدول  4-1مقادير بعض القوى الشائعة.
اجلدول 4-1

القوى ال�شائعة
الو�صف

قوة اجلاذبية األرضية املؤثرة يف قطعة نقود معدنية من النيكل
قوة اجلاذبية األرضية املؤثرة يف  0.45 kgمن السكر

قوة اجلاذبية األرضية املؤثرة يف شخص كتلته 70 kg

القوة املؤثرة يف سيارة تتسارع
قوة حمرك صاروخ

جمع القوى

)F (N

0.05
4.5
686
3000
5,000,000

Combining Forces

إذا دفعت أنت وزميلك طاولة يف االجتاه نفســه فإهنا تكتسب تسار ًعا أكرب مما لو دفعها كل
منكام يف اجتاه معاكس الجتاه دفع اآلخر .ماذا حيدث إذا ُدفعت الطاولة بحيث أثر ٌّ
كل منكام
فيها بقوة مقدارها 100 N؟ عندما تدفعان الطاولة يف االجتاه نفســه فإهنا تكتسب ضعف
التسارع الذي يمكن أن تكتسبه لو أثر فيها أحدكام بمفرده بقوة  .100 Nأما عندما تدفعان
الطاولة يف اجتاهني متعاكسني ،وباملقدار نفسه من القوة ،كام هو موضح يف الشكل ،4-5a
فإهنا لن تتحرك.

ويبني كل من الشــكلني  4-5bو  4-5cخمطط اجلسم احلر لكلتا احلالتني السابقتني ،يف
حني يبني الشكل  4-5dخمطط اجلســم احلر للحالة التي يقوم فيها زميلك بدفع الطاولة
يف االجتاه املعاكس ،بقوة تعادل ضعفي قوتك .الحظ املتجه يف أســفل كل خمطط ،والذي
متجها القوة يف االجتاه نفسه فإنه يمكن أن حيل
يمثل القوة املحصلة للقوتني  .عندما يكون
َ
متجها القوة يف
حملهام متجه واحد ،بحيث يســاوي طوله جمموع طوليهــا .وعندما يكون
َ
اجتاهني متعاكسيـن فإن طول املتجه الناتج يساوي الفرق بني طويل املتجهني .ويطلق عىل
جمموع املتجهات جلميع القوى التي تؤثر يف جسم اسـم القوة املحصلـة (املحصلة.)F
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c

a

b

x

ال�شكل 4-5

d

املح�صلة

قوتان غري مت�ساويتني
يف اجتاهني متعاك�سني

c

املح�صلة

قوتان مت�ساويتان
يف االجتاه نف�سه

ab

b c

املح�صلة

قوتان مت�ساويتان يف
اجتاهني متعاك�سني

.aدف ��ع ال �ط��اول��ة ب�ق��وت�ي��ن مت�ساويتين
a
ومتعاك�ستين في االتجاه.
 .bالقوة المح�صلة لقوتين مت�ساويتين
في اتجاهين متعاك�سين = �صفر.
.cالقوة المح�صلة لقوتين مت�ساويتين
في االتجاه نف�سه = مجموعهما.
.dالقوة املح�صلة لقوتني غري مت�ساويتني
يف اجتاهني متعاك�سني = الفرق بينهما.

يمكنك كذلك حتليــل احلالة رياض ًّيا .افرتض أنك دفعت الطاولة يف االجتاه املوجب بقوة
 100 Nيف احلاالت الســابقة؛ ففي احلالة األوىل يقوم زميلك بالدفع بقوة سالبة مقدارها
 ،100 Nوبجمع القوتني نحصل عىل قوة حمصلة مقدارها  ،0 Nوهذا يعني أن اجلســم ال
يتحرك (ال يتســارع) .أما يف احلالة الثانية فإن قوة الدفع التي يؤثر هبام كل منكام تســاوي
 ،100 Nلذا فإن القوة املحصلة تســاوي  ،200 Nوهي تؤثر يف االجتاه املوجب ،فتتسارع
الطاولة يف االجتاه املوجب.
أما يف احلالة الثالثة فإن القوة التي يؤثر هبا زميلك تساوي ( ،)-200 Nولذلك فإن القوة
املحصلة تساوي (  ،)-100 Nلذا فإن الطاولة ستتسارع يف االجتاه السالب.

قانون نيوتن الثاين

Newton’s Second Law

يمكنك إجراء سلســلة من التجارب تقوم فيها أنت وزميلــك بتغيري القوة املحصلة التي
تؤثر يف الطاولة وقياس التسارع يف كل حالة .ستجد أن تسارع الطاولة يتناسب طرد ًّيا مع
_____ =  .aفإذا كانت القوة املحصلة
املحصلة  F
القوة املحصلة املؤثرة فيها ،وعكســ ًّيا مع كتلتها m
التي تؤثران هبا م ًعا يف الطاولة تساوي  ،100 Nفإن الطاولة ستتسارع باملقدار نفسه الذي
كانت ستتســارع به لو أثرت فيها وحدك بقوة تســاوي  .100 Nواستنا ًدا إىل ذلك يمكن
إعادة كتابة العالقة الرياضية بني كل من القوة والكتلة والتســارع بداللة القوة املحصلة،
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وهو ما ُيعرف بقانون نيوتن الثاين ،الذي ُيمثل باملعادلة اآلتية:
			
قانون نيوتن الثاين

_____ = a
املحصلة  F
 m

تسارع جسم يساوي حمصلة القوى املؤثرة فيه مقسومة عىل كتلة اجلسم.

الحظ أن قانون نيوتن الثاين يمكن إعادة صياغته بالشكل = ma :املحصلة Fوالـذي درسته
ساب ًقا .إذا كانت كتلة الطاولـــــة التي دفعتهـــا أنت وزميلك  ،15.0 kgودفع كل منكام
بقوة  50.0 Nيف االجتاه نفســه ،فام تســارع الطاولة؟ إلجياد ذلك ،احسب القوة املحصلة
 ،50.0 N + 50.0 N = 100.0 Nثــم طبق قانون نيوتن الثاين بقســمة القوة املحصلة
 100.0 Nعىل كتلة الطاولة  ،15.0 kgحتصل عىل تسارع يساوي .6.67 m/s2

هناك اســراتيجية مفيدة لتحديد كيف تعتمد حركة جسم ما عىل القوى املؤثرة فيه .حدد
أوالً مجيع القوى التي تؤثر يف اجلســم ،ثم ارسم خمطط اجلســم احلر مبينًا االجتاه واملقدار
لكل قوة تؤثــر يف النظام ،ثم امجع القوى إلجياد القوة املحصلة ،واســتعمل قانون نيوتن
الثاين حلساب التسارع ،وعند الرضورة استعمل الكينامتيكا (علم احلركة) إلجياد الرسعة
املتجهة أو موقع اجلســم .عندما تعلمت الكينامتيكا يف الفصلني الثاين والثالث ،درســت
حركة األجســام من دون اعتبار ملســببات احلركة .أما اآلن فتعلم أن القوة املحصلة هي
سبب تغري الرسعة املتجهة؛ أي سبب التسارع.

. 6قوتان أفقيتــان إحدامها  225 Nواألخرى  ،165 Nتؤثران يف قارب يف االجتاه
واجتاها.
مقدارا
نفسه .أوجد القوة األفقية املحصلة التي تؤثر يف القارب
ً
ً
. 7إذا أثرت القوتان الســابقتان يف القارب يف اجتاهني متعاكسني فام القوة األفقية
املحصلة التي تؤثر فيه؟ تأكد من حتديد اجتاه القوة املحصلة.
. 8حتاول ثالثة خيول سحب عربة؛ أحدها يسحب إىل الغرب بقوة  ،35 Nوالثاين
أيضا بقــوة  ،42 Nأما األخري فيســحب إىل الرشق بقوة
يســحب إىل الغرب ً
 .53 Nاحسب القوة املحصلة التي تؤثر يف العربة.
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قانون نيوتن الأول

Newton’s First Law

كيف تكون حركة اجلســم عندمــا تؤثر فيه قوة حمصلة مقدارها صفــر؟ من املعروف أن
صفرا.
اجلسم الساكن يبقى يف موقعه ألن القوة املحصلة املؤثرة فيه تساوي ً

افرتض أن كرة تتدحرج عىل ســطح أفقي ،فام الفرتة الزمنية التي تستمر فيها بالتدحرج؟
تعتمد هذه الفرتة عىل نوع الســطح ،فإذا ُدحرجت الكرة عىل ســطح أملس ذي مقاومة
(احتكاك) قليلة مثل أرضية لعبة البولنج فســوف تتدحرج فرتة زمنية طويلة ،مع تناقص
تدرجيــي يف رسعتها املتجهة .أما إذا ُدحرجت عىل ســطح خشــن كســجادة مقاومتها
كبــرة ،فرسعان ما تتوقــف الكرة عن احلركة ،وتصبح يف حالة ســـكون كام هو موضح
يسمى قانون نيوتن األول ،وينص عىل أن
يف الشــكل  .4-6وقد صاغ نيوتن ما سبق فيام ّ
اجلسم يبقى عىل حالته من حيث السكون أو احلركة املنتظمة يف خط مستقيم ما مل تؤثر فيه
قوة حمصلة تغري من حالته.
ال�ش��كل  4-6الك��رة ال�س��اكنة تبق��ى
�س��اكنة ( )aالك��رة املتدحرج��ة ب�س��رعة
ثابت��ة وعل��ى خ��ط م�س��تقيم تبق��ى عل��ى
دحرجته��ا دون توق��ف م��ا مل ت�ؤث��ر عليه��ا
قوى خارجية (.)b

الق�ص��ور الذاتي يسمى قانون نيوتن األول أحيانًا قانون القصور ،فهل القصور قوة؟ ال؛
فالقصور هو ممانعة اجلســم ألي تغيري يف حالته من حيث الســكون أو احلركة .فإذا كان
اجلسم ساكنًا فإنه يميل إىل أن يبقى كذلك ،وإذا كان متحركا برسعة متجهة ثابتة فإنه يميل
إىل االستمرار يف اجتاه حركته نفسه وبالرسعة نفسها ،كام يتضح يف الشكل 4-7

االتزان وف ًقــا لقانون نيوتن األول ،فــإن القوة املحصلة هي الســبب يف تغيري الرسعة
صفرا كان اجلسم يف
املتجهة جلسم ما ،فإذا كانت القوة املحصلة املؤثرة يف جسم ما تساوي ً
حالة اتزان .وهكذا يكون اجلسم يف حالة اتزان إذا كان ساكنًا ،أو متحركًا برسعة منتظمة.
الحظ أن ســكون اجلســم هو حالة خاصة من حركته برسعة منتظمة تكون رسعته فيها
عرف قانون نيوتن األول القــوة املحصلة عىل أهنا كل ما ُيدث اضطرا ًبا يف حالة
صفراُ .ي ِّ
ً
صفرا فإنه لن
االتزان .لذلك فإنه إذا كان مقدار القوة املحصلة التي تؤثر يف جسم يساوي ً
يتعرض ألي تغيري يف مقدار رسعته أو اجتاهه ،ومن ثم يبقى يف حالة اتزان.

عند فهم وتطبيق قانوين نيوتن األول والثاين ستتمكن من حتديد مقادير القوى التي تتعامل
معها نســب ًّيا ،حتى يف احلاالت التي ال يوجد فيها أرقام .راجع اجلدول  4-2الذي حيتوي
عىل بعض أنواع القوى التي ستتعامل معها يف دراستك للفيزياء.

ال�شكل  4-7يندفع قائد املركبة ب�شدة
نحو الأمام يف ال�س��يارة التي ت�س�ير ب�س��رعة
متجهة ثابتة يف حالة التوقف املبا�شر.

تطبيق الفيزياء
دفع حم��رك املكوك ك ّل حمرك
من حمركات مكوك الف�ضاء الرئي�سة يز ِّود
املكوك بقوة دفع تقدر بـ ،1.6 million N
وت�ستمد هذه املحركات طاقتها من عملية
اح�تراق الهيدروج�ين والأك�س��جني.
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اجلدول 4-2

القوة
االحتكاك

()Friction
العمودية

()Normal
النابض

()Spring

الشد

()Tension
الدفع

()Thrust
الوزن

()Weight
املحصلة

()Net Force

الرمز
ff

FN

Fsp

FT

بع�ض �أنواع القوى
التعريف

االجتاه

قــوة تال ُمــس تؤثر يف اجتــاه معاكس موازية للسطح يف عكس اجتاه
احلركة االنزالقية.
للحركة االنزالقية بني السطوح.
عمودية عىل سطحي التالمس
قوة تال ُمس يؤثر هبا سطح يف جسم ما .بني السطح واجلسم يف اجتاه
اخلارج.
قوة النابض (اإلرجاع)  :أي قوة الدفع
أو الســحب التي يؤثر هبــا نابض يف يف عكس اجتاه إزاحة اجلسم.
جسم ما.
تؤثر عند نقطة االتصال يف
قوة يؤثر هبا خيط أو حبل أو ســلك يف
اجتاه مواز للخيط أو احلبل أو
جسم متصل به ،وتؤدي إىل سحبه.
السلك ،ومبتعدة عن اجلسم.

Fthrust

قوى حترك أجسا ًما مثل الصاروخ
والطائرة والسيارة واألشخاص.

يف اجتاه تسارع اجلسم عند
إمهال املقاومة.

Fg

قوة جمال تنتج عن اجلاذبية األرضية
بني جسمني.

إىل أسفل يف اجتاه مركز
األرض.

Fr

جمموع املتجهات جلميع القوى التي املتجه من ذيل املتجه األول إىل
رأس املتجه األخري.
تؤثر يف جسم.

 4-1مراجعة
. 9الق��وة صنّف كال مــن :الوزن ،الكتلــة ،القصور
الــذايت ،الدفع باليــد ،الدفع ،مقاومــة اهلواء ،قوة
النابض ،والتسارع إىل :
 .bقوة جمال  .cليست قوة
	. aقوة تالمس

. 10الق�ص��ور الذات��ي هل يمكن أن تشــعر بالقصور الذايت
لقلم رصاص أو كتاب؟ إذا كنت تستطيع فصف ذلك.
. 11خمط��ط اجل�س��م احل��ر ارســم خمطط اجلســم احلر
لكيس ميلء بالســكر ترفعه بيــدك برسعة منتظمة.
وسم مجيع القوى مع مسبباهتا ،وارسم
حدد النظامّ ،
أسهم بأطوال صحيحة.
ً
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. 12خمطط اجل�سم احلر ارسم خمطط اجلسم احلر لدلو ماء
وسم مجيع
تُرفع بحبل برسعة متناقصة .حدد النظامّ ،
أسهم بأطوال صحيحة.
القوى مع مسبباهتا ،وارسم ً
. 13اجت��اه ال�س��رعة املتجه��ة إذا دفعت كتا ًبا إىل األمام،
فهل يعني هذا أن رسعته املتجهة ستكون يف االجتاه
نفسه؟

	. 14التفك�ير الناق��د تؤثر قــوة مقدارها  1 Nيف مكعب
خشبي فتكسبه تســار ًعا معلو ًما .عندما تؤثر القوة
نفسها يف مكعب آخر فإهنا تكسبه ثالثة أمثال تسارعه.
ماذا تســتنتج حول كتلة كل مــن هذين املكعبني؟

رابط الدر�س الرقمي

 4-2ا�ستخدام قوانني نيوتن

Using Newton's laws
www.ien.edu.sa

يربــط قانون نيوتن الثاين بني الســبب يف تغري الرسعة املتجهة للجســم ومقدار اإلزاحة
الناجتة ،وحيدد كذلك العالقة بني القوة املحصلة التي تؤثر يف جسم وتسارع هذا اجلسم.

ا�ستخدام قانون نيوتن الثاين

هــذه النتيجة صحيحة عىل األرض ،وعىل أي كوكب آخر ،بالرغم من أن مقدار  gخيتلف
كثريا من قيمتها عىل
عىل الكواكب األخرى .وبســبب أن قيمة  gعىل ســطح القمر أقل ً
ســطح األرض ،لذا فإن وزن أي جسم عىل ســطح القمر يصبح أقل إىل السدس منه عىل
سطح األرض رغم أن الكتلة مل تتغري.

املوازين حتتــوي بعض املوازين املنزلية عىل نوابــض ،وعندما تقف عىل امليزان يؤثر فيك
بقوة إىل أعىل ألنك تالمســه .وألنك ال تتســارع فإن القوة املحصلة املؤثرة فيك تساوي
صفرا ،وهذا يعنــي أن قوة النابض Fspالتي تدفعك إىل أعىل تســاوي مقدار قوة وزنك
ً
 Fgالتي تؤثر فيك إىل أســفل ،كام هو مبني يف الشكل ُ .4-9
وتدد قراءة امليزان بواسطة
القوة التي تؤثر هبا نوابضه فيك .لذا فإن ما يقيسه امليزان املنزيل هو الوزن ،وليست الكتلة،
درج بحيث ُيعطينا الكتلة .أما إذا كنت
ولسهولة التحويل بني الكتلة والوزن فإن امليزان ُي ّ
عىل كوكب آخر فإن مقدار انضغاط النابض ســيختلف ،وستكون قراءته خمتلفة .تذكر أن
الكيلوجرام هــو الوحدة الدولية للتعبري عن الكتلة ،وألن الوزن قوة فإن الوحدة الدولية
املستخدمة للتعبري عنه هي النيوتن.
Fsp


Fg

c

•ت�ص��ف العالق��ة ب�ين وزن
اجل�سم وكتلته.
•تق��ارن ب�ين ال��وزن احلقيقي

Using Newton's Second Law

تأ َّمل ًّ
حرا يف الشكل .4-8
كل من النموذجني :التصويري والفيزيائي لكرة تسقط سقو ًطا ًّ
ما القــوى التي تؤثر يف الكرة؟ بام أن الكرة ال تلمس أي يشء ،وألن مقاومة اهلواء مهملة
فإن القوة الوحيدة التي تؤثر فيها هي ،Fgوحيث إن تســارع الكرة هو ( gكام درست يف
الفصل الثالث) فإن القانون الثــاين لنيوتن يصبح .Fg= mgولعلك تالحظ من خالل
العالقة السابقة أن القوة والتسارع يؤثران إىل أسفل ،وأن مقدار وزن اجلسم يساوي كتلته
مرضوبة يف التســارع الذي يكتسبه نتيج ًة للسقوط احلر .ومن الرضوري أن تدرك أن قوة
حرا.
اجلاذبية األرضية تؤثر يف اجلسم حتى لو مل يسقط سقو ًطا ًّ

b

الأهداف

ca

b

والوزن الظاهري.

املفردات

الوزن الظاهري
القوة املعيقة
الرسعة احلدية

ال�ش��كل  4-8الق��وة المح�صل��ة
الم�ؤثرة في الكرة هي قوة الوزن .

املعلوم

v

a=g
m

a

Fg

املجهول
Fg

 = maحم�صلة F
 = Fg ، a = gحم�صلة F
Fg = ma
لذا يكون

a

ال�شكل 4-9
�.aإن ق��وة الناب�ض التي ت�ؤثر �إل��ى �أعلى
ف��ي ال�م�ي��زان المنزلي ت���س��اوي مقدار
قوة وزنك عندما تقف فوقه.
.bيبين مخطط الج�سم الحر �أن النظام
متزن؛ لأن قوة الناب�ض ت�ساوي وزنك.
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مثــــــــــال 1
كان خالد يمسك وسادة كتلتها  0.30 kgعندما حاول سامي أن يأخذها منه .فإذا سحب سامي الوسادة أفق ًّيا بقوة
 ،10.0 Nوسحبها خالد بقوة أفقية تساوي  ،11.0 Nفام التسارع األفقي للوسادة؟
1

حتليل امل�س�ألة ور�سمها

سامي

ارسم خمطط احلالة.
حدد الوسادة باعتبارها "النظام" ،واعترب االجتاه الذي يسحبها فيه
خالد هو االجتاه املوجب.
وسم مجيع القوى.
ارسم خمطط اجلسم احلرّ ،
املجهول
املعلوم
m = 0.30 kg
 = 11.0 Nخالد فـي الو�سادةF
� = 10.0 Nسامي فـي الو�سادةF

2

?=a

F2

�إيجاد الكمية املجهولة

بالتعوي�ض  = 11.0 Nخالد يف الوسادة = 10.0 N ،m = 0.30 kg ،Fسامي يف الوسادةF

دليل الرياضيات

3

F1

)سامي فـي الوسادة +(-Fخالد فـي الوسادة= FاملحصلةF

استخدم قانون نيوتن الثاين

تقومي اجلواب

خالد

إجراء العمليات احلسابية باستعامل

_____
=a
املحصلة  F

m
11.0 N - 10.0 N
_____________ =
   


يف االجتاه املوجب

0.30 kg

 = 3.3 m/s2

األرقام املعنوية 217 ،216

•هل الوحدات �صحيحة؟  m/s2هي الوحدة الصحيحة للتسارع.
ل�شارات معنى؟ التسارع يف االجتاه املوجب ،وهو متوقع ألن خالدً ا يسحب نحو االجتاه املوجب بقوة أكرب من
•هل ل إ
القوة التي يسحب فيها سامي نحو اليمني.
•هل اجلواب منطقي؟ إن مقدار التسارع منطقي بالنسبة إىل وسادة خفيفة.

. 15ما وزن بطيخة كتلتها 4.0 kg؟

. 16يتعلم أمحد التزلج عىل اجلليد ،ويساعده أبوه بأن يسحبه بحيث يكتسب تسار ًعـــا مقــــداره
 .0.80 m/s2فــإذا كانت كتلة أمحــد  27.2 kgفام مقدار القوة التي يســحبه هبا أبوه؟ (أمهل
املقاومة بني اجلليد وحذاء التزلج).

ال�شكل 4-10

. 17متسك أمل وسارة م ًعا بقطعة حبل كتلتها  ،0.75 kgوتشد كل منهام يف االجتاه املعاكس لألخرى.
فإذا سحبت أمل بقوة  ،16.0 Nوتسارع احلبل باملقدار  1.25 m/s2مبتعدً ا عنها ،فام القوة التي تسحب هبا سارة احلبل؟

. 18يبني الشكل  4-10مكع ًبا خشب ًّيا كتلته  ،1.2 kgوكرة كتلتها  .3.0 kgما قراءة كل من امليزانني؟ (أمهل كتلة امليزانني).
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ال��وزن الظاهري ما الوزن؟ تُعرف قوة الوزن عىل أهنا  ،Fg= mgوتتغري  Fg

كلام تغــرت  .gوتعد قيمة  gثابتة تقري ًبا عىل ســطح األرض أو بالقرب منه،
املح�صلة
كثريا من مكان إىل آخر عىل سطح األرض.
ولذلك فإن وزن جسم ما ال يتغري ً
تعلمت أن امليزان املنزيل يقرأ وزنك بشــكل صحيــح إذا كانت القوة الوحيدة
v a
التي تؤثر فيك إىل أعىل ناجتة عنه .لكــن ،ماذا يقرأ امليزان لو وقفت عليه بقدم
F
واحدة بينام القدم األخرى عــى األرض ،أو إذا ضغط زميلك عىل كتفيك إىل
F
أســفل ،أو ضغط عىل مرفقيك إىل أعىل؟ يف هذه احلاالت ستكون هناك قوى
ال�ش��كل � 4-11إذا وقف��ت عل��ى ميزان
تالمس أخرى تؤثر فيك ،لذا فــإن امليزان لن يقرأ وزنك احلقيقي .ماذا حيدث
إذا وقفت عىل ميزان داخل مصعد؟ ما دام املصعد متزنًا فإن امليزان يقرأ وزنك ،وماذا يقرأ داخل م�صعد يت�سارع �إىل �أعلى ف�إن امليزان
امليزان إذا تسارع املصعد إىل أعىل؟ يبني الشكل  4-11النموذجني التصويري والفيزيائي ي�ؤث��ر �إىل �أعل��ى بق��وة �أك�بر من ق��وة وزنك
التي تكون �إىل �أ�سفل.
هلذه احلالة ،فأنت متثل النظام ،واالجتاه املوجب إىل أعىل.
امليزان

امليزان

g

g

وألن النظام يتسارع إىل أعىل فإن القوة التي يؤثر هبا امليزان إىل أعىل جيب أن تكون أكرب من
وزنك ،وستكون قراءة امليزان أكرب من وزنك وستشــعر بأنك أثقل ،وأن أرضية املصعد
تضغط عىل قدميك .من جهة أخرى إذا ركبت يف مصعد يتســارع إىل أسفل فستشعر أنك
أخف ،وســتكون قراءة امليزان أقل من وزنك .وتســمى القوة التي يؤثر هبا امليزان الوزن
الظاهري.

القوة واحلركة

عند حل مسائل القوة واحلركة استخدم االسرتاتيجيات اآلتية:
نموذجا تصوير ًّيا.
. 1اقرأ املسألة بعناية وارسم
ً
. 2ضع دائرة حول النظام واخرت نظا ًما إحداث ًّيا.
. 3حدد الكميات املعلومة واملجهولة.
نموذجا فيزيائ ًّيا؛ وذلك برسم خمطط توضيحي للحركة يبني اجتاه التسارع،
	. 4اعمل
ً
وارسم خمطط اجلسم احلر لبيان القوة املحصلة.
. 5استخدم قوانني نيوتن للربط بني كل من التسارع والقوة املحصلة.
. 6أعد ترتيب املعادلة حلل املسألة وإجياد املجهول.
. 7عوض الكميات املعلومة مع وحداهتا يف املعادلة ،وأوجد اإلجابة.
. 8اخترب نتائجك للتأكد من أهنا منطقية.
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مثــــــــــال 2
شــخصا ما يقف عىل ميزان يف مصعد ،وأن كتلته تساوي  .75.0 kgيف البداية
الوزن احلقيقي والوزن الظاهري افرتض أن
ً
كان املصعد ساكنًا ،ثم تسارع إىل أعىل بمقدار  2.00 m/s2ملدة  ،2.00 sثم تابع حركته إىل أعىل برسعة منتظمة .هل تكون
قراءة امليزان يف أثناء تسارع املصعد أكرب ،أم مساوية ،أم أقل من القراءة التي سجلها عندما كان املصعد ساكنًا؟
1

حتليل امل�س�ألة ور�سمها

ارسم خمطط احلالة للمسألة.
اخرت نظا ًما إحداث ًّيا يكون فيه االجتاه املوجب كام هو موضح يف الرسم.
ارسم نموذج اجلسم النقطي لكل من  aو .v
ارسم خمطط اجلسم احلر .الحظ أن اجتاه القوة املحصلة يف اجتاه
التسارع نفسه ،وهذا يعني أن القوة إىل أعىل أكرب من القوة إىل أسفل.
املجهول
املعلوم
 m = 75.0 kg a = 2.00 m/s2
 g = 9.80 m/s2

2

t = 2.00 s

امليزان
امليزان

املح�صلة

a

v

? =امليزانF

�إيجاد الكمية املجهولة
املحصلةF
= ma

املحصلةF
= F
امليزان 
+ (- F
)  g

� Fgسالبة لأنها يف االجتاه ال�سالب للنظام الإحداثي
حلسابامليزان Fنستخدم

امليزانF
= F
املحصلة 
+ F
  g

عندما يكون املصعد يف حالة سكون
امل�صعد ال يت�سارع لذلك = 0.00 NاملحصلةF

امليزانF
= F
املحصلة 
+ F
  g

بالتعوي�ض = 0.0 NاملحصلةF

=F
  g

بالتعوي�ض Fg= mg

بالتعوي�ض g = 9.80 m/s2 ,m = 75.0 kg

= mg
) = (75.0 kg) (9.80 m/s2
= 735 N

عندما يتسارع املصعد

امليزانF
= F
املحصلة 
+ F
  g

= ma + mg
)= m (a + g
) = 75.0 kg (2.00 m/s2 + 9.80 m/s2
= 885 N

قراءة امليزان يف أثناء تسارع املصعد أكرب من قراءته عندما كان املصعد ساكنًا.
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3

تقومي اجلواب
•هل الوحدات �صحيحة؟  kg.m/s2هي وحدة القوة (النيوتن).
•هل للإ�شارات معنى؟ تتفق اإلشارة املوجبة مع النظام اإلحداثي.
•هل اجلواب منطقي؟ إن قراءة امليزانامليزان Fيف أثناء تسارع املصعد أكرب من قيمتها عندما يكون املصعد ساكنًا ،لذلك
فإن اجلواب منطقي.

 . 19يبني ميزانك املنزيل أن وزنك .585 N
	. aما كتلتك؟
	. bكيف تكون قراءة امليزان نفســه عىل ســطح القمر؟ (تســارع اجلاذبية عىل
القمر =.(1.6 m/s 2
. 20اســتخدم نتائج املثال  2لإلجابة عن مسائل حول ميزان داخل مصعد .ما القوة
التي يؤثر هبا امليزان يف شخص يقف داخله يف احلاالت اآلتية؟
	. aيتحرك املصعد برسعة منتظمة.
	. bيتباطأ املصعد بمقدار 2.00 m/s 2يف أثناء حركته إىل أعىل.
	. cتزداد رسعته بمقدار 2.00 m/s 2يف أثناء حركته إىل أسفل.
	. dيتحرك املصعد إىل أسفل برسعة منتظمة.
	. eيتباطأ املصعد بمقدار ثابت حتى يتوقف.

احلدية
القوة املعيقة وال�سرعة ّ
Drag Force and Terminal Velocity
تؤثر دقائق اهلواء يف األجســام التي تتحرك خاللــه .ويف احلقيقة يؤثر اهلواء بقوة كبرية يف
ونظرا ألنه يف أكثر احلاالت يؤثر يف مجيع جوانب اجلسم بقوة متوازنة
األجسام املتحركة،
ً
فإن تأثريه يكون غري واضح.
من باب التبســيط أمهلنا تأثري قوة اهلواء يف جســم يتحرك خالله ،إالّ أنه يف الواقع عندما
يتحرك جسم خالل وســط مائع مثل اهلواء أو املاء ،فإن املائع يؤثر فيه بقوة معيقة يف اجتاه
يعاكس حركته .ويمكن تعريف القوة املعيقة بأهنا قوة املامنعة التي يؤثر هبا مائع يف جســم
يتحرك خالله .وتعتمد هذه القوة عىل حركة اجلسم؛ فكلام زادت رسعة اجلسم زاد مقدار
هذه القوة ،كام تعتمد عىل خصائص اجلســم ،ومنها شــكله وحجمه ،وخصائص املائع،
ومنها لزوجته ودرجة حرارته.
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ال�ش��كل  4-12ت��زداد الق��وة املعيق��ة
للج�س��م ال��ذي ي�س��قط �س� ً
�قوطا ح � ًّرا كلم��ا
زادت �س��رعته .وعندم��ا ت�صل القوة املعيقة
�إىل احل��د ال��ذي ت�صب��ح فيه م�س��اوية لقوة
اجلاذبية ي�صبح ت�سارع اجل�سم �صف ًرا.

إذا سقطت كرة تنس الطاولـة ،كام هو موضح يف الشكل ،4-12
فإن رسعتها املتجهة تكــون صغرية يف البداية ،لذا تكون القوة
املعيقة Fdاملؤثــرة فيها صغرية .وألن قــوة اجلاذبية األرضية
كثريا من القــوة املعيقة (اجتاهها إىل
v
(اجتاهها إىل أســفل) أكرب ً
أعىل) فإن الكرة تتســارع إىل أســفل .وكلام ازدادت الرسعة
املتجهــة للكرة ازدادت معهــا القوة املعيقة ،إىل أن تتســاوى
صفرا،
القوتان فتصبح القوة املحصلة املؤثرة يف الكرة مساوية ً
وكذلك تســارعها ،وهنا تتابع الكرة هبوطها برسعة منتظمة.
وهذه الرسعة املنتظمة التي تصل إليها الكرة عندما تتســاوى
القوة املعيقة مع قوة اجلاذبية األرضيــة تسمى الرسعة احلدّ ية.

ويف حاالت ســقوط األجســام اخلفيفة ذات الســطوح الكبرية يكون للقوة املعيقة تأثري
ملحوظ يف حركتها ،ورسعان ما تصل هذه األجسام إىل الرسعة احلدّ ية.

كثريا .فعىل
أما األجسام الثقيلة ذات الســطوح الصغرية فيكون تأثرها بالقوة املعيقة أقل ً
سبيل املثال تكون الرسعة احلدّ ية لكرة تنس يف اهلواء  ،9 m/sولكرة السلة  ،20 m/sأما
يف حالة كرة البيســبول فتصــل إىل  .42 m/sوال بد أنك قد الحظت كيف يقوم املظليون
بزيــادة أو تقليــل رسعتهم احلدية قبــل أن تُفتح مظالهتم ،من خالل تغيــر اجتاه حركة
أجسامهم وهيئاهتا.

أما اجلســم الذي يتخــذ هيئة الصقــر املجنح فله رسعــة حدّ ية صغرية جــدًّ ا قد تصل
إىل  .6 m/sوعندمــا يفتح املظيل مظلته فــإن هيئته تتغري ،ويصري جز ًءا من جســم كبري
(املظيل  +املظلة) ،وتؤثر فيه قوة معيقة كبرية ،وتصبح رسعته احلدية قليلة (  5 m/sتقري ًبا).

تنطلــق عربة كتلتها  ،0.50 kgوتعرب من خالل بوابة كهروضوئيــة ( )PHOTOELECTRIC GATEبرسعة ابتدائية مقدارها
 ،0.25 m/sوتؤثر فيها حلظة عبورها قوة ثابتة مقدارها  0.40 Nيف اجتاه حركتها نفسه.
. 1ما تسارع العربة؟
. 2إذا استغرقت العربة  1.3 sحتى عبورها إىل البوابة الثانية ،فام املسافة بني البوابتني؟
. 3إذا أثرت القوة  0.40 Nيف العربة عن طريق ربط خيط بالعربة ،و ُم ّرر طرف اخليط اآلخر فوق بكرة عديمة االحتكاك،
ثم ربط بكتلة تعليق  ،mفام مقدار كتلة التعليق m؟
	. 4اشتق معادلة الشد يف اخليط بداللة كل من كتلة العربة  ،Mوكتلة التعليق  ،mوتسارع اجلاذبية األرضية .g
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 4-2مراجعة
. 21جاذبية القم��ر قارن بني القوة الالزمة لرفع صخرة
كتلتها  10 kgعىل ســطح األرض ،وتلك الالزمة
علم بأن
لرفع الصخرة نفســها عىل ســطح القمرً .
تسارع اجلاذبية عىل القمر يساوي .1.62 m/s  2
. 22ال��وزن احلقيقي والظاهري إذا كنت تقف عىل ميزان
يف مصعد رسيــع يصعد بك إىل أعىل بناية ،ثم هيبط
بك إىل حيــث انطلقت .خالل أي مراحل رحلتك
كان وزنك الظاهري مساو ًيا لوزنك احلقيقي ،أكثر
من وزنك احلقيقي ،أقل من وزنك احلقيقي؟ ارسم
خمطط اجلسم احلر لكل حالة لدعم إجاباتك.
. 23الت�س��ارع يقف شخص كتلته  65 kgفوق لوح تزلج
عىل اجلليد .إذا اندفع هذا الشخص بقوة  9.0 Nفام
تسارعه؟

	. 24حركة امل�صعد ركبت مصعدً ا وأنت متســك بميزان
ع ّلق فيه جســم كتلتــه  ،1 kgوعندمــا نظرت إىل
امليزان كانت قراءته  .9.3 Nماذا تســتنتج بشــأن
حركة املصعد يف تلك اللحظة؟

. 25كتل��ة تلعــب نــورة مــع زميلتها لعبة شــد احلبل
مســتخدم ًة دمي ًة .يف حلظة ما خالل اللعبة سحبت
نــورة الدمية بقوة  22 Nوســحبت زميلتها الدمية
بقــوة معاكســة مقدارها  ،19.5 Nفكان تســارع
الدمية  .6.25 m/s  2ما كتلة الدمية؟
ً
. 26ت�سارع هبط ّ
متخذا هيئة الصقر
مظل برسعة منتظمة
املجنح .هل يتســارع املظيل بعد فتــح مظلته؟ إذا
كانــت إجابتك نعم ففي أي اجتــاه؟ فرس إجابتك
باستخدام قوانني نيوتن.
. 27التفك�ير الناقد يعمل حســن يف مستودع ،ومهمته
حتميــل املخزون يف شــاحنات محولة كـــــل منها
 .10000 Nيتــم وضــع الصناديــق الواحد تلو
اآلخر فوق حزام متحــرك قليل االحتكاك لينقلها
إىل امليــزان ،وعند وضــع أحــد الصناديق الذي
يـــزن  1000 Nتع َّطل امليــزان .اذكر طريقة يمكن
هبا تطبيق قوانــن نيوتن لتحديد الكتــل التقريبية
للصناديق املتبقية.
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 4-3قوى الت�أثري املتبادل

Interaction Forces
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الأهداف

• ُتع ّرف قانون نيوتن الثالث.
•  ُت ّ
و�ضح قوى الشد التي تنشأ
يف اخليوط واحلبال من خالل
قانــون نيوتــن الثالث.
عرف القوة العمودية.
• ُت ّ
• ُتدّ د مقـدار القوة العمودية
من خالل تطبيــق قانون
نيوتن الثاين.

املفردات

أزواج التأثري املتبادل
قانون نيوتن الثالث
قوة الشد
القوة العمودية

أيضا أن هذه
عرفت أنه إذا أثر مســ ّبب بقوة حمصلة يف جسم فإن اجلسم يتسارع.
َ
َ
وعرفت ً
القــوة يمكن أن تكون قوة جمــال أو قوة تالمس .لكن ما الذي يســبب القوة؟ إذا قربت
مغناطيسني أحدمها إىل اآلخر فإنك تشعر بأن ًّ
كل منهام يسحب اآلخر أو يدفعه ،وكذلك
إذا ضغطــت بقدمك عىل عتلة فإهنــا تضغط عىل قدمك يف االجتــاه املعاكس ،لكن أهيام
املسبب وأهيام اجلسم؟

متييز قوى الت�أثري املتبادل
Identifying Interaction Forces
تصور أنك ارتديت حذاء التزلج باإلضافة إىل مجيع مالبس األمان املناسبة ،وكذلك َ
فعل
صديقــك .فإذا دفعت ظهره بيديــك لكي يبدأ التزلج إىل األمــام ،فام الذي حيدث لك؟
ســوف تتحرك إىل اخللف .ملاذا؟ تذكر أن القوة تنتج عن تأثري متبادل بني جسمني ،فأنت
حني تدفــع صديقك تتالمس معه وتؤثر فيه بقوة جتعله يتحــرك إىل األمام .ألنه يف حالة
تالمس معك فإنه يؤثر فيك بقوة تؤدي إىل تغري يف حركتك.
دائم عىل شــكل أزواج .اعترب نفسك (الطالب  )Aمتثل نظا ًما ،وأن صديقك
تكون القوى ً
(الطالب  )Bيمثل نظا ًما آخر .ما القوى األفقية التي تؤثر يف كل من هذين النظامني؟ يبني
الشــكل 4-13خمطط اجلســم احلر للنظامني .وبتأمل هذا املخطط ستالحظ أن كل نظام
يتلقى من النظام اآلخر قوة تؤثر فيه.
 Fنســميهام زوجي التأثري املتبادل ،ومها قوتان متساويتان يف املقدار
القوتان Bيف  FAو  Aيف  B
ومتعاكســتان يف االجتاه ،ويطلق عليهام أحيانًا قوتــا الفعل ورد الفعل؛ حيث ال يمكن أن
تظهر إحدامها دون األخرى .وقد يشــر ظاهر هذه العبارة إىل أن أحدمها يســبب اآلخر،
لكن هذا غري صحيح .فعىل ســبيل املثال ،مل تُنتج القوة التي دفعت هبا صديقك القو َة التي
أثرت فيك ودفعتك إىل اخللف؛ فكلتا القوتني نتجت عن التالمس بينكام.
ال�ش��كل  4-13عندم��ا ت�ؤث��ر بق��وة يف �صديق��ك لتدفع��ه �إىل الأمام ف�إنه ي�ؤثر فيك بقوة م�س��اوية ومعاك�س��ة
تدفعك �إىل اخللف.
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Newton's Third Law

قانون نيوتن الثالث

إن القوة التي تؤ ّثر يف صديقك تســاوي يف املقــدار وتعاكس يف االجتاه القوة التي يؤ ّثر هبا
صديقك فيك ،وهذا يتلخص يف قانون نيوتن الثالث الذي ينص عىل أن مجيع القوى تظهر
عىل شــكل أزواج ،وتؤثر قوتا كل زوج يف جســمني خمتلفني ،ومها متساويتان يف املقدار،
ومتضادتان يف االجتاه.
قانون نيوتن الثالث		

 =- F
 يف  

A

B

F


 Bيف A

القوة التي يؤثر هبا  Aيف  Bتســاوي يف املقدار وتعاكس يف االجتاه القوة التي يؤثر هبا B

يف .A

افرتض أنك متســك كتا ًبا بيدك ،وارســم خمطط اجلســم احلر اخلاص بك ،وخمط ًطا آخر
للكتاب .هل هناك أزواج تأثري متبادل؟ عند متييز أزواج التأثري املتبادل يف خمططات اجلسم
احلر جيب أن تدرك أن ًّ
كل منها يؤثر يف جســم خمتلــف .ففي هذه احلالة هناك فقط زوجا
تفاعل مها :الكتاب فـي اليد Fو اليد فـي الكتاب. F
أيضا أن لكل جســم وزنًا .فإذا كانت قوة الــوزن نتيجة للتأثري املتبادل بني كل من
الحظ ً
اجلسم وكتلة األرض فال شك أن اجلسم يؤثر بقوة يف األرض ،وإذا كان األمر كذلك أفال
جيب أن تتسارع األرض؟

ضع كرة قدم بحيث تســتقر فوق الطاولة ،والطاولة بدورها تســتقر عىل األرض ،كام يف
الشــكل  .4-14حلل أوالً القوى املؤثرة يف الكــرة :تؤثر الطاولة يف الكرة بقوة إىل أعىل،
وتؤثر كتلــة األرض يف الكرة بقوة اجلاذبية األرضية .وعــى الرغم من أن هاتني القوتني
متعاكستان يف االجتاه ،وتؤثران يف اجلسم نفسه ،إال أهنام ليستا زوجي تأثري متبادل ،بل جمرد
قوتني تؤثران يف اجلسم نفسه.
لننظر اآلن إىل الكرة والطاولة ،فباإلضافة إىل القوة التي تؤثر هبا الطاولة يف الكرة إىل أعىل،
فإن الكرة تؤثر يف الطاولة بقوة إىل أســفل ،وهذا يشــكل زوجي تأثري متبادل ،كام تشكل
الكرة واألرض زوجي تأثري متبادل .لذلك فإن أزواج التأثري املتبادل للكرة يف الطاولة هي:
كذلك

الطاولة فـي الكرة = - Fالكرة فـي الطاولةF
الأر�ض فـي الكرة = - Fالكرة فـي الأر�ضF

إن التسارع الذي تكتسبه الكرة األرضية من قوة جسم يتفاعل معها يكون عادة متناه ًيا يف
الصغر بحيث يتم التعامل مع األرض باعتبارها جز ًءا من املحيط اخلارجي لذلك اجلسم،
ال باعتبارها نظا ًما آخر.

ال�ش��كل  4-14ك��رة ق��دم عل��ى
طاول��ة مو�ضوع��ة عل��ى الأر���ض .الحظ �أن
الك��رة والطاول��ة ت�ش��كالن زوج��ي ت�أث�ير
متب��ادل وكذل��ك الطاول��ة والأر�ض والكرة
والأر�ض.

لعبة �شد احلبل
وكان
لعبة �ش��د
احلبلI ،
JL K
L
�إذاNكنت M
تلعب N
K
M
خ�صم��ك يكتف��ي بالإم�س��اك بط��رف
احلب��ل دون �أن ي�ش��ده ،فك��م تتوقع �أن
يك��ون مقدار القوة الت��ي ت�ؤثر بها يف
احلبل مقارنة بقوة خ�صمك؟
.1توق��ع كيف تق��ارن ب�ين القوتني
�إذا حترك احلبل يف اجتاهك؟
.2اخت�بر توقع��ك .حتذي��ر :ال
ترتك احلبل فج�أة.
التحليل واال�ستنتاج
.3ق��ارن ب�ين الق��وة عن��د ط��رف
احلب��ل م��ن جهت��ك ،والق��وة يف
ط��رف احلب��ل ال��ذي مي�س��ك ب��ه
خ�صم��ك .ما ال��ذي حدث عندما
بد�أت بتحريك خ�صمك؟
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�أزواج الت�أثري املتبادل

يمكنك االســتعانة باالسرتاتيجيات اآلتية يف حل مســائل التأثري املتبادل بني نظامني
خمتلفني:
. 1اعزل النظام أو األنظمة عن املحيط اخلارجي.
ونموذجا فيزيائ ًّيا يشتمل عىل خمطط اجلسم
نموذجا تصوير ًّيا،
. 2ارســم لكل نظام
ً
ً
احلر ،مع حتديد النظام اإلحداثي.
. 3صل بني كل زوجني من أزواج التأثري املتبادل بخط متقطع.
	. 4إلجياد اإلجابة ،استخدم قانون نيوتن الثاين الذي يربط بني كل من القوة املحصلة
والتسارع لكل نظام.
. 5استخدم قانون نيوتن الثالث لكتابة معادلة جتمع بني مقادير قوى التأثري املتبادل،
وبي اجتاه كل قوة.
ّ
. 6حل املسألة واخترب الوحدات واإلشارات واملقادير؛ للتأكد من أهنا منطقية.

مثــــــــــال 3
ت�سارع الأر�ض عندما تسقط كرة كتلتها  0.18 kgيكون تسارعها يف اجتاه األرض مساو ًيا لتسارع اجلاذبية األرضية .ما القوة
علم بأن كتلـة األرض  6.0×1024 kg؟
التي تؤثر هبا الكرة يف األرض؟ وما التسارع الذي تكتسبه األرضً ،
1

حتليل امل�س�ألة ور�سمها

كرة

الأر�ض يف الكرةF

ارسم خمطط اجلسم احلر لكال النظامني :الكرة واألرض.
صل بني زوجي التأثري املتبادل بخط متقطع.
املجهول
املعلوم
الكرةm
 = 0.18 kg
األرضm
 = 6.0 × 1
 024 kg

 g = 9.80 m/s2
2

الكرة يف الأر�ض

? =الكرة يف األرضF

الأر�ض

? =األرضa

�إيجاد الكمية املجهولة

استخدم القانون الثاين لنيوتن إلجياد القوة التي تؤثر هبا األرض يف الكرة:

بالتعوي�ض
بالتعوي�ض  = 0.18 kg ،g = 9.80 m/s2الكرةm
a = -g
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F
= mاألرض يف الكرة 
 aالكرة 

=m
الكرة 
) (-g

) = (0.18 kg)(-9.80 m/s2
= -1.8 N

استخدم القانون الثالث لنيوتن إلجياد القوة التي تؤثر هبا الكرة يف األرض:
دليل الرياضيات

بالتعوي�ض

= -1.8 Nاألرض يف الكرةF

إجراء العمليات الرياضية بداللتها

العلمية 220 ،219

F
األرض يف الكرة= -Fالكرة يف األرض 
)= -(-1.8 N
= + 1.8 N

استخدم القانون الثاين لنيوتن إلجياد التسارع الذي تكتسبه األرض:

بالتعوي�ض  = 6.0 × 1024 kgاألرض،m
3

= 1.8 NاملحصلةF

املحصلة 
F

______
األرض 
a
   =
m
األرض

__________ =
   1.8 N24
6.0 × 10  kg

يف اجتاه الكرة  = 2.9 × 10-25 m/s2

تقومي اجلواب
•هل الوحدات �صحيحة؟ يثبت حتليل الوحدات أن القوة تقاس بـ  Nوالتسارع بـ .m/s2
•هل للإ�شارات معنى؟ جيب أن تكون إشارة كل من القوة والتسارع موجبة.
•هل اجلواب منطقي؟ بام أن كتلة األرض كبرية فالتسارع جيب أن يكون قليالً.

 . 28ترفع بيدك كرة بولنج خفيفة نســب ًّيا وتُســارعها إىل أعىل .ما القوى املؤثرة يف الكرة؟ وما
القوى التي تؤثر هبا الكرة؟ وما األجسام التي تؤثر فيها هذه القوى؟
. 29تســقط طوبة من فوق ســقالة بناء .حدد القوى التي تؤثر يف الطوبة ،وتلك التي تؤثر هبا
الطوبة ،ثم حدد األجسام التي تؤثر فيها هذه القوى (مع إمهال تأثري مقاومة اهلواء).
. 30قذفت كرة إىل أعىل يف اهلواء .ارسم خمطط اجلسم احلر الذي يمثل الكرة يف أثناء حركتها إىل
أعىل ،وحدد القوى التــي تؤثر يف الكرة ،والقوى التي
تؤثر هبا الكرة ،واألجسام التي تؤثر فيها هذه القوى.
. 31وضعــت حقيبة ســفر عىل عربة أمتعة ســاكنة ،كام يف
الشكل  .4-15ارســم خمطط اجلسم احلر لكل جسم،
وبي أزواج التأثري املتبادل حيثام وجدت.
ّ

ال�شكل 4-15
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قوى ال�شد يف احلبال واخليوط
Forces of Ropes and Strings
السفيل يف العلوي
العلوي يف السفيل

ال�شكل  4-16ال�شد يف احلبل ي�ساوي
جمموع �أوزان جميع الأج�سام املعلقة به.

قوة الشــد اســم يطلق عىل القوة التي يؤثر هبا خيط أو حبل .وللتبسيط سنفرتض يف هذا
الكتاب أن كتل احلبال واخليوط مهملة.

ومن أجل فهم أكثر عم ًقا ملصطلح الشــد سندرس احلالة املبينة يف الشكل 4-16؛ حيث
يع ّلق دلو يف هناية حبل مثبت يف السقف .تالحظ أن احلبل يوشك أن ينقطع عند املنتصف،
وإذا انقطع احلبل فسوف يسقط الدلو .وهذا يعني وجود قوى جتعل طرف احلبل العلوي
(قبل أن ينقطع) متامسكًا مع طرفه السفيل.
نرمز إىل القوة التي يؤثر هبا الطرف العلوي للحبل يف الطرف الســفيل بـ العلوي يف ال�سفلي ،Fوهي
بحسب قانون نيوتن الثالث جزء من زوجي تأثري متبادل ،أما الزوج اآلخر فهو القوة التي
يؤثر هبا الطرف السفيل للحبل يف الطرف العلوي :ال�سفلي يف العلوي ،Fوهاتان القوتان متساويتان
يف املقدار ومتعاكستان يف االجتاه ،كام هو موضح يف الشكل .4-16

يمكن أن تفكر يف هــذه احلالة بطريقة أخرى ،فقبل أن ينقطع احلبل كان الدلو متزنًا ،وهذا
يعني أن قوة وزنه إىل أســفل جيب أن تساوي يف املقدار وتعاكس يف االجتاه قوة الشد فيه إىل
أيضا يف
أعــى .اآلن دعنا ننظر إىل تلك النقطة من احلبل التي تقع مبارشة فوق الدلو ،وهي ً
حالة اتزان .قوة الشــد يف احلبل أسفل هذه النقطة تسحب يف اجتاه األسفل ،وهي تساوي
قوة الشــد فيه أعىل هذه النقطة ،وهي يف اجتاه األعىل .وينطبق هذا عىل أي نقطة يف احلبل.
وألن الشد يف الطرف السفيل للحبل يســاوي وزن الدلو ،فإن الشد يف كل مكان يف احلبل
يساوي وزن الدلو كذلك .وهكذا فإن الشد يف احلبل يساوي وزن مجيع األجسام التي تعلق
يف أسفله .وألن كتلة احلبل مهملة لذلك فإن الشد يف أي مكان يف احلبل يساوي وزن الدلو.
أيضا يف لعبة شــد احلبل ،مثل تلك املبينة يف الشــكل  .4-17فإذا أثر
توجد قوى الشــد ً
الفريق ( )Aالذي عن اليسار بقوة  500 Nومل يتحرك احلبل( )Rفهذا يعني أن الفريق ()B
أيضا بقوة  .500 Nما الشد يف احلبل يف مثل هذه احلالة؟
الذي عن اليمني يســحب احلبل ً
وإذا سحب كل فريق بقوة  ،500 Nفهل سيكون الشد الكيل يف احلبل 1000 N؟ لإلجابة
عن ذلك ســندرس ًّ
كل من نصفي احلبل عىل حدة .الطرف األيرسال يتحرك ،وهذا يعني
صفرا ،لذلك فإن:
أن القوة املحصلة املؤثرة فيه تساوي ً
 = 500 Nالي�سار يف اليمني A = Fفـي F R

			
كام أن:
ما القوى امل�ؤثرة يف القطار؟
ارجع �إىل دليل التجارب يف من�صة عني
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 = 500 Nاليمني فـي الي�سار = F

				
ولكن

F


 Bيف R

الي�سار يف اليمني = Fاليمني فـي الي�سارF

متثل كل من الي�سار فـي اليمني  ،Fاليمني فـي الي�سار Fأحد زوجي التأثري املتبادل ،لذلك فهام متســاويتان يف
املقدار ومتعاكســتان يف االجتاه؛ أي أن الشد الكيل يف احلبل يساوي القوة التي يسحب هبا
كل فريق ،وتساوي .500 N

ال�شكل  4-17يف لعبة �شد احلبل ي�ؤثر كل
فريق (من خالل ال�ش��د يف احلبل) بقوة م�س��اوية
ومعاك�سة للقوة التي ي�ؤثر بها الفريق الآخر.
الفريق ()A

الفريق ()B

املح�صلة

مثــــــــــال 4
يتحمل قوة شد قصوى مقدارها  .525 Nوبدأ الدلو حركته من السكون ،وعندما كان
ُيرفع دلو كتلته  50.0 kgبحبل
ّ
عىل ارتفاع  3.0 mكانت رسعته  .3.0 m/sإذا كان التسارع ثابتًا ،فهل هناك احتامل أن ينقطع احلبل؟
1

حتليل امل�س�ألة ور�سمها

ارسم خمطط احلالة و َبيِّ القوى التي تؤثر يف النظام.
كون نظا ًما إحداث ًّيا يكون فيه االجتاه املوجب إىل أعىل.
ّ
ارسم نموذج اجلسم النقطي يشمل كل من  aو.v
وسم القوى.
ارسم خمطط اجلسم احلرّ ،
املجهول
املعلوم

2

v = 3.0 m/s

m = 50.0 kg

d = 3.0 m

	vi= 0.0 m/s

�إيجاد الكمية املجهولة

? =FT

v
احلبل فـي الدلو

a

حم�صلة

كتلة الأر�ض فـي الدلو

النظام

متثلاملحصلة Fجمموع القوة املوجبة ( )FTالتي يسحب هبا احلبل إىل أعىل ،وقوة الوزن السالبة )  (- Fgالتي تؤثر إىل أسفل.

املحصلةF
 =F
 T+ (- F
)  g

بالتعوي�ض

= ma ،Fg = mgاملحصلةF

FT = F
 +  Fgاملحصلة  
= ma + mg

)= m (a + g
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وبام أن قيم كل من viو vfو  dمعلومة فإنه يمكننا استخدام معادلة احلركة اآلتية إلجياد التسارع :a

v 2f = v
 2i  + 2ad
v 2 - v
 2
2d
v 2f
___
   =
2d

______ = a
  f  i

دليل الرياضيات

بالتعوي�ض
بالتعوي�ض

vi= 0.0 m/s

فصل املتغري 222

)

v 2

__= a
   f

 d = 3.0 m ،g = 9.80 m/s2

)

2

تقومي اجلواب

•هل الوحدات �صحيحة؟ وحدة القوة هي  ،kg.m/s2وهي وحدة .N
ل�شارات معنى؟ نعم؛ إذ جيب أن تكون القوة املؤثرة إىل أعىل موجبة.
•هل ل إ
هل اجلواب منطقي؟ املقدار أكثر قلي ً
ال من  490 Nالذي يمثل وزن الدلو.
2
	Fg= mg = (50.0 kg) (9.80 m/s ) = 490 N

 . 32وضعت معدات يف دلو ،فأصبحت كتلته  ،42 kgفإذا رفع الدلو إىل ســطح
منــزل بحبل يتحمل شــدًّ ا ال يتجاوز  ،450 Nفام أقىص تســارع يمكن أن
يكتسبه الدلو يف أثناء سحبه إىل أعىل السطح؟

. 33حاول سامل وأمحد إصالح إطار الســيارة ،لكنهام واجها صعوبة كبرية يف نزع
اإلطار املطاطي عن الدوالب ،فقاما بسحبه م ًعا؛ حيث سحب أمحــد بقــوة
ٍ
وعندئذ متكنا من زحزحة اإلطار .ما مقدار القوة
 ،23 Nوســامل بقوة ،31 N
بني اإلطار املطاطي والدوالب؟
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(

(

 )(3.0 m/s
2
________  )= (50.0 kg
) 2(3.0 m)  +(9.80 m/s

سوف ينقطع احلبل؛ ألن قوة الشد أكرب من .525 N

3

 2
v
2d

___  = m
   f  + g

2d

بالتعوي�ض m = 50.0 kg ،vf=3.0 m/s

)FT = m(a + g

= 565 N

القوة العمودية

The Normal Force

عندما يتالمس جســان يؤثــر كل منهام يف اآلخر بقوة؛ فالصندوق املوضوع عىل ســطح
الطاولــة تؤثر فيــه اجلاذبية األرضية بقوة إىل أســفل ،ويف املقابل تؤثر فيــه الطاولة بقوة
إىل أعــى ،وهذه القوة موجودة بالرضورة؛ ألن الصندوق متــزن .إن القوة العمودية هي
دائم عمودية عىل مســتوى التالمس
قوة تالمس يؤثر هبا ســطح يف جســم آخر ،وتكون ً
دائم مســاوية لوزن اجلسم ،كام هو موضح يف
بني اجلســمني .ولكن هل تكون هذه القوة ً
الشكل 4-18a؟ ماذا حيدث إذا ربطت الصندوق بخيط وسحبته قلي ً
ال إىل أعىل بقوة شد
التكفي لرفع الصندوق عن الطاولة؟ انظر الشــكل  .4-18bبتطبيق قانون نيوتن الثاين
عىل الصندوق نجد أن:

		

 - Fg = ma =0اخليط يف الصندوق FN + F

وبرتتيب املعادلة نجد أن:

اخليط يف الصندوق FN = Fg - F

تالحــظ يف هــذه احلالــة أن القــوة العموديــة التــي تؤثر هبــا الطاولــة يف الصندوق
أقــل مــن وزن الصنــدوق  ،Fgأمــا إذا ضغطت عــى الصنــدوق إىل أســفل ،كام يف
الشكل  ،4-18cفستصبح القوة العمودية أكرب من وزن الصندوق.

c

mg

b

c

mg

a

b

ال�ش��كل  4-18الق��وة العمودي��ة
الم�ؤث��رة في ج�س��م ال ت�س��اوي دائ ًم��ا وزنه.
 .aالق��وة العمودي��ة ت�س��اوي وزن الج�س��م.
 .bالق��وة العمودي��ة �أق��ل من وزن الج�س��م.
 .cالقـــوة العمودية �أكبر من وزن الج�سـم.
b

a c

a

mg
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 4-3مراجعة
	. 34الق��وة ُمدّ ذراعــك أمامك يف اهلواء ،وأســند كتا ًبا
مســتقرا .حدد القوى،
إىل راحة يدك بحيث يكون
ًّ
وأزواج التأثري املتبادل التي تؤثر يف الكتاب.
خفضت الكتاب الوارد يف املسألة السابقة
. 35الق��وة إذا
َ
بتحريك يدك إىل أســفل برسعة متزايدة ،فهل يتغري
أي من القــوى ،أو أزواج التأثري املتبادل املؤثرة يف
الكتاب؟ وضح ذلك.

. 36ق��وة ال�ش��د تتدىل من الســقف قطعة طوب مربوطة
بحبل مهمل الكتلة ،ومربوط هبا من أســفل قطعة
أيضا .ما قوة الشد
طوب أخرى بحبل مهمل الكتلة ً
يف كل من احلبلني إذا كانت كتلة كل قطعة 5.0 kg؟
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. 37ق��وة ال�ش��د إذا كانــت كتلة قطعة الطوب الســفلية
الواردة يف املسألة الســابقة  ،3.0 kgوقوة الشد يف
احلبل العلوي  ،63.0 Nفاحسب ًّ
كل من قوة الشد
يف احلبل السفيل ،وكتلة قطعة الطوب.

. 38القوة العمودي��ة ُيسلم صالح صندو ًقا كتلته 13 kg

إىل شــخص كتلته  61 kgيقف عىل منصة .ما القوة
العمودية التي تؤثر هبا املنصة يف هذا الشخص؟

. 39التفك�ير الناق��د توضع ستارة بني فريقني لشد احلبل
بحيث متنع كل فريق من رؤيــة الفريق اآلخر .فإذا
ربط أحــد الفريقني طرف احلبل الــذي من جهته
بشجرة ،فام قوة الشــد املتولدة يف احلبل إذا سحب
وضح ذلك.
الفريق اآلخر بقوة 500 N؟ ِّ
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التفكري الناقد

ك�� ِّون فر�ضي��ة ال تؤثر معظم النوابض يف املوازين املنزلية بقوة أكرب من. 1
 كيف تتجنب كرس امليزان إذا وقفت عليه؟.89 N

 والنابض يؤثر بقوة،1068 N ح��ل إذا كانت أكرب قراءة عىل امليــزان. 2
 فام النسبة التي تستعملها الرافعة (العتلة)؟،89 N أقصاها
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القوة والكتلة

عندما تؤثر قوة يف جســم فإنه يتســارع إذا كانت هذه القوة أكرب من قــوة االحتكاك املؤثرة فيه،
وتكــون القوة املحصلة يف اجتاه حركته .وعندما يتوقف تأثري هذه القوة يف هذا اجلســم مع وجود
االحتكاك يأخذ اجلسم يف التباطؤ حتى يتوقف؛ ألن القوة املحصلة (قوة االحتكاك) تؤثر يف اجتاه
معاكس الجتاه احلركة.
سوف تستقيص يف هذه التجربة تأثري الكتلة يف قوة االحتكاك ،والعالقة بني القوة املحصلة املؤثرة
يف جسم ينزلق وكتلة هذا اجلسم.

�س�ؤال التجربة
ما العالقة بني القوة املحصلة املؤثرة يف جسم ينزلق وكتلة هذا اجلسم عند ثبات التسارع؟

 تســتنتج العالقة بني القوة املحصلة املؤثرة يف
جسم ينزلق وكتلته.
تؤذيكA .
معها لئالB C
التعامل D
عند E
اخلشبية F
القطع G
سقوط H
من I
احذر J
K L M N
حتـــلل النتائج حلســاب التســارع املتوســط
للجسم.
ورق رسم بياين
ساعة إيقاف
 حتسب القوة املحصلة املؤثرة يف جسم.
ميزان
رشيط قياس مرتي
رســوما بيانية وتستخدمها لتبني العالقة
 تنشئ
ً
بني القــوة املحصلــة املؤثرة يف جســم ينزلق
قطع خشبية خمتلفة الكتل
وكتلته.
. 1اخرت مســاحة كافية بحيث يمكنك دفع قطعة خشبية لكي
تنزلق مسافة ال تقل عن .4 m
 . 2حدد نقطة يف مســار انــزالق القطعة اخلشــبية لكي تبدأ
حساب زمن انزالق القطعة منها ،وضع عندها عالمة.
. 3اخرت قطعة خشبية ،وقس كتلتها .ثم اطلب إىل زميلك أن
يدفع هذه القطعة ،بحيث جيعلها تنزلق يف مســار مستقيم
مارة بالعالمــة التي حددهتــا ،وكررا ذلــك عدة مرات
لتحقيق ذلك.
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	. 4اطلــب إىل زميلك اآلن أن يدفع هذه القطعة بحيث تنزلق
عىل املســار الذي حددته ،وش ّغل ســاعة اإليقاف حلظة
مرورها بالعالمة التي حددهتا.

جدول البيانات

جمموعة البيانات

كتلة القطعة
اخل�شبية
)(kg

Δt
1

الزمن Δt

امل�سافة Δd

)(s

)(m

Δt
2

Δt
3

Δt

Δd Δd Δd
1

2

3

الت�سارع

املتو�سطaA
) (m/s2

القوة املح�صلة
)(Nحمصلة F

Δd

1
2
3
4

. 5بمساعدة زميل آخر يتابع حركة القطعة اخلشبية ،أوقف
ســاعة اإليقاف حلظة توقف القطعة .سجل الزمن يف
جدول البيانات ملجموعة البيانات  1للمحاولة .1
. 6باســتخدام رشيط القيــاس املرتي قس املســافة التي
قطعتها القطعة اخلشــبية .ســجل هذه املسافة  Δdيف
جدول البيانات ملجموعة البيانات  1للمحاولة .1
كرر اخلطــوات  4-6مرتني إضافيتني للكتلة نفســها
ّ .7
ملجموعة البيانات  1للمحاولتني  2و.3

. 1ف�س��ر البيان��ات ما العالقــة بني كتلة القطعة اخلشــبية
والتسارع الذي اكتسبته يف أثناء انزالقها؟
. 2ا�س��تنتج ما العالقة بني قوة االحتكاك (القوة املحصلة)
املؤثرة يف القطعة اخلشــبية والتســارع املتوسط الذي
تكتسبه؟ وضح إجابتك.
. 3ا�س��تنتج ما العالقة بني قوة االحتكاك (القوة املحصلة)
املؤثرة يف القطعة اخلشبية وكتلة القطعة؟

كرر اخلطوات  3-7ثالث مرات ،عىل أن تغري القطعة
ّ .8
اخلشــبية يف كل مرة .ســجل البيانــات اخلاصة هبذه
اخلطوات يف جدول البيانات.

	. 4ما مصادر اخلطأ يف جتربتك؟

. 5اشتق العالقة الرياضية املعطاة يف جزء التحليل.

. 1احســب متوسط الزمن ومتوسط املسافة لكل جمموعة
بيانات ،وسجلها يف جدول البيانات.

هل تؤثر رسعة إطالق القطعة اخلشــبية يف القوة املحصلة
املؤثرة فيها؟

. 2احسب التسارع املتوســط لكل كتلة يف أثناء انزالقها
باستخدام العالقة .aA= -2Δd/(Δt)2ماذا تالحظ
عىل قيم تسارع الكتل املختلفة؟
. 3احســب القوة املحصلــة املؤثرة يف كل كتلــة يف أثناء
انزالقها.

اعتــا ًدا عىل نتائج هذه التجربة ،هــل يؤثر زيادة عرض
إطار السيارة يف قوة االحتكاك املؤثرة فيه؟

	�. 4أن�ش��ئ الر�س��وم البيانية وا�س��تخدمها م ّثل بيان ًّيا العالقة
بني كتل القطعة اخلشــبية (عىل املحور األفقي) والقوة
املحصلة املؤثرة يف كل منها (عىل املحور الرأيس)
. 5الحظ وا�س��تنتج ما نوع العالقة التي حصلت عليها من
الرسم البياين؟ ماذا تستنتج؟
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4-1

القوة واحلركة

المفردات

Force and Motion

املفاهيم الرئي�سة
·اجلسم الذي يعاين من دفع أو سحب تؤثر فيه قوة.

·القوة

·قوة التالمس (التامس)

·للقوة مقدار واجتاه.

·خمطط اجلسم احلر

دائم متجهات القوة بحيث تشري بعيدً ا عن اجلسم ،حتى لو كانت متثل قوى دفع.
·يف خمطط اجلسم احلر ،ارسم ً

·قوة املجال

·تقسم القوى إىل :قوى تالمس ،وقوى جمال.

·القوة املحصلة

·إلجياد القوة املحصلة نجمع القوى التي تؤثر يف اجلسم باعتبارها متجهات.

·قانون نيوتن الثاين

·ينص قانون نيوتن الثاين عىل أن تســارع نظام ما يســاوي ناتج قســمة القوة املحصلة املؤثرة فيه عىل

·قانون نيوتن األول

كتلته			 .

·القصور الذايت

املح�صلةa =F

·ينص قانون نيوتن األول عىل أن اجلســم الساكن يبقى ســاكنًا ،واجلسم املتحرك يبقى متحركًا يف خط

·االتزان

صفرا.
مستقيم وبرسعة منتظمة فقط إذا كانت القوة املحصلة املؤثرة يف اجلسم تساوي ً

·اجلسم الذي تؤثر فيه قوة حمصلة مقدارها صفر يكون متزنًا.
4-2

ا�ستخدام قوانني نيوتن

المفردات

Using Newton’s Law

املفاهيم الرئي�سة

·الوزن الظاهري

·الوزن الظاهري جلسم ما هو الوزن الذي نحس به أو نقيسه نتيجة تأثري قوة تالمس يف اجلسم تكسبه تسار ًعا.

·الرسعة احلدية

·تأثري القوة املعيقة عىل جسم حتدده حركة اجلسم ،وخصائص كل من اجلسم واملائع.

·يعتمد وزن جسم ما عىل التسارع الناتج عن اجلاذبية األرضية وكتلة اجلسم.

·القوة املعيقة

·إذا وصلت رسعة جســم ساقط إىل حد أن القوة املعيقة تساوي وزنه فإن اجلسم حيتفظ برسعة منتظمة
4-3

قوى الت�أثري املتبادل

المفردات
·أزواج التأثري املتبادل
·قانون نيوتن الثالث
·قوة الشد

·القوة العمودية

تسمى الرسعة احلدية.

Interaction Forces

املفاهيم الرئي�سة
·يف زوجي التأثري املتبادل القوة Aيف  F Bليســت سب ًبا يف نشوء القوة Bيف FA؛ فهام إما أن تكونا م ًعا وإما
ال توجدان أبدً ا.
·لكل ِ
قوة ٍ
فعل تؤثر يف جســم قو ُة رد فعل تُؤثر يف جســم آخر ،وهاتان القوتان متســاويتان يف املقدار
ومتضادتان يف االجتاه.

BيفA =- FAيفFB

·الشد اسم يطلق عىل القوة التي يؤثر هبا حبل أو خيط يف جسم ما.

دائم عمودية عىل مستوى التالمس بينهام.
· القوة العمودية قوة ناجتة عن تالمس جسمني ،وتكون ً
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خريطة املفاهيم
. 40أكمل خريطة املفاهيم أدناه باستخدام املصطلحات
والرموز املناسبة:
القوة
اجلاذبية

ال�شد
 FN

�إتقان املفاهيم
صفرا ،فهل يعني
. 41افرتض أن تسارع جسم يساوي ً
هذا عدم وجود أي قوى تؤثر فيه؟ ()4-2

. 42إذا كان كتابك متزنًا فام القوى التي تؤثر فيه؟()4-2
. 43سقطت صخرة من جرس إىل ٍ
واد ،فتسارعت نتيجة
قوة جذب األرض هلا إىل أســفل .وبحسب قانون
أيضا يف األرض
نيوتن الثالث فإن الصخــرة تؤثر ً
بقوة جذب ،ولكن ال يبدو أن األخرية تتســارع إىل
فس ذلك)4-3( .
أعىلّ .

. 44يبني الشــكل  4-19كتلة يف أربعة أوضاع خمتلفة.
رتب هذه األوضاع بحسب مقدار القوة العمودية
بني الكتلة والســطح ،من األكرب إىل األصغر .أرش
إىل أي عالقة بني نتائج اإلجابة)4-3( .

. 45ف�س��ر ملاذا يكون الشد ثابتًا يف كل نقاط حبل مهمل
الكتلة؟ ()4-3
. 46يقف طائر عىل قمة مبنى .ارسم خمطط اجلسم احلر
لكل من الطائــر واملبنــى .وأرش إىل أزواج التأثري
املتبادل بني املخططني)4-3( .

تطبيق املفاهيم
. 47قذفت كرة يف اهلواء إىل أعىل يف خط مستقيم:
	. aارسم خمطط اجلسم احلر للكرة عند ثالث نقاط
يف مســار حركتها :يف طريقهــا إىل أعىل ،وعند
القمــة ،ويف طريقها إىل أســفل ،وحدد القوى
التي تؤثر يف الكرة.
	. bما رسعة الكرة عند أعىل نقطة وصلت إليها؟
	. cما تسارع الكرة عند هذه النقطة؟

�إتقان حل امل�سائل
 4-1القوة واحلركة
. 48ما القــوة املحصلة التي تؤثر يف كرة كتلتها 1.0 kg

حرا؟
وتسقط سقو ًطا ًّ

3
. 49تتباطـأ سيارة كتلتها  2300 kgبمقدار  .0 m/s 2

عندما تقرتب من إشارة مرور .ما مقدار القوة املحصلة
التي جتعلها تتباطأ وفق املقدار املذكور؟

 4-2ا�ستخدام قوانني نيوتن
. 50ما وزنك بوحدة النيوتن؟

. 51تــزن دراجتــك الناريــة  ،2450 Nفــا كتلتهــا
بالكيلوجرام؟
. 52وضع تلفاز كتلتــه  7.50 kgعىل ميزان نابض .إذا
كانــت قراءة امليزان  ،78.4 Nفام تســارع اجلاذبية
األرضية يف ذلك املكان؟

3

ال�شكل 4-19
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. 53وضــع ميزان داخل مصعــد .ما القــوة التي يؤثر
هبا امليزان يف شــخص يقف عليه كتلته  ،53 kgيف
احلاالت اآلتية؟
	. aإذا حترك املصعد برسعة منتظمة إىل أعىل.
	. bإذا تســارع املصعد بمقدار  2 .0 m/s 2يف أثناء
حركته إىل أعىل.
	. cإذا تســارع املصعد بمقدار  2 .0 m/s 2يف أثناء
حركته إىل أسفل.
	. dإذا حترك املصعد إىل أسفل برسعة منتظمة.
	. eإذا تباطــأ املصعــد يف أثناء حركته إىل أســفل
بتسارع ثابت حتى يتوقف.

	. 54فل��ك إذا كان تســارع اجلاذبية عىل سطح عطـــارد
يعادل  0.38من قيمته عىل سطح األرض:
	. aفام وزن جسم كتلته  6.0 kgعىل سطح عطارد؟
	. bإذا كان تسارع اجلاذبية عىل سطح بلوتو يساوي
 0.08من مثيله عىل سطح عطارد ،فام وزن كتلة
 7.0 kgعىل سطح بلوتو؟

. 55قفــز غواص كتلته  65 kgمن قمــــة برج ارتفاعه
.10.0 m
	. aأوجد رسعة الغواص حلظة ارتطامه بسطح املاء.
	. bإذا توقف الغواص عىل ُبعد  2.0 mحتت سطح
املاء ،فأوجد حمصلــة القوة التي يؤثر هبا املاء يف
الغواص.
. 56بدأت ســيارة ســباق كتلتها  710 kgحركتها من
السكون وقطعت مســافة  40.0 mيف  .3.0 sفإذا
كان تسارع السيارة ثابتًا خالل هذه الفرتة ،فام القوة
املحصلة التي تؤثر فيها؟
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 4-3قوى الت�أثري املتبادل
. 57وضع مكعب من احلديد كتلته  6.0 kgعىل ســطح
مكعب آخر كتلته  7.0 kgيستقر بدوره عىل سطح
طاولة أفقية .احسب:
	. aمقدار واجتاه القــوة التي يؤثر هبا املكعب الذي
كتلته  7.0 kgيف املكعب اآلخر.
	. bمقدار واجتاه القــوة التي يؤثر هبا املكعب الذي
كتلته  6.0 kgيف املكعب الذي كتلته .7.0 kg
. 58تســقط قطرة مطر كتلتها  2.45 mgعىل األرض.
ما مقدار القــوة التي تؤثر هبــا يف األرض يف أثناء
سقوطها؟
. 59يلعب شــخصان لعبة شــد احلبــل .أحدمها كتلته
 90.0 kgيشــد احلبل بحيث يكتســب الشخص
اآلخر وكتلته  55 kgتسار ًعا مقداره .0.025 m/s  2
ما القوة التي يؤثر هبا احلبل يف الشخص ذي الكتلة
الكربى؟
. 60تتســارع طائرة مروحية كتلتها  4500 kgإىل أعىل
بمقدار  .2.0 m/s 2احســب القــوة التي يؤثر هبا
اهلواء يف املراوح؟

مراجعة عامة
ُ . 61يدفع جســان كتلة أحدمها  ،4.3 kgوكتلة اآلخر
 5.4 kgبقوة أفقية مقدارها  ،22.5 Nعىل ســطح
مهمل االحتكاك (انظر الشكل .) 4-20
	. aما تسارع اجلسمني؟
	. bما القوة التي يؤثر هبا اجلسم الذي كتلته 4.3 kg
يف اجلسم الذي كتلته 5.4 kg؟
	. cما القوة التي يؤثر هبا اجلسم الذي كتلته 5.4 kg
يف اجلسم الذي كتلته 4.3 kg؟

22.5 N

ال�شكل 4-20

. 62جســان كتلــة األول  ،5.0 kgوالثــاين ،3.0 kg
مربوطان بحبل مهمل الكتلة (انظرالشكل .)4-21
يمرر احلبل عىل بكرة ملســاء مهملــة الكتلة .فإذا
انطلق اجلسامن من السكون فأوجد ما يأيت:
	. aقوة الشد يف احلبل.
	. bتسارع اجلسمني.

3.0 kg
5.0 kg

ال�شكل 4-21

الكتابة يف الفيزياء
	. 64ابحث عن إســهامات نيوتــن يف الفيزياء ،واكتب
عــن ذلك موضو ًعا .هل تعتقد أن قوانينه الثالثة يف
احلركة كانت من أهم إنجازاته؟ وضح إجابتك.

مراجعة تراكمية
. 65يبني الشــكل  4-23الرسم البياين ملنحنى (املوقع-
الزمن) حلركة سيارتني عىل طريق.
	. aعنــد أي حلظــة تتجــاوز إحدى الســيارتني
األخرى؟
	. bأي الســيارتني كانت تتحرك أرسع عند الزمن
7.0 s؟
السعتان
	. cمــا الزمن الــذي تتســاوى عنــده ُّ
املتجهتان للسيارتني؟
	. dما الفــرة الزمنيــة التي تتزايــد خالهلا رسعة
السيارة B؟
	. eما الفــرة الزمنية التي تتناقــص خالهلا رسعة
السيارة B؟

التفكري الناقد

موقع ال�سيارتني

6.0 kg
= 36.0 N

2

4.0 kg

m3

m2

ال�شكل 4-22

1

2.0 kg
m1

B
6

A
8

6

4

2

املوقع ()m

. 63ثالث كتل متصلة بخيوط مهملة الكتل .ســحبت
الكتــل بقــوة أفقيــة عىل ســطح أملــس ،كام يف
الشكل  .4-22أوجد:
	. aتسارع كل كتلة.
	. bقوة الشد يف كل خيط.

12

0

الزمن ()s
ال�شكل 4-23

. 66بالرجوع إىل الشــكل الســابق ،احســب الرسعة
اللحظية لكل مما يأيت:
	. aالسيارة  Bعند اللحظة .2.0 s
	. bالسيارة  Bعند اللحظة .9.0 s
	. cالسيارة  Aعند اللحظة .2.0 s
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�أ�سئلة االختيار من متعدد
اخرت رمز الإجابة ال�صحيحة فيما ي�أتي:
. 1ما تسارع السيارة املوضح بالرسم أدناه؟
A

 0.20 m/s2

B

 0.40 m/s2

C

 1.0 m/s2

D

 2.5 m/s2
16.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0

ال�سرعة املتجهة()m/s

14.0

2.0
6.0

4.0

2.0

0.0

الزمن ()s

. 2باالعتامد عىل الرسم البياين أعاله ،ما املسافة التي قطعتها
السيارة بعد 4 s؟
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. 3إذا حتركت السيارة يف الرسم البياين السابق بتسارع ثابت،
فكم تكون رسعتها املتجهة بعد 10 s؟
A

10 km/h

B

25 km/h

C

90 km/h

D

120 km/h

	. 4ما وزن جمس فضائي كتلته  225 kgعىل ســطح القمر؟
(مــع افرتاض أن مقــدار تســارع اجلاذبية عــى القمر
.)1.62 m/s2
A

139 N

B

364 N

C

1.35 × 103 N

D

2.21 × 103N

. 5جيلس طفــل كتلته  45 kgيف أرجوحــة كتلتها 3.2 kg

مربوطة إىل غصن شــجرة ،ما مقدار قوة الشــد يف حبل
األرجوحة؟
A

3.1 × 10 N

A

20 m

B

4.4 × 102N

B

40 m

C

4.5 × 102N

C

80 m

D

4.7 × 102N

D

90 m

2

. 6إذا تدىل غصن الشجرة يف املسألة السابقة إىل أسفل بحيث
تســتند قد َما الطفل عىل األرض ،وأصبحت قوة الشد يف
حبل األرجوحة  ،220 Nفام مقدار القوة العمودية املؤثرة
يف قدمي الطفل؟
A

2.2 × 102N

B

2.5 × 102N

C

4.3 × 102N

D

6.9 × 102N

. 7اعتام ًدا عىل الرســم البياين أدناه ،ما مقدار القوة املؤثرة يف
عربة كتلتها 16 kg؟
A

4N

B

8N

C

16 N

D

32 N

الأ�سئلة املمتدة
. 8ارسم خمطط اجلسم احلر لطفل يقف عىل ميزان يف مصعد،
ثم صف باســتخدام الكلامت واملعــادالت الرياضية ما
حيدث لوزن الطفل الظاهري عندما :يتســارع املصعد إىل
أعىل ،هيبط املصعد برسعة منتظمة إىل أسفل ،عندما هيبط
املصعد يف حالة سقوط حر .

ح�سن نتائجك
ِّ
لكــي حتقق أفضل النتائج يف اختبــارك املقنن فإنك
حتتاج إىل توقع إجابة منطقية للسؤال ،ثم أعد قراءة
الســؤال ،وبعد التوصل إىل اإلجابة النهائية قارهنا
بالنتيجة التي توصلت إليها وتوقعتها.

8.0

4.0
2.0

4.0

3.0

2.0

1.0

ال�سرعةاملتجهة ()m/s

6.0

0.0

الزمن ()s
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م��ا ال��ذي �س��تتعلمه يف ه��ذا
الف�صل؟
·متثيل الكميات املتجهة بالرسم التخطيطي
والتحليل املتعامد.

·استعامل قوانني نيوتن يف حتليل احلركة
يف وجود االحتكاك.
·استعامل قوانني نيوتن وما تعلمته عن
املتجهات يف حتليل احلركة يف ُبعدين.

الأهمية
معظم األجسام تتأثر بقوى تعمل يف أكثر

من اجتاه .فعىل سبيل املثال ،عندما تُسحب

سيارة بشاحنة السحب فإهنا تتأثر بقوى
عديدة إىل أعىل وإىل األمام ،باإلضافة إىل

قوة اجلاذبية التي تؤثر فيها إىل أسفل.
تس ّلق الصخور كيف حيمي متسلقو الصخور

أنفسهم من السقوط؟ يرتكز املتسلق عىل

أكثر من نقطــة داعمة ،كام أن هناك قوى
متعددة تؤثر فيه يف اجتاهات متعددة.

ِّ
فكر ◀
قد يصل متسلق الصخور إىل صخرة ُي ربه ميلها
ً
مقابل لألرض.
أن يتعلق هبا بحيث يكون ظهره
فكيف يمكنه اســتعامل أدواته لتطبيق ق وانني
الفيزياء للتغلب عىل هذه العقبة وجتاوز الصخرة؟
130

هل �صحيح �أن 2N + 2N = 2N؟

�س���ؤال التجرب��ة هــل يمكن ملجمــوع (حمصلة) قوتني
متساويتني تؤثران يف جسم أن يساوي إحدى هاتني القوتني؟

. 5اجمع البيانات ونظمها اسحب ببطء اخليط الذي ُيع َّلق
اجلسم الذي كتلته  ،200 gأكثر فأكثر يف اجتاه األفقي،
به
ُ
ِ
ف مشاهداتك.
وص ْ
التحليل

اخلطوات
القوتنيA
جمموع B
D E
E ِ F G H I J K L M N
B
هل CC
D
Aاملقيستني بامليزانني النابضيني يساوي
ِ . 1ق�س احصل من معلمك عىل جسم كتلته  ،200 gوقس
وزن اجلسم املع ّلق ،أم أكرب ،أم أقل؟
وزنه باستعامل ميزان نابيض (زنربكي).
التفكري الناقد استعمل ورقة رسم بياين لرسم مثلث متساوي
. 2اربط طريف خيط طوله  70 cmبخطايف ميزانني نابضيني.
األضالع ،عىل أن يكون أحد أضالعه رأس ًّيا .إذا كان ضلعا
. 3اربط طرف خيط طوله  15 cmباجلســم الذي كتلته
املثلث ُيم ِّثل كل منهام قوة شد مقدارها  ،2 Nفام مقدار قوة
ولف طرفه اآلخر عىل اخليط املثبت بخطايف
ّ 200 g
الشد التي ُيمثلها الضلع الثالث؟ وكيف يمكن أن يكون
امليزانني .حتذير :جتنب سقوط الكتل.
صحيحا؟
2N + 2N = 2N
ً
. 4أمسك امليزانني النابضيني أحدمها باليد اليمنى واآلخر
باليد اليرسى ،عىل أن يشكّل اخليط الواصل بينهام زاوية
مقدارها  .120°وللتأكد من أن مقدار الزاوية 120°
حرك اخليط الذي ُيع ّلق به اجلســم حتى تكون قراءتا
ّ
امليزانني متساويتني ،وسجل قراءة كل منهام.
رابط الدر�س الرقمي

 5-1املتجهات

Vectors

كيف يمكن ملتســلقي الصخور جتنب السقوط يف حاالت كاحلالة املبينة يف
الصفحة الســابقة؟ الحظ أن للمتسلق أكثر من نقطة داعمة يرتكز عليها،
كام تؤثر فيه قوى متعددة .يمسك املتســلق بإحكام بالصدوع أو الشقوق
أي نتوء أو بــروز جيده يف
املوجــودة يف الصخــرة ،كام يثبت قدميــه عىل ّ
الصخــرة .وهكذا يكون هناك قوتا تالمس تؤثــران فيه .كام تؤثر اجلاذبية
األرضية فيه بقوة إىل أسفل .لذلك توجد ثالث قوى تؤثر يف املتسلق.

ومما يم ّيز هذه احلالة من احلاالت التي درستها ساب ًقا أن القوى التي يؤثر هبا
سطح الصخرة يف املتسلق ليست قوى أفقية وال عمودية .ولعلك تعلم من
الفصول السابقة أنه يمكن اختيار نظام إحداثي وتوجيهه بالطريقة املناسبة
لتحليل حالة ما .ولكن ماذا حيدث عندما ال تكون القوى متعامدة؟ وكيف
يمكن وضع نظام إحداثي وإجياد قوة حمصلة عندما تتعامل مع أكثر من ُبعد؟

www.ien.edu.sa

الأهداف

•حت�سب جمموع متجهني أو أكثر يف بعدين بطريقة
الرسم.
• حتدّ د مركّبتي كل متجه.
•حت�سب جمموع متجهني أو أكثر جرب َّيا ،وذلك بجمع
مركّبات املتجهات.

املفردات

قانون جيب التامم يف املتجهات
قانون اجليب يف املتجهات
املركّبات
حتليل املتجه
زاوية املتجه املحصل
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40 N

مراجعة مفهوم املتجهات

40 N

Vectors Revisited

80 N

ال�شكل  5-1جمموع القوتني يو�ضحه
املتجه �أ�سفلهما.

تذكر املثال الذي درسته عىل متجهات القوة ،يف الفصل الرابع؛ حيث دفعت أنت وصديقك
وافتض أن ًّ
كل منكام أ َّثر بقوة  40 Nيف اجتاه اليمني .يمثل الشــكل  5-1خمطط
الطاولةُ .
اجلسم احلر للمتجهني باإلضافة إىل املتجه الذي يمثل القوة املحصلة .إن متجه القوة املحصلة
يســاوي  ،80 Nوهو الذي تتوقعه غال ًبا .لكن كيف حصلنا عــى متجه القوة املحصلة؟

املتجهات يف �أبعاد متعددة
Vectors in Multiple Dimensions
ال�ش��كل  5-2جم��ع املتجه��ات بو�ض��ع
ر�أ���س متج��ه عل��ى ذي��ل متج��ه �آخ��ر ور�س��م
املتج��ه املح�صل بتو�صيل ذيل املتجه الأول
بر�أ�س املتجه الأخري.
c

a

b
A

B

b

c

A

B

يمكن تطبيق عملية مجع املتجهات حتى لو مل تكن يف االجتاه نفسه .وحلل مثل هذه املسائل
يف ُبعدين بطريقة الرســم حتتاج إىل منقلة ومســطرة ،عىل أن ختتار مقياس رســم مناس ًبا؛
لرســم املتجهات بالزوايا الصحيحة ،وقياس مقدار املتجه املحصل واجتاهه .ويمكن مجع
املتجهات بوضع ذيل متجه عىل رأس متجه آخر ،ثم رســم املتجه املحصل بتوصيل ذيل
املتجه األول مع رأس املتجه الثاين ،كام يف الشكل  .5-2حيث يبني الشكل  5-2aخمطط
اجلســم احلر لقوتني  Aو  .Bويف الشــكل ُ 5-2bح ّرك أحد املتجهــن فأصبح ذيله عند
رأس املتجه اآلخر .الحظ أن طول املتجه املنقول واجتاهه مل يتغريا .وحيث َّ
إن طول املتجه
واجتاهه مها فقط ما يميز املتجه ،لذا فإن املتجه مل يتغري بســبب هذه احلركة .وهذا صحيح
دائم؛ فعند حتريك متجــه دون تغيري طوله واجتاهه ال يتغري املتجه .ويمكنك اآلن رســم
ً
املتجه املحصــل الذي يتجه من ذيل املتجه األول ( )Bإىل رأس املتجه األخري ( ،)Aكام يف
الشكل  ،5-2cثم قياس طوله للحصول عىل مقداره .استعمل منقلة لقياس اجتاه املتجه
املحصل.
قد حتتاج aأحيانًا إىل اســتعامل علم املثلثات لتحديد طول املتجه املحصل واجتاهه .تذكر أنه
يمكن إجياد طول الوتر للمثلث القائم الزاوية باســتعامل نظرية فيثاغورس .إذا أردت مجع
متجهني الزاوي ُة بينهام قائمة  -مثل املتجه  Aالذي يشــر إىل الشامل واملتجه  Bالذي يشري
إىل الرشق  -يمكنك استعامل نظرية فيثاغورس إلجياد مقدار املحصلة .R
			
نظرية فيثاغورس

 R2 = A2  + B2

إذا كانت الزاوية بني متجهني  Aو  Bقائمة فإن جمموع مربعي مقداري املتجهني يساوي مربع
مقدار املتجه املحصل.

c

A

R

B

132

b

a

إذا كانت الزاوية بني املتجهني املراد مجعهام ال تســاوي  90°يمكنك استعامل قانون جيب
التامم أو قانون اجليب.

			
قانون جيب التامم

R2= A2  + B2 - 2AB cos θ

			
قانون اجليب

R
____
____ = 
____ =    A
     B
sin θ
sin a
sin b

مطروحا منه
مربع مقدار املتجه املحصل يســاوي جمموع مربعي مقــداري املتجهني
ً
ِضعف حاصل رضب مقداري املتجهني مرضو ًبا يف جيب متام الزاوية التي بينهام.
مقدار املحصلة مقســو ًما عىل جيــب الزاوية التي بني املتجهني يســاوي مقدار أحد
املتجهني مقسو ًما عىل جيب الزاوية التي تقابله.

للمزيد من املعلومات حول قانون اجليب راجع دليل الرياضيات صفحة  ، 96وانظر الشكل املوضح يف املثال اآليت.

مثــــــــــال 1
�إيجاد مقدار حم�صلة متجهني إزاحتان ،األوىل  25 kmوالثانية  .15 kmاحسب مقدار حمصلتهام عندما تكون الزاوية
بينهام  ،90°وعندما تكون الزاوية .135°
1

حتليل امل�س�ألة ور�سمها

ارسم متجهي اإلزاحة  Aو  Bوارسم الزاوية بينهام.
املعلوم

2

θ1= 90°

A = 25 km

θ2= 135°

B = 15 km

B

املجهول

a
A

?=R
R
b

�إيجاد الكمية املجهولة
استخدم نظرية فيثاغورس إلجياد مقدار املتجه املحصل عندما تكون الزاوية بني املتجهني .90°
دليل الرياضيات

بالتعوي�ض  A = 25 kmو B = 15 km

اجلذور الرتبيعية واجلذور التكعيبية
222

_______R = A
   + B
√=R
___________________ 
  A2 + B2
√=
  ( 
 25 km)2+ (15 km)2
= 29 km

ألن الزاوية بني املتجهني  ،135°نستخدم قانون جيب التامم إلجياد مقدار املتجه املحصل.

2

2

2

____________________R = A
)   + B - 2AB (cos θ2
2
√=R
 A
  
 )   + B2  -2AB (cos θ2
2

2

2

بالتعوي�ض  A = 25 kmو  B = 15 kmوالزاوية بينهما


_____________________________________________
√=
     ( 
25 km)2+ (15 km)2 -2(25 km)(15 km)(cos 135°) = 37 km

3

تقومي اجلواب
•هل الوحدات �صحيحة؟ كل جواب عبارة عن طول ُيقاس بالكيلومرتات.

لل�شارات معنى؟ حاصل اجلمع يف كل حالة موجب.
•هل إ
•هل اجلواب منطقي؟ املقدار يف كل حالة قريب من مقدار املتجهني املجموعني ولكنه أطول؛ وذلك ألن كل حمصلة
عبارة عن ضلع يقابل زاوية منفرجة .واإلجابة الثانية أكرب من األوىل .وهذا يتفق مع متثيل املتجهات بالرسم.
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. 1قطعت ســيارة  125.0 kmيف اجتاه الغرب ،ثم  65.0 kmيف اجتاه اجلنوب .فام مقدار إزاحتها؟ حل املسألة بطريقة
الرسم وبالطريقة احلسابية.
 . 2سار شخص  4.5 kmيف اجتاه ما ،ثم انعطف بزاوية  45°يف اجتاه اليمني ،وسار مسافة  .6.4 kmما مقدار إزاحته؟
b

c

+y

a

مر ّكبات املتجهات
Components of Vectors

نقطة الأ�صل

+x

+y

c

b

A

A
y

+x

 A
x

ال�ش��كل  5-3يتكون النظام الإحداثي
م��ن نقط��ة الأ�ص��ل وحموري��ن متعامدي��ن
( .)aيقا�س اجتاه املتجه  Aيف عك�س اجتاه
حركة عقارب ال�ساعة من حمور  xاملوجب
(.)b

إن اختيار نظام إحداثي  -كام يف الشــكل  - 5-3aيشــبه وضع رشحية بالستيكية شفافة
فوق رســم املتجهات يف املســألة .وعليك اختيار املوضع الذي حيدد مركز الشبكة (نقطة
األصل) ،وتثبت االجتاهات التي تشري إليها املحاور ،حيث ُيم َّثل حمور  xبسهم يمر بنقطة
األصل ويشــر إىل االجتاه املوجب ،كام يف الشكل  ،5-3aو ُيرسم حمور  yاملوجب عىل أن
يصنع زاوية  90°يف عكس اجتاه حركة عقارب الساعة من حمور  ،xويتقاطع مع حمور  xيف
نقطة a
األصل.

كيف ختتار اجتاه حمور x؟ ليس هناك إجابة واحدة صحيحة ،ولكن بعض اخليارات جتعل
حل املســألة أســهل من بعضها اآلخر .عندما تكون احلركة املوصوفة حمصورة يف سطح
األرض يكون من األســهل اختيار املحور  xليشــر إىل اجتاه الرشق ،واملحور  yليشري إىل
اجتاه الشامل .وعندما تشــتمل احلركة عىل جسم يتحرك خالل اهلواء يتم اختيار املحور x
ليكــون أفق ًّيا ويكون املحور  yعمود ًّيا عىل املحــور  .xوإذا كانت احلركة عىل تل فإنه من
املناسب اختيار املحور  xاملوجب يف اجتاه احلركة ،واملحور  yعمود ًّيا عىل املحور .x

مر ّكبت��ا املتجه يمكنــك وصــف أي متجه بطريقة خمتلفة عام ســبق باســتخدام النظام
اإلحداثــي .فعىل ســبيل املثال ،يمكــن وصف املتجــه  Aكام يف الشــكل  5-3bعىل
أنه يمثــل االنتقــال بمقدار  5وحــدات عىل املحــور  xواالنتقال بمقــدار  4وحدات
عــى املحور  .yكــا يمكنك متثيل هذه املعلومــات يف صورة متجهني ُيرمــز إليهام بـAx
و Ayعىل املخطط .الحظ أن Axيوازي حمــور  ،xو Ayيوازي حمور  .yوالحظ كذلك أنه
إذا مجع Axمع Ayفإن املحصلة تســاوي املتجــه األصيل  .Aوهكذا يمكن جتزئة املتجه إىل
مركّبتني ،ومها متجهان أحدمها يوازي املحور  xواآلخر يوازي املحور  .yوهذا جيب عمله
دائم.
دائم ،كام أن معادلة املتجهات اآلتية صحيحة ً
ً
A=A
 x+ A
 y

تُسمى عملية جتزئة املتجه إىل مركّبتيه حتليل املتجه .الحظ أن املتجه األصيل يمثل الوتر يف
دائم أكرب من مقدار أي مركّبة
مثلــث قائم الزاوية ،مما يعني أن مقدار املتجه األصيل يكون ً
من مركّبتيه.
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وهناك ســبب آخر الختيار النظام اإلحداثي ،هو أن اجتاه أي متجه ُيدَّ د بالنســبة إىل هذه
ويعرف اجتاه املتجه عىل أنه الزاوية التي يصنعها املتجه مع حمور  xمقيســة
اإلحداثيــاتّ .
يف عكس اجتاه حركة عقارب الساعة .ففي الشكل  5-3bمتثل الزاوية  θاجتاه املتجه .A
أيضا إجياد املركّبات
و ُيمكــن قياس أطوال مركّبات املتجهات بطريقة الرســم ،كام يمكن ً
باســتعامل علم املثلثات .فتحســب املركّبات باســتعامل املعادالت املبينة أدناه ،وتكون
الزاوية  θمقيسة يف عكس اجتاه حركة عقارب الساعة من حمور  xاملوجب.

__ الضلع املجاور
 Ax
الوتر
املقابل
__ الضلع
 Ay
__________ = sin θ
 
 =   A  ⇒ A
 y = A sin θ
الوتر
عندما تكون الزاوية التي يصنعها املتجه مع حمور  xاملوجب أكرب من  90°فإن إشارة إحدى
املركّبتني أو كلتيهام تكون سالبة كام يف الشكل .5-4
___________ = cos θ
 
 =   A  ⇒ A
 x  = A cos θ

+y

الربع الأول

 x
A
Ay

+x

 x
A
Ay
الربع الرابع

الربع الثاين

Ax
Ay
Ax
Ay

الربع الثالث

ال�ش��كل  5-4تعتم��د �إ�ش��ارة مر ّكب��ة
املتجه على الربع الذي تقع فيه.

جمع املتجهات جرب ًّيا

Algebraic Addition of Vectors

ملاذا ُت ّلل املتجهات إىل مركّباهتا؟ ألن ذلك ُيســهل عملية مجع املتجهات حساب ًّيا .فيمكن
مجع متجهــن أو أكثر مثل  …. ،C ، B ، Aإلخ ،وذلك بتحليــل كل متجه إىل مركّبتيه x
لتكون املركّبة األفقية
و  yأوالً ،ثم جتمع املركّبات األفقية (مركّبات املحور  ) xللمتجهات ّ
.Rx= A
 x+ B
 x+ C
للمحصلة x:

لتكون املركّبة الرأســية
وباملثــل جتمع املركّبات الرأســية (مركّبات املحــور  )yللمتجهات ّ
 ،Ry= Aوهذه العملية موضحة بيان ًّيا يف الشــكل .5-5وألن
 y+ B
 y+ C
للمحصلــة y:
 Rxو Ryمتعامدتان؛ لذا يمكن حســاب مقدار املتجه املحصل باستعامل نظرية فيثاغورس
.R2 = R 2x + R 2y
+y

+y

Cy

C
Ry

By

B

R

ال�شكل  Rx5-5ه��ي جمموع املر ّكبات
الأفقي��ة للمتجه��ات  Aو Bو Ry .Cه��ي
جمم��وع املر ّكب��ات الر�أ�س��ية للمتـجـهـــ��ات
 Aو Bو  .Cاجلمع االجتاهي لـ Rxو Ryهو
اجلم��ع االجتاه��ي للمتجه��ات  Aو Bو.C

Ay A
+x

Rx

 .bإجياد املحصلة

+x

Cx

Bx

Ax

 .aحتليل كل متجه إىل مركّبتيه.
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وإلجياد الزاوية أو اجتــاه املحصلة تذكر أن ظل الزاوية التــي يصنعها املتجه املحصل مع
عب عنه بالعالقة اآلتية:
حمور ُ xي ّ
		
زاوية املتجه املحصل

(

Ry
__  θ = t an- 1
    R

)

x

زاوية املتجه املحصل تساوي الظل العكيس خلارج قسمة املركبة  yعىل املركبة  xللمتجه املحصل.

كي��ف يتح��رك اجل�س��م عندم��ا
ت�ؤثر فيه قوتان؟

ارجع �إىل دليل التجارب يف من�صة عني

كام يمكنك إجياد الزاوية باســتعامل الزر tan-1املوجود عىل اآللة احلاســبة .والحظ أنه
عندما تكون الزاوية  θ>0فإن أغلب اآلالت احلاسبة تعطي الزاوية بني  0°و  ،90°وعندما
تكون  θ<0فإن الزاوية تكون بني  0°و.-90°

الرياضيات في الفيزياء

جمع املتجهات

اســتعمل اخلطــوات اآلتية حلل املســائل التي حتتــاج فيها إىل مجع
املتجهات أو طرحها:
. 1اخرت نظا ًما إحداث ًّيا.
. 2حلل املتجهات إىل مركّباهتا األفقية  xباستعامل املعادلة
 ،Ax= A cos θوإىل مركّباهتا العمودية  yباستعامل
 ،Ay = A sin θإذ تقاس الزاوية  θيف عكس اجتاه حركة عقارب
الساعة من حمور  xاملوجب.

. 3امجع املركّبات التي عىل املحور  xأو اطرحها للحصول عىل.Rx
. 4امجع املركّبات التي عىل املحور  yأو اطرحها للحصول عىل .Ry
________

. 5طبق نظرية فيثاغورس    R = √ R 2x + R 2yإلجياد مقدار املتجه
املحصل.

+y

R

Ry

R

+x
+y

R

+x

Rx
R

Ry
Rx

الضلع املجاور
الوتر
 Rx
 __  =

_________  = cos θ

R

+y

+x

الضلع املقابل
________  = sin θ

الوتر
 
R
__ =
   y

الضلع املقابل
 _________  = tan θ
الضلع املجاور
 y
R
__ =
    R
x

) (
 R

y
__    θ = tan-1إلجياد زاوية املتجه املحصل.
. 6طبق العالقة  
 R
x

إن إتقانك عمليــة حتليل املتجهات إىل مركّباهتا ،واكتســاب املزيد مــن اخلربة خالل ما
تبقى من هذا الفصل والفصل الذي يليه ،ســوف يسهالن عليك حتليل أنظمة معقدة من
املتجهات دون استخدام طريقة الرسم.
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مثــــــــــال 2

الطريق �إىل املنزل يشري مستقبِل جهاز نظام حتديد املواقع العاملي إىل أن منزلك يبعد  15.0 kmيف اجتاه يصنع زاوية
 40.0°شامل الغرب ،ولكن الطريق الوحيد املتاح أمامك للوصول إىل املنزل هو يف اجتاه الشامل .فإذا سلكت هذا الطريق
وحتركت مسافة  ،5.0 kmفام املسافة التي جيب أن تقطعها بعد ذلك حتى تصل إىل منزلك؟ ويف أي اجتاه تسري؟
1

حتليل امل�س�ألة ور�سمها

2

�إيجاد الكمية املجهولة

ارسم متجه املحصلة  Rمن موقعك األصيل إىل منزلك.
ارسم املتجه املعلوم  ،Aثم ارسم املتجه املجهول .B
املجهول
املعلوم
?=B
 A = 5.0 kmيف اجتاه الشامل
 R = 15.0 kmيف اجتاه  40.0°شامل الغرب

الشامل
+y

B
R

A
40.0°
+x

180.0°-40.0°=140.0°

أوجد مركّبتي املتجه .R

Rx= R cos θ = (15.0 km) cos 140.0° = -11.5 km
Ry= R sin θ = (15.0 km) sin 140.0° = 9.64 km
Ay= 5.0 km
Ax = 0.0 km

بالتعوي�ض  R = 15.0 kmوθ= 140.0°
بام أن  Aيف اجتاه الشامل ،لذا فإن

استخدم مركّبات كل من  Rو  Aإلجياد مركّبتي املتجه .B

 RوAx= 0.0 km
 Aو x =-11.5 km
 Rو y =5.0 km
بالتعوي�ض y =9.46 km
ّ
الإ�شارة ال�سالبة تعني �أن هذه املركبة يف اجتاه الغرب Bx= Rx - Ax= -11.5 km - 0.0 km = -11.5 km
By= R
 y - A
 y = 9.64 km - 5.0 km = 4.6 km
دليل الرياضيات

_______

√=B
    B   + B
استخدم مركّبتي املتجه  Bإلجياد مقدار املتجه  .Bمعكوس اجليب ،ومعكوس
بالتعوي�ض Bx=-11.5 kmو y =4.6 km
B
√ =  
 (-11.5
   
جيب التامم ،ومعكوس   )km) + (4.6 km
الظل 233
   = 12 km

استخدم الظل إلجياد اجتاه املتجه .B

By

بالتعوي�ض Bx=-11.5 kmوBy=4.6 km

2
2
x
y
______________________
2
2

) (

 By
__  θ = tan-1
     B

B

x

θ

B
x

) ( -11.5 km

________ -1
  = tan
       4.6 km

) (158°أو    = -22°

ضع ذيل املتجه  Bعند نقطة األصل لنظام إحداثي ،وارسم املركّبتني Bxو ،Byفيكون االجتاه يف الربع الثاين ويف
اجتاه يصنع زاوية مقدارها  22°شامل الغرب.

3

تقومي اجلواب

•هل الوحدات �صحيحة؟ الكيلومرتات والدرجات صحيحة.

لل�شارات معنى؟ تتفق اإلشارات مع املخطط.
•هل إ
•هل اجلواب منطقي؟ إن طول املتجه  Bأكرب منRx؛ ألن الزاوية بني  Aو  Bأكرب من .90°
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أيضا بطريقة الرسم للتحقق من اإلجابة):
ُح ّل املسائل  3-8جرب ًّيا (يمكن حل بعضها ً
. 3يميش أمحد مسافة  0.40 kmبزاوية  60°غرب الشامل ،ثم يميش 0.50 km

غر ًبا .ما إزاحة أمحد؟

. 4يقيض األخوان أمحد وعبد اهلل بعض الوقت يف بيت بنياه فوق شجرة .وقد
اســتعمال بعض احلبال لرفع صندوق كتلته  3.20 kgحيوي أمتعتهم .فإذا
وقفا عىل غصنني خمتلفني كام يف الشــكل  5-6وسحبا بالزاويتني والقوتني
املوضحتني يف الشــكل ،فاحســب ًّ
كل من املركّبتني  xو  yللقوة املحصلة
املؤثرة يف الصندوق .تنبيه :ارسم خمطط اجلسم احلر حتى ال تنسى أي قوة.
. 5إذا بدأت احلركة من منزلك فقطعت  8.0 kmشــاالً ،ثم انعطفت رش ًقا
حتى أصبحت إزاحتك من املنزل  ،10.0 kmفام مقدار إزاحتك رش ًقا؟
. 6أرجوحــة طفل مع ّلقة بحبلــن يميالن عن الرأيس بزاويــة  ،13.0°ومها
مربوطان إىل فرع شــجرة  .فإذا كان الشــد يف كل حبل  2.28 Nفام مقدار
واجتاه القوة املحصلة التي يؤثر هبا احلبالن يف األرجوحة؟

ﹾ
ﹾ

ال�شكل 5-6

. 7هل يمكن ملتجه أن يكون أقرص من إحدى مركّبتيه أو مساو ًيا لطوهلا؟ وضح ذلك.

	. 8يف النظام اإلحداثي الذي يشــر فيه املحور  xإىل الرشق ،ما مدى الزوايا الذي تكون فيه املركّبة  xموجبة؟ وما مدى
الزوايا الذي تكون فيه سالبة؟

 5-1مراجعة
. 9امل�س��افة مقاب��ل الإزاحة هل تســاوي املسافة التي
متشيها مقدار إزاحتك؟ أعط مثاالً يدعم استنتاجك.

. 10طرح ُمتّجه يف الشــكل  5-7اطرح ا ُملتّجه  Kمن
املتجه .L
M

K
L

ال�شكل 5-7

. 11مر ّكبات أوجدمركّبتياملتجهMاملبنييفالشكل.5-7

. 12جمع املتجهات أوجد حمصلة ا ُملتّجهات الثالثة املبينة
يف الشكل .5-7
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. 13عملي��ات �إبدالي��ة إن الرتتيب يف مجع املتجهات غري
مهم .ويقول علامء الرياضيات إن عملية مجع املتجه
فــأي العمليات احلســابية املألوفة
عملية إبدالية.
ُّ
عملية إبدالية ،وأهيا غري إبدالية؟
. 14التفك�ير الناق��د أزيــح صندوق ،ثــم أزيح إزاحة
أخرى خيتلف مقدارها عن مقدار اإلزاحة األوىل.
هل يمكن أن يكــون لإلزاحتــن اجتاهان بحيث
صفرا؟ افرتض
جيعالن اإلزاحة املحصلة تســاوي ً
أن الصندوق ُح ّرك خالل ثالث إزاحات مقاديرها
غري متســاوية ،فهــل يمكن أن تســاوي اإلزاحة
صفرا؟ ادعم استنتاجك برسم ختطيطي.
املحصلة ً

رابط الدر�س الرقمي

 5-2االحتكاك

Friction
www.ien.edu.sa

عند حتريك يدك فوق ســطح املقعد تشــعر بقوة متانع هذه احلركة .وتســمى هذه القوة
االحتكاك .وإذا دفعت كتا ًبا فوق سطح الطاولة فإن الكتاب يستمر يف احلركة فرتة قصرية
ثم يتوقف؛ ذلك ألن قوة االحتكاك التي تؤثر يف الكتاب تُكســبه تسار ًعا يف اجتاه يعاكس
اجتاه حركته .وعىل الرغم من أننا ـ حتى اآلن ـ هنمل االحتكاك يف حل املسائل ،إال أن هذا
كثريا
ال يعني عدم وجوده؛ فاالحتكاك موجود من حولنــا .ونحن نحتاج إىل االحتكاك ً
عند بدء حركة الســيارة أو الدراجة اهلوائية ،وعند وقوفنا  ...فإذا مشيت يو ًما عىل اجلليد
أو عىل أرض زلقة فستدرك حينها أمهية االحتكاك .نخلص مما سبق أن قوة االحتكاك هي
قوة تالمس تؤثر يف اجتاه معاكس للحركة االنزالقية بني السطوح.

الأهداف

تعرف قوة االحتكاك.
• ّ
• مت ّيز بني االحتكاك السكوين
واالحتكاك احلركي.

املفردات

قوة االحتكاك

االحتكاك احلركي

االحتكاك السكوين

االحتكاك ال�سكوين واالحتكاك احلركي

معامل االحتكاك احلركي

Static and Kinetic Friction

معامل االحتكاك السكوين

دائم .فعند دفع الكتاب فوق سطح الطاولة فإنه
هناك نوعان من االحتكاك يامنعان احلركة ً
يتأثر بنوع من االحتكاك الذي يؤثر يف األجســام املتحركة .وتُعرف هذه القوة باالحتكاك
احلركي ،وهي قوة تنشأ بني سطحني متالمسني عند انزالق أحدمها عىل اآلخر.

ولفهــم النوع اآلخر من االحتكاك ختيل أنك حتاول دفــع أريكة عىل أرضية الغرفة ،ففي
البداية ستدفعها ولكنها لن تتحرك .وألهنا ال تتحرك فهذا يعني أن هناك قوة أفقية أخرى
مقدارا
تؤثر يف األريكة ،وهذه القوة البد أهنا تعاكس القوة التي تؤثر أنت هبا ،وتســاوهيا
ً
طب ًقا لقانون نيوتن الثاين .وتعرف هذه القوة باالحتكاك الســكوين ،وهي قوة تنشــأ بني
ســطحني متالمســن بالرغم من عدم انزالق أي منهام عىل اآلخر .وربــا تزيد من قوة
أيضا فهذا يعني أن
دفعــك ،كام يف الشــكلني  5-8aو  .5-8bفإذا مل تتحرك األريكــة ً
قوة االحتكاك أصبحت أكرب من ذي قبل؛ ألن قوة االحتكاك الســكوين تستجيب لقوى
وأخريا ،إذا دفعت األريكة بقوة كافية ،كام يف الشكل  5-8cفإهنا تبدأ يف احلركة.
أخرى.
ً
من الواضح إ ًذا أن هناك قيمة قصوى لقوة االحتكاك السكوين ،وعندما تصبح قوتك أكرب
من القيمة القصوى لالحتكاك السكوين تبدأ األريكة يف احلركة ،ويبدأ االحتكاك احلركي
ال�شكل  5-8هناك حد ملقدار قوة االحتكاك
يف التأثري بدالً من االحتكاك السكوين.
ال�سكوين يف جتاوبه مع القوة امل�ؤثرة.
c

b

ac

b

c

a

b

a
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من��وذج لقوى االحتكاك عال َم تعتمد قوة االحتكاك؟ تعتمد قوة االحتكاك بشكل أسايس
عىل املواد التي تتكون منها السطوح .فعىل سبيل املثال قوة االحتكاك السكوين بني حذائك
والرصيف اإلسمنتي تكون أكرب مما بني احلذاء وسطح من الرساميك .وقد يبدو منطق ًّيا أن
أيضا عىل مســاحة سطح اجلسمني املتالمسني أو رسعتي حركتيهام،
تعتمد قوة االحتكاك ً
ولكــن التجارب أثبتت أن ذلك غري صحيح؛ إذ املهم هو القوة العمودية بني اجلســمني.
فكلام زادت قوة دفع جسم لآلخر كانت قوة االحتكاك الناجتة أكرب.
ال�شكل  5-9ي�س��حب املي��زان الناب�ضي
الكتلة بقوة ثابتة.

فإذا سحبت ً
جسم عىل ســطح ما برسعة منتظمة فإن قوة االحتكاك جيب أن تساوي
مثل ً
القوة التي سحبت اجلسم هبا وتعاكسها طب ًقا لقوانني نيوتن .ويمكنك سحب جسم معلوم
الكتلة عىل سطح طاولة برسعة منتظمة بواسطة ميزان نابيض ،كام يف الشكل  5-9لقياس
القوة التي تســحب هبا هذا اجلســم .ثم يمكنك بعد ذلك وضع ٍ
كتلة إضافية فوق سطح
الكتلة األوىل لزيادة القوة العمودية وإعادة القياس مرة أخرى.

عند رســم البيانات حتصل عىل خمطط بياين ،كام يف الشكل  .5-10الحظ أن هناك تناس ًبا
طرد ًّيا بني قوة االحتكاك احلركي والقوة العمودية؛ فكل خط من اخلطوط يقابل الســطح
الذي ســحبت عليه الكتلة .الحظ كذلك أن ميل اخلط الذي يقابل سطح ورق الصنفرة
أكرب من ميل اخلط الذي يقابل السطح األملس للطاولة .وجيب أن تتوقع أن سحب الكتلة
عىل ســطح ورق الصنفرة أصعب من سحبها عىل السطح األملس للطاولة .لذا فإن امليل
يرتبط بمقدار قوة االحتكاك الناجتة .و ُيســمى ميل هذا اخلط معامل االحتكاك احلركي،
ويرمــز إليه بـ   .µkويربط معامل االحتكاك احلركــي بني قوة االحتكاك والقوة العمودية
عىل النحو اآليت:
		
قوة االحتكاك احلركي

 fk = µk FN

قوة االحتكاك احلركي تساوي حاصل رضب معامل االحتكاك احلركي يف القوة العمودية.

ال�ش��كل  5-10هن��اك عالق��ة خطي��ة
بني قوة االحتكاك والقوة العمودية.

القوة العمودية وقوة االحتكاك احلركي

ورق
�صن

القوة العمودية
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قوة االحتكاك احلركي

�سط

حط
اولة

وترتبط قوة االحتكاك السكوين القصوى بالقوة العمودية بطريقة مشاهبة لتلك التي ترتبط
هبا قوة االحتكاك احلركي .تذكر أن قوة االحتكاك الســكوين هي اســتجابة لقوة أخرى
حتاول أن جتعل اجلسم الســاكن يبدأ حركته ،فإذا مل يكن هناك قوة تؤثر يف اجلسم فإن قوة
صفرا .أما إذا كان هناك قوة حتاول أن تسبب احلركة فإن قوة
االحتكاك الســكوين تساوي ً
االحتكاك الســكوين تزداد لتصل إىل القيمة القصوى قبــل أن تتغلب عليها القوة املؤثرة
وتبدأ احلركة.
		
قوة االحتكاك السكوين

 fs ≤ µs FN

قوة االحتكاك السكوين أقل من أو تساوي حاصل رضب معامل االحتكاك السكوين
يف القوة العمودية.
يف معادلة قوة االحتكاك السكوين القصوى يمثل الرمز µsمعامل االحتكاك السكوين بني
الســطحني .أما  µs FNفيمثل قوة االحتكاك الســكوين القصوى التي جيب التغلب عليها
توازن قوة االحتكاك السكوين يف اللحظة التي تسبق
قبل بدء احلركة .يف الشـكـل َ 5-8c
حركة اجلسم.
الحــظ أن ًّ
كل من معادلة االحتــكاك احلركي ومعادلة االحتكاك الســكوين حتتوي عىل
مقادير القوى فقط ،كام ّ
أن الزاوية بني القوتني FNو fقائمة .ويبني اجلدول  5-1معامالت
االحتكاك بني سطوح خمتلفة .الحظ أن معامالت االحتكاك املدرجة أقل من واحد ،وهذا
دائم ،فقد تزيد عىل ذلك يف بعض الظروف اخلاصة.
ال يعني أهنا أقل من واحد ً
الجدول 5-1

ال�سطح

معامالت االحتكاك المثالية
 µs

 µk

مطاط فوق خر�سانة جافة

0.80

0.65

مطاط فوق خر�سانة رطبة

0.60

0.40

خ�شب فوق خ�شب

0.50

0.20

فوالذ فوق فوالذ جاف

0.78

0.58

فوالذ فوق فوالذ (مع الزيت)

0.15

0.06
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مثــــــــــال 3

قوى احتكاك موا َزنة إذا دفعت صندو ًقا خشب ًّيا كتلته  25.0 kgعىل أرضية خشبية برسعة منتظمة مقدارها  1.0 m/sفام
ّرت هبا يف الصندوق؟
مقدار القوة التي أث َ
1

حتليل امل�س�ألة ور�سمها



حدد القوى وارسم نظا ًما إحداث ًّيا.
تبي الرسعة الثابتة  vو .a = 0
ارسم نموذج اجلسيم النقطي ،عىل أن ّ
ارسم خمطط اجلسم احلر.
املجهول
املعلوم
m = 25.0 kg
v = 1.0 m/s
 a = 0.0 m/s2
( µk = 0.20اجلدول )5-1

2

? =الدفعF

�إيجاد الكمية املجهولة
تكون القوة العمودية يف االجتاه الرأيس ( ،)yوليس هناك تسارع.
بالتعوي�ضFg= mg
بالتعوي�ض  m = 25.0 kgو g=-9.80 m/s
2

fk

v
fk



 a = 0 m/s2

إجراء العمليات احلسابية باستعامل

3

تقومي اجلواب

األرقام املعنوية 217 ، 216

+y

+x

 = 0 NحمصلةF

FN = -Fg = -mg
) = (-25.0 kg) (-9.80 m/s2
FN= +245 N

ّ
وألن الرسعة منتظمة فال يكون هناك تسارع.
تكون قوة الدفع يف االجتاه األفقي (،)x
بالتعوي�ض µk=0.20وg=9.80 m/s2
m = 25.0 kg
دليل الرياضيات

البداية

fk  = µk  mg = F
الدفع 

) = (0.20) (25.0 kg) (9.80 m/s2

يف اجتاه اليمني

= 49 N
 = + 49 NالدفعF

•هل الوحدات �صحيحة؟ تقاس القوة بوحدة ( kg.m/s2نيوتن .)N
لل�شارات معنى؟ تتفق اإلشارات مع املخطط.
•هل إ
•هل اجلواب منطقي؟ القوة منطقية بالنسبة لتحريك صندوق كتلته .25.0 kg

. 15يؤثر فتى بقوة أفقية مقدارها  36 Nيف زالجة وزهنا  52 Nعندما يســحبها عىل رصيف أســمنتي برسعة منتظمة .ما
معامل االحتكاك احلركي بني الرصيف والزالجة الفلزية؟ أمهل مقاومة اهلواء.
. 16يدفع عامر صندو ًقا ممتل ًئا بالكتب من مكتبه إىل سيارته .فإذا كان وزن الصندوق والكتب م ًعا  134 Nومعامل االحتكاك
الســكوين بني البالط والصندوق  ،0.55فام مقدار القوة التي جيب أن يدفع هبا عامر حتى يبدأ الصندوق يف احلركة؟
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. 17تســتقر زالجة وزهنا  52 Nعىل ثلج مرتاكم .فإذا كان معامل االحتكاك احلركي بني الزالجة والثلج  ،0.12وجلس
شخص وزنه  650 Nعىل الزالجة فام مقدار القوة الالزمة لسحب الزالجة عىل الثلج برسعة ثابتة؟

	. 18آلــة معينة هبا قطعتان فوالذيتان جيب أن تُدلك كل منهام باألخرى برسعــة ثابتة .فإذا كانت القوة الرضورية لضامن
أداء القطعتني بصورة مناســبة  5.8 Nقبل معاجلة تقليل االحتكاك بينهام ،فاحسب ـ مستعينًا باجلدول  5-1ـ القوة
املطلوبة ليكون أداؤمها مناس ًبا بعد معاجلتهام بالزيت.

مثــــــــــال 4
قوى احتكاك غري موا َزنة يف املثال  3السابق ،إذا تضاعفت القوة التي تؤثر هبا يف الصندوق الذي كتلته  ،25.0 kgفام
تسارع الصندوق؟
1

حتليل امل�س�ألة ور�سمها

2

�إيجاد الكمية املجهولة

ارسم نموذج اجلسيم النقطي مبين ًا  vو . a
ارسم خمطط اجلسم احلر عىل أن تكونالدفع Fضعف ما كانت عليه يف املثال .3
F
املجهول
املعلوم
?=a
m = 25.0 kg
µk = 0.20
f
F
F
v = 1.0 m/s
=2(49N)=98 NالدفعF
F
N

ﺍﻟﺪﻓﻊ

g

+x

k

+y

v



a

ﳏﺼﻠﺔ

تكون القوة العمودية يف اجتاه حمور  ،yوليس هناك تسارع عىل هذا املحور .بمساواة القوة العمودية وقوة الوزن حتصل عىل:
بالتعوي�ضFg= mg
يتحرك الصندوق بتسارع يف االجتاه األفقي ( ،)xلذا فإن القوى غري متساوية.

بالتعوي�ض= maحمصلةF

أوجد قيمة.fk
بالتعوي�ضFN= mg

دليل الرياضيات
فصل املتغري 222

بالتعوي�ض)fk = µk  (mg
بالتعوي�ض=98 Nالدفع Fو  m = 25.0 kgوµk=0.20
وg = 9.80 m/s2
3

FN = F
 g  = mg

= FحمصلةF
- fkالدفع 
ma = F
- fkالدف ع 
 - fالدفع 
F
_______ = a
  m  k

fk  = µk  F
  N
)= µk  (mg
)- µ (mgالدف عF

k
___________ = a
 
m

) 98 N -(0.20)(25.0 kg)(9.80 m/s2
25.0 kg

__________________________ =
    
  

 = 2.0 m/s2

تقومي اجلواب
•هل الوحدات �صحيحة؟ يقاس التسارع بوحدة .m/s2
لل�شارات معنى؟ يف هذا النظام اإلحداثي جيب أن تكون اإلشارة موجبة (التسارع يف اجتاه القوة املحصلة).
•هل إ
صفرا.
•هل اجلواب منطقي؟ إذا استعملت نصف القوة املؤثرة فإن التسارع سيساوي ً
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. 19تنزلق قطعة خشــبية كتلتها  1.4 kgعىل سطح خشــن ،فتتباطأ بتسارع مقداره
  .1.25 m/s2ما معامل االحتكاك احلركي بني القطعة اخلشبية والسطح؟
لتحــركا خزانة كتــب كتلتها  41 kgيف غرفة املعيشــة .فإذا
. 20ســاعدت والدك
ِّ
تســارعت اخلزانة بمقدار  0.12 m/s2أثناء دفعكام بقــوة  ،65 Nفام معامل
االحتكاك احلركي بني اخلزانة والسجادة؟

سع قـرص يف لعبة عىل أرضـية خرسـانية حتى وصـلت رسعته إىل 5.8 m/s
ِّ ُ . 21

ثم أُفلت .فإذا كان معامل االحتكاك احلركي بني القرص واألرضية  ،0.31فام
املسافة التي يقطعها القرص قبل أن يتوقف؟

. 22عندما كان عبد اهلل يقود ســيارته يف ليلة ممطرة برسعة  ،23 m/sإذ شاهد فرع
شــجرة ملقى عىل الطريق فضغط عىل املكابح .إذا كانت املســافة بني السيارة
والفرع حلظة الضغط عىل املكابــح  ،60.0 mوكان معامل االحتكاك احلركي
بــن إطارات الســيارة والطريق  ،0.41فهل تتوقف الســيارة قبل أن تصطدم
علم بأن كتلة السيارة 2400 kg؟
بالفرعً ،

تطبيق الفيزياء
�أ�سباب االحتكاك ُتعد جميع ال�سطوح
خ�شنة عند النظر �إليها بامليكرو�سكوب ،حتى
تلك التي تبدو مل�ساء .ف�إذا نظرت �إىل �صورة
املكبة مبيكرو�سكوب خا�ص
بلورة اجلرافيت ّ
()Scanning tunneling microscope
ِّ
يبي ال�سطوح على م�ستوى الذرات ف�سوف
ت��رى نت��وءات �س��طح البل��ورة .وعندم��ا
يتالم���س �س��طحان ف ��إن النت��وءات الب��ارزة
م��ن ال�س��طحني تتالم���س وتت�ش��كل بينه��ا
رواب��ط م�ؤقت��ة .وهذا ه��و �أ�ص��ل االحتكاك
ال�س��كوين واالحتكاك احلرك��ي .وتفا�صيل
ه��ذه العملي��ة ال ت��زال غ�ير معروفة ،وهي
قي��د البح��ث يف الفيزي��اء والهند�س��ة.
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عند التعامل مع احلاالت التي تتضمن قوى االحتكاك ينبغي تذكر األمور اآلتية:

دائم يف اجتاه يعاكس اجتاه احلركة (أو عندما يكون اجلسم عىل وشك
أوالً:يؤثر االحتكاك ً
احلركة يف حالة االحتكاك السكوين).
ثان ًيا:يعتمد مقدار قوة االحتكاك عىل مقدار القوة العمودية بني السطحني ،مع مالحظة أن
قوى أخرى يف
القوة العمودية قد ال تســاوي وزن أي من اجلسمني إذا أثرت قوة أو ً
اجتاه (أو عكس اجتاه) القوة العمودية ،أو إذا كان اجلسم موضو ًعا عىل سطح مائل.

ثال ًثا:حاصل رضب معامل االحتكاك السكوين يف القوة العمودية يعطي القيمة القصوى
لقوة االحتكاك السكوين.

 5-2مراجعة
. 23احت��كاك قارن بني االحتكاك السكوين واالحتكاك
احلركي.

. 24ق��وة االحت��كاك انزلق صنــدوق كتلته  25 kgعىل
أرضية صالة رياضية ،ثــم توقف .فإذا كان معامل
االحتكاك احلركي بني الصنــدوق وأرضية الصالة
 ،0.15فام مقدار قوة االحتكاك التي أثرت فيه؟
�. 25سرعة ألقى أمحد بطاقة فانزلقت عىل سطح الطاولة
مســافة  0.35 mقبل أن تتوقــف .إذا كانت كتلة
البطاقــة  ،2.3 gومعامل االحتــكاك احلركي بينها
وبني ســطح الطاولة  ،0.24فــا الرسعة االبتدائية
للبطاقة؟

. 27ت�س��ارع انتقل سامي إىل شــقة جديدة فوضع خزانته
عىل أرضية صندوق الشــاحنة .ما القوة التي جتعل
اخلزانة تتســارع عندما تتسارع الشاحنة إىل األمام؟
وحتــت أي ظرف يمكن للخزانة أن تنزلق؟ ويف أي
اجتاه؟

	. 28التفكري الناقد تُدفع طاولة كتلتها  13 kgبقوة أفقية
مقدارها  ،20 Nدون أن حتركها ،وعندما دفعتها بقوة
أفقية  25 Nاكتسبت تسار ًعا مقداره.0.26 m/s2
ما الذي يمكن أن تســتنتجه عن معاميل االحتكاك
السكوين واحلركي؟

. 26قوة إذا كان معامل االحتكاك الســكوين بني طاولة
كتلتها  40.0 kgوســطح األرض يساوي ،0.43
فام أكرب قوة أفقية يمكن أن تؤثر يف الطاولة دون أن
حتركها؟
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 5-3القوة واحلركة يف بعدين
الأهداف

•حت��دّ د القوة التي تســبب
االتزان عندما تؤثر ثالث
قوى يف جسم ما.
•حتلّل حركة جسم عىل سطح
مائل أملس أو خشن.

املفردات

a

b
A
C

B

b

c
B

درست حاالت عديدة تتضمن قوى يف ُبعدين ،منها احلالة اآلتية :عندما
حيدث احتكاك بني ســطحني ال بد أن تأخذ بعــن االعتبار ًّ
كل من قوة
االحتكاك املوازية للســطح والقوة العمودية عليه .وفيام ســبق درست
احلركة يف مستوى أفقي ،وفيام يأيت ستستخدم مهاراتك يف مجع املتجهات
لتحليل حاالت وأمثلة تتضمن قوى غري متعامدة تؤثر يف جسم ما.

االتزان

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

Equilibrium

صفرا.
درســت يف الفصل الرابع أن اجلســم يتزن عندما تكون حمصلة القوى املؤثرة فيه ً
وطب ًقا لقانون نيوتن الثاين ال يتســارع اجلسم عندما ال توجد قوة حمصلة تؤثر فيه ،لذا فإن
اتزانه يعني أنه ســاكن أو يتحرك برسعة ثابتة يف خط مستقيم .ولقد حللت ساب ًقا أوضاع
اتزان عديدة تتضمن قوتني تؤثران يف جســم مــا .إال أنّه من املهم أن تدرك أن االتزان قد
حيــدث حتى لو تعدّ دت القوى التي تؤثر يف اجلســم .فإذا كانت القوة املحصلة تســاوي
صفرا كان اجلسم متزنًا.
ً

ِ
املوازنة.
القوة

c

Force and Motion in Two Dimensions

A

C

ال�ش��كل  5-11يت��زن ج�س��م عندم��ا
يكون جمموع القوى امل�ؤثرة فيه �صف ًرا.

يبني الشــكل  5-11aثالث قوى تؤثر يف جســم نقطي .ما مقدار القوة املحصلة املؤثرة
يف اجلســم؟ تذكر أنه يمكن نقل املتجهات مع املحافظة عــى مقاديرها واجتاهاهتا .ويبني
الشكل  5-11bمجع املتجهات الثالثة  .A ،B ،Cالحظ أن املتجهات الثالثة تشكل مثل ًثا
صفرا ،لذا يكون اجلسم متزنًا.
مغل ًقا ،لذا فإن القوة املحصلة تساوي ً

صفرا ،فكيف يمكن إجياد
لنفرتض أن قوتني تؤثران يف جسم ما ،وأن حمصلتهام ال تساوي ً
a
صفرا ،ويكون
قوة ثالثة ،بحيث إذا ُجعت هذه القوة مع القوتني السابقتني تصبح املحصلة ً
عندها اجلسم ُمتزنًا؟

وتســمى
لكي جتد هذه القوة عليك أن جتد أوالً حمصلة القوتني اللتني تؤثران يف اجلســم.
َّ
القوة التي هلا نفس تأثري القوتني جمتمعتني القوة املحصلة .والقوة الثالثة املطلوبة تســاوي
القوة املحصلة يف املقدار ،ولكنها تعاكسها يف االجتاه .وتسمى القوة التي جتعل اجلسم متزنًا
ِ
املوازنة .ويوضح الشــكل  5-12خطوات إجياد هذه القوة املتجهة ،وهي خطوات
القوة
عامة تستعمل أ ًّيا كان عدد املتجهات.
ال�شكل  5-12للقوة املوازِنة مقدار القوة املح�صلة نف�سها ،ولكنها تعاك�سها يف االجتاه.

B

A

B

R

B
A

A
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القوة املوازِنة = -R

ِ
املوازنة للقوى اآلتية:
أوجد القوة

+y

 F1= 61.0 Nيف اجتاه يصنع زاوية  17.0°شامل الرشق.

3

 F2= 38.0 Nيف اجتاه يصنع زاوية  64.0°شامل الرشق.

2

1

 F3= 54.0 Nيف اجتاه يصنع زاوية  8.0°غرب الشامل.

+x

 F4= 93.0 Nيف اجتاه يصنع زاوية  53.0°غرب الشامل.

4

10
9

 F5= 65.0 Nيف اجتاه يصنع زاوية  21.0°جنوب الغرب.

7

5

8

 F6= 102.0 Nيف اجتاه يصنع زاوية  15.0°غرب اجلنوب.

6

 F7= 26.0 Nيف اجتاه اجلنوب.

 F8= 77.0 Nيف اجتاه يصنع زاوية  22.0°رشق اجلنوب.
 F9= 51.0 Nيف اجتاه يصنع زاوية  33.0°رشق اجلنوب.

 F10= 82.0 Nيف اجتاه يصنع زاوية  5.0°جنوب الرشق.

احلركة على م�ستوى مائل
Motion Along an Inclined Plane
سبق أن طبقت قوانني نيوتن عىل حاالت اتزان متنوعة ،إال أن حركة اجلسم فيها اقترصت
عىل االجتــاه األفقي أو الرأيس .كيف يمكــن تطبيق هذه القوانني عــى حالة مماثلة ملا يف
الشكل ،5-13aالتي ينزلق فيها متزلج عىل مستوى مائل؟

ابدأ برسم شكل توضيحي عام يوضح حركة اجلسم (املتزلج) ويبني اجتاه تسارعه واجتاه
القوة املحصلة املؤثرة فيه كام يف الشكل  ،5-13bثم ارسم خمطط اجلسم احلر ،حيث تؤثر
قوة اجلاذبية األرضية يف املتزلج إىل أســفل يف اجتاه مركــز األرض ،وتؤثر القوة العمودية
يف اجتــاه عمودي عىل الســطح يف اجتاه املحور ( ،)+ yإضاف ًة إىل قــوة االحتكاك املوازية
للســطح التي تؤثر يف عكس اجتاه حركة املتزلج .يبني الشكل  5-13cخمطط اجلسم احلر
الناتج .وتعلم من خربتك الســابقة أن تسارع املتزلج يكون يف اجتاه املستوى املائل يف اجتاه
املحور( .)xكيف يمكن إجياد القوة املحصلة التي جتعل املتزلج يتسارع؟
+y

b

c

F
fk

+x

fk

fk

نهاية

a

a c

v
F

 vبداية v
F

a

b

c a

ال�ش��كل  5-13ينزل��ق متزل��ج عل��ى
م�س��توى مائل ( .)aار�س��م منوذج اجل�سيم
النقط��ي لل�س��رعة والت�س��ارع والق��وة
املح�صل��ة ( ٫)bوار�س��م خمط��ط اجل�س��م
احل��ر ال��ذي ي�ص��ف ه��ذه الق��وى (.)c
م��ن امله��م �أن تر�س��م اجت��اه ق��وة االحت��كاك
والق��وى العمودي��ة ب�ص��ورة �صحيح��ة
لتحلي��ل مث��ل ه��ذه احل��االت عل��ى نح��و
منا�سب.
نظام +y
b

a

a
+x
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مثــــــــــال 5
مر ّكبتا الوزن جل�سم على �سطح مائل يستقر صندوق وزنه  562 Nعىل سطح مائل يصنع زاوية  30.0°فوق األفقي .أوجد
مركّبتي قوة الوزن املوازية للسطح والعمودية عليه.
1

حتليل امل�س�ألة ور�سمها

+x

ارسم نظا ًما إحداث ًّيا يشري فيه املحور  xاملوجب إىل أعىل السطح املائل.
ارسم خمطط اجلسم احلر مبينًا  Fgومركّبتيها Fgxو Fgyوالزاوية .θ
املجهول
املعلوم
Fg = 562 N   θ = 30.0°

2

+y

Fgx

θ Fgy
+x

+y

Fg

Fgx
  ? =  
Fgy
?= 

�إيجاد الكمية املجهولة

θ

 Fgxو Fgyسالبتان ألهنام تشريان إىل اجتاهني يعاكسان املحورين املوجبني.
 
بالتعوي�ض  θ = 30.0°وFg= 562 N

Fgx
 = -Fg sin θ
)   = - (562 N) (sin 30.0°
   = - 281 N
Fgy
 = -Fg cos θ

بالتعوي�ض  Fg= 562 Nو θ = 30.0°
3

)   = - (562 N) (cos 30.0°
   = - 487 N

تقومي اجلواب
•هل الوحدات �صحيحة؟ تُقاس القوة بوحدة نيوتن.
لل�شارات معنى؟ تشري املركّبتان إىل اجتاهني يعاكسان املحورين املوجبني.
•هل إ
•هل اجلواب منطقي؟ قيمة كل من املركّبتني أقل من قوة الوزن .Fg

مثــــــــــال 6
التزلج على منحدر يقف شخص كتلته  62 kgعىل زالجة ،وينزلق إىل أسفل منحدر ثلجي يميل عىل األفقي بزاوية .37°
علم
فإذا كان معامل االحتكاك احلركي بني الزالجة والثلج  ،0.15فام رسعة الشخص بعد مرور  5.0 sمن بدء احلركةً ،
بأن ّه انزلق من السكون؟
1

حتليل امل�س�ألة ور�سمها

كون نظا ًما إحداث ًّيا.
ّ
ارسم نموذج اجلسيم النقطي مبين ًا تزايد FNو Fgو.fk
ارسم خمطط احلركة مبينًا تزايد الرسعة املتجهة  vوكل من  aوحمصلةF
عىل حمور  xاملوجب ،كام يف الشكل .5-13

148

+y
+y

v
fk

+x

F

a
+x

املعلوم
θ = 37°
m = 62 kg
	vi = 0.0 m/s
µk = 0.15
t = 5.0 s
2

املجهول
a=? v
? = f

�إيجاد الكمية املجهولة
يف اجتاه املحور :y
ال يوجد ت�سارع يف اجتاه املحور ( ،)yلذا ف�إن y = may = 0.0 Nay= 0.0 m/s2حمصلةF

حل إلجياد القوة العموديةFN

� F gyسالبة لأنها يف اجتاه حمور  yال�سالب


بالتعوي�ضy= 0.0 NحمصلةF

دليل الرياضيات
فصل املتغري 222

بالتعوي�ضFgy= mg cos θ

y = FحمصلةF
 N - F
 gy

FN = F
 gy


)  = mg (cos θ

يف اجتاه املحور :x

حل إلجياد التسارع .a
x = FحمصلةF
 gx
  - f k

 � fkسالبة لأنها يف اجتاه حمور  xال�سالب للنظام الإحداثي
 Fوx=maحمصلةF
بالتعوي�ض f k =µk FNو  gx=mg sin θ
a=a
بالتعوي�ض  x  ,FN = mg cos θ
بق�سمة كال الطرفني على  ،mوالتعوي�ض عن axبـ a
لأن الت�سارع يف اجتاه حمور  xاملوجب
بالتعوي�ض  g=9.80 m/s2و µk =0.15وθ=37°

max= mg (sin θ) - µk  F
  N
)   = mg (sin θ) - µk  mg (cos θ
)a = g (sin θ - µk cos θ

)   = (9.80 m/s2 ) (sin 37° - (0.15) cos 37°
 a = 4.7 m/s2

بام أن viو  aو  tقيمها معلومة ،لذا يمكن استعامل املعادلة اآلتية:
بالتعوي�ض  vi= 0.0 m/sو a=4.7 m/s2وt=5.0 s

vf = v
 i + at
)= 0.0 + (4.7 m/s2 ) (5.0 s
= 24 m/s

3

تقومي اجلواب
•هل الوحدات �صحيحة؟ يبني حتليل الوحدات أن وحدة v fهي  ،m/sووحدة  aهي .m/s2
لل�شارات معنى؟ بام أن vfو aكلتيهام يف اجتاه حمور  xاملوجب ،لذا فإن اإلشارات صحيحة.
•هل إ
•هل اجلواب منطقي؟ الرسعة كبرية ولكن االنحدار كبري ( ،)37°إضاف ًة إىل ّ
أن االحتكاك بني الزالجة والثلج قليل.
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. 29يصعد شــخص برسعة ثابتة ًّتل يميل عىل الرأيس بزاوية  .60°ارســم خمطط
�أثر الزاوية
اجلسم احلر
A B A
الشخصC.
D
B E
 DهلذاC
F
G
E H
F G
I H
J K
I L
J M
K N
L M N
لوح��ا خ�ش��ب ًّيا من �أح��د طرفيه
ارف��ع ً
حرك أمحد وسمري طاولة عليها كأس كتلتها  0.44 kgبعيدً ا عن أشعة الشمس.
ّ . 30
�طحا
وث ّبت��ه بدعامة بحيث ي�ش � ّكل �س� ً
رفــع أمحد طرف الطاولة من جهته قبل أن يرفع ســمري الطرف املقابل ،فاملت
مائ� ً
لا بزاوي��ة  .45°ث��م ع ّلق ج�س � ًما
الطاولة عــى األفقي بزاوية  .15°أوجد مركّبتي وزن الكأس املوازية لســطح
كتلته  500 gمبيزان ناب�ضي.
الطاولة والعمودية عليه.
ِ .1ق�س وزن اجل�سم و�سجله .ثم �ضع
شخصا كتلته  50.0 kgجيلس
. 31يبني الشكل 5-14
ً
اجل�س��م �أ�س��فل ال�س��طح ،وا�س��حبه
عىل كــريس يف عيادة طبيب األســنان .فإذا كانت
بب��طء وب�س��رعة ثابت��ة �إىل �أعل��ى
مركّبة وزنه العمودية عىل مســتوى مقعد الكريس
ال�سطح املائل.
 ،449 Nفام الزاوية التي يميل هبا الكريس بالنسبة
.2راقب و�سجل قراءة امليزان.
إىل املحور األفقي؟
ال�شكل 5-14
التحليل واال�ستنتاج
. 32ينزلق ســامي يف حديقة األلعاب عىل سطح مائل يصنع زاوية  35°مع األفقي.
θ

.3اح�س��ب مر ّكب��ة وزن اجل�س��م
املوازية لل�سطح املائل.
.4ق��ارن ق��راءة املي��زان يف �أثن��اء
�س��حب اجل�سم على ال�سطح املائل
مبر ّكبة الوزن املوازية لل�سطح.

فإذا كانت كتلته  43 kgفام مقدار القوة العمودية بني سامي والسطح املائل؟

. 33إذا وضعت حقيبة سفر عىل ســطح مائل ،فام مقدار الزاوية التي جيب أن يميل
هبا هذا السطح بالنسبة إىل املحور الرأيس حتى تكون مركّبة وزن احلقيبة املوازية
للسطح مساوية لنصف مقدار مركّبتها العمودية عليه؟
. 34يف املثال رقم  ،6إذا تزلج الشــخص نفسه إىل أســفل منحدر ثلجي زاوية ميله
 31°عىل األفقي ،فام مقدار تسارعه؟
. 35ينزلق شــخص كتلته  45 kgإىل أســفل ســطح مائل عىل األفقي بزاوية .45°
فإذا كان معامل االحتكاك احلركي بني الشــخص والســطح  ،0.25فام مقدار
تسارعه؟

كيف يتحرك اجل�سم املنزلق على
�سطح مائل؟

ارجع �إىل دليل التجارب يف من�صة عني

. 36يف املثال رقم  6إذا ازداد االحتكاك بني الشــخص والثلج فجأة إىل أن أصبحت
صفرا بعد مــرور  5.0 sمن بدء حركته ،فام
القوة املحصلة املؤثرة فيه تســاوي ً
مقدار معامل االحتكاك احلركي اجلديد؟
أهم خطوة يف حتليل املســائل التي تتضمن حركة جســم عىل سطح مائل هي اختيار نظام
إحداثي مناسب .وألن تسارع اجلســم يكون مواز ًيا للسطح املائل فإن أحد املحاور جيب
أن يكون يف هذا االجتاه ،وعادة ما يكون املحور  xهو املوازي للســطح .أما حمور  yفيكون
عمود ًّيا عىل املحور  xوعىل الســطح املائل .يف هذا النظام اإلحداثي يكون هناك قوتان يف
اجتــاه املحاور ،مها :قوة االحتكاك ،والقوة العمودية ،وال تكون قوة الوزن يف اجتاه أي من
هذه املحاور .وهذا يعني أنه عند وضع جسم ما عىل سطح مائل ّ
فإن مقدار القوة العمودية
بني اجلسم والسطح املائل ال تساوي وزن اجلسم.
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الحظ أنك حتتاج إىل تطبيق قانون نيوتــن الثاين يف اجتاه املحور  xمرة ،ويف اجتاه املحور y

مرة أخرى .وألن الوزن ال يشري إىل اجتاه أي من املحورين فإننا نقوم بتحليله إىل مركّبتني؛
إحدامها يف اجتاه املحور  ،xواألخرى يف اجتــاه املحور  ،yوذلك قبل مجع القوى يف هذين
االجتاهني .وهذه اخلطوات موضحة يف املثالني السابقني.

 5-3مراجعة
. 37الق��وى من طرائق ختليص ســيارتك من الوحل أن
تربــط طرف حبــل غليظ بالســيارة وطرفه اآلخر
بشجرة ،ثم تسحب احلبل من نقطة املنتصف بزاوية
 90°بالنسبة إىل احلبل .ارسم خمطط اجلسم احلر ،ثم
وضح ملاذا تكون القوة املؤثرة يف السيارة كبرية حتى
عندما تكون القوة التي تسحب هبا احلبل صغرية؟

	. 38الكتل��ة تُع َّلــق لوحة النتائج اإللكرتونية يف ســقف
صالة ألعاب رياضية بـ  10أســاك غليظة؛ ســتة
منها تصنع زاويــة  8.0°مع الرأيس ،يف حني تصنع
األسالك األربعة األخرى زاوية  10.0°مع الرأيس.
إذا كان الشد يف كل سلك  ،1300 Nفام كتلة لوحة
النتائج؟
ٌ
صندوق كتلتــه  63 kgبحبل
. 39الت�س��ارع ُيســحب
عىل ســطح مائل يصنع زاويــة  14.0°مع األفقي.
إذا كان احلبل يوازي الســطح ،والشد فيه ،512 N
ومعامل االحتكاك احلركي  ،0.27فام مقدار تسارع
الصندوق؟ وما اجتاهه؟

. 40االتزان تُع ّلق لوحة فنية بسلكني طويلني .وإذا كانت
القوة املؤثرة يف الســلكني كبرية فســوف ينقطعان.
فهل جيب أن تُع َّلق اللوحة كام يف الشــكل 5-15a
فس ذلك.
أم كام يف الشكل 5-15b؟ ّ
c

bc

ba

a

ال�شكل 5-15

. 41التفكري الناقد هل يمكن أن يكون ملعامل االحتكاك
قيمــة ،بحيث يتمكن متزلج مــن الوصول إىل قمة
تل برسعة ثابتة؟ وملــاذا؟ افرتض عدم وجود قوى
أخرى تؤثر يف املتزلج إال وزنه.
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معامل االحتكاك

تنشأ قوتا االحتكاك الســكوين واحلركي بني سطحني متالمسني .فاالحتكاك السكوين قوة جيب أن ُيتغ َّلب
عليها ليبدأ اجلسم حركته .أما االحتكاك احلركي فيحدث بني جسمني متحركني أحدمها بالنسبة إىل اآلخر.
 fk = μk F؛ حيث يمثل μkمعامــل االحتكاك احلركي،
وحتســب قــوة االحتكاك احلركي  fkبالعالقــة   N
و FNالقوة العمودية املؤثرة يف اجلســم .أ ّما القيمة القصوى لالحتكـــاك الســكوين  f sفتُحسب بالعالقة
= fs؛ حيث يمثل μsمعامل االحتكاك الســكوين ،و FNالقوة العمودية املؤثرة يف اجلسم .إن القيمة
 μs F
  N
القصوى لقوة االحتكاك الســكوين التي جيب أن يتغلب عليها اجلســم حتى يبــدأ حركته هي  .μs FNفإذا
أ َّث ْر َت بقوة ثابتةالدفع Fلتحريك جسم عىل سطح أفقي برسعة ثابتة فإن قوة االحتكاك التي ُتانع حركة اجلسم
أي أن = f kالدفع .Fوعندما يكون اجلسم عىل سطح
تساوي يف املقدار القوة املؤثرةالدفع Fوتعاكسها يف االجتاه؛ ْ
أفقي والقوة املؤثرة فيه أفقية فإن القوة العمودية تساوي وزن اجلسم يف املقدار وتعاكسه يف االجتاه.

�س�ؤال التجربة
كيف يمكن حتديد معاميل االحتكاك السكوين واحلركي جلسم عىل سطح أفقي؟
 تقيس القوة العمودية وقوة االحتكاك املؤثرة يف
جسم حني يبدأ حركته ،وعندما يكون متحركًا.
 تستعمل األرقام حلساب μsو.μk
 تقارن بني قيم μsو.μk
 حت ّلل نتائج االحتكاك احلركي.
تقــدّ ر الزاويــة التي يبــدأ عندها اجلســم يف
االنزالق عىل سطح مائل.

H
F .G
HسقوطهاI
األجسام أثناءJ
K
I L
ابتعد عنJ
M
K N
L M N
• رشيط الصق
• خيط طوله 1 m
• ميزان نابيض
• قطعة خشبية
• ملزمة

152

• سطح خشبي
• بكرة

D
F G
E

. 1افحص امليزان النابيض للتحقق من أن قراءته صفر عندما
ُيع ّلق بصورة رأســية ،وإذا مل تكن كذلك فانتظر تعليامت
صفرا.
املعلم جلعل القراءة ً
. 2اســتعمل امللزمة لربط البكرة مع حافة الطاولة والسطح
اخلشبي.
. 3اربط طرف اخليط بخطــاف امليزان النابيض وطرفه اآلخر
بالقطعة اخلشبية.
ِ . 4ق ْس وزن القطعة اخلشــبية ،وســجل القراءة لتمثل القوة
العمودية يف جداول البيانات  1و  2و . 3

املربــوط A
B A
 DاخليطC
فك B
E
C. 5
ومرر
طرف
بخطاف امليزان النابيضّ ،
اخليط من خالل البكرة ،ثم أعد ربط طرفه بامليزان.
. 6حرك القطعة اخلشبية بعيدً ا عن البكرة إىل احلد الذي يسمح
به اخليط مع املحافظة عىل بقاء القطعة عىل السطح اخلشبي.
. 7اجعل امليزان النابيض رأس ًّيا بحيث تتشكل زاوية قائمة عند
البكرة بني قطعة اخلشب وامليزان .ثم اسحب امليزان ببطء
إىل أعىل ،وراقب القوة الالزمة جلعل القطعة اخلشبية تبدأ
يف االنزالق ،وســجل هذه القيمة عىل أهنا قوة االحتكاك
السكوين يف جدول البيانات .1

جدول البيانات

جدول المواد
مادة الج�سم

)FN (N

مادة ال�سطح

جدول البيانات
المحاولة 1

جدول البيانات

المحاولة 2

المحاولة 3

المتو�سط

جدول البيانات 2
قوة االحتكاك الحركي )fk (N

)FN (N

المحاولة 1

المحاولة 2

µs

µk

1

قوة االحتكاك ال�سكوني )fs (N

)FN (N

)fs (N

)fk (N

3

المحاولة 3

المتو�سط

كرر اخلطوتني  6و  7مرتني.
	ّ . 8

كرر اخلطوتني  6و  ،7وعندما تبدأ القطعة يف االنزالق
ّ .9
اســحب بدرجة كافيــة جلعلها تتحــرك برسعة ثابتة
عىل الســطح األفقي .ســجل هذه القوة عىل أهنا قوة
االحتكاك احلركي يف جدول البيانات .2

كرر اخلطوة  9مرتني.
ّ . 10

. 11ضع القطعة عند هناية الســطح ،ثــم ارفعه من جهة
القطعة ببطء حتى يصبح مائــاً .وانقر القطعة برفق
حتى تتحرك وتتغلب عىل قوة االحتكاك الســكوين.
وإذا توقفت القطعة فأعدها إىل أعىل الســطح املائل،
وكــرر اخلطوة مرة أخرى .اســتمر يف زيادة الزاوية θ
ّ
املحصورة بني الســطح املائل واألفقي ،وانقر القطعة
حتى تنزلق برسعة ثابتة إىل أســفل الســطح ،وسجل
الزاوية  θيف جدول البيانات .4
. 1أوجد القيمة املتوسطة لقوة االحتكاك السكوينfs, max

وســجل النتيجة يف العمود
مــن املحاوالت الثالث،
ّ
األخري جلدول البيانات  1ويف جدول البيانات .3

θ

( 4الزاوية  θعندما يـبد�أ الج�سم االنزالق)

tan θ

. 4استعمل بيانات اجلدول  3حلساب معامل االحتكاك
احلركي ،μkوسجل قيمته يف اجلدول نفسه.

. 5احســب  tan θللزاوية الواردة يف جــدول البيانات
رقم .4
. 1قارن تفحص قيم μsو μkالتي حصلت عليها .وحتقق
من معقولية النتائج.
موضحا
. 2ا�س��تخدم النماذج ارســم خمطط اجلسم احلر
ً
القــوى املؤثرة يف القطعة اخلشــبية عندما توضع عىل
الســطح املائل بزاوية  θعىل األفقــي .وحتقق من أن
املخطط يتضمن القوة الناشئة عن االحتكاك.
. 3ما الذي يمثله  tan θاعتام ًدا عىل خمططك ،مع األخذ
بعني االعتبار أن الزاوية  θهي الزاوية التي يبدأ عندها
اجلسم يف االنزالق؟
. 4قارن بني قيمة  ( tan θجتريب ًّيا) و μsو.μk

كرر التجربة باستعامل سطوح أخرى ذات خصائص خمتلفة.
ّ
إذا تزجلت إىل أسفل تل ،ورغبت يف حتديد معامل االحتكاك
احلركي بني الزالجة وســطح التل ،فكيف يمكنك القيام
بذلك؟ كن دقي ًقا يف كيفية حتديد خطوات حل هذه املسألة.

. 2أوجد القيمة املتوسطة لقوة االحتكاك احلركي fkمن
وسجل النتيجة يف العمود األخري
املحاوالت الثالث،
ّ
جلدول البيانات  2ويف اجلدول . 3
. 3استعمل بيانات اجلدول  3حلساب معامل االحتكاك
وســجل قيمتــه يف اجلدول نفســه.
الســكوين،μs
ّ
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الأفعوانيات Roller Coasters

ملاذا تبعث الأفعوانية على البهجة؟ إن ركوب األفعوانية ال
يبعث عىل الرسور لوال القوى املؤثرة يف العربة والراكب.
ما القوى املؤثــرة يف راكب العربة؟ تؤثر قوة اجلاذبية يف
الراكب ويف العربة إىل أسفل ،يف حني يؤثر مقعد العربة
بقوة يف الراكب يف االجتاه املعاكس .وعندما تنعطف العربة
يشــعر الراكب بأن هناك قوة تدفعه إىل خارج املنعطف،
إضافة إىل وجود قوى أخرى ناجتة عن احتكاك الراكب
باملقـعـــد ،وجـــانب
العربة بقضيب احلامية.

اتزان اجلســم بتزويــد الدماغ باملعلومات ،فريســل
الدماغ بدوره رســائل عصبية إىل العضالت لتحقيق
ونظرا إىل التغري املســتمر يف موقع الراكب
االتــزانً .
خالل األفعوانية ترسل األعضاء رسائل متضاربة إىل
الدماغ ،فتتمدد العضالت وتتقلص خالل الرحلة.

وتدرك أنك تتحرك برسعة كبرية من خالل مشاهدتك
األجسام التي متر بالقرب منك برسعة كبرية.لذا يستغل
املصممون املناظر املحيطة
باملنعطفات واالنحناءات
واألنفاق إلعطاء الراكب
كبريا من املشاهد املثرية.
ً
قدرا ً

معامل القوة هيتم مصممو
األفعوانية بمقدار القوى
املـؤثرة فــي الـراكـب،
وفقــدان التــوازن جزء
ويصمموهنا بحيث هتز
من إثــارة املتحمســن.
القوى الراكب دون أن
وجلذب املزيد من الزوار
تؤذيه .ويقيس املصممون
تصمم متنزهات التسلية
مقدار القوى املؤثرة يف تنتج الرع�شة التي تعرتي راكب الأفعوانية عن القوى امل�ؤثرة فيه وردود فعله على املنبهات املرئية .باستمرار أفعوانيات تزيد
الراكب من خالل حساب
من مستوى اإلثارة .وقد
معامل القوة ،حيث يساوي معامل القوة حاصل قسمة القوة
تؤدي املثريات ورسائل األذن الداخلية إىل الغثيان.
التي يؤثر هبا املقعد يف الراكب عىل وزن الراكب .افرتض
أن وزن الراكب  ،600 Nفإذا كان الراكب أسفل التل فقد
يكون معامل القوة الضعف؛ وهذا يعني أن الراكب يشعر
التو�ســع
أي .1200 N
أسفل التل أن وزنه ضعف وزنه احلقيقي؛ ْ
. 1ق��ارن بني جتربتــك يف ركــوب األفعوانية يف
وعىل العكس من ذلك يشعر الشخص عند القمة وكأن
املقاعــد األمامية ويف املقاعــد اخللفية ،وفرس
وزنه نصف وزنه احلقيقي .وهكذا فإن املصممني يو ّلدون
إجابتك من خالل القوى التي تؤثر فيك.
اإلثارة بتغيري الوزن الظاهري للراكب.
. 2التفكري الناقد تســتعمل األفعوانيات القديمة
عوامل الإثارة يعالــج مصممو األفعوانيات الطريقة
نظام السالســل والرتوس ،أ ّمــا احلديثة منها
التي جتعل اجلســم يشــعر باإلثارة .فمثــ ً
ا تتحرك
األفعوانية فــوق أول التل ببطء شــديد إىل أن ختدع
فتستعمل النظام اهليدروليكي لرفع األفعوانية
كثريا من حقيقته.
إىل قمة التــل األول .ابحث يف هذين النظامني
الراكب ،فيشعر أن التل أعىل ً
مبينًا ما يف كل منهام من املزايا والعيوب.
تشــعر أعضــاء األذن الداخليــة بموقــع الرأس يف
حالتي ســكونه وحركته .وتساعد هذه األعضاء عىل
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5-1

املتجهات

Vectors

املفاهيم الرئي�سة

املفردات

·املركّبات

·يمكن استعامل نظرية فيثاغورس لتحديد مقدار املتجه املحصل عندما تكون الزاوية بني املتجهني .90°

·حتليل ا ُملتّجه

 R2  = A2  + B2
·يســتعمل قانون جيب التامم وقانون اجليب إلجياد مقدار حمصلة متجهــن إذا كان مقدار الزاوية بينهام
ال يساوي .90°

R2  = A2  + B2 - 2AB cos θ
____
____ =    R
____ =   A
   B
sin b

sin a

sin θ

·مركّبتا املتجه عبارة عن متجهني ُيسقطان عىل املحاور.

__ الضلع املجاور
 A
_________ = cos θ
 
=   Ax  ⇒ Ax  = A cos θ
الوتر
 Ay
املقابل
__ الضلع
________ = sin θ
 
=   A  ⇒ Ay  = A sin θ
الوتر

) (
 Ry

__   θ = tan-1
  
 R
x

5-2

االحتكاك

·يمكن مجع املتجهات من خالل مجع املركّبات التي يف اجتاه املحور  xويف اجتاه املحور  yبشكل منفصل.
Friction

املفردات

·االحتكاك احلركي

·االحتكاك السكوين

·معامل االحتكاك احلركي
·معاملاالحتكاكالسكوين

5-3

املفاهيم الرئي�سة

·تؤثر قوة االحتكاك عندما يتالمس سطحان.
·تتناسب قوة االحتكاك مع القوة العمودية.

·قوة االحتكاك احلركي تساوي معامل االحتكاك احلركي مرضو ًبا يف القوة العمودية.
·قوة االحتكاك السكوين أقل من أو تساوي معامل االحتكاك السكوين مرضو ًبا يف القوة العمودية.
fs ≤ µ
 sF
 N

القوة واحلركة يف بعدين

املفردات

ِ
املوازنة
·القوة

fk = µ
 k  F
 N

Force and Motion in Two Dimensions

املفاهيم الرئي�سة

ِ
املوازنة.
·تُسمى القوة التي تؤثر يف جسم لتجعله يتزن القو َة
ِ
املوازنة بإجياد القوة املحصلة املؤثرة يف اجلســم ،ثم التأثري بقوة تســاوهيا يف
·يمكن احلصول عىل القوة
املقدار وتعاكسها يف االجتاه.
·اجلســم املوجود عىل ســطح مائل له مركّبة وزن يف اجتاه يوازي الســطح جتعل اجلسم يتسارع يف اجتاه
أسفل السطح.
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خريطة املفاهيم

. 42أكمل خريطة املفاهيم أدناه مستخد ًما اجليب وجيب
التامم والظل لإلشارة إىل كل اقرتان بإشارة موجبة أو
سالبة يف كل ربع من الدائرة .قد تبقى بعض الدوائر
فارغة ،وقد يشتمل بعضها اآلخر عىل أكثر من عبارة.
الربع
III

IV
-

+

-

I

II
+

-

+

-

+

�إتقان املفاهيم
. 43صفكيفيمكنمجعمتجهنيبطريقةالرسم؟()5-1
أي األعامل اآلتية ُيسمح هبا عند مجع متجه مع متجه
ّ . 44
آخر بطريقة الرسم :حتريك املتجه ،أو دوران املتجه،
أو تغيري طول املتجه؟ ()5-1
واضحا ملحصلة
. 45اكتب بكلامتــك اخلاصة تعري ًفــا
ً
فس ما متثله)5-1( .
متجهتني أو أكثرّ .
. 46كيف تتأثــر اإلزاحة املحصلة عنــد مجع متجهتني
إزاحة برتتيب خمتلف؟ ()5-1
وضح الطريقة التي يمكن أن تستعملها لطرح كميتني
ّ . 47
متجهتــن بطريقة الرســم (ً F1-F2
مثل))5-1( .
	. 48عندما ُيســتعمل نظام إحداثي معــن ،ما الطريقة
التي يمكن استعامهلا إلجياد زاوية متجه ما أو اجتاهه
بالنسبة ملحاور هذا النظام اإلحداثي؟ ()5-1
. 49ما معنى أن يكون معامل االحتكاك أكرب من واحد؟
حدد طريقة لقياسه)5-2( .
�. 50سيارات هل يزداد احتكاك إطار السيارة بالطريق إذا
ازداد عرضه أم يقل؟ وضح ذلك مستعم ً
ال معادلتي
االحتكاك اللتني درستهام يف هذا الفصل)5-2( .
. 51صــف نظا ًما إحداث ًّيا مناســ ًبا للتعامل مع مســألة
تشتمل عىل كرة تُقذف إىل أعىل يف اهلواء)5-3( .
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. 52إذا ُعني نظام إحداثي يشــر فيــه املحور  xاملوجب
يف اجتاه يصنع زاوية  30°مع األفقي ،فام الزاوية بني
املحــور  xواملحور y؟ وكيف جيــب أن يكون اجتاه
حمور  yاملوجب؟ ()5-3
. 53إذا كان كتــاب الفيزياء متزنًا ،فــا الذي يمكن أن
تستنتجه حول القوى املؤثرة فيه؟ ()5-3
. 54هل يمكن جلسم متزن أن يتحرك؟ وضح ذلك)5-3( .
. 55إذا طلب إليك حتليل حركة كتاب يســتقر عىل ســطح
مائل)5-3( :
	. aفصف أفضل نظام إحداثي لتحليل احلركة.
	. bكيف تتأثر قيمة مركّبتــي وزن الكتاب بمقدار
زاوية ميل السطح؟

تطبيق املفاهيم

ُ . 56رســم متجه طوله  15 mmليمثل رسعة مقدارها
 .30 m/sكــم جيب أن يكون طول متجه ُيرســم
ليمثل رسعة مقدارها 20 m/s؟
. 57كيف تتغري اإلزاحة املحصلــة عندما تزداد الزاوية
بني متجهني من  0°إىل 180°؟
	. 58ال�س��فر بال�سيارة تسري سيارة رسعتها  50 km/hيف
اجتاه  60°شامل الرشق .تم اختيار نظام إحداثي يشري
فيه حمور  xاملوجب يف اجتاه الرشق وحمور  yاملوجب
يف اجتاه الشــال .أي مركّبتي متجــه الرسعة أكرب:
التــي يف اجتاه املحور  xأم التــي يف اجتاه املحور y؟

�إتقان حل امل�سائل

 5-1املتجهات
. 59أوجد املركّبتني األفقية والرأسية لكل من املتجهات
اآلتية املوضحة يف الشكل .5-16
A .c
		
F .b
		
	E. a
)E (5.0

)D (4.0

)A (3.0

)C (6.0

ال�شكل 5-16

)B (3.0

)F (5.0

. 60أوجد بطريقة الرسم جمموع كل زوج من املتجهات
علم بأن مقــدار كل متجه واجتاهه مبينان يف
اآلتيةً ،
الشكل .5-16
	 D. aو  C .c Aو A
	 D. bو  E .d Cو F
. 61مشــى رجل  30 mجنو ًبا ،ثم  30 mرش ًقا .أوجد
مقدار اإلزاحة املحصلة واجتاهها بطريقة الرسم أوالً،
ثم بطريقة حتليل املتجهات.
. 62ما القــوة املحصلة التــي تؤثر يف احللقــة املبينة يف
الشكل 5-17؟

ُمعلق كام يف الشــكل  .5-18إذا كانت كتلة اجلسم
املع ّلق  16.0 kgوكتلة اجلسم الثاين  ،8.0 kgومعامل
االحتكاك احلركي بني اجلسم والسطح املائل ،0.23
وتُركت املجموعة لتتحرك من الســكون فاحسب:
	. aمقدار تسارع املجموعة.
	. bمقدار قوة الشد يف اخليط.

+y

مراجعة عامة
30.0°
+x

ال�شكل 5-17

ال�شكل 5-18

ُ . 67يسحب امليزان يف الشــكل  5-19بثالثة حبال .ما
مقدار القوة املحصلة التي يقرؤها امليزان؟

 5-2االحتكاك

ُ . 63يســحب صندوق كتلتــه  225 kgأفق ًّيا حتت تأثري
قوة مقدارها  .710 Nفــإذا كان معامل االحتكاك
احلركي  ،0.20فاحسب تسارع الصندوق.
. 64تؤثر قـــوة مقـدارهـــا  40.0 Nيف جســم كتلته
 5.0 kgموضوع عىل سطـــح أفـقـــي فتكســـبه
تسار ًعا مقداره  6 .0 m/s 2يف اجتاهها.
	. aكم تبلغ قوة االحتكاك بني اجلسم والسطح؟
	. bما مقدار معامل االحتكاك احلركي؟

 5-3القوة واحلركة يف بعدين

. 65يتزن جســم حتت تأثري ثالث قــوى؛ إذ تؤثر القوة
األوىل  33.0 Nيف اجتاه يصنع زاوية  90.0°بالنســبة
إىل املحور  ،xأما القوة الثانية  44.0 Nفتؤثر يف اجتاه
يصنع زاوية  60.0°بالنســبة إىل املحور  .xما مقدار
واجتاه القوة الثالثة؟
ُ . 66ربط جسامن بخيط يمر فوق بكرة ملساء مهملة الكتلة،
بحيث يســتقر أحدمها عىل ســطح مائل ،واآلخر

27.0°

27.0°

75.0 N

75.0 N

150.0 N

ال�شكل 5-19

	. 68يراد دفع صخرة كبرية كتلتها  20.0 kgإىل قمة جبل
دون دحرجتها .فإذا كان معامل االحتكاك احلركي
بني الصخرة وسطح اجلبل  ،0.40وميل سطح اجلبل
 30.0°عىل األفقي:
	. aفام القوة التــي يتطلبها دفع الصخــرة إىل قمة
اجلبل برسعة ثابتة؟
	. bإذا دفعت الصخرة برسعة  ،0.25 m/sوتط ّلب
الوصول إىل قمة اجلبل  8.0ساعات ،فام ارتفاع
اجلبل؟
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. 69التزلج تُســحب زالجة كتلتها  50.0 kgعىل أرض
منبســطة مغطاة بالثلج .إذا كان معامل االحتكاك
السكوين  ،0.30ومعامل االحتكاك احلركي ،0.10
فاحسب:
	. aوزن الزالجة.
	. bالقوة الالزمة لكي تبدأ الزالجة يف احلركة.
	. cالقوة التي تتطلبها الزالجة لتســتمر يف احلركة
برسعة ثابتة.
	. dبعــد أن تبــدأ الزالجــة يف احلركة ،مــا القوة
املحصلة التي حتتــاج إليها الزالجة لتتســارع
بمقدار 3.0 m/s 2؟
. 70الطبيع��ة تُنقل شجرة بشاحنة ومقطورة ذات سطح
ٍ
مســتو ،كام يف الشــكل  .5-20إذا انزلقت قاعدة
الشــجرة فإهنا ســتنقلب وتتلف .فإذا كان معامل
االحتكاك الســكوين بني الشجرة وسطح املقطورة
 0.50فام أقل مســافة يتطلبها توقف الشاحنة التي
تســر برسعة  ،55 km/hبحيث تتسارع بانتظام
دون أن تنزلق الشجرة أو تنقلب؟

. 72ح ّل��ل وا�س��تنتج جتول أمحد وسعيد وعبداهلل يف مدينة
األلعاب ،فرأوا املنزلق العمالق ،وهو سطح مائل طوله
 ،70 mيميل بزاوية  27°عىل األفقي .وقد هتيأ رجل
وابنه لالنزالق عىل هذا املنزلق .وكانت كتلة الرجل
 ،135 kgوكتلة االبن  .20 kgتساءل أمحد :كم يقل
الزمن الذي يتطلبه انزالق الرجل عن الزمن الذي
يتطلبه انزالق االبن؟ أجاب سعيد :سيكون الزمن
الالزم لالبن أقــل .فتدخل عبداهلل قائالً :إنكام عىل
خطأ ،سيصالن إىل أســفل املنزلق يف الوقت نفسه.
ِ
أجر التحليل املطلوب لتحديد أهيام عىل صواب.

الكتابة يف الفيزياء

. 73استقص بعض التقنيات املستعملة يف الصناعة لتقليل
االحتكاك بني األجزاء املختلفة لآلالتِ .
ف تقنيتني
وص ْ
موضحا دور الفيزياء يف عمل كل منها.
أو ثال ًثا،
ً
�. 74أوملبياد بدأ حدي ًثا الكثري من العبي األوملبياد ـ ومنهم
العبو القفز والتزلج والسباحون ـ يستعملون وسائل
متطورة لتقليل أثر االحتكاك وقوى ممانعة اهلواء واملاء.
ابحث يف واحدة من هذه األدوات ،وبني كيف تطورت
لتواكب ذلك عرب السنني ،ووضح كيف أ ّثرت الفيزياء
يف هذه التطورات.

مراجعة تراكمية
ال�شكل 5-20

التفكري الناقد

. 71ا�ستخدام النماذج اعترب األمثلة التي درستها يف هذا
الفصل نامذج لتكتب مثاالً حلل املسألة اآلتية ،عىل أن
يتضمن حتليل املسألة ورسمها ،وإجياد الكمية املجهولة،
وتقويم اجلواب :تسري سيارة كتلتها  975 kgبرسعة
 .25 m/sإذا ضغط ســائقها عىل املكابح فام أقرص
مسافة حتتاج إليها السيارة لتتوقف؟ افرتض أن الطريق
مصنوع من اخلرســانة ،وقوة االحتكاك بني الطريق
والعجالت ثابتة ،والعجالت ال تنزلق.
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. 75امجع أو اطــرح ًّ
كل مما يأيت ،وضع اجلواب باألرقام
املعنوية الصحيحة:
	4.7 g + 85.26 g. a
	0.608 km + 1.07 km. b
	186.4 kg – 57.83 kg. c
	60.8 s – 12.2 s. d
ركبت دراجتك اهلوائية مدة  1.5 hبرسعة متوسطة
َ . 76
مقدارهــا  ،10 km/ hثم ركبتهــا مدة 30 min
برسعة متوســطة مقدارها  .15 km / hاحســب
مقدار رسعتك املتوسطة يف هذه الرحلة.

�أ�سئلة االختيار من متعدد
اخرت رمز الإجابة ال�صحيحة فيما ي�أتي:

. 5يؤثر خيط يف صندوق كام يف الشــكل أدناه بقوة مقدارها
 18 Nمتيــل عىل األفقــي بزاوية  .34°ما مقــدار املركّبة
األفقية للقوة املؤثرة يف الصندوق؟
F

بجرارين.
ُ . 1يسحب جذع شــجرة كتلته 1.00 × 103 kg
ّ
21.7 N C
اجلرارين ( 18.0°كام يف
إذا كانت الزاويــة املحصورة بني ّ
32 N D
		
15 N B
الشــكل) ،وكل جرار يسحب بقوة  ،8.00 × 102 Nفام
مقدار القوة املحصلة التي سيؤثران هبا يف جذع الشجرة؟ . 6الحظ عبداهلل يف أثنــاء قيادته لدراجته اهلوائية عىل طريق
شجرة مكســورة تغلق الطريق عىل ُبعد  42 mمنه .فإذا
1.58 × 1
 03 N C
		
250 N A
كان عبد اهلل يقود دراجته برسعة  50.0 km/hومعامل
1.60 × 1
 03 N D 1.52×103 N B
االحتكاك احلركي بني إطارات الدراجة والطريق ،0.36
علم بأن كتلة عبداهلل
فام املسافة التي يقطعها حتى يتوقف؟ ً
9.0°
1.00×103 kg
والدراجة م ًعا .95 kg
9.0°
34°

		
10 N A

َ
الطريان مبــارشة يف اجتاه الــرق برسعة
طيــار
. 2حياول
ٌ
 .800.0 km/hفــإذا كانت رسعة الريــاح القادمة من
اجتــاه اجلنوب الغريب  80.0 km/hفام الرسعة النســبية
للطائرة بالنسبة لألرض؟
A
B

شامل الرشق 804 km /h ،5.7°
شامل الرشق 858 km/h ،3.8°

A

B

3.00 m
4.00 m

C

8.12 m

D

27.3 m

الأ�سئلة املمتدة

. 7بدأ رجل امليش من موقع يبعد  310 mشامالً عن سيارته يف
اجتاه الغرب وبرسعة ثابتة مقدارها  .10 km/hكم يبعد
الرجل عن سيارته بعد مرور  2.7 minمن بدء حركته؟

 Cشامل الرشق 859 km /h ،4.0°
	. 8جيلس طفل كتلته  41.2 kgعىل سطح يميل عىل األفقي
 Dشامل الرشق 880 km/ h ،45°
بزاوية  .52.4°إذا كان معامل االحتكاك الســكوين بينه
قرر بعض الطــاب بناء عربة خشــبية كتلتها 30.0 kg
وبني الســطح  ،0.72فام مقدار قوة االحتكاك السكوين
ّ .3
ِ
فوق زالجة .فإذا وضعت العربة عىل الثلج وصعد عليها
التي تؤثر يف الطفل؟
راكبان كتلة كل منهام  ،90.0 kgفام مقدار القوة التي جيب
أن يســحب هبا شخص العربة لكي تبدأ يف احلركة؟ اعترب
معامل االحتكاك السكوين بني العربة والثلج .0.15
A
B

1.8 × 102 N
3.1 × 102 N

C
D

2.1 × 1
 03 N
1.4 × 1
 04 N

. 4أوجد مقدار املركّبة الرأســية ( )yلقوة مقدارها 95.3 N

تؤثر بزاوية  57.1°بالنسبة إىل األفقي.

		
51.8 N A
		
80.0 N B

C

114 N

D

175 N

الآالت احلا�سبة لي�ست �سوى �آالت

إذا ُأتيح لك اســتعامل اآللة احلاســبة يف االختبار
تعرف األرقام ذات الصلة،
فاســتعملها بحكمةّ .
وحدد أفضل طريقة حلل املسألة قبل بدء النقر عىل
مفاتيح اآللة.
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م��ا ال��ذي �س��تتعلمه يف ه��ذا
الف�صل؟
·تطبيق قوانــن نيوتن ،وما تعلمته عن
املتجهات لتحليل احلركة يف ُبعدين.
·حل مســائل تتعلق بحركة املقذوفات
واحلركة الدائرية.
·حل مسائل تتعلق بالرسعة النسبية.

الأهمية
إن وسائل النقل واأللعاب يف مدينة األلعاب
ال ختلو من آالت أو أجزاء آالت تتحرك عىل

شكل مقذوفات أو تتحرك حركة دائرية،
أو تتأثر بالرسعة النسبية.

دوارة قبل أن تبدأ هذه األراجيح يف
أرجوحة ّ
الدوران تكون املقاعد مع ّلقة رأس ًّيا ،وعندما

تتسارع تتأرجح املقاعد بعيدً ا؛ مائلة بزاوية ما.

ِّ
فكر ◀
عندما تدور هذه األراجيح برسعة ثابتة املقدار ،هل
يكون هلا تسارع؟
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كيف ميكن و�صف حركة املقذوف؟

التحليل

�س���ؤال التجربة هــل يمكنك وصف حركة مقذوف يف
كال االجتاهني األفقي والرأيس؟

كيف تتغري رسعة الكرة يف االجتــاه الرأيس؟ هل تزداد
أو تقل أو تظل ثابتة؟ كيف تتغري رسعة الكرة يف االجتاه
األفقي؟ هل تزداد أو تقل أو تظل ثابتة؟

اخلطوات

N
K
K LL M
M N

JJ

II

A
A B
B CC D
D E
E FF G
G H
H

. 1استعن بخلفية مقسمة إىل مربعات عىل تصوير كرة
مقذوفــة بالفيديو ،عىل أن تبــدأ حركتها برسعة يف
االجتاه األفقي فقط.

التفكري الناقد صف حركة جسم ُيقذف أفق ًّيا.

�. 2أن�شئ الر�سوم البيانية وا�ستخدمها ارسم موقع الكرة
كل  0.1 sعىل ورقة رسم بياين.
. 3ارســم شــكلني للحركة :أحدمها يوضــح احلركة
األفقية للكرة ،واآلخر يوضح حركتها الرأسية.
رابط الدر�س الرقمي

 6-1حركة املقذوف

Projectile Motion

إذا راقبت كرة قــدم قذفت أو ضفد ًعا يقفز فســوف تُالحظ أهنام
يتحــركان يف اهلواء يف مســارات متشــاهبة ،كام يف حركة الســهام
والطلقــات بعد قذفها .وكل مســار مــن هذه املســارات عبارة
عــن منحنى يتحرك اجلســم فيــه إىل أعىل مســافة مــا ،ثم يغري
اجتاهه بعــد فرتة ويتحــرك إىل أســفل ،وربام تكون معتــا ًدا عىل
رؤية هــذا املنحنى الذي ُيســمى يف الرياضيــات القطع املكافئ.

ُيســمى اجلســم الذي يطلق يف اهلواء مقذو ًفا .ما القوى التي تؤثر
يف اجلســم املقذوف بعد إطالقه؟ يمكنك رسم خمطط اجلسم احلر
للمقذوف ،وحتديد كل القوى املؤثــرة فيه .فبغض النظر عن كتلة
اجلسم املقذوف ،فإنه عند إطالقه واكتسابه رسعة ابتدائية ،وبإمهال
قوة مقاومة اهلواء تكون القوة الوحيدة التي تؤثر فيه يف أثناء حركته
يف اهلواء هي قــوة اجلاذبية األرضية ،وهذه القــوة هي التي جتعله
ٍ
منحن أو عىل شكل قطع مكافئ .إن حركة اجلسم
يتحرك يف مسار
املقذوف يف اهلواء تســمى مســار املقــذوف ،وإذا عرفت الرسعة
االبتدائية للمقذوف فستتمكن من حساب مسار اجلسم.

www.ien.edu.sa

الأهداف

· ُتالحظ أن احلركتني األفقية والرأسية للمقذوف
مستقلتان.
·تربط بني أقىص ارتفاع يصل إليه املقذوف،

وزمن حتليقه يف اهلواء ،ورسعته االبتدائية الرأسية
باستعامل احلركة الرأسية.
·حتدد املدى األفقي باستعامل احلركة األفقية.
تف�سر كيف يعتمد شكل مسار املقذوف عىل اإلطار
· ّ
الحظ منه.
املرجعي الذي ُي َ

املفردات

		
املقذوف
		
املدى األفقي

مسار املقذوف
زمن التحليق
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ا�ستقاللية احلركة يف ُبعدين

Independence of Motion in Two Dimensions

ال�سقوط من فوق احلافة
الكرةA،فام شكل مسار حركة الكرة يف اهلواء كام
أحدمهاDFأمامCEاآلخر
إحداهماJ IKإذا
�M
كرتني؛LNكتل��ة
� N
وتقاذفا B
AC BD
طالبان EG
وقف FH
GI H
JL K
أح�ض��ر M
ٍ
منحن ( قطع مكافئ) ،كام تعلمت ساب ًقا .تُرى ،ملاذا تتخذ الكرة هذا
تشــاهده؟ إنه مسار
�ضعف كتلة الثانية.
املسار؟ ختيل أنك تقف مبارشة خلف أحد الالعبني وتراقب حركة الكرة عندما تُرضب،
.1توقع �أي الكرتني �ست�صل الأر�ض
بم تُش ِّبه حركتَها؟ ستالحظ أهنا تصعد إىل أعىل ،ثم تعود إىل أسفل كأي جسم ُيقذف رأس ًّيا
�أو ًال عندما تُدحرجهما على �سطح
إىل أعىل يف اهلواء .ولــو كنت تراقب حركة الكرة من منطــاد مرتفع فوق الالعبني ،فأي
طاول��ة بحيث تك��ون �ســــ��رعتاهما
ٍ
حركة تشــاهد عندئذ؟ ستالحظ أن الكرة تسري أفق ًّيا برسعة ثابتة من العب إىل آخر ،كأي
مت�س��اويتني ،عل��ى �أن ي�س��قطا
جســم ينطلق برسعة أفقية ابتدائية ،مثل حركة قــرص مطاطي عىل جليد ناعم .إن حركة
ع��ن احلاف��ة يف اللحظ��ة نف�س��ها؟
املقذوف هي تركيب هلاتني احلركتني.
.2توقع �أي الكرت�ين تكون �أبعد عن
الطاولة حلظة مالم�ستها الأر�ض؟
ف�سر توقعاتك.
ّ .3
 .4اخترب توقعاتك.
التحليل واال�ستنتاج
.5ه��ل ت�ؤث��ر كتلة الك��رة يف حركتها؟
وه��ل الكتل��ة عام��ل م�ؤث��ر يف �أي
معادل��ة م��ن مع��ادالت احلرك��ة
للمقذوفات؟

ال�ش��كل  6-1قذف��ت الك��رة الت��ي ع��ن
اليمني �أفق ًّيا ،بينما �أ�س��قطت الكرة الأخرى
م��ن ال�س��كون يف اللحظ��ة نف�س��ها .الحظ �أن
املواق��ع الر�أ�س � ّية للكرت�ين مت�س��اوية يف كل
حلظة.
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أي قوى تؤثر يف الكرة بعد أن تغادر يد الالعب؟ إذا
ملاذا تتحرك املقذوفات هبذه الكيفية؟ ّ
أمهلت مقاومة اهلواء فإن القوة الوحيدة املؤثرة هي قوة اجلاذبية األرضية إىل أسفل .كيف
يؤثر ذلك يف حركة الكرة؟ تعطي قو ُة اجلاذبي ُة األرضي ُة الكر َة تسار ًعا إىل أسفل.

يبني الشكل  6-1مساري كرتني بدأتا احلركة يف اللحظة نفسها ومن االرتفاع نفسه بحيث
حرا ،بينام ُقذفت الثانية برسعة أفقية ابتدائية مقدارها 2 m/s
تُركت األوىل لتسقط سقو ًطا ًّ
من االرتفاع نفســه .ما وجه الشبه بني املسارين؟ انظر إىل موقعيهام الرأسيني .إن ارتفاعي
الكرتني متساويان يف كل حلظة ،لذا فإن رسعتيهام املتوسطتني الرأسيتني متساويتان خالل
الفرتة الزمنية نفسها .وتدل املسافة الرأسية املتزايدة التي يقطعاهنا عىل أن احلركة متسارعة
إىل أسفل ،وهذا بســبب قوة اجلاذبية األرضية .الحظ أن احلركة األفقية للكرة املقذوفة مل
تؤثر يف حركتها الرأســيةّ .
إن اجلســم املقذوف أفق ًّيا ليس له رسعة ابتدائية رأسية ،لذلك
فحركته الرأسية تشبه حركة اجلســم الذي يسقط رأس ًّيا من السكون ،وتتزايد الرسعة إىل
أسفل بانتظام بسبب قوة اجلاذبية األرضية.

c

بداية

b

a

 bبداية

c

a

vx
ax

+y

ay

vy

+x

يبني الشكل  6-2aخم ّططني منفصلني للحركتني األفقية والرأسية جلسم مقذوف؛ حيث
يمثل خم ّطط احلركة الرأســية حركة الكرة التي أسقطت يف اجتاه املحور  ،yبينام يبني خم ّطط
احلركة األفقية الرسعة الثابتة يف اجتاه املحور  xللكرة املقذوفةَّ .
إن الرسعة يف االجتاه األفقي
دائم لعدم وجود قوى تؤثر يف الكرة يف هذا االجتاه.
ثابتة ً
ُجعت الرسعتان األفقية والرأســية يف الشكل  6-2bلتشــكّال الرسعة املتجهة الكلية.
مسارا
ويمكن مالحظة أن الرسعة األفقية الثابتة والتســارع الرأيس املنتظم قد أنتجا م ًعا
ً
يتّخذ شكل القطع املكافئ.

ال�ش��كل  6-2ميكن ف�صل حركة اجل�سم
�إل��ى مر ّكبتيه��ا الأفقي��ة يف اجت��اه حم��ور x
والر�أ�سية يف اجتاه حمور  .yويبني ال�شكل a
حتليل ال�سرعة �إلى املر ّكبتني الأفقية والر�أ�سية.
�أما ال�ش��كل  bفيبني جم��ع املر ّكبتني الأفقية
والر�أ�س��ية لت�ش � ّكال ال�س��رعة املتجهة الكلية
املما�سية للم�سار.

احلركة يف ُبعدين

يمكن حتديد حركة املقذوف يف ُبعدين عن طريق حتليل احلركة إىل مركّبتني متعامدتني.
. 1ح ّلل حركة املقذوف إىل حركة رأسية (يف اجتاه املحور  ،)yوأخرى أفقية (يف اجتاه املحور .)x
. 2احلركة الرأســية للمقذوف هي نفسها حركة جسم ُقذف رأس ًّيا إىل أعىل أو ُأسقط أو قذف رأس ًّيا إىل أسفل؛ حيث تؤثر
قوة اجلاذبية األرضية يف اجلســم وتسبب تســارعه بمقدار  .gراجع القسم  3-3لتنشيط ذاكرتك حول حلول مسائل
السقوط احلر.
. 3حتليل احلركة األفقية ملقذوف يشبه متا ًما حل مســألة حركة جسم يتحرك أفق ًّيا برسعة متجهة ثابتة .فعند إمهال مقاومة
اهلواء ال توجد قوة أفقية تؤثر يف اجلسم ،وألنَّه ال توجد قوى تؤثر يف املقذوف يف االجتاه األفقي فال يوجد تسارع أفقي؛
أي أن( .ax = 0.0يف حل املسائل استعمل ال ُّطرق نفسها التي تعلمتها ساب ًقا يف القسم .)2-4
ْ
. 4احلركتان األفقية والرأســية هلام الزمن نفســه؛ فالزمن منــذ إطالق املقذوف حتى اصطدامه باهلدف هو الزمن نفســه
للحركتني األفقية والرأسية .ولذا عند حساب الزمن إلحدى احلركتني تكون قد َحسبت الزمن للحركة الثانية.

163

ُ . 1قذف حجر أفق ًّيا برسعة  5.0 m/sمن فوق سطح بناية ارتفاعها .78.4 m
	. aما الزمن الذي يستغرقه احلجر للوصول إىل أسفل البناية؟
	. bعىل أي ُبعد من قاعدة البناية يرتطم احلجر باألرض؟
	. cما مقدار املركّبتني الرأسية واألفقية لرسعة احلجر ُقبيل اصطدامه باألرض؟

. 2يشرتك عمر وصديقه يف إعداد نموذج ملصنع ينتج زرافات خشبية .وعند هناية خط اإلنتاج تنطلق الزرافات أفق ًّيا من
حافة حزام ناقل وتســقط داخل صندوق يف األســفل .فإذا كان الصندوق يقع عىل ُبعد  0.6 mأسفل احلزام ،وعىل
ُبعد أفقي مقداره  ،0.4 mفام مقدار الرسعة األفقية للزرافات عندما ترتك احلزام الناقل؟

املقذوفات التي تطلق بزاوية
Projectiles Launched at an Angle
عندما ُيط َلق مقذوف بزاوية ما يكون لرسعته االبتدائية مركّبتان :إحدامها أفقية ،واألخرى
رأســية .فإذا ُقذف جســم إىل أعىل فإنه يرتفع برسعة تتناقص حتى يصل إىل أقىص ارتفاع
له ،ثم يأخذ يف السقوط برسعة متزايدة .الحظ الشكل  6-3aالذي يبني احلركتني األفقية
والرأســية بصورة منفصلة للمقذوف .ويف نظام املحاور يكون املحور  xأفق ًّيا ،واملحور y
رأســ ًّيا .الحظ التامثل يف مقادير الرسعة الرأسية ،حيث يتســاوى مقدار الرسعة يف أثناء
الصعود والنزول عند كل نقطة يف االجتاه الرأيس ،ويكون االختالف الوحيد بينهام يف اجتاه
الرسعة؛ فهام متعاكسان.
ال�ش��كل  6-3اجلم��ع االجتاه��ي ل��ـ y
v
و  vxعن��د كل مو�ض��ع ي�ش�ير �إل��ى اجت��اه
التحليق.

يوضح الشكل  6-3bكميتني ترافقان مســار املقذوف؛ إحدامها هي أقىص ارتفاع يصل
إليه املقــذوف ،حيث يكون له هناك رسعــة أفقية فقط؛ ألن رسعته الرأســية صفر .أما
الكمية األخرى فهي املدى األفقي  ،Rوهي املسافة األفقية التي يقطعها املقذوف .أما زمن
التحليق فهو الزمن الذي يقضيه املقذوف يف اهلواء.
b

c
a a

a

b

vx cvx
ax ax
a a

vy vy

�أق�صى ارتفاع

R

المدى الأفقي
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+y +y

البداية

+x +x

a

مثــــــــــال 1

حتليق كرة ُقذفت كرة برسعة متجهة  4.5 m/sيف اجتاه يصنع زاوية  66°عىل األفقي .ما أقىص ارتفاع تصل إليه الكرة؟
وما زمن حتليقها عندما تعود إىل املستوى نفسه الذي ُقذفت منه؟
1

+y

حتليل امل�س�ألة ور�سمها

ارسم نظام املحاور عىل أن يكون املوقع االبتدائي للكرة عند نقطة األصل.
بني مواقع الكرة عند بداية حركتها وعند أقىص ارتفاع تصله ،وعند هناية حتليقها.
املجهول
املعلوم
yi =0.0 m   θi= 66°
vi= 4.5 m/s   ay= -g

2

? =ymax
a

?=t

vi
+x

v
vi

�إيجاد الكمية املجهولة

v xi

احسب املركّبة الرأس ّية للرسعة االبتدائيةvyi

i

v


vyi= v
  i sin θi

بالتعوي�ضθi= 66° ،vi= 4.5 m/s

)= (4.5 m/s)(sin 66°
= 4.1 m/s

أوجد صيغة أو معادلة للزمن .t

vy= v
 yi + a
 y t

بالتعوي�ضay= -g

=v
 yi  - gt

 yi- v
v
 y
______ = t
   g

احسب الزمن .t

4.1 m/s - 0.0 m/s
 9.80 m/s

_______________ =
   

2
= 0.42 s

أوجد أقىص ارتفاع.

∆y
 = v
__  yi t +
 12  a
 yt 2
ymax= y i+ v
__  yi t +
 12  a
  y t 2

بالتعوي�ضay= -g ،yi=0.0 ،t=0.42 s
 vyi=4.1 m/s ،g =9.80 m/s2

   = 0
) .0 m + (4.1 m/s) (0.42 s
__ +
   12  (-9.80 m/s2 ) (0.42 s)2
   = 0.86 m

احسب الزمن الالزم للعودة إىل االرتفاع نفسه حلظة اإلطالق.

زمن ال�صعود = زمن النزول
زمن التحليق = زمن ال�صعود  +زمن النزول

3

زمن التحليق = 2t
)= 2(0.42 s
= 0.84 s

تقومي اجلواب
•هل الوحدات �صحيحة؟ يبني حتليل الوحدات أن الوحدات صحيحة.

لل�شارات معنى؟ جيب أن تكون كلها موجبة.
•هل إ
•هل اجلواب منطقي؟ يبدو الزمن قلي ً
ال ولكن الرسعة املتجهة االبتدائية الكبرية تربر ذلك.
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)y(m

العب كر ًة من مســتوى األرض برسعة متجهة ابتدائية  27.0 m/sيف اجتاه يميل عىل األفقي بزاوية مقدارها
. 3قذف
ٌ
 ،30.0°كام يف الشــكل  .6-4أوجــد ًّ
كل من الكميات اآلتية،
م�سار الكرة
علم أن مقاومة اهلواء مهملة:
ً
60.0°
	. aزمن حتليق الكرة.
30.0°
	. bأقىص ارتفاع تصله الكرة.
)x(m
	. cاملدى األفقي للكرة.
ال�شكل 6-4

. 4يف الســؤال الســابق ،إذا قذف الالعب الكرة بالرسعة نفسها
ولكن يف اجتاه يصنــع زاوية  60.0°عىل األفقي ،فام زمن حتليق الكرة؟ وما املــدى األفقي؟ وما أقىص ارتفاع تصله
الكرة؟
. 5تُقذف كرة من أعىل بناية ارتفاعها  50.0 mبرسعة ابتدائية  7.0 m/sيف اجتاه يصنع زاوية  53.0°عىل األفقي .أوجد
مقدار واجتاه رسعة الكرة حلظة اصطدامها باألرض.

م�سارات املقذوفات تعتمد على موقع املُ�شاهد
Trajectories Depend upon the Viewer
افرتض أنك جتلس يف حافلة ،وقذفت كرة إىل أعىل ثم التقطتها عند عودهتا إىل أسفل .تبدو
مســتقيم إىل أعىل وإىل أسفل .لكن ما الذي يشاهده ُمراقب
مسارا
الكرة لك أهنا سلكت
ً
ً
يقف عىل الرصيف؟ يشاهد ا ُملراقب الكرة تغادر يدك وترتفع إىل أعىل ثم تعود مرة أخرى
أيضا ،وســيكون ليدك واحلافلة والكرة
إىل يــدك .وألن احلافلة تتحرك فإن يدك تتحرك ً
الرسعة املتجهة نفسها .لذا يبدو مسار الكرة مشا ًهبا ملسار الكرة يف املثال السابق.

مقاوم��ة الهواء الحظ أننا أمهلنا أثر مقاومة اهلــواء يف حركة املقذوفات حتى اآلن .وقد
تكــون مقاومة اهلواء قليلة جدًّ ا جتاه بعض املقذوفــات إال أهنا تكون كبرية جتاه مقذوفات
أخرى .ففي كرة اجلولف مث ً
ال تؤدي النتوءات الصغرية عىل سطح الكرة إىل تقليل مقاومة
اهلــواء ،ومن ثم إىل زيادة املدى األفقي .أما يف كرة البيســبول فإن دوراهنا حول نفســها
جيعلها تتأثر بقوى تؤدي إىل انحرافها عن مسارها .من املهم أن نتذكر أن قوة مقاومة اهلواء
دائم ،وقد تكون مهمة.
موجودة ً
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 6-1مراجعة
	. 6ر�س��م تخطيط��ي للج�س��م احل��ر ينزلــق مكعب من
اجلليد عىل ســطح طاولة دون احتــكاك وبرسعة
متجهة ثابتة ،إىل أن يغادر حافة الطاولة ســاق ًطا يف
اجتاه األرض .ارســم خمطط اجلسم احلر للمكعب،
وكذلك نموذج اجلســيم النقطي مبينا التسارع عند
نقطتني عىل سطح الطاولة ونقطتني يف اهلواء.

. 7حرك��ة املقذوف تُقذف كــرة يف اهلواء بزاوية 50.0°

بالنسبة إىل املحور الرأيس وبرسعة ابتدائية .11.0 m/s
احسب أقىص ارتفاع تصله الكرة.

. 8حرك��ة املق��ذوف قذفت كرة تنس مــن نافذة ترتفع
 28 mفوق سطح األرض بسـرعة ابتدائية مقدارها

 ،15.0 m/sوبزاوية  20.0°حتت األفقي .ما املسافة
التي تتحركها الكرة أفق ًّيا قبيل اصطدامها باألرض؟

جســا ُقــذف بالرسعة
. 9التفك�ير الناقد افرتض أن
ً
نفسها ويف االجتاه نفســه عىل األرض والقمر .فإذا
عــرف أن مقدار تســارع اجلاذبية عــى القمر )(g
يســاوي   __16قيمته عىل األرض .وضح كيف تتغري
الكميات اآلتية:
 .bزمن حتليق اجلسم
		
	vx. a

		
ymax
	 . c

R .d
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 6-2احلركة الدائرية

عندما يتحرك جســم برسعة ثابتة املقدار يف مســار دائري ،أو يــدور حجر مثبت يف هناية
خيط ،هل يكون هلذه األجســام تســارع؟ قد يتبادر إىل ذهنك يف البداية أن هذه األجسام
ال تتسارع؛ ألن مقدار رسعتها ال يتغري ،لكن تذكر أن التسارع هو التغري يف الرسعة املتجهة
واجتاها) ،وليس يف مقدار الرسعة فقط .وألن اجتاه حركة احلجر يتغري حلظ ًّيا فإن
(مقــدارا
ً
ً
الرسعة املتجهة للحجر تتغري ،لذلك فهو يتسارع.

الأهداف

•تف�سر ملاذا يتسارع اجلسم
الذي يتحرك برسعة ثابتة
املقدار يف مسار دائري.
• ت�صف كيف يعتمد مقدار
التسارع املركزي عىل رسعة
اجلسم ،ونصف قطر مساره
الدائري.
• حتدد القوة التي تســبب
التسارع املركزي.

و�صف احلركة الدائرية

املفردات

احلركة الدائرية املنتظمة

التسارع املركزي
القوة املركزية
v
vc

b

Circular Motion
www.ien.edu.sa

a

Describing Circular Motion

احلركة الدائرية املنتظمة هي حركة جســم أو جسيم برسعة ثابتة املقدار حول دائرة نصف
ويدد موقع اجلســم يف احلركة الدائرية املنتظمة بالنســبة إىل مركز الدائرة
قطرهــا ثابتُ .
بمتجه املوقع  ،rكام يف الشــكل  .6-5aوعندما يدور اجلسم حول الدائرة فإن طول متجه
املوقع ال يتغري ،لكن اجتاهه يتغري .وإلجياد رسعة اجلســم جيب إجياد متجه اإلزاحة الذي
بالتغي يف املوقع  .∆rويبني الشكل  6-5bمتجهي موقع r1:عند بداية فرتة زمنية،
يعرف
ّ
و r2عند هنايتهــا .تذكر أن متجه املوقع هو متجه ذيله عند نقطة األصل .ولعلك تالحظ
من رســم املتجهات أن  r2، r 1تُطرحان إلعطــاء املحصلة  ∆rخالل الفرتة الزمنية .وكام
___ =  ،vلذا فإن الرسعة املتجهة املتوسطة
∆d
تعلم فإن الرسعة املتجهة املتوســطة تســاوي
∆t
يف احلركة الدائرية تســاوي ∆r
___ =  .vومتجه الرسعة له اجتاه اإلزاحة نفســه ،لكن بطول
∆t
عمودي عىل متجه املوقع؛
خمتلف .يف الشــكل  6-6aيمكنك مالحظة أن متجه الرسعة
ّ
مماس ملحيط الدائرة ،وعندما يدور متجه الرسعة حول الدائرة يبقى مقداره ثابتًا ،لكن
أي ّ
ْ
اجتاهه يتغري.

حتدد اجتاه تسارع اجلسم املتحرك حركة دائرية منتظمة؟ يبني الشكل  6-6aمتجهي
كيف a
b
c
∆θ
الرسعة  v1و v2عند بداية الفرتة الزمنية وهنايتها .ويمكن إجياد الفرق بني متجهي الرسعة
املتجهة  ∆vبطرح الرسعتني املتجهتني v1و v2كام يف الشكل  .6-6bيكون التسارع املتوسط
ال�ش��كل  6-5الإزاح��ة  ∆rجل�س��م يف
أي يف اجتاه مركز الدائرة .والحظ أن متجه التسارع يف احلركة
∆v
حركة دائرية مق�س��ومة على الزمن ت�س��اوي 
___ =  aيف اجتاه  ∆vنفسه؛ ْ
∆t
التسارع املركزي.
التسارع
يســمى هذا
دائم إىل مركز الدائرة ،لذا
َ
ُ
َّ
ال�س��رعة املتجه��ة املتو�س��طة خ�لال ه��ذه الدائرية املنتظمة يشــر ً

الفرتة الزمنية.

ال�ش��كل  6-6يك��ون اجت��اه التغ�ير يف
ال�س��رعة يف اجت��اه مركز الدائ��رة ،لذا ف�إن
الت�سارع ي�شري نحو املركز � ً
أي�ضا.
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v
b

c

v

∆θ

v

vv

v

ac

v
v

v

v

a

a

b

a

الت�سارع املركزي

Centripetal Acceleration

كيف يمكنك أن حتســب مقدار التسارع املركزي جلســم ما؟ قارن بني املثلث الناتج عن
متجهات املوقع يف الشكل  6-5bواملثلث الناتج عن متجهات الرسعة يف الشكل .6-6b
إن الزاوية بني  r1و  r2هي نفسها الزاوية بني  v1و  ،v2لذا يكون املثلثان متشاهبني .وهكذا
___ =___
 .∆rوبقسمة الطرفني عىل الزمن  ∆tينتج:
  ∆v
r
فإن   v
___
____ =    ∆r
   ∆v
r∆t
v∆t
∆v
___ = a
___ =  ،vوكذلك    ∆t
   ∆r
لكن
∆t
___ 1
∆r
___ 1
∆v
__
__
بإعادة ترتيب املعادلة السابقة
    r    ∆t    =   v    ∆t
v
a
__
__
			
وبالتعويض نجد أن:
 r  =   v

) (

تطبيق الفيزياء
امل�صاعد الف�ضائية يعترب العلماء
نظاما قليل
ا�س��تعمال امل�صاع��د الف�ضائي��ة ً
التكاليف للنقل �إلى الف�ضاء؛ حيث يتم ربط
�س��لك مبحطة عند خط اال�س��تواء الأر�ضي،
وميت��د بط��ول  35٫800 kmم��ن �س��طح
الأر�ض ،ويثبت يف ثقل موازِن ،ويبقى م�شدودًا
ب�سبب القوة املركزية .وت�سري مركبات خا�صة

) (

من أهدافنا بحلول

بالطاقة املغناطي�سية على هذا ال�سلك.
الربط مع رؤية 2030

تعبريا عن التسارع املركزي.
حل هذه املعادلة إلجياد  aوارمز هلا بالرمز ً a C

2030
1452

االرتقاء �
بمؤرس رأس المال االجتماعي من المرتبة ) (26اىل المرتبة )(10

__ = aC
	   vr
التسارع املركزي
2

دائم ،و يساوي مقداره حاصل قسمة مربع
يشري اجتاه التسارع املركزي إىل مركز الدائرة ً
الرسعة عىل نصف قطر دائرة احلركة.

اقت�صاد مزدهر
Raise Social capital index from
position 26 to position 10

زيادة متوسط العمر المتوقع من ) (74إىل ) (80عاماً

كيف يمكنك أن حتسب مقدار رسعة جسم يتحرك يف مسار دائري؟ من الطرائق املستخدمة
قياس الزمن الالزم إلكامل دورة كاملة  ،Tويســمى الزمن الدوري ،حيث يقطع اجلســم
خالل هذا الزمن مسافة تســاوي حميط الدائرة ،2πr ،وهبذا يكون مقدار الرسعة يساوي
___ =  .vلذا فإن مقدار التسارع املركزي يساوي:
  2πr

T
 )     2πr
___ (
2
_____ =aC
____ =    Tr
			   4π2 r
 T
2

 4.3.1تعزي��ز ودع��م ثقاف��ة االبت��كار
وريادة الأعمال
Increase the average of life
expectancy from 74 to 80 years

ال�ش��كل  6-7عندم��ا تفل��ت املطرقة من
الرامي ت�سري يف خط م�ستقيم يكون مما�س ًّيا
للم�س��ار الدائري ال��ذي كانت تدور فيه عند
نقطة الإفالت ،ثم تُكمل م�سا ًرا ُي�شبه م�سار
�أي ج�س��م ُيقذف ب�س��رعة ابتدائية �أفقية يف
الهواء.

دائم يف اجتــاه املركـــز ،فال بد أن
وألن تسارع اجلسم الذي يتحرك يف مسار دائري يكون ً
أيضا .ويمكن توضيح هذه القوة بأمثلة متعددة.
تكون القوة املحصلة يف اجتاه مركز الدائرة ً
فالقوة املس ِّببة لدوران األرض حول الشــمس مثال عىل قوة جذب مركزية ناجتة عن قوة
التجاذب الكتيل بني الشــمس واألرض ،والقوة املســ ِّببة لدوران املطرقة يف مسار دائري
ناجتة عن قوة الشد يف اجتاه املركز ،كام يف الشكل  .6-7وتسمى هذه القو ُة القو َة املركزية.
كذلك فإن قانون نيوتن الثاين يمكن تطبيقه عىل احلركة الدائرية املنتظمة عىل النحو اآليت:
القانون الثاين لنيوتن يف احلركة الدائرية

 = mحم�صلةF
 aC

القوة املحصلة املركزية املؤثرة يف جسم يتحرك يف مسار دائري تساوي حاصل رضب
كتلة اجلسم يف تسارعه املركزي.
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ما الذي يبقي ال�س��دادة متحركة يف
م�سار دائري؟

ارجع �إىل دليل التجارب يف من�صة عني

عند حل مســائل عىل احلركة الدائرية املنتظمة مــن املفيد اختيار حمورين :أحدمها يف اجتاه
أي مركز ًّيا .أما
دائم يف اجتاه مركز الدائرة .ون َُس ِّمي هذا املحور c؛ ْ
التســارع ،حيث يكون ً
أي مماس ًّيا .وستطبق
املامسية للدائرة ،ونسميه tang؛ ْ
املحور الثاين فيكون يف اجتاه الرسعة ّ
قانــون نيوتن الثاين عىل هذين املحورين ،كام فعلت يف مســائل احلركــة ذات ال ُبعدين يف
الفصل اخلامس .تذكر أن القوة املركزية هي تســمية أخرى ملحصلة القوى املؤثرة يف اجتاه
املركز؛ فهي متثل جمموع القوى احلقيقية التي تؤثر يف اجتاه املركز.
بالرجوع إىل حالة املطرقة ،الشكل  ،6-7ما االجتاه الذي تطري فيه املطرقة حلظة انطالقها
من السلسلة؟ عند اختفاء قوة الشد يف السلسلة ليس هناك قوة تؤدي إىل تسارع املطرقة يف
اجتاه املركز ،لذا تنطلق املطرقة يف اجتاه رسعتها املامســية للدائرة عند نقطة إفالهتا .تذكر أنه
إذا مل تستطع حتديد مصدر القوة فإن هذه القوة غري موجودة.

مثــــــــــال 2

احلركة الدائرية املنتظمة ُأديرت سدادة مطاطية كتلتها  ،13 gمثبتة عند طرف خيط طوله  ،0.93 mيف مسار دائري
أفقي لتكمل دورة كاملة خالل  .1.18 sاحسب مقدار قوة الشد التي يؤثر هبا اخليط يف السدادة.
1

حتليل امل�س�ألة ور�سمها

2

�إيجاد الكمية املجهولة

ارسم خمطط اجلسم احلر للسدادة.
ّبي نصف القطر واجتاه احلركة.
واملاميس .tang
كون جمموعة املحاور :املركزي ،c
ّ
ّ
املجهول
املعلوم
? = FTقوة الشد
r =0.93 m T=1.18 s m = 13 g

احسب التسارع املركزي.
بالتعوي�ض T = 1.18 s ،r = 0.93 m

m

+tang

r

v

FT

a v

+c

____ = aC
  4π2 r
2

دليل الرياضيات

 T

إجراء العمليات احلسابية باستعامل

)4π2  (0.93 m
 )(1.18 s

__________  =  

2

األرقام املعنوية 217 ،216

   = 26 m/s2

استخدم القانون الثاين لنيوتن حلساب قوة الشد يف اخليط.
بالتعوي�ض  aC = 26 m/s2 ،m = 0.013 kg

FT= m
 aC
)    = (0.013 kg) (26 m/s2
   = 0.34 N

3

تقومي اجلواب
•هل الوحدات �صحيحة؟ يعطي حتليل الوحدات التسارع بـ  m/s2والقوة بـ .N

لل�شارات معنى؟ جيب أن تكون اإلشارات كلها موجبة.
•هل إ
•هل اجلواب منطقي؟ نعم ،قوة الشد تساوي ثالثة أمثال وزن السدادة ،وهذا منطقي ملثل هذه األجسام اخلفيفة.
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. 10يســر متسابق برسعة مقدارها  8.8 m/sيف منعطف نصف قطره  .25 mما مقدار التسارع املركزي للمتسابق؟ وما
مصدر القوة املؤثرة فيه؟
. 11تسري سيارة سباق برسعة مقدارها  22 m/sيف منعطف نصف قطره  .56 mأوجد مقدار التسارع املركزي للسيارة.
وما أقل قيمة ملعامل االحتكاك السكوين بني العجالت واألرض ملنع السيارة من االنزالق؟

. 12تتحرك طائرة برسعة مقدارها  201 m/sعند دوراهنا يف مســار دائري .ما أقل نصف قطر هلذا املســار بوحدة km

يستطيع أن يشكّله قائد الطائرة ،عىل أن ُيبقي مقدار التسارع املركزي أقل من 5.0 m/s2؟

القوة الوهمية

A Nonexistance force

عندما تنعطف سيارة فجأة يف اجتاه اليسار فإن الراكب اجلالس بجانب السائق سيندفع يف
اجتاه الباب األيمن ،فهل هناك قوة خارجية أثرت يف الراكب؟ افرتض موق ًفا آخر مشا ًهبا،
لو أن السيارة التي تستق ّلها توقفت فجأة فإنك ستندفع إىل األمام نحو حزام األمان ،فهل
أثرت فيك قوة إىل األمام؟ ال؛ ألنه بحســب القانون األول لنيوتن فإنك سوف تستمر يف
احلركة بالرسعة نفسها ما مل تؤثر فيك قوة خارجية ،وحزام األمان هو الذي يؤثر فيك بقوة
تدفعك إىل التوقف.
يبني الشكل  6-8سيارة تنعطف نحو اليسار كام ترى من أعىل .سيندفع الراكب يف السيارة
إىل األمام لوال القوة التي تؤثر فيه من الباب يف اجتاه مركز الدائرة ،أي أنه ال توجد قوة تؤثر
يف الراكب إىل اخلارج .أما ما يتحدث عنه البعض ،وقد يشعر به الكثريون من أن هناك قوة
تدفع الراكب إىل اخلارج تســمى قوة الطرد املركزي فإن هذه القوة ال وجود هلا .إن قوانني
نيوتن قادرة عىل تفسري احلركة يف خطوط مستقيمة واحلركة الدائرية.

م�سار م�سافر
بدون �سيارة

سيارة

م�سا

ر ال�

ال�ش��كل � 6-8س��يتحرك الراك��ب �إل��ى
الأم��ام يف خ��ط م�س��تقيم �إذا مل ت�ؤث��ر في��ه
ال�سيارة بقوة �إلى الداخل.

 6-2مراجعة
. 13احلركة الدائرية املنتظمة ما اجتاه القوة املؤثرة يف املالبس
يف أثناء دوران الغسالة؟ وما الذي يولد هذه القوة؟
. 14خمط��ط اجل�س��م احل��ر إذا كنــت جتلــس يف املقعد
اخللفي لســيارة تنعطف إىل اليمني ،فارسم نموذج
اجلســيم النقطي ،وخمطط اجلســم احلر لإلجابة عن
األسئلة اآلتية:
	. aما اجتاه تسارعك؟
	. bما اجتاه القوة املحصلة املؤثرة فيك؟ وما مصدرها؟
. 15القوة املركزية إذا ُح ِّرك حجر كتلته  40.0 gمثبت يف
هناية خيط طوله  0.60 mيف مسار دائري أفقي برسعة
مقدارها  ،2.2 m/sفام مقدار قوة الشــد يف اخليط؟

	. 16الت�س��ارع املرك��زي ذكــر مقال يف جريــدة أنه عندما

تتحرك ســيارة يف منعطف فإن عىل السائق أن ُي ِ
وازن
بني القوة املركزية وقوة الطرد املركزي .اكتب رسالة
إىل اجلريدة تن ُقد فيها هذا املقال.

أردت حتريك كرة كتلتها 7.3 kg
. 17الق��وة املركزية إذا
َ

يف مسار دائري نصف قطره  0.75 mبرسعة مقدارها
 ،2.5 m/sفام مقدار القــوة التي عليك أن تؤثر هبا
لعمل ذلك؟

. 18التفكري الناقد إنك تتحــرك حركة دائرية منتظمة
بســبب دوران األرض اليومي .ما املصدر الذي
يولد هذه القوة التي تؤدي إىل تسارعك؟ وكيف
تؤثر هذه احلركة يف وزنك الظاهري؟
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 6-3ال�سرعة املتجهة الن�سبية

Relative Velocity
www.ien.edu.sa

الأهداف

•حتلّل حاالت تكون فيها
جمموعة املحاور متحركة.
• حتل مسائل تتعلق بالرسعة
النسبية.

افرتض أنك يف قطار يتحرك برسعة  20 m/sيف اجتاه موجب ،وأن صدي ًقا لك يقف ثابتًا
بجانب سكة احلديد ويراقب حركة القطار الذي تستقله عند مروره أمامه ويرصد رسعته.
ما مقدار الرسعة التي يســجلها صديقك للقطار وحلركتك؟ إذا كان القطار يسري برسعة
 ، 20 m/sوأنت جتلس داخله فهذا يعني أن رسعتك  20 m/sكام يقيسها صديقك الذي
يرصد احلركة من نقطة ثابتة عىل األرض .وعندما تقف يف القطار ثابتًا فإن رسعتك بالنسبة
صفرا .وإذا كنت
إىل األرض هي ً
أيضا  ،20 m/sلكن رسعتك بالنسبة إىل القطار تساوي ً
تسري برسعة  1 m/sيف اجتاه مقدمة القطار فهذا يعني أن رسعتك تقاس بالنسبة إىل القطار،
فام مقدار رسعتك بالنسبة إىل كل من القطار وصديقك الثابت عىل األرض حلظة مرورالقطار
أمامه؟ ُيمكن إعادة صياغة الســؤال كاآليت :إذا ُأعطيت رسعة القطار بالنسبة إىل األرض
ورسعتك بالنسبة إىل القطار ،فكيف تقيس رسعتك بالنسبة إىل راصد ثابت عىل األرض؟

يبني الشكل  6-9aمتثي ً
ال اجتاه ًّيا هلذه املسألة .وسوف جتد بعد دراسته أن رسعتك بالنسبة إىل
أي جمموع رسعتك بالنسبة إىل القطار ورسعة
راصد ثابت يقف عىل األرض هي 21 m/s؛ ْ
القطار بالنسبة إىل األرض .افرتض اآلن أنك كنت تسري بالرسعة نفسها لكن يف اجتاه مؤخرة
القطار ،فام رسعتك اآلن بالنسبة إىل راصد ثابت يقف عىل األرض؟ يبني الشكل 6-9b
نظرا إىل أن الرسعتني متعاكستان فإن رسعتك بالنسبة إىل ذلك الراصد تكون 19 m/s
أنه ً
حلظة مرورك أمامه؛ أي الفرق بني رسعة القطار بالنسبة إىل األرض ورسعتك بالنسبة إىل
القطار ،وهكذا جتد أنه إذا كانت احلركة يف خط مســتقيم فإن اجلمع والطرح يســتعمالن
إلجياد الرسعة املتجهة النسبية.

ولو أمعنــت النظر يف كيفية احلصول عىل نتائج الرسعــة ،وحاولت وضع صيغة رياضية
لوصف كيفية مجع الرسعات يف هذه املواقف حلساب الرسعة النسبية يف املثال السابق فإنه
يمكن أن نسمي رسعة القطار بالنسبة إىل األرض ،vt/Eورسعتك بالنسبة إىل القطار،vy/t
ورسعتك بالنســبة إىل األرضvy/E؛ حيث ترمز  tللقطــار ،و yلك أنت ،و Eلألرض.
وحلســاب رسعتك بالنســبة إىل األرض جتمع مج ًعا اجتاه ًّيا رسعتك بالنســبة إىل القطار،
ورسعة القطار بالنسبة إىل األرض عىل النحو اآليت:

		
ال�ش��كل  6-9عندم��ا يتح��رك نظ��ام
املح��اور ف ��إن ال�س��رعتني تُ�ضاف��ان �إذا
كان��ت احلركت��ان يف اجت��اه واح��د ،و ُتط��رح
�إحداهم��ا من الأخ��رى �إذا كانت احلركتان
متعاك�ستني.
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vy/E
 = v
 y/t
 + v
 t/E
 

وتكتب املعادلة الرياضية السابقة عمو ًما عىل النحو اآليت:
va/c= v
 a/b
 + v
 b/c
		 
الرسعة املتجهة النسبية

االجتاهي لرسعة اجلسم a
رسعة اجلســم  aبالنسبة إىل اجلســم  cهي حاصل اجلمع
ّ

بالنسبة إىل اجلسم  ،bثم رسعة اجلسم  bبالنسبة إىل اجلسم .c

أيضا ،فمث ً
ال ال يتوقع
ينطبــق هذا املبدأ يف مجع الرسعات النســبية عىل احلركة يف ُبعديــن ً
املالحون اجلو ّيــون الوصول إىل هدفهم فقط بتوجيه طائراهتــم يف اجتاه البوصلة .لذلك
عليهم األخذ بعني االعتبار رسعتهم بالنسبة إىل اهلواء واجتاه هذه الرسعة ،وكذلك رسعة
الريــاح واجتاهها عنــد االرتفاع الذي يطريون عنده ،وجيب مجــع هذين املتجهني ،كام يف
الشــكل  ،6-10للحصول عىل رسعة الطائرة بالنسبة إىل األرض .وسوف ُيرشد ا ُملتَّج ُه
الطيار إىل الرسعة التي جيب أن تسري هبا الطائرة ،واالجتاه الذي تسلكه للوصول
حصل
ا ُمل ّ
َ
إىل مقصدهم .والوضع مشابه عند حركة قارب يف تيار متحرك من املاء.

الهواء بالن�سبة �إىل الأر�ض v
الطائرة v

بالن�سبة �إىل
الهواء

الطائرة بالن�سبة �إىل الأر�ض v

ال�ش��كل  6-10ميكن �إيجاد ال�سرعة
املتجه��ة للطائ��رة بالن�س��بة �إىل
الأر�ض باجلمع االجتاهي.

مثــــــــــال 3
ال�سرعة املتجهة الن�سبية لكرة يركب أمحد ومجال قار ًبا يتحرك يف اجتاه الرشق برسعة  .4.0 m/sدحرج أمحد كرة برسعة
 0.75 m/sيف اجتاه الشامل يف عرض القارب يف اجتاه مجال .ما رسعة الكرة املتجهة بالنسبة إىل املاء؟
1

حتليل امل�س�ألة ور�سمها

أنشئ جمموعة حماور.
ارسم متجهات لتمثل رسعة القارب بالنسبة إىل املاء ،ورسعة الكرة
بالنسبة إىل القارب .حيث ترمز  mللكرة ،و bللقارب ،و wللامء.
املجهول
املعلوم
 b/w
v
 = 4.0 m/s
vm/b
 = 0.75 m/s

2

+y

vm/w
? = 

vm/w

vm/b

vb/w

+x

�إيجاد الكمية املجهولة

بام أن الرسعتني متعامدتان ،استعمل نظرية فيثاغورس.
 (vm/w)2 = (vm/b)2 + (vb/w)2
______________

√ = vm/w
( 
  
  vm/b)2 + (vb/w)2

بالتعوي�ض vb/w= 4.0 m/sوvm/b = 0.75 m/s

حلساب مقدار الزاوية التي حتركت هبا الكرة
بالتعوي�ض vm/b = 0.75 m/sوvb/w= 4.0 m/s

_______________________

√ =   
 (0.75
   
  m/s)2 + (4.0 m/s)2
دليل الرياضيات

معكوس اجليب ،ومعكوس جيب

التامم ،ومعكوس الظل 233

تتحرك الكرة برسعة  4.1 m/sيف اجتاه يصنع زاوية  11°شامل الرشق.
3

   = 4.1 m/s

) (
0.75 m/s
)  _______  (  = tan
4.0 m/s

تقومي اجلواب

vm/b
____   θ = t an
     v
b/w
-1

-1

شامل الرشق = 11°

•هل الوحدات �صحيحة؟ يبني حتليل الوحدات أن الرسعة ستكون بوحدة .m/s

لل�شارات معنى؟ ستكون اإلشارات مجيعها موجبة.
•هل إ
•هل اجلواب منطقي؟ الرسعة املحسوبة قريبة من القيم األخرى للرسعة املعطاة يف املثال.
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قطارا يتحرك برسعة مقدارها  15.0 m/sبالنســبة إىل األرض ،وركضت مرس ًعا يف اجتاه مقدمة
. 19إذا كنت تركــب ً
القطار برسعة  2.0 m/sبالنسبة إىل القطار ،فام رسعتك بالنسبة إىل األرض؟

. 20يتحرك قارب يف هنر برسعة  2.5 m/sبالنســبة إىل املاء .بينام يسجل رسعة ذلك القارب راصدٌ يقف عىل ضفة النهر
فيجدها  0.5 m/sبالنسبة إليه .ما رسعة ماء النهر؟ وهل يتحرك ماء النهر يف اجتاه حركة القارب أم يف اجتاه معاكس؟
. 21تطري طائرة يف اجتاه الشامل برسعة  150 km/hبالنسبة إىل اهلواء ،وهتب عليها رياح يف اجتاه الرشق برسعة 75 km/h

بالنسبة إىل األرض .ما رسعة الطائرة بالنسبة إىل األرض؟

AÉ```«`MC’G ™``e §``HôdG

ال�سرعة الن�سبية
ارجع �إىل دليل التجارب يف من�صة عني

هتاجر طيور اخلرشــنة من جنوب رشق آسيا ،فتصل إىل شــواطئ اخلليج العريب يف فصل
الربيع .ويتوقف نجاح طيور اخلرشــنة يف الوصول إىل وجهتها يف الوقت املناســب عىل
حسابات دقيقة تتعلق باجتاه حركة الرياح ورسعتها ،باإلضافة إىل الرسعة املتجهة للطيور
نفسها بالنسبة إىل سطح األرض .وتعد هذه الرحلة اجلوية مثاالً عمل ًّيا عىل مجع الرسعات
املتجهة النسبية ،يوضح بجالء عظمة اخلالق سبحانه وتعاىل ،بام أودعه يف هذه املخلوقات
من تراكيب وما فطرها عليه من سلوك .فلو َّ
أن أحد هذه الطيور ح َّلق فوق اخلليج العريب،
رياحا قوية معاكســة الجتاه حركته ،فإن طاقته ســوف تنفد قبل وصوله إىل
بحيث يواجه ً
الشــاطئ اآلخر ،مما قد يؤدي إىل هالكه ،كام َّ
أن الريــاح القوية التي هتب يف اجتاه عمودي
زود
عىل اجتاه حركة الطائر ستس ّبب انحرافه تدرجي ًّيا عن مساره ،ومن ثم تغري وجهته .وقد ّ
اخلالق سبحانه وتعاىل هذه الطيور بأدوات مالحة طبيعية تتيح هلا الطريان برسعات حمددة
يف اجتاهات دقيقة ،مما ُيمكّنها من بلوغ وجهتها .ويمكنك مجع الرسعات املتجهة النســبية
بطريقة الرسم التي تعلمتها يف الفصل السابق.
تذكّر أن مفتاح التحليل الصحيح ملســائل الرسعة املتجهة النســبية يف بعدين هو الرســم
الصحيــح ملثلث يمثل الرسعات املتجهة الثالث .وعند رســم هذا املثلث يمكنك تطبيق
مبدأ مجع املتجهات ،كام تعلمت يف الفصل اخلامس .فإذا كان هناك مثلث قائم الزاوية فإنه
يمكنك تطبيق نظرية فيثاغورس ،أما إذا كانت الزاوية غري قائمة فال بد من استعامل قانون
اجليب أو جيب التامم أو كليهام.

حجرا كتلته  mمربو ًطا بحبل يف مســار دائري أفقي فوق رأســه ،فكان ارتفاع احلجر فوق سطح األرض . h
دور طارق
ُي ّ
ً
ويمثل  rنصف قطر الدائرة ،و FTمقدار قوة الشــد يف احلبل .وفجأة انقطع احلبل وسقط احلجر عىل األرض ،فقطع مسافة
 Fو  rو  mو  .hهل
تعبريا رياض ًّيا للمســافة بداللة كل من T
أفقيــة  sمن حلظة انقطاع احلبل إىل ارتطامه باألرض .أوجد ً
يتغري التعبريالريايض إذا حترك طارق برسعة  0.50 m/sبالنسبة إىل األرض؟
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 6-3مراجعة
. 22ال�سرعة الن�سبية قارب صـــيد رسعته القصـــوى
 3 m/sبالنســبة إىل ماء هنر جيري برسعة .2 m/s
ما أقىص رسعة يصل إليها القارب بالنســبة إىل ضفة
النهر؟ ومــا أدنى رسعــة يصل إليهــا؟ اذكر اجتاه
القارب بالنسبة إىل املاء يف احلالتني السابقتني.
. 23ال�س��رعة الن�س��بية لق��ارب يسري قارب رسيع يف اجتاه
الشــال الغريب برسعة  13 m/sبالنسبة إىل ماء هنر
يتجه يف اجتاه الشــال برسعة  5.0 m/sبالنسبة إىل
ضفته .ما مقــدار رسعة القارب بالنســبة إىل ضفة
النهر؟ وما اجتاهها؟
. 24ال�سرعة الن�سبية تطري طائرة يف اجتاه اجلنوب برسعة
 175 km/hبالنسبة إىل هلواء ،وهناك رياح هتب يف

اجتاه الرشق برسعة  85 km/hبالنسبة إىل األرض.
ما مقدار رسعة الطائرة واجتاهها بالنسبة إىل األرض؟
. 25ال�س��رعة الن�س��بية لطائرة تطري طائرة شامالً برسعة
 235 km/hبالنســبة إىل اهلــواء ،وهتــب رياح يف
اجتاه الشــال الرشقي برسعة  65 km/hبالنســبة
إىل األرض .احســب مقدار رسعة الطائرة واجتاهها
بالنسبة إىل األرض؟

عب هنر يتحرك
	. 26التفك�ير الناقد إذا كنت تقــود قار ًبا ْ
ماؤه برسعة كبــرة ،وتريد أن تصل إىل الرصيف يف
توجه
اجلهة املقابلة متا ًما لنقطة انطالقك ،فصف كيف ّ
القارب بداللة مركّبتي رسعتك بالنسبة إىل املاء؟
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صمم تجربتك
ّ
�إىل الهدف
سوف حت ّلل يف هذه التجربة عوامل متعددة تؤثر يف حركة املقذوف ،وتوظف مدى استيعابك هلذه املفاهيم
وأخريا ستصمم قاذفة لترضب هد ًفا عند مسافة معلومة.
لتحديد مسار املقذوف.
ً

�س�ؤال التجربة
ما العوامل التي تؤثر يف مسار مقذوف؟

تصمم نامذج قاذفات ،ثم تلخص العوامل التي
 ّ
تؤثر يف حركة املقذوف.
 تستعمل النامذج لتتوقع مكان هبوط املقذوف.

J

N
E
L
J M
K
F G
L M
H N
I
رشيط ورق
قطع بالستيك
أربطة مطاطية
ورق
مسامري
مقص
مسطرة مرتية
رشيط الصق
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H
CJ D
K
I

D
F G
E A
H
F B
G
I

مطرقة صغرية
أنابيب بالستيكية
مشابك ورق
قطع خشبية
قاطع أسالك
منشار صغري
منقلة

ودوهنا.
. 1فكّر يف العوامل التي قد تؤثر يف مسار املقذوفات ّ

. 2ضع تصميمك اخلاص بأداة إطالق املقذوفات ،وحدّ د أي
جسم سيكون هد ًفا للمقذوفات؟

E
C

. 3خذ يف االعتبــار تصميم أداة إطــاق املقذوفات ،وحدّ د
العاملني الرئيســن املؤثريــن يف مســار املقذوفات التي
ستطلقها.
A B A
C D
B
صممتها ،وناقش العوامل املؤثرة فيها مع
. 4اخترب األداة التي ّ
أج ِر التعديالت الرضورية.
معلمك ،ثم ْ
. 5اقرتح أســلو ًبا لتحديد أثر العوامل التي دونتها يف مســار
املقذوفات.

	. 6احصل عىل موافقة املعلم عىل الطريقة التي ســتتبعها قبل
مجع البيانات.

جدول البيانات 1

زاوية الإطالق (الدرجات)

امل�سافة التي يقطعها املقذوف ()cm

جدول البيانات 2

مقدار ا�ستطالة قطعة املطاط ()cm

�. 1أن�ش��ئ الر�سوم البيانية وا�س��تخدمها م ِّثل بيان ًّيا البيانات
التي حصلت عليها لتتوقع كيف يمكنك إصابة اهلدف.
. 2ح ّلل ما العالقات بني كل متغري اختربته وبني املســافة
التي يقطعها املقذوف؟

. 1ما العوامل الرئيسة املؤثرة يف مسار املقذوف؟

 . 2توقع الرشوط الرضورية إلصابة اهلدف الذي زودك
به املعلم.
ف�س��ر إذا وضعت خطة متكاملــة ونفذهتا ،إال أنك مل
ّ .3
تصب اهلدف يف املحاولة األوىل ،فهل يمكن أن تكون
املشكلة يف قوانني الفيزياء؟ وضح ذلك.
. 4أطلق مقذوفــك نحو اهلــدف ،وإذا أخطأت اهلدف
ِ
فأجر التعديالت الرضورية ،ثم حاول ثانية.

امل�سافة التي يقطعها املقذوف ()cm

. 1كيف يمكن أن تتغــر نتائجك لو أجريــت التجربة
خارج املخترب؟ هل هناك عوامل إضافية تؤثر يف حركة
مقذوفاتك؟
. 2كيــف تتغري نتائج جتربتــك إذا وضع اهلدف يف مكان
أعىل من القاذف؟

. 3كيف ختتلف جتربتك إذا كان القاذف أعىل من اهلدف؟
يف لعبة كرة القــدم ُيقال إن الرياح تلعــب مع الفريق أو
تلعب ضده.
·ملاذا يتم تبديل مرمى الفريقني يف الشوط الثاين؟

·ما الزاوية التي يقذف هبا حارس املرمى الكرة لتصل
إىل أبعد مدى ممكن؟
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حمطات الف�ضاء الدوارة

Spinning Space Stations

هن��اك الكثري مم��ا يج��ري عىل متن حمطة الفضاء الدولية
 ،ISSفالعلامء مــن دول خمتلفة ُيرون جتارب وجيمعون
مالحظات يف هذه املحطة .لقد شاهدوا تشكل قطرات
املاء بوصفها كرات طافية ،واستنبتوا الفاصولياء يف الفضاء
الختبار الزراعة يف حالة انعدام الوزن.

ومن أهداف  ISSاختبار املؤثرات يف جسم اإلنسان عند
العيش يف الفضاء فرتات زمنية طولية .ومالحظة ظهور
أي مؤثرات ســلبية يف الصحة ،ودراسة إمكانية منعها،
ممّا يمكّن اإلنســان من العيش يف الفضــاء زمنًا أطول.

وقد شوهدت آثار ســلبية حلالة انعدام الوزن؛ إذ تعمل
العضالت عىل األرض ضد قوة اجلاذبية األرضية ،لكن
يف غياب هذه القوة فإن عدم استعامل العضالت ُيضعفها،
وتَضعف العظام للسبب نفسه .كام يقل حجم الدم؛ حيث
تؤدي جاذبية األرض إىل جتمع الدم يف القدمني ،بينام يف
حالة انعدام الوزن قد يتجمع الدم يف رأس رائد الفضاء،
فيستشعر الدماغ الدم اإلضايف فريسل إشارات للتقليل
من إنتاجه .وتؤدي تأثريات انعدام الوزن إىل عرقلة احلياة
الطويلة األمد يف الفضاء .ختيل كيف تتغري احلياة اليومية
عندئذ؟ جيب أن يكون كل يشء مربو ًطا أو مثبتًا .فمث ً
ال جيب
أن تُربط مع الرسير املثبت يف املركبة عند النوم .وستكون
حياتك يف حمطة الفضاء صعبة إال إذا ُعدلت حمطة الفضاء
لتحاكي اجلاذبية .فكيف يمكن حتقيق ذلك؟

دوران حمطة الف�ضاء هل ســبق أن ركبت ُلعبة يف مدينة
األلعاب تعمل بالقوة املركزية؟ يقف كل شخص مستندً ا إىل
حائط أسطواين كبري ،ثم تأخذ األسطوانة يف الدوران أرسع
فأرسع ،بحيث يشعر كل شخص أنه مضغوط إىل اجلدار.
ونتيجة للتسارع املركزي يلتصق كل شخص باجلدار ويبقى
الدوارة.
عىل هذه احلال حتى لو فتحت أرضية األسطوانة ّ
يمكن تصميم املركبة الفضائية عىل أن تســتغل تأثريات
احلركة الدورانية بدالً من قوة اجلاذبية.
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عمل فني ملحطة ف�ضاء د ّوارة

ختيل حمطة فضاء عىل هيئة حلقة كبرية! إن األشياء واألجسام
كلها داخل املحطة ســوف تطفو يف حالة انعدام الوزن.
وإذا دارت احللقة يف حركة مغزلية فإن األجسام داخلها
سعت املحطة
ستلتصق هبا بسبب احلركة الدورانية .وإذا ُ ّ
بمعدل صحيح وكان هلا قطر مناسب فإن احلركة الدورانية
جتعل َمن يف الداخل يشعرون بقوة مساوية لقوة اجلاذبيةّ .
إن
االجتاه السفيل للمحطة الفضائية يبدو ـ ملراقب يشاهده من
خارج املحطة ـ كشعاع خارج منها بعيدً ا عن مركز احللقة.

وتتناسب القوة املركزية طرد ًّيا مع البعد عن مركز اجلسم
الدوار عند ثبات الزمن الــدوري .لذا يمكن بناء حمطة
ّ
مكونة من حلقات متحدة يف املركز ،ولكل
دوارة ّ
فضاء ّ
حلقة جاذبية خمتلفة .فاحللقــة الداخلية يكون هلا أصغر
جاذبية ،يف حني تتأثر احللقة اخلارجية بأكرب قوة.

التو�سع
. 1ابح��ث عن العوامــل التي ينبغــي أن يراعيها املصممون
دوارة ُتاكي جاذبية األرض.
لعمل حمطة ّ
دوارة ،وشــعرت بقوة
. 2ط ّب��ق إذا كنت رائد فضاء يف حمطة ّ
تدفعــك بعيدً ا عن جدار املحطة ،ففــر ما جيري بداللة
قوانني نيوتن والقوة املركزية.
الدوارة
.3تفك�ير ناق��د مــا املزايا التــي متنحها املحطــة ّ
لروادها؟ وما سلبياهتا؟

6-1

حركة املقذوف

Projectile Motion

املفردات

·املقذوف

·مسار املقذوف

املفاهيم الرئي�سة

·احلركتان الرأسية واألفقية للمقذوف مستقلتان.
·املركّبة الرأسية حلركة املقذوف هلا تسارع ثابت.

·إذا أمهلنا مقاومة اهلواء فلن يكون للمركّبة األفقية حلركة املقذوف تسارع ،وتكون رسعتها املتجهة ثابتة.
·حتل مســائل حركة املقذوفات أوالً باستعامل احلركة الرأسية لربط االرتفاع ،وزمن التحليق ،والرسعة
االبتدائية الرأسية ،ثم نجد املسافة املقطوعة أفق ًّيا.

·يعتمد املدى األفقي عىل تسارع اجلاذبية وعىل مركّبتي الرسعة املتجهة االبتدائية.
· ُيسمى املسار الذي يتبعه املقذوف يف اهلواء القطع املكافئ.
6-2

احلركة الدائرية

املفردات

Circular Motion

املفاهيم الرئي�سة

·احلركة الدائرية املنتظمة

·اجلسم الذي يسري برسعة ثابتة املقدار يف مسار دائري يتسارع يف اجتاه مركز الدائرة ،لذا يكون له تسارع

·القوة املركزية

·مقدار التسارع املركزي يساوي حاصل قسمة مربع الرسعة عىل نصف قطر املسار الدائري.

·التسارع املركزي

مركزي.

__ =  aC
   vr
2

·يمكن التعبري عن التسارع املركزي بداللة الزمن الدوري .T
  r
____ =  aC
  4π
 T2
2

·ال بد أن يكون هناك قوة حمصلة يف اجتاه املركز للحصول عىل تسارع مركزي.
 = mحم�صلةF
 aC
دائم يف اجتاه املامس للمسار الدائري.
·متجه الرسعة جلسم له تسارع مركزي يكون ً
6-3

ال�سرعة املتجهة الن�سبية

Relative Velocity

املفاهيم الرئي�سة

·يمكن استعامل اجلمع االجتاهي حلل مسائل الرسعة املتجهة النسبية.

va/c
 =v
 a/b
 +v
 b/c

·مفتاح احلل ملســائل الرسعة املتجهة النسبية يف بعدين هو رســم املثلث املناسب الذي يمثل الرسعات
املتجهة الثالث.
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خريطة املفاهيم
. 27أكمل خريطة املفاهيم أدناه باستخدام املصطلحات
اآلتية :رسعة ثابتة ،املركّبة األفقية حلركة املقذوف ،تسارع
ثابت ،حركة بالرسعة النسبية ،حركة دائرية منتظمة.
�أنواع احلركة

الرزمة باألرض؟ ارسم مسار الرزمة كام يراه مراقب
عىل األرض)6-1( .

. 30هل يمكنــك الــدوران يف منعطف بالتســارعني
فس إجابتك)6-2( .
اآلتيني؟ ّ
صفرا.
	. aتسارع يساوي ً
	. bتسارع ثابت.
. 31ما العالقة بني القوة املحصلة ورسعة اجلسم املتحرك
للحصول عىل حركة دائرية منتظمة؟ ()6-2

�سرعة متجهة
ثابتة

المركّبة الر�أ�سية
حلركة املقذوف

. 32ملاذا تبدو رسعة السيارة املتحركة عىل اخلط الرسيع
ويف اجتــاه معاكس للســيارة التــي تركبها أكرب من
الرسعة املحددة؟ ()6-3

تطبيق املفاهيم
�إتقان املفاهيم
. 28ادرس الشــكل  6-11الــذي يمثل مســار قذيفة
مدفع ،ثم أجب عن األسئلة اآلتية)6-1( :
	. aأين يكون مقدار املركّبة الرأسية للرسعة املتجهة
أكرب ما يمكن؟
	. bأين يكون مقدار املركّبة األفقية للرسعة املتجهة
أكرب ما يمكن؟
	. cأين تكون الرسعة املتجهة الرأسية أقل ما يمكن؟
	. dأين يكون مقدار التسارع أقل ما يمكن؟

ال�شكل 6-11

. 29ألقى قائد طائرة تتحــرك برسعة متجهة ثابتة وعىل
ارتفاع ثابت رزمة ثقيلــة .إذا ُأمهلت مقاومة اهلواء
فأين تكون الطائرة بالنســبة للرزمــة عندما ترتطم
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. 33ك��رة البي�س��بول قذفت كرة رأســ ًّيا إىل أعىل برسعة
متجهــة  .20 m/sمــا رسعة الكــرة املتجهة عند
عودهتا إىل نقطــة اإلطالق نفســها؟ أمهل مقاومة
اهلواء.

العب كر ًة برسعــة  24 m/sيف
. 34ك��رة الق��دم يرمي
ٌ
اجتاه يصنع زاوية  45°مع األفقي .فإذا اســتغرقت
الكــرة  3.0 sللوصــول إىل أقىص ارتفــاع هلا ،ثم
التُقطت عند االرتفاع نفســه الــذي ُرميت منه ،فام
زمن حتليقهــا يف اهلواء؟ مع إمهــال مقاومة اهلواء.
. 35إذا كنت تعتقد أن ما تعلمته يف هذا الفصل يؤدي إىل
حتسني أدائك يف الوثب الطويل ،فهل يؤثر االرتفاع
الذي تصل إليه يف وثبتك؟ وما الذي يؤثر يف طوهلا؟

	. 36ختيل أنك جتلس يف ســيارة وتقذف كرة رأســ ًّيا إىل
أعىل.
	. aإذا كانت الســيارة تتحرك برسعة متجهة ثابتة
فهل تسقط الكرة أمامك أم خلفك ،أم يف يدك؟
	. bإذا كانت الســيارة تتحــرك يف منعطف برسعة
ثابتة املقدار فأين تسقط الكرة؟

. 37الطري��ق ال�س��ريع إذا أردت أن تتجــاوز ســيار ًة
بســيارتك عىل الطريق الرسيع ،وكانت السيارتان
تسريان يف االجتاه نفسه فسوف تستغرق زمنًا أطول
مما لو كانت السيارتان تسريان يف اجتاهني متعاكسني.
فس ذلك.
ّ

�إتقان حل امل�سائل

 6-1حركة املقذوف
. 38إذا ألقيت مفاتيح سيارتك أفق ًّيا من فوق سطح بناية
ارتفاعها  ،64 mوكانت رسعة املفاتيح ،8.0 m/s
فعىل أي ُبعد من قاعدة البناية ستبحث عنها؟
نموذجا لسيارة لعبة تسقط من
. 39يبني الشكل 6-12
ً
حافة طاولــة ارتفاعها  1.22 mلتصطدم باألرض
عىل بعد  0.40 mمن قاعدة الطاولة.
	. aما الزمن الذي تستغرقه السيارة يف اهلواء؟
	. bما مقدار رسعة الســيارة حلظة مغادرهتا سطح
الطاولة؟

	. bإذا كان ارتفاع لوحة اهلدف هو االرتفاع نفســه
لنقطة إطالق الســهم ،فام ُبعد اللوحة عن نقطة
إطالق السهم؟

 6-2احلركة الدائرية
�. 42س��باق ال�س��يارات تكمل سيارة كتلتها  615 kgدورة
سباق يف مضمـار دائـــري نصـف قطره 50.0 m
يف  .14.3 sإذا حتركت السيارة برسعة ثابتة املقدار
	. aفام مقدار تسارع السيارة؟
	. bوما مقدار القوة التي تؤثر هبا الطريق يف عجالت
السيارة لتنتج هذا التسارع؟
العب كرة كتلتها  7.00 kgمربوطة
دور
ٌ
. 43رمي كرة ُي ّ
يف سلسلة طوهلا  ،1.8 mوتتحرك يف دائرة أفقية كام
يف الشــكل  .6-13إذا أمتت الكرة دورة واحدة يف
 ،1.0 sفاحسب مقدار تسارعها املركزي؟ واحسب
كذلك مقدار قوة الشد يف السلسلة؟

v

ال�شكل 6-12

سهم يف اجتاه أفـقي برسعة ،12.4 m/s
. 40رمى العب ً
فأصاب السهم اللوحة عند نقطة أخفض  0.32 mمن
مستوى نقطة اإلطالق .احسب ُبعد الالعب عن اللوحة.
. 41الرماي��ة ُرمــي ســهم رسعتــه  49 m/sيف اجتاه
يصنع زاويــة  30.0°مع األفقــي فأصاب اهلدف.
	. aما أقىص ارتفاع يصل إليه السهم؟

ال�شكل 6-13

. 44يوفر االحتكاك للســيارة القوة الالزمة للمحافظة
ٍ
مســتو خالل
عــى حركتها يف مســار دائري أفقي
الســباق .ما أقىص رسعة يمكن للسيارة أن تتحرك
علم بأن نصف قطر املســار  ،80.0 mومعامل
هباً ،
االحتكاك السكوين بني العجالت والشارع 0.40؟
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 6-3ال�سرعة املتجهة الن�سبية
. 45ال�سفر بالطــ��ائرة إذا كـــنت تقــود طـائرة صغرية
وتـريد الـوصـــول إىل مطار يبعد  450 kmجنو ًبا
يف  ،3.0 hوكانت الريــاح هتب من الغرب برسعة
 ،50.0 km/hفــا مقــدار واجتاه رسعــة الطائرة
التي جيب أن تتحرك هبا لتصل يف الوقت املناسب؟

	. 46عبور نهر إذا كنت جتدف بقارب كام يف الشكل 6-14

يف اجتاه عمودي عىل ضفة هنر يتدفق املاء فيه برسعة
)  (vwتســاوي  ،3.0 m/sوكانــت رسعة قاربك
بالنسبة إىل املاء )  (vbتساوي :4.0 m/s
	. aفام رسعة قاربك بالنسبة إىل ضفة النهر؟
	. bاحســب ُمركّبتي الرسعــة املتجهــة لقاربك:
املوازية لضفة النهر ،والعمودية عليها.

التفكري الناقد
. 50تطبي��ق املفاهي��م انظر األفعوانية يف الشكل ،6-15
هل تتحرك الســيارات يف هــذه األفعوانية حركة
فس إجابتك.
دائرية منتظمة؟ ّ

ال�شكل 6-15
ال�شكل 6-14

. 47التجدي��ف إذا كنــت جتدف يف هنــر يتدفق يف اجتاه
َّ
وخصوصاوألن معرفتــك بالفيزيــاء
الــرق،
ً
توجه قاربك يف اجتاه
بالرسعة النسبية -جيدة فإنك ّ
يصنع زاوية  53°غرب الشامل ،وبرسعة 6.0 m/s
يف اجتاه الشامل بالنسبة إىل ضفة النهر.
	. aاحسب رسعة تيار املاء.
	. bما رسعة قاربك بالنسبة إىل ماء النهر؟

مراجعة عامة
�. 48إط�لاق قذيف��ة تتحرك طائرة برسعــة 375 m/s

بالنســبة إىل األرض .فإذا أطلقت قذيفة إىل األمام
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. 49كرة كتلتها  1.13 kgمربوطــة يف هناية خيط طوله
 ،0.50 mوتتحرك حركة دائرية منتظمة يف مستوى
رأيس برسعــة ثابتة مقدارها  .2.4 m/sاحســب
مقدار قوة الشد يف اخليط عند أخفض نقطة يف املسار
الدائري.

vb

vw

برسعــة  782 m/sبالنســبة إىل الطائرة ،فام رسعة
القذيفة بالنسبة إىل األرض؟

. 51التحلي��ل واال�س��تنتاج كــرة مربوطــة يف هناية خيط
خفيــف ،وتتحرك يف مســار دائري يف املســتوى
الرأيس ،ح ّلل حركة هذا النظام وصفه ،مع أخذ قوة
اجلاذبية األرضية وقوة الشد يف االعتبار .هل يتحرك
فس إجابتك.
هذا النظام حركة دائرية منتظمة؟ ّ

مراجعة تراكمية

. 52ارضب أو اقسم كام هو مبني أدناه ،مستعم ً
ال األرقام
املعنوية بصورة صحيحة.
	)5×108 m)(4.2×107 m(. a
	)1.67×10- 2 km)(8.5×10- 6 km(. b
)2.6×104 kg)/(9.4×103 m
	 3 (. c
	)6.3×10- 1 m)/(3.8×102 s(. d

�أ�سئلة االختيار من متعدد
اخرت رمز الإجابة ال�صحيحة فيما
ي�أتي:

. 1يرمي طالب طولــه  1.60 mكرة يف اجتــاه يصنع زاوية
 41.0°مع األفقي ،وبرسعة ابتدائية  .9.40 m/sعىل أي
ُبعد من الطالب تسقط الكرة؟
8.90 m C
4.55 m A
10.5 m D
5.90 m B
دوارة ،وعىل ُبعد  2.8 mمن
. 2تقف نحلة عىل حافة عجلة ّ
املركز .إذا كان مقدار الرسعة املامسية للنحلة ،0.89 m/s
فام مقدار تسارعها املركزي؟
A

 0.11 m/s2

C

 0.32 m/s2

B

 0.28 m/s2

D

 2.2 m/s2

. 3جسم كتلته  0.82 kgمربوط يف هناية خيط مهمل الكتلة
طوله  ،2.0 mويتحرك يف مســار دائــري أفقي .إذا كان
مقدار القوة املركزية املؤثرة فيه تساوي  ،4.0 Nفام مقدار
الرسعة املامسية هلذه الكتلة؟
4.9 m/s C
2.8 m/s A
9.8 m/s D
3.1 m/s B
مسارا دائر ًّيا نصف قطره
. 4تدخل ســيارة كتلتها 1000 kg
ً
 ،80.0 mبرسعــة مقدارها  .20.0 m/sما مقدار القوة
املركزية التي س ّببها االحتكاك بحيث ال تنزلق السيارة؟
5.0 × 1
 03 N C
		
5.0 N A
1.0 × 1
 03 N D 2.5 × 1 02 N B
. 5يركض طالب عىل ضفة هنر برسعة مقدارها ،10 km/h
ويــرى قار ًبا يتقدم نحوه برسعة مقدارها  .20 km/hما
مقدار رسعة اقرتاب الطالب من القارب؟
40 m/s C
		
3 m/s A
100 m/s D
		
8 m/s B
	. 6ما أقــى ارتفاع تصل إليه تفاحة كتلتهــا  125 gتُقذف
يف اجتاه يميل عىل األفقي بزاويــة مقدارها  78°وبرسعة
ابتدائية مقدارها 18 m/s؟

A

0.70 m

		
16 m B

C

32 m

D

33 m

معي يف اللحظة نفسها التي
ُ . 7أســقطت برتقالة من ارتفاع َّ
ُأطلقت فيها رصاصة أفق ًّيا من بندقية من االرتفاع نفسه.
أي العبارات اآلتية صحيحة؟
 Aتســارع اجلاذبية األرضية أكرب عــى الربتقالة؛ ألن
الربتقالة أثقل.
 Bتؤثر قوة اجلاذبية األرضية يف الرصاصة بصورة أقل
كثريا.
من الربتقالة؛ ألن الرصاصة أرسع ً
 Cستكون رسعتامها متساويتني.
 Dسيصطدم اجلسامن باألرض يف اللحظة نفسها.

الأ�سئلة املمتدة

. 8تُطلق قذيفة مدفع (كرة مملوءة بريش ملون) أفق ًّيا برسعة
مقدارها  25 m/sمن منصة ارتفاعها  ،52 mفوق حلقة
قطرها  80 mيف قاعة ســرك .هل تســقط الكرة ضمن
حلقة السريك أم تتجاوزها؟
v

. 9حيرك العب سلســلة مهملة الكتلة طوهلــا  ،86 cmيف
هنايتها كــرة كتلتها  ،5.6 kgيف مســار دائري أفقي فوق
رأســه .إذا أكملت الكرة دورة كاملة يف  1.8 sفاحسب
قوة الشد يف السلسلة.

تدريب حتت ظروف م�شابهة لالختبار
أجب عن مجيع األسئلة خالل الزمن الذي حيدِّ ده لك املعلم
دون الرجــوع إىل الكتاب .هل أمتمت االختبار؟ هل تعتقد
أنه كان بإمكانك استثامر الوقت بصورة أفضل؟ وما املواضيع
التي حتتاج إىل مراجعتها؟
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 I.الرموز symbols

التغري يف الكمية

زائد أو ناقص الكمية

يتناسب مع

مرضوبة يف

يساوي

تقري ًبا يساوي
ُيكافئ

أقل من أو يساوي

أكرب من أو يساوي

أقل جدًّ ا من
يعرف كـ

مقسومة عىل
اجلذر الرتبيعي لـ
القيمة املطلقة لـ
لوغاريتم بالنسبة
إىل األساس

 II.القياسات واألرقام املعنوية Measurement and Significant Digits
ارتباط الرياضيات مع الفيزياء تعد الرياضيات لغة الفيزياء؛ فباستعامل الرياضيات يستطيع الفيزيائيون وصف العالقات
بني جمموعة من القياسات عن طريق املعادالت .ويرتبط كل قياس مع رمز معني يف املعادالت الفيزيائية ،وتسمى هذه
الرموز املتغريات.
األرقام املعنوية Significant Digits
إن مجيع القياسات تقريبية ُ
مقياسا
وتثل بأرقام معنوية ،بحيث يعرب عدد األرقام املعنوية عن الدقة يف القياس .وتعد الدقة
ً
للقيمة احلقيقية .ويعتمد عدد األرقام املعنوية يف القياس عىل الوحدة الصغرى يف أداة القياس .ويكون الرقم األبعد إىل
اليمني يف نتيجة القياس مقدَّ ًرا.
مثال :ما الرقم املقدَّ ر لكل من مسطرة قياس موضحة يف الشكل أدناه واملستخدمة لقياس طول القضيب الفلزي؟
باستعامل أداة القياس السفلية نجد أن طول القضيب الفلزي بني  9 cmو  10 cmلذلك فإن القياس سوف يقدَّ ر إىل أقرب
جزء عرشي من السنتمرت .وإذا كان الطول املقيس يقع متا ًما عند  9 cmأو  10 cmفإنه جيب عليك تسجيل نتيجة القياس
 9.0 cmأو .10.0 cm
أما عند استعامل أداة القياس العليا فإن نتيجة القياس تقع بني  9.5 cmو  ،9.6 cmلذلك فإن القياس سوف يقدر إىل أقرب
جزء مئوي من السنتمرت ،وإذا كان الطول املقيس يقع متا ًما عند  9.5 cmأو  9.6 cmفيجب عليك تسجيل القــيـــاس
 9.50 cmأو 9.60 cm
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كل األرقام غري الصفرية يف القياسات أرقام معنوية .وبعض األصفار أرقام معنوية ،وبعضها ليست معنوية ،وكل األرقام
من اليسار وحتى الرقم األخري من اليمني واملتضمنة الرقم األول غري الصفري تعد أرقا ًما معنوية.

استعمل القواعد اآلتية عند حتديد عدد األرقام املعنوية:

 .1األرقام غري الصفرية أرقام معنوية.

 .2األصفار األخرية بعد الفاصلة العرشية أرقام معنوية.
 .3األصفار بني رقمني معنويني أرقام معنوية.

 .4األصفار التي تستعمل هبدف حجز منازل فقط هي أرقام ليست معنوية.
مثال :حدّ د عدد األرقام املعنوية يف كل من القياسات اآلتية:

					
 5.0 gيتضمن رقمني معنويني

استعامل القاعدتني 1و2

 0.0يتضمن ً
					
رقم معنو ًّيا واحدً ا

استعامل القاعدتني 2و4

				
 14.90 gيتضمن أربعة أرقام معنوية
 300.00 mmيتضمن مخسة أرقام معنوية			
				
 5.06 sيتضمن ثالثة أرقام معنوية
				
 304 sيتضمن ثالثة أرقام معنوية

 0.0060 mmيتضمن رقمني معنويني ( 6والصفر األخري)
			
 140 mmيتضمن رقمني معنويني ( 1و 4فقط)
مسائل تدريبية

 .1حدد عدد األرقام املعنوية يف كل من القياسات اآلتية:
12.007 kg .d
1405 m .a
5.8×106 kg .e
2.50 km .b
-5
3.03×10 ml .f
0.0034 m .c
هناك حالتان تعد األعداد فيهام دقيقة:

هنائيا من األرقام املعنوية.
 .1األرقام احلسابية ،وتتضمن عد ًدا ال ًّ

هنائيا من األرقام املعنوية.
 .2معامالت التحويل ،وتتضمن عد ًدا ال ًّ
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استعامل القاعدتني 1و2
استعامل القواعد 1و2و3

استعامل القاعدتني 1و3
استعامل القاعدتني 1و3

استعامل القواعد 1و2و4

استعامل القاعدتني 1و4
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يمكن تقريب العدد إىل خانة (منزلة) معينة (مثل املنزلة املئوية أو العرشية) أو إىل عدد معني من األرقام املعنوية .وحتى

تقوم بذلك حدّ د املنزلة املراد تقريبها ،ثم استعمل القواعد اآلتية:

 .1عندما يكون الرقم الواقع عن يمني العدد املراد التقريب إليه أقل من  ،5فإنه يتم إسقاطه هو واألرقام األخرى التي تليه،
املقرب دون تغيري.
ويبقى الرقم األخري يف العدد ّ

 .2عندما يكون الرقم الواقع عن يمني العدد املراد التقريب إليه أكرب من  5فإنه يتم إسقاطه هو واألرقام األخرى التي تليه،
املقرب بمقدار واحد.
ويزيد الرقم األخري يف العدد ّ

متبوعا برقم غري صفري فإنه يتم إسقاط ذلك الرقم
 .3عندما يكون الرقم الواقع عن يمني العدد املراد التقريب إليه هو 5
ً
املقرب بمقدار واحد.
واألرقام األخرى التي تليه ،ويزيد الرقم األخري يف العدد َّ

ومتبوعا بالصفر ،أو ال يتبعه أي أرقام
 .4إذا كان الرقم الواقع عن يمني الرقم املعنوي األخري املراد التقريب إليه يساوي 5
ً
زوجيا فال تزده.
أخرى فانظر إىل الرقم املعنوي األخري ،فإذا كان فرد ًّيا فزده بمقدار واحد ،وإذا كان
ًّ

املعي إىل األرقام املعنوية:
قرب األرقام اآلتية للعدد ّ
أمثلةّ :

			
 8.7645تقريبه إىل ثالثة أرقام معنوية ينتج 8.76

استعامل القاعدة 1

 8.7676تقريبه إىل ثالثة أرقام معنوية ينتج 		 8.77

استعامل القاعدة 2

 92.350تقريبه إىل ثالثة أرقام معنوية ينتج 		 92.4

استعامل القاعدة 4

			
 8.7519تقريبه إىل رقمني معنويني ينتج 8.8
 92.25تقريبه إىل ثالثة أرقام معنوية ينتج 		 92.2

استعامل القاعدة 3
استعامل القاعدة 4

مسائل تدريبية

قرب كل رقم إىل عدد األرقام املعنوية املتضمنة بني األقواس اآلتية:
ّ .2
)2(1405 m .a

)2( 2.50 km .b

)1( 0.0034 m .c

)3(12.007 kg .d
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التقريب Rounding
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إجراء العمليات احلسابية باستعامل األرقام املعنوية Operations with Significant Digits

عندما تستعمل اآللة احلاسبة ن ّفذ العمليات احلسابية بأكرب قدر من الدقة التي تسمح هبا اآللة احلاسبة ،ثم قرب النتيجة إىل

العدد الصحيح من األرقام املعنوية .يعتمد عدد األرقام املعنوية يف النتيجة عىل القياسات وعىل العمليات التي جترهيا.
اجلمع والطرح Addition and subtraction

وقرب النتيجة إىل أصغر قيمة دقيقة بني القياسات ،وهو العدد األصغر من
انظر إىل األرقام عن يمني الفاصلة العرشيةّ ،

األرقام الواقعة عن يمني الفاصلة العرشية.

مثال :امجع األعداد  4.1 m ، 1.456 mو 20.3 m

القيم األقل دقة هي  4.1 mو 20.3 m؛ ألن كلتيهام تتضمن ً
رقم معنو ًّيا واحدً ا فقط يقع عن يمني الفاصلة العرشية.
امجع األعداد
1.456 m
m
m

ويف النتيجة تكون دقة حاصل عملية اجلمع هي دقة الرقم ا ُملضاف األقل دقة.
قرب النتيجة إىل القيمة الكربى

4.1
+20.3

25.856 m
25.9m

الرضب و القسمة Multiplication and division

قرب النتيجة بحيث يكون عدد األرقام املعنوية
حدد عدد األرقام املعنوية يف كل عملية قياس .ونفذ العملية احلسابية ،ثم ّ

فيها مساو ًيا لتلك املوجودة يف قيمة القياس ذي األرقام املعنوية األقل.

مثال :أوجد حاصل رضب الكميتني  20.1 mو 3.6 m
(20.1 m)(3.6 m)=72.36 m2

القيمة الصغرى الدقيقة هي  3.6 mالتي تتضمن رقمني معنويني .وحاصل عملية الرضب جيب أن يتضمن فقط عدد
األرقام املعنوية يف العدد ذي األرقام املعنوية األقل.
قرب النتيجة إىل رقمني معنويني
ّ

72 m

مسائل تدريبية

ً
مستعمل العدد الصحيح من األرقام املعنوية:
بسط التعابري الرياضية اآلتية
ّ .3
		
2.33 km + 3.4 km + 5.012 km .a

			
3.40 cm × 7.125 cm .c
188
188

45 g - 8.3 g .b

54 m ÷ 6.5 s .d

دليل الريا�ضيات
عند إجراء احلسابات التي تتضمن عمليات اجلمع والطرح والرضب والقسمة استعمل قاعدة عملية الرضب/عملية

القسمة.

أمثلة:

1
(-10.0 m/s2)(2.50)2
2

d=19 m + (25.0 m/s)(2.50 s) +
= 5.0 × 101 m

املقدار  19 mيتضمن رقمني معنويني فقط ،لذلك جيب أن تتضمن النتيجة رقمني معنويني.
) = 70.0 m - 10.0 mامليل( m
29 s - 11 s
=  3.3 m/s

 29 sو  11 sيتضمن كل منهام رقمني معنويني فقط ،لذلك جيب أن تتضمن اإلجابة رقمني معنويني فقط.
احلسابات املتعددة اخلطوات Multistep Calculation
ال ُت ِر عملية تقريب األرقام املعنوية خالل إجراء احلسابات املتعددة اخلطوات .وبد ً
ال من ذلك قم بالتقريب إىل العدد

تقرب اجلواب
املعقول من املنازل العرشية ،برشط أال تفقد دقة إجابتك .وعندما تصل إىل اخلطوة النهائية يف احلل عليك أن ّ
إىل العدد الصحيح من األرقام املعنوية.

مثال:
ال ُت ِر التقريب إىل  580N2و 1300N2
ال ُت ِر التقريب إىل 1800N2

نقرب إىل رقمني معنويني
النتيجة النهائية ،هنا جيب أن ّ

(24 N)2 + (36 N)2

=F

576 N2 + 1296 N2
1872 N2

=

= 43 N
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املجاميع Combination
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   III.إجراء العمليات باستخدام األسس Operations With Exponents
إلجراء العمليات اآلتية باستخدام األسس فإن ًّ
كل من  b ، aيمكن أن يكونا أرقا ًما أو متغيرات.
ضرب القوى :إلجراء عملية ضرب حدود لها األساس نفسه اجمع األسس ،كما هو موضح في الصيغة اآلتية:
(am) (an) = am+n
قسمة القوى :إلجراء عملية قسمة حدود لها األساس نفسه اطرح األسس ،كما هو موضح في الصيغة اآلتية:
am/an = am–n
معا ،كما هو موضح في
القوة مرفوعة لقوة :اليجاد ناتج قوة مرفوعة لقوة استخدم األساس نفسه واضرب األسس ً
الصفحة اآلتية(am)n = a mn :
وقسم أس القوة على أس الجذر ،كما هو
الجذر مرفوع لقوة :إليجاد ناتج جذر مرفوع لقوة استخدم األساس نفسه ّ
n
√
موضح في الصيغة اآلتيةam  = am/n :

معا،
القوة لحاصل الضرب :إليجاد القوة لحاصل الضرب  aو  ، bارفع كليهما للقوة نفسها ،ثم أوجد حاصل ضربهما ً
كما في (ab)n = anbn
مسائل تدريبية

ً
مستعمل خصائص األسس.
 .4اكتب الصيغة المكافئة
)d2n(2 .c
  √
t3  .b
x2 t / x3 .a
2qv
m  
___
_
ّ .5
بسط   q √ m

x2   √x  .d

القيمة املطلقة Absolute Value
إن القيمة المطلقة للرقم  nعبارة عن قيمته بغض النظر عن إشارته .وتكتب القيمة المطلقة للرقم  nعلى صورة | ،|nوألن
صفرا.
المقادير ال تكون أقل من الصفر فإن القيم المطلقة ً
دائما أكبر من صفر أو تساوي ً
أمثلة:
 3وحدات
 3وحدات

|3| = 3

4

3

2

1

0

-1

-2

-4 -3

|– 3| = 3

IV.التعبري العلمي Scientific Notation
إن الرقم على الصيغة  a×10nمكتوب بداللته العلمية ،حيث  ،1≤ a ≤10والرقم  nعدد صحيح .األساس  10مرفوع
للقوة  nوالحد  aيجب أن يكون أقل من .10
					

القوة

a×10n

األساس10

190
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األرقام الكبرية ،واستخدام األسس املوجبة Large Numbers - Using Positive Exponents
إن عملية الضرب للقوة  10تشبه تما ًما عملية تحريك النقطة العشرية لنفس عدد المنازل إلى يسار العدد (إذا كانت القوة
سالبة) أو إلى اليمين (إذا كانت القوة موجبة) .وللتعبير عن الرقم الكبير في الداللة العلمية حدد أو ً
ال قيمة الحد ،a
 ،1≤ a <10ثم عد المنازل العشرية من النقطة العشرية في الحد  aلغاية النقطة العشرية في العدد .ثم استعمل العدد كقوة
للرقم  .10وتبين اآللة الحاسبة الداللة العلمية باستعمال  eلألسس كما في  2.4 e+11=2.4×1011وبعض اآلالت
الحاسبة تستخدم  Eلتبيان األس أو يوجد غال ًبا على الشاشة موضع مخصص ،حيث تظهر أرقام ذات أحجام صغيرة
نسبيا لتمثل األسس في اآللة الحاسبة.
ًّ
مثال :اكتب  7‚530‚000بداللته العلمية.
إن قيمة  aهي  ( 7.53النقطة العشرية عن يمين أول رقم غير صفري ) ،لذلك سيكون الشكل في صورة .7.53×10n
				
هناك ست منازل عرشية ،لذلك فإن القوة هي 6

7‚530‚000 = 7.53×106

أصفارا إضافية عن يمين الرقم .استعمل القوة
المعبر عنه بداللته العلمية اكتب قيمة  ،aوضع
لكتابة الصورة القياسية للرقم
ً
َّ
وحرك النقطة العشرية للرقم  aعدة منازل إلى اليمين.
ّ
5
5
2.389×10 = 2.38900×10 = 238‚900
			
مثال :اكتب الرقم اآلتي في صورته القياسية
إجراء العمليات الرياضية بداللتها العلمية Operations with Scientific Notation
املعب عنها بداللتها العلمية نستخدم خصائص األسس.
إلجراء العمليات الرياضية لألرقام ّ
عملية الضرب أوجد حاصل عملية ضرب الحدود ،ثم اجمع القوى لألساس .10
)(4.0×10-8) (1.2×105) = (4.0×1.2) (10-8 ×105
جمع الحدود واألرقام ذات األساس 10
ّ
) = (4.8) (10– 8+5
أوجد حاصل ضرب الحدود 		
)= (4.8) (10– 3
اجمع القوى لألساس 		 10
= 4.8×10– 3
أعد صياغة النتيجة بداللتها العلمية
عملية القسمة قم بإجراء عملية قسمة األرقام الممثلة للقواعد ،ثم اطرح أسس األساس .10
بسط
مثالّ :
7
7
9.60×10
9.60
10
_____ =  _________3
 
____ × 
   3
			
جمع الحدود واألرقام ذات األساس 10
ّ
1.60
1.60×10
10
= 6.00 × 107–3
قسم الحدود واطرح القوس لألساس 			 10
ّ

) ( )

						

		

(

= 6.00 × 104
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ارتباط الرياضيات مع الفيزياء يستعمل الفيزيائيون الداللة العلمية مع القياسات التي تزيد على  10أو األقل من  1للتعبير
عنها ،والمقارنة بينها ،وحسابها .فمث ً
ال تكتب كتلة البروتون على صورة  ،6.73 × 10-28 kgوتكتب كثافة الماء على
الصورة  1.000×103 kg/m3وهذا يوضح استعمال قواعد األرقام المعنوية ،حيث يساوي هذا القياس  1000تما ًما،
رقما
وذلك ألربعة أرقام معنوية .لذا عند كتابة كثافة الماء على الصورة  1000 kg/m3فهذا يشير إلى أن الرقم يتضمن ً
معنو ًّيا واحدً ا ،وهذا غير صحيح .لقد ساعدت الداللة العلمية الفيزيائيين على الحفاظ على المسار الدقيق لألرقام المعنوية.
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عمليتا الجمع والطرح إن إجراء عملية الجمع وعملية الطرح لألرقام بداللتها العلمية هي عملية تحدٍّ أكبر؛ ألن قوى
األساس  10يجب أن تكون متماثلة لكي تستطيع جمع أو طرح األرقام .وهذا يعني أن أحد تلك األرقام يمكن أن
يحتاج إلى إعادة كتابته بداللة قوة مختلفة لألساس  10بينما إذا كانت القوى لألساس  10متساوية فاستعمل الخاصية
التوزيعية لألعداد.
بسط
مثالّ :
مجع احلدود
ّ

(3.2×105) + (4.8×105) = (3.2+4.8) ×105

							
امجع احلدود
بسط
مثالّ :
)(3.2×105) + (4.8×104) = (3.2×105)+ (0.48×105
أعد كتابة 4.8×104عىل صورة  0.48×105
= (3.2+0.48) ×105
					
مجع احلدود
ّ
= 3.68×105
						
امجع احلدود
ً
= 3.7×105
مستعمل قاعدة اجلمع  /الطرح لألرقام املعنوية.
قرب النتيجة
ّ
 V.املعادالت Equations
ترتيب العمليات Order of Operations
يفسر كل
اتفق العلماء والرياضيون على مجموعة من الخطوات أو القواعد ،وتسمى ترتيب العمليات ،لذلك ّ
شخص الرموز الرياضية بالطريقة نفسها.
اتّبع هذه الخطوات بالترتيب عندما تريد تقدير نتيجة تعبير رياضي أو عند استخدام صيغة رياضية معينة.
بسط التعابير الرياضية داخل الرموز التجميعية ،مثل القوسين ( ) ،والقوسين المعقوفين [ ] ،واألقواس المزدوجة
ّ .1
{ } ،وأعمدة الكسر.
 .2قدّ ر قيمة جميع القوى والجذور.
 .3ن ّفذ جميع عمليات الضرب و  /أو جميع عمليات القسمة من اليسار إلى اليمين.
 .4ن ّفذ جميع عمليات الجمع و  /أو جميع عمليات الطرح من اليسار إلى اليمين.
بسط التعبير اآلتي:
مثالّ :
4+3 (4–1)– 23 = 4+3 (3) – 23
الخطوة  1ترتيب العمليات					
=4+3 (3) – 8
			
		
الخطوة  2ترتيب العمليات
=4+9–8
			
		
الخطوة  3ترتيب العمليات
=5
		
		
الخطوة  4ترتيب العمليات
ارتباط الرياضيات مع الفيزياء يوضح المثال السابق تنفيذ عملية ترتيب العمليات خطوة بخطوة .فعند حل
المسائل الفيزيائية ال ُت ِجر عملية التقريب للرقم الصحيح لألرقام المعنوية إال بعد حساب النتيجة النهائية .في حالة
الحسابات التي تتضمن تعابير رياضية في البسط وتعابير رياضية في المقام عليك معاملة كل من البسط والمقام
192
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)3 (x + 2) = 3 x + (3) (2
=3x+6

خصائص الجمع والطرح للمتكافئات إذا تساوت كميتان وأضيف العدد نفسه أو طرح العدد نفسه من كليهما ،فإن
الكميات الناتجة متساوية ً
أيضا.
ً
مستعمل خاصية الجمع
مثال :حل المعادلة x–3=7

ً
مستعمل خاصية الطرح
مثال :حل المعادلة 5 – = 2 + t

x–3 = 7
x–3+3=7+3
x=10

t+2=–5
t+2–2=–5–2
t=–7

خصائص الضرب والقسمة للمتكافئات إذا ضربت أو قسمت كميتين متساويتين في/على العدد نفسه ،فستكون الكميات
الناتجة متساوية ً
أيضا.
__
ً
مستعمل خاصية الضرب
مثال :حل المعادلة 14  a = 3

ac=bc
__
__ =   ac
  bc , for c ≠ 0
__
 14 a = 3

) ( __14 a ) ( 4 ) = 3 ( 4
a = 12

مثال :حل المعادلة  6 n = 18مستخد ًما خاصية القسمة

6n=8
___
 6n

6

18
__ 
=
6

n=3
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بوصفهما مجموعتين منفصلتين ،ثم جد نتيجة كل مجموعة قبل أن تجري عملية قسمة البسط على المقام ،لذلك فإن
قاعدة الضرب  /القسمة تستخدم لحساب الرقم النهائي لألرقام المعنوية.
حل املعادالت Solving Equations
طبق خاصية
رياضيا
تعبيرا
ً
إن حل المعادلة يعني إيجاد قيمة المتغير الذي يجعل المعادلة ً
ًّ
صحيحا .وعند حل المعادالت ّ
التوزيع وخصائص التكافؤ ،وإذا طبقت أ ًّيا من خصائص المتكافئات في أحد طرفي المعادلة وجب أن تطبق الخصائص
نفسها في الطرف اآلخر.
الخاصية التوزيعية ألي من األعداد  c ، b ، aيكون:
		 a (b+c) =ab+ac
a (b–c) =ab–ac
مثال :استعمل الخاصية التوزيعية لتفكيك التعابير اآلتية:
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مثال :حل المعادلة  2 t + 8 = 5 t – 4بالنسبة للمتغير t

2t+8=5t–4
8+4=5t–2t
12 = 3 t
4=t

فصل املتغري Isolating aVariable
افترض معادلة تتضمن أكثر من متغير ،لفصل المتغير -وذلك لحل المعادلة بالنسبة لذلك المتغير -اكتب المعادلة
متغيرا ذا معامل .1
المكافئة بحيث يتضمن كل طرف
ً
الرياضيات في الفيزياء افصل المتغير  ( Pالضغط ) في معادلة قانون الغاز المثالي.

										

							
قسم طرفي المعادلة على v
ّ

V
									
__ )
جمع ( 
ّ
V
V
							
__	
بالتعويض عن  = 1
V

PV=nRT
PV
___
____ = 
 nRT
 
V
V
nRT
__ ( P
 V
____  = ) 

V
V
nRT
____  = P

V

مسائل تدريبية

 .6حل المعادالت اآلتية بالنسبة للمتغير .x
			
2 + 3 x = 17 .a
			
x – 4 = 2 – 3x .b
x+4
					
____ = t – 1
 .c
3

____ = a
b+x
c  .d
2x+3
_____ = 6
x  .e

ax + bx + c = d .f

اجلذور الرتبيعية واجلذور التكعيبية Square and Cube Roots
ويعبر الرمز الجذري     ، √عن الجذر التربيعي.
الجذر التربيعي للرقم يساوي أحد معامليه االثنين المتساويينّ .
1
__
ويمكن أن يعبر عن الجذر التربيعي باألس  1
__ كما في   .  √b = b  2ويمكنك استعمال اآللة الحاسبة إليجاد قيمة
ُ ّ
2
الجذور التربيعية.
بسط حدود الجذور التربيعية اآلتية:
أمثلةّ :
√
a2  = √
(a) (a) = a

√
9  = √
(3) (3) = 3

صفرا عن يمني الفاصلة العرشية وذلك لإلبقاء عىل رقمني معنويني.
تتضمن اإلجابة ً

ضع صفرين عن يمني إجابة اآللة احلاسبة لإلبقاء عىل أربعة أرقام معنوية.
194
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قرب إجابة اآللة احلاسبة لإلبقاء عىل رقمني معنويني.
ّ

  √
64  =  √
(8.0) (8.0)  = 8.0
√
 38.44 = 6.200

  √
39  =6.244997 = 6.2
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3
إن اجلذر التكعيبي للرقم يمثل أحد معامالته الثالثة املتساوية .ويعرب الرمز اجلذري  
√ أي استعامل الرقم  ،3عن

أيضا يف صورة أس  1
اجلذر التكعيبي .كام يمكن متثيل اجلذر التكعيبي ً
. √
__ كام يف b  =b  3

بسط حدود اجلذر التكعيبي اآلتية:
مثالّ :

3

3

3
3
√
125 = √
)(5.00)(5.00)(5.00
  = 5.00
3

√
39.304 = 3.4000

املعادالت الرتبيعية Quadratic Equations
مرفوعا
متغيرا واحدً ا
التعبير العام للمعادلة التربيعية  ، ax2 + bx + c = 0حيث  ،0 ≠ aوتتضمن المعادلة التربيعية
ً
ً
مرفوعا لألس  . 1كما يمكن تقدير حلول المعادلة التربيعية بالتمثيل
للقوة (األس)  2باإلضافة إلى المتغير نفسه
ً
بيانيا.
البياني باستعمال اآللة الحاسبة الراسمة ًّ
إذا كانت  b = 0فإن الحد  aغير موجود في المعادلة التربيعية .يمكن حل المعادلة بفصل المتغير المربع ،ثم إيجاد
الجذر التربيعي لكل من طرفي المعادلة باستخدام خاصية الجذر التربيعي.

الصيغة الرتبيعية Quadratic Formula
إن حلول أي معادلة تربيعية يمكن إيجادها باستعمال الصيغة التربيعية ،لذلك فإن حلول المعادلة = ax 2 + bx + c
 ،0حيث  ،0 ≠ aتعطى من خالل المعادلة اآلتية:

		

-b ±  √
 b2 -4ac
__
   = x


2a

وكما في حالة خاصية الجذر التربيعي من المهم األخذ بعين االعتبار ما إذا كانت حلول الصيغة التربيعية تعطيك
الحل الصحيح للمسألة التي بصدد ح ّلها .عادة من الممكن إهمال أحد الحلول لكونه ح ًّ
ال غير حقيقي .تتطلب
حركة المقذوف غال ًبا استعمال الصيغة التربيعية عند حل المعادلة ،لذلك حافظ على واقعية الحل في ذهنك عند حل
المعادلة.
مسائل تدريبية
 .7حل المعادالت اآلتية بالنسبة للمتغير .x
4x2 – 19 = 17 .a
12 – 3x2 = – 9 .b
x2 – 2x – 24 = 0 .c
24x2 – 14x – 6 = 0 .d
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   VI.التمثيل البياين للعالقات Graphs of Relations
املستوى اإلحداثي (الديكاريت) The Coordinate Plane
مدرجني متعامدين يطلق عىل كل منهام اســم املحور ،ويسمى خط األعداد األفقي املحور
تعني النقاط بالنســبة إىل خطني ّ
الســيني ( .)xأما خط األعداد العمودي فيســمى املحور الصادي ( .)yويمثل املحور السيني عادة املتغري املستقل (العامل
غي أو ُيعدَّ ل خــال التجربة) ،فيام يمثل املحور العمودي املتغري التابع (العامل الذي يعتمد عىل املتغري املســتقل)،
الــذي ُي َّ
دائــا قيمة املتغري التابع (ً )x
بحيث ُتثّل النقطة بإحداثيني ( )x،yيســميان ً
أول يف الزوج املرتب
أيضا الزوج املرتب .و َترد
ً
الذي يمثل ( )0,0نقطة األصل ،وهي النقطة التي يتقاطع عندها املحوران.
يســمى النظــام اإلحداثــي
املستوى اإلحداثي ً
أيضا

يسمى املحور العمودي
املحور الصادي ()y

تســمى كل نقطــة الــزوج
املرتب

يسمى املحور األفقي املحور
السيني ()x

نقطــة األصل عنــد ()0,0
وهــي النقطة التــي يتقاطع
عندها املحوران

استعامل التمثيل البياين لتحديد العالقة الرياضية Grahping Data to Determine Relationships
استعمل اخلطوات اآلتية لعمل رسوم بيانية:
 .1ارسم حمورين متعامدين.
ً
مستعمل أسامء املتغريات.
وعي حمور كل منهام
 .2حدّ د املتغريات املستقلة واملتغريات التابعةّ ،
عي مدى البيانات لكل متغري ،لتحديد املقياس املناسب لكل حمور ،ثم حدّ د ور ِّقم املقاييس.
ّ .3
بيانيا.
ّ .4
عي كل نقطة ًّ
.5عندما تبدو لك البيانات واقعة عىل خط مســتقيم واحد ارسم اخلط األكثر مالءمة خالل جمموعة النقاط .وعندما ال تقع
بيانيا ً
بسيطا ،بحيث يمر بأكرب عدد ممكن من النقاط .وعندما ال يبدو هناك أي ميل
النقاط عىل خط واحد ارســم منحنى ًّ
الجتاه معني فال ترسم ًّ
خطا أو منحنًى.
التكلفة بالريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي
 .6اكتب عنوا ًنا يصف بوضوح ما يمثله الرسم البياين.
نوع اخلدمة
الفندق (اإلقامة)
الوجبات
الرتفيه

املواصالت
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ريال

دوالر

1500

398

850

225

670

178

220

58

دوالر

ريال سعودي
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تستعمل طريقة االستيفاء يف تقدير قيمة تقع بني قيمتني معلومتني عىل اخلط املمثل لعالقة ما ،يف حني أن عملية تقدير قيمة

تقع خارج مدى القيم املعلومة تسمى االستقراء .إن معادلة اخلط املمثل لعالقة ما تساعدك يف عمليتي االستيفاء واالستقراء.
(الس ْعر) املقابلة لـ  500ريال.
مثال :مستعينًا بالرسم البياين استعمل طريقة االستيفاء لتقدير القيمة ّ

حدد نقطتني عىل كل من جانبي القيمة  400( 500ريال 600 ،ريال) ،ثم ارسم ًّ
مستمرا يصل بينهام.
خطا
ًّ

ارسم اآلن ًّ
متقطعا عمود ًّيا من النقطة ( 500ريال)
خطا
ً

الدوالر األمريكي والريال السعودي

عىل املحور األفقي حتى يتقاطع مع اخلط املرسوم ،ثم

500



450
400
350
300
250

دوالرا.
 131أو 132
ً

مثال :استعمل االستقراء لتحديد القيمة املقابلة
لـ  1100ريال.

200



ارسم من نقطة التقاطع ًّ
أفقيا يصل إىل
خطا
ً
متقطعا ًّ
املحور الرأيس .سوف جتد أنه يتقاطع معه عند القيمة

الدوالر

150
100
50
0
1600

1400

ارسم ًّ
متقطعا من النقطة ( 1100ريال) عىل املحور
خطا
ً

1200

1000

800

ريال سعودي

600

400

200

0

األفقي حتى يتقاطع مع اخلط املستمر الذي رسمته يف املثال السابق ،ثم ارسم من نقطة التقاطع ًّ
أفقيا .ستجد
خطا
ً
متقطعا ًّ
دوالرا.
أنه يتقاطع مع املحور الرأيس عند النقطة 290
ً

تفسري الرسم البياين اخلطي Interpreting Line Graph

يوضح الرسم البياين اخلطي العالقة اخلطية بني متغريين .وهناك نوعان من الرسوم البيانية اخلطية التي تصف احلركة

تستخدم عادة يف الفيزياء.

يتحرك عائدً ا
يف اجتاه نقطة
األصل

حركة إىل األمام
برسعة

املوقع

ارتباط الرياضيات مع الفيزياء
 .aيوضح الرسم البياين عالقة خطية متغرية بني (املوقع  -الزمن).

حركة إىل األمام
ببطء
البقاء يف املوقع

الزمن
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االستيفاء واالستقراء Interpolating and Extrapolating

 .bيوضح اخلط البياين عالقة خطية ثابتة بني متغريين (املوقع  -الزمن)
رسعة متجهة منتظمة
املوقع

دليل الريا�ضيات

دليل الريا�ضيات

الزمن

املعادلة اخلطية Linear Equation

يمكن كتابة املعادلة اخلطية بالشكل ،y = mx + b :حيث  bو  mعددان حقيقيان ،و( )mيمثل ميل اخلط ،و( )bيمثل
التقاطع الصادي؛ وهي نقطة تقاطع اخلط البياين مع املحور الصادي.

املتغري التابع

املتغري املستقل

y = mx + b
التقاطع الصادي

امليل

بيانيا قم باختيار ثالث قيم للمتغري املستقل (يلزم نقطتان فقط ،والنقطة الثالثة
متثل املعادلة اخلطية بخط مستقيم ،ولتمثيلها ًّ

عي زوجني مرتبني ( ،)x , yوارسم أفضل خط يمر
تستخدم إلجراء اختبار) .احسب القيم املقابلة للمتغري التابع ،ثم ّ

بالنقاط مجيعها.

بيانيا املعادلة
مثال :مثّل ًّ

y =-( 1 ) x + 3

2
احسب ثالثة أزواج مرتبة للحصول عىل نقاط لتعيينها.
األزواج املرتبة
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y

x

3
2
0

0
2
6

متثيل األزواج املرتبة

دليل الريا�ضيات
ميل اخلط هو النسبة بني التغري يف اإلحداثيات الصادية ،والتغري يف اإلحداثيات السينية ،أو النسبة بني التغري العمودي
(املقابل) والتغري األفقي (املجاور) .وهذا الرقم خيربك بكيفية انحدار اخلط البياين ،ويمكن أن يكون ً
رقم موج ًبا أو سال ًبا.

وإلجياد ميل اخلط قم باختيار نقطتني( ،)x2 ، y2) ، (x1 ، y1ثم احسب االختالف (الفرق) بني اإلحداثيني السينيني ،∆x = x2-x1
واالختالف (الفرق) بني اإلحداثيني الصاديني ) ،∆y = (y2-y1ثم أوجد النسبة بني  ∆yو . ∆x
y
y2

)(x2 , y2
)(x1 , y1

y -y
y
= x2-x1
x
2
1

=m

x

x2

y1

y

x1
x

التغري الطردي Direct variation
إذا احتوت املعادلة عىل ثابتٍ غري صفري  ،mبحيث كانت  ،y = mxفإن  yتتغري طرد ًّيا بتغري x؛ وهذا يعني أنه عندما
ٍ
يزداد املتغري املستقل  xفإن املتغري التابع  yيزداد ً
عندئذ إن املتغريين  xو  yيتناسبان تناس ًبا طرد ًّيا .وهذه معادلة
أيضا ،ويقال
خطية عىل الصورة  ، y = mx+bحيث قيمة  bصفر ،ويمر اخلط البياين من خالل نقطة األصل (. )0,0
ارتباط الرياضيات مع الفيزياء يف معادلة القوة املعيدة (ا ُملرجعة) للنابض املثايل  ، F = -kxحيث  Fالقوة ا ُملرجعةk ،

ثابت النابض و  xاستطالة النابض ،تتغري القوة املرجعة للنابض طرد ًّيا مع تغري استطالته؛ ولذلك تزداد القوة املرجعة
عندما تزداد استطالة النابض.
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امليل Slope

دليل الريا�ضيات

دليل الريا�ضيات
التغري العكيس Inverse Variation

عكسيا بتغري  x؛ وهذا يعني أنه عندما
إذا احتوت املعادلة عىل ثابت غري صفري  ،mبحيث كانت  ، y=m/xفإن  yتتغري
ًّ
عكسيا .وهذه ليست
يزداد املتغري املستقل  xفإن املتغري التابع  yيتناقص ،ويقال عندئذ إن املتغريين  xو  yيتناسبان تناس ًبا
ًّ

معادلة خطية؛ ألهنا تشتمل عىل حاصل رضب متغريين ،والتمثيل البياين لعالقة التناسب العكيس عبارة عن قطع زائد.
ويمكن كتابة هذه العالقة عىل الشكل:

  xy = m
1

y =m x
m
= y
x

بيانيا.
مثال :م ِّثل املعادلة xy = 90
ًّ
التمثيل البياين للتغري العكيس

األزواج املرتبة

y

x

-9

-15
-30
-45

-10
-6
-3
-2

30

3

45
15
9

2
6

10

ارتباط الرياضيات مع الفيزياء يف معادلة رسعة املوجة  ، λ = vحيث  λالطول املوجي ،و  fالرتدد ،و  vرسعة املوجة،
f

عكسيا مع الرتدد؛ وهذا يعني أنه كلام ازداد تردد املوجة تناقص الطول املوجي ،أما  vفتبقى
نجد أن الطول املوجي يتناسب
ًّ

قيمتها ثابتة.
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دليل الريا�ضيات
الصيغة العامة للعالقة الرتبيعية هي:

				
				

ax2

+ bx + c
حيث a ≠ 0

=y

التمثيل البياين للعالقة الرتبيعية يكون عىل صورة قطع مكافئ ،ويعتمد اجتاه فتحة هذا القطع عىل معامل مربع املتغري
املستقل( ،)aإذا كان موج ًبا أو سال ًبا.

بيانيا املعادلة . y= - x2 + 4x - 1
مثال :مثّل ًّ
y
-6
-1

األزواج املرتبة

2

التمثيل البياين للمعادلة الرتبيعية

x

-1
0
1

3

2

2

3

-1
-6

4
5

ارتباط الرياضيات مع الفيزياء عندما يكون منحنى (املوقع  -الزمن) عىل شكل املنحنى البياين للمعادلة الرتبيعية فهذا

يعني أن اجلسم يتحرك بتسارع ثابت.
األزواج املرتبة

الزمن ()s

املوقع ()m

2

6

1

4

3

املوقع ()m

3

التمثيل البياين للمعادلة
الرتبيعية للتسارع الثابت

11

18
الزمن ()s
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التمثيل البياين للمعادلة الرتبيعية Quadratic Graph

دليل الريا�ضيات

دليل الريا�ضيات
املثلثات القائمة Right Triangles

تنص نظرية فيثاغورس عىل أنه إذا كان كل من  a ،bيمثالن قياس ضلعي

ﻭﺗﺮ
c

املثلث القائم الزاوية وكانت  cمتثل قياس الوتر فإن c2 = a2 + b2

وحلساب طول الوتر استعمل خاصية اجلذر الرتبيعي .وألن املسافة موجبة
فإن القيمة السالبة للمساحة ليس هلا معنى.

 aﺿﻠﻊ

b
ﺿﻠﻊ

c = √
 a2 + b2

مثال :احسب طول الوتر  cيف املثلث حيث  a = 4 cmو b = 3 cm
c = √
 a2 + b2

= √
(4
  
 cm)2+(3 cm)2
= √
16
  
 cm2+9 cm2
= √
 25 cm2
= 5 cm

إذا كان قياس زوايا املثلث القائم الزاوية 90° ،45° ،45°فإن طول الوتر

   √مرضو ًبا يف طول ضلع املثلث.
يساوي  2

(2 )x

x

x

إذا كان قياس زوايا املثلث القائم الزاوية  30° ،60° ،90°فإن طول الوتر يساوي

 √مرة من طول
ضعف طول الضلع األقرص ،وطول الضلع األطول يساوي  3

الضلع األصغر.

2x
x

(3 )x
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شيوعا هي اجليب ،sin θ
النسب املثلثية عبارة عن نسب أطوال أضالع املثلث القائم الزاوية .والنسب املثلثية األكثر
ً
وجيب التامم  cos θوالظل  .tan θوالختصار هذه النسب تع ّلم االختصارات اآلتية  .SOH-CAH-TOAتشري
 SOHإىل جيب  ،مقابل الوتر ،وتشري  CAHإىل جيب متام ،جماور الوتر وتشري  TOAإىل ظل متام ،مقابل املجاور.
التعابري

مساعدة الذاكرة

يشري الـ  sinإىل نسبة املقابل للزاوية إىل

املقابل
الوتر

= sin θ

يشري الـ  cosإىل نسبة طول الضلع املجاور

املجاور
الوتر

= cos θ

يشري الـ  tanإىل نسبة طول الضلع املقابل

املقابل
املجاور

= tan θ

طول الوتر

		
للزاوية إىل طول الوتر.

للزاوية إىل طول الضلع املجاور للزاوية

الرموز
sin θ = _  ac

__ = cos θ
  bc

__ = tan θ
  ba

مثال :يف املثلث القائم الزاوية  ،ABCإذا كانت  ،c =5 cm ،b = 4 cm ،a =3 cmفأوجد ًّ
كل من  cos θو sin θ
B
ﻭﺗﺮ
ﺿﻠﻊ
ﻣﻘﺎﺑﻞ

a

C

c

θ

3 cm
____ = sin θ
 =0.6
5 cm

		

4 cm
____ = cos θ
 =0.8
5 cm

		

A

b
ﺿﻠﻊ ﳎﺎﻭﺭ

مثال :يف املثلث القائم الزاوية  ،ABCإذا كانت  ،c = 20.0 cm ،θ = 30.0°فأوجد  aو . b
 b
_______  = cos 30.0°
20.0 cm

		 a
_______
		sin 30.0°=   20.0
cm

		 a =(20.0 cm)(sin 30.0°) =10.0 cm
		 b =(20.0 cm)(cos 30.0°) =17.3 cm

قانون جيب التامم وقانون اجليب Law of Cosines and Law of Sines

يمنحك قانونا جيب التامم واجليب القدرة عىل حساب أطوال األضالع والزوايا يف أي مثلث.

قانون جيب التامم يشبه قانون جيب التامم نظرية فيثاغورس فيام عدا احلد األخري .ومتثل  θالزاوية املقابلة للضلع  .cفإذا
صفرا.
كان قياس الزاوية ˚ θ= 90فإن جتا  0 = θواحلد األخري يساوي
ً
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النسب املثلثية Trigonometric Ratios
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دليل الريا�ضيات
وإذا كان قياس الزاوية  θأكرب من  90°فإن جتا ( )θعبارة عن رقم سالب.
c2 = a2 + b2 - 2ab cos θ

مثال :احسب طول الضلع الثالث للمثلث ،إذا كان .θ = 110.0° ،b = 12.0 cm ،a =10.0 cm
θ

c2 = a2 + b2 - 2ab cos θ
2
c = √
a
  
 + b2 - 2ab cos θ

		
		

= √
(10.0
     
 ) ْcm)2 +(12.0 cm)2 - 2(10.0 cm)(12.0 cm)(cos 110.0

		

= √
1.00
     
 ) ْ× 102 cm2 + 144 cm2 - (2.4×102 cm2)(cos 110.0

		

= 18.1 cm

		

قانون اجليب Law of Cosines and Law of Sines

مكونة من ثالث نسب ،حيث  A ،B ،Cاألضالع املقابلة للزوايا  a ،b ،cبالرتتيب.
قانون اجليب عبارة عن معادلة ّ
استعمل قانون اجليب عندما يكون قياس زاويتني وأي من األضالع الثالثة للمثلث معلومة.
____ sin b
____
____  =    sinA a
  =  sin c
B
C

مثال :يف املثلث أدناه ،إذا كان ˚ ،C = 4.6 cm ،A = 4.0 cm ،c = 60.0فاحسب قياس الزاوية .a

_____ sin a
sin c
_____ 		
 
 = 

A
C

c

A sinc
______ = 		sin a
 

C

B
A

a

)(4.0 cm) (sin 60.0°
__________________ 
  
  

4.6 cm

= 49°

C
b
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إن معكوس كل من اجليب وجيب التامم وظل التامم يمكنك من عكس اقرتانات اجليب وجيب التامم وظل التامم ،ومن
ثم إجياد قياس الزاوية ،واالقرتانات املثلثية ومعكوسها عىل النحو اآليت:
االقرتان املثلثي

y =sin x
y =cos x
y =tan x

املعكوس

 x =sin yأو معكوس x =sin y
 x =cos-1 yأو معكوس x =cos y
 x =tan-1 yأو معكوس x =tan y
-1

التمثيل البياين لالقرتانات املثلثية Graphs of Trigonometric Functions
إن كل اقرتان اجليب y =sin x ،واقرتان جيب التامم y = cos x ،هي اقرتانات دورية.
وفرتة كل اقرتان يمكن أن تكون كل من  x ، yأي عدد حقيقي.
y = sin x

1
x
2π

-π

π

-2π

-1

y = cos x

1
x
2π

-π

π

-2π

-1
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معكوس اجليب ،ومعكوس جيب التامم ،ومعكوس الظل Inverses of Sine‚ Cosine‚ and Tangent

اجلداول
البادئات
الرمز

البادئة

10-15

f

femto

10-12

p

pico

10-9

n

nano

10-6

µ

micro

10-3

m

milli

10-2

c

centi

10-1

d

deci

101

da

dica

102

h

hecto

103

k

kilo

106

M

mega

109

G

giga

1012

T

tera

1015

P

peta

اجلداول

التعبري العلمي
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اجلداول
الوحدات األساسية SI

الطول

meter

m

kilogram

kg

second

s

kelvin

K

mole

mol

ampere

A

candela

cd

الكتلة
الزمن

درجة احلرارة
مقدار املادة

التيار الكهربائي
شدة اإلضاءة

اجلداول

الكمية

الوحدة

الرمز

وحدات  SIامل�شتقة
الوحدة

القيا�س

التسارع
املساحة
الكثافة
الشغل ،الطاقة
القوة
القدرة
الضغط
الرسعة
احلجم

الرمز

معربة بالوحدات الأ�سا�سية

m/s2

m/s2

m

m

2

معربة بوحدات � SIأخرى

2

kg/m

kg/m3

3

joule

J

kg.m2/s2

newton

N

2

kg.m/s

watt

W

3

kg.m /s

J/s

Pascal

Pa

kg/m.s2

N/m2

m/s

m/s

m3

m

2

N.m

3

تحويالت مفيدة
1 atm = 101 kPa

1kg = 6.02 × 1026 u

1 in = 2.54 cm

1 cal = 4.184 J

1 oz ↔ 28.4 g

1 mi = 1.61 km

1ev = 1.60 × 10-19 J

1 kg ↔ 2.21 lb

1kwh = 3.60 MJ

1 lb = 4.45 N

1 gal = 3.79 L

1 atm = 14.7 lb/in2

1 m3 = 264 gal

1 hp = 746 W
1 mol= 6.022 × 1023

1atm = 1.01 × 10 N/m

2

5
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المصطلحات

�أ
االتزان

Equilibrium

االحتكاك احلركي

Kinetic Friction

االحتكاك ال�سكوين
Static Friction

الإزاحة

Displacement

�أزواج الت�أثري املتبادل
Interaction pair

صفرا فإن هذا اجلسم يف حالة
إذا كانت القوة املحصلة املؤثرة يف جسم ما تساوي ً
اتزان.
القوة التي يؤثر هبا أحد السطحني يف السطح اآلخر عندما ّ
حيتك سطحان أحدمها
باآلخر بسبب حركة أحدمها أو كليهام.
القوة التي يؤثر هبا أحد السطحني يف اآلخر عندما ال توجد حركة بينهام.

كمية فيزيائية متجهة متثل مقدار التغري الذي حيدث ملوقع اجلسم يف اجتاه معني
خالل فرتة زمنية حمددة.

زوجان من القوى متساويان يف املقدار ومتعاكسان يف االجتاه.

ت
حتليل املتجه

المصطلحات

Vector Resolution

حتليل الوحدات

Dimensional analysis
الت�سارع acceleration

عملية جتزئة املتجه إىل ّ
مركبتيه األفقية والعمودية.

طريقة التعامل مع الوحدات بوصفها كميات جربية؛ بحيث يمكن إلغاؤها،
ويمكن أن تستخدم للتأكد من أن وحدات اإلجابة صحيحة.
املعدل الزمني لتغري الرسعة املتجهة للجسم.

الت�سارع اللحظي
 Instantaneous accelerationالتغري يف الرسعة املتجهة للجسم خالل فرتة زمنية صغرية جدًّ ا.
التغري يف الرسعة املتجهة للجسم خالل فرتة زمنية مقيسة ،مقسو ًما عىل هذه الفرتة
الت�سارع املتو�سط
2
average acceleration
الزمنية ،ويقاس بوحدة .m/s
تسارع جسم يتحرك حركة دائرية برسعة ثابتة املقدار ويكون يف اجتاه مركز الدائرة
الت�سارع املركزي
 Centripetal Accelerationالتي يتحرك فيها اجلسم.
الت�سارع النا�شئ عن اجلاذبية تسارع اجلسم يف حالة السقوط احلر ،وينتج عن تأثري جاذبية األرض ،ويساوي
الأر�ضية
 g = 9.80 m/s2 acceleration due to gravityواجتاهه نحو مركز األرض.

ح

احلركة الدائرية املنتظمة

Uniform Circular Motion
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حركة جسم أو جسيم يف مسار برسعة ثابتة املقدار حول دائرة نصف قطرها
ثابت.

المصطلحات

د
الدقة precision

عب
خاصية من خصائص الكمية املقيسة ،التي تصف درجة اإلتقان يف القياس ،و ُت ّ
عن مدى تقارب نتائج القياس بغض النظر عن صحتها.

�س

ال�سرعة احلدية

terminal velocity

ال�سرعة املتجهة اللحظية
instantaneous velocity

ال�سرعة املتجهة املتو�سطة
average velocity

ال�سرعة املتو�سطة
average speed

مقدار رسعة اجلسم واجتاه حركته عند حلظة زمنية تؤول إىل الصفر.

التغري يف موقع اجلسم مقسو ًما عىل الفرتة الزمنية التي حدث التغري خالهلا .وهي
تساوي ميل اخلط البياين يف منحنى (املوقع -الزمن).
القيمة احلسابية لرسعة اجلسم؛ وهي القيمة املطلقة مليل اخلط البياين يف منحنى
(املوقع-الزمن) .
حركة جسم حتت تأثري اجلاذبية األرضية فقط ،وبإمهال تأثري مقاومة اهلواء.

المصطلحات

ال�سقوط احلر free fall

ً
حرا عندما تتساوى القوة املعيقة
رسعة منتظمة يصل إليها اجلسم الساقط
سقوطا ًّ
مع قوة اجلاذبية.

�ض

ال�ضبط Accuracy

من خصائص الكمية املقيسة ،وهو يصف مدى اتفاق نتائج القياس مع القيمة
احلقيقية؛ أي القيمة املعتمدة املقيسة من خالل جتارب خمصصة ومن قبل خرباء
مؤهلني.

scientific method

عملية منظمة للمشاهدة والتجريب والتحليل؛ لإلجابة عن األسئلة حول العامل
الطبيعي.

ط

الطريقة العلمية

ف

الفرتة الزمنية
time interval

الفر�ضيـة hypothesis
الفيزياء physics

مطروحا منه الزمن االبتدائي.
الزمن النهائي
ً

معا.
ختمني علمي عن كيفية ارتباط املتغريات ً
َ
العامل الطبيعي :الطاقة واملادة وكيفية ارتباطهام.
املعني بدراسة
فرع العلوم
ّ
209

المصطلحات

ق
القانون العلمي

scientific law

قانون نيوتن الأول

Newton's first law

قانون نيوتن الثالث

Newton's third law

قانون نيوتن الثاين

Newton's secand law

الق�صور الذاتي inertia
القوة force

قوة التال ُم�س

قاعدة طبيعية جتمع املشاهدات املرتابطة لوصف ظاهرة طبيعية متكررة.

ً
متحركا يف خط مستقيم
اجلسم الساكن يبقى ساكنًا ،واجلسم املتحرك يبقى
صفرا.
وبرسعة منتظمة فقط إذا كانت حمصلة القوى املؤثرة فيه تساوي ً
وقوتا كل زوج تؤثران يف جسمني خمتلفني،
مجيع القوى تظهر عىل شكل أزواجَّ ،
ومها متساويتان يف املقدار ومتعاكستان يف االجتاه.
تسارع اجلسم يساوي حمصلة القوى املؤثرة فيه مقسومة عىل كتلة اجلسم.

خاصية للجسم ملامنعة أي تغيري يف حالته احلركية.
واجتاها.
مقدارا
ريا يف احلركة
ً
ً
سحب أو دفع يؤثر يف األجسام ويسبب تغ ً

المصطلحات

contact force

قوة تتولد عندما يالمس جسم من املحيط اخلارجي النظام.

قوة ال�شد tension

اسم يطلق عىل القوة التي يؤثر هبا خيط أو حبل يف جسم ما.

القوة الطاردة عن املركز

قوة ومهية يبدو أهنا تسحب اجلسم املتحرك برسعة دائرية ثابتة.

القوة العمودية

تالمس يؤثر هبا سطح يف جسم آخر.
قوة ُ

Centrifugal Force
normal force

قوة املجال field force
القوة املح�صلة net force

القوة املركزية

Centripetal Force

قوة تؤثر يف األجسام ّ
بغض النظر عن وجود تالمس فيام بينها؛ كاملغناطيسات التي
تؤثر يف األجسام دون مالمستها.
واجتاها وتساوي ناتج مجع متجهات
مقدارا
قوة تعمل عمل جمموعة من القوى
ً
ً
القوى املؤثرة يف اجلسم مجيعها.
حمصلة القوى التي تؤثر يف اجتاه مركز دائرة ،وتسبب التسارع املركزي للجسم.

هي قوة ممانعة يؤثر هبا املائع يف جسم يتحرك خالله ،وتعتمد عىل حركة اجلسم
القوة املعيقة drag force
وعىل خصائص كل من اجلسم واملائع.
قوة جتعل اجلسم متز ًنا ،وتكون مساوية يف املقدار ملحصلة القوى ومعاكسة هلا يف
القوة املوا ِزنة Equilibrant
االجتاه.
القيا�س measurement
املقارنة بني كمية جمهولة وأخرى معيارية.
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ك
الكميات العددية (القيا�سية)
scalars

كميات فيزيائية هلا مقدار ،وليس هلا اجتاه.

الكميات املتجهة vectors

كميات فيزيائية هلا مقدار واجتاه.

املح�صلة resultant

متجه ناتج عن مجع متجهني آخرين ،ويشري ً
دائم من ذيل املتجه األول إىل رأس
املتجه اآلخر.

م

املخطط التو�ضيحي للحركة
motion diagram

ُمر ّكبة املتجه

Component of Vector

نموذج فيزيائي يمثل القوى املؤثرة يف نظام ما.

المصطلحات

خمطط اجل�سم احلر

free-body diagram

صور متتابعة ُتظهر مواقع جسم متحرك يف فرتات زمنية متساوية.

مسقط املتجه عىل أحد املحاور.

م�سار املقذوف  Trajectoryمسار يسلكه اجلسم املقذوف يف الفضاء.
امل�سافة distance
كمية عددية تصف بعد اجلسم عن نقطة األصل.
ميل اخلط املمثل للعالقة البيانية بني قوة االحتكاك احلركي والقوة العمودية ،وهو
معامل االحتكاك احلركي
 Coefficient of Kinetic Frictionثابت بال وحدات قياس.
معامل االحتكاك ال�سكوين ثابت بال وحدات قياس ،يعتمد عىل السطحني املتالمسني ،ويستعمل حلساب قوة
 Coefficient of Static Frictionاالحتكاك السكونية العظمى قبل بداية احلركة.
جسم ُيطلق يف اهلواء مثل كرة القدم ،وله حركتان مستقلتان إحدامها أفقية
املقذوف Projectile
واألخرى رأسية ،وبعد إطالقه يتحرك حتت تأثري قوة اجلاذبية فقط.
منحنى (ال�سرعة املتجهة-الزمن) رسم بياين يمثل تغري الرسعة املتجهة بداللة الزمن ،وحتديد إشارة تسارع اجلسم
velocity-time graph
املتحرك.
رسم بياين يستخدم يف حتديد موقع اجلسم وحساب رسعته املتجهة ،وحتديد
منحنى (املوقع-الزمن)
نقاط التقاء جسمني متحركني .ويرسم بتثبيت بيانات الزمن عىل املحور األفقي
position - time graph
وبيانات املوقع عىل املحور الرأيس.
املوقع position
املسافة الفاصلة بني اجلسم ونقطة األصل ،ويمكن أن تكون موجبة أو سالبة.
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املوقع اللحظي

instantaneous position

موقع اجلسم عند حلظة زمنية تؤول إىل الصفر.

ن
النظام الإحداثي

coordinate system

النظرية العلمية

scientific theory
نقطة الأ�صل origin

منوذج اجل�سيم النقطي
particle model

نظام يستخدم لوصف احلركة ،بحيث حيدد موقع نقطة الصفر للمتغري املدروس،
واالجتاه الذي تتزايد فيه قيم املتغري.
تفسري يعتمد عىل عدة مشاهدات مدعومة بنتائج جتريبية .تفرس النظريات القوانني
وكيفية عمل األشياء.
صفرا.
نقطة تكون عندها قيمة كل من املتغريين ً
متثيل حلركة اجلسم بسلسلة متتابعة من النقاط املفردة.

و
الوزن الظاهري

apparent weight

المصطلحات
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قراءة امليزان لوزن جسم يتحرك بتسارع.

