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 االسبوع االوؿ
 البايوميكانيؾ

 
علممي حث مم  رمم   نسمم  و بعممأج وئ ثبممي ة موضممي ث نح مم   ئ ممئعح   عمػػـ البايوميكانيػػؾ

 ل ئع  عئوء على ع ح وألني ، وئ ر  ول مأء ، وئ رم  ولا مأء ، ث محد د ححمح ولدسبحم  
 ةب (Bio)ول ثأل  لل نس  ، ئ ص لح ولثأحئ حسأبحم  حدسمئج  مج    بمحج حئبمأبححج وألئلمى 

ةب  (Mechanic)ول أبب ولب ئب ولذب لي ولدأثحن ول ثأشن رم  ول نسم  )ول حمأو( ئولثمأب  
 ول أبب ول حسأبحس ، ةب ول ئوبحج ول حسأبحسح  ولثأثد  ولد  د ح  ج ول نس  ئدبب  )وآلل ( .

ر مئ ولبلمي ولمذب  شػامؿ لمبايوميكانيػؾ فػي المجػاؿ الريا ػيئح سببأ ئ ع دبنحد 
ر أ للئ ع ولدشمنح   للب م ا ولبأ لم  ئحب مل علمى دشماح  ب مأ  ثد لحل ول نس  ئ ح دي 

 ول ئو ئول بد ثغني د ئح  أ ئئ ع ول ئوبحج ول بأعث  لد ححح هحد ول نس  ئد ئحنهأ.
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 ل نس  و بعأج  ولد ثح أا ولثأحئ حسأبحسح حئ ح
ر مئ  ممء  مج حنوعمأا ولثأحئ حسأبحم  ئح مئي علمى وعمأل  حمأل سمل  اما التحميؿ الحركي

  ص ل أا ولمئوحأ ئول عأرأا ئوالم ب  ئول عأنوا ثغني د ئحن ول  أنوا.   ج
 ج ا ل  ئوبحج بحئدج ولمث    مع عمـ التدريب الريا يئحندث  ولثأحئ حسأبح  ثب    

ئ أبئج ول أذثح  ولدم  هم   مج وال مئن ول منئنح  لا مي والحوء ول نسم  ئهم  ثألدمأل    ض م  
 ممج امم ل وعممداحوي  بػػالتممـ الحركػػيس ممأ ئحممندث   . لئصممد ول نسممأا عممج  نحمم  وأل ثلمم 

 صمم ل أا  هممأهن ول نسمم  رمم  و ح ممأا ول نسمم  ئوالبعممحأثح  ئولدئمحممع ولممححب أ حس  لل نسمم  
 ثحبم  ولامنوا ولمذب دمدي رحمي ول نسم  ئول عمدئا ئولبئو مل ول م ثنو على و عأي ول نس  ولث ث  ئ 
 ر  ول نس  ئم أج  حئث أ

 
 أغراض البايوميكانيؾ

 ول  أل ولنحأ   بعداأح  ج علي ولثأحئ حسأبح  ر :ر  
 وح أح ول لئل ولثأحئ حسأبحسح  ول بأعث  لد  ح  ول حد  ج ول نس  .1
ا ئول حأعممممممأا لغممممممني يح ممممممأح ولد ممممممأنحج وولدشمممممماح  ولثأحئ حسممممممأبحس  ل ادثممممممأن  .2

 ولنحأ ح  ول بأعث  ر  د ئحن ولثبأء ولثحب  ئول  أنب
لد بمممحج ثبمممي  سئبمممأا ول  مممل رممم  علمممي ئ مممع ول مممئوبحج ول حسأبحسحممم  ول بأعمممث   .3

 ولدحنحب ولنحأ   سألشحو ئول  ي
دممئرحن ول بلئ ممأا ولبل حمم  ثأعممداحوي ولد بحممأا ول ححثمم   ممج بدممأض  ول  أنبممأا ثممحج  .4

ولاضممأا ولب نحمم  ول ادلامم  ئبدممأض  ول  أنبممأا ثممحج ول ئوصمماأا ول عمم ح  ول ادلامم  
 ئبدأض  واد د ئول بل

 والحوو ئولنحأ   دشاح  ولب    ول حسأبحسح  ثحج .5
 ئ ع ولب أذج ول حسأبحسح  ول بأعث  لغني ولدبلي ئولدحنحب .6
 ئ ع ول لئل ولب أضح  لدأهحل والصأثأا ولنحأ ح  ئد عحج ول ئوي .7
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دئرن للنحأ م  ول بلئ مأا ول بأعمث  لد ثحم   ثمأحش ولدشمنحح ئ مئوبحج ول حسأبحم   .8
 على ول نسأا ول  لئث   ع وعد نون ولدحنحب ول بأعب رح أ.

ئرن لل مممحنب ةعمممأل عل ممم  عممملحي لد لحمممل ول نسمممأا ئول  مممأنوا ئدحنثمممي علمممى دممم .9
 وسدشأد ب أ  ول بد ئحب ل على يص   أ.

 
 فروع البايوميكانيؾ

 دي د عحي علي ولثأحئ حسأبح  ولى رنعحج نضحعحج ه أ :
 (.Staticولعسئج وئ والعدأدح  ) (1
 (.Dynamicsول د ن  ةئ ولححبأ ح  ) (2

 ( السكوف او االستاتيؾ2)
ئهمئ ولبلممي ولمذب حث مم  رم   ألمم  وعمد نون ئودممموج وأل عمأي ئعبممح أ ح ثم  هممذو ولبلممي 
علممى ول عممي ول مم  دعمم ى ولثأحئعممدأدحسح  ئهممئ ول اممأه علممى ئ ممبح  ول عممي ئة موضممي علممى 

  أعحو والندسأم ر   أل  ثثأا. 
ئ ح عند ثأبي ولبلي ولذب حغ   ول أالا ولد  دسئج رح أ   حع ول ئا ول م ثنو رم  

 دئومبم  ئول عمي رم   ألم  عمسئج وئ ثثمأا ئحدبمأئل همئوهن    م  رم   حأدبمأ ولحئ حم   ول عي
 سألبد ا ئ نسم ث ل ول عي .

 ( المتحرؾ او الديناميؾ0)
هئ ذل  ولبلي ولذب حث   ر   نس  ول عي  ج  ح   ثحب  ول ئا ول  نسم  ئيحمن 

  رمم   حأدبممأ س ممئوبحج ول ئومبمم  ئولدمم  دعممثب دغحممنو رمم  عممنعدي ئود أهممي ئحدبممأئل  ممئوبحج    مم
ول ئو ئول أ   ئولدب حل ول نس . وئ هئ ولبلي ولمذب ح مدي ثحنوعم  وأل عمأي ول د نسم  ثدب حمل 

 -دموححب وئ دبأ ص  وئ والثبحج  بأ ، ئح عي هذو ولبلي ولى  ع حج    حج ه أ :
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 ( Kinematics)أ( الكينماتيؾ )

حو حئج ولث مم  رمم   عممثثأد أ حشممحن هممذو ولبلممي ولممى هبحعمم  ول نسمم  ئحصمما أ ئصمماأ   ممن 
ئهئ حصد  نس  وأل عأي  ج  ئوبب ولم ج ئو مو   ئول عأر  ئولمئوحأ ئولعنع  ئولدب حمل، 

ولسحب أدحممم  ول نسمممى وبد ألحمممأ  عمممد ح أ ئحعممم ى )ولسحب أدحممم  ولا ممم ( وئ  مممئل  ئحمممحنل  عمممي
   ئن ثأثا ئحع ى )ولسحب أدح  ولحوضنب( .

 ( :Kinetics)ب( الكينتيؾ )
ي ولذب ححنل ول ئا ولد  دبد  وئ دغحن ول نس  ئوبي حصد  نس  وأل عمأي  مج ئهئ ولبل

 ئوبممب ولممئمج ئولسدلمم  ئولممماي ئول ممئو ئولشممغل ئول أ مم  ، ئ ممح حسممئج ولسحبدحمم  ا ممأ  عممد ح أ 
 ئحع ى )ولسحبدح  ولا  ( وئ حوضنحأ حع ى )ولسحبدح  ولحوضنب(.

 
 الحركة

ولثأحئ حسأبحمم  عبممح أ حغحممن  ح لمم  علممى  عممي وبممي رمم   ألمم   نسمم   ممج ئ  مم  بهممن
 سأبممي امم ل ردممنو م بحمم  ، ئحممحلل علممى  ممحئ  ول نسمم  ثأل  أنبمم  بعممث  ولممى ثثممأا وئ  نسمم  
وال عأي ر    ح ي ئحدي  حأل وثن ول نسم  ثأل  محون  مج ام ل  صم لح ول عمأر  وئولموئحم  
وئ والثبمممممأج  بمممممأ رممممم  ئ مممممحوا  عمممممأ ح  وئ ئ مممممحوا م بحممممم  ئحبمممممد  عمممممج همممممذ  ولئ مممممحوا وئ 

 ص ل أا   أححن للعنع  ئولدب حل ولا   ئولموئب. ول 
 
 :ىناؾ شرطيف أساسيف لمحركة ىما -
 المكاف: ىو الحيز الذي يستغرقو الجسـ لفترة زمنية ممينة. -2
 الزماف: ىو وسميو متصؿ النفصؿ فواصؿ ويسجؿ تتابع األحداث.  -0
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 وىناؾ أنواع مف الحركة وىي ...........
(: ئه  ول نس  ولد  حد ن  رح أ  عي uniform motionالحركة المنتظمة ) - ة

ثشسل  بدهي ةب ح  ع بال ولئ حوا ول سأبح  ر  بال ولئ حوا ولم أبح ، ةب حد ن  
 ث بحل عنع   دعأئب ث ح  ال ح ح  دغحن ر  عنعدي. 

ئه  ول نس  ولد  ح  ع ول عي  عأرأا يحن  دعأئح  ر   حركة غير منتظمة: - ب
د عي يلى  نس  ثدب حل ثأثا )دموححب(، ئ نس  دب حل بال ولئ حوا ولم أبح ، ئ 
  دغحن )دموححب ةئ دبأ ص (.

ئرح أ حدي وبد أل ول عي ةئ  نوسم ث لي ةئ  (:Linear motionالحركة الخطية ) - ا
ة موضي  ج ئ ع يلى ةان ث ح  د  ع ا ئ أ ئ عأنوا هبحعح   دئومب  ا ل 

  ا   عد حي.)  بأعد  وبد أل أ ئوج عنع  هذ  وأل موء  دعأئح  ئد ح  ر
 ي(55والسنئثدح  ، عثأ   

ئه  ول نس  ولد  دعحن ث أ ول عي  (:rotation motionالحركة الدائرية ) -  
ثشسل حوضنب  ئل   ئن حوال ول عي ةئ   ئن اأن   ث ح  حنعي ول عي سسل ةئ 
 نوسم ث لي ةئ ة موء  ر   نسدي  عأنوا ئا ئ  حوضنح  ذوا يبصأد ة  أن يحن 

ئوج ة موء ول عي دبد ل هبأ ثعنع   ادلا  دثبأ الاد د ثبحهأ عج   ئن   دعأئح 
 ولحئنوج.

 
 أشكاؿ الحركػات : 

دئصد ول نس  ر  ولثأحئ حسأبح  ثشسلحج    حج ه أ ول عأن ول بحع  لل نس  ةئال 
 ئول عأن ولم أب  ثأبحأة ئةحبأ  ول نسأا ئةشسأل أ .

 ي :أشكاؿ الحركة مف ناحية مسارىا اليندس( 2)
 )أ( الحركة بالمسار الخطي.
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رمم  هممذو ولبممئا  ممج ول نسممأا حممدي رح ممأ وبد ممأل ول عممي وئ  نوسممم ث لممي وئ ة ممموء   ممج 
ئ ممع ولممى واممن ث حمم  د  ممع ا ئ ممأ ئ عممأنوا هبحعممح  ا حمم  امم ل وبد أل ممأ ئوج عممنع  

ومػػف هممذ  وأل ممموء دسممئج  دعممأئح  ئد ممح  رمم  امم   عممد حي ثأالد ممأ  والر مم  وئ ولب ممئحب. 
ذلؾ مسار مفصؿ الكاحؿ في التزلج عمى الجميد او مفصؿ الػورؾ فػي الػدراجات او امثمة 

 في القفز الممودي.
 

 ي.ن)ب( الحركة بالمسار المنح
رمم  هممذو ولبممئا  ممج ول نسممأا حممدي رح ممأ وبد ممأل ول عممي وئ  نوسممم ث لممي وئ ة ممموء   ممج 

ج عممنع  ئ ممع ولممى واممن ث حمم  د  ممع ا ئ ممأ ئ عممأنوا هبحعممح   ب حمم  امم ل وبد أل ممأ ئو
ومػػف هممذ  وأل ممموء دسممئج  دعممأئح  ئد ممح  رمم  امم   ب مم  ثأالد ممأهحج والر مم  ئولب ممئحب. 

 امثمة ذلؾ مسار مفصؿ الورؾ في اجتياز الحواجز او الوثب الطويؿ
 

 )ج( الحركة بالمسار الدائري.
رمم  هممذو ولبممئا  ممج ول نسممأا حممدي رح ممأ وبد ممأل ول عممي وئ  نوسممم ث لممي وئ ة ممموء   ممج 

 ح  د  ع ا ئ أ ئ عأنوا هبحعح  حوضنح   بده   وئ يحن  بده   ئوج ئ ع ولى وان ث
عنع  هذ  وأل موء الدسئج  دعأئح  ئد ح   ئل   ئن حوال ول عي وئ اأن ي ئوج ول مء 
ولثبحح عج ول  ئن حسئج ةعنا  ج ول مء ول نحب  بي ألج ول حا ول نس  لل مء ولثبحح وسثن 

ؿ ذلؾ مسػار مفصػؿ القػدـ فػي الػدراجات ومفصػؿ ومثا ج ول حا ول نس  لل مء ول نحب . 
 الورؾ في الدائرة حوؿ المقمة او في رمي القرص 

 
 )د( الحركة بالمسار المتمدد:

ر  هذو ولبئا  ج ول نسأا حدي رح مأ وبد مأل و مموء ول عمي وئ  نوسمم ث لمي  مج ئ مع 
ا حم   ولى وان ث ح  د  ع ا ئ أ ئ عأنوا هبحعح  حوضنح   بده   وئ يحن  بده م  وئ
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وئ  ب بحم  ئوج عمنع  هممذ  وأل مموء الدسمئج  دعممأئح  لدبمحح  مححأد أ ، ئنث ممأ وج ول ممء باعممي 
حبد ل ر  ول نس  باع أ  ج  عمأن ولمى وامن. ئ ثمأل ذلم   اصمل ول محي ئ اصمل ولمئن  رم  
ولممحنو أا ئسممذل   اصممل ولحممح ئ اصممل ولسدممد رمم   نسممأا ولممذنوعحج رمم  ولعممثأ    حمم  وج 

وكذلؾ مسار مفصؿ الػورؾ فػي ر   حج  اصل ولسدد  ب ب  ،   عأن  اصل ولحح حوضنب
القفػز فيػو شػبو مسػتقيـ فػي سػرعة الرك ػة التقربيػة ثػـ منحنػي الػى  منصػوالقفز عمى 

ثػػـ دائػػري فػػي حالػػة ادال دورة خمفيػػة فػػي اليػػوال وكػػذلؾ  المنصػػواالرتكػػاز باليػػديف عمػػى 
 الغطس في السباحة.

 
 

 
  ب بح  ألح  وبد حئ ح و دحأم ول ئو م ئه   نس 
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  اأن  حئ ح ولحئنو ولبه ى ر  ول  بأعد  ئه   نس  حوضنح   ئل   ئن
 
 
 

 
   ئن حوال   ع حئنوج ول عي  ئلوبد ألح  ئ ب بح   نسث  ربألح  ولغ ل ئه   نس  حئ ح ذ
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 ( أشكاؿ الحركات مف ناحية المسار الزمني:0) 

 : الحركة المنتظمة)أ( 

أا  دعأئح  رم  وم بم   دعمأئح  ، س مأ رم   ن لم  ئح  ع رح أ ول عي  عأر
 دممممن. ةب وبممممي حد ممممن  ث بممممحل عممممنع   155ولعممممنع  ول صممممئا رمممم  عممممحئ 

  دعأئب.
 
 
 
 
 
 الحركة غير المنتظمة :)ب( 

ئح  ممع ول عممي رح ممأ  عممأرأا يحممن  دعممأئح  رمم  وم بمم   دعممأئح  ، س ممأ رمم  
ل ممحج  نسمم  ولبممحوء ولممذب حب لمم   ممج ولثثممأا  حمم  دمممحوح عممنعدي دممحنح حأ 

 ئصئلي ولعنع  ول صئا ، ئر  هذ  ول أل  دسئج  نسدي دموححح .
 
 
 
 
 

 وتقسـ الحركات غير المنتظمة الى :  
 . ) نس  ثدب حل ثأثا ) ئ ث  وئ عألث  
 . ) نس  ثدب حل  دغحن ) ئ ث  وئ عألث  

 اثر  0 اثر  0 اثر  0

 ـ 22 ـ 22 ـ 22 ـ 22

 اثر  0

 اث 2 اث 2 اث 2

 ـ 22 ـ 22 ـ 23 ـ 20

 اث 2
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 الموامؿ المؤثرة في نوع الحركة:

ول نس  ئ ج هذ  ول مئا ر   عج  ئو ولب  ا رأج هبأ   ئا اأن ح  د ثن ر  
)وال دسأ  ،   أئ   ول أء ،   أئ   ول ئوء( ، ئوج هذ  ول ئا ح سج وج دسمئج  مئا  عمأعحو 
للنحأ ممم  وئ  مممئا  بئ ممم  لمممي ، ر مممث  ول مممأء ولمممذب حبحممم   نسممم  ولنحأ ممم  ولمممى وأل مممأي رممم  
ولعثأ    ث  هئ باعي عأ ل  عأعح لمذل  ولنحأ م  رم   نسدمي ل  مأي ، ألج ولنحأ م  ال 
حعممد حع ول نسمم  ل  ممأي ثممحئج حرممع ول ممأء لممي سممنح ربممل لممحرع حححممي ولممى ولالممد ، سممذل  ب ممح 
ول ئوء ولذب حبح   نسم  ولمن ح ل  مأي همئ باعمي حعمأعح علمى   مل ولمن ح  عمأر  ةثبمح ولمى 

 وأل أي.

 
 ثبي ول ئا ول  ثنو ر  وألحوءحئ ح 

 
 الحركات األساسية في جسـ اإلنساف :

ا ولنحأ ممح  ئحممدي ئصمما أ ث صمم ل أا دشممنح ح   دامم  ده ممن ول نسمم  رمم  ول  ممأنو
 -علح أ ئه   نسأا وعأعح  ر   عي والبعأج ئوحبأ  هذ  ول نسأا:

ول د اصمملحج ولممى ثب مم  أ ث حمم  دصممغن ولموئحمم  ثحب  ممأ.  جولثبمم  : د نحممب ولبه ممح -1
 ( ثثب  ولعأعح على ولب ح.Brachialisئد ئي ولب ل  ولب حح  )
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  نسد  ول ح ئولثب  حئ ح ولب  ا ولبأ ل  عبح

 
 حئ ح  نسد  ول ح ئولثب  ر  ربألح  ول ام ثألبصأ

 

ئد مئي  ول ح : ةثبأح ولبه حج ول د اصلحج عمج ثب م  أ ث حم  دسثمن ولموئحم  ثحب  مأ. -2
 ( ثإثبأح ولعأعح عج عهي ولب ح. Tricepsولب ل  ذوا ولن ئل ولث ث  )
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 حئ ح ولب ل  ذوا ولن ئل ولث   ولب حح 

 

: د نحممب ة مممموء ول عممي ثأد ممأ  ول  مممئن ولشممأ ئل  لممي.  ثمممل د نحممب ول مممند ولد نحممب  -3
 ولبلئب وئ ولعال  ولى حوال ول عي.

 
 حئ ح  نسد  والثبأح ئولد نحب

 حح عج   ئن  ولشأ ئل .: ةثبأح ة موء ول عي ثأالد أ  ولثب والثبأح -4

سمم   ثممل  ن  ولنرممع : ئهممئ نرممع ة ممموء ول عممي ولممى وألعلممى . ثممل  نسمم   ممموي ولسدممد. -5
 ةب نرع ولسداحج ولى وألعلى  ع ثثأا ولنةل  موي ولسدد
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  نثبمم ول ب نرمم  ولولااممي : ئهممئ ااممي ة ممموء ول عممي ولممى وألعممال.د ئي ولب ممل   -6
(Trapezius)   علممى رم  ةالمد ولببم  ئ دئو ممح ئدث   ئعم   مج ول نسمأا والعأعمح

ولبدمممممممم وا ئ  ا اممممممممئ ئ ممممممممج ولنثممممممممأ  ول ولبهممممممممي ول مممممممم انا ئءول ممممممممذا ئدبشممممممممأ  ممممممممج بدمممممممم
ئدبممممحيي رممممى ولثلمممم  ئولا ممممنو ولبب حمممم  ولعممممأثب   ولصممممحنح للا ممممنوا  (spines) ولشممممئسح

بعمى للبدمئء عهمي وللمئو ئول مند وأل  لشمئس ولبلمئبئول ند  وولالاى ئولئ شى للدن ئ 
هممممئ نرممممع ولسدممممد ثئوعمممم   ةلحأر ممممأ ولبلحممممأ ئاا ممممي   ممممى ئع ممممل هممممذ  ولب ممممل ئ والان 

 .ئو للا  وألئع   ج ول عيثئوع   ةلحأر أ ولعالى ة أ وأللحأد ولئع ى رد نب ولل

 
 حئ ح  نسد  ولب ل  ول ب نر  ول نثب 

ددي ول نسم   مئل ول  مئن ول مئل  للبهمي ئحسمئج ولدمحئحن ولمى ولمحوال ئولمى  :ولدحئحن -7
 ولاأنج.

ئح صمممح ث مممأ دمممحئحن ولحمممح ئولعمممأعح  مممج  اصمممل ول نرممم  ولمممى ولمممحوال ئ مممئل  :ولسمممب -8
 ي.ول  ئن ول ئل  للعأعح ث ح  دئو ي ثأ ج ولحح وألن 

ئح صح ث أ دحئحن ولحح ئولعأعح  ج  اصل ول نر  ولى ولاأنج ث ح  حئو مي  :ولث ح -9
 ه ن ولحح وألني .

ئح صمممح ث مممأ وج ول ممممء ول د مممن  ثنعمممي ةثبمممأء  نسدمممي حوضمممنو ئدشمممغل همممذ   :ولمممحئنوج -15
  ول نس     ئع   نسأا ولثب  ، ولدثبحح ، ول ح ئولد نحب ، ولنرع ئولااي.



 (14) نيالكورس األوؿ & الثا            0200-0202               بايوميكانيؾعمـ ال     
 أ.د فردوس مجيد البياتي

 نسبية الحركة
أي رمم  د نسأد ممأ د ممأنج ثممأل ئ ئحوا  ئل ممأ ، رممح سج وسدشممأد د ممن  العممب وج وأل عمم    

ولئثب ولبنحي ثأل  أنب   ع ثثأا لئ   والند أء ، ئسذل  عحوء ول ئوبع ئول ئو م ثأل  أنبم  
 ممع ول ممأبع وئ ول ممأ م ، س ممأ ح سممج    همم  ونداممأا العممب ولئثممب ولبممأل   ممج امم ل ثثممأا 

 د ح  بعث  ولى ول ئ ئحوا ول د نس  وئ ولثأثدي.ونداأا   أم ولبأل . وذج رأل نس  
اف المفيـو الماـ لمحركة ىو اف الجسـ او أي جزل منو ينتقؿ مف مكاف الػى اخػر فػي 

رنوسب ول أضنو على عثحل ول ثمأل حشمبن ئسمأج ول مأضنو ئو ام  ال دد من   فترة زمنية محددة ،
ولبأرذو ئح مأنج ئ مبي ول نسم  ا ل وللحل ئر  والنداأعأا ولشأه   ، و أ عبح أ حبهن  ج 

رمم  حواممل ول ممأضنو  ممع ولثحأبممأا ول ئ ممئحو حشممبن ثأل نسمم  لل ممأضنو . وج ولعممثب رمم  ذلمم  هممئ 
ول  أنب  ثحج ولبهأي ولثأثا )ولثحأبأا على وألني(  ع  نس  ول مأضنو . ئولبمحوء علمى عمثحل 

عممنعدي عبممح أ ول ثممأل ال ح سممج   أنبمم  عممنعدي عبممح أ حممنسي لئ ممح  ، يال وبممي ح سممج   أنبمم  
حدعمأث   مع راممنحج  حم  حمد سج  ممج  حمأل عمنع   نسدممي  مع عمنع   نسمم  وآلامنحج ئثبممأءو 
ل ممذ  ول بلئ ممأا ح سممج دئمحممع   ممح  س ممأ ح ممح  رمم  ونسممأي ول عممأرأا ول ئحلمم   ممج امم ل 

 ول عب والنبب.
ثبأءو علمى ذلم  رمأج ول نسم  ئحنوعمد أ دد لمب  بنرم  ولب  م  ولثأثدم  ولحولم  )بهمأي بعمث   
ي 155ثممما( وئ ) بهئ ممم  ول عمممأب( ل بنرممم  س حممم  ئود مممأ  ول نسممم  ، راممم  ولثحوحممم  لبمممحوء ثأ

 حبدثن ولب    ولثأثد  على عثحل ول ثأل .
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 االسبوع الثاني
 لمحركة األساسية األبماد

دشممأهح ول نسمم  رمم  ث ثمم  ةثبممأح وئ   ممأئن ئح سممج ول سممي علح ممأ  ممج ثبممححج يال وج 
 شأهح يحن ول أثل  للن ح  ، ئهذ  وألثبأح وئ ول  أئن ه :ولثبح ولثأل  ئ ح لد لحل ول 

ول  ممئن وألر مم  وألئل ، ئهممذو ول  ممئن حممئومب وألرمم   ممج ولح ممحج  ةب)ولثبممح ولعممحب (  -1
 (.Xولى ولحعأن ، ئحلا  ثأل ند )ل( وئ )

ول  ممممئن ولب ممممئحب ، ئهممممذو ول  ممممئن حممممئومب امممم  والد ممممأ   ممممع  ةب)ولثبممممح ولصممممأحب(  -2
 (.Y( وئ ) لا  ثأل ند )ول ذب وألن   ، ئح

ول  ممئن وألر مم  ولثممأب  ، ئهممذو ول  ممئن حممئومب وألرمم   ممج وأل ممأي  ةب)ولثبممح ولبحبمم (  -3
 (.Z( وئ )اولى ولالد ، ئحلا  ثأل ند )

 

 
 حئ ح بعثح  ول نس  ئر أ ل عب م حل وئ لب     بحب  ر  ولعثأ 

 المستويات التي تحدث فييا الحركة
نسممم  وئ   أئنهمممأ رأب مممأ ةب ول نسممم  د مممح  رممم  ث ثممم  وعمممدبأحو ولمممى ةثبمممأح ول  -1

  عدئحأا ئه :
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ول عي  هئ ول عدئا ولذب ح عي:Frontal plane) ) وأل أ   )ول ع ح( ول عدئا -1
مثؿ)المجمة البشرية، القمبات  .ئوآلان الا  ة أ   دعأئححج و حه أ  حجولى  ع 

 والدحرجات الجانبية،القفز جانبا(. 
هئ ول عدئا ولذب ح عي : (Transverse plane)  ولبن   )ول ع ح(ول عدئا  -2

مثؿ)دوراف حوؿ نفسو في  .و حه أ علئب ئوآلان عال   دعأئححج حجول عي ولى  ع 
 التزلج وجمناستؾ والعب المطرقة(.

هئ ول عدئا ولذب ح عي ول عي ولى : ( Profile plane) دئا )ول ع ح( ول أبث ول ع -3
مثؿ)الدحرجات المكورة األمامية  ولحعأن.ولح حج ئوآلان ر  و حه أ ر    ع حج  دعأئححج

 والخمفية، القمبات في الغطس األمامية والخمفية(.
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 .ىو خط وىمي يمر أو يخترؽ الجسـ المحور:
ادن  ةئ )ح ن( ول عي  ج ح   ولذب ول  ئن ول ئل  )ولشأ ئل (: ئهئ ولا  ولئه -1

    ولنةل يلى ةعال ول عي. ثل)نو   ول ن ، نو   ول  ن  ، العب 
 .ول  بأعد  حئنوج  ئل باعح  ر  ول لثأا ول ئوضح (

ول  ئن وألر  )ولبن  (: ئهئ ولا  ولئه   ولذب حادن  ةئ )ح ن(  ج و ح  -2
ئول ح، حئنوج ول عي   أبث  ول عي ئحانج  ج ول أبب وألان. ثل ) نسأا ولثب 

  ئل ولب ل ،حئنوج ول عي ر  ولح ن   وأل أ ح  ئولالاح  ول سئنو(.
ول  ئن ولب ح : ئهئ ولا  ولئه   ولذب حادن  ةئ)ح ن(  ج ة أي ول عي ئحانج  -3

 ئح ح   ئل   حع ول نسأا ول أبثح  ولد  ح حح أ ول عي.  ج ولالد.
ء  نسأا ول ن     ثل)العب ول  بأعد  على  صأج ول  أثي عبح ةحو

 ول أبثح ،ولب ل  ولثشنح ، ولح ن أا ول أبثح (
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 حئ ح ولثبح ولث ث  )ول  أئن ولث ث (

 

 في بمض الحركات المحاور والمستويات

  ئرممم  ول عمممدئا ولعممم   والر ممم  ح مممح   مممئل ول  مممئن ثبممم  ولن ثممم  ة أ مممأ الامممأ ،. 
 ئن وألر   ئر  ول عدئا ول أبث (ولح ن   وأل أ ح  ول دسئنو ) ئل ول  

  وأل مأ  .، ئرم  ول عمدئا ولب ح  ح ح  ر   ئل ول  ئن ثب  ولن ث  ح حبأ ئحعأنو 
 ولب ل  ولثشنح  ) ئل ول  ئن ولب ح  ئر  ول ع ح وأل أ  (

  رم  ول عمدئا ، ئ ولصمأحب  ح ح   ئل ول  مئنحئنوج ولن ث   ج ولح حج ولى ولحعأن
 ول  ئن ع ئحب ئول ع ح عن  (ولحئنوج  ئل ولبال ) .ولبن  
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 ولد  د نا علح أ ول نسأا ولنحأ ح  حئ ح ول  أئن ئول ع  أا

 
 الحركة والممؿ الم مي.

ددئ مممد ول مممئو ولبأد ممم  ألحوء  نسممم   بحبممم  علمممى ول  مممأ حع ولب ممملح  ول شمممدنس  رممم  
ج ئدمممي دصمممبحد ولب ممم ا  ممم، والحوء رسل مممأ ومحوحا ول مممئو ول ثذئلممم  ومحوحا س حممم  ول نسممم  
  ح   شأنسد أ ر  ول نس  ولى ونثع وصبأد      ئه :

 (:Prime Movers)أ( الم الت المحركة األساسية ) 
هممم  ولب ممم ا ول عمممضئل  عمممج  مممحئ  ول نسممم  ثشمممسل  ثأشمممن ر بهمممي  نسمممأا  عمممي 
و بعمممأج عمممثث أ ع ممم ا   نسممم  عححمممحو و مممأ ولب ممم ا وألامممنا ولدممم  دشمممأن  سب ممم ا 

 اأص  دبح ع  ا  عأعحو . ا هنئد   نس  ث سي وب ثأ  أ د
 (:Stabilizing)ب( الم الت المثبتة او الساندة )

ه  ولب  ا ول عضئل  عج دثثحا ثبي ة موء ول عي  ح شمح ولب م ا ول ب ث م  
وئ  مح ول ممئا ول د مأحو ، ئوهممي ئهحامم  د مئي ث ممأ همذ  ولب مم ا همم  دثثحما  ممن  ولبه مم  

 ولد  دندث  رح أ ولب ل  ول ب ث  .
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 ( :Guiding and synergistت الممادلة )المكافئة( ))ج( الم ال
همم  ولب مم ا ولدمم  دب ممل علممى د ححممح ع ممل ولب مم ا ول  نسمم  ئولدمم  دسممئج يحممن 
 نيئث  ، رإذو سأج ولغني هئ ول ثي ر   ر   حج وج ولب مل  ول  نسم  حم حب وب ثأ م أ 

  ول ألممم  ولممى ول ممثي ئولد نحممب رممأج ي ممحا ولب مم ا ول عممضئل  عممج ولدثبحممح دب ممل رمم  هممذ
 سب ل   بأحل   لغأء ول مء ولاأ  ثألد نحب سب ل يحن  نيئب رحي .

 ( :Contra lateral)د( الم الت الم ادة او المقابمة )
ه  ولب  ا ولدم  دب مل ثبسمل ولب م ا ول  نسم  لئ ئحهمأ رم  ول أبمب ول  أثمل ، 

ل  وثبمأء ثبم   اصمل ئح ل  علح أ و حأبأ )ول أذثم  ولبسعمح  وئ ول  أثلم ( ، وج ولب مل ولب م
ول نر  ح حب ولمى وب ثمأي ولب مل  ذوا ولنةعمحج ولب محح   نسمحمأ ةب و دمنوب ب أحد  مأ  مج 
ثب   أ ئر  بامل ولئ ما دثدبمح ب أحدمأ ولب مل  ذوا ولمث   ولمن ئل ولب محح  عمج  نسمم 
ولب ل  ، ئر  هذ  ول أل  ح ل  على ولب ل  ذوا ولنةعحج ولب حح  ع ل    نسم  ، و مأ 

  ل  ذوا ولن ئل ولب حح  ردسئج   أحو .حئن ولب
 

 لكينماتؾ الخطيا                   االسبوع الثالث               الثانيلفصؿ ا

 المسافة واالزاحة
وتمػػػرؼ ( ، Displacement( ئو مو ممم  )Distanceول صممم لح والبسلحممممب لل عمممأر  )

بأنيػا الفػراغ الموجػود بػيف  اإلزاحػة فتمػرؼو مأ  المسافة بأنيا الفراغ المتػاح بػيف نقطتػيف
حببمم  عممحي ول ممحنو علممى دا مم   ئح ممب وج باممن  ثممحج ول دممأو ئول ئ ممئح رأل دممأو،  نقطتػػيف

ول ئوبمممع ئ ول مممئو م ول ثحبحممم  وئ ول صممم بب   ثأشمممنو يال ثمممأل نئن  مممج رئ  مممأ وئ د د مممأ وئ 
 ح مأ دارحببم    ئ مئحو مأ ول،  ئوبث أ  ثل أ ح ح  رم  د نحبمأا ولنشمأ   )ول منب ول دبمنج( 

 ثأال داممأه علممى ول عممأن باعممي ، ةب ول ممنئن  عممد ح أ وئ   نحممأ ئلسممج ال وب بممأء ئال دبممنج ،
، ئرمم  رممأج ول عممأر  حوض ممأ وسثممن  ممج و مو مم  وئ دسممئج  دعممأئح  رمم  ثبممي وأل حممأج ئثممذل  
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ول  أل ولنحأ   رأج ول عأن ول نس  )ول عأر ( ه  ول     ألب أ داعن ول نسم  ولصم ح   
 ول دأ  .

 دممنو( ل دعممأث   155ثممأج ول عممأر  ئو مو مم   دعممأئح  عبممح نسممي  عممد حي  ئلممي )ئبممنا 
  دمممن ئلمممحل  عمممأر  155ولمممحنو أا و مممأ رممم  وألنسمممأي رمممأج ولئصمممد ولصممم حح هممم  ومو ممم  

ب مأ  ب بحمأ ئثمذل  رأببمأ بشمدن   155  دن الج  عأن  نسم سدل  ول عي ال حعحن  عمد ح أ ئون
نسممي ول ممئو م رممأج ولممم ج ول عمم ل ل عممأر  ول عممأن ول دممأو ةصمم  رمم  ولد لحممل ئسممذل  رمم  

 دن وذو ةاذبأ ثبهمن  115 دن  ئو م هئ ر  ول  ح   م ج  ع ل ل عأر  وسثن  ج  115
 دممن رأببممأ  255والعدثممأن  عممأرأا ول ممنئن  ممج رممئ  ول ممأ م، ئوأل ممن حادلممد رمم  نسممي 

 دن على    بحج و حه أ  ب بم  ثبصمد   من ئوالامن  عمد حي ئثمذل  رأببمأ  255بنسي 
  دن و أ و مو   رحدي  عأث أ ئر أ ل أ حأد : 255نسي  عأر   حنهأ ب

  75=  2×  35بصد ول  ن ل عأن ولبحوء 
 دن و أ  255 دن حصثح ول   ئا  95 دن ئول عد حي  115 عأر  ول ب بى )ول ئل( ه  

 دممن ئثممذل  ب ممح باعممبأ ة ممأي  95 دممنو ئول عممد حي  75 ح مم  و مو مم  لل ب بممى )ول ممئل( ر مم  
   ممأضي ولموئحمم  ئدسمئج و مو مم  همم  ولمئدن ئر ممأ ل ممأبئج رحثمأيئنل حصممثح ول   ممئا علممى  ثلم

 .ولشسل وألد 

 
 حئ ح   أالا  عأث أا ربألحأا ولبأب ولعأ   ئول ححوج
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  دن 155 دن +  نثع  75 نثع و مو   =  نثع 
 

 = و مو  
 

75 2  +95 2 
 

 

 = و مو  
 

4955  +8155  
 

  دن 114.51 = و مو  
 

 دممن الج ول عممي  155 دمن ئسممذل  عممحوء  115وج عمحوء ول ممئو م حبممحئ وسثممن  ممج 
حنداممع رحسدعممب  عممأر  ع ئححمم  ئهممذ  وأل ممموء يحممن   عممئث  رمم   عممأر  ولممنسي ، ئلسب ممأ 

وج ولان  ر  ول  حون لحل هئ ولان  ولئ حح ثمحج ول عمأر  ئو مو م  رمأج    عئث  ر  ولم ج.
ثحب  مأ ، ئولئ محو ول عمداح   رم  ولحاللم  علمى ول عمأر  وئ و مو م  والد أ  هئ ولان  وألامن 

 دن ه  صان الج ولبحوء حثحة  455ئوذو وعدثنبأ وج والمو   ر  نسي  ه  ول دن ئة موضي.
 ج ب    ولثحوح  ئحبد   ولح أ رأببمأ بدمح ج وج ولعمنع  ول د  م  للبمحوء صمان ةب وج ود أهمي 

أثي  ممج امم ل ول عممأر  ول   ئعمم  رمم  ئ ممحو ولممم ج. لممي حدغحممن و ممأ  بممحل عممنعدي رممح سج  عمم
ئعلى هذو والعأل رأببأ ثدبئح بأ ل ص لح والمو   ر   بأحلم  ولعمنع  رإب مأ هم  للدبمند 

 على والد أ  ر  .
والد أ  ح سج د مححن   مج ام ل ولحن م  ةب   محون   دن رأج 255ئ ج  ثألبأ ولعأث  نسي 

 ب. ح ج ول  صل  عج ولا  والر   وئ ولب ئح
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  دن 255حئ ح ود أ  والمو   ر  عحئ 

 مثاؿ
متر يركض المسافة الحقيقية وعػدال اخػر سػيركض االزاحػة ويبػدأف مػف  022عدال 

ثانيػة ، احسػب زمػف كػؿ عػدال وحػدد موقػع المػدال االخػر \متر 8بسػرعة المكاف نفسػو و 
 عندما ينيي احدىما السباؽ.

 عحوء ول عأر  عحب   ولعثأ  ر  م ج  حن 
 ول عأر   
 _______ = ولم ج
 ولعنع   

  دن( 75ول  أئن )  
 ______________ =  دأ هم
 (114.51ولئدن )  
 5.612 =  دأ هم

 حن   عج ولا  ولب ئحب 58 = ود أ  و مو  
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  255 
 _____ = ولم ج
  8 

 

 ثأبح  25 = ولم ج
 عحوء والمو   عحنسي ومو    حنهأ

  دن 95 دن +  نثع  75ثع  نثع والمو   =  ن 

 = والمو  
 

75 2  +95 2 
 

 

 8155+  4955  = والمو  
 

 
  دن114.51 = والمو  

 عحوء والمو   عحب   ولعثأ  ر  م ج  حن 
 والمو    
 ممممم = ولم ج
 ولعنع   
 

  114.51 
 ممممممم = ولم ج
  8 

 

 ثأبح  14.25 = ولم ج
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 حج ولعثأ  حسئج والان على ثبحعبح أ حب   و ح ولبحوضئ 
 114.51-255 = ولان 
  دن  ئ ع دئو ح عحوء ول عأر    عئث   ج ا  ولب أح  85.99 = ولان 

 
 التمثيؿ البياني لممسافة او االزاحة

حسمممممئج ول  مممممئن والر ممممم  )ل( للب مممممأ  ئول  مممممئن ولب مممممئحب ) ( ل مممممحي ول عمممممأر  وئ 
 والمو  

 

 
 ئ دى و    أ لد  د  ب أ سنو ولعل   ج ثحوح  ول نس حئ ح ولد ثحل ولثحأب  لل عأر  و
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 حئ ح ولد ثحل ولثحأب  لل عأر  ئوالمو   ولد  د  ب أ سنو ولعل 

 السرعة
ئر أ ل ص ل   ول عأر  ئو مو   رأج للعنع   صم ل حج ةح مأ ئولعمثب حبمئح ولمى وج 

 ولعنع  ه  ولب    ثحج ول عأر  ئولم ج
 

 ول عأر  
 _______ ولعنع  =
 ولم ج 

 

 والمو   
 ______ ولعنع  ول د    = 

 ولم ج 
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وج وعممدب أل سل مم  ولعممنع  ولدمم  بدبأئل ممأ حوض ممأ رمم  ول  ممأل ولنحأ مم  همم  دن  مم  لسل مم  

(Speedئحبثمممن همممذ )و (  ول صممم لح عمممج س حممم  ولعمممنع  و مممأ ولعمممنع  ول د  مممVelocity )
دببمم  ولعممنع  ول د  مم  دغحممن رد ثممل ولعممنع  ولدمم  حد ممن  ث ممأ ول عممي ي ممأر  ولممى ود أه ممأ ئ 

 و مو   ر  ئ حو ولم ج. 
ويمكػػف تمريػػؼ السػػرعة عمػػى انيػػا قػػدرة االنسػػاف عمػػى ادال الحركػػات فػػي اقػػؿ زمػػف 
ممكف ، وتمرؼ ميكانيكيًا بانيا الممدؿ الزمني لممسػافة المقطوعػة ، وتقػاس بػالمتر لكػؿ 

 ا او مقدارىا واتجاىيا .ثانية ، ويمكف اعتبارىا كمية قياسيو او متجيو عند ذكر مقدارى
ـ 02مثال: يتحرؾ جسـ مف نقطة )أ( باتجاه نقطة )ب( وكانت المسافة بيف النقطتيف 

 ثا.احسب سرعة ذلؾ الجسـ؟  4والزمف المستغرؽ لقطع ىذه المسافة ىي 
 ي/ثأ عنع  ول عي5=   25/4ل= ي/ج    .....  ل =        
 

 فما ممدؿ سرعتو ليذه المسابقة؟ثا(، 32ـ سباحة حرة بػ )52مثاؿ:سباح يقطع 
 ـ/ثا سرعتو 2.66=  52/32س = ـ/ف   ..... = 

ئهبمأ   صم ل أا    م  دعمداحي رم  ولعمنع   ثمل ولعمنع  والبحم  )ولل هحم ( ئ دئعم  
ولعمممنع  ) بمممحل ولعمممنع ( ئولعمممنع  والثدحوضحممم  ئولعمممنع  ولب أضحممم  ئولعمممنع  وألئلمممى ئولعمممنع  

 ولثأبح  ، ئيحنهأ.
 ع  ولبحوء  ج ب    ولى وانا حدي و دعأب ولعنع  ئر أ لل بأحل  وحبأ ئعبح أ ددغحن عن 

 ولعنع  والئلى+ ولعنع  ولثأبح   
 ____________________ =  بحل ولعنع 

  2 
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ة أ يذو سأبا  نس  ول عمي  مج ولثثمأا رمأج ولعمنع  والثدحوضحم  دعمأئب صمان رمح سج 
 وعدانو  أ عج  نح  ولب    ولدألح .

 
 ولعنع  والثدحوضح  -ولب أضح   ولعنع   

 ______________________ =  بحل ولعنع 
  2 

 
مثاؿ/ يتحرؾ جسـ لقطع مسافة ممينة وكانت سرعتو منتظمة حيث كانت سرعتو  -2

 ـ / ثا فكـ قيمة ممدؿ السرعة؟ 22ـ/ثا وبمد بموغو نقطة ب بمغت  6عند نقطة أ 
 2ل + 1ل         

                2َل =        
          6 + 15  
 2      َل = 
 ي/ ثأ ولعنع  ول دئع   8َل  = 

 ـ/ثا. جد متوسط السرعة؟22مثاؿ: انطمؽ عدال مف الثبات وكانت سرعتو النيائية  -0
 

  0السرعة االبتدائية/ -ممدؿ السرعة= السرعة النيائية 
        ي/ثأ 5=  2/  5 -15   =         0/ 2س - 0أي       س

 0/ 0أو  س
ئح سممج  عممأب ولعممنع  امم ل ردممنوا  بحبمم  عبممح  صممئل محممأحو وئ ب صممأج رح ممأ ئدعمم ى 

 .ثألعنع  ولل هح 
 1ي – 2ي   ولدغحن ول أصل ر  ول عأر                                

 1ج – 2=      ج         =         و ل ردنو م بح      ولعنع  ولل هح 
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ولاعل   ثأب أ  حنو ول  مأم ولب مل  ولبصمث  علمى وحوء ول نسمأا ئدبند ولعنع  ر  علي  

 ولثحبح  ثأ ل م ج   سج ، ئد عي  ج ولبئو   ولابح  ولى  أحل :
 *عنع  نح ولابل )س أ ر  ثحوح  ولعثأ أا لل عأرأا ول صحنو(

 *عنع  ول نس  )س أ ر  واللبأب ول  أعح (
 ح ولا ئو(*عنع  والبد أل )س أ ر  عثأ أا ولنسي،  ئل ئدنح

و ممأ عبممح  نو ممل عممثأ أا ولممنسي رد ممحح ذلمم  بممئا ولعممثأ  ئح لمم  علح ممأ ثأل نو ممل ولابحمم    
  دن  ث  155للعثأ أا س أ ر  

  ن ل  عنع  نح ولابل  -1
  ن ل  ولدحنج ر  ولعنع  -2

  ن ل  ولعنع  ول صئا -3

  ن ل  د  ل ولعنع  -4

 ح   ه   بمحل ولعمنع  ئذلم  ألببمأ  دن ر  ول  155عحوء وج ولعنع  ولد  ب حع أ لحا 
 ب عي  عأر  ولعثأ  على ولم ج )والب أم(   أ حبب  وببأ بادني وج ول نس   بده  

 مثاؿ:
 دمن ولثأبحم  ثمم ج  55ثأبحم  ئ  6.12 دن والئلى ثم ج  حن   55 دن  155ح  ع عحوء 

 ؟ دن 155، و عب  بحل عنعدي ر  نسي  5.18 حن  
 
 
 
 

 ثأ\ي 8.17 = وألئلىولعنع  
 

  55 
 ______ = ولعنع  والئلى

  6.12 
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  55 
 _______ = ولعنع  ولثأبح 

  5.18 
 

 ثأ\ي 9.65 = ولعنع  ولثأبح 
 

 ولعنع  والئلى+ ولعنع  ولثأبح   
 ___________________ =  بحل ولعنع 

  2 
 

  8.17  +9.65 
 ___________ =  بحل ولعنع 

  2 
 

  17.82 
 ________ =   بحل ولعنع
  2 

 

 ثأ\ي 8.91 =  بحل ولعنع 
 

 دمممن والئلمممى ثمممم ج  مممحن   55 دمممن  مممج  سبثمممأا ولثحوحممم  لح  مممع  155حب لممم  عمممحوء  مثػػػاؿ:
 ؟ دن 55ثأبح  ، و عب  بحل عنعدي ر  نسي  6.12
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 ث أ وج ولبحوء حب ل   ج ولثثأا رعنعدي والثدحوضح  صان
  55 

 ______ = ولعنع  ولب أضح 
  6.12 

 

 ثأ\ي 8.17 = ولعنع  ولب أضح 
 

 ولعنع  والثدحوضح  -ولعنع  ولب أضح    
 2                 =  بحل ولعنع 

   
  17.8 - 5 

 2 =  بحل ولعنع 
 ثأ\ي 4.59 =  بحل ولعنع    

 
 مثاؿ:

تبيف اف اقؿ زمف يستغرقو الثقؿ عند انطالقو مف يد الرامي الى لحظة اجتيازه مسػافة 
 ثانية ، احسب السرعة المحظية النطالؽ الثقؿ. 2.20طره قد بمغ بقدر ق

 ح  عدثلغه دن( رأج ولعنع  ولل  5.12عي( ةب ) 12ث أ وج   ن ولث ل ) 
 

 ولدغحن ول أصل ر  ول عأر  
 _________________ ولعنع  ولل هح  =

 و ل ردنو م بح  
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 5.12 
 ____ ولعنع  ولل هح  =

 5.52 
 

 ثأ\ي 6 ح  =ولعنع  ولل ه
 

: ىذا النوع مف السرعة لو عالقة بسرعة جسـ ما نسبة السرعة النسبية+ 
إلى جسـ أخر متغير الحركة مع األخذ بنظر االعتبار اتجاه سرعة كؿ جسـ، 

 وقانوف ىذه السرعة ىو:
  سرعة الجسـ الثاني –السرعة النسبية = سرعة الجسـ األوؿ 

 بالحركة النسبية: اإلحساس
 سي25سي ممممممممممم 125سي  ع   أن حعحن ثعنع   155ثعنع     أن حعن 
   225سي ممممممممممم 125 ح   أن حعحن ثعنع   155  أن حعحن ثعنع 
   سي155سي مممممممممم 155شا  ئو د  ع   أن حعحن ثعنع 
ـ/ثا( والالعب الثاني 32مثاؿ:العبي دراجات ىوائية سرعة الالعب األوؿ )أ( ىي ) -2

ـ/ثا( يتجياف نحو الغرب...)فاف السرعة النسبية لالعب )ب( إلى 33)ب( سرعتو )
 الالعب )أ( ىي:

 ي/ثأ عنع  ول عب ولثأب  بعث  يلى وألئل.3( = 35) –( 33= )_          
مثاؿ: سباحتاف احدىما باالتجاه الشرقي واألخر باالتجاه الغربي)بمد الدوراف األوؿ(  -0

/ثا باتجاه الشرؽ( وسرعة السباحة الثانية ـ0.2وكاف سرعة السباحة األولى )
 ـ/ثا باتجاه الغرب(.فما السرعة النسبية لمسباحة األولى نسبة إلى الثانية؟0.52)

ي/  ولعنع  ولبعثح  ثحج  4.5ي/ثأ(= 2.55-) –ي/ثأ( 2.5ولعنع  ولبعثح = )+    
 ولعثأ دحج.
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 )تمريفات وقوانيف ميكانيكية(

  ولثأحئ حسأبحممbiomechanics) ) ئعلممي ولثأحئ حسأبحمم  علممي حث مم  رمم   نسمم   عممي والبعممأج :
وئ ول حممئوج وئ ثبممي ة موضممي ث نح مم   ئ ممئعح   ل ئعمم  عممئوء علممى عمم ح والني ، وئ رمم  

 ول أء ، وئ ر  ولا أء ، ث حد د ححح ولدسبح  ول ثأل  لل نس .
  ححبأ حسح  ول نسمdynamic movement) أن حم  ثمأل ئا ولحوالحم  وئ ولا (: ئهمئ دمأثن ول نسم

رببممح أ ددممأثن ول نسممأا ث ممئا ول أذثحمم  ئئ ممع  نسممم ث ممل ول عممي ئول ممئو ولبأد مم   ممج والب ثممأي 
 ولب ل  دندث  ثأعل ول حسأبحسأ ئ ئوبحب أ.

  (  والعممممدأدحstatic ئهممممئ علممممي ولعممممسئج ولممممذب حث مممم  رمممم   ألمممم  وعممممد نون ئشممممنئ  ئودممممموج :) 
  ممى رمم  ب  مم  ئل ممأ سممأج ول عممي وال عممأي د مما دممأثحن ول ممئا ولحوربمم  ث عممدئا ئو ممح ئولدمم  دد
 ولثشنب  عي    ئعبح أ د ث  هذو ولبلي على ول عي ول  .

   ولسحب أدحkinematics)  ئحصما أ ئصماأ   منحو  حمحنل ول نسم ،  (: رنا  ج رنئا ولححبأ ح
حئج ولث مم  رمم   عممثثأد أ ئهممئ حصممد  نسمم  وال عممأي  ممج  ئوبممب ولممم ج ئوالمو مم  ئوالب مم   

 لا ح  ئولحوضنح  .ئح ث  على ول نسأا و

 (  ةلسحبحدحم ( kinetic  ئهمئ ولبلمي ولمذب حمحنل ول مئا ولدم  دعمثب ول نسم  ئةبمي حصمد  نسم :
 وال عأي  ج  ئوبب ولئمج ئولسدل  ئولماي ئول ئو ئولشغل ئول أ  .

  ولد لحممل ول نسممanalysis) movement هممئ دبممأئل ولهممأهنو ول نسحمم  ول ممنوح حنوعممد أ ثبممح :)
أ وألئلح  والعأعح  ول  لا  ل أ ئ ح حسمئج ولد لحمل دشمنح حأ ، رعمحئلئ حأ ، د مضد أ ولى عبأصنه

 سح حأضحأ ، باعحأ ، دنثئحأ ،  حسأبحسحأ.
 (  ولد لحممممل ولبممممئع(quality analysis ول   همممم  ولثصممممنح  وئ : هممممئ د لحممممل حبد ممممح علممممى

ر ممث   د حممحي وألحوء ثألئصممد ئولدبممني ولممى ب ممأ  ول ممئو ئول ممبدول سممي  ممج امم ل ولاححئحمم  ئ 
حئ ح  ح ج موضمح وئ موئحم  ول حمنوج  لحلم  وئ وندامأا ول حمنوج يحمن سمأر  ئح سمج وج حبد مح علمى 

 .بدأض  ولد لحل ولس   ر  ئصد وألحوء.
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 (   ولد لحل ولسquantity analysisهئ ولد لحل ولمذب :)  حبد مح علمى ول سمي  مج ام ل ول محي
ئدشممم ل  مممحي ولمئوحمممأ ئوألم بممم  ئول عمممأرأا  ولن  حممم  ول ممم ثنو رح مممأ ئ مممحا ولدمممنوث  ثمممحج همممذ  ول مممحي

 ئول ص ل أا ولد  دشد   ب أ. 
  ول نسmovement) ئدبب  هم  وبد مأل ول عمي وئ ةب  ممء  بمي  مج  سمأج ولمى  سمأج وامن :)

 ئثأد أ   بحج .

   ول نسمم  ول بده ممuniform motion)  ئهمم  ول نسمم  ولدمم  حد ممن  رح ممأ ول عممي ثشممسل :)
ل سأبحممم  رممم  بامممل ولئ مممحوا ولم أبحممم  ، ةب حد مممن  ث بمممحل  بمممدهي ةب ح  مممع بامممل ولئ مممحوا و

 عنع   دعأئ ث ح  ال ح ح  دغحن ر  عنعدي .

  ول نس  يحن ول بده   : ئه  ول نس  ولد  ح  ع رح أ ول عي  عمأرأا يحمن  دعمأئح  رم  بامل
ولئ ممحوا ولم أبحمم  ، ئد عممي ولممى :  نسمم  ثدب حممل ثأثمما )دموحممحب وئ دبأ صمم ( ،  نسمم  ثدب حممل 

 )دموححب وئ دبأ ص ( . دغحن 

   ول نسمم  ولا حممlinear motion) ئرح ممأ حممدي وبد ممأل ول عممي وئ  نوسممم ث لممي وئ ة موضممي  ممج :)
ئ ع ولى وان ث ح  د  ع ا ئ أ ئ عأنوا هبحعمح   دئومبم  ام ل وبد أل مأ ئوج عمنع  همذ  

 وال موء  دعأئح  ئد ح  ر  ا   عد حي .

  ول نسمم  ولحوضنحممrotation motion)   ول نسمم  ولدمم  حعممحن ث ممأ ول عممي ثشممسل حوضممنب (: ئهمم
 ئل   ئن حوال ول عي وئ   ئن اأن   ث ح  حنعمي ول عمي سسمل وئ  نوسمم ث لمي وئ و مموء  
ر   نسدي  عأنوا ئا ئ  حوضنح  ذوا ةبصأد ة  أن يحن  دعأئح  ئوج و مموء ول عمي دبد مل 

 هبأ ثعنا  ادلا  دثبأ الاد د ثبحهأ عج   ئن ولحئنوج .

 ( ولعنعspeed. ه  ول عأر  ول   ئع  ر  ئ حو ولم ج : ) 

     ولعنع  ول د(velocity ) . ه  والمو   ول   ئع  ر  ئ حو ولم ج : 

 . ولعنع  ولل هح  )وآلبح ( : و ل  عأر    سب  ر  و ل م ج   سج 
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 االسبوع الخامس
اٌزؾ١ًٍ ا١ٌّىب١ٔىٟ ٌغشػخ  –ِؾظٍخ اٌغشػخ  –اٌغشػخ و١ّخ ِزغٙخ 

 اٌشوغ

 ) ِؾظٍخ اٌغشػخ( اٌغشػخ و١ّخ ِزغٙخ

 

اٌّؾظٍخ: ٘ٛ ِمذاس اٌم١ّخ إٌبرغخ ِٓ عّغ أٚ ؽشػ ِزغٙبد ٌٍغشػخ أٚ اٌمٛح 

 عٛاء وبٔذ ػٍٝ خؾ ِغبس ٚاؽذ أٚ ِزؼبِذ أٚ رشىً صٚا٠ب ث١ٕٙب.

 

 السرعة كمية متجيو 
دمممأثحن ح سممج د ثحمممل همممذ  ولس حممم  ول حسأبحسحممم  ثعممم ي ح ثممل  ئلمممي   مممحون ولعمممنع  رح مممأ ح ثمممل  

 ولع ي ود أهي.
 اذا كانت السرعتاف في اتجاه واحد فأف محصمتيا ىي عبارة عف مجموعيما ىندسيا -أ

 0+س2س )المحصمة( =س
 ي/ثأ 1ي/ثأ +4=        
  دن /ثأ 5=        

 
 حئ ح   ع ول د  أا

 
 اذا كانت السرعتيف متماكستيف فأف محصمتيما النيائية ىي الفرؽ بينيما .-ب

 0س-2محصمة = سالسرعة ال
 ي/ثأ 1-ي/ثأ 4=          
 ي/ثأ 3 =         
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 حئ ح  نو ول د  أا

 
َ/صب إِب 50َ عجبؽخ ٚوبٔذ عشػخ األٌٚٝ 05ِضبي/ لطغ عجبػ ِغبفخ 

 َ/صب. عذ ِمذاس ِؾظٍخ اٌغشػخ اٌّؼبوغخ؟05عشػزٗ اٌضب١ٔخ فأثٍغذ 

 

   5ط – 0اٌغشػخ اٌّؾظٍخ = ط

 َ/صب  00=  05 – 50=                        

 
اذا كانػػت السػػرعتيف متمامػػدتيف فيػػتـ اسػػتخراج المحصػػمة عػػف طريػػؽ تطبيػػؽ نظريػػة -ج

 فيثارغوس 

 0+ السرعة الثانية 0السرعة االولى  = محصمة السرعة
 

          
 
 

 
 
 
 

 حئ ح دبأ ح ول د  أا
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 ئح سج  عأب والد أ   ج ا ل هل ولموئح  وئ  حث أ وئ  حب د أ  أ

 
 ح ول  صل  عبح دبأ ح ول د  أاحئ 

 
 
 
 
 

اذا كانت الزاويػة بػيف السػرعتيف حػادة او منفرجػة . فيػتـ إيجادىػا مػف خػالؿ قػانوف  -د 
درجػة فػاف  92اقؿ مف  متوازي المستطيالت ، ويجب االنتباه الى قيمة الزاوية فاذا كانت

درجة فاف المحصمة تميػؿ  92المحصمة تميؿ الى )جمع االحداثييف( واذا كانت اكبر مف 
 .الى )طرح االحداثييف(

 
 
 
 

 حن   95حئ ح ول د  أا ثمئوحأ و ل وئ وسثن  ج 

    

 =هأ

  

 ول  أثل

_____ 

 ول  أئن
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   صل 
 ولعنع 

= 
 

  دأ ولموئح (×عنع  ثأبح ×عنع  وئلى×2(+ )2+ عنع  ثأبح 2)عنع  وئلى
 

سأبا  ح   ولحن    95حن   ه  )صان( ئسل أ  لا ولحن   عج  95 حب د أي ولموئح   وج
حن م   91( و مأ  حمب د مأي ولموئحم  5.517حن   ه  )+  89ثأل ئ ب ر حب د أي ولموئح  

 ( ئوحبأ   ثأل5.517 -ر   )
 

 مثاؿ:
ثػػا \ـ 6درجػػة وكانػػت قيمػػة السػػرعة االولػػى  45اذا كانػػت الزاويػػة بػػيف سػػرعتيف 

ثػػا فكػـ سػػتكوف المحصػػمة ؟ وكػـ تكػػوف المحصػػمة اذا زادت الزاويػػة \ـ 9رعة الثانيػػة والسػ
 درجة. 235الى 

 حن   45ثألبعث  ولى ولموئح  

   صل  ولعنع  =
 

(6 2 +9 2+) (2  ×6  ×9 +( ×5.757)) 
 

 

   صل  ولعنع  =
 

(36  +81+) +(76.356) 
 

 

   صل  ولعنع  =
 

117+ 76.356 
 

 

 لعنع  =  صل  و
 

193.356 
 

 ثأ\ي 13.91  صل  ولعنع  = 
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درجة فاننا سنجد اف االشػار لقيمػة جيػب التمػاـ ىػي التػي  235اما بالنسبة الى الزاوية 
 تغيرت فقط مف الموجب الى السالب الف الزاوية كمما كبرت تميؿ المحصمة الى الطرح.

 

   صل  ولعنع  =
 

(6 2 +9 2+) (2  ×6  ×9 ( ×-5.757)) 
 

 

   صل  ولعنع  =
 

(36  +81+) (-76.356) 
 

 

   صل  ولعنع  =
 

117- 76.356 
 

 

   صل  ولعنع  =
 

45.644 
 

 

 ثأ\ي 6.38  صل  ولعنع  = 
 

ئلد لحممل   صممل  ولعممنع  ولممى  نسثأد ممأ ولب ئححمم  ئوألر حمم  عبممح أ دسممئج ولعممنع  ول  صممل  
  بلئ   ول ح   ئوالد أ  .

  أ ولموئح × = ولئدن  ولعنع  ولب ئحح 
  دأ ولموئح × = ولئدن   ولعنع  وألر ح 

 و أ والد أ  رب ح   ج  أبئج ولهل ولعأث      
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 حئ ح  ل ول د  أا ث نح    دئومب ول عد ح ا
 

إرا وأد ِؽظٍح اٌغشػح إٌٙائ١ح ِؼٍِٛح ٚوزٌه اذعا٘ٙا ٚأسدٔا ذؽ١ٍٍٙا إٌٝ   

   -ىٓ ؼغاب رٌه وّا ِث١ٓ تاٌطش٠مح ا٢ذ١ح:ِشوثاذٙا اٌؼّٛد٠ح ٚاألفم١ح ف١ّ

                         

 ثّب إْ  عب = اٌّمبثً / اٌٛرش   

 عب اٌضا٠ٚخ ×إرْ  اٌّمبثً = اٌٛرش    

 عزب اٌضا٠ٚخ = اٌّغبٚس / اٌٛرش    

 

ِزش / صب١ٔخ  05ِضبي/ لبفض ػش٠غ وبٔذ عشػزٗ األفم١خ فٟ ٌؾظخ اٌمفض  -0

=  05ٌّؾظٍخ ٚاٌّشوجخ اٌؼّٛد٠خ ػٍّب إْ عب اٌضا٠ٚخ اؽغت ِمذاس اٌغشػخ ا

 ؟5,0=  05ٚعزب اٌضا٠ٚخ  5,0

 عزب اٌضا٠ٚخ = اٌّغبٚس / اٌٛرش

 / ط   )اٌٛذش(  08=      8,0      

 8,0/  08ط  =         

 َ/شا 3,,0ط  =            

 عب اٌضا٠ٚخ ×إرا اٌّشوجخ اٌؼّٛد٠خ = ط    

                             =0,,3 × 8,3 

 اٌّشوثح اٌؼّٛد٠ح 3,,50=                             
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َ / شا ٚواْ اذعاٖ ذ١اس اٌّاء أفم١ا  0ِصاي / لاسب ٠ؽاٚي ػثٛس ٔٙش تغشػح  -5

َ/ شا اؼغة ِمذاس عشػح اٌماسب إٌٙائ١ح ِٚا ٘ٛ ِمذاس اٌضا٠ٚح اٌرٟ  6تغشػح 

 .5,00٘ٛ  30ٌضا٠ٚح ٠شىٍٙا خؾ ع١شٖ ِغ اٌخؾ األفمٟ ؟ػٍّا إْ ظً ا

 

  + ط   =    ط  ِؾظٍخ ط      

           

َ ط          
5
  (     =0 )  ( +6)  

                 

 055=       َ ط           

                      

 َ / صب  عشػخ اٌمبسة إٌٙبئ١خ  05َ ط = 

 

 ٚٞ = اٌّمبثً / اٌّغبٚسِمذاس اٌضا٠ٚخ ٠زُ إ٠غبدٖ ِٓ خالي لبْٔٛ اٌـ ظب اٌضا

                    0   

 ظب=          

                    6  

=  00رمش٠جب الْ ظً اٌضا٠ٚخ  00... إرا ل١ّخ اٌضا٠ٚخ ٟ٘   0,00ظب =    

0,00 

 

 4َ / صب ٚاٌضب١ٔخ عشػخ ر١بس اٌّبء  0ِضبي / عجبػ ٠زأصش ثغشػز١ٓ اؽذّ٘ب  -0

اٚعذ اٌغشػخ إٌٙبئ١خ ٌٍغجبػ   ° 40ر١ٓ اٌغشػز١ٓ َ صب ٚوبٔذ اٌضا٠ٚخ ث١ٓ ٘ب

 ؟5,050ٟ٘  40ٚارغب٘ٙب؟ػٍّب اْ عزب ٚعب اٌضا٠ٚخ 

 

 أ ة ط<عزب ×ط ×ط ×5+ + ط  =       ط    َ ط
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  40عزب  +5 ×0 ×4 × 4+   0=                 

 

            =        50+06 +45  5,050 × 

       

 َ/صب اٌغشػخ إٌٙبئ١خ ٌٍغجبػ 0,05=                 62,50=              

  

 -:إِب ارغب٘ٙب ف١ىْٛ وبألرٟ

           0,000              5,050× 0                 <عب   ×ط            

=                   =                   ظب =                           =          

5,462 

  0,000          5,050× 0+  4       <عزب ×+ ط    ط         

                          

                       

٘ٛ   50رمش٠جب ......     الْ ظب صا٠ٚخ  50إرا ارغبٖ ِؾظٍخ اٌغشػخ اٌضا٠ٚخ = 

  5,462لش٠ت ٌـ 

 

 45َ/صب ٚوبٔذ اٌّؾظٍخ رشىً صا٠ٚخ  0وبٔذ ِؾظٍخ اٌغشػخ  ِضبي/ إرا -4

ِغ اٌخؾ األفمٟ فّب ٟ٘ ل١ّخ اٌّشوجخ األفم١خ ٚاٌّشوجخ اٌؼّٛد٠خ ؟ ػٍّب إْ عب 

 ؟ 5,066=45ٚعزب اٌضا٠ٚخ  - 5,645=  45اٌضا٠ٚخ 

 45عب اٌضا٠ٚخ  ×اٌّشوجخ اٌؼّٛد٠خ = اٌٛرش 

 08ظا × 0اب =           

 ,8,60×0اب =           

 َ/شا اٌغشػح اٌؼّٛد٠ح  3ٚ506أب=           

 

  45عزب اٌضا٠ٚخ ×اٌّشوجخ األفم١خ = اٌٛرش   

  08ظرا  × 0أض =         
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 66,,8×0أض=         

 َ/شا اٌغشػح األفم١ح 6,5,0أض=         

 

ِغ اٌخؾ  40ِزش / صب١ٔخ ٚثضا٠ٚخ لذس٘ب  55ِضبي/ صمً ٠ٕزمً ثغشػخ  -0

س اٌّشوجز١ٓ األفم١خ ٚاٌؼّٛد٠خ ٌغشػخ اٌضمً ػٍّب إْ عب األفمٟ اؽغت ِمذا

 ؟ 5,050=  40ٚعزب  40اٌضا٠ٚخ 

 

 عب اٌضا٠ٚخ×اٌّشوجخ اٌؼّٛد٠خ = ط

                       =,8 × 8,,8           =50 

 

 عزب اٌضا٠ٚخ×اٌّشوجخ األفم١خ= ط 

 د 50=               8,,8× 8,=                    

  

 ػٍٝ إٌّؾٕٝ  * اٌغشػخ

إرا وأد ؼشوح ظغُ ِا ػٍٝ ِٕؽٕٟ فاْ ِمذاس عشػح اٌعغُ ٠ّىٓ اؼرغاتٗ    

ػٓ ؽش٠ك لغّح اٌّغافح اٌرٟ ٠مطؼٙا اٌعغُ ػٍٝ إٌّؽٕٟ ػٍٝ اٌضِٓ 

 اٌّغرغشق. 

إِا ذؽذ٠ذ االذعاٖ ف١ىْٛ دائّا تاذعاٖ اٌّّاط فٟ ؼاٌح تطالْ ػًّ لٜٛ   

 اٌعزب ٔؽٛ اٌّشوض.
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 ئول دغحنوا ولسحب أدحسح  حاح  ولد  حدي ث أ نسل ولسنوحئ ح ولس

 االسبوع السادس 

اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّغبفخ ٚاٌغشػخ  –اٌزؼغ١ً &  اٌزؾ١ًٍ ا١ٌّىب١ٔىٟ ٌغشػخ اٌشوغ& 

 ٚاٌزؼغ١ً

 التحميؿ الميكانيكي لسرعة الركض

ةعأعحدحج ه أ  ئل ولا ئو ئدنححهأ  ج حسأبحسحدح جحد حم ولنسي ولعنحع ثاأصحدح
ئحممندث  ثألبححممح  ممج ولشممنئ  ول حسأبحسحمم  ألحوء ولا ممئو  دسممنون رمم  ئ ممحو م بحمم   بحبمم ( ،)ول

هممذو ئح سممج ول ممئل  ئهم  م ممج والندسممأم ئدسممنون  )دممنحح ولا ممئوا ، ئم ممج ول حممنوج ، ئدسممنون (
 وج  بحل ولعنع  هئ بأد  عج  ئل ولا ئو ئدنححهأ .

 وج  بحل ولعنع  ح سج ئ بي ئر أ للشسل وحبأ  :
 

 ولعنع  =  بحل
 ول عأر 
_____ 
1 

 
× 

1 
 ___م
 ولم ج

 
 ول عأر  

 _______  بحل  ئل ولا ئو =
 عحح ولا ئوا 

 
 عحح ولا ئوا 
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 _______  بحل دنحح ولا ئو =
 ولم ج 

ئلد ثح  ذل  حدي  حأل عحح ولا ئوا ئوح مأح  بمحل  مئل ولا مئو ث عم   عمححهأ علمى 
ا ممئو( ئعبممح  عمم   ول عممأ    45عممثأ  ثبممحح )ول عممأر  ئلباممني وج عممحوء وعممد أا يب ممأء ول

ا مئو(  بمحل  مئل ولا مئو ، \ دن 2.22 دن( على عحح ولا مئوا ب صمل علمى ) 155)
 ا ئو(\ئح  ه وج ئ حو  حأل  بحل  ئل ولا ئو ه  ) دن

  بحل  ئل ولا ئو =
 ول عأر 

_______ 
 عحح ولا ئوا

  بحل  ئل ولا ئو =
155 

_______ 
45 

 ا ئو\ دن 2.22  بحل  ئل ولا ئو =

ة ممأ دممنحح ولا ممئوا ر ممئ عممحح ولا ممئوا رمم  ئ ممحو ولممم ج ةب ب عممي عممحح ولا ممئوا 
( 4ثأبحم ( ةب وج ول عمب ح  مع )\ا ئو 4.55على ولم ج ولب مأض  )والب مأم( ئولبمأد  همئ )

 ا ئوا ئبصد ولا ئو ر  سل ثأبح 

  بحل دنحح ولا ئو =
 عحح ولا ئوا
________ 
 ولم ج
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  بحل دنحح ولا ئو =
45 

________ 
15 

 ثأبح \ا ئو 4.5  بحل دنحح ولا ئو =
 
 ة أ  بحل ولعنع  رحدي  عأث أ على ولشسل والد :  

 2.22  بحل ولعنع  =
  دن

_____ 
 ا ئو

× 4.55 
 ا ئو
_____ 
 ثأبح 

 ثأ )والاد د ولثعح   حو حبئح ولى ولد مض  ر  ثبي والن أي(\ي 9.99 بحل ولعنع  = 
 
خطٛج( ٚتضِٓ  03اٌغثاق تؼذد ) ٚأَٟٙ 588غافح ِصاي/ سوغ ػذاء ِ -,

شا؟ 9.3خطٛج( ٚتضِٓ لذسٖ  00اٌغثاق ) أٔٙٝشا إِا اٌؼذاء اٌصأٟ فمذ 9لذسج 

 ظذ ِؼذي ؽٛي اٌخطٛج ِٚؼذي ذشدد اٌخطٛج؟

 

 ِؼذي ؽٛي اٌخطٛج = اٌّغافح / ػذد اٌخطٛاخ

                       =588  /03 

 َ/خطٛج 03.,=                       

 ِؼذي ذشدد اٌخطٛج = ػذد اٌخطٛاخ / اٌضِٓ 

                        =03  /9 

 خطٛج/شا 0.00=                        

 َ/شا   0.00  =55.83َ/خطٛج 03.,ارْ ِؼذي اٌغشػح = 

 إِا اٌالػة اٌصأٟ  

 ِؼذي ؽٛي اٌخطٛج = اٌّغافح / ػذد اٌخطٛاخ

                       =588 / 00 

 َ/خطٛج 60.,=                       
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 ِؼذي ذشدد اٌخطٛج = ػذد اٌخطٛاخ / اٌضِٓ 

                        =00  /9.3 

 خطٛج/شا 0=                        

 َ/شا , 0  =58.3َ/خطٛج 60.,ِؼذي اٌغشػح =  إرْ

 
 

 
 (Accelerationالتمجيؿ )

  ، وئ ول بمحل ولم بم  للمحمأحو وئ ولب صمأج رمم  حبمند ثأبمي ول بمحل ولم بم  لدغحمن ولعممنع
ولعممممنع  ئحعمممم ى ثألدب حممممل ولعمممملث  وئ والح ممممأث  ئهممممئ  ممممج ولس حممممأا ول حسأبحسحمممم  ول د  مممم  

 2وئ عي/ثأ 2ئئ حوا  حأعي ه  ي/ثأ

 = ولدب حل
 ولعنع 
____ 
 ولم ج

 وئ

 = ولدب حل
 ولعنع  والثدحوضح  –ولعنع  ولب أضح  

_____________________ 
 ولم ج

 وج ئ حو ولدب حل ه  عثأنو عج ئ حو عنع    عئ   على ئ حو م ج.
 

ئهبأ  ثبي ول ص ل أا ولد  دنورم  ولدب حمل  ب مأ عمنع  ولدب حمل ئهم  دادلمد 
  ج عثأ  ولى ران ئر أ لل  ح ولذب حثذلي ولنحأ    ج   ح   ح  .
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ثحوحمم   ة ممأ  ممئو ولدب حممل حشممأن ثممي يلممى ول ن لمم  ولدمم  دثممذل رح ممأ ول ممئو للئصممئل ولممى
 ولدب حل ثبح والب     ج ولثثأا 

ئولدب حممل س حممم   حسأبحسحممم   د  مممي ح مممب ذسممن   مممحونهأ ئود أه مممأ ئ مممج ول  سمممج وج 
حسممئج ولدب حمممل ثأثدمممأ ةئ  دغحمممنو ، رألدب حمممل ولثأثمما دسمممئج ولعمممنع  ث  مممأححن  دعمممأئح  اممم ل 

ئج  عمممأن ثأثدممم  ةئ  دعمممأئح  ولدموحمممح ئثمممم ج  بلمممئي عبمممح ذلممم  حسممم  ردمممنوا م بحممم  ةب ثعمممنع
 ولدب حل ثأثدأ .

 
 المالقة بيف المسافة والسرعة والتمجيؿ

ر  ولشسل ولدأل  حمدي دئ محح وادثمأن ول امم ولبمأل   مج ولثثمأا ئح  مه ثمأج  عمأن 
ب     اصل ولئن  عحد ن  ولى والعلى ثي حن ع ولى ب    ولثحوح  ، و أ ر   أل  ولنسي 

ن  مممئال ئلمممحل ونداأعمممأ ئعمممب  ه وندامممأا وئ ول شمم   مممج ولثثمممأا رمممأج ول عمممأر  د مممحن ثأأل دمممأ
ئوبااممأي رمم   عممأن ب  مم  ولممئن  ئر ممأ ل ن لدمم  والندسممأم وال ممأ   ئولالامم  وذ وج  اصممل 
ولنسثممم  عمممدبثب  ثبمممح ئ مممبي علمممى والني ئصمممئال ولمممى و صمممى وبثبمممأء ثمممي دثمممحة همممذ  ولموئحممم  

لممى ن ممل ثممأالبانوج ئرمم  ل همم  و دحممأم  نسممم سدلمم  ول عممي للامم  ولب ممئحب ولممئه   ول ممأضي ع
والعدبأح ئمحأحو والبانوج ر  موئح  ولنسث  د حب ولى ونداأا  عمأن ب  م  ولمئن  ، ئلمذل  رمأج 
 عممأن ب  مم  ولممئن  عممحسئج علممى شممسل  ب بمم  رمم  دموحممح ئدبممأ   ئئر ممأ لممذل  رممأج ولعممنع  
عده ن على شمسل  عمأن  ب بم  ةب رم  ول شم  ئولمنسي ب مح وسثمن  مج  ب بم  ئحدبمأئب 

 ولدب حل ئر أ لذل .
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 حئ ح ولب    ثحج ول عأر  ئ ولعنع  ئولدب حل
، انو عبح أ دصل ولعنع  ولمى و صمأهأوج ولدب حل حسئج صج ولشسل ولعأث  ئبعدبد   

 س أ وج ولعنع  دسئج صانو عبح أ ح ح  عسئج لل عي ر  وعلى ب   .
 فٟ ٚؽذح اٌضِٓ. اٌزؼغ١ً: ٘ٛ ِمذاس  اٌزغ١ش ثبٌغشػخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زؼغ١ًأٔٛاع اٌ

٘ٛ ذضا٠ذ اٌغشػح ذذس٠ع١ا خالي ٚؼذج اٌضِٓ. ِصً ٠ثذأ : اٌزؼغ١ً اال٠غبثٟ -0

َ( اٌرٟ ذ١ٍٙا 58شا( ٚ),َ( األٌٚٝ تضِٓ لذسٖ )58ػذاء تاٌشوغ ٠ٚمطغ )

شا(. أٞ اٌّغافاخ ِرغا٠ٚح فٟ أصِٕح ذمً 5.6َ(اٌصاٌصح تـ)58شا( ت١ّٕا )5.0تـ)

 ذذس٠ع١ا.)األِراس األٌٚٝ(.

  التعجيلالتعجيل

 السلبيالسلبي  االيجابيااليجابي  صفرصفر اللحظي
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٘ٛ ذٕالض اٌغشػح ذذس٠ع١ا خالي ٚؼذج اٌضِٓ. ٌّصاي : جٟاٌزؼغ١ً اٌغٍ -5

 .أِراس ٌٍؼذاء( 58اٌغاتك اٌّغافاخ ِرغا٠ٚح ٌٚىٓ تأصِٕح ِرضا٠ذج.)أخش 

أٞ أْ ؼشوح اٌعغُ ذىْٛ ِٕرظّح, اٌّغافاخ :اٌزؼغ١ً ِغب٠ٚب طفش -0

 (َ. 68-08ِرغا٠ٚح ِغ أصِٕح ِرغا٠ٚح.)

ب. وّب أْ اٌغشػخ رىْٛ اٌزؼغ١ً= ٠ىْٛ طفشا ػٕذِب رظً اٌغشػخ ألظب٘

 طفشا ػٕذِب ٠ؾذس عىْٛ ٌٍغغُ فٟ أػٍٝ ٔمطخ.

ذىْٛ اٌغشػح تّماد٠ش ِرغا٠ٚح خالي فرشج ص١ِٕح أٞ : اٌزؼغ١ً اٌضبثذ -4

 تغشػح شاترح أٚ ِرغا٠ٚح اٌرضا٠ذ ٚتضِٓ ِؼٍَٛ ػٕذِا ٠ىْٛ ِغاس اٌرؼع١ً شاترا.

 اٌزؼغ١ً=   اٌغشػخ / اٌضِٓ

ع١ً اٌزٞ ٠ؽذز فٟ ٌؽظاخ ِؼ١ٕح, ِٓ ٌؽظح ُِٙ اٌرؼ: اٌزؼغ١ً اٌٍؾظٟ -0

تذا٠ح اٌؽشوح إٌٝ ٔٙا٠رٙا. ِصً أطالق اٌمشص, اٌؼشتح اٌغاؼمح تاٌىشج 

اٌطائشج, ٌؽظح سفغ األشماي ِٓ األسع إٌٝ ِغرٜٛ اٌىرف,ٌؽظح اٌٙعَٛ فٟ 

 اٌّثاسصج.

 اٌزؼغ١ً اٌٍؾظٟ= اٌزغ١ش ثبٌغشػخ/اٌزغ١ش ثبٌضِٓ

 (0ْ-5ئ١خ( / )ْاٌغشػخ االثزذا-)اٌغشػخ إٌٙبئ١خ

 

 المالقة بيف السرعة والتمجيؿ
وج  نس  ول عب ددأثن ثألدموحح وئ ولب صمأج د ما دمأثحن ةبمئوا  ادلام   مج ول مئا لمذل  
 ج ول  ي  بنر   دغحنوا ولعنع  على ةعأل ردنوا م بحم    مححو . ئ مج ة ثلم  ذلم  عمحوء 

حو عمنعدي ولمى ة صمى حن م   دن حثمحة ثمأالب    عبمح عم أا يشمأنو ولثمحء ثمي حثمحة ثمحمأ 155
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  سبي ئعبح ولئصئل ولى ة صى  حنودي ةلثحبحي حعد ن ث مذ  ولعمنع  ئح مأئل ول امأه علح مأ 
  حن و  سأج ئر  هذ  ول أل  دثحة عنعدي ثألدبأ   )ر  ول مء وألاحن  ج ولعثأ (.

 ٚؼذج اٌرؼع١ً 

 اٌصا١ٔح          اٌّرش       

 اٌصا١ٔح      ÷      5       

 اٌّرش                 5             اٌّرش      

  =  َ/شا        =                            × =             

  )اٌصا١ٔح(     اٌصا١ٔح           اٌصا١ٔح          

 

 

 اٌغشػخ االثزذائ١خ / اٌضِٓ  –اٌزؼغ١ً= اٌغشػخ إٌٙبئ١خ 

 / ْ 0ط – 5ع= ط

 

َ/صب( ٚػٕذِب ٚطً إٌٝ  4طخ )أ( ٚثغشػخ )ِضبي/ ٠ٕطٍك ػذاء ِٓ ٔم -0

صب(. ِب ٘ٛ 5َ/صب( ٚوبْ صِٓ لطغ اٌّغبفخ ٘ٛ)0ٔمطخ )ة( ثٍغذ عشػزٗ )

 ِمذاس اٌزؼغ١ً؟

 / ْ 5ط – ,ض= ط 

َ/شا,=  ,/  0 – 0=    
, 

ل١ّح اٌرؼع١ً ٚ٘ٛ ذؼع١ً  ِٛظة الْ اٌغشػح 

 ذرضا٠ذ
 

وعندما وصؿ  ـ / ثا 8مثاؿ / ينطمؽ عدال مف نقطة أ وكانت سرعتو  -0
 ـ/ثا فكـ قيمة التمجيؿ ؟ وما نوعو؟ 4نقطة ب أصبحت سرعتو 

 / ْ          5ط  -,ع = ط

 اٌغشػح ذرٕالض  ٟ٘ ل١ّح اٌرؼع١ً ٚٔٛػٗ عاٌة الْ       َ/شا ,-=    ,/  0 – 0=      
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ثا( بمغت سرعتو 3ـ/ثا(، وبمد )3مثاؿ/ انطمؽ متسابؽ بسرعة بمغتو ) -3
 ـ/ثا(، ما مقدار التمجيؿ لكؿ مرحمة زمنية؟6بمغت سرعتو ) ثا(0ـ/ثا( وبمد )7)
 

  ,َ/ز5.00=0/0-,(= 5اٌرؼع١ً األٚي)ظـ -

  ,َ/ز8.3=,/,-6(=,اٌرؼع١ً اٌصأٟ)ظـ -

ثا 0ـ بزمف 22ـ مف و ع الثبات فقطع 52مثاؿ/ انطمؽ عدال مسافة  -4
ثا. 8(ـ 52-32ثا، إما زمف المستغرؽ مف )3(ـ بػ 32-02واستغرؽ بيف )

 احسب مقدار التمجيؿ خالؿ المراحؿ الثالثة؟
 

 /ج 1ل -2ج= ل
 2ي/ثأ5=   2/ 5- 15=     

 ي/ثأ 6.66=   3/  25ل=  
 2ي/ثأ1.11-= 3/  15 – 6.66ج= 
 ي/ثأ3.75=   8/ 35ل= 
 2ي/ثأ 5.36-=  8/  6.66 – 3.75ج= 

           

ثبٌضِٓ  اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزؼغ١ً ٚاٌّغبفخ اٌزٟ ٠مطؼٙب اٌؼذاء ٚػاللزٗ&  

 & اٌّغزغشق

 فاْ اٌّغافح اٌّمطٛػح ٌعغُ ٠رؽشن ترؼع١ً ِٕرظُ ٟ٘:  -

 ْ X(,+ط5)ط 5/,َ=       

 ,ع ْ                       
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 (,+ط5ْ +                           ع = )ط5َ= ط

                          , 

 

/ثا بزمف ـ22ـ/ثا وكانت سرعتو النيائية 4مثاؿ: انطمؽ عدال بسرعة  -2
 ـ/ثا .جد المسافة؟8
 ْ X(,+ط5)ط 5/,َ=  

 َ/شا36=  0(50= ½ )   0(0+58½ )َ =  

 

 إِا إرا وأد عشػح اٌؼذاء االترذائ١ح ذغاٚٞ طفشا فاْ اٌّؼادٌح ذظثػ واألذٟ:

          

َ= ع ْ  
,
 طفش 5( ٕ٘ا ط,+ط5)ط                       ,/  

ـ/ثا وبزمف 22كانت سرعتو النيائية مثاؿ: قاـ العب القرص بالرمي و  -0  
 ـ/ثا عمما أف سرعتو االبتدائية كانت صفر. جد المسافة؟6قدرة )

 

َ= ع ْ 
,
  /,  

  =َ58 ( *6)
,
 َ/شا  508=   ,/ 

 

 اٌرغ١ش تاٌضِٓ. / اٌرغ١ش تاٌغشػح اٌرؼع١ً اٌٍؽظٟ= 

 (5ْ-,اٌغشػح االترذائ١ح( / )ْ -اٌرؼع١ً اٌٍؽظٟ=    )اٌغشػح إٌٙائ١ح 

 ظـ ٌؽظٟ =    اٌغشػح /    اٌضِٓ                         

 
 االسبوع السابع

 المسافة واالزاحة الزاوية
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  حع ول نسأا ولد  د حا على   ئن ئه م  ةئ   ح م ، امأن   ةئ حوالم  رإب مأ 
  نسأا حوضنح . 

حن مم (  365يج ألحمم  حوضممنو ثحوحمم  ئب أحمم ، ئ ممج ول بممنئد ةج موئحمم  ةحمم  حوضممنو همم  )
 حن  (. 365 ج )ولصان( ثبسل ع نب ولعأع  ئدبد   ر  )دثحة 

ولب    ولد  دد من  علمى   مح  ولمحوضنو د دلم  عمنع  دعم ى ثألعمنع  ول  ح حم  ةئ 
ثأبحمممم ( ، ئلغمممني دئ مممحح ولعممممنع  \ولحوضنحممم  ئئ مممحد أ د أثمممل ئ ممممحو ولعمممنع  ولا حممم  ) دن

 ول  ح ح  ئ  أنبد أ ثألعنع  ولا ح  رإببأ ب  ه ول ثأل وألد .
 
 
 

 

 

 

 

 حئ ح ول عأن ولا   ل اصل ولئن  ئولسدد ر  ولنسي
 

لئ د ن  العب  ج ب    )ة( يلى ب    )ب( ئشاصبأ ب  دأج ر   عي ول عب ئه أ 
ب    ولئن  )ئ( ئب    ولسدد ) (، رأج ول عمأر  ول   ئعم  لسلدمأ ولب  دمحج دسمئج  دعمأئح  

إببأ بعد حع ول مي ثأج عمنع  ولب  دمحج ئث أ ةج ولب  دحج د نسدأ ر  ولئ حو ولم بح  باع أ ر
  دعأئح ، ةب يج عنع  ب    ولئن  دعأئب عنع  ب    ولسدد.
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ة أ يذو نو ثبأ هأدحج ولب  دحج على ول عب باعي ئهئ ح حب ول ن    على   أم ولب ل  
ئس ممأ رمم  ولشممسل ولدممأل  ، رأببممأ ب  ممه واممد د رمم   ممحا  نسمم  ولب  دممحج رأل ممحا ول نسمم  

  وسثممن  ممج ول ممحا ول نسمم  لب  م  ولسدممد ةئ ثصممحأي  ةاممنا رممأج ول عممأر  ولدمم  لب  م  ولممئن 
 دد نس أ ب    ولئن  وسثن  ج ول عأر  ولد  دد نس أ ب    ولسدد،  أنج والشسأل ولدألح  .

 

 

 

 ئولسدد ر  ول ن    على ولب ل  ل اصل ولئن  حئ ح ول عأن ولحوضنب

 

 

 

 

 ئولسدد ر  ول ن    على ولب ل  لئن حئ ح ولحئوضن ولد  ح سج نع  أ ل اصل و
 

رلممئ د نسمما ب  مم  )ئ(  ممج  ب  مم  )ة( ئئصمملا يلممى  ب  مم  )ب( رإب ممأ عممدسئج   بمما 
 عأر  وسثن  ج  عأر  ب    ) (، ئنيي ةج ولب  دحج د نسدمأ رم  ولئ محو ولم بحم  باعم أ وال 
حج وج عممممنع  ولب  مممم  )ئ( ال دعممممأئب عممممنع  ولب  مممم  ) (، ئهممممذو هممممئ والاممممد د ولثممممأب  ثمممم
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ول نسممممأا ولا حمممم  ئول نسممممأا ولحوضنحمممم ، رممممأالاد د وألئل ئ ممممئح ول  ممممئن. و ممممأ والاممممد د 
 ولثأب  ر ئ بصد ول  ن

 يج ولانئ  ولد  ح سج    هد أ ثحج ولب  دحج )ئ( ئ ) ( ح سج يح أمهأ ث أ حأد   
  حا  نس  )ئ( وسثن  ج  حا  نس  ) ( -1
 ثبح ب    )ئ( وسثن  ج ثبح ب    ) ( -2
 ع  ب    )ئ( وسثن  ج عنع  ب    ) (عن  -3

 

 

 حئ ح واد د وثدبأح ل اصل ولئن  ئولسدد  ج   ئن ولب ل 
 

ئهبأ  وداأ  ئو ح ثحج ولب  دحج ئه  ةب  أ دد نسأج ر  ولموئح  باع أ )هم(، س مأ  ئ مح   
 .ر  ولشسل ةحبأ 

 
 
 
 

 

 حئ ح  ئ ع ولموئح  بصد ول  نح 
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ببمممي ، وذ عمممحدي  ع  همممأدحج ولب  دمممحج ؟ ول مممئوب:ئولدعمممأ ل ول  مممي ، همممل ح سمممج  عمممأب عمممن 
حنوعممد أ ئر ممأ للمئوحممأ ئدعمم ى ولعممنع  ولدمم  د ممحل ولموئحمم  رمم  ئ ممحو ولممم ج ثألعممنع  ولموئحمم  

 ئ أبئبي :

 ولعنع  ولموئح  =

  ح   ولموئح 

_______ 

 ولم ج

 .......(1) 

ْ ٌّشج إرا ذىشسخ اٌذٚسج ِصال ٌؼذج ِشاخ فاْ اإلصاؼح اٌضا٠ٚح ذىٛ: ) ِالؼظح

 .(ٚاؼذج

 ِشاخ؟ ِا ٟ٘ ِغافح اٌضا٠ٚح ٚإصاؼح اٌضا٠ٚح. 0ِصاي: ِطشلح ذذٚس  -5

 دسظحX 0=5808 068اٌّغافح اٌضا٠ٚح=)

 ( دسظح068X5إِا اإلصاؼح اٌضا٠ٚح= )

شا(  3,.8عُ( ٔفز س١ِح تضِٓ ) 68ِصاي:الػة وشج اٌغٍح ؽٛي رساػٗ ) -,

 ا٠ٚح.دسظح(. اٚظذ اٌغشػح اٌض 03لطؼد خالٌٙا رساػٗ )

 ط ص= اإلصاؼح اٌضاٚٞ / اٌضِٓ  

 دسظح/شا 008=  3,.8/  03=         

ئهذو ول أبئج ال حسئج ص ح أ ر  ي نوء ول  أنب  ثمحج عمنعد  ولب  دمحج ألب  مأ ح محثأج 
علممممممى باممممممل ولموئحمممممم  ئرمممممم  ولممممممم ج باعممممممي ةب ةج عممممممنعد  أ ولموئحمممممم  همممممم  باعمممممم أ ئثئ ممممممحو 

الاد رأا ثحج ولب  دحج، ةب ةج بعداحي ) ئل ، ر ج وألر ل والعداأحو  ج وثأبح (\)حن  
ول ئل( ألبي  دثأحج عبح ولب  دحج ئسذل  )بصد ول  ن( ةب ولثبح عج ول  ئن ئهمئ ةح مأ 

  دثأحج لحا ولب  دحج.
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عبل أ يلى ولموئح  بصد ول  نح  ألب مأ دبمند ثأب مأ )ولبعمث  ثمحج  مئل ول مئل ئبصمد 
 ول  ن(

 

  =بصد   نح   ولموئح 

  ئل ول ئل

 د ول  نبص

 .......(2) 

 
وتمرؼ الزاوية نصؼ قطرية بانيا الزاوية التي تقابؿ قوسا طولو يساوي طوؿ نصػؼ 

 القطر.
( عب صل على  سعثحج ةئل  أ 1يذو وعداح بأ ولموئح  هذ  ثحال  ج ولموئح  ر  ول أبئج )

  ل ح مم  ثح مم  د ممن  سممل ب  مم  ئر ممأ ل ممحوهأ ئثبممحهأ ، ئثأبحممأ يج ولئ ممحو ول ألحممئ ةببممأ عممبب   
ولموئحم  عمئد لمج دسمئج ثئ ممحو ولحن م  ئهمذو عحعمأعحبأ )ال  ممأ( رم  وشمد أ   بأحلم  للعممنع  

 ول  ح ح .
( 2( ثألحن مم  ة ممأ  ح مم  ولموئحمم  رمم  ول بأحلمم  ن ممي )1يج ئ ممحو ولموئحمم  رمم  ول بأحلمم  ن ممي )

رإب مأ ثمحئج ئ محو الج  ممئل ول مئل ثمأل دن ةئ ولعمبد دن ئسممذل  ئ محو بصمد ول  من ردسممئج 
(. و ممأ ول عممأ   ول  صممئنو ثممحج  مملب  بصممد ول  ممن 1= ي÷  ي حو هممذ  ولموئحمم  همم  )ئ مم

، (   أعممأ رمم  ولممحوضنو ولئو ممحو 6.28ئ ممئل ول ممئل دعمم ى ثأل  ممأا ، ئب  ممه ئ ممئح عممحح )
ةب وذو واذبأ بصمد   من  بمحج ئئ مببأ ث محن ذلم   عمأرأا علمى   مح  ولمحوضنو رمأج عمحح 

ن حممدي د عممح ي علممى ول  ممأ ع والاممنا لدصممثح (  ممع ث ممأء    ممع صممغح6ول  ممأ ع عدعممأئب )
 57.324(    ع وئ   أا ، ئعبح  حأل ولموئح  ر  سل    ع عب ح وب أ دعأئب )6.28)

 .  نح ولموئح  بصد ئه   ح   ول (حن  
 ِالؽظخ:
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   .اٌّغبؽخ اٌّؾظٛسح ث١ٓ ػٍؼٟ ٔك ٚؽٛي اٌمٛط رغّٝ اٌمطبع

بػب ٚػٍٝ ٘زا األعبط ( لط6.50ٚعذ أْ اٌذٚسح اٌىبٍِخ اٌٛاؽذح رغبٚٞ )

 فبْ 

 اٌمطبع اٌٛاؽذ ٠ّىٓ اؽزغبة ل١ّزٗ ثبٌذسعبد ٠ٚغبٚٞ

 دسعخ ٠ٚ00.0ّىٓ رمش٠جٗ إٌٝ  00.054=065/6.50 

  00.0            6.50           00.0أٞ صا٠ٚخ وً لطبع )ص ٔك( ٟ٘   

 

 

 صب(. 5.0ِضبي:أصٕبء سِٟ ِطشلخ رذٚس صالصخ دٚساد أفم١خ ثضِٓ لذسٖ) -0

 ؽغت وُ دسعخ رمطغ اٌّطشلخ فٟ اٌضب١ٔخ ٚوزٌه وُ لطبع, فٟ اٌضب١ٔخ. ا

 دسظح x 0=5808 068دٚساخ فٟٙ ذمطغ  0تّا أْ اٌّطشلح ذرؽشن 

 دسظح ,00=3.,/5808ػذد اٌذسظاخ فٟ اٌصا١ٔح اٌٛاؼذج=

 لطاع 3.,=0.,3/,00ػذد اٌمطاػاخ فٟ اٌصا١ٔح اٌٛاؼذج= 

 حساب المسافة عمى محيط الدائرة
( وذ عل بأ نثمع   مح  3.13نح دحج و أ عج  نح    ح  ولحوضنو )ولبعث  ولثأثد  دئ ح  

 (57.324ولحوضنو وئ بصاي ئهسذو وئ عج  نح   ح   ول  أا )
نسممممي عممممحوء رمممم   ب بممممى ةب بصممممد   ممممح  حوضممممنو ئسأبمممما لممممححبأ بصممممد ول  ممممن ر مممم  

  دن( 31.82)
 ولبعث  ولثأثد × بصد ول  ن ×  2  ح  ولحوضنو = 

 =2  ×31.81 ( ×22÷7) 
 =2  ×31.81  ×3.14 
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  دن د نحثأ 255= 
  دن 155بصد ول عأر  ه  

 185و أ ول نح   ولثأبح  رلمئ د من  ولبمحوء  مج ولثحوحم  ولمى ب أحم  ول ب بمى رأبمي  مح   مع 
 31.81حن   ئعلى بصد   ن 
 ول  أا÷ ولموئح  × ول عأر  = بصد ول  ن 

 57.324÷  185×  31.81ول عأر  = 
=5725.8  ÷57.324 
  دن د نحثأ 155= 

 
 
 
 
 
 
 

 االسبوع الثامف
 عالقة السرعة المحيطية بالسرعة الزاوية

( ئذل  الاد د ئ حوا  ولعنع  ول  ح ح  = ولعنع  ولموئح ال بعد حع وج بادني ثأج ) 
حن م  / و مأ ئ محو ولعمنع  ولموئحم  ر م   ي / ثمأسل  ص لح ، رئ حو ولعنع  ول  ح ح  ه  

بمأ  ع  م  ربلحم  ثمحج ول صم ل حج رأببمأ ب مئي ث   ئعم   مج وال منوءوا ، ئلس  دسئج ه ثأ
  ب أ وببأ بعداحي ولموئح  بصد   نح  ثحئج ئ حو ثحال  ج ولموئح  ثئ حو ولحن   

 )حن  (  ح   ولموئح   

 مممممممممم = ولعنع  ولموئح 
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 )ثأبح ( ولم ج  

( ةب ولموئحم  ولبصمد 2ول بأحل  ن ي )  ح   ولموئح  ولد  عببد حهأ ر   ولموئح  ول ئ ئحو ر 
   نح 

  1 بصد   نح   ولموئح   
 (3).....  ممم مممممممم = ولعنع  ولموئح 

  ثأبح  ولم ج  
 

ب دممأج يلممى  حممأل ثئ ممحو ول دممن ةئ ولعممبد دن، د ممحثبأ عممأث أ يببممأ ال بعممد حع   أنبمم  
ل ثعمثب وامد د ب  دأج دثدبمحوج عمج ثب مح  أ علمى بامل ول  مئن ئعلمى بامل ام  ولب م

ةبصمأد وأل  مأن، يذج ح سببمأ وعد مأح بصمد ول  من رم  ول بأحلم  ئ أل مأ يج بصمد ول  ممن 
ئهسمذو رمأج ئ محو  ددبأعب  نححأ  ع ولعمنع  رمأج ةر مل   حمأل ببد مح  همئ بصمد ول  من.
 ولعنع  ولموئح  عدسئج  عأئح  لئ حو ولعنع  ول  ح ح  وئ ث ببى وان وج

   بصد   نح   ولموئح  
 (4)..........  بصد ول  ن × مممممممممم =ول  ح ح  ع  ولعن 

   ولم ج 
 وئ وج

 بصد ول  ن× ح  = ولعنع  ولموئح  ولعنع  ول  ح 
ثممأ( \1ئح ممب وج با ممي  حممحو ثممأج ئ ممحو ولعممنع  ولموئحمم  ول ئ ممئحو رمم  ول بأحلمم  وعمم   همم  )

 ثأ(\ئلحعا )حن  
  ج ول بأحل  ةع   بعدبد   أ حأد 

 ل  ح ح  ددبأعب  نححأ  ع بصد ول  ن ثثثأا ولعنع  ولموئح يج ولعنع  و -1
 يج ولعنع  ول  ح ح  ددبأعب  نححأ  ع ولعنع  ولموئح  ثثثأا بصد ول  ن -2
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ثمأ( ئ  مع موئحم    محونهأ  5.3د ن   عي  ج ب    )ة( يلمى ب  م  )ب( ثمم ج  محن  )  ثأل:
(. و عممممب ولعممممنع   دممممن 5.56حن مممم ( ئسممممأج ثبممممح هممممذو ول عممممي عممممج   ممممئن ولممممحئنوج )95)

 ول  ح ح  ئو عب ولعنع  ول  ح ح  عبح   أعا  بصد ول  ن.
 ب ئل  ح   ولموئح   ج ئ حو ولحن   يلى ئ حو بصد   نح 

   ئل ول ئل  

  _______ = ولموئح 

  بصد ول  ن  

 بصد ول  ن ×  ئل ول ئل = ولموئح 
 5.56×95 ئل ول ئل = 
 . ي حن   5.4=              

  ئه  ثأثد  ربدال   ج ئ حو ولحن   57.324 ول  أاموئح   ي ةع   على ب عي ولن 

 =  ئل ول ئل

5.4 

_____ 

57.3 

 

 

 

 ي 5.59 =  ئل ول ئل

 

  5.59 

 ______ =  ح   ولموئح  بصد   نح 

  5.56 

 

 ثحئج ئ حو 1.5 =  ح   ولموئح  بصد   نح 

 

  1.5   

 5.56 × م_______ = ولعنع  ول  ح ح 
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  5.3   

 

 ثأ\ي 5.35 = ولعنع  ول  ح ح 

 
 (5.12=2×5.56ة أ يذو سأج بصد ول  ن) 

 5.12×95 ئل ول ئل=
 ي . حن   15.8 ئل ول ئل = 

  15.8 

 ________ =  ئل ول ئل

  57.3 

 

 ي 5.19 =  ئل ول ئل

 

  ح   ولموئح  بصد   نح 

 5.19 

= __________ 

 5.12 

 ثحئج ئ حو 1.58 =  نح  ح   ولموئح  بصد  

 

  1.58   

 5.12 × ___ = ولعنع  ول  ح ح 

  5.3   

 

 ثأ\ي 5.63 = ولعنع  ول  ح ح 

ئال ه ثأج  ح   ولموئح  بصد ،  ةب ث  أعا  بصد ول  ن دد أعد ولعنع  ول  ح ح  
   نح  ث حا س أ ه 
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أر  موئحمم  عممدسئج حن مم  لممذل  رممأج ةحمم   عمم 365رمم  ولممحوضنو ولئو ممحو رممأج ولموئحمم  دعممأئب 
 دمن  مث ( ثأعمدثبأء ولمحئنو ولسأ لم   155 عأئح  لإلمو   ولموئح   ثل أ ر  نسي ول عد حي )

حن   رأج يمو د أ )صان(  ثل أ د مح   365رإب أ دثحة  ج ب    ولصان ئدبد   ر  ب    
، رأج  عأرد أ ولموئحم  دعمأئب يمو د مأ ولموئحم   359 دن( ، ئ دى ولموئح   455ر  نسي )

-365رممأج يمو د ممأ ) 375همم  باعمم أ . ة ممأ ولحن مم   95ر ممث  وج و مو مم  ولموئحمم  لحن مم  
 حن  ( 15=  375

رلممئ وج  ة ممأ يذو دسممننا هممذ  ولممحئنو  ممث  لبممحو  ممنوا رممأج و مو مم  ولموئحمم  دسممئج ل ممنو ئو ممحو
حن مم  رممأج ول عممأر  ولموئحمم  همم   365، يذو عل بممأ يج سممل حئنو همم   حئنوا 3  ن مم  دممحئن

 (1×  365ة أ و مو   ولموئح  ر   ) (3×  365)
 

ر  ولثبحئل وأل ن حادلد رإببأ ب ع  ولاح  وئ ول مء ولذب عمحدأن ح ثمي ب ل مي رحمذهب 
 مج ب  مم  )ة( يلممى ب  م  )ب(  ممأنو  ممج  بدصمد ول عممأر  )ي( ئعممحدسنن ذلم  ئلسممج ولثبممحئل 

 موئح  ر   سل ول حاعحعد ن ر  )ي( رأج و مو   ولموئح  ه  )ة يلى ي( ة أ ول عأر  ول
 (65+35ول عأر  ولموئح  = )
 35والمو   ولموئح  = 
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 حئ ح ولمئوحأ ول دئ ب  ر   ن     نو ل عي )ثبحئل(

ئسممذل  رممأج د ممنحج )سحممنل( ثبمم  ئ ممح ولممح ثل   ممج ب  مم  )ة( ولممى ب  مم  )ب( ثممي 
 ( رأج و مو   ولموئح  د عب  عب  عأل  ولثبحئل.ولن ئا ولى ولب    )ي

 

 حئ ح ولمئوحأ ول دئ ب  ر  د نحج نرع ولث ل على ولذنوا )سحنل(

ولذنوا دثحة ثألثب   ج ب    )ة( ثحوح  ول نس  ردصل يلى ة صى ثبم  رم  ب  م  )ب( ب أحم  
حن مم  ب أحمم   65حن مم ( ثممي دن ممع يلممى ولموئحمم   95بمما موئحمم    ممحونهأ )ولثبمم  دسممئج  ممح   

( ة ممأ و مو مم  ولموئحمم  ر مم  65+95ول نسمم  ئثممذل  دسممئج  ممح   بمما  عممأر  موئحمم    ممحونهأ )
ةب وببمأ ب محح ب  دمحج ه مأ ثمحة  حن  ( ئه   ح م  ولموئحم  ثمحج ثحوحم  ول نسم  ئب أحد مأ. 25)

  ول نس  ثي وبد أض أ.
 65اٌمذَ أصٕبء ػشثٗ ٌٍىشح وبٔذ اٌغشػخ اٌضا٠ٚخ ٌٍشعً )ِضبي:الػت وشح 

د/صب(. اؽغت اٌغشػخ اٌّؾ١ط١خ ٌىً ِفظً اٌشوجخ ِٚفظً اٌمذَ. ػٍّب أْ 
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َ(  5.45اٌجؼذ ث١ٓ ِؾٛس اٌذٚساْ )ِفظً اٌٛسن( ِٚفظً اٌشوجخ ٘ٛ )

 َ(. 5.05ٚاٌجؼذ ث١ٓ ِؾٛس اٌذٚساْ ٚاٌمذَ )

 ٔك Xط َ= ط ص 

 اٌغشػح اٌّؽ١ط١ح ٌٍشوثح.َ/شا  68X 8.08=,0ط َ= 

 إِا عشػح ِفظً اٌمذَ اٌّؽ١ط١ح 

 َ/شا اٌغشػح اٌّؽ١ط١ح ٌٍمذَ.  68X8.08=00ط َ=     

 

 ِالؽظخ:* 

  أٞ اٌّغبفخ صا٠ٚخ رىْٛ ِغب٠ٚخ ٌإلصاؽخ  0653فٟ اٌذائشح اٌٛاؽذح(

 َ.055اٌضا٠ٚخ(.ِضً سوغ 

  سوغ فبْ إصاؽزٙب )طفش( ِضً  0653فٟ اٌذٚسح اٌىبٍِخ رجذأ ِٓ ٔمطخ

 – 065فبْ إصاؽزٙب ) 0053ٟ٘ ٔفغٙب... إِب اٌذسعخ  25َ ؽزٝ دسعخ 455

 دسعخ(. 05=  005

  ِشاد رىْٛ اٌّغبفخ  0إِب إرا رىشسد ٘زٖ اٌذٚسح ٌؼذح ِشاد ِضال

 (.0*  065( إِب إصاؽزٗ فٟٙ )0*  065)

 )تمريفات وقوانيف ميكانيكية(

 :  ص ا ولعنع  net speed)) 

  ح مم  ولبأد مم   ممج   ممع وئ ممنو  د  ممأا للعممنع  وئ ول ممئو عممئوء سأبمما ول  صممل : هممئ   ممحون ول
 على ا   عأن ئو ح وئ  دبأ حو وئدشسل موئحأ ثحب أ 
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 ( ولدب حل(acceleration همئ ولدموحمح وئ ولدبمأ   رم  ولعمنع  ، ئ مح حسمئج ولدب حمل  ئ مب :
 )دصأعحب( وئ عألب )دبأ ص ( ، ئ ح حسئج  بدهي وئ يحن  بدهي .

  ح ولعنع  ولموئangular velocity) (. ه   بحل والبد أل ولموئب لل عي : 

  ولعنع  ول  ح ح  : ه  ولبعث  ثحج ول عأر  ولد  ح  ب أ ول عمي علمى   مح  حوضمنو ولمى ولمم ج
 ول عدغن  .

  ولموئحممم  بصمممد ول  نحممم  : هممم  ولموئحممم  ول  أثلممم  ل مممئل ولمممحوضنو ولمممذب   بمممي ول عمممي رممم   نسدمممي
 حوضنو .ئولذب حعأئب  ئلي بصد   ن ول

 . ولدب حل ول  نب )ولب ئحب( : ه   نسث  ولدب حل ولد  ددأثن ثبصد ول  ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األعجٛع اٌؼبششح 

 
 )اٌى١ّٕبر١ه اٌضاٚٞ(

 )) اٌّمزٚفبد فٟ اٌّغبي اٌش٠بػٟ ((

 ِظطٍؾبد رزؼٍك ثبٌّمزٚفبد

 

ٌّغرٜٛ ٠ظً إ١ٌٙا اٌّمزٚف ػٓ ا  )٘ٛ أػٍٝ ٔمطح ) ِٛػغ: ألظٝ اسذفاع رسٚج اٌّغاس 

 .األفمٟ اٌّاس تٕمطح اٌمزف , ٚػٕذ٘ا ذىْٛ عشػرٗ اٌشأع١ح ذغاٚٞ طفش
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 .ٟ٘ اٌضا٠ٚح اٌّؽظٛسج ت١ٓ ِرعٗ اٌغشػح االترذائ١ح ِٚؽٛس اٌغ١ٕاخ: صا٠ٚح اٌمزف

 

 اٌغشػح اٌرٟ ٠ٕطٍك تٙا اٌّمزٚف  ٟ٘: اٌغشػح االترذائ١ح ٌٍّمزٚف 

  

ٌرٟ ٠اللٟ ف١ٙا اٌعغُ اٌّغرٜٛ األفمٟ اٌزٞ ٟٚ٘ اٌّغافح ت١ٓ ٔمطح اٌمزف ٚإٌمطح ا: اٌّذٜ

 . ْ   03لزف ِٕٗ , ٠ٚىْٛ اٌّذٜ األفمٟ أوثش ِا ٠ّىٓ ػٕذِا ذىْٛ صا٠ٚح اٌمزف ذغاٚٞ 

 

  : عغُ ؽش اٌؾشوخ فٟ اٌٙٛاء أطٍك ثزأص١ش اٌمٛح.اٌّمزٚف

 

    ًأٞ أداح أٚ عغُ ٠ىغش ارظبٌٗ ِغ شٝ أخش ٚثضا٠ٚخ ِؼ١ٕخ. ِضً)الػت ٚصت اٌط٠ٛ ٛ٘

 ارظبٌٗ ِغ ٌٛؽخ االسرمبء فٟ ِشؽٍخ االسرمبء ثضا٠ٚخ ِؼ١ٕخ(. ٠ىغش

  اٌّمزٚفاخ األفم١ح ِصً )سِٟ اٌصمً,سِٟ اٌّطشلح,سِٟ اٌمشص(.أِا اٌّمزٚفاخ اٌؼّٛد٠ح

ٌٚىٓ ٕ٘ان ِصً )الػة اٌرشاِث١ٌٛٓ,اٌؼشب اٌغاؼك,تذا٠ح اٌشٛؽ ٌىشج اٌغٍح تاٌشِٟ(. 

 (.راخ ِؽشواخ أٔٛاع ال ذؼرثش ِمزٚف ِصً)اٌظٛاس٠خ,اٌطائشاخ

 

 اٌضِٓ xلبْٔٛ اٌغزة = اٌغشػخ / اٌضِٓ            اٌغشػخ = اٌغزة       

 

( َ/شا ٚفٟ 9.05وشج اٌغٍح ػٕذ عمٛؽٙا ِٓ اٌغىْٛ فاْ عشػرٙا عرثٍغ تؼذ شا١ٔح ٚاؼذج )

(. فٍٛ اعرغشلد اٌىشج ػٕذ عمٛؽٙا صِٕا لذسٖ ,59.6=9.05+9.05اٌصا١ٔح ذظثػ عشػرٙا )

 َ/شا(. ٚفما ٌٍمأْٛ: 9.00,رظطذَ األسع تغشػح ِمذاس٘ا )شا( فئٔٙا ع0)

 

 اٌضِٓ xاٌغشػخ= اٌغزة 

 َ/صبx 0=52.40 2.00اٌغشػخ=

 

 ِالؽظخ: فٟ اٌّمزٚفبد رىْٛ اٌضٚا٠ب الً ِٓ اٌمبئُ رؾذس ثشى١ٍٓ.

 .ذغاٚٞ ٔمطرٟ االٔطالق ٚاٌٙثٛؽ 

 دفغ اٌصمً أٚ  ذثا٠ٓ إٌمطر١ٓ لذ ذىْٛ ٔمطح االٔطالق أػٍٝ ِٓ ٔمطح اٌٙثٛؽ.ِصاي :

 سِٟ اٌشِػ.

 .ٚلذ ذىْٛ ٔمطح االٔطالق ادٟٔ ِٓ ٔمطح اٌٙثٛؽ وّا فٟ اٌرظ٠ٛة تىشج اٌغٍح 
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  اسذفاع ٔمطح اٌٙثٛؽ( ٌزا فٟ ؼاٌح  –٠ؽغة فشق االسذفاع ) اسذفاع ٔمطح االٔطالق

 األٌٚٝ دفغ اٌصمً ِٛظة ٚفٟ ؼاٌح اٌصا١ٔح ذظ٠ٛة تىشج اٌغٍح ٠ىْٛ االسذفاع عاٌة.

 

 ًِ أٚ اٌّزغ١شاد اٌّؤصش فٟ ؽشوخ اٌّمزٚفبد:* اٌؼٛا

 .اٌضِٓ اٌزٞ ٠غرغشلٗ اٌّمزٚف 

 ألظٝ اسذفاع ٠ثٍغٗ اٌعغُ اٌّمزٚف 

 .اٌّغافح األفم١ح اٌرٟ ٠مطؼٙا اٌعغُ اٌّمزٚف 

 اٌّمزٚفاخ اٌشاع١ح: ٟ٘ اٌّمزٚفاخ اٌرٟ ذأخز اٌّغاس اٌؼّٛدٞ )ساعٟ(. -

 .أفم١اِغاسا : ٟ٘ اٌّمزٚفاخ اٌرٟ ذؽذز األفم١حاٌّمزٚفاخ  -

 

 
 
 
 
 
 
 

 حئ ح ولع ئ  ول ن لسنو ولعل 

ػٍٝ اٌّمزٚفبد ثضٚا٠ب )ِضً سوً وشح اٌمذَ أٚ سِٟ اٌشِؼ أٚ اٌٛصت اٌط٠ًٛ...  ِالؽظبد

 اٌخ(

 

ِمزٚف ٠ّرٍه ِظطٍؽ١ٓ أٌّٚٙا )اٌّذٜ( ٠ٚمظذ تٗ اٌّغافح األفم١ح ٌّغاس اٌّمزٚف. أٞ  -5

 ٌّغافح اٌؼّٛد٠ح ٌٍّمزٚف.ٚاٌّظطٍػ األخش ٘ٛ )ٌالسذفاع( ٠ٚمظذ تٗ ا

صِٓ ألظٝ اسذفاع )اٌّغافح اٌؼّٛد٠ح( ٠خرٍف ػٓ اٌضِٓ اٌىٍٟ اٌزٞ اعرغشلٗ اٌّذٜ أٚ  -,

 اٌّغافح األفم١ح أٚ صِٓ اٌط١شاْ.

ِظطٍػ اٌعزب األسػٟ ٠رؼاًِ ِغ االسذفاع اٌؼّٛدٞ ١ٌٚظ ٌٗ ػاللح تاٌّذٜ أٚ  -0

 اٌّغافح األفم١ح.
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 .ٌضِٓ ذؽىّٙا ِظطٍػ اٌغشػحإْ اٌؼاللح ت١ٓ اٌّغافح ٚا -0

 

 ول عأر  وألر ح 
 ةئ ولب ئحح  

= 
م مممممممممج ول عمممممممممأر  وألر حممممممممم  ةئ × ولعمممممممممنع  ول  صمممممممممل  

 ولب ئحح 
 

أْ االسذفاع اٌؼّٛدٞ أٚ اٌغشػح اٌؼّٛد٠ح ذؽذد٘ا اٌعزب األسػٟ فاْ صِٓ اٌٛطٛي  -3

  إٌٝ ألظٝ اسذفاع ٠رُ ؼغاتٗ تٛظٛد اٌعزب األسع.

 

 2( حب ولموئح × )ولعنع    
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم = ة صى ونداأا

 ول ذب×  2  
 ةئ

 2)ولم ج(× ول ذب   
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم = ة صى ونداأا

  2 
 

أْ االسذفاع اٌؼّٛدٞ ٘ٛ اٌؼٍغ اٌّماتً ٌضا٠ٚح اٌّمزٚف ٚتزٌه فاْ اٌّغافح اٌؼّٛد٠ح أٚ  -6

 اٌغشػح اٌؼّٛد٠ح ذؼاًِ ِغ ظ١ة اٌضا٠ٚح.

ػٕذِا ٠ٕطٍك ظغُ ِٓ األعفً إٌٝ األػٍٝ تغشػح ِؼ١ٕح فأٗ ٠رؽشن ترؼع١ً ِٕرظُ  -,

َ/شا9.0رت١ح األسػ١ح ٚاٌثاٌغح )ٚتشىً ذٕالظٟ أٞ عشػرٗ ذمً ذذس٠ع١ا تفؼً اٌعا
,

,أٚ 

لذَ/شا,0
,

عُ/شا908,أٚ 
,

ٔد( أِا إرا وأد 9.0(.فئرا واْ اٌّغافح تاألِراس ذغرخذَ )

 لذَ(.  ,0دا٠ٓ( أِا إرا وأد تاإللذاَ ٔغرخذَ )908اٌّغافح تاٌغٕرّرشاخ ٔغرخذَ )

ِغرٜٛ  .الْ 03أْ أغة صا٠ٚح الٔطالق اٌّمزٚف ٚذؽم١ك اتؼذ ِغافح ٟ٘ صاٚٞ  -0

ذرغاٜٚ اٌّشوثح األفم١ح ِغ اٌّشوثح اٌؼّٛد٠ح تضا٠ٚح أطالق االٔطالق تّغرٜٛ اٌٙثٛؽ.أٞ )

03 ). 
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( فاْ ل١ّح ظا  03(,إِا فٟ صا٠ٚح )5( فاْ ل١ّح ظا اٌضا٠ٚح ٟ٘ ) 98ػٕذِا ذىْٛ صا٠ٚح ) -9

ػشتٙا تـ ( ذثمٝ إِا ػٕذ 98(.)ٌّارا؟ .. الْ اٌم١ّح ٔؼشتٙا فٟ ظا اٌضا٠ٚح )8.3اٌضا٠ٚح )

 *ظا اٌضا٠ٚح(.,( فاْ اٌم١ّح ذمً إٌٝ إٌظف(. ٌزا أفؼً صا٠ٚح ِؽغٛتح تـ ) 03ظا اٌضا٠ٚح )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثاؿ :
العممب   ممأ ي ح ممأئل وج حب مم   بأئلمم  عألحمم  ولممى م حلممي ئهممذو  ولدممأل رمم  ولشممسل         

م حلمي ح مب حبب  وج ولسنو عدصثح   ذئرأ ةب ث أ   ولى عنع  ئموئحم  ، ئ مج ئ  م  رمأج 
وج حد ن  س أ وج ول عمب ول محورع  مح وسدشمد ا م  ول بأئلم  رد من  ل هم  ول بأئلم  ل  مع 
 عأن ولسنو رلئ وردن بأ وج ول عمب ول محورع عمح  ع  عمأن ولسمنو رم   بدصمد ول عمأر  ةب 
ح دأج ولى ولدئ حا ول بأعب ئهذو حد لب  بنر  م ج ئصئل ولسنو ال صى ونداأع أ، ئ مج 

 أج ول  لممئب  ممج ول عممب ول  ممأ ي هممئ ول اممم ل  ممع ول عممأن الج  عممأن ولسممنوبأ حمم  واممنا رمم
حن مممم ( .  ممممأ هممممئ  35ثممممأ( ئثموئحمممم  )\ي 12. رلممممئ ثلغمممما ولعممممنع  والثدحوضحمممم  للسممممنو ) ل أعمممم

 ول  لئب  ج ول عب ول حورع؟
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 حئ ح ولدا ح  ل  ع ولسنو ر  سنو ول حي ئر أ ل أبئج ول  ذئرأا

 2 حب ولموئح (× )ولعنع    
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم = ة صى ونداأا

 ول ذب×  2  
 

  (12  ×5.5736)2 
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم = ة صى ونداأا

  2  ×9.81 
 

  (12  ×5.5736)2 
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم = ة صى ونداأا

  2  ×9.81 
 

  دن 2.41 = ة صى ونداأا
 ول  لئب  ج ول عب ول حورع وج حنداع

  دن( ل  ع  عأن ولسنو 2.41وعلى  ج )
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  حب ولموئح × ولعنع    
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم = ج ولئصئل يلى ة صى ونداأام 

 ول ذب  
 

  12  ×5.5736 
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم = م ج ولئصئل يلى ة صى ونداأا

  9.81 
 

م ممج ولئصممئل يلممى 
 ثأبح  5.75 = ة صى ونداأا

ول  لمممممممئب  مممممممج ول عمممممممب ول مممممممحورع وج 
ثأبحمممم (  5.75حصممممل امممم ل و ممممل  ممممج )

 ال صى ونداأا للسنو
 

  :رشًّ ؽبٌز١ٓ -اٌّمزٚفبد األفم١خ :

 ِغزٜٛ اٌٙجٛؽ اػٍٟ ِٓ ِغزٜٛ االٔطالق -أٚال:

 ِغزٜٛ االٔطالق اػٍٟ ِٓ ِغزٜٛ اٌٙجٛؽ -صب١ٔب:

 

 ػًٍ ِب ٠ٍٟ؟ 
ؼ١س اْ ِغرٜٛ اٌٙثٛؽ ٠غاٚٞ ِغرٜٛ  03إْ أغة صا٠ٚح ٌٍط١شاْ ٚذؽم١ك ِغافح ٟ٘   

 اٌط١شاْ 

ٚػٕذ اخرالف صا٠ٚح اٌط١شاْ ػٓ صا٠ٚح اٌٙثٛؽ ذىْٛ تغثة ػٛاًِ ِصً ِماِٚح اٌٙٛاء 

 .ٚعشػح اٌّمزٚف ٚاٌفشق ت١ٓ ِغرٜٛ االٔطالق ٚاٌٙثٛؽ
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 اٌّمزٚفبد ألغبَ

 ّٛد٠خ() اٌؼ خاٌّمزٚفبد اٌشبل١ٌٛ 
  

اٌرٟ ذؤشش ػ١ٍٙا اٌعارت١ح  األظغاَأٞ إْ اٌؽشوح فٟ االذعاٖ اٌشأعٟ ٚذشًّ  -

فأٔٗ ٠ٙثؾ  األػٍٝ إٌٝٚاٌرٟ ذؤشش ترؼع١ً سأعٟ فؼٕذِا ٠شذفغ ظغُ  األسػ١ح

 األػٍٝ إٌٝاٌمزف  إشٕاءتٕفظ اٌغشػح فٟ أٞ ٔمطر١ٓ ِرماتٍر١ٓ فٟ  األعفً إٌٝ

شأعٟ أٞ أْ اٌّمزٚف ٠رؽشن تغشػح ٟٚ٘ ؼشوح ِؼعٍح تأرظاَ فٟ االذعاٖ اٌ

ِرغ١شج تأرظاَ ذؽد ذأش١ش ػعٍح اٌعارت١ح األسػ١ح ) ض ( ٚػٍٝ ٘زا اٌّؽٛس 

 .فمؾ ذٕطثك ِؼادالخ اٌؽشوح اٌصالز

إْ اذعاٖ اٌّشوثح اٌشأع١ح ٌٍغشػح ٠ىْٛ فٟ إٌظف األٚي ِٓ سؼٍح اٌمز٠فح إٌٝ  -

لٛج اٌعارت١ح األسػ١ح أػٍٝ , ٚتؼىظ لٛج اٌعارت١ح األسػ١ح ٌٚزٌه ذرأشش تفؼً 

ألظٝ اسذفاع " أ ٚ " اٌزسٚج " ذىْٛ  " , ٚػٕذِا ذظً اٌمز٠فح إٌٝ أػٍٝ ٔمطح

 . عشػرٙا اٌشأع١ح طفش , فٟ ؼ١ٓ ذثمٝ عشػرٙا األفم١ح شاترح

 

 ؼشوح اٌّمزٚفاخ

 ْأطاللٗ فٟ اٌٙٛاء ٠ىْٛ خاػؼا ٌمٛا١ٔٓ شاترح ذؽذد خؾ ع١شٖ  إشٕاءأٞ ظغُ  إ

 مطؼٙا اٚ اٌضِٓ اٌزٞ ٠غرغشلٗٚوزٌه اٌّغافح اٌرٟ ٠

  ٚػغ اٌؼاٌُ االٔى١ٍضٞ ١ٔٛذٓ اٌّفا١ُ٘  إْاٌغالطح ِٕز  األظغاَذّد دساعح ؼشوح

 ٚاورشافٗ لأْٛ اٌعارت١ح ٌٍؽشوح األعاع١ح

  ؼشوح ذؼع١ً ال عشػرٗ فٟ   ٌألػٍٝاٌظاػذ  أٚ ٌألعف٠ًطٍك ػٍٝ اٌعغُ اٌغالؾ

 ذغ١ش ِغرّش 

 ْ٠رؽشن ترؼع١ً ذٕالظٟ الْ  األػٍٝ ٝإٌ األعفًاٌعغُ اٌزٞ ٠ٕطٍك ِٓ  إ

  األسػ١حعشػرٗ ذمً ذذس٠ع١ا تفؼً ذؼع١ً اٌعارت١ح 

 الْ  ٠رؽشن ترؼع١ً ذضا٠ذٞفأٗ  األعفً إٌٝ األػٍٝاٌعغُ اٌزٞ ٠ٕطٍك ِٓ  إِا

  األسػ١حاٌعارت١ح عشػرٗ ذض٠ذ ذذس٠ع١ا تفؼً 

 

  صِٓ طؼٛد اٌغغُ إٌٝ ألظٝ اسرفبع = صِٓ ٘جٛؽٗ ِٓ ألظٝ اسرفبع 

 ضِٓ اٌىٍٟ ٌزؾ١ٍك اٌغغُ = ػؼف صِٓ اٌظؼٛد = ػؼف صِٓ اٌٙجٛؽاٌ
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 -٠ّىٓ ِؼشفخ اٌّغبفخ فٟ اٌّمزٚفبد اٌشبل١ٌٛخ ِٓ خالي:   

 ,/  ²)اٌضِٓ(× األسػٟاٌّغافح =  اٌرؼع١ً  -5

٠غرخذَ ٘زا اٌمأْٛ ػٕذِا ٠ىْٛ اٌضِٓ ِؼٍَٛ          ,/  ²ْ× ض  َ = 

 ٚاٌغشػح ِعٌٙٛح

                      

اٌّغافح = ط -,
, 

ض ,/ 
 

 واْ اٌضِٓ ِعٙٛي ٚاٌغشػح ِؼٍِٛح      إرا٠غرخذَ        ض  ,/  ²َ = ط           

 

 اٌّغبفخ اٌّمطٛػخ xاٌزؼغ١ً األسػٟ   5x=         اٌغشػخ -0

 

  ط َ 5=         ط          
 

سرفبع لذَ / صب اؽغت ألظٝ ا 05وشح رٕطٍك إٌٝ األػٍٝ ثغشػخ  :ِضبي -0

 رظٍٗ اٌىشح ٚوزٌه اٌضِٓ اٌزٞ رغزغشلٗ؟

 

ط    ِغبفخ =     
5

 ط  5/ 

 

     =   َ    (08)
, 
/
 
, x 0,    =588  لذَ ألظٝ اسذفاع ٠ثٍغٗ اٌعغُ)ِغافح

 اٌّمطٛػح( 

 

 أِب اٌضِٓ اٌّغزغشق ف١ّىٓ اعزخشاعٗ ِٓ اٌمبْٔٛ األرٟ:   

َ= ض ْ
,
 /,  

588  =0, x ْ
,
  /, 

ْ
,
  =,88  /0,  

ْ
,
  =6.,3  

 شا صِٓ ٚطٛي إٌٝ أػٍٝ ٔمطح 3.,ْ  = 
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لبفض صأخ ٠غمؾ ثبرغبٖ اٌجغبؽ ثؼذ ػجٛس اٌؼبسػخ ثؾ١ش وبٔذ ِضبي/  -5

لذِب فّب ٟ٘  00اٌّغبفخ اٌؼّٛد٠خ ث١ٓ اٌؼبسػخ ٚاٌغطؼ اٌؼٍٛٞ ٌٍجغبؽ 

 عشػخ ٘جٛؽ اٌمبفض ػٕذ ِالِغزٗ ٌٍجغبؽ؟ٚوُ اٌضِٓ اٌّغزغشق ؟

أٚ لبْٔٛ )ط
5

 (5/ط

 

 ض َ         ,ط=    

 

 x 0, x50 ,ط=    

 

        ,553ط=       

 لذَ  00.90ط=       

               

  ,/  ²ْ × ض  =   َ  

50 = 0,  × ْ²  / ,                 

 0,  ×ْ²   =50  ×,  

 ْ² =50 ×,  /0,   

ْ²   =5,5,3                                                          

 شا  5,86.............   ْ =  إرا   

 

 اٌؾبدٞ ػششاألعجٛع 
 

 اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ثبٌّمزٚفبد األفم١خ* 

فغٛف ٠ىْٛ اٌّغاس ساع١ا  98صا٠ٚح االٔطالق/ ذؤشش ذأش١شا وث١شا فئرا وأد  -0

  .أفمٟ( فاْ اٌّغاس ٠ىْٛ ؽ٠ٛال ِٕٚخفؼا تاذعاٖ 58وأد) إرا إِا

ا صادخ عشػح االٔطالق وٍّا صادخ اٌّغافح ٚذأذٟ عشػح االٔطالق/ وٍّ -,

   .فٟ فؼا١ٌاخ اٌٛشة ٚاٌمفض اٌؼاٌٟ أ١ّ٘رٙا

  .فٟ فؼا١ٌاخ اٌشِٟ أ١ّ٘رٙااسذفاع ٔمطح االٔطالق / ٚذأذٟ -0

 .األسػ١حاٌعارت١ح  -0

 .ِماِٚح اٌٙٛاء -3
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 ر١خا٢ٔغزخذَ اٌمٛا١ٔٓ  األفمٟاٌضِٓ  ٌٍّمزٚف   أٚاٌغشػخ  أٚٚإل٠غبد اٌّغبفخ 

  
  اٌرؼع١ً/  ظا ػؼف اٌضا٠ٚح×  ²) اٌغشػح(= اٌّغافح   - 

 ) العرخشاض اٌّغافح (      

 ض /  اٌضا٠ٚح  ,ظا ×   ²َ = ط

  

 )العرخشاض اٌضِٓ(  ض/  ظا >× ط  ,ْ = 

 

  -: ِالؽظخ

  إْ ذطث١ك ٘زا اٌمأْٛ ٠ّىٓ اػرّادٖ فمؾ ػٕذِا ذىْٛ ٔمطح أطالق اٌعغُ تٕفظ

ِا ٠شاس إٌٝ عشػح ِشوض شمً اٌعغُ فاٌّغافح اٌّمظٛد ِغرٜٛ ٘ثٛؽٗ أٚ ػٕذ

ٚ ٕ٘ا ٟ٘ اٌّغافح األفم١ح ِٓ ٔمطح أطاللٗ إٌٝ ؼ١ٓ تٍٛغٗ ِغافح أفم١ح تٕفظ  تٙا

 .اٌّغرٜٛ

    إِا اذعاٖ اٌمز٠فح ػٕذ أ٠ح ٌؽظح ف١رؽذد تاٌضا٠ٚح اٌرٟ ٠ظٕؼٙا ِرعٗ اٌغشػح ِغ

 األفمٟ , 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َ/صب( ٚوبٔذ اٌضا٠ٚخ اٌزٟ رٕطٍك ثٙب رغبٚٞ 05)٠ٕطٍك صمً ثغشػخ ِضبي/ 

 5.2250=  05عب  إْػٍّب (. اؽغت اٌّغبفخ اٌزٟ ع١مطؼٙب اٌضمً؟403)
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 ًاٌرؼع١/  ظا ػؼف اٌضا٠ٚح×  ²) اٌغشػح(= اٌّغافح 

 

  05×  ,ظا ×  ²( ,5)         

   = َ 

                     9,0 

   

       َ  =500  ×8,9980  /  9,0 

  

 ِرشا اٌّغافح األفم١ح اٌرٟ ٠مطؼٙا اٌصمً 50,33=          

 

صب( ٚوبٔذ ٠5مطغ صمً اٌّغبفخ ث١ٓ ٔمطخ أطاللخ ٚ٘جٛؽٗ ثفزشح ص١ِٕخ )ِضبي/ 

( اؽغت ِمذاس اٌغشػخ اٌزٟ أطٍك ِٕٙب؟ 403صا٠ٚخ أطاللٗ ِغ األفمٟ )

 5.605= 40عب

 عب اٌضا٠ٚخ / اٌزؼغ١ً xاٌضِٓ= ػؼف اٌغشػخ  

 

 /ض    >ظا  xط ,ْ = 

 9.0/  00ظا xط ,ْ = 

 x 8.60,8  /9.0ط ,=  , 

  َ/شا عشػح أطاللٗ اٌصم50.06ًط=  

 

َ ٠04,06مطغ صمً اٌّغبفخ األفم١خ ِٓ ٔمطخ أطاللٗ ٚ٘جٛؽٗ ثغشػخ ِضبي/ 

 ؟5,605= 40اؽغت اٌضِٓ؟ ػٍّب إْ عب  40ٚوبٔذ اٌضا٠ٚخ 

 

 / ض ظا >× ط  ,= ْ 

  = ْ, ×50,06  ×8,60, / 9,0   

ْ  =59,30 / 9,0 

  شا5,99=  ْ
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 أْ اٌؼاللح ت١ٓ اٌّغافح ٚاٌضِٓ ذؽىّٙا ِظطٍػ اٌغشػح. -0

صِٓ اٌّغافح األفم١ح أٚ  xاٌغشػح اٌّؽظٍح  = ِغافح األفم١ح أٚ اٌؼّٛد٠ح

 .اٌؼّٛد٠ح

 

 :٠رُ ؼغاب ألظٝ اسذفاع ٠ظٍٗ اٌّمزٚف ِٓ خالي اٌمأْٛ األذٟ -,

ا٠ٚح(ظ١ة اٌض x= )اٌغشػح  ألظٝ اسذفاع
,
 /, x اٌعزب 

 

٠رُ ؼغاب صِٓ اٌٛطٛي إٌٝ ألظٝ اسذفاع ٠ظٍٗ اٌّمزٚف ِٓ خالي  -0

 اٌمأْٛ األذٟ.

 ظ١ة ذّاَ / اٌعزب xصِٓ ٚطٛي إٌٝ ألظٝ اسذفاع = اٌغشػح 

 

 ٠رُ ؼغاب اٌّغافح األفم١ح ٚفما ٌٍمأْٛ أدٔاٖ.  -0

اٌضِٓ  xظ١ة ذّاَ صا٠ٚح اٌّمزٚف  xاٌغشػح اٌّؽظٍح  = اٌّغافح األفم١ح

 اٌىٍٟ

ثمأ( ثبمح و م    5.75س أ ح سج  بنر  و صى ونداأا ثحالل  ولم ج رأذو  ام العب ام ل )
 ولسنو لغني   ع  عأن ولسنو ر أ هئ والنداأا ول دئ ع ولذب حدي   ع  عأن ولسنو ؟ 

 2)ولم ج(× ول ذب   
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم = نداأاوال

  2 
  9.81 ( ×5.75)2 
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم = نداأاوال

  2 
  9.81  ×5.49 
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم = نداأاوال

  2 
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  4.8569 
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم = نداأاالو

  2 
 

  دن 2.45345 = ة صى ونداأا
ول  لممممئب  ممممج ول عممممب ول ممممحورع وج 

 دن( ل  مع  2.41وعلى  ج ) حنداع
  عأن ولسنو

وئ وج ونداأا ولسنو ثي هثئ  أ حبب  وج ولمم ج ولسلم  همئ  مبد و مح ولمم بحج و مأ والندامأا 
 ول ثئ  

 2×  5.75 = ولم ج ولسل  )لل عأر  وألر ح (
 

ولمممممم ج ولسلممممم  )لل عمممممأر  
 وألر ح (

 ثأبح  1.45 =
ول  لمممئب  مممج ول عمممب ولم حمممل وج حصمممل 
ولمممى ول سمممأج ول دئ مممع لدئو مممح ولسمممنو اممم ل 

 ثأبح ( 1.45)
 ولم ج ولسل  ×  حب د أي موئح  ول  ذئد × ول  صل  ولعنع  = ول عأر  وألر ح 

 1.45×  5.8192×  12 = أر  وألر ح ول ع

 
  دن 13.76   

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم =  بحل عنع  ولسنو 
 ثأبح  1.45   

 ثأ\ي 9.83 =                     

  دنو( هل هذ   عأر  13.76) ولسنو عد  ع  عأر   حنهأ،   دن 13.76= ول عأر  وألر ح 
 حئج  شأسل  ج ول عب ول حورع سأرح  لس  حعدلي ولم حل ولسنو
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ئهذ   للد ن  يلى  ئ ع ع ئ  ولسنو العد   أ، عب ول  أ ي  بحل ولعنع  ول  لئث  ل 

عنع  عألح    أ حد لب يج حسئج ول عب  عدبحو ئ د ح أ لس  حعد حع ولئصئل يلى 
 .ثأل ئو ئول أ   ول نسح  ول ئ ع ول  لئب ثأ ل عنع    سب  دئرحنو لل  ح ئو دصأحو

 

 :رجب٠ٓ ِغز٠ٛبد االٔطالق ٚاٌٙجٛؽ+ 

ؼغاب اٌضِٓ:٠ٚغرخذَ إرا واْ فشق االسذفاع طفشا أٞ أْ ِغرٜٛ  -5

 االٔطالق ٠غاٚٞ ِغرٜٛ اٌٙثٛؽ. 

 
 الزمن الكلي

 
    

 فرق االرتفاع(× الجذب ×  2+)2جيب الزاوية(× )السرعة 
  جيب الزاوية +× السرعة  

= 

 الجذب 

 

 يتـ حساب المسافة وفقا لمقانوف: -0

 

 
 يو ح نقطة ارتفاع المقذوؼ )الثقؿ( وفرؽ االرتفاع عف األرض

 

 ولم ج ولسل ×  حب د أي موئح  ول  ذئد × ولعنع  ول  صل   = ول عأر  ألر ح 
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 يو ح نقطة ارتفاع المقذوؼ )كرة السمة( وفرؽ االرتفاع عف االرض

 
ا ل وج حدي  عمأب موئحم  والب م   ثبمح و دحمأم ولسمنو ل  نهمأ ةب ر  د لحل ول نسأا ح

، ححممح ولموئحمم عبممح د ححممح ولب  مم  ولثأبحمم  ئذلمم  ث ممح امم  ثممحج ولب  دممحج العدثأنه ممأ  مملبأ لد 
ئح ب والبدثأ  ولى  عأب  نسم ث ل ول عي رحا ل و دحأم بصد  عأ   ولئن  عبح نعمي 

 وعداحوي ول  أل. ولب    ولثأبح  ولى والعلى وئ والعال ئح سج

 

 )تمريفات وقوانيف ميكانيكية(

 

 . ول  ذئد : عي  ن ول نس  ر  ول ئوء وب ل  ثدأثحن  ئو 

(: همممم  ول  ممممذئرأا ولدمممم  دأاممممذ ول عممممأن (vertical projection ول  ممممذئرأا ولنةعممممح  (1)
 ولب ئحب )نوع ( .

نو ةر حمأ : ه  ول  ذئرأا ولد  د مح   عمأ (horsetail projection)ول  ذئرأا وألر ح   (2)
. 
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 0k........ (Kinetics الكينيتؾ )
 . ح ثل ةلسحبحد  ول عي ولثأب   ج ة عأي ولثأحئ حسأبح 
 أححن ول ئا ول عثث  ول نس   ج  ح  حنوع  وألعثأب ولد  دس ج ئنوء ئهئ ولبلي ولذب ح دي ث  
 لداعحن  حئ  ول نس  أ ل

 ة عأي ةلسحبحد : 
    ولسحبدح  ولا 
 لحوضنبولسحبدح  ولموئب. ئو  
  لقد درس المالـ )اسحاؽ نيوتف( الحركة والقوة والمالقة بينيما وو ميا عمػى شػكؿ

قوانيف ثالثة اطمؽ عمييا اسـ قوانيف نيوتف والتي تتممػؽ بالقصػور الػذاتي والتمجيػؿ 
 وقانوف الفمؿ ورد الفمؿ .

 قوانيف نيوتف في الحركات الخطية
 القانوف األوؿ: قانوف القصور الذاتي

جسـ يحاوؿ االستمرار في سكونو أو حركتو ما لـ تؤثر فيو قوة أخرى أف كؿ 
 لتغير حالتو.

ةئ....  حنو ول عي على   أئ   ولدغحن ر  ول نس  على شن  ةج دسئج ول ئو ول  ثنو ر  دغحن 
 ول نس  ه   ئو  نسمح  )ةب د ن  ج  نسم ث ل ول عي(.

أي إف الجسـ قاصر عمى تحريؾ  يقصد بالقصور ىو المجز إما الذات يمني الشئ نفسو )
 ( ذاتو بذاتو إال بوجود قوة كذلؾ بإيقاؼ ذاتو إال بوجود القوة
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 ربحوء ول أض   دن ال ح سبي والب     ج  عبحب ولثحوح  يال ثدعلح   ئو  ع ود أ  ول نس  ئال 
م بح  حعد حع ثبح د نسي ولدئ د يال ثدعلح   ئو  بأسع  الد أ   نسدي، ئحبد ح  ئل ولادنو ول

 ئ ئل ول عأر  ولد  حدئ د رح أ على   حون ول ئو ولد  حعداح  أ لإلح أد .
    هأا
   ةج  ا ئي ول صئن ولذود  هئ اأصح  وأل عأي ول أحح  ولد  ده ن ر  ولدغححن *

 ولدحنح   لعنعد أ ث نئن ولم ج عبح أ د ثن علح أ  ئو.
   ع سدل ،  ثل و داأه عحوء ةب.... )س ح  ول ئو ول  أئ   لل عي( عددبأعب  نححأ

ولعنع  ثئ ع ولد  ن ئهئ ئ ع ثأثا)حد لب ثذل  ئو ددبأعب  نححأ  ع سدل  هذو 
 ول عب(.

  ةذج ول صئن ولذود  : هئ  أ ح ثلي ول عي  ج  ئو   أئ ي  ح ول ئو ولاأن ح  ول  ثنو
  علحي

 ةهي ولبئو ل ول  ثن ر  ول صئن ولذود  )ولا  (
 دل  سثحنو سل أ و دل  ول عي  صئنو سثحنو.ولسدل : سل أ سأبا ولس -1

ةئ ... ه    حأل ول صئن ولذود  لل عي ر  ول نس  والبد ألح  ئد أل ثألبعث  ثحج   حون     
ول ئو ول  ث   ئثحج  أ دعثثي هذ  ول ئو  ج  نس   دغحنو ةئ ثأثد .  ثل ول صأنع  ةئ ولعئ ن ةئ 

 نرع وألث أل. 
سأج ول صئن ولذود  وسثن للدغلب على ول ئو ولد  د أئل يج د ن  ) سل أ موحا سدل  ول عي سل أ 

 ول عي( 
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 ثحب  وألني ةئ ولع ح ولذب ددي علحي ول نس : ح دل  ول عي  صئنو سثحنو على وألنو    -2
 ولاشب  ةب حصبب د نحسي ثع ئل  ر   حج ح دل   صئنو و ل ر  وألنو   ولمل   ةئ ول لححح .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أعحو والندسأم:عبح د نح  سدل   بحب  ئلي  أعحو وندسأم سثحنو حد لب  ئو سثحنو للدغلب  -3

  ثل ول صأنع  ة أي ولاصي. ئثألبسل. علحي.
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 ئ بح  ول عي ول نس : -4
 القانوف الثاني: قانوف التمجيؿ

 أف تمجيؿ الجسـ يتناسب طرديا مع القوة المؤثرة وتحدث الحركة باتجاه القوة.
 ولحرع حعأئب ولدغحن ر  س ح  ول نس . ةئ..

 سل أ سأبا ول ئو ول عداح   سثحنو سأبا ول نس  وسثن ئولبسل ص حح.
    ه :

. ئحبدثن سدل  ول عي ةالد أه أئر  بال  ول ئو ول ثذئل  ع س ح    دبأعبحسئج ولدب حل       
 ثأثا هذو ولدبأعب.

 ولدب حل x= ولسدل   ول ئو
     =  x  ج 
 ج وألن   xج   = ئم   
 x9.8   = ئ    

 ول ئو ولدب حل =  
 ولسدل             

 =   /   ج
. ثأل نس ئحثحة ول عي  والد أ  ول ئوحسئج ثبال  ول ئويج وسدعأب ول عي ثابل دأثحن  مالحظة:

 .دب ح  ج   أئ   ول عي ئحسدعب  ي أ يذو سأبا ول ئو وسثن
  أبئج س ح  ول نس  ه   يذج

 ولعنع   ولسدل  س ح  ول نس  = 
   =  ج1ل-2ج .......... ث أ يج ج = ل/ 
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  هبأ ولب    عسعح  ثحج ول ئو ئولم ج   (/ ج1ل-2)ل =  وذج    
   =ج (1ل-2)ل ....... 

ي أ ول ند ولحعأن حبب  )ولدغحن ر  ولماي ةئ س ح   ول ند ولح حج لل بأحل  حبب  ول ئويج  
 ول نس (.

 لولماي وألئل .... ولماي   –ب  حرع ول ئو = ولماي ولثأ
 : مالحظة

 ةب ةج سل ربل ) ئو( حبأحل ولدغحن ر  دب حل ول عي ثثثأا سدلدي.
 با  15(= 1 ببى ولدبأعب ول نحب باني ةج ول ئو ) 

    2ي/ثأ2ئةب أ عثثا دعأنعأ لل عي   حون  
  1 =152ي/ثأ2=  1با رأج  م  
   ذو د أعاا ول ئو لدصثح  ئهسذو 2ي/ثأ4= 2مبا، رأج  25=  2ئون
   س ح  ول نس  = ولسدلx  ولعنع 

ثأبح (  ن  ج  3سغي  ج ولثثأا  ج  ب    )ة( ئثبح ) 65وب ل  العب سدلدي مثاؿ :
ثأ( و عب   حون ول ئو ولد  ثذلا للئصئل يلى ول ب    \ي4 ب    )ب( ثعنع    حونهأ )

 )ب(
 ولدب حل× ول ئو = ولسدل  

 3÷  4×  65ول ئو = 
 3÷  245ول ئو =
سغي( ح أد ولى سدل  ول عي  8.15=  9.81÷  85بحئدج ةب ث  حون ) 85ول ئو =
 68.15ثئوب  ب دأج ولى ) 3سغي ل حو  65سغي ةب لد نح   عي سدلدي  68.15ردصثح 

 بحئدج(  668.55=  9.81× 
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 ئعبح  عأب ول عأل  ئر أ للدغحن ر  س ح  ول نس 
 (1ل – 2)ل× ولم ج =   × ول ئو 
 (1ل×)  –( 2ل×لم ج = ) و× ول ئو 
 5×  65 – 4×  65=  3× ول ئو 

 3÷  4×  65ول ئو = 
 3÷  245ول ئو = 
 بحئدج  85ول ئو = 

و أ لئ وب ل  ول عب باعي  ج  ب     ثل )ة( ثذل  عح ن  ج ول ب    )ة( ثعنع   بحب  
 ثأ\ي 1ئلباني 

 (1ل – 2)ل× ولم ج =   × ول ئو 
 (1ل×)  –( 2ل×ولم ج = ) × ول ئو 
 1×  65 – 4×  65=  3× ول ئو 
 65 – 245=  3× ول ئو 

 3÷  185ول ئو = 
بحئدج ئولعثب ر  ذل  هئ وج ول عي  ح وسدعب  25بحئدج ةب و ل ث  حون  65ول ئو = 

 والعد نونح  ولد  ال د دأج يلى ثذل  ئو وسثن
ـ/ثا 6نت أكسبتو سرعة مقدارىا  202مثاؿ: جسـ أثرت فيو قوة مقدارىا  

 ثا، ما ىو مقدار الكتمة ذلؾ الجسـ؟3ة زمنية ولفتر 
        x    = ج x (1ل – 2)ل 
                x ل 

   =     ولم ج     
                x 6    
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 125        =3 
      x 6  =125 x 3 

              125 x 3 
 سغي سدل  ول عي 65  =               6  =              

 
ـ بزمف قدره 222كغـ لقطع مسافة 92مقدار القوة التي يبذليا عدال كتمتو مثاؿ:احسب 

 كغـ؟ 222ثا، وما ىو مقدار القوة عندما تكوف كتمتو 22
 ج                                 ......... ولدب حل = ل/ ج xول ئو =   
   = x ل/ج 
 = 95 x155/15 
 = 95 x155/15 

 با 955ول ئو = 
 سغي155ة أ ولبحوء 

 = 155 x155/15 
 با 1555ول ئو = 

 
، (ثا 4)مف حالة الثبات خالؿ  (ـ/ثا 6)أراد أف يتحرؾ بسرعة  (كغـ 62)مثاؿ: العب كتمتو 

 ما مقدار القوة الالزمة لتحركو؟
 ج  ج/ xول ئو=   

  =  65 x 6 / 4 = 95 با 
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القفز وتبمغ  يجري تدريبات القفز عمى صناديؽ (كغـ 62)العب وثب عالي كتمو  مثاؿ: 
ثـ يرتفع مسافة  (ثا 2.05)ويدفع األرض لمحظة زمنية تقدر  (ـ/ثا 6)سرعتو عند النزوؿ 

 ، احسب القوة الناتجة عف ىذا الدفع؟(ـ2.5)
 ولدب حل xول ئو = ولسدل   

   5.25ي/ثأ /  x 6 سغي 65  =    
 بحئدج 1445  =    
 حئدجب 588با =  x 9.8سغي  65ث أ ةج ولئمج ول عي هئ  

  ج  بد ئمبي د نحثأ  ةسثنحرب  وألني ل ئو دعأئب 
 با  264با ث ئول   65  =588 9.8الج ئمبي حعأئب 

 
كغـ( وكانت سرعتو األولى لحظة مس القدـ األرض قبؿ 72مثاؿ: كانت كتمة العب القفز )

دفع ـ/ثا( ما ىي 5ـ/ثا( والسرعة التي انطمؽ بيا الالعب بمد االتقال كانت )8االرتقال )
 القوة؟

 ل ........ ولماي =  1ولماي – 2حرع ول ئو = ولماي
           (  =755 )– (758) 

 سغي.ي/ثأ  هبأ دحل على يج ولحرع يحن  بأعث .215-= 
 دحل على يج ولحرع ول ئو سأج عألحأ ئول صئل على دموحح ر  ولعنع  215ي أ يذو سأبا +
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 القانوف الثالث:الفمؿ ورد الفمؿ
فمؿ رد فمؿ يساويو في المقدر ويماكسو في االتجاه ويقماف عمى  لكؿ 

 فمؿ واحد.
والعمممداأحو  مممج ول  مممح  رممم  دبمحمممم نح ولابمممل رحد مممح سثحمممنو رممم  ول  مممأل 
ولنحأ مم  ر ممأرم ولبممنحي حعممداحي والني لدبمحممم نحئح وربممأل ولممد ل  ول نسمممب 

رم  ولئ ما للب  ا ولبأ ل  ئسذل  حب ل ول أرم  ج  بص  ول ام ر  ولعثأ   ئ 
ولذب حبدثمن والني   مح  صملب رمأج ول امأم   مح  وندمحوحب ئولدنو ثمئلحج سمذل  
ئلل ممأء   ممح  عممأضل ، رممنحئح والربممأل رمم  ول  ممأل ولنحأ مم   ممح الحأاممذ ول ببممى 

 ول  أث  ل أبئج بحئدج ولثأل  وال ر   أالا والص حوي.
زي لمم ػالت مثؿ قافز المريض= يستخدـ األرض لتمزيز ردود أفماؿ التقمص المرك

الماممػػة.القافز السػػباحة مػػػف منصػػة القفػػز= يمتبػػػر األرض محػػيط صػػمب والقفػػػاز 
  محيط ارتدادي الترامبوليف كذلؾ تأخذ بممنى حاالت االصطداـ لقانوف الثالث

 مالحظة
   عندما تتطابؽ خطوط عمؿ مركبات القوى وتقؿ قيمة المحصمة كمما كبرت

مقدار المحصمة تتناسب عكسيا مع  الزاوية في ىذه المركبات. إذف نقوؿ أف
 مقدار الزاوية.

مثاؿ: مرحمة عبور الحاجز في ركض الحواجز. اإلرساؿ الساحؽ بكرة الطائرة. 
 مرحمة عبور في قفزة الفوسبوري.
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 الكتمة والوزف والجاذبية األر ية

  ول عي ئولدب حل  ئو ول أذثح  د ثل  ئو ولئمج.)و ح ةبئوا ول ئو ولد  دندث  ث  حون سدل -
 والن  ( 

 با  ج  ذب وألني. 9.8سغي  ج سدل  ةب  عي دعأئب 1يج سل  -
 با ئهذو حبب  يج  686سغي دعأئب 75ةب نحأ   سدلدي  -

 با( 9.8)ئمج ول عي =   ول عي سغي 
 ولدب حل ئول أبئج ولذب ح حح هذو هئ ول ئو = ولسدل   -

ي ول عي  ج  أحو ي أ ولئمج ر ئ يج ولسدل  )س ح   حأعح ( ئدبب    حون  أ د دئح
  ئو ول أذثح  ولد  دبد   ج دل  ولسدل .

) يج دبنحد ولئمج حندث  ئهذو حبب  يج ولسدل  دث ى ثأثد  ر  ةب  سأج، ي أ 
 ولئمج رحدغحن  ئ ع ول عي عج ع ح ولث ن.
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لذو ولئمج حسئج و ل ر   ندابأا ةعلى  ج ع ح ولث ن عب أ ر   عدئا ع ح 
 ولث ن.    

 ولعحأنو –ول عب   –سغي  1دل   = ولس
 با985 –با 495 –با 9.8ولئمج = 

 

 اٌمٛح - لٛا١ٔٓ ١ٔٛرٓ فٟ اٌؾشوبد اٌذائش٠خ )ػضَ اٌمظٛس اٌزارٟ(
 لٛا١ٔٓ ١ٔٛرٓ فٟ اٌؾشوبد اٌذائش٠خ

 اٌؾشوبد اٌذائش٠خ ال رؾذس أال ثٛعٛد ِؾٛس.  

اٌمظااٛس  ٔطٍااك ػ١ٍااٗ ثؼااضَ اٌؾشواابد اٌذٚسا١ٔااخلاابْٔٛ اٌمظااٛس اٌاازارٟ فااٟ   

 اٌزارٟ, ٚ٘ٛ ِم١بط اٌمظٛس اٌزارٟ ٌٍغغُ خالي اٌؾشوخ اٌذٚسا١ٔخ )اٌضا٠ٚخ(.

 

ط/ أْ ػااضَ اٌمظااٛس اٌاازارٟ فااٟ اٌؾشواابد اٌذائش٠ااخ رمبثااً اٌمظااٛس اٌاازارٟ فااٟ 

 اٌؾشوبد اٌخط١خ؟

الْ ِمبِٚخ اٌؾشوخ اٌذائش٠خ ال ٠زٛلف ػٍٝ اٌىزٍخ ٚإّٔب ػٍٝ ثؼذ اٌغاضء اٌؼّاٛدٞ 

 ػٓ ِؾٛس اٌذٚساْ.

)ٔك( xضَ اٌمظٛس اٌزارٟ = اٌىزٍخ ػ
5 

 

  .: لذ ٠ىْٛ ؽٛي اٌالػت فٟ ثؼغ اٌؾشوبد ٘ٛ ٔظف لطشِٖالؽع

 

 .ػاللخ ػضَ اٌمظٛس اٌزارٟ ثبٌغشػخ اٌضا٠ٚخ رزٕبعت رٕبعجب ػىغ١ب ِؼٙب

 

ط/ رٛدٞ الػجخ اٌاشلض ػٍاٝ اٌغ١ٍاذ دٚساْ ٚرماَٛ ثزمش٠ات أعاضاء اٌغغاُ 

 ٚثغشػخ؟
ٟ فرككضداد اٌغككشػح اٌضا٠ٚككح ترمش٠ككة اٌعغككُ ٔؽككٛ ٚرٌككه ٌرم١ٍككً ػككضَ اٌمظككٛس اٌككزاذ

 ِؽٛس اٌذٚساْ. ) ٌرم١ًٍ إٔظاف األلطاس(.

 ط/ ٠مَٛ الػت اٌزضٌظ ػٍٝ اٌغ١ٍذ ثفزؼ رساػ١خ ػٕذ أوّبي اٌذٚساْ؟ 
 ٠غاػذ ػٍٝ ذم١ًٍ عشػح اٌذٚساْ تض٠ادج ػضَ اٌمظٛس اٌزاذٟ )أٞ وثش ٔك(.
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دٚسا١ٔاخ ٌٍازساػ١ٓ  ط/ أْ الػت اٌٛاصات اٌط٠ٛاً ٠ماَٛ ثؾشوابد ثٕذ١ٌٚاٗ ٚ

 ٚاٌشع١ٍٓ فٟ اٌط١شاْ؟
ٚرٌه إل٠ماف اٌذٚساْ ؼٛي اٌّؽكٛس اٌعكأثٟ ١ٌؽكافع ػٍكٝ ذٛاصٔكٗ أشٕكاء اٌط١كشاْ 

 ٚوزٌه اٌّؽافظح ػٍٝ ٚػغ اٌعزع لثً اٌٙثٛؽ.

ط/ ػٕذ اٌّشٟ فٟ اٌٙٛاء رىْٛ ل١ّخ ػاضَ اٌمظاٛس اٌازارٟ ِخزٍفاخ ػّاب ػ١ٍاٗ 

 فٟ اٌزؼٍك.

 ّماتٍح ٌٙا ػٍٝ إ٠ماف ؼشوح اٌذٚساْ ٌإلِاَ.ذؼًّ سظً إٌٙٛع ٚاٌزساع اٌ 

إِا إٌٛع األخش ِٓ اٌّشٟ فاْ اٌفؼً األعاعٟ إل٠ماف اٌذٚساْ ٘كٟ ؼشوكح سظكً 

إٌٙككٛع ٚاٌككزساع األخشٜ.)و١ّككح اٌؽشوككح اٌذٚسا١ٔككح ٌؽظككح إٌٙككٛع )االسذمككاء( 

ذٕرط ػٓ اذظاي اٌمذَ ِغ عطػ األسع ٚؼشوح اٌزساػ١ٓ ذض٠ذ ِٓ و١ّكح اٌؽشوكح 

 ٌؽظح إٌٙٛع.اٌضا٠ٚح 

ط/ ٠مَٛ الػت اٌغّجبص ثفزؼ رساػ١خ ٌٍغبٔت ػٕاذ اٌٙجاٛؽ ػٍاٝ األسع أٚ ػٕاذ 

 االٔزٙبء ِٓ اٌؾشوخ؟

تغككثة ص٠ككادج اٌمظككٛس اٌككزاذٟ ٌٍعغككُ ِككٓ خككالي ص٠ككادج أٔظككاف األلطككاس ألظككضاء 

اٌعغُ أشٕاء اٌؽشوح ِّا ٠ؽمك اذكضاْ. ٚاٌؼاللكح ٕ٘كا ؽشد٠كح تك١ٓ أٔظكاف األلطكاس 

 ٚاٌمظٛس اٌزاذٟ.

 / ٠أخز اٌّظبسع ٚػؼ١خ فزؼ اٌشع١ٍٓ فٟ ثذا٠خ إٌضاي.ط

ٌض٠ككادج ِغككاؼح لاػككذج االعككرٕاد ٚؼغككة لككأْٛ ا١ٌٕككٛذٓ األٚي لككأْٛ اٌمظككٛس 

 اٌزاذٟ.

 

 :رغ١ش ػضَ اٌمظٛس اٌزارٟ ثزغ١ش أؽٛاي اٌغغُ ٚفك ؽشوبرٗ+ 

 ػٕذ ذم١ًٍ ِٓ ػضَ اٌمظٛس اٌزاذٟ ػٕذ ذغ١ش االذعاٖ تىشج اٌمذَ. 

 ع اٌالػة وشج ا١ٌذ ػٕذ ذٙذ٠ف.ص٠ادج اٌؼضَ ٌزسا 

 ص٠ادج ِذٜ اٌشظ١ٍٓ ػٕذ أداء اٌّشظؽح ػٍٝ اٌؽٍك. 

 

 لبْٔٛ اٌضخُ اٌضاٚٞ اٌزٞ ٌٗ ػاللخ ثؼضَ اٌمظٛس اٌزارٟ.+ 

 ط ص(xعشػخ اٌضا٠ٚخ ) ص= ع ق ر  xاٌضخُ اٌضاٚٞ = ػضَ اٌمظٛس اٌزارٟ 

 ٚتّا أْ و١ّح اٌؽشوح اٌذٚسا١ٔح  ٟ٘ ٔفظ اٌضخُ اٌضاٚٞ ٚذغاٚٞ

ٔك ١xخ اٌؾشوخ اٌذٚسا١ٔخ = اٌىزٍخ وّ
5

 x عشػخ اٌضا٠ٚخ 
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. ِٚشثاغ ؽٌٛٙابِغ وزٍخ اٌغغاُ ؽشد٠ب أْ ػضَ اٌمظٛس اٌزارٟ ٠زٕبعت  ِالؽع:

 .ِشثغ اٌطٛيِغ  ػىغ١بٚاْ اٌىزٍخ رزٕبعت 

٘ككٛ ِمككذاس اٌّماِٚككح اٌرككٟ ٠ّرٍىٙككا اٌعغككُ ٌٍؽفككاظ ػٍككٝ : ػااضَ اٌمظااٛس اٌاازارٟ

ػضِٗ فٙٛ ػثاسج ػٓ ِعّكٛع أظكضاءٖ ٚ٘كزا  اٌغىْٛ أٚ اٌؽشوح ػذ اٌرغ١١ش. إِا

 .  ٠ٚىْٛ ػضَ اٌمظٛس اٌزارٟ وّب ٠ٍٟ:٠رٛلف ػٍٝ ِمذاس ورٍح اٌعغُ

 اٌضخُ: ػجبسح ػٓ و١ّخ اٌؾشوخ اٌزٟ ٠ّزٍىٙب اٌغغُ أصٕبء ؽشوزٗ. -

ثا١ٓ  اٌّغابفخ اٌؼّٛد٠اخػضَ اٌذٚساْ: أْ اٌؼضَ ٘اٛ ؽبطاً ػاشة اٌماٛح فاٟ  -

٠ٚؼشف ٘زا إٌبرظ فٟ االعزبر١ه ػاضَ اٌماٛح ,  ِٚشوض دٚساْ اٌغغُخؾ ػٍّٙب 

اٌؾشواخ ٠ٚىاْٛ  عغاُ ؽاشأٚ ػضَ االٔؾٕبء. ٠ٕٚشأ ػضَ اٌذٚساْ ػٕذ رأص١ش لٛح 

 .ِشوض صمً اٌغغُػٓ  ثّغبفخ ػّٛد٠خخؾ رأص١ش٘ب 

 محصؿ القوة –مواصفات القوة  –القوة 
 القوة

    حونو ةئ دبب  سل  أ حغحن ةئ ح أئل ةج حغحن  ج شسل ول عي ةئ  ألدي ول نسح  §
 ود أهأ.

ةئ .... ه  سل   ثن حب ل ةئ ح أئل ةج حب ل على دغححن  ألي ول عي  ج ولعسئج يلى   §
 ث ل سغي. –ث ل ينوي  –ولحوحج  –ول نس  ول بده   ر  ا   عد حي. ئ حو  حأل ولبحئدج 

 )ح ثن ثأل نس   ئدحج ولحوال  ولب  ا ئولاأن    أ ح ح  ولنحأ  (.  §
 أثير القوة إلى:يمكننا تقسيـ ت* 

ولدأثحن ولححبأ حس  )ول نس (: ثدأثحن ول ئو د ح  ول نس  س أ ر   أل  حرع ول عي ةئ  -1
 د نح   مء  ج ة موء ول عي ألحوء  نس   بحب .

ولدأثحن والعدأدح  )ولثأثا(: دعداحي  ئو للدغلب على   أئ   سثحنو  حو ث ح  ال دد سج  -2
 د  لدل  ول  أئ  . ثل حرع ول أض .ول ئو  ج ولدغلب على ول صئن ولذو
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 مواصفات القوة
   حون ول ئو. -1
 ا  ع ل ول ئو. -2
 ود أ  ول ئو. -3
 ب    دأثحن ول ئو. -4

 محصؿ القوة
 ول ئو س ح   د    ئللدبثحن عب أ   حونهأ ئود أه أ. §

 ل/ ةج   صل  ول ئو دعدانج  عب ا  ربل ول ئا ول  ثنو ر  ذل  ول عي ئدب عي يلى؟
 
يذو ةثنا  ئدأج ر   عي:سأبا ول ئدأج ر  ود أ  ئو ح رأج ولابل ولدأثحن ل  أ ةب  -1

   صل  ول ئدأج ه  ول   ئا ول ثنب ل  أ.       
 0+ ؽ 2ـ= ؽ                                           

 
يذو ةثنا  ئدأج ر   عي: ئسأبا ول ئدأج ر  ود أ   دبأسل رأج   صل  ول ئدأج ةب  -2
 ابل ولدأثحن ل  أ ه  ولان  ول ثنب ثحب  أ ئود أ  ول  صل  ثأد أ  ول ئو ولسثحنو. ول

 0_ ؽ 2ـ = ؽ                                          
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يذو ةثنا  ئدأج ر  ول عي ئثحب  أ موئح   أض   رأج   صل  هذ  ول ئا ح سج والعدحالل  -3
 علح أ  ج ا ل د ثح  بهنح  رحثأيئنل.

 = صل ول  
  2

1   +2
  دأ هم×  2 ×  1  2+ 2

 

= صانو ر  دث ى ةه ح  للش ن ولثأب  ثبح ع    ول  ع ، لذل  رأج  95ئالج  دأ ولموئح  
 ول أبئج حسدب على ولشسل وألد :

 = ول  صل 
  2

1   +2
2 

 
 

 

صلد  أ ح سج ي أ يذو ةثنا  ئدأج ر   عي ئسأبا ولموئح  ثحب  أ  أحو ةئ  بان   رأج    -4
 وعدان  أ  ج ول أبئج ولدأل :

   بان    دسئج ع     959. ةئ ةسثن  ج 959ر  ولموئح  ول أحو و ل  ج 
  دأ  ئ ب.

   
 ول  صل 

= 

 

 2
1   +2

  دأ هم×  2 ×  1  2+ 2
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ذا جتا     )عمودية( تكوف قيمتيا صفر. 92وا 

  قيمتيا سالب.   92إما إذا كانت اكبر مف    
 عناصر المحصمة مف خالؿ ما يمي.لممرفة 
 ول ئو ول  صل : دد ثل ثئدن ول عد حل ول بشأ على ول ئدحج ئول أن  ج ب    ولدأثحن. -
ول ئو وألئلى)وألر ح (:  ئومح  ل ني  أنو  ج ب    ولدأثحن ئح سج    هد أ عبح العب ولدم ل   -

 على ول لحح.
   ولدأثحن.ول ئو ولثأبح )ولب ئحح (: ع ئحب على وألني  ج ب   -

نيوتف( في جسـ وكانت الزاوية  32نيوتف، 02( وقيمتيما )0،ؽ2مثاؿ:أثرت قوتاف )ؽ
درجة. جد محصمة  95درجة، وبمدىا أصبحت  92درجة، ثـ أصبحت  85بينيما ىي 

 القوتيف في الحاالت الثالثة؟ 
وف أف مالحظة: في الحاالت الثالثة كمما كبرت الزاوية بيف القوتيف فاف المحصمة تقؿ ك

 القوتيف تميالف إلى االتجاه المماكس عف بم يما.
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درجة وتساوييا  92يو ح قيمة المحصمة واتجاىيا في الزوايا التي تقؿ عف 
 وتزيد عنيا

 (2.287درجة.) 85قيمة المحصمة لمزاوية  -2
 

 جتاىػ 0ؽ 2xؽ x 0+ 00+ ؽ 02ؽ   المحصمة =   
 

(      =02)0 ( +32)0  +0 x 02 x 32 x (2.287) 
           
         =422+922 +96  
         

          =2396    
 نت 37.36=  
 
 (2.22درجة ) 92قيمة المحصمة لمزاوية  -0
 

 x 02 x 32 x (2) 0+  0(32+ ) 0(02المحصمة =      )
           

                 =2322    
 نت 36.25=               
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 (-2.287درجة ) 95المحصمة لمزاوية قيمة  -3
 

 x 02 x 32 x(-2.287 ) 0+  0(32+ ) 0(02المحصمة  =     )
        

                =2424.4  
 نت 34.58ـ =  

نيوتف عمى المظـ  62مثاؿ: ع متاف )س،ص( أعطت الم مة األولى س قوة مقدارىا 
كت الم متاف في عمؿ ع مي بزاوية نيوتف، وقد اشتر  82)أب( والم مة ص قوة مقدارىا 

 قائمة، اوجد محصمة القوة لمم متيف؟ 
 

 2(2+ )  2(1ول  صل  =       )            
 
 2(65+ ) 2(85ي =          )                  
 
 3655+  6455ي=                             
    

 با   صل  ول ئدأج  155ي=                     
  في الحركات الريا ية الخارجيةالقوى الداخمية و  –يؿ القوة تحم

 تحميؿ القوة:
 أف عممية تحميؿ القوة ىي عكس تركيبيا أو جمميا.    
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في ىذه الحالة نحصؿ عمى تحميؿ القوة إلى مركباتيا األفقية والممودية   
عندما تكوف المحصمة المؤثرة في الجسـ مممومة وكذلؾ الزاوية التي نممؿ 

 مييا.ع
* يمكف الحصوؿ عمى كؿ مف المركبة األفقية والممودية لمقوة المطبقة عمى 
 جسـ ما إذا كانت محصمة النيائية والزاوية ممروفة بداللة القوانيف اآلتية: 

 جتا الزاوية xالمركبة األفقية لمقوة = المحصمة  -
 جا الزاوية xالمركبة الممودية لمقوة = المحصمة  -

 
وة المحصمة لمم مة الفخذية الرافمة لمفخذيف عند رفميما مثاؿ:إذا كانت الق

نيوتف  422وىي ممدودة مف مفصؿ الوركيف وبشكؿ موازي لألرض ىي 
درجة، فما مقدار كؿ مف  55وكاف زاوية اتجاه عمؿ ىذه المحصمة ىي 

 .2.82= 55، وجا 2.57= 55عمما أف جتا المركبة الممودية واألفقية ليا؟
 جتا الزاوية xلمحصمة المركبة األفقية =ا
                =422 x 2.57 =008 نت 

 جا الزاوية xالمركبة الممودية لمقوة = المحصمة 
                       =422 x 2.82  =304 نت 

* يمكف استخراج المركبتيف األفقية والممودية باالعتماد عمى قوانيف المثمثات 
 كما يمي:  

 المقابؿ  مودية        المركبة الم              
 الوتر   جا الزاوية =   المحصمة            -
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 المجاور    المركبة األفقية                          
 الوتر          جتا الزاوية =   المحصمة         -
 

 

نت( بزاوية مقدارىا  02مثاؿ: إذا كانت محصمة قوة مؤثرة في جسـ مقدارىا )
األفقي، المطموب حساب مركباتيا األفقية والممودية؟ عمما أف مع الخط   32
 2.76=  32، جتا2.5=  32جا

 جا الزاوية                     
 المركبة الممودية =   المحصمة      

 الوتر x 32= جا                  
               2.5  x 02  =22 نت 

 جتا الزاوية                     
   بة األفقية =      الوترالمرك

 حئ ح د لحل ول ئو ول  صل  يلى  نسثأد أ   
 الوتر x 32المركبة األفقية =  جتا 

                   =2.76 x 02  =25.0 نت 
 

 القوة الخارجية والداخمية في الحركات الريا ية
غيير وىي القوى الخارجية التي تؤثر عمى الجسـ وتتمكف مف تالقوة الخارجية:  -2

 خط سير مركز ثقؿ الريا ي ومف أنواعيا:
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 :   أف القوة المؤثرة الخارجية عمى الجسـ تقسـ إلى+ 
 * الجاذبية األر ية: )التي تممؿ عمى السحب الجسـ(.

 * قوة جسـ أخر: )الزميؿ، الخصـ، القفاز(.
* قوة المقاومة مف المحيط: )مقاومة المال واليوال، االحتكاؾ، رد فمؿ 

 ز(.االرتكا
 .تقسـ القوى الخارجية مف خالؿ تغيير خط سير مركز ثقؿ الريا ي+ 
القوى الخارجية االيجابية: وىي تمؾ القوى التي تتمكف مف أف تأتي بحركة  -

 كالجاذبية األر ية، قوة الزميؿ، قوة الخصـ، قوة مجرى المال في النير.
أساس رد فمؿ القوى الخارجية السمبية: وىي تمؾ القوى التي تأتي عمى  -

لقوى أخرى أو في أكثر األحياف رد فمؿ لقوة ع الت الريا ي، كنقطة 
 االرتكاز في القفز، قوة االحتكاؾ في الركض، مقاومة المال بالسباحة.  

 وىي التي تكوف داخؿ الجسـ ومف أنواعيا:القوة الداخمية:  -0
 * قوة الم الت.

 األوتار(.* قوة ردود الفمؿ الداخمية )مقاومة المفاصؿ و 
 * قوة مقاومة األجيزة واألع ال الداخمية.)عـز القوة، دفع القوة(.

 

 القوة الطاردة والقوة المركزية
إف حدوث الحركة ىو عبارة عف مزيج مف تأثيرات قوى ممينة في الجسـ إثنال حركتو   

ئهبأ حب ل ولنحأ   على دبمحم هذ  ول ئا ئنعي  عأن  .فمنيا ما يؤثر بشكؿ ايجابي
 .نسدي ث أ حدا  ئول ثحب  والح أثح  لدل  ول ئا ول  ثنو 
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، رب ح يج ول ئا  ما يؤثر بشكؿ سمبي وىي القوى التي يحاوؿ الريا ي إف يحد منيا
إثنال الحركة المستقيمة تكاد تكوف متوازية مقارنة بتأثير القوى ول  ثنو ر   نس  ول عي 

 لماذا؟ نس  ولحئنوج...  رحي يثبأء الخارجية
د أئل يثبأح  دح   لحئنوج ول عي  ئل   ئن ب ح يج ول عي ح ع د ا دأثحن  ئو رب

عد ن ر   عأن  ولحوضنب ح ب علحي يج حئومج ثحج ئثس  حيلى ولاأنج ،  ج ول عأن ولحوضنب 
سشممسل هممأهنب   ممئد  ولابممل )ول د ثلمم  ثممأل ئو ول ممأنحو( ئنح ولابممل )ول د ثلمم  ثحن مم  ول ممح ج(

رحدي  عأثي ةب  عأب   حون ول ئو  ج ا ل ول ئو ول دئلحو د ا  محي ي أ ولشسل ولسحبأدحس  
ول عممب )ولممحرع ول أضمممل د ممأ  ول نسمممم( ئهبممأ حد  مم   مممأبئج ولابممل ئنح ولابمممل رممأل ئو ول مممأنحو 

(Centrifugal ( د أئل يثبأح ول عي ي أ ول ئو ولنوحو ل أ ردد ي ثبسل والد أ  )ب ئ ول نسمم
 (.Centripetalس ئو  نسمح  

 

 ف القوة الطاردة تكوف سمبية عمى المدال في المنحنىأ
 .وايجابية عمى رامي القرص والمطرقة 

 
 

 ألنيا تتناسب عكسيا مع سرعة الجسـ وتممؿ  ىي القوة المميقة لألدال
 الرمي مف   باتجاه مركز الدائرة التي يتحرؾ فييا الالعب. مثؿ حاالت

المنحني لقافز المالي   قترابالدورانات كرمي المطرقة ورمي القرص وفي اال
 الفسبوري فموب. بطريقة

الالمركزية  : ىو القوة التي تحاوؿ الحد مف تأثير القوىالقوة المركزية*
 لتي تسحب الجسـ إلى مركز الدوراف. ا)الطاردة(، أي 
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: وىي قوة ناتجة مف حركة الجسـ بشكؿ دائري والتي تممؿ القوة الطاردة* 
 رج بميدا عف المركز.عمى سحب الجسـ إلى الخا

 س/ يقترب العب الدرجات بصدره مف المقود ويميؿ إلى الداخؿ؟
 ـ يغير مف حركة ذراعية ويميؿ جسمو إلى الداخؿ؟022س/ العب 

 ج/  لمتغمب عمى القوة المركزية. 
س/أف القوى المؤثرة في حركة الجسـ أثنال الحركة المستقيمة تكاد تكوف 

 ى الخارجية فيو أثنال حركة الدوراف؟متوازية مقارنة بتأثير القو 
ج/ نتيجة دوراف الجسـ حوؿ المحور نجد أف الجسـ يقع تحت تأثير القوة  

 الطاردة إلى الخارج.
هبأ  بئعحج  ج ول ئو دبشأ ا ل  نس  ولحئنوج عبح ةحوء ربألح  ن   ول  ن   ، 

والندثأ  ثحج ولابل ئهأدأج ول ئدأج  ندث دأج  ع ثب   أ  ث أة ل أبئج بحئدج  ج ع    
ئنح ولابل ، ئح سج    ه  ذل  ثئ ئو عبح   أنو ول  ن   ، رأل  ن   ا ل ولحئنوج 
ول  أع  دب ل على ع ب ولنحأ   للاأنج ئ سنح ربل حب ل ولنحأ   على ع ب 
ول  ن   ثأد أ    ئن حئنوبي ، ئر  ول أل  وألئلى ح ل  علح أ ول ئو ول أنحو ) ول  نسمح  

( ، ئد أل ئر أة للب    ولنحأ ح   ى ثأل ئو ول أذث  ) ول نسمح ول أل  ولثأبح  دع( ، ئر  
 ولدألح  : 

 /نؽ 0س xالقوة المركزية )الطاردة( = الكتمة   
 /نؽ 0س xط = ؾ  ؽ

 إذ أف ىاتيف القوتيف متساويتاف في المقدار ومتماكسيف في االتجاه.     
 .سرعة وكتمة المطرقةيميف ىما : القوة الطاردة تتأثر بمامميف ممالحظة
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كتمة مع طرديا أف القوة الجاذبة أو القوة الطاردة تتناسب تناسبا : مالحظة
 عكسيا. واف القوتيف الجاذبة والطاردة تتناسبا ومربع سرعتيا األداة المقذوؼ

في  زيادةيؤدي إلى  نصؼ القطرر تقصي، لذا أف نصؼ القطر الدورافمع 
 .دةالطار أو  القوة الجاذبة

ب  ه ولبحوء ح أئل ول ح  ج دأثحن ول ئو ول أنحو ر   ع ي ئاأص  عبمح ولمنسي 
رممم  وأل مممئول  مممج اممم ل  حمممل ول مممذا ب مممئ ولمممحوال ئدئعمممحع  مممحا  نسممم  ولمممذنوا ولاأن حممم  
 ثأل  حأل ل نس  ولذنوا ولحوالح  ، ئسل أ سأج  ب بى ول ئل شحححو ومحوحا شحو ول ح ج.

 ف الجسـ.قانوف الستخراج درجة الميال * 
 نصؼ القطر x االر ي / التمجيؿ 0ظؿ زاوية الميالف = )السرعة(

 نؽ x/ ج  0ظؿ زاوية الميالف = س
( قدـ، 222ـ/ثا وكاف نصؼ قطر الم مار )02مثاؿ: يركض عدال بسرعة 

ما ىي الزاوية التي يجب أف يميؿ بيا الريا ي بجسمو نحو الداخؿ ليحافظ 
 عمى توازنو؟

 نؽ x/ ج  0س ظؿ زاوية الميالف =
 x 222 30/  0(02ظؿ زاوية الميالف= )

 درجة 7.20زاوية الميالف =     2.05=                 
كغـ( 72مثاؿ: احسب نصؼ قطر المنحني الذي يدور حولو عدال كتمتو )

 نيوتف؟ 62ـ/ثا(. عمما أف مقدار القوة الطاردة المؤثرة فيو 9وسرعتو )
 /نؽ 0س x= ؾ ط ؽ
 نؽ / x (9)0 كغـ72نت =  62
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62   =72 x 82 / نؽ 
62 x  = 72نؽ x82 

 x82/62 72نؽ = 
 ـ  4.5نؽ = 

 التأثير المتبادؿ لمقوى الخارجية والداخمية
ر ذو حبب  ةج  وألعلىيلى  وألني للب ئيعبح أ حعل  ولنحأ    ئو على   

 ، ر  والد أ ئحبأسعي  ول ئو ول عل  حعأئب  نح ربل وألني
  الترد الفمؿ = قوة الم

وبما أف وزف الجسـ في اتجاه مماكس لرد الفمؿ فأننا نستطيع أف نستنتج   
 أف:

 وزف الجسـ –رد الفمؿ = قوة الم الت 
أدى الريا ي حركة ثني مفصمي الركبتيف مػف الوقػوؼ بشػكؿ غيػر مبػالغ فيػو مثاؿ: 

)انسػػػيابي( فيػػػذا يمنػػػي تغمػػػب وزف الجسػػػـ عمػػػى قػػػوة الم ػػػالت وافترا ػػػا أف وزف 
نيػوتف فػاف  822نيوتف وكانت قوة الم ػالت فػي لحظػة الثنػي  2222ي كاف الريا 

 عالمة رد الفمؿ ستكوف سالبة الف:
 ئمج ول عي –نح ولابل =  ئو ولب  ا 

 1555 – 855نح ولابل = 
 بحئدج 255 -نح ولابل = 

. إما حالة الثنيفي  وزف الجسـمف  اقؿسيكوف  رد الفمؿأف نستنتج     
 .وزف الجسـمف  كبرا رد الفمؿيكوف  مدحالة الالمكس في 
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مثاؿ: ريا ي يقوـ بمد مفصؿ الركبتيف مف و ع الجموس فا تتغمب عمى 
 نت؟2022نت ولحظة المد كاف 2222وزف الجسـ الذي مقداره 

 وزف الجسـ –رد الفمؿ = قوة الم الت   
 نت 022=   2222 – 2022رد الفمؿ =   

إذا تساوت  الصفرإلى قريبا أو  صفرافمؿ األرض سيكوف  ردمالحظة: أف 
)موجب أو وسوؼ لف تكوف ىناؾ عالمة  وزف الجسـمع  قوة الم الت

 .االستقرارأو ثبات مما يؤشر أو يدؿ عمى  سالبة لرد الفمؿ(
 مف الوقوؼ عمى القدميف في سف مبكرة؟ األطفاؿعمؿ/ عدـ استطاعة 

 ت(مب وزف الجسـ عمى قوة الم الغبسبب  مؼ الم الت )ت      
 مف خالؿ القانوف الثاني لنيوتف التمجيؿ.

 التمجيؿ xالقوة = الكتمة 
 التمجيؿ = القوة / الكتمة

 بالتمويض القوة بالرد الفمؿ
 التمجيؿ = رد الفمؿ / الكتمة

 وزف الجسـ –بما أف رد الفمؿ = قوة الم الت 
وزف الجسـ /الكتمة  .......... بوحدات  –إذف التمجيؿ = قوة الم الت 

 0/ثاـ

قوة  األرض( نت يسمط عمى 822ما مقدار التمجيؿ لجسـ وزنو )مثاؿ: 
 ؟( نت872مقدارىا )

 وزف الجسـ /الكتمة  –التمجيؿ = قوة الم الت     
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نجد كتمة الجسـ مف خالؿ قسمة وزف الجسـ عمى الجذب      
 (0ـ/ثا9.82)

 ؾ= ؽ/ج
 كغـ تقريبا 80=   822/9.82ؾ= 

 كتمة سـ/وزف الج -الم الت  ج= قوة
 80/ 822 – 872ج= 
 بما أف التمجيؿ موجب فاف الجسـ في حالة مد. 0ـ/ثا2.85= 72/80ج= 

 
يذو سممأج ولممحرع علممى عمم ح وألني ثشممسل  أضممل  ثل ممأ هممئ ئو ممح رمم   ن لمم  والندسمممأم 
ولالاممم  رمممأج ول مممئو دد لمممل يلمممى  مممنسثدحج )يذو سأبممما د مممن ث نسمممم سدلممم  ول عمممي( و مممحح  أ 

عمممددبأ ل  مممع ود مممأ  ول نسممم  يذ عمممحسئج نح ولابمممل ثبسمممل ود مممأ  ول نسثممم  وألر حممم  ئولدممم  
ول نسمم  ةب ال ددبأ ممل  ممع ئمج ول عممب، ئول نسثمم  وألاممنا عممدسئج ع ئححمم  ئهمم   ثل ممأ 

  ن عأث أ، ةب:
  ئو ولب  ا                      

 ___________   ولدب حل وألر  =
 ولسدل                             

 .لدب حل وألر   عحدبأ ل  ع  ئو وال دسأ  ئولذب دي يه أليعلى وأليلب رأج و
 ئمج ول عي – ئو ولب  ا     

 ____________________ = ولدب حل ولب ئحب

 ولسدل     

 ئعج  نح   أبئج رحثأيئنل ح سببأ  ج يح أح ول  صل 
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 المريض يو ح مرحمة االستناد األمامي والخمفي لحظة االرتقال في الوثب
 

 اٌمٜٛ اٌّمبِٚخ ٌٍؾشوخ –لٛح االؽزىبن ٚأٔٛاػٙب  –اٌغبرث١خ األسػ١خ 
 

 اٌغبرث١خ األسػ١خ
ثمٛح رزٕبعت ؽشد٠ب  أخشٜلبْٔٛ اٌغبرث١خ األسػ١خ: وً وزٍخ فٟ اٌىْٛ رغزة أٞ وزٍخ 

 ِغ ؽبطً ػشة اٌىزٍز١ٓ ٚػىغ١ب ِغ ِشثغ اٌجؼذ ث١ٓ ِشوضّ٘ب.

 رؾذد ثضالصخ ٔمبؽ ٟٚ٘؟

 .)٠مظذ ثٗ اٌى١ّخ أٚ اٌم١ُ ٌٍمٛح ٠ٚمبط ثب١ٌٕٛرٓ(.اٌّمذاس -0

 االرغبٖ.)٠مظذ ثٗ ارغبٖ رأص١ش اٌمٛح ػٍٝ اٌغغُ(. -5

 ٔمطخ اٌزأص١ش.)٠مظذ ثٗ رأص١ش اٌمٛح فٟ اٌغغُ أٚ إٌظبَ(. -0

+ ِالؽظخ: ٠أرٟ ِمذاس لٛح اٌغبرث١خ األسػ١خ ِٓ وزٍخ اٌغغُ فٟ اٌزؼغ١ً األسػٟ ٚاٌزٟ 

 رغّٝ اٌٛصْ.

 بْٔٛ اٌٛصْ = اٌىزٍخ فٟ اٌزؼغ١ًل      

 :رؤصش اٌٛصْ ؽغت اٌّٛلغ اٌغغشافٟ+  

إرا وبْ ػٍٝ خؾ االعزٛاء فبْ اٌزؼغ١ً األسػٟ ٠ىْٛ  ِٕخفغ.)ِمذاس اٌغزة   ►

 .5َ/صب2.00رغبٚٞ 

إرا وبْ ػٍٝ اٌمطج١ٓ فبْ اٌزؼغ١ً األسػٟ ِشرفغ.)ِمذاس اٌغزة رغبٚٞ   ►

 .5َ/صب2.00

 بع اٌّىبْ ػٓ ِغزٜٛ عطؼ اٌجؾش.إرا وبْ ِمذاس اٌزؼغ١ً ثبسرف  ►
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 ِالؽظخ:

* اٌىزٍخ: ٘ٛ ِمذاس ِب ٠ؾز٠ٛٗ اٌغغُ ِٓ ِبدح ٌزا فٙٛ صبثذ ال رزغ١ش ِٓ ِىبْ  ►

 ألخش. اٌىزٍخ و١ّخ ل١بع١خ ٚرمبط ثٛؽذح )وغُ(.

 * اٌٛصْ:٘ٛ لٛح عزة األسع ٌٍغغُ ٠ٚغّٝ أ٠ؼب )اٌضمً(. و١ّخ ِزغٙخ. ►

 ن Xع ٌٍغغُ = ط أٞ اٌٛصْ = اٌضمً = لٛح عزة األس       

)ن( وزٍخ اٌغغُ ٚاٌٛصْ و١ّخ  5َ/صب2.0)) )ط( رغبسع اٌغبرث١خ األسػ١خ ٚرغبٚٞ 

 ِزغٙخ ٠ٚمبط ثٛؽذح )١ٔٛرٓ( ثٛاعطخ صٔجشن ِذسط رغّٝ )اٌذ٠ِّٕٛزش( ((.

 

 وغُ رمش٠جب.  0* ا١ٌٕٛرٓ: ٘ٛ اٌمٛح اٌزٟ رغزة ثٙب األسع عغّب وزٍزٗ 
َ/صب0رؼغ١ال ِمذاسٖ  أوغجزٗ وغ0ُػٍٝ عغُ وزٍزٗ  أصشد إرالٛح  أٚ ►

5 

 وغُ رمش٠جب. 6أٚ ٘ٛ اٌمٛح اٌزٟ ٠غزة ثٙب اٌمّش عغّب وزٍزٗ  ►

 

 :رغ١ش ٚصْ األعغبَ* 

 ٠خزٍف ٚصْ اٌغغُ ؽغت أِٛس صالصخ:  

 ؽغت اٌىٛوت اٌزٞ ٔضْ ػ١ٍٗ اٌغغُ.  -0 ►

 ؽغت ثؼُذ اٌغغُ ػٓ ِشوض اٌىٛوت. -5 ►

 ألسع.٠خزٍف ٚصْ اٌغغُ ِٓ ٔمطخ إٌٝ أخشٜ ػٍٝ عطؼ ا -0 ►

 

 ِالؽظخ:*

 ٚصْ اٌغغُ ػٕذ ِشوض األسع = طفش ثغجت أؼذاَ اٌغبرث١خ. - ►

 ٚصْ اٌغغُ ػٍٝ عطؼ اٌمّش =  عذط ٚصٔٗ ػٍٝ عطؼ األسع. - ►

 

َ ثضِٓ لذسٖ 055وغُ ٌمطغ ِغبفخ  05ِضبي:اؽغت ِمذاس اٌمٛح اٌزٟ ٠جزٌٙب ػذاء وزٍزٗ 

غُ؟ العزخشاط عشػخ اٌؼذاء و055صب؟ ِٚب ٘ٛ ِمذاس اٌمٛح ػٕذِب رىْٛ وزٍزٗ اٌؼذاء 05

 وٍزب اٌؾبٌز١ٓ؟

 ط = َ / ْ 

 َ/صب05=  055/05=      

 وغُ  05اٌمٛح اٌزٟ ٠جزٌٙب اٌؼذاء رٚ اٌىزٍخ   

 ط/ ْ X= ن     

     =05 X05/05  =05 ٔذ 

 وغُ 055اٌمٛح فٟ ؽبٌخ اٌؼذاء رٚ اٌىزٍخ   

 ط/ ْ Xق = ن   

      =055 X05/05=055 ٔذ 
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َ/صب 06وغُ ِٓ عشػخ  65مٛح ٠غت رغ١ٍطٙب ٌزم١ًٍ عشػخ عغُ وزٍزٗ ِضبي: ِب ِمذاس اٌ

 صب.5.0َ/صب خالي صِٓ 6إٌٝ عشػخ 

 ط Xاٌمٛح = ن 

 X 6-06/5.0 65ق =    

 X -05/5.0 65ق =    

 X -55 65ق =    

 ٔذ 0555ق =    

 

وغُ ثٛاعطخ شخظ١ٓ وبٔذ ل١ّخ اٌمٛح اٌّغٍطخ  055ِضبي: رُ دفغ ع١بسح وزٍزٗ 

 صب١ٔخ؟ 05ٔذ( اؽغت اٌغشػخ إٌٙبئ١خ ٌٍغ١بسح ثؼذ ِشٚس 0455, ٔذ 0555)

 اٌزؼغ١ً  Xاٌمٛح = اٌىزٍخ   

(0555+0455 = )055 X 0ط – 5ط ْ/ 

            5655  =055 X صب05طفش/ – 5ط 

            5655  =055 X 5/05ط 

 5ط 05=  5655            

  05/ 5655=   5ط               

 َ/صب 05.0=  5ط               

 

 اٌمٛح اٌّمبِٚخ ٌٍؾشوخ -لٛح االؽزىبن ٚأٔٛاػٙب 

لٛح االؽزىبن: ٟٚ٘ اٌمٛح إٌبشئخ ث١ٓ اٌغغُ اٌّزؾشن ٚاٌغطؼ اٌزٞ رزُ 

ػ١ٍٗ اٌؾشوخ ٚرغبٚٞ ٘زٖ اٌمٛح, اٌمٛح اٌذافؼخ ٌٍغغُ ثبٌّمذاس ٚرؼبوغٙب فٟ 

 االرغبٖ.

ٚرؤصش لٛح  االؽزىبن: لٛح ١ِىب١ٔى١خ رؼًّ ثؼىظ ارغبٖ اٌؾشوخ ►

 االؽزىبن رأص١شا ا٠غبث١ب ٚعٍج١ب ػٍٝ اٌؾشوبد اٌش٠بػ١خ.

 

أٚ........ ٠ذخً ومٛح إعجبس٠خ ػشٚس٠خ ػّٓ ِىٛٔبد اٌّؼبدالد اٌزٟ رفغش 

ػذدا وج١شا ِٓ أداء اٌؾشوبد اٌش٠بػ١خ. عٛاء وبٔذ ٘زٖ اٌمٛح ػبِال ِؼ١مب أٚ 

 ِغبػذا.

عغُ ِبدٞ أخش ٠الِظ  إرْ االؽزىبن: ٠ؾذس ػٕذِب ٠مبَٚ عغُ ِبدٞ ؽشوخ

.ٌٗ 
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 : اٌمٛر١ٓ اٌٍز١ٓ رغججبْ االؽزىبن.ِالؽظخ+ 

أْ رىْٛ ِزٛاص٠زبْ ِٚزغب٠ٚزبْ فٟ اٌّمذاس ِٚزؼبوغزبْ فٟ االرغبٖ  ►

ٚثذٚٔٗ ال ٠ّىٓ أْ رّشٟ أٚ رغشٞ أٚ ٔؼًّ ػٍٝ اٌغ١طشح ػٍٝ 

 ؽشوزٕب ثشىً ػبَ.

األؽز٠خ  ٔؼًّ ػٍٝ ص٠بدح االؽزىبن فٟ ِؼظُ اٌؾبالد.... ِضً اعزخذاَ ►

  اٌّطبؽ١خ فٟ وشح اٌغٍخ, أٚ األؽز٠خ اٌّغب١ِش ٌالسوبع اٌغش٠ؼخ.

 & ػًٍ ِب ٠ٍٟ:

٠غزخذَ اٌؼذاء األؽز٠خ راد اٌّغب١ِش اٌؼب١ٌخ ثبٌٕغجخ ٌالسوبع  ►

 اٌغش٠ؼخ.

 ِٓ اعً ػّبْ اٌغ١طشح ػٍٝ اٌغغُ ػٓ ؽش٠ك ص٠بدح االؽزىبن.      

ػٍٝ عٙبص اٌؼمٍخ  ٠مَٛ الػت اٌغّٕبعزه ثبعزخذاَ ِغؾٛق اٌّغٕغ١َٛ ►

 ........ أٚ ػٕذ اعزخذاَ اٌغٍذ؟  –ػٕذ أداء ؽشوبد اٌذٚساْ..... 

 ألٔٗ ٠غبػذ فٟ رؾغ١ٓ ِغه اٌجبس ٚرم١ًٍ االؽزىبن.        

أٚ ٠غزخذَ  –٠غزخذَ الػت وشح ا١ٌذ اٌّٛاد اٌالطمخ ػٍٝ األطبثغ  ►

 اٌغ١ٍذ ٌٍزذس٠ت؟  

 بدح ِٓ لٍخ االؽزىبن. ألٔٗ ٠ؼًّ ػٍٝ رمظ١ش اٌخطٛاد ِٓ خالي االعزف  

 ٠مَٛ الػت اٌغجبؽخ ثزؾ١ٍك اٌشؼش؟     ►

 ٌٍزغٍت ػٍٝ ِمبِٚخ اٌّبء ِٓ خالي االؽزىبن.       

 * أٔٛاع االؽزىبن:

  وال دسأ  ةلشنئع  )وال دسأ  ولعأسج وئ ولعسئب (... ئهئ حب ل عبح شنئا
عأسبأ  ئوألان سأألنيول عي ولعأسج ثأل نس  )عبح أ حسئج و ح ول ع حج ثأثدأ 

  أث  للد ن  وئ هئ ول عي ولذب حد لب  بي ول نس  سأل عب(.
   ول نس (.. ئه أ حدأدحأج  ةئوال دسأ  ةالبمال   ئ ةلدح ن   )وال دسأ  ول د ن

 د نسأ  ئوألان سأألنيس  أئ حج ا ل ول نس  )عبح أ حسئج و ح ول ع حج ثأثدأ 
 سأل عب(.

( رحسئج ول عي  د ص أ سل أ سثنا 1-5ئوج  ح    بأ ل وال دسأ  ددنوئو ثحج )
 ول ح  
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   وال دسأ  ول أضع : وج   أئ   ول أء  ج ا ل  نس  ولعثأو ه  ث ثأث  د ن
 عي صلب حوال عأضل ئلذل  حع ى  بأ ل وال دسأ  هذو ث بأ ل و دسأ  

 ول ئوضع ةئ ول أضع.

  أبئجح سج د ححن س ح  ول أ   ول ا ئحو ثعثب وال دسأ  ول د ن   ج ا ل ول
 المسافة.× القوة الممودية × كمية الطاقة المفقودة = ممامؿ االحتكاؾ المتحرؾ 

 

  وال دسأ  ر  نحأ   ولدم ل  حئ ح  بأ ل 
 

 

 

 

 

 

ِؼبًِ االؽزىبن: ٟ٘ ٔبرظ لغّخ لٛح االؽزىبن ػٍٝ ِمذاس اٌؼغؾ اٌزٞ  

٠غٍطٗ اٌغغُ ػٍٝ اٌغطؼ. ٚاْ ِؼبًِ االؽزىبن ٠خزٍف إرا وبٔذ اٌغغُ 

وٕب أٚ ِزؾشوب, فئرا وبْ اٌغغُ فٟ ؽبٌخ اٌضجبد ػٕذئز ٠ىْٛ ِؼبًِ عب

 االؽزىبن اوجش ِّب ٌٛ وبْ اٌغغُ فٟ ؽبٌخ ؽشوخ.

 اٌمٛح اٌؼّٛد٠خ )اٌٛصْ( Xلٛح االؽزىبن = ِؼبًِ االؽزىبن 

 

 

حيث إف مح = ممامؿ االحتكاؾ 
 ويمتمد عمى نوع المساحتيف المتماستيف

 ممودية.= القوة ال عؽ  
٠ٚؼشف ِؼبًِ االؽزىبن اٌغبوٓ ث١ٓ اٌغطؾ١ٓ أٚ اٌؾشوٟ )ٔفظ   ►

 اٌمبْٔٛ(

 ِؼبًِ االؽزىبن اٌغبوٓ = لٛح االؽزىبن اٌغبوٕخ/اٌمٛح اٌؼّٛد٠خ  ►

 ا ×  ح  = و 
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ػٕذ  5.02ِضبي: إرا ػٍّذ أْ ِؼبًِ االؽزىبن ث١ٓ اٌغ١ٍذ ٚآٌخ اٌزضؽٍك ٟ٘ 

ْ ٚصْ فٟ اٌؾشوخ ٚا 5.06اٌششٚع ٚاْ ٘زا ٠مً ثبٌؾشوخ ١ٌظً إٌٝ 

ٔذ, اؽغت اٌمٛح اٌالصِخ ٌزؾش٠ه  50ٔذ ٚٚصْ ا٢ٌخ  005اٌش٠بػٟ ٠جٍغ 

 ا٢ٌخ ٚاٌمٛح اٌالصِخ العزّشاس٘ب فٟ اٌؾشوخ؟ 

 (05+  852× ) 2.29القوة المطموبة لتحريؾ اآللة = 
 نيوتف 266.05=                            

 يجب بذؿ قوة اكبر مف ىذه القيمة              
 (05+  852× ) 2.26لمطموبة الستمرار اآللة = القوة ا

 نيوتف 242=                
 يجب بذؿ قوة اكبر مف ىذه القيمة               

 

: ػٕذ ؽظٛي اٌالػت ػٍٝ صخُ اٌّطٍٛة ٠ىْٛ ِمذاس اٌمٛح ِالؽظخ+ 

 اٌّجزٌٚخ ل١ٍٍخ عذا ثغجت رٕبلض فٟ ل١ّخ ِؼبًِ االؽزىبن.

 زىبن ػٍٝ ٔٛع اٌّٛاد اٌّزالِغخ ِغ ثؼؼٙب.: ٠ؼزّذ ِمذاس االؽِالؽظخ+ 

 خشٛٔخ عطٛؽٙب اٌزّبط. ►

 ِمذاس لٛح اٌؼغؾ اٌّغٍؾ ػٍٝ اٌغطؾ١ٓ اٌّزالِغ١ٓ. ►

 

ٔذ 055ِضبي: إرا وبْ عغُ الػت اٌضمً ٠غٍؾ لٛح ػٍٝ األسع ِمذاس٘ب 

ٔذ, عذ ِمذاس ِؼبًِ ٠ٚ55ؾزبط ٌىٟ ٠ٕضٌك ػٍٝ عطؼ األسع لٛح ِمذاس٘ب 

 االؽزىبن؟

 اٌمٛح اٌؼّٛد٠خ )اٌٛصْ( Xبن = ِؼبًِ االؽزىبن لٛح االؽزى 

 ِؼبًِ االؽزىبن = لٛح االؽزىبن/اٌٛصْ    

  ٔذ 5.5=55/055=                       

 

ٔذ( ٠ٕضٌك ػٍٝ عطؼ أفمٟ ٌٚىٟ ٠زضٌظ  655وغُ ) 65ِضبي: ِزضٌظ ٠ضْ 

 ٔذ, عذ ِمذاس ِؼبًِ االؽزىبن؟ 05٘زا اٌش٠بػٟ ٠ؾزبط إٌٝ 

 ؽزىبن = ق/ ِٚؼبًِ اال      

 ٔذ  5.0=  05/65=                        
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 ِالؽظخ: إرا وبْ ِؼبًِ االؽزىبن = طفش )ػٕذئز ال ٠ٛعذ اؽزىبن( إِب إرا وبْ 

 )ػٕذئز ٔمٛي أْ اٌغغُ صبثذ(. 0ِؼبًِ االؽزىبن = 

 اٌمٛح اٌّمبِٚخ ٌٍؾشوخ

ٍف شىً رؤصش اٌمٛح اٌخبسع١خ عٍج١ب ٚا٠غبث١ب فٟ اٌؾشوبد اٌش٠بػ١خ, ٠ٚخز

 اٌمٜٛ اٌخبسع١خ ِٓ ؽ١ش ث١ئخ اٌؼًّ أٚ ِؾ١ؾ أداء اٌؾشوخ.

 و١ف١خ رم١ًٍ ِٓ رأص١ش اٌّؾ١ؾ فٟ اٌؾشوبد اٌش٠بػ١خ:ٕ٘بن ٔمبؽ فٟ * 

 اٌغغُ  اٌمفض ػٍٝ اٌضٍظ ٚاٌغطظ ثبٌزىٛس: ٠فؼً ١ًِ -0

 اإلِبَ ٌٍزم١ًٍ ِٓ ِمبِٚخ اٌٙٛاء. ٚفٟ اٌغطظ ٠فؼً  إٌٝ

  ىٓ.أْ ٠ىْٛ اٌزىٛس ألظٝ ِب ٠ّ 
 

 

 الشكؿ يو ح مقاومة اليوال عند القفز عمى الثمج

 

 رشِٝ األدٚاد   فؼب١ٌخ سِٟ اٌمشص ٚاٌشِؼ ٚاٌغُٙ: -5

 اٌش٠بػ١خ فٟ اٌٙٛاء ثضٚا٠ب ِخزٍفخ ِٕٚبعجخ ٌٍّمزٚف ؽ١ش

 رشفغ األدٚاد ٚفمب الططذاِٙب ثبٌٙٛاء ِّب ٠ىغت األداح  

  ٛاء ل١ٍٍخ فبْ األداح رؾٍكرىْٛ ِمبِٚخ اٌٙ  اسرفبػب ِشغٛثب أٚ غ١ش ِشغٛثب

    ِغبفخ اوجش.

 

 الشكؿ يو ح تأثير اليوال عمى القرص      

 

 

 

٠ف: رزشثغ ِمبِٚخ اٌّبء ثض٠بدح اٌغشػخ ٚػٍٝ اٌغجبػ ِؼشفخ ذاٌغجبؽخ ٚاٌزغ -0

و١ف١خ رٛص٠غ اٌغٙذ ػٍٝ ِغبفبد اٌغجبق.فىٍّب اصدادد عشػخ ا١ٌذ فٟ ؽشوزٙب ػذ 

 ٌّبء ٌٙب.اٌّبء وٍّب اصدادد ِمبِٚخ ا

اٌشوغ ٚاٌذساعبد : فؼال ػٓ ِمبِٚزُٙ ٌٍٙٛاء فبْ عشػخ اٌش٠بػ ِؤصش فٟ  -4

رؼزّذ ثؼغ االٔغبصاد ثغجت اٌغشػخ اٌىج١شح ٌٍش٠بػ  االسوبع ٚاٌذساعبد ٚال
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ِمِٛخ اٌش٠بػ فٟ  إٌٝالً رؼشػب  فئٔٙبٚٚفمب ٌّغز٠ٛبد اٌغغُ فٟ إٌّؾ١ٕبد 

  .صبثزخؽ١ٓ رجمٝ ِمبِٚخ اٌٙٛاء 

ْ اٌىشاد: ػٕذ ػشة اٌىشح خبسط ِشوض صمٍٙب أٞ ِٓ اٌغبٔت فبْ ٘زٖ دٚسا -0

 اٌمٛح رؾذس دٚسأب فٟ اٌىشح ؽٛي اؽذ ِؾبٚس٘ب ف١ٕضٌك فٟ اٌٙٛاء ثشىً أعشع.

 

 :المتالت أو الروافع
ىي أجساـ تمتمد عمى محور في توازنيا أو مقاومتيا أو سرعة أدائيا وتصنؼ إلى 

 أقطار وىي مف مصطمحات عمـ السكوف.الحركات الدائرية الف ليا إنصاؼ 
 :المتالت* 

لممتمة ثالثة نقاط األولى نقطة المحور او المرتكز او االرتكاز والثانية نقطة القوة 
والثالثة نقطة المقاومة ، البمد بيف المركز والقوة يسمى ذراع القوة والبمد بيف المركز 

 والمقاومة يسمى ذراع المقاومة
 :أنواعيا *

 الت الى ثالثة انواع وفقا لممكاسب المتحققة منياصنفت المت
عتمة مف النوع االوؿ )المحور في المنتصؼ وكؿ مف القوة والمقاومة عمى طرفي 

 الجسـ(
عتمة مف النوع الثاني )المقاومة في المنتصؼ وكؿ مف المحور والقوة عمى طرفي 

 الجسـ(
ر والمقاومة عمى طرفي عتمة مف النوع الثالث )القوة في المنتصؼ وكؿ مف المحو 

 الجسـ(
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ول عي حدغحن  ب أ بهأي ولبد ا ر   ةئموجولب ئ ئدئمحع  يثبأءئسل أ دغحن  ئل ولبهأي 
   ثأل العثأا ول  بأعد  ول عي

 
 
 
 
 
 
 

 
 :أنواع العتالت* 

 النوع األوؿ : االرتكاز بالوسط 
 بيف القوة والمقاومة:

 قطة تأثير يكوف المحور أو المرتكز بوسط المتمة ون
 القوة في نياية ونقطة تأثير المقاومة في النياية األخرى.

مثؿ ) المرجوحة ذو مقمديف، مقص، تمريف الثقؿ مف خمؼ الرأس، تمريف صباح 
  الخير(.))إذا كاف الذراعيف متساوييف فاليدؼ منو االتزاف وتغير االتجاه ((.

 
 )متزامف(،)توازف(

   أئ                                                                      ئو         

  )ذنوا ول  أئ  (                              )ذنوا ول ئو(               
 وندسأم                                            
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  ذراعيا ×المقاومة  = ذراعيا  ×القوة 
 :ول ئو ئب    والندسأم أثحنده  ول عأر  ثحج ب     -ذنوا ول ئو 
 :  ه  ول عأر  ثحج ذنوا ول  أئ   ئب    والندسأم -ذنوا ول  أئ 
 :عبح أ ددعأئا ذنوا ول  أئ    ع ذنوا ول ئو- أل  ولدئومج 

سـ، طوؿ ذراع المقاومة=  2.23سـ ، طوؿ ذراع القوة=  4طوؿ ذراع المتمة= مثاؿ: إذا كاف:
  غـ 7.062)الثقؿ(=  سـ، المقاومة 2.52
  ذ X ذ = مؽ X ؽ   
  X2.23  =7.062 X 2.52ؽ    
 X 2.52 /2.23 7.062ؽ =   
   N 202ؽ =   
 

  -النوع الثاني :
 المقاومة بيف االرتكاز والقوة 

 المتمة ونقطة تكوف فيو محور الدوراف في احد نيايتي
 ونقطة تأثير القوة في نياية األخرى لممتمة. تأثير المقاومة بالوسط  

 )دفع المربة، كسارة جوز، دفع الثقؿ عمى األكتاؼ برفع األمشاط(.  مثؿ
                       )) إذا كاف ذراع القوة اكبر فاليدؼ يكوف اقتصاد بالقوة والجيد ((.

 )ربح بالقوة(
  قوة       (  ذنوا ةلمممممم ممممممئو(            )ذراع المقومة(                          

                                                  

 
 االرتكاز              
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احسب مقدار القوة المطموبة لثبات ع مة ذات الرأسيف الم دية عند مقاومتيا لقوة مقدارىا مثاؿ: 
متر عف مفصؿ المرافؽ، إذا عممت أف مدغـ  2.35نيوتف )أىمؿ كتمة الذراع( تبتمد بمقدار  72

 متر عف مفصؿ المرفؽ وبزاوية قائمة مع عظـ الساعد؟ 2.23تمد بمقدار الم مة تب
 ذراعيا Xذراعيا = المقاومة  Xالقوة 
 ذراعيا Xالمقاومة            

 ذراع القوة      القوة =   
            05 X 5.00 

 5.50     اٌمٛح =    

 نيوتف 72نيوتف أي أف التدريب بالقوة الثابتة اكبر مف  826.7القوة = 
 

 3متر ،طوؿ ذراع المقاومة= 2متر ، طوؿ ذراع القوة= 4إذا كاف: طوؿ ذراع المتمة= مثاؿ/
  كغـ 52)الثقؿ(= متر، المقاومة

  ذراعيا×ذراعيا=المقاومة ×القوة
  3 × 52= 2 ×القوة 

 252القوة =
المو ع ما مقدار القوة المطموبة التزاف عتمة مف النوع األوؿ إذا عممت أف الوزف مثاؿ: 

متر( واف الطرؼ األخر يبتمد  2نيوتف( ويبتمد بمقدار ) 02عمى الطرؼ )أ( يساوي )
 متر(. 0بمقدار )
 ذراعيا Xذراعيا = المقاومة  X القوة 
 X 0  =02 X 2القوة 

 X 2 02      القوة =
                 0 
 نيوتف 22القوة = 
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 -النوع الثالث:
 القوة بيف المقاومة واالرتكاز

 وف محور الدوراف في احد نيايتي المتمة ونقطة تأثير القوة بالوسط ونقطة تأثيريك
 المقاومة في النياية األخرى. 

 مثؿ ) التجديؼ، الحرث، حمؿ ثقؿ بذراع واحد)انقباض(،سحب ثقؿ لحوض(.
 )) إذا كاف ذراع المقاومة اكبر مف ذراع القوة فالفائدة مف المتمة لتحقيؽ سرعة عالية في نياية

    المتمة((. 
 )ربح بالسرعة(

                                                                       أئ               ) ذنوا ول مممم ممممممممممأئ ممممممممممم  (        ئو                         وندسأم          

 
ـ( كانت نقطة االرتكاز تبمد 4خداـ عتمة طوليا )جسـ وزنو )س( أريد تحريكو مف مكانو باستمثاؿ: 

ـ( عف نقطة تأثير القوة؟ اوجد مقدار وزف الجسـ إذا عممت أف القوة المسمطة عمى طرؼ المتمة 3)
 نت(.222ىي )
  ذ Xذ = مؽ  Xؽ   
   222 X 3  س =X 2  
  نت 322س =     
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 قة التالية:* األسس الذي يتكوف منو نظاـ المتالت يتمثؿ في المال

  بمدىا عف االرتكاز Xبمدىا عف االرتكاز = المقاومة  Xالقوة  -
 كؿ بمد نطمؽ عميو مف الناحية الميكانيكية بػ ) الذراع( لذا يكوف:

  ذراعيا Xذراعيا = المقاومة  Xالقوة       
 ذراعيا نطمؽ عميو عـز القوة،  Xكؿ قوة        

  ـ المقاومة.ذراعيا نطمؽ عميو عز  Xوكؿ مقاومة   
 
احسب مقدار القوة المطموبة لثبات ع مة ذات الرأسيف الم دية عند مقاومتيا لقوة مقدارىا مثاؿ:  

متر عف مفصؿ المرفؽ اذا عممت اف مدغـ  2.35نيوتف )اىمؿ كتمة الذراع( تبتمد بمقدار  72
 د.متر عف مفصؿ المرفؽ وبزاوية قائمة مع عظـ الساع 2.23الم مة تبتمد بمقدار 

 

 عمؿ الم مة ذات الرأسيف الم دية كمتمة مف النوع الثالث
 ذنوع أ× ذنوع أ = ول  أئ   × ول ئو 

 ذراعها× المقاومة  
 __________ القوة =

 ذراع القوة 
 71  ×1335 

 _________ القوة =
 1313 

 بحئدج 75بحئدج ةب وج ولدحنحب ثأل ئو ولثأثد  وسثن  ج  816.7ول ئو = 
 
 

 (205) قات الروافع )المتالت( عمى جسـ اإلنساف:تطبي
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المتمة مف النوع األوؿ ال توجد في جسـ اإلنساف ألنيا عتمة محورىا عمى المظـ نفسو أي ال  -2
  توجد عظـ مثقوب مف المنتصؼ.

  المتمة مف النوع الثاني موجود فقط في ع الت القدـ ويمتمد ذلؾ عمى موقع االتزاف. -0
في جسـ اإلنساف تممؿ مع المظاـ عتالت مف النوع الثالث أي أف ذراع القوة  جميع الم الت -3

  فييا قصيرة فيي عتمة المدى الحركي أو عتمة السرعة.
 الحالة األولى 

ذراع القوة أطوؿ مف ذراع المقاومة)لمتغمب عمى مقاومة كبيرة( مثؿ رفع حجر كبير 
 .بواسطة عصا

 
 
 
 
 

 الحالة الثانية
 مدى الحركة( مثؿ مجداؼ القارب أوة اكبر مف ذراع القوة)لزيادة سرعة ذراع المقاوم
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 الحالة الثالثة
ذراع القوة يساوي ذراع المقاومة )لتغيير االتجاه( عمؿ بمض الكمائف، فؾ البراغي ، 

 .تدوير المراجيح
 
 
 
 
 
 
 

 * مركز كتمة الجسـ: 
 الجسـ أو األجزال.تستخدـ المتمة مف النوع األوؿ في إيجاد مركز كتمة 

 *  اإلبماد واألوزاف النسبية التزاف أجزال الجسـ:
حسب الدراسات التي توصؿ إلييا المممال في ىذا المجاؿ إلى موقع االتزاف كؿ عظـ مف عظاـ جسـ  

 اإلنساف وكؿ كتمة مربوطة بمجموعة عظاـ كالرأس والجذع والكؼ والقدـ.
% مف 56.8اع مركز كتمة الرجؿ في الو ع التشريحي ىو واثبت الدراسات السابقة أف متوسط ارتف 

 % مف الطوؿ الطبيمي لمنسال.  55.44طولو الطبيمي و
  :إلغراض إيجاد مركز كتمة الجسـ وىي* 
الرأس: تكوف النقطة بيف الحاجبيف مف اإلماـ ومف اليسار أو اليميف في منتصؼ  -2

 المسافة بيف اإلذف والميف. 
  اليسار: تكوف النقطة في منتصؼ الكؼ طوال وعر ا. الكؼ اليميف والكؼ -0
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  القدميف اليميف واليسار: تكوف النقطة عمى منتصؼ القدـ طوال وعر ا. -3
 :أنواع المتالت في جسـ اإلنساف *
 .تممؿ القوتاف في نفس االتجاه ويقع محور الدوراف بينيما مثؿ الرقبة والجذع -2
ف وتوجد نقطتا تأثيرىما في جية واحدة مف محور الدوراف مثؿ تممؿ القوتاف في اتجاىيف مختمفي -0

 .حركة الم د والساعد والساؽ والفخذ عند المد
عند تمامؿ اإلنساف مع ثقؿ خارجي يحممو بحيث تكوف نقطة تأثير المقاومة في الوسط بيف  -3

 .نقطة تأثير القوة ومحور الدوراف
 
 
 
 
 
 
 

 – غغُل١بط دسعبد صجبد اٌ  -صا٠ٚخ اٌغمٛؽ 

 اٌؼضَ االرضاْ  )اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ثبالرضاْ , أٔٛاع االرضاْ(

 004: صصا٠ٚخ اٌغمٛؽ* 
صا٠ٚخ اٌغمٛؽ: ٟٚ٘ اٌضا٠ٚخ اٌزٟ رزىْٛ ِٓ اٌجؼذ اٌؼّٛدٞ ٌّشوض صمً اٌغغُ ػٓ عطؼ االسرىبص ِٚٓ 

ذ٘ب ثؼذ األفمٟ ٌٗ ػٕذِب ٠ىْٛ ٚالفب فٛق ؽبفخ اٌغمٛؽ, ٚاْ ٌىً عغُ صا٠ٚخ عمٛؽ ٠ّٚىٓ رؾذ٠

  ثّؼشفخ ظٍٙب.
ِاسا تّشوض  األعفًإٌٝ  األػٍٝٚأ٠ؼا ... ٟ٘ اٌضا٠ٚح اٌّؽظٛسج ت١ٓ اٌخؾ اٌؼّٛدٞ اٌّٟٛ٘ إٌاصي ِٓ  -

شمً اٌعغُ ٚت١ٓ اٌخؾ اٌٛاطً ِٓ ِشوض شمً اٌعغُ ٚؼافح لاػذج االعرٕاد, وٍّا صادخ ل١ّح ٘زٖ اٌضا٠ٚح 

 وٍّا صاد اذضاْ اٌعغُ.

 ِشوض صمً اٌغغُ أٚ اثزؼبدٖ ػٓ ؽبفخ اٌمبػذح؟ ط/ رزأصش صا٠ٚخ اٌغمٛؽ ثبسرفبع
ض/ الْ وٍّا اسذفغ ِشوض شمً اٌعغُ وٍّا لٍد صا٠ٚح اٌغمٛؽ ٚوٍّا الرشب ِشوض شمً اٌعغُ ِٓ اٌؽافح 

 وٍّا لٍد صا٠ٚح اٌغمٛؽ. 
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 يو ح زاوية السقوط   
 

 

 
ىٓ ِؼشفخ ػٓ : إْ اٌزٛاصْ ٚاٌغىْٛ فٟ اٌؾشوبد اٌش٠بػ١خ اٌّخزٍفخ ٠ّاٌزٛاصْ ٚاٌغىْٛ*

ؽش٠ك اٌؼاللخ ث١ٓ اٌغبرث١خ ِٚٛػغ ِشوض اٌضمً: إْ اٌزٛاصْ ٠زُ ػٕذِب رىْٛ ِؾظٍخ اٌمٜٛ 

 اٌخبسع١خ اٌّؤصشح ػٍٝ اٌغغُ رغبٚٞ طفشا.

 االرضاْ: ٘ٛ لبث١ٍخ اٌفشد ػٍٝ اٌزؾىُ ثٛػغ عغّٗ ػّٓ ِؾ١ؾ ؽشوزٗ.

 ِالؽظخ: §
.) ِصال األسع ذعزب ورٍح طفشاذغاٚٞ ػٕذِا ذىْٛ ِؽظٍح اٌمٜٛ اٌّؤششج ف١ٗ  ِرضٔااٌعغُ ٠ىْٛ  

اٌعغُ ٌألعفً ٚاٌؼؼالخ ذغٍؾ لٛج ٔفغٙا ٔؽٛ األػٍٝ فاْ اٌّؽظٍح اٌمٜٛ اٌّرؼاوغح ٟ٘ اٌطشغ ٌزا 

 ٔؽظً ػٍٝ ل١ّح اٌظفش ف١ثمٝ اٌعغُ ِرضٔا.

 :التوازف* 
 ت.ىو القدرة عمى االحتفاظ بثبات الجسـ عند أدال مختمؼ الحركات سوال مف الحركة أو الثبا  
ةئ..... ه   حنو ولانح ئع  دي للعح نو على ةئ أا ة موء  ع ي ول ادلا   ج ا ل  حنو ول  أم  

 ولبصث  ئع  دي للعح نو على ول  أم ولب ل .
 تحدد التوازف في جسـ اإلنساف مف ناحيتيف ىما:+ 
 ولبأ ح  ول حسأبحسح : ئدد ثل ر  ولدئومج ثحج ول ئو ولاأن ح  ئولحوالح . -1
 لبأ ح  ولاعحئلئ ح : دد ثل ر  ع    ول ئول ئول عد ث ا ول عح .و -2

 (000: )اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤصش ػٍٝ االرضاْ+ 

 سدل  ول عي -1

  عأ   ول أعحو ) ئال ئعن أ( -2

 موئح  ولع ئ  )والثدبأح ئوالنداأا( -3

  بأ ل وال دسأ  )ل  عأي ول د نس ( -4
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 (000: )أٔٛاع االرضاْ ٚفمب ٌٛػغ ِشوض صمً اٌغغُ+ 

االذضاْ اٌّغرمش: ٠ؽذز ػٕذ ٚظٛد صا٠ٚح عمٛؽ وث١شج ٚػٕذِا ٠ىثش ػضَ اٌذٚساْ ػٕذ ِؽاٌٚح  -5

 إعماؽ اٌعغُ.

االذضاْ غ١ش اٌّغرمش: ٠ؽذز ػٕذ ٚظٛد صا٠ٚح عمٛؽ طغ١شج ظذا ٚػٕذِا ٠مً ػضَ اٌذٚساْ  -,

ٟ اٌّظاسػح تأخفاع ِشوض شمً اٌعغُ ٠رطٍة تاْ ٠رُ اٌذفغ ِٓ أعفً ِشوض شمً اٌعغُ وّا ٠ؽذز ف

 ػٕذ دفغ اٌخظُ تاٌمذَ.

االذضاْ اٌّغرّش أٚ اٌّرؼادي: ٠ؽذز فٟ دؼشظح اٌىشج أٚ اٌظٕذٚق ػٕذِا ٠ؤشش اٌذفغ فٟ ِشوض  -0

  األداج فال ٠رغ١ش ِٛػغ ِشوض شمً اٌعغُ.

             

 ٠ٛػػ ذغ١ش ِٛلغ ِشوض اٌصمً ػٕذ اإلعماؽ   

  * اٌضجبد:

 ١خ اٌزٟ رؾبٚي رغ١ش ؽبٌزٗ٘ٛ ِمبِٚخ اٌغغُ ٌٍمٛح اٌخبسع  

 اٌشإ٘خ. 

 

 أٚ.. ٘ٛ ِمذاس اٌمظٛس اٌزارٟ ٌٍغغُ إصاء اٌمٛح اٌخبسع١خ اٌّؤصشح ف١ٗ.

 (006+ ل١بط دسعبد صجبد اٌغغُ: )

 

 : ٕ٘بن صالصخ ِمب١٠ظ ٌذسعبد اٌضجبد األعغبَ

 : ثأعداحوي  ح   موئح  ولع ئ ول  حأل ول بحع  -1

عمي ئمج ول عي  ع عمي ول ئو ول  لئث   ا ل ول  حأل ولححب أحس :  ج ا ل   أنب   -2
 ولدئومج

  حأل ول أ  : ثأعداحوي  أبئج ولشغل  ج ا ل  حأل ولدغحن ول أصل على  عأر   -3
  نسم ث ل  عي وألحوو  ج  ئ ع ألان عبح   أئل  دغححن ودموبي ئول ئو ول  لئث  لذل .

 اٌؼضَ
 ٚ٘ٛ لٛج ِذٚسج دائّا....  مطح ذأش١ش ٚاذعأٌٖٚٙا  ٔمطح اٌذٚساْاٌؼضَ :٘ٛ لٛج ذثؼذ تّغافح ػٓ 

أٚ ٠ؼٕٟ اٌعٙذ اٌّرٌٛذ ػٍٝ اٌّؽٛس تغثة ِغافح اترؼاد ذأش١ش اٌمٛج اٌّغٍطح أٞ أْ اٌمٛج فٟ رساػٙا 

 ٠ؼٕٟ ػضَ اٌمٛج ٚرٌه ٠ماي ٌٍّماِٚح.

 ِالؽظخ:  §
ٟٚ٘ ذؼًّ  صِاْ ٚتؼذِمذاس ٚاذعاٖ ٚٔمطح ذأش١ش ٌٚٙا  لٛج ١ِىا١ٔى١حػضَ اٌمٛج أٚ اٌّماِٚح. ٠ؼشف تأٔٗ 

 وفؼً ذذ٠ٚشٞ فٟ اٌعغُ ؼٛي ِؽٛس اٌذٚساْ.
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 ٕ٘بن ػٛاًِ ٠زُ ِٓ خالٌٙب دساعخ اٌؼضَٚ ٟٚ٘: -

 ٠عة أْ ٠ىْٛ ٕ٘ان ٔمطح ذأش١ش ٌٍمٛج أٚ ٌٍّماِٚح. -5

 ٠عة أْ ٠ىْٛ ِؽٛس دٚساْ أٚ ٔمطح اسذىاص. -,

 ٔمطح اٌذٚساْ. ٠عة أْ ذثرؼذ ٔمطح ذأش١ش اٌمٛج أٚ اٌّماِٚح تّغافح )تُؼذ( ػٓ -0

 ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ اٌؼضَ ٌٍّماِٚح أٚ ػضَ اٌمٛج ٚتٕفظ اٌّٛاطفاخ. -0

 ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِؽٛس اٌذٚساْ فٟ ٚعؾ اٌؼرٍح ت١ٓ ٔمطرٟ ذأش١ش اٌمٛج ٚاٌّماِٚح أٚ فٟ ٔٙا٠ح اٌؼرٍح. -3

ث١ٓ ٔمطخ أذغبِٙب ٚاٌؼظُ ٚرٌه  253اٌؼؼٍخ رىْٛ فٟ ألظٝ شذ ػٕذِب رىْٛ اٌضا٠ٚخ * 

 (000-006أعجبة ِّٙخ: )ٌضالصخ 
  أ حبب  يج ةح   ح   د نب ر   حث أ دث ى  ثل أ ه   1حن   هئ  95يج  حب ولموئح   -1

 حن   يذ د ل  ح  أ. 95ثبسل ولمئوحأ و ل ةئ وسثن  ج 
حن   ةئ  95حن   دسئج ع ئحح  ر   حج يج ةح  موئح  و ل  ج  95يج ول نسث  ر  ولموئح   -2

 ج   أ د بد ول نسث  ولب ئحح  ول  لئث  ل دموج.وسثن دد لل يلى  نسثدح
حن   ي أ يذو نرببأ ولذنوا ةئ  95يج ذنوا ول ئو دسئج ر  ة صى و دحوح ل أ يذو سأبا ولموئح   -3

 اا بأهأ دغحنا  ح   وال دحوح ولب ئحب لل عأر  ثحج ول ئو ئول نسم.
د ػٍٝ اٌؼؼٍخ راد اٌشأع١ٓ ِضبي:اؽغت اٌؼضَ اٌّزٌٛذ ػٍٝ ِفظً إرا ػٍّذ أْ اٌشذ اٌّٛعٛ

ٚاْ ٔمطخ اٌمٛح رجزؼذ ثّمذاس  003ٔذ ٚثضا٠ٚخ ِبئٍخ ِغ اٌؼظُ اٌغبػذ ثّمذاس 005اٌؼؼذ٠خ رمذس 

 (  5.02=  00ِزش ػٓ ِفظً اٌّشفك.) 5.54

  حب ولموئح × ول ئو ولب ئحح  = ول ئو ولب لح    
 ذنوع أ× ولبمي = ول ئو ولب ئحح  

    أج ول ئو ولب لح  دعأئب ول ئو ولب ئحح عبح أ دسئج ولموئح   أض   ر

  ذوا ولنةعحج حئ ح موئح  شح ولب ل     

                                 حن   95 حب ×  375ول ئو ولب ئحح  = 

                                                          1×  375=  ولب حح 
 92سـ الرافمة( والقوة الم مية اقؿ او اكبر مف إما عندما تكوف الزاوية بيف المظـ )ج

 .درجة فاف القوة الممودية تكوف اقؿ مف القوة الم مية
 حن   58 حب ×  375ول ئو ولب ئحح  = 
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=375  ×5.79 
 =292.3 

 5.54×  292.3ولبمي= 
 بحئدج لسل  دن ولبمي ول دئلح على  اصل ول نر  11.692ولبمي = 

  
 غًاٌش –اٌذفغ ٚو١ّخ اٌؾشوخ 

        اٌذفغ ٚو١ّخ اٌؾشوخ 

 ؽبطً ػشة وزٍخ فٟ عشػزٗ.و١ّخ ؽشوخ اٌغغُ ػجبسح ػٓ  

 دفغ اٌمٛح:ٟ٘ اٌمٛح اٌزٟ رؤصش فٟ فزشح ص١ِٕخ ِؼ١ٕخ.   

 ج × ولحرع =   
 ج× ول ئو =   
 ةب وج : 

 ج× ج( × ولحرع = )  
 السرعة 

 _____ التعجيل =
 الزمن 

 اذن

   س   
 ن × ــــ ×ك  = الدفع

   ن   

 ث ذد ج
   س   

 ن × ــــ ×ك  = الدفع
   ن   

 ل× ولحرع =   
 وذج

 ولحرع = س ح  ول نس 
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 اٌشغً

اٌشغً: ٌٛ أصشد لٛح ِؼ١ٕخ فٟ عغُ ٚرؾشن ثفؼً رأص١ش اٌمٛح فئٔٙب رىْٛ لذ أٔغضد شغال, 

 ٠ٚمبط ثبٌغٛي.

 أٚ.... ٘ٛ و١ّح ف١ض٠ائ١ح غ١ش ِرعٙح ذماط تٛؼذج اٌعٛي.

 اٌّغبفخ أٚ اإلصاؽخ xاٌمٛح اٌشغً = 

 َ  xػ = ق                        

 إصاؽخ.اٌّغبفخِٚغ اٌمٛح  ؽشد٠بِٓ خالي ٘زا اٌمبْٔٛ فبْ اٌشغً ٠زٕبعت رٕبعجب 

: ٘ٛ ِمذاس اٌشغً اٌّجزٚي ػٕذِب رمَٛ لٛح صبثزخ ِمذاس٘ب )ا ١ٔٛرٓ( ثئصاؽخ عغُ ِب اٌغٛي

 .ِزش( ٚاؽذ فٟ ارغبٖ رأص١ش اٌمٛح0ِغبفخ )

 )ػٕذِب ٠زغٍت عغُ ػٍٝ ِمبِٚخ ٠ٚغزّش ٌّٚغبفخ ِؼ١ٕخ فبٔٗ ٠ىْٛ لذ ثزي شغال(. 

  

( َ. ِب ِمذاس اٌشغً 45( ٔذ ٌزؾش٠ه ػشثخ ِغبفخ )555ِضبي: اعزخذِذ لٛح لذس٘ب )

 إٌّغض؟ 

 اٌّغافح xاٌشغً = اٌمٛج 

  ٔد/َ    أٚ ظٛي  x 08  =0888 88,ػ =    

 

ٔذ أدد إٌٝ رؾش٠ه عغُ ١055غخ رأص١ش لٛح ِمذاس٘ب ِضبي: ِب ِمذاس اٌشغً اٌؾبدس ٔز

َ ػٓ ِٛػؼٗ األطٍٟ, ِٚب ٘ٛ ِمذاس اٌشغً, إرا وبٔذ اٌّغبفخ اٌزٟ رؾشوٙب 05ِغبفخ 

 َ؟50اٌغغُ ٟ٘ 

 َ xاٌشغً= ق 

 x 58 588ػ  = 

 ........ فٟ اٌؽاٌح األٌٚٝ    ظٛي 5888ػ  = 

 اٌّغافح xاٌشغً اٌمٛج 

 x ,3 588ػ=   

 .......... فٟ اٌؽاٌح اٌصا١ٔح    ظٛي 388,ػ=   

 فٟ اٌؽاٌح اٌصا١ٔح اوثش اٌشغً ِٓ اٌؽاٌح األٌٚٝ الْ اٌّغافح اوثش فٟ اٌؽاٌح اٌصا١ٔح اوثش.
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 حئ ح  حا وعد أح ولشغل على ول عأر 

( ِزش أْ ٠ظذس لٛح ِمذاس٘ب ػؼف وزٍزٗ ٠ٚغزّش ؽزٝ ٔٙب٠خ 055ِضبي: ٠زطٍت ِٓ ػذاء )

( ِزش ٠ظذس لٛح 555صب(, ٚػذاء )05.04( وغُ ٚأغبصٖ )05اٌغجبق ػٍّب أْ وزٍزٗ )

صب(.اٌّطٍٛة ؽغبة ف١ّب أدٔبٖ ٌىً  55.40ٔذ( ٠ٕٟٚٙ اٌغجبق ثضِٓ لذسٖ ) 060ِمذاس٘ب )

 ػذاء .و١ّخ اٌؾشوخ,اٌشغً؟

 ولعنع × س ح  ول نس  = ولسدل  
    111 

 ــــ × 82 = 111كمية الحركة
    11314 

 
  765  211 

 ــــ × ــــ = 211كمية الحركة
  9381  22348 

 ول عأر  × ولشغل = ول ئو 

 = 111الشغل
82  ×2  ×9381 × 

111 

 21 × 765 = 211الشغل
 

ِضبي: ِب ِمذاس اإلصاؽخ اٌزٟ ٠مطؼٙب الػت وشح اٌغٍخ أصٕبء اٌمفض ػٕذِب ٠غٍؾ لٛح ِمذاس٘ب 

 عٛي؟ 5655ٔذ( ِٚؾممب شغً ِمذاسٖ 0555)

 ص xاٌشغً = ق 

  ,688= 5,88 x ص 

 َ 56.,=  5,88/  688,ص = 
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 اٌطبلخ -اٌمذسح 

 صا٠ٚخ اٌغمٛؽ ٚصا٠ٚخ االسرذاد –اٌزظبدَ ٚاالسرذاد 

 اٌمذسح

 ٘ٛ اٌشغً إٌّغض فٟ ٚؽذح اٌضِٓ, ٚرمبط ثٛؽذح أٌٛاؽ. 

 5ٚاؽ =  5٘ٛ و١ّح اٌشغً ا١ٌّىا١ٔىٟ اٌّؤدٜ فٟ صِٓ ٠ٚماط تٛؼذج ٚاؽ  ) أٞ وً 

 ظٛي/شا١ٔح(.

غً ثفزشح ص١ِٕخ الً أفؼً ِٓ اٌزٞ ٠ٕغض اٌشغً ٔفغٗ ٌٚىٓ ثفزشح ص١ِٕخ )) ٠ٕغض اٌش

 أؽٛي ؽ١ش ٠طٍك ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌشغً ٚاٌضِٓ ثبٌمذسح ((

 اٌمذس = اٌشغً / اٌضِٓ ........   ١ٔٛرٓ * ِزش )عٛي( / صب١ٔخ

 أغبص شغً خالي صِٓ ِؼ١ٓ. ػٍٝرؼش٠ف اٌمذسح ١ِىب١ٔى١ب: ثأٔٙب اٌمبث١ٍخ 

 اٌّغبفخ / اٌضِٓ xٌمٛح اٌمذسح = ا

 اٌغشػخ ....أٚ  xاٌمذسح = اٌمٛح 

 اٌغشػخx اٌزؼغ١ً  xأٚ....  اٌمذسح = اٌىزٍخ 

 

عٛي( فٟ سفغ صمً فٛق  655ِضبي: ِب ٟ٘ اٌمذسح ٌٍش٠بػٟ اٌزٞ ٠ٕغض شغال ِمذاسٖ )

 صب١ٔخ(؟0.0سأعٗ ثضِٓ لذسٖ)

 اٌمذسح = اٌشغً/اٌضِٓ

 655/0.0اٌمذسح = 

   سح اٌش٠بػٟٚاؽ لذ 455اٌمذسح = 

 

 6ٚاؽ( ثؾ١ش لطؼذ اٌىشح اٌؾذ٠ذ٠خ ) 055ِضبي: لبَ الػت ثمزف اٌضمً وبْ ٔبرظ اٌمذسح )

 صب( . ِب ِمذاس اٌمٛح اٌّغٍطخ ػٍٝ اٌىشح اٌؾذ٠ذ٠خ؟ 5.0َ( خالي )

 اٌغشػح xاٌمذسج = اٌمٛج 

 x 6/8.3 = اٌمٛج  088

 ,x 5= اٌمٛج  088

 ٔد 66.66=  ,088/5إرْ اٌمٛج =   
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ثانيػة ،  22.24نيوتف ينيي السباؽ فػي زمػف قػدره  802متر وزنو  222عدال مثاؿ: 
ثانيػػة ، فػي أي السػػباقيف  00.48متػػر بػزمف قػدره  022لػو انيػى المػػدال نفسػو سػباؽ 

 يبذؿ زخما اكبر ؟ وفي اييما يبذؿ شغال اكبر ؟ ولماذا؟.
 ولعنع × س ح  ول نس  = ولسدل   
  821  111 

 ــــ × ـــــ = 111كمية الحركة
  9381  11314 

 9.86 × 83.59 = 155س ح  ول نس 
 ثأ\سغي.ي 824.25=  155س ح  ول نس 

  821  211 
 ـــــ × ـــــ = 211كمية الحركة

  9381  22348 
 211كمية الحركة

 
= 

83359 × 
8391 

 ثأ\سغي.ي 743.95=  255س ح  ول نس 
 ول عأر  × ولشغل = ول ئو 

 111 × 821 = 111الشغل
 82111       = 111الشغل
 211 × 821 = 211الشغل
 جول 164111 = 211الشغل

 الشغل       
 ______ = القدرة

 الزمن  

  82111 
 _______ = 111القدرة

  11314 
 واط 8186378 = 111القدرة
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  164111 
 ________ = 211القدرة

  22348 
 واط 7295337 = 211القدرة

 

 اٌطبلخ

١خ اٌغغُ ػٍٝ أغبص شغً, ٠ٕٚض اٌمبْٔٛ اٌؼبَ ٌٍطبلخ ثأٔٗ. اٌطبلخ ال رفٕٝ ٚال ٟ٘ لبثٍ

 رغزؾذس ٚإّٔب رزؾٛي ِٓ شىً إٌٝ أخش.

 ٟ٘ لذسج اٌعغُ ػٍٝ أعاص شغً ِا.أٚ........        

 + ٕ٘بن ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌطبلخ ٟٚ٘:

 

 اٌطبلخ اٌؾشو١خ: ٟٚ٘ اٌطبلخ اٌّغججخ ٌٍؾشوخ فٟ اٌغغُ. -

اٌؾشو١خ ثشىً اٌؼبَ : ٠ؼٕٟ ؽبطً ػشة ٔظف اٌىزٍخ اٌغغُ فٟ ِشثغ  أٚ ... اٌطبلخ

 )اٌغٛي(ٚرغّٝ ثـ  عشػخ )َ/صب(ٚٚؽذاد  وزٍخ )وغُ(اٌغشػخ )ٚرمبط اٌطبلخ ثٛؽذاد 

 أٞ ٚؽذح ل١بط اٌشغً ٔفغٙب.

 

  ؽشوزٗ اٌخط١خاٌطبلخ اٌؾشو١خ ٌٍغغُ أصٕبء....  

  1  
 2)ولعنع (× ولسدل  ×  ___ = ول أ   ول نسح 

  2  
 ةئ              

 2)ولعنع (× ولسدل    
 __________ = ول أ   ول نسح 

  2 
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 .... ٌٍغغُ اٌذٚسا١ٔخاٌطبلخ اٌؾشو١خ 

  1  
 2ولعنع  ولموئح  (× )  2)بصد ول  ن(× ولسدل  ×  ___ = ول أ   ول نسح  ولحئنوبح 

  2  
 

  1  
 2مل×  2ب ×    ___ = ولحئنوبح  و 

  2  
 ئح  ه ثأج 

 2)بصد ول  ن(× عمي ول صئن ولذود  = ولسدل  
 

َ/صب(, ػٍّبْ أْ وزٍزٗ  05ِضبي: ػذاء ٠شوغ إؽذٜ أعضاء اٌغجبق ثغشػخ لذس٘ب )

 وغُ( . اؽغت ؽبلخ ؽشوزٗ؟06)

  1  
س× ك ×  ___ = حط

2
 

  2  

x (58) 06=    و           
,
  /, 

 ,/  0688   =    و          

 ظٛي 0088و١ح = اٌطالح اٌؽش

 

عٛي( خالي سوؼٗ إؽذٜ أعضاء اٌغجبق, ػٍّب أْ  4055ِضبي:ػذاء ٠جزي ؽبلخ ِمذاس٘ب )

 وغُ(, اؽغت عشػزٗ؟ 06وزٍزٗ )

)اٌغشػح( x= ن   و  
,
 /, 

 تؼشب اٌٛعط١ٓ فٟ اٌطشف١ٓ

)اٌغشػح( x= ن  , xاٌطالح اٌؽشو١ح 
,
 

)اٌغشػح(
,   

 ن  / , xاٌطالح اٌؽشو١ح =     
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 =     السرعة
 2× الطاقة الحركية   

 الكتلة
    

 

   4311  ×2 
 ________  = السرعة

   86 
 

   8611 
 ______  = السرعة

   86 

 = السرعة
 

111 
 

 

 ثأ\ي 15 = ولعنع 
 

ٟ٘ اٌطبلخ اٌزٟ ٠ّزٍىٙب اٌغغُ فٟ ٚػغ ِؼ١ٓ أصٕبء  اٌطبلخ اٌىبِٕخ أٚ ؽبلخ اٌٛػغ: -

 ب١ٔى١خ(.اٌضجبد )ؽبلخ ١ِى

أٚ....  ٠مظذ تٙا اٌطالح اٌرٟ ٠ّرٍىٙا اٌعغُ فٟ ٚػغ ِؼ١ٓ أشٕاء اٌصثاخ. ففٟ ؼاٌح سِٟ 

 اٌصمً إٌٝ األػٍٝ فأٗ ٠رؽشن تطالح ؼشو١ح أٚ الػة اٌطائشج أشٕاء اٌىثظ.

 االسرفبع ػٓ عطؼ األسع  xاٌطبلخ اٌىبِٕخ = ٚصْ اٌغغُ 

 ا× = ئ    
 ِالؽظخ:

اٌرٟ ٠ّرٍىٙا اٌعغُ ٚ٘ٛ ػٍٝ اسذفاع ِؼ١ٓ ػٓ عطػ األسع أْ ِمذاس اٌطالح اٌىإِح  

 ٠رٕاعة ذٕاعثا ؽشد٠ا ِغ رٌه االسذفاع.
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مثػػاؿ : احسػػب سػػرعة الكػػرة قبػػؿ اصػػطداميا بػػاألرض اذا عممػػت إنيػػا تسػػقط مػػف ارتفػػاع 
 كغـ( . 0متر( واف كتمتيا ) 2.5)

 رأج  وج د ئل ول أ    ج شسل ولى وان الح لل  ج  ح   ول أ   ولسلح  ئعلحي
 ول أ   ول نسح  + ول أ   ولسأ ب  = ثأثا
 ولثأثا = ول أ   ول نسح  + ول أ   ولسأ ب 

 ئث أ وج ول عي عبح وعلى ب    الد دل  عنع  رأج ول أ   ول نسح  دعأئب صانو
 والنداأا(× ولثأثا = صان + ) ولئمج 

 (1.5× 9.81× 2ولثأثا = صان + )
 29.43ولثأثا = صان + 

    ول نسح  + ول أ   ولسأ ب ولثأثا = ول أ

  
× الكتلة 

 2)السرعة(
 

 االرتفاع× + الوزن  __________ = الثابت
  2  

 ئث أ وج ول عي عبح ولع ئ  الح دل  ونداأعأ
  2)السرعة(× 2  

 صفر×  9381×  2+  _________ = 29343
  2  

 2)السرعة( = 29343

 

 = السرعة
 

29343 
 

 /ثانيةمتر 5342 = السرعة
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 صا٠ٚخ اٌغمٛؽ ٚصا٠ٚخ االسرذاد –اٌزظبدَ ٚاالسرذاد 

 * اٌزظبدَ ٚاالسرذاد:

 رمغُ اٌزظبدَ إٌٝ.....

اٌرظادَ اٌّثاشش: ٠ىْٛ اٌعغ١ّٓ اٌّرظاد١ِٓ ِرمات١ٍٓ ٚػٍٝ خؾ ػًّ ٚاؼذ ٠ّٚش ذأش١ش  -5

ِصً ػشب اٌرظادَ ِرؼاِذا ت١ّٕٙا ٚخالي ِشوضٞ شم١ٍّٙا ٠ٕٚرط ػّٕٙا ؼشوح اسذذاد خط١ح 

 اٌىشج تّمذِح اٌمذَ.

اٌرظادَ غ١ش ِثاشش: ٠ىْٛ ػًّ اٌرظادَ ت١ٓ اٌعغ١ّٓ تضا٠ٚح ٠ٕٚرط ػٓ لٛج اٌرظادَ  -,

 ٘زٖ اٌؽشوح اسذذاد دائش٠ح ِصً ػشب اٌىشج تعأة اٌمذَ.

 :ِالؽظخ* 

لبْٔٛ ؽفع اٌضخُ: ٘ٛ أْ و١ّخ ؽشوخ األعغبَ اٌى١ٍخ ػٕذ رأص١ش ثؼؼٙب فٟ ثؼؼٙب رىْٛ   

 صبثزخ.

 و١ّخ اٌؾشوخ لجً اٌزظبدَ = و١ّخ اٌؾشوخ ثؼذ اٌزظبدَ

 4ط 5+ ن 0ط 0=   ن  5ط 5+ ن 0ط 0ن  

 
 حئ ح د ئل س ح  ول نس   ج  عي يلى ةان

: ٟ٘ إٌغجخ ث١ٓ عشػخ اٌغغ١ّٓ ثؼذ اٌزظبدَ إٌٝ عشػز١ّٙب لجً * ِؼبًِ االسرذاد

 اٌزظبدَ.

 ً اٌرظادَِؼاًِ االسذذاد = اٌغشػح تؼذ اٌرظادَ / اٌغشػح لث  

 ٠ّىٓ ط١اغح اٌّؼادٌح تإٌغثح ٌالسذفاػاخ اٌمث١ٍح ٚاٌثؼذ٠ح 

 ونداأا والندحوح   
 ممممممم  =  بأ ل والندحوح

 ونداأا ولع ئ    
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 حئ ح ثبي  أالا والص حوي ئوالندحوح

 0.55َ( ِؾغٛثب ِٓ أعفٍٙب ٚاسرذد إٌٝ اسرفبع ) 5ِضبي: عمطذ وشح اٌغٍخ ِٓ اسرفبع )

 ِؼبًِ االسرذاد؟ِزش(, عذ 

 

 ارتفاع االرتداد   
 __________  = معامل االرتداد

 ارتفاع السقوط   
 

   1322 
 ________  = معامل االرتداد

   2311 

 5.781 بأ ل والندحوح =                 

 صا٠ٚخ اٌغمٛؽ ٚصا٠ٚخ االسرذاد

 اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٝ صا٠ٚخ اٌغمٛؽ.

 ٌٕغثح ٌٍغطػ اٌّؼشٚب.صا٠ٚح عمٛؽ اٌىشج تا -5

 ذشو١ة اٌغطػ اٌّؼشٚب. -,

   ذشو١ة ِٚشٚٔح األداج. -0

 ِؽ١ؾ ٚشىً اٌغطػ اٌّؼشٚب. -0

 دٚساْ اٌعغُ. -3
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 * ِالؽظخ:

 .3ْ 25أْ صا٠ٚخ االسرذاد رزٕبعت ؽشد٠ب ِغ صا٠ٚخ اٌغمٛؽ إٌٝ الً ِٓ   

 ولبئو ل ول  ثنو على موئح  والندحوح
 ع ح ول  نئبولسنو ثألبعث  لل دصأحيموئح   -1

 دنسحب ولع ح ول  نئب -2

 دنسحب ئ نئب  والحوو -3

   ح  ئشسل ولع ح ول  نئب -4

 حئنوج ول عي -5
 

 التماريؼ

 . ول  ذئد : عي  ن ول نس  ر  ول ئوء وب ل  ثدأثحن  ئو 

(: همممم  ول  ممممذئرأا ولدمممم  دأاممممذ ول عممممأن (vertical projection ول  ممممذئرأا ولنةعممممح  (3)
 ولب ئحب )نوع ( .

: ه  ول  ذئرأا ولد  د مح   عمأنو ةر حمأ  (horsetail projection)رأا وألر ح  ول  ذئ  (4)
. 

  (ولبممد اlevers  ئهمم  علعمم  ع ممل د دممئب علممى ثمم   ب ممأ  همم  ب  مم  والندسممأم ، ب  مم :)
دممأثحن ول ممئو ، ب  مم  دممأثحن ول  أئ مم  ، ئلسمم  دث ممى ولبدلمم  رمم   ألمم  دممئومج ح ممب وج حسممئج ذنوا 

 ل  أئ   ئعلى ةعأل ول بأحل  ولدألح  :ول ئو  عأئحأ ولى ذنوا و

 ( ول ممممئو  force   ئدببمممم  سممممل  ممممأ حغحممممن وئ ح ممممأئل وج حغحممممن  ممممج شممممسل ول عممممي وئ  ألدممممي :)
 ول نسح    حونو وئ ود أهأ .

  ( ول مئو ول نسمحم(central force  ئهم  ول مئا ولدم  د مأئل ول مح  مج دمأثحن ول مئا ول  نسمحم :
 ى  نسم ولحئنوج .)ول أنحو( ، ةب ولد  دع ب ول عي ول

 ( ول ممئو ول ممأنحوcentrifugal force ئهمم  ول ممئو ولبأد مم   ممج  نسمم  ول عممي ثشممسل حوضممنب :)
 ئولد  دب ل على ع ب ول عي ولى ولاأنج ثبححو عج ول نسم .
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  2ي/ثأ1سحلئينوي وسعثدي دب ح    حون   1ولبحئدج:  ئو وذو ةثنا على  عي سدلدي. 
 2عي/ثأ1ينوي وسعثدي دب ح    حون   1دلدي ولحوحج :  ئو وذو ةثنا على  عي س. 

 ( ولشغلwork لئ ةثنا  ئو  بحب  ر   عي ئد ن  ثابل دأثحن ول ئو رأب أ دسمئج  مح وب مما :)
 شغ  . ئح أل ثأل ئل 

  ول حنوpower).  ئه  ولشغل ول ب م ر  ئ حو ولم ج . ئد أل ثئ حو ولئو :) 

  ( ول أ ممenergyهمم   أثلحمم  ول عممي علممى وب ممأم :)  شممغل . ئحممب  ول ممأبئج ولبممأي لل أ مم  ثأبممي
ب أ دد ئل  ج شسل ولى وان.  :ول أ   ال دابى ئال دعد ح  ئون

  ول أ   ول نسحmotion energy)  ئه  ول أ   ول عثث  لل نس  ر  ول عمي . ئحبثمن عب مأ : )
 ر  

 ( ول أ م  ولسأ بمenergy latentئهم  ول أ م  ولدم  ح دلس مأ ول عممي رم  ئ مع  بمحج وثبممأ : ) ء
 ولثثأا ) أ    حسأبحسح ( ئحبثن عب أ :

  ( ئو وال دسأ force friction  ئه  ول ئو ولبأشض  ثحج ول عي ول د من  ئولعم ح ولمذب دمدي :)
 علحي ول نس  ئدعأئب هذ  ول ئو ، ول ئو ولحورب  لل عي ثأل  حون ئدبأسع أ ر  والد أ  

 ول ممغ  ولممذب حعممل يم ول عممي   بأ ممل وال دسممأ  : همم  بممأد   عمم    ممئو وال دسممأ  علممى   ممحون
علممى ولعمم ح . ئوج  بأ ممل وال دسممأ  حادلممد وذو سأبمما ول عممي عممأسبأة وئ  د نسممأ ، رممأذو سممأج 
ول عي ر   أل  ولثثأا عبحضذ حسئج  بأ ل وال دسأ  وسثن   أ لئ سأج ول عي ر   أل   نسم  

. 

 (  عممممي ول صمممئن ولمممذودmoment of inertia   حا مممي  مممج ول صمممئن ولمممذود  همممئ : ) مممحون 
ول  أئ م  ولدمم  ح دلس ممأ ول عممي لل اممأه علممى ولعمسئج وئ ول نسمم   ممح ولدغححممن . و ممأ عم ممي ر ممئ 
عثممأنو عممج    ممئا و ممموء  ئهممذو حدئ ممد علممى   ممحون سدلمم  ول عممي ئحسممئج عمممي ول صممئن ولممذود  

   س أ حل  :

 ( ولدصمأحيimpact ةب  عمي رم   ألم   نسم  عبمح    عم  ل عمي وامن عمئوء سمأج سأ بمأ وئ :)
 نسأ د ل  علحي ولدصأحي . د 

  ولمايmoment) . عثأنو عج س ح  ول نس  ولد  ح دلس أ ول عي وثبأء  نسدي :) 
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  عمي ولحئنوج : وج ولبمي هئ  أصل  نب ول ئو ر  ول عأر  ولب ئحح  ثمحج ام  ع ل مأ ئ نسمم
 حئنوج ول عممي . ئحبممند هممذو ولبممأد  رمم  والعممدأدح  عمممي ول ممئو وئ عمممي والب بممأء . ئحبشممأ عمممي
ولحئنوج عبح دأثحن  مئو علمى  عمي  من ول نسم  ئحسمئج ام  دأثحنهمأ ث عمأر  ع ئححم  عمج  نسمم 

 ث ل ول عي .

   حرع ول ئو : ه  ول ئو ولد  د ثن ر  ردنو م بح   بحب 

  موئحمم  ولعمم ئ  : ئهمم  ولموئحمم  ولدمم  ددسممئج  ممج ولثبممح ولب ممئحب ل نسممم ث ممل ول عممي عممج عمم ح
حسممئج ئور ممأ رممئ   أرمم  ولعمم ئ  ، ئوج لسممل  عممي موئحمم   والندسممأم ئ ممج ولثبممح والر مم  لممي عبممح أ
 ع ئ  ئح سج د حححهأ ث بنر  هل أ .

  أبئج ول أذثح  والن ح  : سل سدلم  رم  ولسمئج د مذب ةب سدلم  وامنا ث مئو ددبأعمب  نححمأ  مع 
  أصل  نب ولسدلدحج ئعسعحأ  ع  نثع ولثبح ثحج  نسمح  أ.

 ل نسممأا ولنحأ ممح  ول ادلامم  ، ح سممج  بنرمم  عممج ولدممئومج ئولعممسئج : وج ولدممئومج ئولعممسئج رمم  و
 نح  ولب    ثحج ول أذثح  ئ ئ ع  نسمم ولث مل :وج ولدمئومج حمدي عبمح أ دسمئج   صمل  ول مئا 

 ولاأن ح  ول  ثنو على ول عي دعأئب صانو. .

 

 


