
عند هبوط الطائرة الورقية فإنها تتطير 

لمسافات أثناء هبوطها، أما الكرة فتهبط 

.  مباشرة دون أن تسير مسافات أفقية



إلى إرتفاع بسيط ومنخفض

وسرعتها أكبر ما يمكن عند 

الهبوط والوصول الى أخفض 

.نقطة



حركة الكرة أسرع من 

.2الخطوة 

كلما أفلتت الكرة من ارتفاع

لت أكبر عند حافة المنحنى وص

إلى ارتفاع أعلى عند الحافة

.األخرى







.سوف تزداد



:   المعطيات

. كم1350= المسافة  ف 

.                               ساعات3= الزمن  ز 

.ساعة/؟ كم= ع : السرعة:    المطلوب

:طريقة الحل

.بالتعويض في معادلة السرعة عن قيمتي المسافة والزمن

ف= ع 

ز 

.  ساعة/كم450=ساعات 3/ كم1350= السرعة المتوسطة 

:  المعطيات

. كم5= المسافة  ف 

.  دقيقة18= الزمن  ز 

.                     ساعة/؟  كم= السرعة ع :  المطلوب

:  طريقة الحل

.يتم تحويل الدقائق أواًل إلى ساعات

.ساعة0.3= 60÷ 18= دقيقة 18

.وبالتعويض في قانون السرعة المتوسطة عن قيمتي المسافة والزمن

.ساعة/ كم 16.66= ساعة 0.3/كم 5= السرعة المتوسطة 



.هي السرعة عند لحظة محددة: السرعة اللحظية

.هي السرعة خالل فترة زمنية: أما السرعة المتوسطة

أقيس المسافة 

المقطوعة باستخدام 

عداد المسافات ثم 

أقسمها على الزمن 

.الالزم لقطعها



.يمكن أن أغير من اتجاه حركة الجسم أو أغير من سرعته





:  المعطيات

ث/ م 10= 1ع: السرعة االبتدائية

ث / م 25= 2ع: السرعة النهائية

ثوانى 5= ز : الزمن 

2ث/؟ م= التسارع ت :المطلوب

: طريقة الحل

.بالتعويض في معادلة التسارع

.    الزمن( / السرعة االبتدائية–السرعة النهائية = )تسارع العربة 

=  ت 

 =

2ث/ م 3=5( /25-10= )

:  المعطيات

ث / م 16= 1ع

ث/ م 0= 2ع

ثوانى 9= ز : الزمن 

2ث/ ؟ م= التسارع ت :المطلوب

:  طريقة الحل

:بالتعويض في معادلة التسارع

=  ت 

 =

.واإلشارة السالبة تشير إلى تباطؤ السرعة2ث/م1.77-= 





.نعم، إذا قامت بتغيير اتجاهها

ة يمكن أن تكون السرعة اللحظي

أكبر من السرعة المتوسطة 

خالل جزء من الرحلة وتكون 

.أصغر خالل الجزء اآلخر

.نعم؛ ألن االتجاه قد تغير

عند هبوط المنحدر يتسارع 

ند المتزلج على لوح التزلج وع

صعوده المنحدر فإنه يتباطأ

فإذا كان الجانب الذي يصعده

أقل انحداًرا من الجانب اآلخر 

فإنه سيقطع مسافة أكبر من

.تلك التي قطعها عند نزوله



:  المعطيات

. ساعة1.5= ز : الزمن

.  كم45= ف : المسافة

.  ساعة/ ؟ كم= السرعة ع : المطلوب

:طريقة الحل

لزمن بالتعويض في معادلة السرعة بقيم ا

:والمسافة

ف= ع 

ز

/  كم30= ساعة 1.5/ كم 45=  ع 

ساعة



:  المعطيات

. ث/ م1.5=  سرعة أحمد 

.  ثانية30= الزمن الذي استغرقه أحمد 

.ث/ م2= السرعة األولى لسالم 

.  ثانية15= زمن  السرعة األولى لسالم 

.ث/ م1= السرعة الثانية لسالم 

.  ثانية15= زمن السرعة الثانية لسالم 

:  المطلوب

؟ م= المسافة المقطوعة ألحمد

؟ م=المسافة المقطوعة لسالم 

مقارنة السرعة المتوسطة لكًلا من أحمد وسالم

:طريقة الحل

:من معادلة السرعة

= ع 

:يمكن إيجاد المسافة التي يقطعها كل من أحمد وسالم من المعادلة التالية

ز × ع = ف 

ا45= ث 30×  ث / م 1.5= مسافة أحمد  .مترا

(.ثابتة. )ث/م 1.5= السرعة المتوسطة 

.  م30( = ث15×( ث/م)2= )المسافة التي يقطعها سالم عند السرعة األولى 

.  م15( = ث15×( ث/م)1= )المسافة التي يقطعها سالم بالسرعة الثانية 

:إليجاد المسافة الكلية التي قطعها سالم يتم جمع كًل من المسافتين

.  م45= م 15+ م 30= المسافة الكلية التي قطعها سالم 

.ث30= ث 15+ ث 15= الزمن الكلي الذي استغرقة سالم لقطع المسافة كلها 

:بالتعويض عن قيمة المسافة الكلية والزمن الكلي في معادلة السرعة

=ع 

.ث/م1.5= ث 30/ م 45= السرعة المتوسطة 

تحرك أحمد وسالم نفس المسافة بنفس السرعة المتوسطة رغم اختًلف السرعة

.اللحظية لكل منهما



جاه يدل التغير في االت

.على تسارع الكرة





.معاكسا التجاه الحركة



القصور الذاتى للعربة وهى فارغة 

يكون أقل مما يسهل عمليه تحريك 

بة العربة، ويزداد القصور الذاتى للعر

وهى تحمل جهاز العرض وباقى 

أغراضه؛ ألنه كلما زادت كتلة الجسم 

.زاد قصوره الذاتى



:  المعطيات

.  كجم20= ك : الكتلة

.  نيوتن40= مق: القوة

2ث/ ؟ م= ت : التسارع: المطلوب

.بالتعويض بقيم القوة والكتلة في معادلة التسارع:  طريقة الحل

.2ث / م2= كجم 20/نيوتن 40= ت ك ، /  م ق= ت 



:المعطيات

.  كجم80= الكتلة ك 

.  نيوتن80= قم : القوه المحصلة

:  المطلوب

.2ث/؟ م= ت : التسارع

:بالتعويض بقيم الكتلة والقوة في معادلة التسارع: الحل

ك ÷ مق= ت 

2ث/ م 1= كجم / نيوتن1= كجم 80÷نيوتن 80= ت 



ي قوتا الفعل ورد الفعل متساوين ف

المقدار ومتضادين في االتجاه لكن

.كل منهما تؤثر في جسم مختلف

ى عند ثبوت القوة المؤثرة عل

د جسمين فإن التسارع يعتم

ة على الكتلة فكلما زادت كتل

ل الجسم زاد قصوره الذاتي وق

ولذلك فإن تسارع. التسارع

كجم 900السيارة التى كتلتها 

أقل من تسارع الدراجة 

.كجم12الهوائية التي كتلتها 





يرة كلما كانت كتلة الجسم كب

.كلما زاد قصوره الذاتي

نيوتن في اتجاه 4القوة المحصلة 

.اليمين

ال؛ ألنه لو تحركت السيارة 

ي بسرعة ثابتة فسوف تنعطف ف

حركتها واالنعطاف يعطي نوًعا 

من التسارع وهذا يعني أن هناك 

.قوة محصلة تؤثر في السيارة

ال؛ ألن قوة االحتكاك مع الطاولة 

.افهتعمل على إبطاء الكتاب ثم إيق



.نيوتن3= 20× 0.15= ق 

:  المعطيات

كجم0.15= ك : الكتلة

2ث/ م 20= ت : التسارع

:  المطلوب

؟ نيوتن = مق: القوة 

:طريقة الحل

:  باستخدام معادلة التسارع يمكن حساب القوة المؤثرة

ق م = ت 

ك

ك × ت = مق

.نيوتن3= 20× 0.15= مق





:المعطيات

متر 10= ف : المسافة

نيوتن 50= ق : القوة

؟ جول = ش : الشغل: المطلوب

:بالتعويض في معادلة الشغل: طريقة الحل

=  متر10×  نيوتن 50( = المتر)ف × ( نيوتن)ق = الشغل 

.جول500



:  المعطيات

متر 200= ف : المسافة

نيوتن 6= ق : القوة

؟ جول = ش : الشغل: المطلوب

:طريقة الحل

:بالتعويض في معادلة الشغل

.جول1200= 200×6( = المتر)ف × ( نيوتن)ق = الشغل 



.إما بتغير مقدار القوة أو تغير اتجاه القوة أو كليهما مًعا



من غير الممكن تقريبا منع سحب

.العصوين مًعا

كلما زاد عدد لفات الحبل حول 

العصوين 

كان منع سحبهما مًعا أصعب





ي تؤثر تضخم القوة المبذولة أو تزيد المسافة الت: الرافعة

.خاللها القوة وهي في الحالتين تزيد من مقدار الشغل

.تغير اتجاه القوة المبذولة ويمكن أن تزيدها: البكرة

تزيد من القوة المبذولة وتغيران من : العجلة والمحور

ااتجاهها أيضً 





زيادة القوة المؤثرة وكذلك زيادة 

اتجاه المسافة التي تؤثر خاللها وتغيير

.القوة

ألن االحتكاك يحول بعض الشغل

المبذول إلى الحرارة ال تشارك في

.إنجاز الشغل

العجلة والمحور هما في الواقع 

حول محور ثابت °360رافعة تدور 

ويمكن أن تؤثر القوة المبذولة او

ة تتولد القوة الناتجة في أي نقط

.على نصف قطر العجلة أو المحور

الذراع والساق السفلية وكالهما 

.من النوع الثالث للروافع



-:المعطيات

.  متر150= ف : المسافة

. نيوتن10000= ق (: القوه)الوزن 

.  ؟ جول= ش : الشغل: المطلوب

:طريقة الحل

بالتعويض في معادلة الشغل 

.جول1500000=متر 150× نيوتن 10000=ف × ق = ش 

-:المعطيات

.  10= الفائده اآللية 

.  نيوتن2500= القوة الناتجة 

.  ؟ نيوتن= القوة المؤثرة :المطلوب

:  باستخدام معادلة الفائدة اآللية يمكن حساب القوة المؤثرة: طريقة الحل

القوة الناتجة= الفائدة اآللية 

القوة المؤثرة

القوة الناتجة= القوة المؤثرة 

الفائدة اآللية

=  القوة المؤثرة 
.نيوتن250= 









ة تغيير اتجاه القو

المؤثرة

ال تغير حجم القوة 

المؤثرة 

وة ال تغير اتجاه الق

المؤثرة

تغير اتجاه القوة 

المؤثرة

البكرة



كلما كان الجسم له كتلة أكبر كلما كان قصوره 

.الذاتي أكبر كلما احتاج إلى قوة أكبر لتحريكه

.التسارع هو تغير السرعة مع الزمن

.الروافع والبكرات من اآلالت البسيطة

يحدث الشغل عندما تؤدي قوة ما إلى

.وةتحريك جسم باتجاه تأثير ذات الق

اآللة البسيطة تعتمد على نوع واحد من الحركة 

.اههاوتجعل الشغل أسهل بتغيير مقدار القوة أو اتج

.قوانين نيوتن تفسر عالقة القوى بالحركة

ين االحتكاك هي قوة تنشأ بين جسمين متالمس

.وتعيق الحركة

تجة الفائدة اآللية هي ناتج قسمة القوة النا

.على القوة المبذولة

ته إذا تحرك الجسم بسرعة ثابتة فإن سرع

.اللحظية تساوي سرعته المتوسطة

.اآللة المركبة هي مجموعة من اآلالت البسيطة















كتلة القطار الكبيرة تعطيه

ب قصوًرا أكبر ولذلك من الصع

.أن يتوقف مباشرة

ث؟/ كم0.2ث، / سم200ث، / م20

:تحويل الوحدات

سم 100= م 1

.ث/ م2= 100÷ 200= ث / سم200

م1000= كم 1

.ث/ م200= 1000× 0.2= ث / كم0.2

.ث/ كم0.2: السرعة األكبر هي

سارع يتغير اتجاه حركة السيارة لذا فإن السيارة تت

ة فإن وحسب قاون نيوتن الثاني إذا تسارعت السيار

.القوى المؤثرة فيها غير متزنة

.يمثل الرسم البيانى تزايد سرعة العداء مع مرور الوقت

نيوتن 30= ق: القوة: المعطيات

متر 3= ف : المسافة

؟ جول = ش : الشغل: المطلوب

:  طريقة الحل

بالتعويض عن قيمة المسافة 

:  والقوة في معادلة الشغل

ف ×  ق = ش 

=  متر3×نيوتن 30= الشغل 

جول90



. مليون كجم2= ك : الكتلة:المعطيات

.2ث/م 30= ت : التسارع

.  ؟ نيوتن= ق : القوة:المطلوب

:  طريقة الحل

ى من معادلة التسارع يمكن حساب القوة المؤثرة عل

:  الصاروخ
:يمكن حساب القوةومنها 

/  م )30× كجم 2000000= ت × ك = م ق

( =2ث

نيو60000000= 

















ألن العلم يقدم التفسيرات حسب 

المعلومات المتوفرة في حينه وعند 

توفر معلومات جديدة فإنه يتم تعديل أو

.تغيير هذه التعديالت

المالحظة هو تسجيل البيانات حول 

حركة الشيء ومضمونه أما االستنتاج

لى فهو استخالص النتائج استناًدا ع

.المالحظات التي سجلتها

اء تتيح للعلماء أن يتصوروا األشي

.التي يصعب مشاهدتها أو فهمها

وذلك ألنه يحتوى على البيانات 

ث والمعلومات التى تم جمعها أثناء البح

العلمى من خالل المالحظات فيوضح 

.العالقة بين المتغيرات

ال ينتج شغل من تأثير هذه القوة ألن

ي لكي ينتج شغل البد أن تؤثر القوة ف

.الجسم وتحركه باتجاهها

اإلسفين هو سطح مائل متحرك 

.بجانب واحد أو بجانبين

.الزمن(/ السرعة االبتدائية–السرعة النهائية = )التسارع 

، واإلشارة السالبة تعني 2ث/ م 24(-= )120/5( -= )ت 

.تناقص السرعة

الكتلة/ القوة المؤثرة = التسارع 

2ث/م 0.4= 10/25=

ادة يكون تسارع العربة أقل؛ ألن بزي

.كتلة الجسم يصعب أن يتسارع

.اإلسفين والرافعة



حركة عند سير السيارة يكتسب الجسم ال

فإن وعند توقف السيارة بشكل مفاجيء

الجسم يحتفظ بحالته من الحركة مما

ن يؤدي إلى اندفاعه إلى األمام فيمكن أ

م يرتطم بمقود السيارة إذا لم يستخد

.حزام اآلمان

قوة يجب أن يجذف الطاقم إلى الخلف فيؤثر ب

باتجاه الخلف على الماء فيؤثر الماء على 

المجذاف بقوة متساوية في المقدار مع قوة 

ارب الجذف ومعاكسة لها في االتجاه فتدفع الق

.والمجذاف إلى األمام

تي عندما تزداد كتلة الشاحنة تزداد القصور الذا

جب لها فيصعب تغيير السرعة أو االتجاه لذا ي

لى على السائق قبل دخوله منعطف أن يضغط ع

الفرامل ويقلل السرعة ليسهل عليه تغيير

.االتجاه

يتحرك الطفل في مسار دائري بسرعة

ذلك ثابتة إًذا فهو يغير من اتجاه حركته ل

.فإن الطفل يتسارع في هذه الحالة




