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مقــّدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على �شيدنا حممد النبي الأمني، وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.
وبعد، 

زمالءنا املعلمني وزميالتنا املعلمات
ن�شع بني اأيديكم دليل املعلم اإلى كتاب الفيزياء لل�شف احلادي ع�رش؛ ليكون معيًنا على اأداء الكتاب 

مبا ينا�شب الأ�ش�س واملعايري التي ُبني عليها هذا الكتاب، ومبا ينا�شب طبيعة املتعلمني وم�شتوياتهم. 
ا على م�شاعدتكم على الرتقاء باإدارتكم ال�شفية، و�شوًل اإلى تعليم فّعال وبيئة تعلمية  وحر�شً
اأ�شا�ًشا؛  التطبيقي  املنحى  الدليل  اتخذ  الأف�شل؛  النحو  على  التعلم  نتاجات  على حتقيق  تعني  حمّفزة 
فت�شّمن اإجراءات �شفية وفق ا�شرتاتيجيات التدري�س وا�شرتاتيجيات التقومي؛ لتكون منوذًجا تهتدون 
اأن تنفذوها كما هي، ولكم  باأن ما ورد هو لال�شرت�شاد فقط، فلكم  لتنفيذ تلك الدرو�س. علًما  به 
اأن تعدلوا فيها مبا ينا�شب طلبتكم وينا�شب بيئتهم التعلمية، فالغاية لي�شت الإجراءات يف حد ذاتها 
واإمنا الغاية اتخاذ تلك الإجراءات و�شيلة لتحقيق التفاعل الإيجابي بينكم وبني الطلبة من جهة، وبني 
الطلبة اأنف�شهم من جهة اأخرى، وتوفري فر�س التعلم للطلبة جميعهم مبا ينا�شب ميولهم واجتاهاتهم 

وقدراتهم؛ و�شوًل اإلى تعليم نوعي متميز.
للخطة  ومنوذًجا  املحتوى  لتحليل  منوذًجا  اأي�شا  الدليل  ت�شّمن  التطبيقي،  للمنحى  وتعزيًزا   

الف�شلية، لتكون منوذًجا ت�شرت�شدون به للتخطيط ال�شليم لدرو�شكم. 
الدرو�س  بح�شب  وتوزيعها  الكتاب  لتدري�س  املخ�ش�شة  احل�ش�س  تق�شيم  على  ومل�شاعدتكم 
على نحو واقعي فاعل، اأ�شفنا تق�شيًما مقرتًحا يبنّي عدد احل�ش�س املخ�ش�شة لكل در�س على مدار 

العام الدرا�شي.
ون�شري هنا اإلى اأننا �شّمنا الدرو�س اأن�شطة عالجية ملعاجلة ال�شعف لدى بع�س الطلبة والرتقاء مب�شتوى 

تعلمهم، و�شّمناها كذلك اأن�شطة ومعلومات اإثرائية لتلبية حاجات الطلبة ول �شيما املتميزين منهم. 
تلك  ل�شبط  الطالب؛  كتاب  يف  الواردة  الأ�شئلة  لإجابات  ملحًقا  ا،  اأي�شً الدليل  �شّمنا  وقد 

الإجابات وعدم الجتهاد فيها مبا يحقق العدالة يف التعلم.    
اأن حتر�شوا  –وهذا عهدنا بكم دائًما-  واأخرًيا، نرجوكم زمالءنا املعلمني وزميالتنا املعلمات 

على كل ما من �شاأنه اأن يرتقي بتعلم الطلبة. 
واهلل ويل التوفيق

املوؤلفون
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مفردات الدليل

نتاجــات التعلــم: نتاجات خا�ش��ة يتوقع اأن يحّققه��ا الطلبة، وتتمي��ز ب�ش��موليتها وتنوعها )معارف،  
ومه��ارات، واجتاه��ات(، وتعّد مرجًع��ا للمعل��م، اإذ يبنى عليها املحت��وى، ومتثل الركيزة الأ�شا�ش��ية 
للمنهاج، وت�ش��هم يف ت�ش��ميم مناذج املواقف التعلمية املنا�شبة، واختيار ا�شرتاتيجيات التدري�س، وبناء 

اأدوات التقومي املنا�شبة لها.
عدد احل�ش�س: املدة الزمنية املتوقعة لتحقيق نتاجات التعلم.

التكامل الراأ�شي والأفقي: التكامل الراأ�شي يعني ربط املفهوم مبفاهيم اأخرى �شمن م�شتويات املبحث 
نف�شه، اأما التكامل الأفقي فيعني الربط باملباحث الأخرى.

م�شادر التعلم: م�شادر تعليمية ميكن للطالب واملعلم الرجوع اإليها؛ بهدف زيادة معلوماتهما وخرباتهما، 
والإ�شهام يف حتقيق النتاجات، وت�شمل: كتًبا، ومو�شوعات، ومواقع اإنرتنت،... اإلخ.

املفاهيم وامل�شطلحات:املفاهيم وامل�شطلحات الرئي�شة الواردة يف الدر�س، التي يجب الرتكيز عليها عند 
ت�شميم املوقف التعليمي.

املوقف  لتنفيذ  وطلبته  املعلم  بها  يقوم  التي  املنظمة  والإجراءات  اخلطوات  التدري�س:  ا�شرتاتيجيات 
التعليمي التعلمي، وهي خطوات مقرتحة ميكن للمعلم تطويرها اأو تغيريها مبا يتالءم وظروف الطلبة 

واإمكانات املدر�شة، مع مراعاة توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�شالت ICT عند احلاجة.
اإجراءات التنفيذ: اإجراءات تهدف اإلى تنظيم املوقف التعليمي و�شبطه؛ لت�شهيل تنفيذ الدر�س بكفاءة.

معلومات اإ�شافية: معلومات اإثرائية موجزة، ذات عالقة باملحتوى، موّجهة للمعلم والطالب، تهدف 
اإلى اإثراء املعرفة باملحتوى.

اأخطاء �شائعة: توقعات لأخطاء حمتملة �شائعة بني الطلبة، تتعلق باملهارات واملفاهيم والقيم الواردة مع 
تقدمي معاجلة لهذه الأخطاء.

لتنا�شب  اأعدت  والتي  املحتوى،  ت�شمنها  التي  والإ�شافات  الأن�شطة  من  جمموعة  الفردية:  الفروق 
حاجات الطلبة وقدراتهم املتنوعة.

ا�شرتاتيجيات التقومي واأدواته: اخلطوات والإجراءات املنظمة التي يقوم بها املعلم اأو الطلبة لتقومي املوقف 
التعليمي، وقيا�س مدى حتقق النتاجات، وهي عملية م�شتمرة يف اأثناء تنفيذ املوقف التعليمي، وميكن 

تطويرها اأو بناء مناذج اأخرى مت�شابهة، ليجري تطبيقها بالتكامل مع اإجراءات اإدارة ال�شف.
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الف�سل الدرا�سي الأول
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الريا�شيات )الر�شم البياين(. -

ح املق�شود بالكمية الفيزيائية القيا�شية، والكمية الفيزيائية املتجهة. - يو�شّ
يعرّب ريا�شيًّا عن الكميات املتجهة.  -
ميّثل املتجهات بيانيًّا. -

الكمية الفيزيائية القيا�شية، الكمية الفيزيائية املتجهة.الكتاب املدر�شي.

ال�شف التا�شع، الفيزياء )احلركة يف بعد واحد(، و)الكميات الفيزيائية امل�شتقة والكميات الفيزيائية الأ�شا�شية(.  -
ال�شف الثامن ، العلوم )الإزاحة وامل�شافة(. -

التدري�س املبا�رش، التعلم التعاوين، ال�شتق�شاء.
الأ�شاليب الداعمة: جولة البو�شرت، اثِن ومّرر، الكوؤو�س امللونة.

المتجهات

ح�شتانعدد احل�س�ص  الكمية القيا�شية والكمية املتجهة
الف�سل الأول:

الدر�ص الأول

نتاجات التعلم

ا�سرتاتيجيات التدري�س

التكامل الراأ�سي

التكامل الأفقي

املفاهيم وامل�سطلحاتم�سادر التعلم

التمهيد للدر�س بتذكري الطلبة بالكميات الفيزيائية الأ�شا�شية، والكميات الفيزيائية امل�شتقة- 1
)يكتب - 2 واأ�شا�شية  م�شتقة  نوعني:  اإلى  الفيزيائية  الكميات  لت�شنيف  ومّرر(؛  )اثِن  اأ�شلوب  ا�شتخدام 

الطالب اأي كمية فيزيائية در�شها يف ال�شنوات ال�شابقة، ويثني الورقة وميّررها اإلى زميله ليبداأ بت�شنيفها 
)كمية فيزيائية م�شتقة اأو كمية فيزيائية اأ�شا�شية(. 

ل اإلى اأن القوة  ن�ضاط �إ�ضايف: تنفيذ اأن�شطة متهيدية )رفع حقيبة طالب، حتريك كر�شي، دفع الطاولة(؛ للتو�شّ
كمية تتطّلب حتديد مقدار واجتاه )كمية متجهة(.

ل اإلى تعريف الكمية الفيزيائية القيا�شية، والكمية - 3 ا�شتخدام اأ�شلوب )فّكر، انتِق زمياًل، �شارك(؛ للتو�شّ
الفيزيائية املتجهة.

اإجراءات التنفيذ
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توزيع الطلبة يف جمموعات منا�شبة.- 4
 توجيه الطلبة اإلى ت�شنيف الكميات الآتية يف اجلدول اأدناه: الكتلة، القوة، ال�شحنة الكهربائية، درجة - 5

احلرارة، الت�شارع، الرتدد، الكثافة، احلجم، الإزاحة، الزمن، امل�شاحة.
وحدة القيا�س )SI(كميات فيزيائية قيا�شيةكميات فيزيائية متجهة

القيا�س - 6 وحدات  ا�شتقاق  اإلى  ل  للتو�شّ الطلبة  اإجابات  اإلى  وال�شتماع  املجموعات،  نتائج  مناق�شة 
للكميات الفيزيائية ال�شابقة.  

واجب بيتي: �شوؤال: هل يعّد الجتاه للكمية الفيزيائية املتجهة �رشًطا كافًيا؟ اأعِط اأمثلة تو�شيحية. 
20�شم، - 7 15�شم،  )10�شم،  خمتلفة  باأطوال  مقوى  كرتون  ورق  من  اأ�شهم  جتهيز  اإلى  الطلبة  توجيه 

25�شم، 30�شم(.
تو�شيح اأنه لتمثيل الكمية املتجهة بيانًيا ن�شتخدم �شهًما، ونختار مقيا�س ر�شم منا�شًبا. - 8
توجيه �لطلبة �إلى تنفيذ ن�ساط �إ�سايف يف �ساحة املدر�شة؛ بر�شم م�شتوى ديكارتي بطب�شور ملون على - 9

الأر�شية، وحتديد  املحاور لو�شع الأ�شهم الكرتونية بزوايا خمتلفة، با�شتخدام الأدوات الهند�شية الالزمة.
ه�دج�باأالمتجه
30 �شم25 �شم20 �شم15 �شم10 �شمالطول 
3045901800الزاوية 

الإ�شارة اإلى اأن حتديد اجتاه املتجه، يكون ن�شبة اإلى اجتاه مرجعي )حمور ال�شينات املوجب(.- 10
متابعة الطلبة با�شتخدام اأ�شلوب الكوؤو�س امللونة.- 11

واجب بيتي: توجيه الطلبة اإلىحل اأ�شئلة املراجعة يف ال�شفحة )14(.

يظن بع�س الطلبة اأن التيار الكهربائي كمية فيزيائية متجهة؛ لأنها تحّدد بمقدار واتجاه.  -
يظ��ن بع���س الطلبة اأن ال�ش��غل كمي��ة فيزيائية متجهة؛ لأنها حا�ش��ل �ش��رب كميتين متجهتي��ن ) القوة  -

والزاحة(؛ و�شيتم درا�شتها لحًقا.

اأخطاء �سائعة
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)فّكر( �شفحة )11(: ل؛ لأنهما غير مت�شاويتين في المقدار )المقدار: رقم ووحدة(. لتت�شاوى الكميات المتجهة؛ 
يجب اأن تكون مت�شاوية مقداًرا واتجاًها، وهذا ل يتحّقق اإل اإذا كانت هذه الكميات من النوع نف�شه.

�شوؤال �شفحة )12(: اإذا كان مقيا�س الر�شم ي�شاوي 1 �شم/ 200 م؛ 

200����������1 × 800 = 4 �شم فاإن طول ال�شهم الذي يمّثل الإزاحة =  
نر�ش��م �ش��هًما طوله )4�ش��م( باتجاه ال�شينات ال�ش��الب كما في 

ال�شكل جانًبا.
اأ = 800 م، غرًبا
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ا�شرتاتيجية التقومي: املالحظة .
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي

ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته

اإجابات الأ�سئلة والأن�سطة

النتاج:  يمّثل المتجهات بيانيًّا.                           
مالحظة: قد يلزم اأكثر من �شلم تقدير، ل�شتكمال ر�شد عالمات الطلبة جميعهم. 

موؤ�شرات الأداءالعامة
يعّبر عن الكمية المتجهة با�شتخدام مقيا�س ر�شم منا�شب، ويحّدد التجاه بدقة. 4
يعّبر عن الكمية المتجهة با�شتخدام مقيا�س ر�شم منا�شب، ويخطئ في تحديد التجاه. 3
يخطئ اأحياًنا في ا�شتخدام مقيا�س الر�شم، وتحديد التجاه بدقة. 2
في اأغلب الأحيان، ل ي�شتطيع تمثيل الكمية المتجهة بيانيًّا. 1
1234ا�شم الطالبالرقم1234ا�شم الطالبالرقم

16
27
38
49
510

مالحظات: 
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مراجعة )1-1( �شفحة )14(:
بمقدار فقط. الكمية الفيزيائية القيا�شية: الكمية التي تحّدد  )1

الكمية الفيزيائية المتجهة: الكمية التي تحّدد بمقدار واتجاه.
عمرك )قيا�شية(، ارتفاع المدر�شة )قيا�شية(، موقع منزلك بالن�شبة اإلى المدر�شة )متجهة(، وزنك )متجهة(،   )2

ال�شغل )قيا�شية(، المقاومة الكهربائية )قيا�شية(، معامل انك�شار الزجاج )قيا�شية(.

اأ   ( مقيا�س الر�شم = 1 �شم/ )10 كم/�س(   )3
            ع = 80 كم/ �س، °210

ب( مقيا�س الر�شم = 1 �شم/ )1 م/ث(  
ت = 3 م/ ث2، °90             

ج�( مقيا�س الر�شم = 1 �شم/ )10 نيوتن(  
ق  = 70 نيوتن، °220             

 اأي اأن:
1�شم������������100م 4( بما اأن مقيا�س الر�شم 1�شم/100م ؛ فاإن بعد منزل هدى عن �شارية العلم )اأ( = 3 �شم  × 

اأ = 300م، 25° �شمال الغرب  
اأ = 300م، °155  
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ال�شف الثامن، العلوم )الإزاحة وامل�شافة(.   -

الريا�شيات ) الر�شم الهند�شي (. -

يتعّرف بع�س خ�شائ�س املتجهات. -
يطّبق بع�س خ�شائ�س املتجهات على الكميات الفيزيائية. -
يجد حم�شلة املتجهات بالطريقة الهند�شية. -

�شالب املتجه ، املتجه املح�شل.الكتاب املدر�شي.

المتجهات

ح�شتانعدد احل�س�ص بع�س خ�شائ�س املتجهات
الف�سل الأول:

الدر�ص الثاين

التدري�س املبا�رش، �لتعلم �لتعاوين، �ال�ضتق�ضاء ، �لتعلم �لقائم على �لن�ضاط.     
، �شارك. الأ�شاليب الداعمة: فّكر، انتِق زميااً

ا�سرتاتيجيات التدري�س

تنفيذ �لن�ساط �لتمهيدي يف �ل�سفحة )15(.- 1
توزيع الطلبة يف جمموعات.- 2
توجيه الطلبة اإلى ر�شم متجهات عدة، على ورق ر�شم بياين.- 3

متجهان متماثالن اتجاًها مختلفان مقداًرا.متجهان مت�شاويان مقداًرا متعاك�شان اتجاًها.                                  
60ْ.متجهان  متوازيان. )3( متجهات مت�شاوية مقداًرا والزاوية بين كل متجهين =

90ْ.متجهان مختلفان مقداًرا متعاك�شان اتجاًها. متجهان بينهما زاوية

توجيه الأ�شئلة الآتية: - 4
متى تت�شاوى املتجهات؟ )الإجابة: يت�شاوى املتجهان اإذا كان لهما املقدار والجتاه نف�شه(. •

اإجراءات التنفيذ

التكامل الراأ�سي

التكامل الأفقي

املفاهيم وامل�سطلحاتم�سادر التعلم

نتاجات التعلم
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ما املق�شود ب�شالب املتجه؟ )الإجابة: متجه اإذا اأ�شيف اإلى املتجه كان ناجت اجلمع �شفًرا(. •
ما ناجت جمع املتجه و�شالبه؟ )الإجابة: �شفر( •

مناق�شة الطلبة بخ�شائ�س املتجهات با�شتخدام اأ�شلوب )فّكر، انتِق زمياًل، �شارك(، وتدوينها على اللوح.- 5
توجيه الطلبة اإلى حل ال�شوؤال يف ال�شفحة )15(، وال�شوؤال يف ال�شفحة )16(.- 6
توجيه طالبني اإلى الوقوف يف مواقع خمتلفة يف ال�شف، وحتديد مواقعهم بالن�شبة اإلى نقطة اإ�شناد. - 7
توجيه اأحد الطلبة اإلى احلركة من نقطة الإ�شناد باجتاه الطالب )1(، ثم باجتاه الطالب )2(. - 8

ل اإلى تعريف املتجه املح�شل.- 9 ا�شتخدام اأ�شلوب )فّكر، انتِق زمياًل، �شارك(؛ للتو�شّ
ا�شتخدام الأدوات الهند�شية لر�شم عدة متجهات على اللوح، وقيا�س حم�شلة املتجهات.- 10
تذكري الطلبة مبفهوم �شالب املتجه لإجراء عملية طرح متجهني.- 11
توجيه الطلبة اإلى حل ورقة العمل )1-1( الفروع )4،1(.- 12

يظن بع�س الطلبة اأن نقل املتجه اإلى اأي موقع  يغرّي مقداره اأو اجتاهه.  -

اإذا و�شعت �شحنة موجبة يف جمال كهربائي، �شتتاأّثر بقوة كهربائية باجتاه املجال الكهربائي نف�شه.  -
اإذا و�شعت �شحنة �شالبة يف جمال كهربائي، �شتتاأّثر بقوة كهربائية بعك�س اجتاه املجال الكهربائي. -

اأخطاء �سائعة

معلومات اإ�سافية

طالب )2(طالب )1(

نقطة اإ�شناد
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مراجعة )1-2(  �شفحة )20(:

املتجه املح�شل: متجه وحيد ميّثل حا�شل اجلمع الجتاهي ملتجهني اأو اأكرث.( 1
�شالب املتجه: متجه اإذا اأ�شيف اإلى املتجه نف�شه كان ناجت اجلمع �شفًرا.

قيا�شيًّا وناجتها كمية ( 2 )اأ + ب( متّثل جمًعا  بينما  ب( متّثل جمًعا متجًها وناجتها كمية متجهة،   + اأ (
قيا�شية.

نعم، فطرح متجه من اآخر، ما هو اإل جمع �شالب املتجه مع املتجه الآخر.( 3
عندما يكون املتجهان متعامدين.( 4
مت�شاويان مقداًرا، ومتعاك�شان اجتاًها.( 5

= 5 وحدة، °300 اأ �شوؤال �شفحة )15(: - 

�شوؤال �شفحة )16(: نعم، ف�شرب متجه بالعدد )-1( ينتج �شالب المتجه.

اإجابات الأ�سئلة والأن�سطة

ا�شم الطالب:.................................. مو�شوع الدر�س:..................................

الأمور التي تعلمتها اليوم:
........................................................................................................................................................

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

الأمور التي واجهت �شعوبة يف فهمها:
........................................................................................................................................................

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

ماحظات املعلم:
........................................................................................................................................................

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

ا�شرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات -
اأداة التقومي: �شجل و�شف �شري التعلم. -

ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته
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�شوؤال �شفحة )18(: تعّبر الإزاحة عن اأق�شر م�شافة بين نقطتين؛ لذا، تكون اأقل من مقدار الم�شافة دائًما، اإل اإذا 
تحّرك الج�شم في خط م�شتقيم وبالتجاه نف�شه؛ فاإن مقدار الإزاحة ي�شاوي الم�شافة.

)فّكر( �شفحة )18(: نعم، فعملية جمع المتجهات عملية تبديلية، يمكنك التحّقق من ذلك بالر�شم.

�شوؤال �شفحة )19(: اإذا �شكلت مجموعة المتجهات م�شلًعا مغلًقا )اأي انطبق راأ�س المتجه الأخير مع ذيل المتجه 
الأول( اأو عندما تكون نقطة البداية هي ذاتها نقطة النهاية.

الثاني حا�شل جمع  يمّثل  بينما   ،) ب   - ، اأ  ( المتجهين  يمّثل حا�شل جمع  فالأول  �شوؤال �شفحة )20(:ل، 
( فهي ممثلة  اأ ب(، اأما )ب -  اأ -  (، فال�شكل )1-16( يمّثل حا�شل الجمع ) اأ ب ، -  متجهين هما ) 

بال�شكل الآتي، وهما كما يظهر من ال�شكلين مت�شاويان مقداًرا ومتعاك�شان اتجاًها، اأي اأن:
) اأ - ب = - )ب -  اأ
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الريا�شيات )القرتانات املثلثية (، نظرية فيثاغور�س. -

يحّلل املتجه اإلى مرّكبتني متعامدتني.  -
يح�شب املتجه املح�شل ملتجهات عدة؛ بطريقة التحليل.  -

حتليل املتجه، املرّكبة ال�شينية، املرّكبة ال�شادية.الكتاب املدر�شي.

ال�شف التا�شع، الفيزياء )تطبيقات القوى واأثرها يف الأج�شام(. -

التدري�س املبا�رش، التعلم التعاوين، ال�شتق�شاء.
، �شارك(، الكوؤو�س امللونة. الداعمة: )فّكر، انتِق زميااً

المتجهات

ح�شتانعدد احل�س�ص حتليل املتجهات
الف�سل الأول:

الدر�ص الثالث

نتاجات التعلم

ا�سرتاتيجيات التدري�س

التكامل الراأ�سي

التكامل الأفقي

املفاهيم وامل�سطلحاتم�سادر التعلم

التمهيد للدر�س مبراجعة نظرية فيثاغور�س يف الريا�شيات؛ للمقارنة بينها وبني ا�شتخدام طريقة الر�شم - 1
لإيجاد مقدار الوتر يف املثلث القائم الزاوية. 

الر�شم - 2 اإيجاد املتجه املح�شل بطريقة  اأن  اإلى  ل  للتو�شّ انتِق زمياًل، �شارك(؛  اأ�شلوب )فّكر،  ا�شتخدام 
يحتمل الأخطاء، واأنه با�شتخدام نظرية فيثاغور�س نح�شل على نتائج اأكرث دقة.

ل اإلى اأن عملية الرتكيب - 3 ا�شتخدام الأدوات الهند�شية لر�شم مثلث قائم الزاوية باأبعاد حمددة؛ للتو�شّ
عك�س عملية التحليل.

مناق�شة املثال )1-5( واملثال )1-6( على اللوح مب�شاركة الطلبة.- 4
مراجعة الطلبة بطريقة اإيجاد املتجه املح�شل لعدة متجهات بالر�شم البياين.- 5
توزيع الطلبة يف جمموعات.- 6
توجيه الطلبة اإلى حل ورقة العمل )1-1(، الفروع )3-2(- 7

اإجراءات التنفيذ



19

متابعة الطلبة با�شتخدام اأ�شلوب )الكوؤو�س امللونة(. - 8
مناق�شة اإجابات الطلبة، وتدوينها على اللوح.- 9

توجيه الطلبة اإلىحل اأ�شئلة املراجعة �شفحة )24(.- 10

التو�ّشع يف ال�شفحة )24( متجه الوحدة. -

يخطئ بع�س الطلبة يف حتديد الزوايا يف اأثناء حتليل املتجهات، والعالقات بني الزوايا املتممة واملكملة  -
ون�شبها املثلثية.

اأخطاء �سائعة

معلومات اإ�سافية

ا�شرتاتيجية التقومي:  التقومي املعتمد على الأداء -
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي. -

ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته

النتاج:  يحّلل المتجه اإلى مرّكبتين متعامدتين.
مالحظة: قد يلزم اأكثر من �شلم تقدير، ل�شتكمال ر�شد عالمات الطلبة جميعهم. 

موؤ�شرات الأداءالعامة
يحّلل المتجه اإلى مرّكبتين متعامدتين، با�شتخدام العالقات الريا�شية. 4
يحّلل المتجه اإلى مرّكبتين متعامدتين، ويخطئ في ا�شتخدام العالقات الريا�شية.3
يخطئ اأحياًنا في تحليل المتجه اإلى مرّكبتين متعامدتين )تحديد الزاوية، ح�شاب جيب الزاوية ...(.2
في اأغلب الأحيان، ل ي�شتطيع تحليل المتجه اإلى مرّكبتين متعامدتين.1
1234ا�شم الطالبالرقم1234ا�شم الطالبالرقم

16
27
38
49
510

مالحظات: 
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)فّكر( �شفحة )22(:نعم، فاأي من هذه الن�شب تعطي النتيجة نف�شها، اإل اأن ا�شتخدام جاθ اأو جتاθ يتطّلب 
معرفة مقدار املتجه )اأ( اأوًل يف حني اأن ا�شتخدام ظاθ ل يتطلب ذلك.

�شوؤال �شفحة )22(:

8  وحدة  =    22+ 22  = 
اأ�س2اأ�س2 اأ =  +

°45 = θ  ، 1 = 2�����2 = ����������اأ�س
اأ�س

 = θظا

8  وحدة، 545 اأ =  

8  وحدة  =  2)2-( + 2)2-(  = 
�سب2

�سب2 ب =  +

°225 = θ  ، 1 = 2-�����2- ����������ب�س = 
ب�س  = θظا

8  وحدة، 5225 ب = 
�شوؤال �شفحة )24(:

ق1�س = ق1 جتا37 = 60 × 0.8 = 48 نيوتن
ق1�س = ق1 جا37 = 60 × 0.6 = 36 نيوتن

ق2�س = ق2 جتا180 = 40 × -1 = -40 نيوتن
ق2�س = ق2 جا180 = 40 × 0 = �شفر نيوتن
ق3�س = ق3 جتا270 = 50 × 0 = �شفر نيوتن

ق3�س = ق3 جا270 = 50 × -1 = -50 نيوتن
ق�س = 48 + )-40( + 0 = 8 نيوتن

ق�س = 36 + 0 + )-50( = -14 نيوتن

= 16.12 نيوتن  2)14-( + 2)8(  = 
ق2
�س

ق2
�س + 

= - θ(  ،  1.75 يف الربع الرابع(
14-����������8 = ����������ق�س

ق�س  = θظا
θ = 360- ظا-1)1.75( = 360- 60.26 =°299.57

اإجابات الأ�سئلة والأن�سطة
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مراجعة )1-3(  �شفحة )24(:
ال�شينات وت�شّمى مرّكبة ( 1 املتجه على حمور  اإحداهما متّثل م�شقط  للمتجه،  حتديد مرّكبتني متعامدتني 

�شينية، والأخرى متّثل م�شقط املتجه على حمور ال�شادات وت�شّمى مرّكبة �شادية.

))-2(2 + )-1(2(   = 2.24 وحدة.  = 
ب2
�س

ب2
�س ب =  + اأ   ( 

 = θ( ،   0.5ب في الربع الثالث(.
1-�����2- ����������ب�س  = 

ب�س ظاθب = 
θب = 180+ ظا-1)0.5( = °206.57

ب = 2.24 وحدة ، °206.57
ج�� �س = اأ�س- ب�س= 4- )-2( = 6 وحدة. ب( 

ج�� �س = اأ�س- ب�س= 2- )-1( = 3 وحدة.
2 = )26+ 23( = 45  ،  ج�� = 6.71 وحدة.

2 + ج�� �س
ج��2 = ج�� �س

 = θ   ،  0.5ج = °26.57
3�����6 ����������ج��س = 

ج��س ظاθج =  
ج� = 6.71 وحدة ، °26.57

ه� �س = اأ�س + ب�س= 4+ )-2( = 2 وحدة. ج�( 
ه� �س = اأ�س+ ب�س= 2+ )-1( = 1 وحدة.

2 = )22+ 21( = 5  ،  ه�� = 2.24 وحدة.
2 + ه���س

ه��2 = ه���س

 = θ   ،  0.5ه� = °26.57
1�����2 ����������ه��س = 

ه��س ظاθه� = 
ه� = 2.24 وحدة ، °26.57

و �س = 2 اأ�س- 3 ب�س= )2 × 4( - 3 × )-2( = 14 وحدة. د( 
و �س = 2 اأ�س- 3 ب�س= )2 × 2( - 3 × )-1( = 7 وحدة.

2 = )214+ 27( = 245  ،  و = 15.65 وحدة.
2 + و �س

و2 = و �س

= θ   ،  0.5و = °26.57 7�����14 ����������و�س = 
و�س ظا θو =  

و = 15.65وحدة ، °26.57
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الريا�شيات )القرتانات املثلثية(. -

ح املق�شود بال�رشب النقطي، وال�رشب التقاطعي للمتجهات. - يو�شّ
يتعّرف بع�س التطبيقات الفيزيائية على �رشب املتجهات. -

ال���رشب القيا�ش��ي )النقطي(، وال���رشب املتجهي الكتاب املدر�شي.
)التقاطعي(.

ال�شف التا�شع، الفيزياء )ال�شغل(. -

التدري�س املبا�رش، ال�شتق�شاء.

المتجهات

ح�شة واحدةعدد احل�س�ص �رشب املتجهات
الف�سل الأول:

الدر�ص الرابع

نتاجات التعلم

ا�سرتاتيجيات التدري�س

التكامل الراأ�سي

التكامل الأفقي

املفاهيم وامل�سطلحاتم�سادر التعلم

مراجعة الطلبة بالكميات الفيزيائية القيا�شية، والكميات الفيزيائية املتجهة. - 1
ح اأنواع �رشب املتجهات وال�شورة الريا�شية لكل نوع.- 2 ر�شم خمطط يو�شّ

اإجراءات التنفيذ

�شرب المتجهات

ال�شرب التقاطعي )المتجهي( ال�شرب النقطي )القيا�شي(

× ب = ج�     اأ      θب =اأ ب جتا • اأ  
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توجيه الأ�شئلة الآتية: - 3
متى يكون حا�شل ال�رشب القيا�شي = )�شفر(؟ •
متى يكون حا�شل ال�رشب املتجهي = )�شفر(؟ •

مناق�شة املثال )1-7( يف ال�شفحة )26( على اللوح مب�شاركة الطلبة.- 4
 تو�شيح قاعدة اليد اليمنى؛ لتحديد اجتاه املتجه الناجت عن ال�رشب املتجهي.- 5
 توجيه الطلبة اإلى حل ال�شوؤال يف ال�شفحة )26(، وال�شوؤال يف ال�شفحة )28(، وال�شوؤال )5( من - 6

ورقة العمل )1-1(.
مناق�شة املثال )1-8( يف ال�شفحة )27( على اللوح مب�شاركة الطلبة.- 7

واجب بيتي: توجيه الطلبة اإلى البحث عن تطبيقات فيزيائية على اأنواع �رشب املتجهات.

180ْ ( حيث ي�شتخدمون  - يخطئ بع�س الطلبة يف تعوي�س الزاوية ال�شغرى بني املتجهني ) اأقل اأو ت�شاوي 
.  180ْ قيًما اأكرب من 

اأخطاء �سائعة

ا�شرتاتيجية التقومي:  التوا�شل. -
اأداة التقومي: قائمة ر�شد -

ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته

مالحظة: �شع اإ�شارة ) √ ( حتت املوؤ�رش الذي يحققه الطالب، واإ�شارة )×( حتت املوؤ�رش الذي ل يحققه.
موؤ�رشات الأداءالرقم

يجد ناجت ال�رشب القيا�شي ملتجهني.1
يحّدد اأكرب قيمة حلا�شل ال�رشب القيا�شي ملتجهني واأقل قيمة.2
يجد حا�شل ال�رشب املتجهي ملتجهني.3
يحّدد اجتاه حا�شل ال�رشب املتجهي.4

1234ا�شم الطالبالرقم1234ا�شم الطالبالرقم
16
27
38
49
510
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)فّكر( �شفحة )25(: نعم، فالناجت يف احلالتني يعتمد على كل من )اأ، ب، θ(، ول يوؤّثر ترتيب )اأ، ب( يف 
الناجت )ال�رشب عملية تبديلية(.

�شوؤال �شفحة  )26(: 
يجد مربع مقدار املتجه.  )1

2(  عندما يكونان متعامدين.
موجًبا: اإذا كانت الزاوية بني املتجهني حادة.  )3

        �شالًبا: اإذا كانت الزاوية بني املتجهني منفرجة.
�شوؤال �شفحة  )28(: 

�شفر  )1
اإذا كانا متوازيني.  )2

مراجعة )1-4(  �شفحة )28(:
ينتج عن ال�رشب النقطي كمية قيا�شية، بينما ينتج عن ال�رشب التقاطعي كمية متجهة.( 1
قيا�شي، عندما يكون املتجهان متعامدين، فاإن م�شقط اأي منهما على الآخر ي�شاوي �شفًرا.( 2
حا�شل �رشب مقداري املتجهني، °90( 3
، بولهما الجتاه نف�شه ( 4 اأ نعم، فالناجت يف احلالتني: - ن اأ ب جا θ ، حيث θ: الزاوية بني املتجهني  

)يف ال�رشب التقاطعي ملتجهني، اإذا عك�س اجتاه اأي من املتجهني، ينعك�س اجتاه حا�شل �رشبهما(.

اإجابات الأ�سئلة والأن�سطة
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حة في ال�شكل، اأجب عما ياأتي: معتمًدا على البيانات المو�شّ
 اأكمل اجلدول الآتي:( 1

التجاهالمقدارالمتجه

اأ

ب 

ج� 

د 

ه�

جد مرّكبتي املتجه ب. ( 2
3 )  . اأ و ج� اح�شب املتجه املح�شل للمتجهني 
اأ ( 4 مّثل بالر�شم - 0.5 
جد :( 5

| د د ،    |ج�  ×  ج�  .  |      ،    |ب × ب|    ،   اأ × ج� اأ   ،    | اأ . 

اإجابة ورقة عمل )1-1(

)1
التجاهالمقدارالمتجه

520ْ وحداتاأ
260ْ وحدةب 
5140ْ وحداتج� 
5230ْ وحداتد 
3310ْ وحدةه�
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ورقة عمل )1-1(
متثيل املتجهات، حتليل املتجهات، �رشب املتجهات
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ب�س = 1 وحدة  )2
ب�س = 1.7 وحدة  

ج��س = -3.8 وحدة اأ�س = 4.7 وحدة     )3
ج��س = 3.2 وحدة اأ�س = 1.7 وحدة     

ح �س = اأ�س - ج��س = 0.9  
ح �س = اأ�س + ج��س = 4.9  

 ≈ 5 وحدات
 24+ 0.81   = 

ح2
 �س

ح2
ح =  + �س  

  )4
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اأ  0.5 -

)5
اأ   =  اأ2جتا �شفر. اأ .     

 1 × 25 =          
25=     

θاأ ج� جا =   | اأ × ج� |
    = 5 × 5 × جا120

21.7 =   
|ب × ب| = ب2جا �شفر 

    = �شفر
د = 5 × 5 × جتا90  ج�  . 

   = �شفر
| = 5 × 5 × جتا90  د |ج� ×

1 × 25 =             
25 =    
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الريا�شيات )ميل اخلط امل�شتقيم(، نظام الإحداثيات الديكارتي، حل املعادلت اخلطية. -

ح املق�شود باملفاهيم الآتية: املوقع، والإزاحة، وال�رشعة، والت�شارع.  - يو�شّ
ميّثل العالقات بيانيًّا: )موقع - زمن(، )�رشعة - زمن(، )ت�شارع – زمن(.  -
يحّلل العالقات البيانية: )موقع - زمن(، )�رشعة - زمن(، )ت�شارع – زمن(.  -
يطّبق العالقات الريا�شية اخلا�شة باحلركة يف بعد واحد، يف حل م�شائل ح�شابية.  -
ل اإلى معادلت احلركة بت�شارع ثابت.  - يتو�شّ
ي�شف حركة املقذوف يف جمال اجلاذبية الأر�شية.  -

اجل�شيم النقطي، املوقع، الإزاحة، ال�رشعة، الت�شارع، الكتاب املدر�شي.  
�لنقطة �ملرجعية، نقطة �لإ�سناد، �ل�سقوط �حلر.

ال�شف الثامن، العلوم )الإزاحة وامل�شافة(. -
ال�شف التا�شع، الفيزياء )معادلت احلركة(.  -

التدري�س املبا�رش، ال�شتق�شاء، التعلم التعاوين.
الأ�شاليب الداعمة: جولة البو�شرت ، اثِن ومّرر.

الحركة

اأربع ح�ش�سعدد احل�س�ص احلركة يف بعد واحد
الف�سل الثاين:

الدر�ص الأول

نتاجات التعلم

ا�سرتاتيجيات التدري�س

التكامل الراأ�سي

التكامل الأفقي

املفاهيم وامل�سطلحاتم�سادر التعلم

التمهيد للدر�س بتوجيه ال�شوؤال الآتي: اذكر اأمثلة على اأنواع احلركة من م�شاهداتك اليومية.- 1
ال�شتماع لإجابات الطلبة ومناق�شتها، ور�شد الأمثلة يف خمطط. - 2
ر�شم املخطط الآتي؛ لتو�شيح اأنواع احلركة ومثال على كل منها:- 3

اإجراءات التنفيذ
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اأنواع الحركة

حركة انتقالية في بعد 
واحد، في بعدين

حركة اهتزازية

دوران الأر�س حول محورهاحركة �شيارة على الطريقحركة البندول الب�شيط

حركة دورانية

مثالمثال مثال

توجيه ال�شوؤال الآتي: اذكر اأمثلة اأخرى على اأنواع احلركة؟- 4
تلّقي اإجابات الطلبة ومناق�شتها، وت�شنيف الأمثلة يف املخطط.- 5
اأن - 6 ا�شتنتاج  اإلى  ل  للتو�شّ ال�شفحة )34(، ومناق�شتهم  التمهيدي يف  �لن�ساط  �إلى  �لطلبة  �نتباه  توجيه 

موقع �شارية العلم اختلف باختالف املكان الذي يقف فيه كل من الطالبني، على الرغم من اأن مكان 
ال�شارية مل يتغرّي.

تذكري الطلبة بتمثيل الكمية املتجهة بالر�شم والإ�شارة اإلى اأن املوقع كمية متجهة.- 7
اأو - 8 امللونة  الطبا�شري  با�شتخدام  الديكارتي  الإحداثيات  نظام  لر�شم  ال�شفية  الغرفة  باأر�شية  ال�شتعانة 

ال�شرب امللون، والإ�شارة اإلى اأن اإ�شارة املوقع �شتكون بالن�شبة اإلى نقطة الأ�شل. 
موجب: على يمين اأو اأعلى نقطة الأ�شل، ويرمز للموقع بالرمز )�س(. •
�شالب: على ي�شار اأو اأ�شفل نقطة الأ�شل، ويرمز للموقع بالرمز )�س(. •

مناق�شة املثال )2-1( يف ال�شفحة )35( على اللوح مب�شاركة الطلبة. - 9
تذكري الطلبة مبا تعلموه يف ال�شف التا�شع عن مفهوم الإزاحة، والتمييز بني الإزاحة وامل�شافة.- 10
ل اإلى اأن- 11 مناق�شة املثال )2-2( يف ال�شفحة )35( على اللوح مب�شاركة الطلبة؛ للتو�شّ

الم�شافة كمية قيا�شيةالإزاحة كمية متجهة
تعتمد الم�شافة على طول الم�شار الفعلي للج�شم.تعتمد الإزاحة على موقعي الج�شم البتدائي والنهائي

الإزاحة موجبة )ت�شير اإلى اتجاه اليمين والأعلى 
بالن�شبة اإلى نقطة الإ�شناد(

الإزاحة �شالبة )ت�شير اإلى الي�شار والأ�شفل بالن�شبة اإلى 
نقطة الإ�شناد(.

الم�شافة تكون موجبة دائًما.

مناق�شة �شوؤال )فّكر(، يف ال�شفحة )37(. - 12
مراجعة الطلبة باملفاهيم الآتية: ال�رشعة القيا�شية، وال�رشعة املتجهة. - 13
توجيه الأ�شئلة الآتية: - 14
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ما احلالت التي يلزمنا فيها معرفة اجتاه ال�رشعة يف حياتنا اليومية؟  •
ما احلالت التي يلزمنا فيها معرفة مقدار ال�رشعة يف حياتنا اليومية؟  •

كتابة املعادلة )2-2( على اللوح، وتذكري الطلبة مبفهوم امل�شافة الوارد يف البند ال�شابق. - 15
كتابة املعادلة )2-3( مع الإ�شارة اإلى مفهوم الإزاحة ونظام الإ�شارات الوارد يف البند ال�شابق. - 16
مناق�شة املثال )2-3( يف ال�شفحة )38( على اللوح مب�شاركة الطلبة. - 17
با�شتخدام - 18 – الزمن(  اإلى ر�شم منحنى )املوقع  ال�شكل )2-8(، وتوجيههم  اإلى  الطلبة  انتباه  توجيه 

برجمية )الإك�شل( اأو ورق الر�شم البياين، مع الإ�شارة اإلى اأن املواقع تو�شع على حمور ال�شادات، وزمن 
املرور بها على حمور ال�شينات. 

ل معهم اإلى اأن ميل اخلط امل�شتقيم ميّثل مقدار - 19 تذكري الطلبة بطريقة ح�شاب ميل اخلط امل�شتقيم، والتو�شّ
متو�شط ال�رشعة املتجهة.

التنويه اإلى نظام الإ�شارات كما ورد يف البنود ال�شابقة، ودللة اإ�شارة ميل اخلط امل�شتقيم. - 20
مناق�شة املثال )2-5( يف ال�شفحة )41( على اللوح مب�شاركة الطلبة. - 21
ل اإلى مفهوم ال�رشعة اللحظية وحل - 22 توجيه انتباه الطلبة اإلى ال�شكل )2-12( يف ال�شفحة )41(؛ للتو�شّ

ال�شوؤال يف ال�شفحة )42(.
مناق�شة املثال )2-6( يف ال�شفحة )42( على اللوح ومب�شاركة الطلبة.- 23
تذكري الطلبة مبنحنى )املوقع – الزمن( الوارد يف البند ال�شابق. - 24
توجيه انتباه الطلبة اإلى الأ�شكال )2-14/اأ(، )2-14/ب( يف ال�شفحة )43(.  - 25
توجيه الأ�شئلة الآتية:- 26

ما مقدار ميل اخلط امل�شتقيم؟  •
ماذا ميّثل ميل اخلط امل�شتقيم؟  •
ماذا متّثل امل�شاحة املح�شورة بني منحنى )ال�رشعة – الزمن( وحمور الزمن؟  •

مناق�شة املثال )2-7( يف ال�شفحة )43( على اللوح ومب�شاركة الطلبة. - 27
توزيع الطلبة يف جمموعات. - 28
اجل�شم - 29 حركة  باأو�شاع  ومناق�شتهم   ،)45( ال�شفحة  يف   )16-2( ال�شكل  اإلى  الطلبة  انتباه  توجيه 

ل اإلى اأن �رشعة اجل�شم ثابتة يف الو�شع )اأ(، و�رشعته يف تزايد م�شتمر يف الو�شع )ب(،  املختلفة؛ للتو�شّ
اأما يف الو�شع )ج�( فاإن �رشعته يف تناق�س م�شتمر. 

توجيه الطلبة اإلى ر�شم العالقات البيانية لالأو�شاع الثالثة )منحنى )ال�رشعة – الزمن((.  - 30
ل اإلى اأن: اجل�شم يت�شارع عندما تتغري �رشعته مع الزمن وكتابة العالقة )4-2(. - 31 التو�شّ
مناق�شة املثال )2-8( واملثال )2-9( يف ال�شفحة )46( على اللوح مب�شاركة الطلبة .- 32
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توجيه انتباه الطلبة اإلى ال�شكل )2-18( يف ال�شفحة )47(، وتوجيه الأ�شئلة الآتية:- 33
ماذا ميّثل ميل اخلط امل�شتقيم؟  •
ما نوع العالقة بني ال�رشعة والزمن؟  •
ماذا متّثل امل�شاحة اأ�شفل اخلط امل�شتقيم؟  •

ا�شتقاق املعادلت )2-8( و ) 2-9( بال�شتعانة بال�شكل )2-18(، مب�شاركة الطلبة .- 34
يعتمد على - 35 م�شاألة  املعادلة يف حل  ا�شتخدام  اأن  تو�شيح  ثابت، مع  بت�شارع  احلركة  كتابة معادلت 

املعطيات واملطلوب يف امل�شاألة.
مناق�شة الإر�شادات اخلا�شة با�شتخدام معادلت احلركة بت�شارع ثابت.- 36

اإذا انطلق الج�شم من ال�شكون؛ فاإن )ع1 = �شفر(.  •
اإذا توقف الج�شم المتحّرك عن الحركة بعد فترة؛ فاإن )ع2 = �شفر(.  •
اإذا تحّرك الج�شم ب�شرعة ثابتة )ع1= ع2=ع(؛ فاإن )ت = �شفر(.  •

 مناق�شة املثال )2-10( يف ال�شفحة )49( على اللوح مب�شاركة الطلبة. - 37
عر�ض عملي �أمام �لطلبة: �إ�سقاط ورقة وكرة مطاطية من الرتفاع نف�شه. - 38
توجيه الأ�شئلة الآتية: - 39

اأي منهما �شقط ب�شورة اأ�رشع، الورقة اأم الكرة؟ ملاذا؟  •
�إذ� �أجريت �لن�ساط يف غرفة مفرغة متاًما من الهواء، من �شي�شل اأوًل اإلى �شطح الأر�س؟  •

ح �ل�سقوط �حلر لري�سة وكرة يف غرفة مفرغة من الهواء.- 40 م�شاهدة فيديو يو�سّ
اإلى الأر�س - 41 اأن الأج�شام جميعها التي ت�شقط من الرتفاع نف�شه، ت�شل  اإلى  ل  مناق�شة الطلبة للتو�شّ

يف الوقت نف�شه بغ�س النظر عن كتلها، والأج�شام جميعها التي تتحّرك بالقرب من �شطح الأر�س 
تكت�شب الت�شارع نف�شه )باإهمال مقاومة الهواء(. 

ل اإلى مفهوم �ل�سقوط �حلر، و�إلى �أن معادلت �حلركة بت�سارع ثابت ت�ستخدم مع و�شع )ج�( - 42 التو�شّ
بدل )ت( و )∆�س( بدل )∆�س( والتذكري يف ال�شفحة )51( بنظام الإ�شارات املتبع �شابًقا. 

مناق�شة املثال )2-11( واملثال )2-12( على اللوح مب�شاركة الطلبة.- 43
واجب بيتي: حل اأ�شئلة مراجعة )2-1( يف ال�شفحة )53(.

ا�شرتاتيجية التقومي:  املالحظة. -
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي )1-2(، )2-2(. -

ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته
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�سلم التقدير الرقمي )2- 1(

النتاج:  يمّثل العالقة البيانية ) ال�شرعة – الزمن (.                            
مالحظة: قد يلزم اأكثر من �شلم تقدير، ل�شتكمال ر�شد عالمات الطلبة جميعهم. 

موؤ�شرات الأداءالعامة
يمّثل ويحّلل منحنى ) الموقع – الزمن ( لج�شم متحّرك في خط م�شتقيم بدقة.4
يمّثل منحنى ) الموقع – الزمن ( لج�شم متحّرك في خط م�شتقيم، ويخطئ في تحليله.3
يخطئ اأحياًنا في تمثيل منحنى ) الموقع – الزمن ( ) ح�شاب الميل ، تق�شيم المحاور ، ر�شم المنحنى ...(.2
في اأغلب الأحيان، ل ي�شتطيع تمثيل وتحليل منحنى ) الموقع – الزمن ( لج�شم متحّرك في خط م�شتقيم.1
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مالحظات: 

�سلم التقدير الرقمي )2- 2(
النتاج:  يمّثل العالقة البيانية ) ال�شرعة – الزمن (.

مالحظة: قد يلزم اأكثر من �شلم تقدير، ل�شتكمال ر�شد عالمات الطلبة جميعهم. 
موؤ�شرات الأداءالعامة

يمّثل ويحّلل منحنى ) ال�شرعة – الزمن ( لج�شم متحّرك في خط م�شتقيم بدقة.4
يمّثل منحنى ) ال�شرعة  – الزمن ( لج�شم متحّرك في خط م�شتقيم، ويخطئ في تحليله.3
يخطئ اأحياًنا في تمثيل منحنى ) ال�شرعة – الزمن ( ) تق�شيم المحاور، ح�شاب الميل ، ر�شم المنحنى ...(.2
في اأغلب الأحيان، ل ي�شتطيع تمثيل وتحليل منحنى ) ال�شرعة  – الزمن ( لج�شم متحّرك في خط م�شتقيم.1
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مالحظات: 
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�شوؤال �شفحة )34(: نعم.
)1(                 2 م                               3 م                     )2( �شوؤال �شفحة )34(:     

�شوؤال �شفحة )37(: �شفر.
)فّكر( �شفحة )37(: عندما يتحّرك اجل�شم يف خط م�شتقيم.

�شوؤال �شفحة )37(: )م/ث(.
�شوؤال �شفحة )38(: اإذا حّترك اجل�شم باجتاه ال�رشق اأو حترك نحو الأعلى، تكون �رشعته املتجهة موجبة. واإذا 

حتّرك اجل�شم نحو الغرب اأو اإذا حترك نحو الأ�شفل، تكون �رشعته املتجهة �شالبة.
�شوؤال �شفحة )39(: 

 = 1 م/ ث.
300 + 600�����������������������900  = ز�����ف متو�شط ال�رشعة القيا�شية:  ع  = 

متو�شط ال�رشعة املتجهة = �شفر؛ لأن الإزاحة الكلية ت�شاوي �شفًرا.
)فّكر( �شفحة )39(: عندما يتحّرك اجل�شم يف خط م�شتقيم )تت�شاوى امل�شافة مع مقدار الإزاحة(.

)فّكر( �شفحة )40(: 
∆ ز������������∆ �س ع = 

 
30���������������س2- 0  =10

�س2 = 300م
على بعد 300م من نقطة الإ�شناد نحو اليمني.

�شوؤال �شفحة )40(:   اأ    -  ج�شم يتحّرك ب�رشعة ثابتة نحو الي�شار.

          ب -  ج�شم �شاكن.

8-1��������������30- 0 = 4.3 م/ ث. 8-0��������������30- 10 = 2.5 م/ ث ،  عب =    �شوؤال �شفحة )41(: عاأ =  

�شوؤال �شفحة )42(: عب؛ لأن ميل املنحنى عند النقطة )ب( اأكرب.

)فّكر( �شفحة )42(: نعم، عندما يتحّرك اجل�شم ب�رشعة ثابتة.

 = 1.5 م/ ث 
)3-(-6����������������6  =

∆ ز������������∆ �س  = 1.5 م/ ث  ،   ع = 
3+6������������6  = ز�����ف �شوؤال �شفحة )43(: ع  = 

ال�رشعة القيا�شية ت�شاوي ال�رشعة املتجهة؛ لأن اجل�شم يتحّرك بخط م�شتقيم ب�رشعة ثابتة بني النقطتني )اأ،د(.

اإجابات الأ�سئلة والأن�سطة
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�شوؤال �شفحة )44(: مقدار الإزاحة = امل�شافة بني الإ�شارتني = 1040م

 = 10.4 م/ ث. 
1040������������100  = ز�����ف ع  = 

�شوؤال �شفحة )45(: التغرّي يف ال�رشعة.

�شوؤال �شفحة )46(: يعني اأن �رشعة اجل�شم تتناق�س مبقدار 4 م/ ث كل ثانية.

، ومنها:  ت������������ع2-ع1  × 2������������ع1+ع2 × ز =  2������������ع1+ع2 �شوؤال �شفحة )48(: ∆ �س = 

2 + 2 ت ∆ �س  
2 = ع1

ع2
�شوؤال �شفحة )49(:  

 ت ز2
1�����2 ∆ �س = ع1 ز + 

 ت × 25 ،  ت = - 0.8 م/ ث2. 
1�����2  + 5 × 10 = 40

2 + 2 ت ∆ �س  
2 = ع1

ع2
36 = 100 + 2 ت × 40  ،  ت = - 0.8 م/ ث2.

�شوؤال �شفحة )53(: نعم، فالقوة الوحيدة املوؤّثرة يف الطوبة يف اأثناء �شقوطها هي قوة اجلاذبية الأر�شية فقط.

مراجعة )2-1(  �شفحة )53(:

املوقع: مكان ج�شم بالن�شبة اإلى نقطة اإ�شناد معلومة.( 1
�ل�سقوط �حلر: حركة ج�شم حتت تاأثري قوة اجلاذبية الأر�شية فقط.

امل�شافة هي طول امل�شار الكلي الذي ي�شلكه ج�شم يف اأثناء حركته وهي كمية قيا�شية، بينما الإزاحة ( 2
هي التغري يف موقع ج�شم بالن�شبة اإلى نقطة اإ�شناد وهي كمية متجهة.

تعتمد ال�رشعة القيا�شية على امل�شافة املقطوعة، بينما تعتمد ال�رشعة املتجهة على الإزاحة.
ل، ميكننا ذلك اإذا كانت احلركة يف خط م�شتقيم، فعندها تكون امل�شافة م�شاوية ملقدار الإزاحة.

3 )
اأ    (  ج�شم مقذوف راأ�شيًّا اإلى اأعلى.

ب (  ج�شم يتحّرك بتباطوؤ نحو الي�شار.
ج� (  ج�شم يتحّرك ب�رشعة ثابتة نحو الي�شار.
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�ل�سف �لتا�سع، �لفيزياء ) �ل�سقوط �حلر(. -

الريا�شيات، حل املعادلت اخلطية. -

ح املق�شود باملفاهيم الآتية: املقذوف، زمن التحليق، املدى الأفقي.   - يو�شّ
يطّبق العالقات الريا�شية اخلا�شة باحلركة يف ُبعدين يف حل م�شائل ح�شابية.  -

الحركة

ح�شتانعدد احل�س�ص احلركة يف بُعدين
الف�سل الثاين:

الدر�ص الثاين

التكامل الراأ�سي

التكامل الأفقي

املقذوف، املدى الأفقي، زمن التحليق.الكتاب املدر�شي.  

�لتدري�س �ملبا�رش، �لتعلم �لتعاوين، �ال�ضتق�ضاء، �لتعلم �لقائم على �لن�ضاط. 
، �شارك. الأ�شاليب الداعمة: فّكر، انتِق زميااً

ا�سرتاتيجيات التدري�س

تذكري الطلبة باأن البند ال�شابق كان ي�شف حركة ج�شم يف ُبعد واحد اأفقي اأو راأ�شي، والإ�شارة اإلى اأن - 1
هذا البند �شي�شف احلركة يف ُبعدين. 

توجيه �لطلبة �إلى تنفيذ �لن�ساط �لتمهيدي يف �ل�سفحة )54(. - 2
ل اإلى اأن كلمة مقذوف تطلق على اأي ج�شم يقذف يف الهواء، بحيث تخ�شع - 3 مناق�شة الطلبة للتو�شّ

حركته لقوة اجلاذبية الأر�شية فقط )باإهمال مقاومة الهواء(. 
تذكري الطلبة بتحليل املتجهات يف الف�شل الأول، بهدف ا�شتنتاج اأن كالًّ من �رشعة اجل�شم املقذوف - 4

وموقعه ميكن اأن حتّلل اإلى مرّكبتني �شينية و�شادية.
توجيه الأ�شئلة الآتية: )مرّكبة ال�رشعة ال�شينية(.- 5

ملاذا ل تتغرّيّ مرّكبة ال�رشعة ال�شينّية على طول امل�شار، بينما تتغري املرّكبة الراأ�شية لل�رشعة تبًعا لبعد  •
اجل�شم عن نقطة القذف؟ 

اإجراءات التنفيذ

املفاهيم وامل�سطلحاتم�سادر التعلم

نتاجات التعلم
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ماذا يحدث للمرّكبة �لر�أ�سية لل�رسعة �ملتجهة:  يف �أثناء هبوط �لكرة، عندما ترتفع �لكرة �إلى �لأعلى؟  •
ما قيمة املرّكبة الراأ�شية لل�رشعة املتجهة عند اأق�شى ارتفاع؟  •

كتابة املعادلت )2-12( و)2-13( و)2-14( على اللوح ومناق�شة دللت الرموز.- 6
مناق�شة املثال )2-14( يف ال�شفحة )56( على اللوح مب�شاركة الطلبة.- 7
توجيه الطلبة اإلى حل الأمثلة )15-2( )16-2(.- 8
توجيه الطلبة اإلى حل واجب بيتي، اأ�شئلة املراجعة )2-2( يف ال�شفحة )59(.- 9

ا�شرتاتيجية التقومي:  املالحظة. -
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي. -

ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته

النتاج:  يطّبق العالقات الريا�شية الخا�شة بالحركة في حل م�شائل ح�شابية.
مالحظة: قد يلزم اأكثر من �شلم تقدير، ل�شتكمال ر�شد عالمات الطلبة جميعهم. 

موؤ�شرات الأداءالعامة
يطّبق العالقات الريا�شية الخا�شة بالحركة في حل م�شائل ح�شابية بدقة.4
يطّبق العالقات الريا�شية الخا�شة بالحركة في حل م�شائل ح�شابية، ويخطئ في تطبيق نظام الإ�شارات المتبع في الكتاب. 3
يخطئ اأحياًنا في تطبيق العالقات الريا�شية الخا�شة بالحركة في حل م�شائل ح�شابية. 2
في اأغلب الأحيان، ل ي�شتطيع تطبيق العالقات الريا�شية الخا�شة بالحركة في حل م�شائل ح�شابية.1
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مالحظات: 
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�شوؤال �شفحة )58(: 
�س = 5 م، �س = 2.5 م  

�س + 2 ج� �س
2

�س = ع1
2

ع2
�س + 2 × )-9.8( × 2.5،     ع1 �س = 7 م/ث

2
  0   = ع1

ع2�س = ع1�س + ج� ز
  0 = 7 + )-9.8( ز  ،  ز = 0.7 ث   وهو زمن الو�شول اإلى اأق�شى ارتفاع.

 = 2 × 0.7 = 1.4 ث.
كلي

زمن التحليق الكلي: ز

كلي
�س = ع1�س ز

 5 = ع1�س × 1.4 ،  ع1�س = 3.57 م/ث.
�س = )3.57(2 + )7(2 = 61.75   ،  ع1 = 7.86 م/ث.

2
�س + ع1

2
ع1 2 = ع1

° 63 = θ ،  1.96 = 
7������������3.57  = ������������ع1�س

ع1�س  = θظا

�شوؤال �شفحة )58(: 

 ج� ز2
1�����2 �س = ع1 ز + 

 × )-9.8( × ز2
1�����2  + 0 = 0.8 -

ز2 = 0.16 ،   ز = 0.4 ثانية   وهو زمن التحليق املح�شوب يف املثال نف�شه، وهذا يعني اأن زمن و�شول 
اجل�شم املقذوف اإلى �شطح الأر�س، يعتمد فقط على ارتفاعه عن �شطح الأر�س.

مراجعة )2-2(  �شفحة )59(:
اأ (  تقذف ب�شكل راأ�شي.              ب (  تقذف بزاوية مع الأفق.( 1
مبا اأن �رشعة املتزلج الأفقية تبقى ثابتة وم�شاوية ل�رشعة املزلقة؛ فاإنه وبح�شب العالقة:( 2

 �س = ع1�س ز ، يقطع كالهما امل�شافة الأفقية نف�شها يف زمن معني.
ي�شالن مًعا، فزمن الو�شول اإلى �شطح الأر�س يعتمد على الرتفاع عن �شطح الأر�س فقط، ول يعتمد ( 3

على ال�رشعة.
املرّكبة الأفقية ل�رشعته املتجهة، وت�شارعه.( 4

اإجابات الأ�سئلة والأن�سطة
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ي�شتنتج مفهوم القوة. -
ميّيز بني قوى التالم�س وقوى املجال. -

القوة، قوى تالم�س، قوى جمال، �شحب، دفع.الكتاب املدر�شي.

ال�شف التا�شع، الفيزياء )القوة(.  -

ال�شتق�شاء، التدري�س املبا�رش. 
الأ�شاليب الداعمة: اثِن ومّرر.

القوة وقوانين الحركة

ح�شة واحدةعدد احل�س�ص القوة
الف�سل الثالث:

الدر�ص الأول

نتاجات التعلم

ا�سرتاتيجيات التدري�س

التكامل الراأ�سي والأفقي

املفاهيم وامل�سطلحاتم�سادر التعلم

اإح�شار كرة تن�س وحتريكها على الطاولة اأو على �شطح اأر�شية الغرفة ال�شفية  اأمام الطلبة، وتوجيه الأ�شئلة الآتية:- 1
كيف ميكن تغيري اجتاه حركة الكرة؟ •
كيف ميكن زيادة �رشعة الكرة؟ •
كيف ميكن اإيقاف حركة الكرة؟ •

ل اإلى اأنه ل بد من التاأثري بقوة يف الكرة لتغيري حالتها، واأن - 2 تلّقي اإجابات الطلبة ومناق�شتهم؛ للتو�شّ
تغري مقدار  فاإنها  توؤّثر يف ج�شم متحّرك،  فاإنها حتّركه، وعندما  �شاكن،  توؤّثر يف ج�شم  القوة عندما 

�رشعته اأو اجتاهها اأو كليهما مًعا.
توزيع الطلبة يف جمموعات.- 3
اإلى درا�شة ال�شكل )3–2( يف ال�شفحة )66(، والإجابة عن الأ�شئلة التي تليه وتعبئة - 4 توجيه الطلبة 

اجلدول )3–1( يف ال�شفحة )67(. 
ليتم - 5 املجموعات؛  بني  الإجابات  تبادل  يتم  بحيث  اأخرى،  جمموعة  اإلى  جمموعة  كل  اإجابة  مترير 

ت�شحيحها وتقدمي التغذية الراجعة واإعادتها.

اإجراءات التنفيذ
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ت�شّنف وفق - 6 القوى  اأن  التاأكيد على  ثم  اإن وجدت،  الأخطاء  املجموعات وت�شويب  اأعمال  مناق�شة 
الطريقة التي ينتقل بها اأثر تلك القوى يف الأج�شام اإلى: قوى تالم�س وقوى جمال. 

العمل - 7 اإليهم  املدر�شي، والطلب  الكتاب  ال�شفحة )66( من  –2( يف  ال�شكل )3  اإلى  الطلبة  توجيه 
ب�شكل فردي مللء اجلدول ) 3-1( يف ال�شفحة )67(، ثم الطلب اإلى كل طالب اأن ميّرر اإجابته اإلى 

زميله الذي يجل�س بجانبه لت�شحيح الإجابات.

يخلط بع�س الطلبة بني مفهوم الكتلة ومفهوم الوزن.  -

عاج
 قارن بين الكتلة والوزن من حيث: الوحدة ، اأداة القيا�س عمليًّا، تغير كل منهما باختالف المكان. -

احلل
الوزنالكتلة

نيوتنكغالوحدة
ميزان ناب�سميزان ذو كفتنياأداة القيا�س

يتغري وفق البعد عن مركز الأر�سل تتغريالتغري مع املكان
اإثراء

ما الفرق بني القوة والوزن؟ -
احلل

ب�شكل عام اأي موؤّثر في الأج�شام ي�شّمى قوة، والقوة الناتجة عن تاأثير الجاذبية الأر�شية ت�شّمى الوزن،   
واتجاهها يكون نحو الأ�شفل باتجاه الأر�س دائًما.

تقا�س القوة يف النظام العاملي )كغ، م، ث( بوحدة نيوتن؛ حيث اإن كل )1( نيوتن = كغ .م / ث2. -

ا�شرتاتيجية التقومي:  املالحظة. -
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي. -

ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته

اأخطاء �سائعة

الفروق الفردية

معلومات اإ�سافية
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)فّكر( �شفحة  )66(: ل، ففي حالت ت�شّبب القوة تغيري �شكل اجل�شم، مثل التاأثري يف كرة من املعجون بقوة، 
اأو ال�شغط بقوة على قطعة اإ�شفنج.

�شوؤال �شفحة  )67(: قوى جمال: الإلكرتونات يف مداراتها، ال�شم�س والأر�س.

قوى تالم�س: دفع �شندوق، حمل �شندوق.
اجلدول ) 3 – 1 ( �شفحة  )67(:

ه�ج�اأالمجموعة 1
ودبالمجموعة 2

مراجعة )3-1(  يف ال�شفحة )69(:

توؤدي القوة املوؤثرة اإلى زيادة �رشعة اجل�شم اأو نق�شانها، اأو تغّير اجتاه حركته، اأو تغرّي �شكل اجل�شم، اأو ( 1
هذه التغرّيات جميعها مًعا اأو بع�شها.

القوة التي لو اأّثرت منفردة يف اجل�شم؛ لكان لها تاأثري يكافئ تاأثري قوى متعددة جمتمعة. ( 2
قوى تالم�س: )ق�شيب اأبونايت مدلوك بال�شوف يجذب ق�شيب زجاج مدلوك باحلرير، قوة ال�شد يف ( 3

احلبل، قوة اللزوجة يف الع�شل، قوة الطفو املوؤّثرة يف ج�شم معّلق يف �شائل، قوة �شحب ح�شان لعربة( 
قوى جمال: )الوزن، قوة التنافر املغناطي�شي بني اأقطاب مت�شابهة(. 

ل يعني وجود ج�شم �شاكن اأنه ل يوجد قوى توؤّثر فيه، فالطاولة توؤثر فيها قوتان يف الجتاه العمودي؛ ( 4
قوة وزنها باجتاه )-�س(، والقوة العمودية املوؤّثرة من الأر�س فيها باجتاه )+�س(.

اإجابات الأ�سئلة والأن�سطة

ا�شم الطالبالرقم
ح مفهوم  يو�شّ

القوة.
يذكر تاأثير القوة 

في الأج�شام.
يذكر وحدات 

القوة.
يذكر اأمثلة على 

قوى تام�س.
يذكر اأمثلة على 

قوى مجال.
يميّز بين القوة 

وعوالوزن.
جم

الم
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ا =4 ، جيد = 3 ، مقبول =2 ،  �شعيف = 1 التقدير:  ممتاز = 5 عالمات ، جيد جدًّ
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ي�شتنتج القانون الأول يف احلركة لنيوتن. -
يف�رّش م�شاهدات حياتية  على القانون الأول يف احلركة لنيوتن. -

الق�شور الذاتي.الكتاب املدر�شي.

ال�شف التا�شع، الفيزياء )قوانني احلركة لنيوتن(. -

التدري�س املبا�رش. 
الأ�شاليب الداعمة: رفع الأيدي.

القوة وقوانين الحركة

ح�شة واحدةعدد احل�س�ص قوانني احلركة لنيوتن
الف�سل الثالث:

الدر�ص الثاين

نتاجات التعلم

ا�سرتاتيجيات التدري�س

التكامل الراأ�سي والأفقي

املفاهيم وامل�سطلحاتم�سادر التعلم

�لتمهيد باإجر�ء �لن�ساط �لو�رد يف كتاب �لطالب يف �ل�سفحة )70( ال�شكل )3 – 4(، ثم توجيه ال�شوؤال الآتي:- 1
مَب تف�رّس �سقوط قطعة �لنقد د�خل �لكاأ�ض؟ •

اأمام - 2 الطاولة  �شطح  الورق على  قطعة من  النقد على  قطعة من  و�شع  �آخر وهو  ن�ساط  �إجر�ء  وميكن 
الطلبة،  ثم �شحب الورقة ب�رشعة. يالحظ الطلبة اأن قطعة النقد مل تغادر مكانها، وتكّرر التجربة اأمام 

الطلبة، ثم يوجه ال�شوؤال الالآتي:  
براأيكم، ملاذا مل ت�شقط قطعة النقد، اأو حتى مل تغادر مو�شعها؟ •

ل اإلى اأن اجل�شم ال�شاكن يبقى �شاكًنا.- 3 تلّقى اإجابات الطلبة، وبعد مناق�شتهم يتم التو�شّ
توجيه ال�شوؤال الآتي: عند ركل كرة القدم على اأر�س امللعب؛ فاإنها تتوّقف بعد فرتة من الزمن، ملاذا؟- 4
تلّقي اإجابات الطلبة، حيث يوؤكد الطلبة اأن قوة الحتكاك هي ال�شبب يف توّقف كرة القدم، ثم يوجه - 5

ال�شوؤال الآتي: ماذا لو اأزلنا قوة الحتكاك، ماذا يحدث لكرة القدم؟
تلّقي اإجابات الطلبة، حيث يوؤكد الطلبة اأن كرة القدم �شت�شتمر باحلركة من دون توّقف.- 6

اإجراءات التنفيذ

)3-2-1( القانون الأول يف احلركة لنيوتن
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اأن: اجل�شم ال�شاكن يبقى - 7 اإلى القانون الأول يف احلركة لنيوتن، الذي ين�س على  ل مع الطلبة  التو�شّ
�شاكًنا، واجل�شم املتحّرك ب�رشعة متجهة ثابتة يبقى كذلك، ما مل توؤثر فيه قوة حم�شلة تغرّي من حالته.

الذاتي، ثم - 8 الق�شور  اإلى مفهوم  ل  للتو�شّ ال�شفحة )71(؛  �إلىتنفيذ ن�ساط )3-1( يف  �لطلبة  توجيه 
توجيه الأ�شئلة الآتية: 

اأيهما اأ�شهل، دفع ج�شم �شاكن اأم متحّرك؟ •
اأيهما اأ�شهل، دفع دراجة اأم �شيارة؟ ملاذا؟ •

ل اإلى اأن:- 9 تلّقي اإجابات الطلبة، وبعد احلوار واملناق�شة يتم التو�شّ
الق�شور الذاتي خا�شية للج�شم ت�شف ميله اإلى املحافظة على حالته احلركية، وممانعة اأي تغيري فيها،  •

والق�شور الذاتي هو اأن اجل�شم عاجز عن احلركة من تلقاء نف�شه. 
يعرف القانون الأول يف احلركة لنيوتن )قانون الق�شور(. •

لنيوتن، وا�شتخدام رفع - 10 القانون الأول يف احلركة  اأُخرى على  اأمثلة  اإلى ذكر  يف اخلتام يوجه الطلبة 
الأيدي موافق اأو غري موافق  على املثال.

عاج
توجيه اأمثلة اإ�شافية على كل من القانون الأول والثالث من امل�شاهدات احلياتية، وتف�شريها.  -
التاأكيد باأنه يف حالة القانون الأول، ينتقل اجل�شم من حالة حركة اإلى �شكون اأو العك�س وب�شكل عام عند  -

حدوث تغيري يف حالته احلركية.

الفروق الفردية

النفط ونقل املاء من الداخل بحيث حتتوي على  - يعتمد الق�شور الذاتي على الكتلة، وت�شّمم �شهاريج 
حجرات منف�شلة.

معلومات اإ�سافية

يخلط بع�س الطلبة بني امل�شاهدات احلياتية املتعّلقة يف القانون الأول يف احلركة لنيوتن والقانون الثالث.  -
اأخطاء �سائعة
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)فّكر( �شفحة )70(: حركة الأقمار ال�شناعية، حركة رّقا�س ال�شاعة، حركة كرة زجاجية على �شطح اأمل�س.

)فّكر( �شفحة )71(: يعمل حزام الأمان على جعل ج�شم الراكب جزًءا من احلافلة؛ فيمنع اجل�شم من الندفاع 
اإلى الأمام عند التوقف املفاجيء للحافلة.

مراجعة  )3 – 2( �شفحة )75(:

عند التوقف املفاجيء، تندفع اإلى الأمام وت�شقط من اأعلى ال�شاحنة، وعند النطالق بت�شارع تندفع ( 1
احلمولة اإلى اخللف وت�شقط من اأعلى ال�شاحنة.

اجل�شم متزن بحيث اإن قوة الوزن اإلى الأ�شفل، ت�شاوي القوة العمودية اإلى الأعلى على اجل�شم.( 2

ا�شم الطالبالرقم
ح المق�شود  يو�شّ
بالق�شور الذاتي.

يذكر ن�س 
القانون الأول في 

الحركة لنيوتن.

يذكر م�ضاهد�ت 
حياتية على 

القانون الأول في 
الحركة لنيوتن. 

يف�ّشر اندفاع 
الراكب 

عند التوقف 
المفاجيء 
للحافلة. 

وع
جم
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ا =4 ، جيد = 3 ، مقبول =2 ،  �شعيف = 1 التقدير:  ممتاز = 5 عالمات ، جيد جدًّ

اإجابات الأ�سئلة والأن�سطة

ا�شرتاتيجية التقومي:  املالحظة. -
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي. -

ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته



43

ي�شتنتج القانون الثاين يف احلركة لنيوتن.  -
يحل م�شائل ح�شابية على القانون الثاين يف احلركة لنيوتن. -

الت�شارع.الكتاب املدر�شي.

التا�شع، الفيزياء )قوانني احلركة لنيوتن(. -

التدري�س املبا�رش، التعلم التعاوين، ال�شتق�شاء 
الأ�شاليب الداعمة: جولة البو�شرت.

القوة وقوانين الحركة

ح�شتانعدد احل�س�ص قوانني احلركة لنيوتن
الف�سل الثالث:

الدر�ص الثاين

نتاجات التعلم

ا�سرتاتيجيات التدري�س

التكامل الراأ�سي والأفقي

املفاهيم وامل�سطلحاتم�سادر التعلم

التمهيد بتوجيه الأ�شئلة الآتية:- 1
اذكرن�س القانون الأول يف احلركة لنيوتن. •
اذكر م�شاهدات حياتية على القانون الأول يف احلركة لنيوتن. •

توزيع الطلبة يف جمموعات.- 2
توجيه املجموعات اإلى تنفيذ ورقة العمل )3-1(، ل�شتنتاج القانون الثاين يف احلركة لنيوتن.- 3
املدر�شي؛ ل�شتق�شاء - 4 الكتاب  ال�شفحة )72( من  )3-2( يف  �لن�ساط  تنفيذ  �إلى  توجيه كل جمموعة 

العالقة بني القوة والت�شارع ريا�شيًّا.
توجيه املجموعات اإلى الإجابة عن �أ�سئلة �لن�ساط على بو�سرت.- 5
تقومي النتائج التي ح�شلت عليها كل جمموعة عن طريق جولة البو�شرت.- 6
ل اإلى القانون الثاين يف احلركة لنيوتن بالكلمات والرموز.- 7 احلوار واملناق�شة، والتو�شّ
حل املثال )3-1( على اللوح مب�شاركة الطلبة.- 8

اإجراءات التنفيذ

)3-2-2( القانون الثاين يف احلركة لنيوتن
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توجيه الطلبة اإلى حل ال�شوؤال يف ال�شفحة )73( ب�شكل فردي، ومناق�شة اإجاباتهم.- 9
توجيه الطلبة اإلى حل �شوؤال  الإثراء بو�شفه واجًبا بيتيًّا .- 10

عاج
توجيه اأمثلة بحيث تكون القوة املح�شلة ت�شاوي �شفًرا. -

اإثراء
توقفت  - فاإذا  م�شتقيم  اأفقي  �شاعة، على طريق  ثابتة )90( كم/  ب�رشعة  ت�شري  كتلتها )900( كغ  �شيارة 

ال�شيارة بعد اأن قطعت م�شافة )100( م، اح�شب القوة الالزمة لإيقاف ال�شيارة.
احلل

ع1 = 25 م/ث
2 + 2ت∆�س

 = ع1
2

ع2
0 = 625 + 2 × ت × 100

ت = -3.125 م/ث2
 ق = ك × ت

3.125 × 900=
= 1250 نيوتن

الفروق الفردية

يظن بع�س الطلبة اأن اجل�شم املتزن ل توؤّثر فيه قوة.  -
اأخطاء �سائعة

ا�شرتاتيجية التقومي:  التقومي املعتمد على الأداء. -
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي. -

ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته
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ا�شم الطالبالرقم

يذكر ن�س 
القانون الثاني في 

الحركة لنيوتن.

يذكر الوحدات 
الم�شتخدمة 

للقوة.

يحل م�شائل 
ح�شابية على 

القانون الثاني في 
الحركة لنيوتن.

يحّلل القوة اإلى 
مرّكبتين اأفقية 

وعوعمودية.
جم

الم
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ا =4 ، جيد = 3 ، مقبول =2 ،  �شعيف = 1 التقدير:  ممتاز = 5 عالمات ، جيد جدًّ

�شوؤال �شفحة )71(: �شندوق ينزلق على �شطح مائل، �شاحنة ت�شري بت�شارع على طريق اأفقي. 

)فّكر( �شفحة )72(:الت�شارع ي�شاوي �شفًرا، يدل على اأن اجل�شم ي�شري ب�رشعة ثابتة ميّثل القانون الأول يف 
احلركة لنيوتن.

مراجعة )3 – 2( �شفحة )75(:

يزداد ت�شارع ال�شاحنة؛ لأن الكتلة تتناق�س مع مرور الزمن ويف الوقت نف�شه القوة ثابتة وذلك ح�شب   )4
القانون الثاين يف احلركة لنيوتن.

اإجابات الأ�سئلة والأن�سطة
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ورقة عمل )1-3(
القانون الثاين يف احلركة لنيوتن

الهدف: ا�شتنتاج القانون الثاني في الحركة لنيوتن.
المواد والأدوات

عربة ميكانيكية، واثقال مختلفة )100غ –300غ (، 
وخيط، وبكرة، وخّطاف، وحامل اأثقال. 

)تركيب الأدوات كما في ال�شكل(.
الخطوات 

اإح�شار عربة ميكانيكية وربطها بخيط، وو�شعها على الطاولة.( 1
ربط اخليط بخّطاف، وجعله يتدّلى على بكرة مثبتة على طرف الطاولة.( 2
تثبيت العربة باليد، واإ�شافة ثقل اإلى اخلّطاف.( 3
ترك العربة حرة احلركة.( 4
تكرار اخلطوة باإ�شافة ثقل يف كل مرة اإلى اخلّطاف.( 5

�لمناق�ضة
ماذا يمّثل الثقل في الخّطاف بالن�شبة اإلى العربة الميكانيكية؟ وما اأثره في العربة؟  )1

ما اأثر الثقل المعّلق بالخّطاف في ت�شارع العربة؟  )2
ماذا ت�شتنتج؟  )3

�إجابات �أ�ضئلة �لمناق�ضة
يمّثل قوة �شحب توؤثر في العربة، تحّرك العربة على الطاولة.  )1

ت�شارع  اإلى زيادة  توؤدي  القوة  العربة. ومن ثم، زيادة  الخّطاف زادت �شرعة  اإلى  اأ�شفنا كتلة  كلما   )2
العربة.

اإذا اأّثرت قوة مح�شلة في ج�شم؛ فاإنها تك�شبه ت�شارًعا.  )3

90

270

100

280

110

290

120

300

13
0

310

14
0

320

15
0

330

16
0

340

17
0

350

18
0 0360

19
0

10

20
0

20

21
0

30

22
0

40

23
0

50

240

60

250

70

260

80

90
270

100
280

110
290

120
300

13
0

310

14
0

320

15
0

330

16
0

340

17
0

350

18
0 0360

19
0

10

20
0

20

21
0

30

22
0

40

23
0

50

240
60

250
70

260
80



47

ي�شتنتج القانون الثالث يف احلركة لنيوتن. -
يف�رّش م�شاهدات حياتية على القانون الثالث يف احلركة لنيوتن. -

الفعل، رد الفعل، زوجا القوة.الكتاب املدر�شي.

التا�شع، الفيزياء )قوانني احلركة لنيوتن(. -

التدري�س املبا�رش، التعلم التعاوين، ال�شتق�شاء. 
الأ�شاليب الداعمة: جولة البو�شرت.

القوة وقوانين الحركة

ح�شة واحدةعدد احل�س�ص
الف�سل الثالث:

الدر�ص الثاين

نتاجات التعلم

ا�سرتاتيجيات التدري�س

التكامل الراأ�سي والأفقي

املفاهيم وامل�سطلحاتم�سادر التعلم

�لتمهيد بتنفيذ ن�ساط، بحيث يطلب اإلى اأحد الطلبة القفز اإلى الأعلى اأمام الطلبة، وتوجيه ال�شوؤال - 1
الآتي:

ما الإجراء الذي قام به الطالب كي يتمكن من القفز اإلى الأعلى؟ •
تلّقي اإجابات الطلبة، وتكرار �لن�ساط ملتابعة حركة �لطالب يف �أثناء عملية �لقفز �إلى �لأعلى.- 2
ل اإلى اأن الطالب كي ي�شتطيع القفز، لبد من ثني قدميه اإلى الأ�شفل؛ اأي اأنه يدفع الأر�س - 3 التو�شّ

اإلى الأ�شفل )فعل( وبهذا تدفعه الأر�س اإلى الأعلى )رد فعل(، والأثر ل يظهر على الأر�س لكرب 
كتلتها وكذلك ميكن تف�شري عملية امل�شي.

توجيه الأ�شئلة الآتية:- 4
لدفع القارب اإلى الأمام، باأي اجتاه يتم التجديف؟ •
عند انطالق القذيفة من املدفع، كيف يكون اجتاه حركته؟ •

تلّقي اإجابات الطلبة وتف�شري امل�شاهدات احلياتية.- 5

اإجراءات التنفيذ

قوانني احلركة لنيوتن

)3-2-3( القانون الثالث يف احلركة لنيوتن
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ل اإلى اأن الفعل يكون باجتاه، ورد الفعل يكون بالجتاه املعاك�س.- 6 احلوار واملناق�شة؛ للتو�شّ
تنفيذ ورقة العمل )3-2( للتمييز بني القانون الأول يف احلركة لنيوتن والقانون الثالث يف احلركة - 7

لنيوتن.
ا�شتخدام جولة البو�شرت لعر�س اإجابات ورقة العمل.- 8
ل اإلى ن�س القانون الثالث يف احلركة لنيوتن: اإذا تفاعل ج�شمان بحيث اأثر اجل�شم الأول يف - 9 التو�شّ

اجل�شم الثاين بقوة، فاإن الثاين يوؤّثر يف الأول بقوة ت�شاويها مقداًرا، وتعاك�شها اجتاًها.
ل مع �لطلبة �إلى �لنقاط �لآتية:- 10 �لتو�سّ

توجد القوى يف الطبيعة على �شكل اأزواج )فعل ورد فعل(، اأي ل توجد قوة منفردة. •
زوجا القوى املتبادلة بني ج�شمني متجان�شان، فاإذا كان الفعل قوة جذب؛ فاإن رد الفعل يكون  •

قوة جذب.
زوجا القوى املتبادلة بني ج�شمني متزامنان، فهما ين�شاآن مًعا ويختفيان مًعا. •
الفعل ورد الفعل قوتان توؤّثران يف ج�شمني خمتلفني؛ لذا، ل حت�شب حم�شلتهما. •

عاج
ا�شتخدام الر�شم لتو�شيح تاأثري كل من القوتني املختلفتني على كل من اجل�شمني.

يظن بع�س الطلبة اأن القوى املح�شلة يف تطبيقات القانون الثالث يف احلركة لنيوتن ت�شاوي �شفًرا. -

الفروق الفردية

اأخطاء �سائعة
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)فّكر( �شفحة )74(:
تال�شق اجل�شمني وحركتهما مًعا بال�رشعة نف�شها.

مراجعة )3 – 2( �شفحة )75(:
دفع العجالت لالأر�س، دفع الأر�س للعجالت، القوة الكهربائية املوؤّثرة من الورقة الأولى يف الورقة ( 3

الثانية يف الورقة الأولى، يدفع ال�شباح املاء باجتاه ال�رشق  الثانية والقوة الكهربائية املوؤّثرة من الورقة 
واملاء يدفع ال�شباح باجتاه الغرب، يوؤّثر القطب الأول بقوة جتاذب يف القطب الثاين، ويوؤثر القطب 

الثاين بقوة جتاذب يف القطب الأول، يدفع العّداء الأر�س بقدميه وتدفع الأر�س العداء.

ا�شم الطالبالرقم

يذكر ن�س القانون 
الثالث في الحركة 

لنيوتن.

يذكر م�ضاهد�ت 
حياتية على  

القانون الثالث في 
الحركة لنيوتن.

يف�ّشر ارتداد 
المدفع عند 

انطاق القذيفة 
منه .

ي�ضنّف �لم�ضاهد�ت 
الحياتية ح�شب  
القانون الأول في 
الحركة لنيوتن  

والقانون الثالث في 
الحركة لنيوتن.

وع
جم

الم

12345123451234512345
1
2
3
4
5
6
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9

10
ا =4 ، جيد = 3 ، مقبول =2 ،  �شعيف = 1 التقدير:  ممتاز = 5 عالمات ، جيد جدًّ

ا�شرتاتيجية التقومي:  التقومي املعتمد على الأداء. -
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي. -

ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته

اإجابات الأ�سئلة والأن�سطة
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�شّنف امل�شاهدات الآتية وفق تف�شريها با�شتخدام القانون الأول يف احلركة لنيوتن، اأو القانون الثالث ( 1
يف احلركة لنيوتن. 

ربط حزام الأمان. اأ   ( 
تثبيت ال�شلم فوق �شيارة الإطفاء. ب( 

خرطوم الإطفاء يحتاج اإلى اأكثر من �شخ�س لتثبيته بالتجاه ال�شحيح. ج�( 
ال�شاروخ والغازات. د  ( 

كتاب على �شطح الطاولة. ه� ( 
اندفاع الراكب اإلى الخلف عند النطالق المفاجئ للحافلة. و  ( 

اإجابة ورقة عمل )2-3(

القانون الأول في الحركة لنيوتن، يحافظ على �شالمة الركاب من التوّقف المفاجئ لل�شيارة؛  اأ   ( 
وذلك لأن ج�شم الراكب قا�شر عن تغيير حالته الحركية.

القانون الأول في الحركة لنيوتن، ب�شبب الق�شور الذاتي لل�شلم لتغيير حالتها الحركية. ب( 
فعل  رد  قوة  ينتج  الإطفاء  خرطوم  من  الماء  اندفاع  عند  لنيوتن،  الحركة  في  الثالث  القانون  ج�( 

للخرطوم باندفاعه نحو الخلف.
يتاأثر  الأ�شفل  نحو  ال�شاروخ  من  الغازات  اندفاع  ب�شبب  لنيوتن،  الحركة  في  الثالث  القانون  د  ( 

ال�شاروخ بقوة رد فعل فيندفع نحو الأعلى.
القانون الأول في الحركة لنيوتن، حيث اإن الكتاب في حالة اتزان   ق = �شفر. ه� ( 

القانون الأول في الحركة لنيوتن )الق�شور الذاتي(؛ فج�شم الراكب �شاكن وميانع تغيري حالته  و  ( 
احلركية وهي ال�شكون؛ فيندفع نحو اخللف.

ورقة عمل )2-3(
التمييز بني القانون الأول يف احلركة لنيوتن والقانون 

الثالث يف احلركة لنيوتن.
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يذكر اأنواع القوى.  -
يف�رّش من�شاأ قوة الحتكاك. -
ميّيز بني معامل الحتكاك ال�شكوين، ومعامل الحتكاك احلركي. -
يحل م�شائل ح�شابية على قوانني احلركة. -
ن من بناء خمطط اجل�شم احلر. - يتمّكّ

ق��وة الحت��كاك، معام��ل الحتكاك ال�ش��كوين، الكتاب املدر�شي.
معامل الحتكاك احلركي، خمطط اجل�شم احلر.

ال�شف التا�شع، الفيزياء )تطبيقات على قوانني احلركة(. -

التدري�س املبا�رش، التعلم التعاوين، ال�شتق�شاء.      
الأ�شاليب الداعمة: جولة البو�شرت، اثِن ومّرر.

القوة وقوانين الحركة

اأربع ح�ش�سعدد احل�س�ص تطبيقات
الف�سل الثالث:

الدر�ص الثالث

نتاجات التعلم

ا�سرتاتيجيات التدري�س

التكامل الراأ�سي والأفقي

املفاهيم وامل�سطلحاتم�سادر التعلم

ا، وتوجيه ال�شوؤال الآتي: - 1 التمهيد باإح�شار كرة تن�س، ثم تركها ت�شقط �شقوًطا حرًّ
ما ال�شبب الذي يجعل الكرة ت�شقط  اإلى الأ�شفل؟ •

ال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة، والتاأكيد على اأنه توؤّثر الأر�س بقوة جذب يف الأج�شام باجتاه مركزها، - 2
وت�شّمى الوزن.

توجيه الطلبة اإلى ال�شكل )3 –12( يف ال�شفحة )76( وتوجيه ال�شوؤال الآتي:- 3
ما القوة املوؤّثرة يف ال�شندوق. •

تلّقي اإجابات الطلبة، والتاأكيد على اأن قوة ال�شد يف احلبل هي التي تعمل على �شحب اجل�شم.- 4
توجيه الطلبة اإلى ال�شكل )3 –11( يف ال�شفحة )76(،  وتوجيه ال�شوؤال الآتي:- 5

ما القوى املوؤثرة التي جتعل التفاحة يف حالة اتزان �شكوين؟ •

اإجراءات التنفيذ
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و�شع الكتاب على الطاولة اأمام الطلبة، وتوجيه الأ�شئلة الآتية:- 6
ملاذا ل ي�شقط الكتاب عن الطاولة؟ •
ما القوى املوؤّثرة يف الكتاب؟ •
ار�شم ال�شكل، وحّدد القوى املوؤّثرة فيه.  •

تلّقي اإجابات الطلبة، والتاأكيد على اأنه يوجد قوة عمودية يوؤّثر بها ال�شطح يف اجل�شم اإلى الأعلى ت�شّمى - 7
القوة العمودية، وتكون عمودية دائًما على ال�شطح، وتتجه بعيًدا عنه، وهي قوة تالم�س.

اإح�شاركرة تن�س ودحرجتها على الطاولة اأو على اأر�شية غرفة ال�شف اأمام الطلبة، وتوجيه ال�شوؤال الآتي: - 8
ما ال�شبب الذي جعل الكرة تتوّقف عن احلركة؟ •

تلّقي اإجابات الطلبة، والتاأكيد على اأن القوة التي ت�شببت بتوّقف الكرة هي قوة الحتكاك، فهي تعيق - 9
حركة الأج�شام وتكون بعك�س اجتاه احلركة دائًما، وتن�شاأ بني ال�شطوح املتالم�شة.

توجيه الطلبة اإلى ال�شكل )3 – 14( يف ال�شفحة )78(، ثم ر�شمه على اللوح، وتوجيه الأ�شئلة الآتية:- 10
ماذا يطلق على القيمة العظمى لقوة الحتكاك ال�شكوين؟ •
 ما اأنواع الحتكاك؟ •
اأيهما اأكرب: معامل الحتكاك ال�شكوين، اأم احلركي؟ •
اأعِط اأمثلة على الحتكاك ال�شكوين، واأخرى على الحتكاك احلركي. •
ما فوائد الحتكاك؟ •

ل الطلبة اإلى اأنه:- 11 تلّقي اإجابات الطلبة، وبعد احلوار واملناق�شة يتو�شّ
نوعان  ويوجد  احلدية،  الحتكاك  قوة  ا�شم  ال�شكوين  الحتكاك  لقوة  العظمى  القيمة  على  ُيطلق 
لالحتكاك: الحتكاك ال�شكوين الذي ينتج عند حتريك ج�شم �شاكن على �شطح خ�شن، والحتكاك 
احلركي الذي ينتج عندما يكون اجل�شم يف حالة حركة على �شطح خ�شن، ويكون معامل الحتكاك 
ال�شكوين اأكرب من معامل الحتكاك احلركي عادًة. قوة الحتكاك �رشورية للم�شي وحلركة ال�شيارات، 

يف حني اأن قوة الحتكاك بني اأجزاء حمّرك ال�شيارة �شارة يجب تقليل اأثرها.
حل املثال )3 –2( يف ال�شفحة )80( ، مب�شاركة عدد من الطلبة على اللوح.- 12
توزيع الطلبة يف جمموعات، وتوجيه كل جمموعة اإلى حل ومناق�شة املثال )3 –3( يف ال�شفحة )80(، - 13
كتابة حل املثال على اللوح، ثم متّرر كل جمموعة الإجابة اإلى جمموعة اأخرى )اثِن ومّرر(.- 14
توجيه الطلبة اإلى حل املثال )3 -4(، ثم توجيه اأحد الطلبة اإلى حله على اللوح.- 15
توجيه ال�شوؤال الآتي: اإذا �ُشحب نظام مكّون من ج�شمني مًعا كيف ندر�س حركة النظام؟ واإذا اأردنا - 16

درا�شة حركة اأحد اجل�شمني؟
توجيه الطلبة اإلىحل املثال )3-5( ب�شكل فردي، ثم توجيه اأحد الطلبة اإلى مناق�شة احلل على اللوح.- 17
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ا�شرتاتيجية التقومي:  املالحظة. -
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي )1-3(، )2-3(. -

ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته

�سلم التقدير الرقمي )1-3(

ا�شم الطالبالرقم
يذكر اأنواع 

القوى.

يفّرق بين الحتكاك 
ال�شكوني 

والحتكاك الحركي.

يف�ّشر ارتداد 
المدفع عند 

انطاق
 القذيفة منه.

يحل م�شائل 
ح�شابية على  

القانون الثاني في 
الحركة لنيوتن.

يبّين القوى 
الموؤثرة في ج�شم 

�شاكن على
 �شطح مائل.

وع
جم

الم
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ا =4 ، جيد = 3 ، مقبول =2 ،  �شعيف = 1 التقدير:  ممتاز = 5 عالمات ، جيد جدًّ

ل حل املعادلت باحلذف. - يف حالة النظام املكّون من ج�شمني اأو اأكرث، يف�شّ
معلومات اإ�سافية

توجيه كل جمموعة اإلى حل ومناق�شة املثال )3 –6( يف ال�شفحة )83(، ثم كتابة املثال على اللوح، - 18
ثم متّرر كل جمموعة الإجابة اإلى جمموعة اأخرى )اثِن ومّرر(.

)اثِن - 19 اأ�شلوب  ال�شفحة )95(، وبا�شتخدام  ال�شوؤال )10( يف  اإلى حل ومناق�شة  توجيه كل جمموعة 
ومّرر( لت�شحيح اإجابات املجموعات، ثم مناق�شة احلل على اللوح.

توجيه الطلبة اإلى حل ال�شوؤال )5( يف ال�شفحة )94(؛  بو�شفه واجًبا بيتيًّا.- 20

اإثراء
ماذا يحدث عند انقطاع حبل امل�شعد الكهربائي؟ -

احلل
ا فيكون الوزن الظاهري للج�شم �شفًرا، اأي ي�شبح اجل�شم يف حالة انعدام الوزن. - ي�شقط اجل�شم �شقوًطا حرًّ

الفروق الفردية
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�سلم التقدير الرقمي )2-3(

ا�شم الطالبالرقم
يذكر ن�س قانون 

الجذب العام.

يفّرق بين الحركة 
الدائرية والحركة 

الدورانية.

يذكر تطبيقات 
القوة المركزية. 

يحل م�شائل 
ح�شابية على  

الت�شارع المركزي.

يحل م�شائل 
ح�شابية على 

وعالقوة المركزية.
جم

الم
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
ا =4 ، جيد = 3 ، مقبول =2 ،  �شعيف = 1 التقدير:  ممتاز = 5 عالمات ، جيد جدًّ

�شوؤال �شفحة )79(: معامل الحتكاك ال�شكوين اأكرب من معامل الحتكاك احلركي.
)فّكر( �شفحة )79(: وذلك كي تكون قوة الحتكاك كبرية. ومن ثم، تقّلل من النزلق.

مراجعة )3-3( �شفحة )85(:
قوة تعيق حركة الأج�شام وتكون بعك�س اجتاه احلركة دائًما، وتن�شاأ بني ال�شطوح املتالم�شة.( 1
تعتمد قوة الحتكاك على طبيعة ال�شطحني املتالم�شني.( 2
الحتكاك ال�شكوين: الحتكاك بني عجالت ال�شيارة والأر�س.( 3

الحتكاك احلركي: �شحب ج�شم على �شطح خ�شن ويتحّرك اجل�شم.  
ل اإلى الإجابة من درا�شة ال�شكل )3-13( يف ال�شفحة )77(.( 4 ميكن التو�شّ

اإجابات الأ�سئلة والأن�سطة
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ي�شتنتج العالقة الريا�شية  للقوة املركزية. -
ي�شتق�شي الأ�شكال املتعددة للقوة املركزية التي توؤّثر يف الأج�شام. -
يذكر ن�س قانون اجلذب العام. -
يحل م�شائل ح�شابية ب�شيطة على الت�شارع املركزي والقوة املركزية. -

القوة وقوانين الحركة

ح�شتانعدد احل�س�ص احلركة الدائرية املنتظمة وقانون اجلذب العام
الف�سل الثالث:

الدر�ص الرابع

نتاجات التعلم

الت�شارع املركزي، القوة املركزية.الكتاب املدر�شي.  

ال�شف التا�شع، الفيزياء )قانون اجلذب العام(. -

التدري�س املبا�رش، العمل يف جمموعات، ال�شتق�شاء.
الأ�شاليب الداعمة: جولة بو�شرت.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

التكامل الراأ�سي والأفقي

املفاهيم وامل�سطلحاتم�سادر التعلم

توجيه الطلبة اإلى التمعن يف ال�شكل )3 –26( يف ال�شفحة )86(، وتوجيه الأ�شئلة الآتية:- 1
كيف يقا�س زمن الدورات؟ •
هل ميكن ح�شاب ال�رشعة جل�شم يتّحرك حركة دائرية؟ •
هل حتتاج ملعرفة طول حميط هذا امل�شار الدائري؟ •
ما العالقة الالزمة حل�شاب ال�رشعة؟  •

ل اإلى اأنه ميكن ح�شاب ال�رشعة املما�شية من العالقة:- 2 تلّقي اإجابات الطلبة، والتو�شّ

  
�������������������������������������������������طول الم�شار الدائري 

الزمن الالزم لإتمام دورة واحدة ع = 

توجيه الطلبة اإلى التمعن يف ال�شكل )3 – 27/اأ(، يف ال�شفحة )86(، وتوجيه الأ�شئلة الآتية:- 3
هل يتغرّي اجتاه ال�رشعة على امل�شار الدائري؟ •
 هل يتغرّي مقدار ال�رشعة على امل�شار الدائري؟ •

اإجراءات التنفيذ
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هل يتحّرك اجل�شم على امل�شار الدائري ب�رشعة ثابتة، اأم يكت�شب ت�شارًعا ؟ عّلل اإجابتك.  •
ال�رشعة للج�شم - 4 اإلى ر�شم م�شار دائري حلركة ج�شم على م�شار دائري، وحتديد اجتاه  الطلبة  توجيه 

عند اأربع نقاط خمتلفة، وحتديد �جتاه �لت�سارع �لذي يكت�سبه �جل�سم و�جتاهه، ثم مقارنة ما مت ر�شمه مع 
ال�شكل )3 – 27/ب( يف �شفحة )86(.

اجل�شم - 5 فاإن  الدائرة، وبذلك  اآخر على حميط  اإلى  يتغرّي من موقع  ال�رشعة  اجتاه  اأن  اإلى  الطلبة  ل  يتو�شّ
اأي  الت�شارع كمية متجهة، فاإن اجتاهه عند  اأن  التغرّي يف اجتاه ال�رشعة، ومبا  يكت�شب ت�شارًعا ب�شبب 
حلظة يكون باجتاه مركز امل�شار الدائري، عموديًّا على اجتاه ال�رشعة املما�شية، الذي يطلق عليه ا�شم 

 .
نق�������ع2 الت�شارع املركزي ويعطى بالعالقة تم = 

الطلبة - 6 اأمام  دائرية  بحركة  به  والتلويح  خيط(،  بطرف  مربوطة  �شغرية  )كرة  ب�شيط  بندول  اإح�شار 
وتوجيه الأ�شئلة الآتية: 

اأين يكون اجتاه �رشعة الكرة بالن�شبة اإلى امل�شار الدائري؟ •
حّدد اجتاه ال�شد يف اخليط، ماذا متّثل قوة ال�شد يف اخليط؟ •
هل تكت�شب الكرة ت�شارًعا؟ حّدد اجتاهه. •
ا؟ • ما تتوقع اأن يحدث لو ترك اخليط حرًّ

باأنه يجب عليه ال�شتمرار - 7 اأمام زمالئه ويلّوح بالكرة ويخربهم ب�شعوره  اختيار اأحد الطلبة ليخرج 
ب�شحب اخليط للداخل؛ لتحافظ الكرة على دورانها يف م�شار دائري ن�شف قطره ثابت.

ل مع الطلبة اإلى اأنه كي تتحّرك الكرة بم�شار دائري له ن�شف قطر ثابت؛ فاإنه ل بد من ال�شتمرار ب�شحب - 8 التو�شّ
اخليط اإلى الداخل، واأنه يوؤّثر يف الكرة بقوة �شد باجتاه مركز الدوران مع اخليط للداخل ت�شّمى قوة مركزية.

توزيع الطلبة يف جمموعات، بحيث تطّبق كل جمموعة قانون نيوتن الثاين على ج�شم يتحّرك على م�شار دائري، - 9
.

نق����������ك ع2 ل اإليه على اللوح اأمام الطلبة. النتيجة: قم =  ثم توجيه قائد اإحدى املجموعات اإلى تو�شيح ما مت التو�شّ
التمعن يف ال�شكل )3 – 29( يف ال�شفحة )88(، الذي ميّثل �شوًرا خمتلفة لقوى تعمل بو�شفها قوى - 10

مركزية، بحيث ت�شف كل جمموعة احلركة الدائرية لكل �شكل من الأ�شكال، ثم تثّبت املجموعات 
الإجابة على بو�شرت وتعّلقها على اجلدار.

11 - )√( اإ�شارة  وو�شع  خمتلف،  بلون  الإجابات  وت�شحيح  بو�شرت،  جولة  بعمل  املجموعات  تكليف 
للعبارات ال�شحيحة.

توجيه الطلبة اإلى اإعطاء اأمثلة على تطبيقات القوة املركزية. - 12
حل املثال )3-7(  يف ال�شفحة )89(  على اللوح، مب�شاركة الطلبة.- 13
ا نحو الأر�س، وتوجيه الأ�شئلة الآتية:- 14 اإح�شار كرة وتركها ت�شقط �شقوًطا حرًّ
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ملاذا �شقطت الكرة نحو الأر�س؟ •
 ما مقد�ر �ل�رسعة �لبتد�ئية ل�سقوط �لكرة؟ •
ا يف اأثناء �شقوطها نحو الأر�س؟ •  هل اكت�شبت الكرة ت�شارَعً
ماذا ي�شّمى هذا الت�شارع؟ ما �شببه وما مقداره؟ وهل يتغري من مكان اإلىاآخر؟ •

اإلى اأن الأر�س جتذب الأج�شام الواقعة يف جمالها بقوة تعرف بقوة - 15 ل  تلّقي اإجابات الطلبة، والتو�شّ
اجلذب وهي الوزن، وتك�شبها ت�شارًعا ي�شّمى ت�شارع اجلاذبية الأر�شية. 

توجيه ال�شوؤال الآتي:- 16
ما العوامل املوؤّثرة يف قوة اجلذب بني ج�شمني ماديني؟ •

ل اإلى العوامل املوؤثرة يف قوة اجلذب بني ج�شمني ماديني، بالإ�شافة اإلى - 17 تلّقي اإجابات الطلبة، والتو�شّ
قانون اجلذب العام، وال�شيغة الريا�شية له. ومن ثم، تثبيت الإجابة على اللوح.

توزيع الطلبة يف جمموعات، بحيث حت�شب كل جمموعة ت�شارع اجلاذبية الأر�شية .- 18
ل اإليه على اللوح.- 19 مناق�شة اإجابات املجموعات، وكتابة ما مت التو�شّ
توجيه ال�شوؤال الآتي:- 20

ما �لعو�مل �ملوؤّثرة يف ت�سارع �ل�سقوط �حلر لأي كوكب ب�سكل عام؟ •
ل اإليه على اللوح.- 21 مناق�شة اإجابات املجموعات، وتثبيت ما مت التو�شّ
�شوؤال ختامي: ما الفرق بني امليزان ذي الكفتني وامليزان الناب�شي يف قيا�س الكتلة؟- 22
ال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة.- 23

عندما يقوم اجلّرار الزراعي بحرث الأر�س تخرج الكتل الطينية ب�شكل مما�شي عند انفالتها من العجالت. -
يو�شع غطاء معدين اأوبال�شتيكي مقوى بحيث يحيط بعجالت الدراجة من اجلزء العلوي؛ وذلك ملنع  -

تطاير املاء والرتبة امللت�شقة بالعجالت من و�شولها اإلى ال�شائق اأو الراكب.

معلومات اإ�سافية

عاج
اإجراء جتارب عملية. -

�لتلويح بخيط مربوط يف نهايته كتلة �سغرية، و�ل�سعور باجتاه قوة ال�شد يف اخليط للداخل و�رشورة  •
ال�شتمرار يف �شحب اخليط حتى حتافظ الكرة على دورانها مب�شار دائري ون�شف قطر ثابت.

الفروق الفردية
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اإح�شار عجلة )دولب( وجعله يدور يف حو�س ماء، وم�شاهدة حركة املاء ب�شكل مما�شي، واختالف  •
الجتاه من نقطة اإلى اأخرى على م�شار العجلة )الدولب(.

اإثراء
عّلل: معامل الحتكاك ال�شكوين بني عجالت ال�شيارة والطريق الدائري ل يعتمد على كتلة ال�شيارة. -

احلل

 نرى اأنه  -
نق ج� ������������ع2   = µs يعتمد معامل الحتكاك ال�شكوين على طبيعة ال�شطحني املتالم�شني ومن العالقة

ل يعتمد على كتلة ال�شيارة.

ا�شرتاتيجية التقومي:  التقومي املعتمد على الأداء. -
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي. -

ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته

ا�شم الطالبالرقم
يذكر ن�س قانون 

الجذب العام.

يفّرق بين 
الحركة الدائرية 

والحركة 
الدورانية.

يذكر تطبيقات 
القوة المركزية. 

يحل م�شائل 
ح�شابية على  

الت�شارع 
المركزي.

يحل م�شائل 
ح�شابية على 

وعالقوة المركزية.
جم

الم

1234512345123451234512345
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
ا =4 ، جيد = 3 ، مقبول =2 ،  �شعيف = 1 التقدير:  ممتاز = 5 عالمات ، جيد جدًّ
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�شوؤال �شفحة )88(:

ل؛ لأنه يتاأثر بقوة ت�شّمى القوة املركزية لأن اجتاهها نحو املركز.
مراجعة )3-4( �شفحة )91(:

ال�شكل ( 1 الدائري بحيث تتحّرك ب�رشعة مما�شية كما يف  امل�شار  خروج الكرة عن 
املجاور.

مت�شاويان ( 2 الفعل  ورد  الفعل  فاإن  لنيوتن؛  احلركة  يف  الثالث  القانون  وفق 
باملقدارولكن وفق القانون الثاين يف احلركة لنيوتن ق = ك ت. 

ا مقارنة بكتلة الأج�شام؛ لذا، فاإن ت�شارعها يكون �شغرًيا  ومبا اأن ق1 = ق2 واأن كتلة الأر�س كبرية جدًّ  
ا. جدًّ

������������������������ك اأر�س × ك ج�شم   ( 3
اأر�س 

نق2 لأنه يتنا�شب تنا�شًبا عك�شيًّا مع  بعد اجل�شم عن مركز الأر�س وفق العالقة و = قج = ثج 
ب�شبب انعدام اجلاذبية الأر�شية خارج الغالف اجلوي.

)4

اإجابات الأ�سئلة والأن�سطة

θو جتا

ق

و

θو جا

θ
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يحّدد مفهوم ال�شغل الفيزيائي، ووحدات قيا�شه. -
 يح�شب ال�شغل الفيزيائي با�شتخدام عالقة ال�رشب النقطي للمتجهات. -
يحل م�شائل ح�شابية على ال�شغل. -

ال�شغل، اجلول.الكتاب املدر�شي.

ال�شف التا�شع، الفيزياء )ال�شغل والطاقة(. -

التدري�س املبا�رش، التعلم التعاوين. 
الأ�شاليب الداعمة: جولة البو�شرت.

الشغل والطاقة

ح�شتانعدد احل�س�ص �ل�ضغل
الف�سل الرابع:

الدر�ص الأول

نتاجات التعلم

ا�سرتاتيجيات التدري�س

التكامل الراأ�سي والأفقي

املفاهيم وامل�سطلحاتم�سادر التعلم

التمهيد عن طريق متثيل الأدوار، بحيث يوجه املعلم )3( طلبة اإلى القيام باملهام الآتية اأمام زمالئهم:- 1
الطالب )1(: �شحب كتاب على �شطح الطاولة. •
الطالب )2(: رفع جمموعة كتب راأ�شيًّا اإلى �شطح الطاولة. •
الطالب )3(: حمل حقيبة، وامل�شي يف اأثناء حملها. •

توجيه الأ�شئلة الآتية:- 2
ما الذي قام به الزمالء؟ •
ماذا يق�شد بال�شغل؟ •
هل تعّد الأعمال التي قام بها زمالوؤكم جميًعا �شغاًل باملفهوم الفيزيائي؟ •
اأي منها متّثل حالت يبذل فيها �شغاًل فيزيائًيا؟ •

ل اإلى اأن مفهوم ال�شغل الفيزيائي:- 3 تلّقي اإجابات الطلبة ومناق�شتهم بها؛ للتو�شّ
كمية فيزيائية تنتج من حا�شل ال�رشب النقطي ملتجه القوة يف متجه الإزاحة.  •

توجيه الطلبة اإلى التمّعن يف ال�شكل )4-1( يف ال�شفحة )98(، واختيار اأي منها ميّثل �شغاًل باملفهوم الفيزيائي.- 4

اإجراءات التنفيذ

)4-1-1( �ل�ضغل �لذي تبذله قوة ثابتة.
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ل اإلى العوامل التي يعتمد عليها ال�شغل باملفهوم الفيزيائي، حيث يتم تنفيذ ن�ساط با�ستخد�م - 5 التمهيد للتو�شّ
اأدوات ت�شمح ب�شحب ج�شم اأفقيًّا متاًما )مثل �سندوق مربوط بحبل( وتكر�ر �ل�سحب بزاوية كما يف ال�شكل:

توجيه الأ�شئلة الآتية بعد �إجر�ء �لن�ساط �ل�سابق: - 6
ما العوامل التي يعتمد عليها ال�شغل الفيزيائي؟ •
اإذا كانت القوة متيل بزاوية عن الأفق كما يف ال�شكل،  •

حّلل القوة اإلى مرّكبتيها. 
اأي مرّكبة تنجز �شغاًل فيزيائيًّا ؟ ف�رّش ذلك. •

تثبيت العالقة الريا�شية ) 4- 1( يف ال�شفحة )99(  على �للوح، مع ربطها بنتائج �لن�ساط ال�شابق. - 7
ق . �س        �س = 
θ س= ق �س جتا�  

التاأكيد على اأن هذه العالقة هي حل�شاب �شغل قوة ثابتة.- 8
توجيه الطلبة اإلى ا�شتنتاج وحدات قيا�س ال�شغل الأ�شا�شية، وتوجيه اأحدهم اإلى تدوينها على اللوح.- 9

]�س[= نيوتن × م = جول  
توزيع الطلبة يف جمموعات، وتوجيه املجموعات اإلى الإجابة عن الأ�شئلة الآتية على بو�شرت وتعليقها على اجلدار.- 10

بالعتماد على العالقة )�س= ق �س جتا θ(، متى يكون ال�شغل �شالًبا؟ ومتى يكون �شفًرا؟ •
اح�شب  • باجتاهها.  اأمتار  م�شافة )10(  نيوتن يف ج�شم؛ فحّركته  اأفقية مقدارها )40(  قوة  اأثرت 

ال�شغل الذي بذلته هذه القوة.
الإجابة
 يكون ال�شغل �شالًبا عندما ثوؤّثر القوة بعك�س اجتاه الإزاحة )θ = 180(، ويكون �شفًرا عندما تكون  •

.) 90 = θ( القوة عمودية على اجتاه الإزاحة
θ س= ق ف جتا�

�س= 40 ×10×جتا �شفر = 400 جول. 
11 - )√( اإ�شارة  وو�شع  خمتلف  بلون  الإجابات  وت�شحيح  البو�شرت  جولة  عمل  اإلى  املجموعات  توجيه 

للعبارات ال�شحيحة.
توجيه اأحد الطلبة اإلىحل املثال )4-1( يف ال�شفحة )99(  على اللوح.- 12
توجيه الطلبة اإلى حل ال�شوؤال )3( يف ال�شفحة )120(؛ بو�شفه واجًبا بيتيًّا.- 13
وثقل، - 14 ناب�شي،  وميزان  مائل،  �شطح  با�شتخدام  الطلبة  اأمام  بعر�س عملي  للقيام  الطلبة  اأحد  اختيار 

بحيث ي�شحب الثقل اإلى اأعلى ال�شطح املائل با�شتخدام امليزان الناب�شي ب�رشعة ثابتة.
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اأثناء حركته على ال�شطح املائل، وحتديد القوى - 15 اإلى ر�شم خمطط اجل�شم احلر للثقل يف  توجيه الطلبة 
املوؤثرة فيه، ثم ر�شم ذلك على اللوح. كما يف ال�شكل )4-4( يف ال�شفحة )99(. 

توجيه الأ�شئلة الآتية:- 16
ما القوى املوؤّثرة يف اجل�شم، عندما يتحّرك اإلى اأعلى ال�شطح املائل ب�رشعة ثابتة؟ •
حّدد الزاوية بني القوة املح�شلة والإزاحة. •
حّدد الزاوية بني قوة اجلاذبية والإزاحة، عندما يتحّرك اإلى الأعلى وعندما ينزلق اإلى الأ�شفل.  •

حل  املثال ) 4- 2( يف ال�شفحة )99( على اللوح مب�شاركة الطلبة.- 17
توجيه الطلبة اإلى حل املثال )4-2( با�شتخدام العالقة )�س الكلي= ق املح�شلة �س جتاθ( والمقارنة بين الطريقتين. - 18

ل مع الطلبة اأن ح�شاب )�س الكلي( يكون اأ�شهل با�شتخدام ح�شاب �شغل كل قوة على حدة. والتو�شّ
اإدارة نقا�س بني الطلبة حول �شغل قوة اجلاذبية الأر�شية: متى يكون موجًبا ؟ ومتى يكون �شالًبا؟ ومتى - 19

يكون �شفًرا؟
ل اإلى اأن �شغل اجلاذبية الأر�شية يكون �شفًرا، عندما تكون القوة اأفقية وال�شطح اأفقيًّا. ويكون - 20 التو�شّ

�شغلها موجًبا عندما ينزلق اجل�شم اأ�شفل �شطح مائل بتاأثري وزنه اأو ي�شقط اجل�شم راأ�شيًّا اإلى الأ�شفل. 
ويكون �شالًبا عندما يتحّرك اجل�شم اإلى اأعلى �شطح مائل بتاأثري قوة خارجية.

مناق�شة ال�شوؤال يف ال�شفحة )100(.  - 21
 توجيه الطلبة اإلى حل ال�شوؤال رقم )4( يف ال�شفحة )120(  من اأ�شئلة الف�شل، بو�شفه واجًبا بيتيًّا.- 22

وحدات قيا�س ال�شغل يف النظام العاملي هي اجلول، اإذا كانت وحدة قيا�س القوة النيوتن والإزاحة املرت.  -
لكن توجد وحدة قيا�س اأخرى لل�شغل ت�شّمى الإرغ، عندما تقا�س القوة بوحدة اأخرى ت�شّمى الداين 

والإزاحة بال�شنتيمرت، حيث اإن )1( جول = 10-7  اإرغ.

معلومات اإ�سافية

الفروق الفردية

اإثراء
تاأّمل ال�شكل املقابل، ثم اح�شب �شغل كل قوة اإذا حتّرك اجل�شم اإلى   )1

اليمني40م؟
ق1 =10 نيوتن، ق2=30 نيوتن، ق 3  = 20 نيوتن، ق4=80 نيوتن   
اأّثرت قوتان مت�شاويتان يف ج�شم لتحريكه امل�شافة نف�شها، فكان ال�شغل   )2

الناجت لكل منهما خمتلًفا. ف�رّش �شبب ذلك.
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ورقة عمل )1-4(.               )3
احلل

θس= ق �س جتا�  )1
�س1 = 10× 40 ×جتا �شفر = 400 جول.  
�س2 = 30×40×جتا 30 = 1044 جول.  

�س3= 20 ×40×جتا 180 = -800 جول.  
�س4 = 80×40×جتا 90 = �شفر.  

ب�شبب اختالف الزاوية التي اأّثرت بها كل قوة عن زاوية القوة الأخرى.  )2

12345موؤ�شرات الأداءالرقم
يحّدد مفهوم ال�شغل الفيزيائي بالكلمات.1
يحّدد وحدات قيا�س ال�شغل.2
يحّدد العوامل التي يعتمد عليها ال�شغل.3
يحل م�شائل ح�شابية على ال�شغل.4
يحّدد الحالت التي يكون عندها ال�شغل موجًبا، والتي يكون عندها 5

�شالًبا، ومتى يكون ال�شغل �شفًرا.
ا =4 ، جيد = 3 ، مقبول =2 ،  �شعيف = 1 التقدير:  ممتاز = 5 عالمات ، جيد جدًّ

ا�شرتاتيجية التقومي:  التقومي املعتمد على الأداء. -
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي. -

ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته

)فّكر( �شفحة )99(: لأنها عمودية على الإزاحة احلا�شلة للج�شم.
)فّكر( �شفحة )99(:

ال�شغل مع  • الزاوية ميكن زيادة  بتقليل  اإنه  القوة والإزاحة، حيث  الزاوية بني  بتغيري  ال�شغل  ميكن زيادة 
املحافظة على القوة والإزاحة من دون تغيري.

يعتمد ال�شغل على القوة والإزاحة، وميكن اأن يكون �شالًبا عندما يكون اجتاه القوة بعك�س اجتاه الإزاحة.  •
�شوؤال �شفحة )100(:

نعم ال�شغل الكلي ي�شاوي �شفًرا، اإذا حتّرك اجل�شم حتت تاأثري جمموعة قوى ب�رشعة ثابتة؛ لأن ت�شارع اجل�شم 
يكون �شفًرا وحم�شلة القوة ت�شاوي �شفًرا، يف هذه احلالة ح�شب قانون نيوتن الثاين.

اإجابات الأ�سئلة والأن�سطة
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اأر�س ( 1 ي�شحب طالب ج�شًما كتلته )8( كغ بقوة مقدارها )80(  نيوتن متيل عن الأفق )60°( على 
خ�شنة، معامل احتكاكها احلركي )0.2(  م�شافة اأفقية مقدارها )10(  اأمتار. اح�شب:

اأ( �شغل قوة الطالب.      ب( �شغل قوة الحتكاك.   ج�( �شغل قوة الجاذبية الأر�شية.  
ينزلق ج�شم كتلته )6( كغ اأ�شفل �شطح مائل خ�شن زاوية ميله )30°( ومعامل احتكاكه احلركي )0.1( ( 2

فاإذا علمت اأن طول ال�شطح املائل )4( اأمتار، فاح�شب:
اأ  ( �شغل قوة الجاذبية الأر�شية.        ب( �شغل قوة الحتكاك.     )ج�( ال�شغل الكلي.

اإجابة ورقة عمل )1-4(

اأ   (  �سق طالب= ق ف جتاθ �س= 80 ×10×جتا 60 = 400 جول .  )1
= 0.2 )و- ق جا 60 (  =   0.2 ×) 80  - 80×0.87 ( =  2.08نيوتن      ب( قح = µk ق  

          �ساحتكاك = قح ف جتا 180               
 �ساحتكاك = 2.08×10× -1 = - 20.8جول .

ج�(  �سو = و ×ف×جتاθ  =  50 ×10×جتا 90 = �شفر جول.
θاأ  (  �سو = و جا30° �س جتا  )2

 = )ك ج� جا30°(×4×جتا �شفر 
×4×1 = 120 جول   0.5 ×10 × 6 = 

ب(  قح  = µk ق = µk و جتا°30   
= 0.1 ×6×10 ×0.87 =5.22 نيوتن

θساحتكاك = قح �س جتا�         
180ْ = - 20.88 جول.          �ساحتكاك = 5.22 ×4×جتا 

ج�(  ال�شغل الكلي = 120 – 20.88 = 99.12 جول.  
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ح ق

ورقة عمل )1-4(
�شغل القوة الثابتة
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يحّلل الر�شوم البيانية )القوة – الإزاحة( حل�شاب �شغل القوة الثابتة والقوة املتغرية. -
يح�شب �شغل الناب�س.  -
يحل م�شائل ح�شابية على �شغل القوة املتغرية.  -

الشغل والطاقة

ح�شتانعدد احل�س�ص �ل�ضغل
الف�سل الرابع:

الدر�ص الأول

نتاجات التعلم

قوة هوك، ثابت الناب�س.الكتاب املدر�شي.

ال�شف التا�شع، الفيزياء )ال�شغل والطاقة(. -

التدري�س املبا�رش، ال�شتق�شاء.
ا�سرتاتيجيات التدري�س

التكامل الراأ�سي والأفقي

املفاهيم وامل�سطلحاتم�سادر التعلم

التمهيد للدر�س بتوجيه ال�شوؤالني الآتيني: ما العوامل التي يعتمد عليها �شغل قوة ثابتة؟ ما وحدة قيا�س ال�شغل؟ - 1
تلّقي الإجابات وتعزيز الطلبة،  ثم توزيعهم يف جمموعات، وتعيني مقّرر لكل جمموعة.- 2
توجيه الطلبة اإلى ر�شم العالقة البيانية بني القوة والإزاحة من اجلدول:- 3

66666ق )نيوتن(
024810�س )م(

ح بال�شكل رقم )4- 5( يف ال�شفحة )101(.- 4 مقارنة املنحنى الذي ح�شل عليه الطلبة مع املنحنى املو�شّ
توجيه الطلبة اإلى ح�شاب امل�شاحة املح�شورة حتت املنحنى يف ال�شكل )امل�شتطيل( الذي نتج من الر�شم البياين. - 5
مناق�شة الطلبة بالنتيجة ومقارنتها بنتيجة العالقة : ال�شغل = ق ×∆�س = 6× ) 10 – 0 ( = 60 جول.- 6
ل اإلى اأن امل�شاحة املح�شورة حتت املنحنى يف ال�شكل ت�شاوي ال�شغل الذي بذلته القوة الثابتة اأي اأن: - 7 التو�شّ

�شغل القوة الثابتة = امل�شاحة حتت املنحنى.
توجيه ال�شوؤال الآتي: ماذا لو كانت القوة املوؤّثرة متغرية با�شتمرار، كيف ميكن ح�شاب �شغلها؟- 8
تنفيذ ن�ساط خارجي با�ستخد�م �لأدو�ت �لآتية: )نو�ب�ض خمتلفة، وقطع مطاط(.- 9

اإجراءات التنفيذ

)4-1-2( �شغل القوة املتغرية.
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�ملطاط - 10 �لناب�ض وقطع  �سد  �إلى  �لطلبة  ثم توجيه  �ملطاط،  الطلبة وقطع من  نواب�س خمتلفة على  توزيع 
ل اإلى اأن القوة يجب اأن تزداد با�شتمرار لزيادة ال�شتطالة  للح�شول على اأكرب اإ�شتطالة ممكنة. والتو�شّ

يف الناب�س �أو �ملطاط.
ر�شم العالقة البيانية بني القوة املتغرية والإزاحة على اللوح؛ ال�شكل )4– 7(  يف ال�شفحة )101(.- 11
ثابتة - 12 القوة  فيها  تكون  �شغرية،  م�شاحات  اإلى  املنحنى  حتت  امل�شاحة  جتزئة  اإلى  الطلبة  اأحد  توجيه 

تقريًبا. حيث اإن م�شاحة كل جزء �شغري ت�شاوي: ∆�س=  قر×∆�س حيث اإن )∆ �س( هي �شغل كل 
جزء من املنحنى.

مناق�شة الطلبة والتو�شل معهم اإلى اأن ال�شغل الكلي )�س( هو جمم���وع الأ�شغ��ال اأو جمع امل�شاحات: - 13
�س=  ∆ �س

ل اإلى اأن �شغل القوة املتغرية والثابتة، ي�شاوي امل�شاحة حتت املنحنى من الر�شم البياين )القوة - الإزاحة(.- 14 التو�شّ
توجيه الطلبة  اإلى حل املثال رقم ) 4- 3 ( يف ال�شفحة )102(.- 15
توجيه الطلبة اإلى �شحب الناب�س مرة للخارج لزيادة طوله، واأخرى للداخل لإنقا�س طوله.- 16
اإدارة نقا�س مع الطلبة حول العالقة بني القوة التي اأّثرت ومقدار ال�شتطالة احلادثة، واجتاه القوة التي - 17

يوؤّثر بها الناب�س يف كل حالة.
ل اإلى اأن العالقة بني القوة والإزاحة للناب�س عالقة طردية خطية، تربطها عالقة ت�شّمى قانون هوك.- 18 التو�شّ
كتابة العالقة الريا�شية التي متّثل قانون هوك على اللوح: )ق= - اأ �س(.- 19
توجيه ال�شوؤال الآتي: ما �شبب وجود الإ�شارة ال�شالبة يف القانون؟- 20
ل معهم اإلى اأن القوة توؤثر دائًما بعك�س اجتاه الإزاحة يف الناب�س.- 21 مناق�شة الطلبة والتو�شّ
توجيه اأحد الطلبة اإلى ر�شم ال�شكل  )4- 9 /ب( يف ال�شفحة )103( على اللوح، ثم اإدارة نقا�س - 22

حول ال�شكل:
ماذا متّثل امل�شاحة فوق حمور ال�شينات؟ وماذا متّثل امل�شاحة حتت حمور ال�شينات؟ •
ملاذا كانت اإحدى امل�شاحات �شالبة؟ وماذا يعني ذلك؟  •

توجيه الطلبة اإلى ح�شاب امل�شاحة املح�شورة بني املنحنى وحمور ال�شينات يف ال�شكل، وهي م�شاحة - 23
  القاعدة × الرتفاع(.

1�����2 املثلث )م�شاحة املثلث = 

  اأ �س2 - 24
1�����2  × ق × �س  = 

1�����2 ل اإلى اأن امل�شاحة =   التو�شّ
 اأ �س2    )امل�شاحة فوق حمور ال�شينات(.

1�����2 وهي متّثل �شغل القوة اخلارجية =   
  اأ �س2 )امل�شاحة حتت حمور ال�شينات(.

1�����2 واأن �شغل الناب�س =  - 
ل اإلى اأن القوة اأّثرت بعك�س اجتاه الإزاحة، وهي - 25 مناق�شة الطلبة يف تف�شري الإ�شارة ال�شالبة، والتو�شّ

تعني اأن هذا ال�شغل بذله الناب�س.
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توجيه الطلبة اإلىحل املثال )4- 4( واملثال )4- 5(  يف ال�شفحة )104(.- 26
توجيه الطلبة اإلى حل ال�شوؤال يف ال�شفحة )105(، بالعتماد على معلومات املثال )4- 5(.- 27
توجيه الطلبة اإلى حل واجب بيتي الفرع )3( من ال�شوؤال )1( يف ال�شفحة  )119(، وال�شوؤال )6(  - 28

يف ال�شفحة )121( فرع )اأ( فقط، والفرع الأول من ال�شوؤال )7( يف ال�شفحة )121(.

يف  - الداخلي  الحرتاق  اآلة  مثاًل  منها  الناب�س.  غري  املتغرية  القوة  �شغل  على  اأخرى  عملية  تطبيقات  توجد 
ال�شيارة، التي تعمل على مبداأ النفجار الناجت عن متدد الغاز، حيث يبذل الغاز 
�شغاًل يعمل على حتريك ال�شيارة.كذلك من القوى املتغرية �شغل املكب�س ال�شاغط 
اأو الإبرة الطبية. حيث ميكن ح�شاب �شغل املكب�س عن طريق معرفة  يف احلقنة 
التغري يف احلجم وال�شغط. حيث اإن �شغل املكب�س ي�شاوي: �س= �س ×∆ح                      

الإثراء
ناب�س مثّبت راأ�شيًّا على اأر�س اأفقية، و�شع فوقه ج�شم كتلته )4( كغ فان�شغط الناب�س م�شافة )2( �شم. اح�شب:  )1

  اأ( ثابت الناب�س.        ب( �شغل الناب�س.
اأّثرت يف كل منهما القوة نف�شها؛  ناب�شان خمتلفان؛ ثابت الناب�س الأول ن�شف ثابت الناب�س الثاين،   )2

فا�شتطال الأول م�شافة ت�شاوي مثلي ا�شتطالة الناب�س الثاين، قارن بني �شغل كل منهما؟
احلل

اأ   ( ق = و  ق = ك ×ج�   = 4×10 = 40 نيوتن    )1
        ق = اأ �س  40 = اأ×0.02   ،  منها  اأ = 2000 نيوتن / م

  ×2000× )0.02(2  = 0.4 جول 
1�����2  اأ �س2 = 

1�����2 ب( ال�شغل =    
  اأ �س2    

1�����2  = �س   )2
 1

    اأ1 �س2
1�����2 �س1= 

  2
  اأ2 �س2

1�����2 �س2= 
2(، وعليه فاإن:

  اأ2 �س2
1�����2  اأ2 ( )2 �س2 (2  = 2 )

1�����2 (   
1�����2 �س1= 

�س1= 2 �س2

90

270

100

280

110

290

120

300

13
0

310

14
0

320

15
0

330

16
0

340

17
0

350

18
0 0360

19
0

10

20
0

20

21
0

30

22
0

40

23
0

50

240

60

250

70

260

80

90

270

100

280

110

290

120

300

13
0

310

14
0

320

15
0

330

16
0

340

17
0

350

18
0 0360

19
0

10

20
0

20

21
0

30

22
0

40

23
0

50

240

60

250

70

260

80

معلومات اإ�سافية

الفروق الفردية
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�شوؤال �شفحة )105(:
�س ناب�س = -�س خارجي 

 = -10 جول.
مراجعة  )4-1( ال�شفحة )105(:

اإن قوة مقدارها )4( نيوتن حتّرك ج�شًما م�شافة )1( مرت باجتاهها .( 1
اإذا كانت ( 2 ال�شغل موجًبا  القوة عك�س اجتاه الإزاحة، ويكون  �شالًبا عندما يكون اجتاه  ال�شغل  يكون 

القوة باجتاه الإزاحة نف�شها .
 اأ  ( لأن قوة جذب الأر�س للقمر ال�شناعي تكون عمودية على اجتاه حركة القمر دائًما، فال تبذل �شغاًل.( 3

ب( ق = و        و= ك ×ج�         ،        �س1 = 3 �س2  ،      ك1 = ك2  
ك ×ج� =  اأ ×�س      منها  ك1 ×ج� = اأ1 × �س1   = اأ1 ×  ) 3 �س2  (............. 1

ك2 ×ج� = اأ2 ×�س2  .................2

  
1�����2  = 

������اأ1
اأ2  وبق�شمة املعادلتني على بع�شهما،  جند اأن  

12345موؤ�شرات الأداءالرقم

يحّلل الر�شم البياني للقوة والإزاحة.1
يذكر ن�س قانون )هوك( بالكلمات، ويعّبر عنه بالرموز.2
يح�شب �شغل قوة متغيرة، با�شتخدام منحنى القوة والإزاحة.3
يح�شب �شغل الناب�س.4

ا =4 ، جيد = 3 ، مقبول =2 ،  �شعيف = 1 التقدير:  ممتاز = 5 عالمات ، جيد جدًّ

ا�شرتاتيجية التقومي:  التقومي املعتمد على الأداء. -
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي. -

ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته

اإجابات الأ�سئلة والأن�سطة
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يحّدد مفهوم الطاقة احلركية والطاقة الكامنة، ويعرّب عنهما ريا�شيًّا.  -
يحّدد مفهوم القدرة، ويعّبر عنها ريا�شيًّا. -
يثّبت العالقة بني ال�شغل والتغري يف طاقة احلركة )مربهنة ال�شغل والطاقة احلركية(. -
يح�شب الطاقة احلركية، والطاقة الكامنة والطاقة املرونية. -
يح�شب القدرة. -
ي�شتخدم مربهنة ال�شغل والطاقة احلركية، يف حل امل�شائل احل�شابية. -

املرونية، الكتاب املدر�شي. الطاقة  الكامنة،  الطاقة  احلركية،  الطاقة 
�لقدرة، �لو�ط، �حل�سان �مليكانيكي.

ال�شف التا�شع، الفيزياء )ال�شغل والطاقة(. -

الشغل والطاقة

ح�شتانعدد احل�س�ص الطاقة امليكانيكية والقدرة
الف�سل الرابع:

الدر�ص الثاين

نتاجات التعلم

املفاهيم وامل�سطلحاتم�سادر التعلم

التكامل الراأ�سي والأفقي

التدري�س املبا�رش.
ا�سرتاتيجيات التدري�س

التمهيد للدر�س بتوجيه الأ�شئلة الآتية:- 1
ما اأ�شكال الطاقة داخل الغرفة ال�شفية؟ •
عّدد اأ�شكال اأخرى للطاقة. •

تنفيذ �لن�ساط �لتمهيدي �ل�سكل )4- 13( يف ال�شفحة )106(.- 2
ل اإلى وجود اأ�شكال كثرية من الطاقة، منها طاقة اجل�شم املتحّرك التي ت�شّمى الطاقة احلركية.- 3 التو�شّ
  ك ع2( على اللوح، وتوجيه ال�شوؤال الآتي: ما وحدة قيا�س الطاقة احلركية؟ - 4

1�����2 كتابة العالقة )طح = 
ل معهم اإلى اأن الطاقة احلركية تقا�س بوحدة اجلول. مناق�شة الطلبة والتو�شّ

تنفيذ ن�ساط با�ستخد�م الأدوات الآتية: ) مغانط، وم�شطرة بال�شتيكية، وكرة، وناب�س(.- 5

اإجراءات التنفيذ
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اختيار )4( طلبة للقيام بالآتي:- 6
الطالب )1(: يحمل كرة، ثم يرتكها ت�شقط على الأر�س. •
ا. • الطالب )2(: ي�شغط ج�شًما بناب�س، ثم يرتكه حرًّ
الطالب )3(: يثني م�شطرة بال�شتيكية، ثم يرتكها ت�شطدم بج�شم. •
الطالب )4(: يقّرب قطبي مغناطي�شني متماثلني، ثم يرتكهما بعد ذلك حّرين. •

ل اإلى وجود طاقة لكل نظام - 7 مناق�شة الطلبة حول وجود طاقة لكل نظام يف الأن�شطة ال�شابقة والتو�شّ
اختزنت فيه وظهرت عندما عاد النظام اإلى حالته الطبيعية، واأن هذه الطاقة تعتمد على حالة النظام، 

وت�شّمى هذه الطاقة الطاقة الكامنة.
توجيه الطلبة اإلى البحث عن اأمثلة اأخرى يف احلياة، تظهر فيها الطاقة الكامنة مثل األعاب الأطفال وغريها.- 8
التاأكيد على اأننا يف هذا الدر�س، �شندر�س الطاقة الكامنة النا�شئة عن اجلاذبية الأر�شية، والطاقة الكامنة - 9

يف الناب�س )الطاقة املرونية( فقط.
توجيه الطلبة اإلى تاأمل ال�شكل )4-15( يف ال�شفحة )107(، وتوجيه اأحد الطلبة اإلى ر�شم ال�شكل - 10

على اللوح، وحتديد القوى املوؤّثرة يف اجل�شم.
تذكري الطلبة بقانون الطاقة الكامنة النا�شئة عن اجلاذبية، كما مر معهم �سابًقا، )طو = ك ج� �س(  حيث - 11

)�س( تقا�س ن�شبة اإلى نقطة اإ�شناد، والتي قد تكون �شطح الأر�س اأو اأي نقطة اأخرى.
توجيه الطلبة اإلى ا�شتنتاج  العالقة )4- 7(  يف ال�شفحة )107(، تف�شري الإ�شارة ال�شالبة.- 12
حل املثال رقم )4 -6( يف ال�شفحة  )107( على اللوح مب�شاركة الطلبة. - 13
التمهيد  ملو�شوع الطاقة املرونية بتوجيه الأ�شئلة الآتية:- 14

ما العوامل التي تعتمد عليها الطاقة احلركية والطاقة الكامنة النا�شئة عن اجلاذبية؟ •
اذكر ثالثة اأ�شكال للطاقة. •

تلّقي الإجابات وتعزيز الطلبة.- 15
توزيع الطلبة يف جمموعات، وتعيني مقرر لكل جمموعة.- 16
ح بال�شكل )4-13( يف ال�شفحة )106(.- 17 تنفيذ �لن�ساط �ملو�سّ
ل اإلى اأن مقدار ال�شغل املبذول على الناب�س اختزن فيه على �شكل طاقة كامنة مرونية، واأن هذه الطاقة - 18 التو�شّ

  اأ �س2 ( على 
1�����2 تعتمد على كل من ثابت الناب�س ومقدار ال�شتطالة احلادثة له، كتابة العالقة: )طو مرونية  = 

اللوح. 
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حل املثال )4- 7( يف ال�شفحة )108( على اللوح بم�شاركة الطلبة.- 19
 توجيه انتباه الطلبة بعد حل املثال، اإلى اأن �شغل اجلاذبية مثال �شغل الناب�س؛ وذلك لأن جزًءا من �شغل - 20

الناب�س حتّول اإلى طاقة حركية للج�شم.
توجيه الطلبة اإلى تاأمل ال�شكل )4- 18( يف ال�شفحة )109(، وتوجيه اأحد الطلبة اإلى ر�شم ال�شكل - 21

على اللوح.
ل اإلى العالقة )4- 9( يف ال�شفحة )109(.- 22 توجيه الطلبة عن طريق معادلت احلركة اإلى التو�شّ
توجيه الطلبة اإلى اأن هذه العالقة ت�شّمى مربهنة ال�شغل والطاقة احلركية، التي تن�س على اأن �شغل القوة - 23

املح�شلة )ال�شغل الكلي( جل�شم يتحّرك بني نقطتني، ي�شاوي التغري يف طاقته احلركية.
توجيه اأحد الطلبة اإلى حل املثال )4- 8( يف ال�شفحة )110(.- 24
التمهيد ملو�شوع القدرة بتوجيه الأ�شئلة الآتية: - 25

ملاذا يكّرم الفائز يف ال�شباق، على الرغم من اأن املت�شابقني جميعهم قطعوا امل�شافة نف�شها؟ •
ملاذا ن�شتخدم الآلة عند حفر الآبار اأو �شق الطرق، على الرغم من اأن الإن�شان ميكنه القيام بذلك؟ •

تلّقي الإجابات ومناق�شة الطلبة؛ اإلى اأن ال�شبب يف تكرمي املت�شابق اأو ا�شتخدام الآلة هو اإجناز ال�شغل - 26
بزمن اأقل. وهو ما يعرف مبفهوم القدرة.

اإلى العالقة التي نح�شب عن طريقها القدرة، ووحدة قيا�س القدرة، - 27 ل معهم  مناق�شة الطلبة والتو�شّ
وتعريف �لو�ط و�حل�سان �مليكانيكي.

توجيه اأحد الطلبة اإلىحل املثال )4- 9( يف ال�شفحة )111( على اللوح.- 28

ت�شتخدم النواب�س يف كثري من األعاب الأطفال، كما ت�شتخدم يف ال�شيارات لتقليل اأثر ا�شطدام ال�شيارة  -
بالأر�س عند �ملمر�ت �لوعرة �أو �حلفر، كما ي�ستخدم �ملطاط يف قبعات عامل البناء لتقليل اأثر ال�شدمة يف 
حال �سقوط ج�سم عليه. �ل�سكل )4-20( يف ال�شفحة )112(. كذلك ي�شتخدم الغوا�س قطًعا مطاطية 

يجعلها تهتز قبل اأن يقفز من ارتفاعات لكت�شاب طاقتها املرونية وحتويلها اإلى طاقة حركية له. 

معلومات اإ�سافية
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اإثراء 
1(  قذف ج�شم كتلته )0.4( كغ  راأ�شيًّا اإلى الأعلى ب�رشعة ابتدائية )50( م/ث. اح�شب: 

اأ ( طاقة حركة اجل�شم حلظة قذفه.      ب( طاقة احلركة والطاقة الكامنة بعد مرور ثانيتني.
2(  �شيارة كتلتها )2( طن ت�شري ب�رشعة )72( كم / �س على طريق اأفقي، عندما �شاهد �شائقها حفرة على ُبعد 

)80( مرًتا �شغط على الفرامل فتوّقفت ال�شيارة عند احلفرة خالل )160( ثانية. اح�شب:
اأ ( ال�شغل الذي بذل لإيقاف ال�شيارة.    ب( متو�شط القدرة.

احلل 
)1

  ×0.4 × )50(2  = 500 جول   
1�����2   ك ع2 = 

1�����2 �أ   ( طح=   
ب( نح�شب ال�رشعة بعد مرور ثانيتني:  

ع2 =ع1 – ج� ز  ع2=  50 – 10 ×2 = 30 م /ث   

  ×0.4 ×900 = 180جول 
1�����2 طح =   

نح�شب ارتفاع اجل�شم بعد مرور ثانيتني.       
  ج� ز2  ∆ �س = 50 ×2 - 5×4 = 80 م 

1�����2 ∆ �س = ع1 ز –   
طو= ك ج� �س  

=  0.4×10×80 = 320 جول 

)2
   1

  ك ع2
1�����2  – 2

  ك ع2
1�����2 ال�شغل = ∆ طح   = 

  ×2000×)20(2 = - 400000 جول 
1�����2   ×2000× )�شفر(2  - 

1�����2  =                           

 = 2500  و�ط  
 

400000���������������160   =
 

الزمن������������ال�شغل القدرة = 

معلومات اإ�سافية
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مراجعة  )4- 2( يف ال�شفحة )112(:
الطاقة الكامنة: الطاقة التي ميتلكها اجل�شم ب�شبب و�شعة وارتفاعه عن �شطح الأر�س. )ك،�س(( 1

الطاقة املرونية: الطاقة التي ميتلكها اجل�شم ب�شبب مرونته. )ثابت املرونة، �س(
الطاقة احلركية: الطاقة التي ميتلكها اجل�شم ب�شبب حركته. )ك،ع(

جميعها تقا�س بوحدة )اجلول(  يف النظام العاملي. 
]ال�شغل[ = ]ق[.]ف[. ( 2

جول = نيوتن . م  = كغ . م/ث2 . م =كغ .م2 /ث2
  ك ع2  

1�����2 الطاقة احلركية = 
 = كغ . )م/ث(2 = كغ .م2 /ث2 = اجلول 

تتحّول من طاقة و�شع عند اأعلى نقطة �إلى طاقة و�سع وحركة يف �أثناء �ل�سقوط، ثم تتحّول بالكامل ( 3
اإلى طاقة حركية حلظة مالم�شته الأر�س.

عندما ي�شعد اجل�شم اإلى الأعلى ب�رشعة ثابتة؛ فاإن طاقة احلركة له تبقى ثابتة ول تتغرّي، اأما طاقة الو�شع ( 4
وطاقة  تقل  احلركة  طاقة  فاإن  اجلاذبية؛  بتاأثري  الأعلى  اإلى  يتحّرك  عندما  اأما  الرتفاع.  بزياد  فتزداد 

الو�شع تزداد.

12345موؤ�شرات الأداءالرقم

يمّيز بين طاقة الحركة والطاقة الكامنة.1
يحل م�شائل ح�شابية على طاقة الحركة والطاقة الكامنة.2
ي�شتخدم مبرهنة ال�شغل لحل الم�شائل الح�شابية.3
يحّدد مفهوم القدرة، ويحل م�شائل ح�شابية عليها.4
يحّدد العوامل التي تعتمد عليها الطاقة الحركية والطاقة الكامنة.5

ا =4 ، جيد = 3 ، مقبول =2 ،  �شعيف = 1 التقدير:  ممتاز = 5 عالمات ، جيد جدًّ

اإجابات الأ�سئلة والأن�سطة

ا�شرتاتيجية التقومي:  التقومي املعتمد على الأداء. -
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي. -

ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته
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يحّدد مفهوم الطاقة امليكانيكية. -
ح مفهوم النظام املحافظ والنظام غري املحافظ. - يو�شّ
ي�شتنتج قانون حفظ الطاقة يف النظام املحافظ. -
يحل م�شائل ح�شابية على قانون حفظ الطاقة. -

الطاق��ة امليكانيكي��ة، النظام املحاف��ظ، النظام غري الكتاب املدر�شي.
املحافظ.

ال�شف التا�شع، الفيزياء )ال�شغل والطاقة(. -

الشغل والطاقة

ح�شة واحدةعدد احل�س�ص حفظ الطاقة امليكانيكية
الف�سل الرابع:

الدر�ص الثالث

نتاجات التعلم

املفاهيم وامل�سطلحاتم�سادر التعلم

التكامل الراأ�سي والأفقي

التدري�س املبا�رش.
ا�سرتاتيجيات التدري�س

التمهيد للدر�س بتوجيه ال�شوؤالني الآتيني:- 1
ما اأ�شكال الطاقة  جل�شم يتحّرك يف جمال اجلاذبية الأر�شية؟ •
ما حتّولت الطاقة يف اأثناء جري الالعب للقفز بالزانة؟ •

تلّقي الإجابات وتعزيز الطلبة.- 2
تنفيذ �لن�ساط �لتمهيدي يف �ل�سفحة  )113(.- 3
ل اإلى اأن جمموع �لطاقة �حلركية و�لطاقة �لكامنة ي�سّمى �لطاقة �مليكانيكية )طم(.- 4 التو�شّ

طم = طح + طو 
توجيه انتباه الطلبة اإلى ال�شكل )4-22( يف ال�شفحة )114(، واإدارة نقا�س حول حتّولت الطاقة فيه، - 5

ل اإلى اأن الطاقة الكلية حمفوظة، تتحّول من �شكل اإلى اآخر؛ اأي من حركية اإلى طاقة كامنة،  والتو�شّ
واأن التغرّي يف الطاقة الكلية ي�شاوي �شفًرا.

اإجراءات التنفيذ
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∆ طم = �شفر    اأي اأن  ∆طح + ∆ طو = �شفر.
الإ�شارة اإلى اأن النظام اخلايل من اأي قوة خارجية مثل الحتكاك اأو غريها، ي�شّمى نظاًما حمافًظا )نظاًما - 6

معزوًل(.
تعميم النتيجة، وكتابتها على اللوح: - 7

النظام املحافظ هو النظام الذي تكون فيه القوى املوؤثرة جميعها حمافظة، بحيث حتافظ على جمموع  •
الطاقة امليكانيكية ثابتة.

توجيه ال�شوؤال الآتي:اذكر اأمثلة على قوى حمافظة. )القوة الكهربائية، القوة املغناطي�شية(.- 8
 توجيه الطلبة اإلى حل املثال ) 4-12 ( يف ال�شفحة )116(.- 9

ل بعد حل املثال اإلى اأن �شغل القوى املحافظة عرب اأي م�شار مغلق ي�شاوي �شفًرا، واأن ال�شغل - 10 التو�شّ
يف النظام املحافظ يعتمد على نقطتي البداية والنهاية فقط.

توجيه ال�شوؤال الآتي: ماذا لو وجدت قوة احتكاك توؤّثر يف اجل�شم؟ - 11
توجيه الطلبة  اإلى حل املثال ) 4-11( يف ال�شفحة )115(.- 12
ل بعد حل املثال، اإلى اأن النظام يحتوي على قوى خارجية )الحتكاك(، واأن ال�شغل الكلي يف - 13 التو�شّ

هذه احلالة ل ي�شاوي �شفًرا. ومثل هذا النظام ي�شّمى النظام غري املحافظ، وهو النظام الذي يحتوي 
على قوى خارجية والطاقة الكلية فيه غري ثابتة، وت�شّمى القوة اخلارجية قوة غري حمافظة.

�س قوة خارجية  = ∆ طح + ∆ ط و  
توجيه ال�شوؤال الآتي:اذكر اأمثلة على قوى غري حمافظة. )الحتكاك، ومقاومة الهواء(. -

اإثراء
ُقذف ج�شم كتلته )6( كغ راأ�شيًّا اإلى الأعلى، فاإذا كان جمموع طاقتي و�شعه وحركته عند اأي نقطة يف ( 1

م�شاره ت�شاوي )1542( جول. جد �رشعة اجل�شم على ارتفاع )1.5( مرًتا؟
ينزلق ج�شم كتلته )0.1( كغ من اأعلى �شطح مائل اأمل�س ب�رشعة ابتدائية )30( م/ث. اح�شب التغرّي يف ( 2

طاقة و�شعه عندما ت�شبح �رشعته )12( م/ث.

الفروق الفردية
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احلل
طح + طو = 1542( 1

  ك ع2 + ك ج� �س = 1542
1�����2

  ×6×ع2 + 6×10×1.5 = 1542
1�����2

ع= 22 م/ث 
∆ طح + ∆ طو = �شفر ( 2

1 (  = - ∆ طو 
2 – ع2

  ك ) ع2
1�����2

  × 0.1 ) 144 – 900 ( = - ∆ طو
1�����2

∆ طو = 37.8 جول

12345موؤ�شرات الأداءالرقم

يحّدد مفهوم الطاقة الميكانيكية.1
يحّدد مفهوم النظام المحافظ، والنظام غير المحافظ.2
يمّيز بين القوة المحافظة، والقوة غير المحافظة.3
يح�شب ال�شغل في النظام المحافظ وغير المحافظ.4

ا =4 ، جيد = 3 ، مقبول =2 ،  �شعيف = 1 التقدير:  ممتاز = 5 عالمات ، جيد جدًّ

ا�شرتاتيجية التقومي:  التقومي املعتمد على الأداء. -
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي. -

ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته

مراجعة  )4- 3( �شفحة )117(:
ج�شم ي�شقط فوق م�شمار مغروز بالأر�س. ( 1

�شيارة متحّركة ت�شطدم بج�شم وحتّركه م�شافة باجتاهها.
قوة حمافظة؛ لأن التغرّي يف الطاقة امليكانيكية ي�شاوي �شفًرا؛ اأي اأنها حتافظ على الطاقة الكلية للج�شم.( 2

اإجابات الأ�سئلة والأن�سطة



الف�سل الدرا�سي الثاين
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يمّيز نوعي اتزان الج�سم النقطي؛ ال�سكوني والديناميكي. -
ل عمليًّا اإلى �شرط اتزان نقطة مادية تحت تاأثير قوى م�ستوية. - يتو�شّ
يجد مح�شلة قوى م�شتوية بطريقتي الح�ساب والر�سم. -

ج�س��م نقطي، نقط��ة مادي��ة، قوى م�س��توية، قوة الكتاب املدر�سي.
حم�ش��لة، ات��زان ميكانيكي، اتزان �ش��كوين، اتزان 

ديناميكي.

ال�شف التا�شع، الفيزياء، )قانون نيوتن االأول واالتزان ال�شكوين واحلركي وحت�شيل القوى يف بعد واحد(. -

االتزان السكوني والعزم

ح�شتانعدد احل�ص�ص اتزان نقطة مادية
الف�صل اخلام�ص:

الدر�ص الأول

نتاجات التعلم

التكامل الراأ�صي

املفاهيم وامل�صطلحاتم�صادر التعلم

التعلم عن طريق الن�صاط، التدري�س املبا�رش، اال�صتق�صاء. 

ا�صرتاتيجيات التدري�س

توجيه اأ�شئلة مفتاحية اإلى الطلبة، حول اأج�شام معّلقة ومتزنة داخل غرفة ال�شف، ثم تلّقي اإجاباتهم.- 1
التعليق على اإجابات الطلبة، ثم عر�ض املفاهيم االآتية: ج�سم نقطي، ونقطة مادية، وقوى م�ستوية، - 2

ومناق�شة الطلبة يف و�شع تعريف منا�شب لكل مفهوم.
توزيع الطلبة يف جمموعات.- 3
تنفيذ الن�شاط )5-1( يف ال�شفحة )126(.- 4
توزيع ورقة العمل )5-1( اخلا�شة بالن�شاط )5-1( يف ال�شفحة )126(.- 5
متابعة اإجراءات تنفيذ الطلبة للن�شاط وتوجيههم وم�شاعدتهم.- 6
تعر�ض كل جمموعة نتائجها اأمام باقي الطلبة مدعمة بالر�شم.- 7
ل اإلى اأن اجل�سم النقطي يف حالة اتزان.- 8 مناق�شة نتائج املجموعات، والتو�شّ

اإجراءات التنفيذ
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مع - 9 احلل.  خطوات  يف  الطلبة  من  عدد  ي�شارك  اأن  على   ،)127( ال�شفحة  يف   )1-5( املثال  حل 
ا�شتخدام اأدوات منا�شبة للر�شم البياين ومراعاة القيم التقريبية للزوايا.

توجيه الطلبة اإلى حل ال�شوؤال )4( من اأ�شئلة الف�شل يف ال�شفحة )143(؛ ليكون مثاالاً اآخر يناق�ض يف غرفة - 10
ال�شف.

ي�شتخدم العب ال�شريك ع�شا ت�شاعده على االتزان عند ال�شري على احلبل. -
يتزن اجل�شم امل�شحون اتزاناًا �شكونيًّا حتت تاأثري قوتي الوزن واملجال الكهربائي، ويتزن اجل�شم امل�شحون  -

اتزاناًا حركيًّا حتت تاأثري قوتي املجالني الكهربائي واملغناطي�سي.

يهمل بع�ض الطلبة االإ�شارة ال�شالبة عند جمع قوتني متعاك�شتني؛ لذا، فمن االأف�شل اعتماد املحاور املوجبة  -
وال�شالبة عند جمع القوى.

مراجعة  )5- 1( �صفحة )128(:

ا. ( 1 اإن القوة املح�شلة املوؤّثرة فيها ت�شاوي �شفراً
ا لقوانني نيوتن يف احلركة، �شتنتقل من مكانها باجتاه القوة املوؤّثرة.( 2 ال؛ الأن النقطة املادية وفقاً

معلومات اإ�صافية

اأخطاء �صائعة

اإجابات الأ�صئلة والأن�صطة

ا�صرتاتيجية التقومي:املالحظة، التوا�شل، الورقة والقلم -
اأداة التقومي: ورقة العمل )1-5(. -

ا�صرتاتيجيات التقومي واأدواته
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ورقة عمل )1-5(
اتزان نقطة مادية

1( نّفذ الن�شاط )5-1( ح�شب الخطوات المبينة في كتاب الطالب في ال�شفحة )126(، مراعياًا النقاط 
االآتية:

ا. • ا اأن تكون طاولة القوى بو�شع اأفقي متاماً من املهم جدًّ
يجب حتريك املالزم التي حتمل البكرات وو�شعها بزوايا  •

منا�شبة حتّقق االتزان.
االأوزان  • تغيري  يجب  املعّلقة،  االأوزان  من  اأي  تغيري  عند 

االأخرى اأو الزوايا.
يف حالة االتزان، يجب اأن يكون امل�شمار يف مركز احللقة  •

وال يالم�شها.
ل اإلى حالة االتزان، اأكمل الفراغات المتعّلقة بال�شكل االآتي: 2( بعد التو�شّ

مقدار القوة )ق1( = ................................. نيوتن •
مقدار القوة )ق2( = ................................. نيوتن •
مقدار القوة )ق2( = ................................. نيوتن •

3( عّين قيمتي الزاويتين ) θ، α( على الدائرة، ثم مّثل القوى الثالثة ) ق1، ق2، ق3( با�شتخدام مقيا�ض 
ر�شم منا�شب والقيم ال�شحيحة للزوايا، على ال�شكل االأي�شر.
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4( حّلل القوى )ق1، ق2، ق3( جميعها اإلى مرّكبتيها، ثم جد القوة المح�شلة بجمع المرّكبات ال�شينية 
ا. ا، والمرّكبات ال�شادية معاً للقوى الثالثة معاً

مقدار املرّكبة )ق1�ض( = ............................. نيوتن. •
مقدار املرّكبة )ق1�ض( = ............................. نيوتن.  

مقدار املرّكبة )ق2�ض( = ............................. نيوتن. •
مقدار املرّكبة )ق2�ض( = ............................. نيوتن.  

مقدار املرّكبة )ق3�ض( = ............................. نيوتن. •
مقدار املرّكبة )ق3�ض( = ............................. نيوتن.  

ح�ض = ............................. نيوتن. •
ح�ض = ............................. نيوتن. •
ح = ............................... نيوتن. •
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يذكر �رشطي اتزان اجل�شم اجلا�شئ. -
ح املق�شود بمفهومي عزم القوة واالزدواج، ويعّب عنهما ريا�شيًّا. - يو�شّ
يطّبق العالقات الريا�شية اخلا�شة بالعزم واالزدواج يف حل امل�شائل. -
ل عمليًّا اإلى �رشطي اتزان اجل�شم اجلا�شئ، والعوامل املوؤّثرة يف العزم. - يتو�شّ

مركز الكتلة، اجل�ش��م اجلا�ش��ئ، ع��زم القوة، عزم الكتاب املدر�سي.
االزدواج،  اتزان دوراين، اتزان انتقايل.

ال�شف التا�شع، الفيزياء )قانون نيوتن االأول واالتزان ال�شكوين واحلركي وحت�شيل القوى يف بعد واحد(. -

االتزان السكوني والعزم

ح�شتانعدد احل�ص�ص اتزان اجل�صم اجلا�صئ
الف�صل اخلام�ص:

الدر�ص الثاين

التكامل الراأ�صي

املفاهيم وامل�صطلحاتم�صادر التعلم

التعلم عن طريق الن�صاط، التدري�س املبا�رش، اال�صتق�صاء. 

ا�صرتاتيجيات التدري�س

ح مركز الكتلة كما يف ال�شكل )5-5(، - 1 التمهي��د للدر�ض بع�ر�ض ن�شاط��ات متهي��دية ب�شيط��ة، تو�شّ
ال�شكل  ال�شك�ل )5-5(/اأ( وتاأم��ل  تنفيذ ما ورد يف  اإلى  الطلبة  ث��م توجيه  ال�شفحة )129(،  يف 

)5-5/ب(، ثم اإيجاد املركز الهند�شي الأ�شكال منتظمة.
لوا اإليها.- 2 ا، ثم مناق�شة الطلبة يف النتائج التي تو�شّ تنفيذ الن�شاط )5-2( بحيث ينفذه كل طالبني معاً
تنفيذ الن�شاط )5-3( يف جمموعات، ثم تعر�ض كل جمموعة نتائجها، وجترى مناق�شة عامة للنتائج.- 3
ور�شم - 4 احلل،  خطوات  يف  الطلبة  من  عدد  ي�شارك  اأن  على  الطلبة،  اأمام   )2-5( املثال  حل  تنفيذ 

متجهات القوى على اللوح ب�شورة �شحيحة. 
حماولة - 5 ثم   ،)132( ال�شفحة  يف   )8-5( ال�شكل  يف  كما  كر�شي  على  اجللو�ض  اإلى  الطلبة  توجيه 

الوقوف، وطلب تف�شري ملا يحدث من عدد من الطلبة. حل ق�شية )فّكر( يف ال�شفحة )132(.
ا با�شتخدام اأدوات الن�شاط )5-2( نف�شها.- 6 تنفيذ الن�شاط )5-4(؛ بحيث ينفذه كل طالبني معاً

اإجراءات التنفيذ

نتاجات التعلم
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اإجراء مقارنة ملا يحدث للج�شم حتت تاأثري قوى عّدة اإن كانت القوى متالقية يف نقطة اأو غري متالقية. - 7
توجيه الطلبة اإلى حل االأ�شئلة )2، 3، 5،6( من اأ�شئلة املراجعة )5-2( يف ال�شفحة )139(، ليجيب - 8

الطلبة عنها، ثم تثبت االإجابات ال�شحيحة يف دفاترهم.
ل اإلى العوامل املوؤّثرة يف العزم الدوراين للقوة.- 9 تنفيذ الن�شاط )5-5( يف ال�شفحة )133(، والتو�شّ

مناق�شة الطلبة بنتائج الن�شاط، ثم كتابة العوامل على اللوح وا�شتخراج العالقة الريا�شية )2-5(.- 10
التذكري بال�رشب التقاطعي للمتجهات، وتطبيقه يف ا�شتخراج مقدار عزم القوة وحتديد اجتاهه.- 11
تو�شيح وحدة قيا�ض العزم ومتييز العزم، اإن كان موجباًا اأو �شالباًا.- 12
حل املثال )5-3( يف ال�شفحة )134( على اللوح. ومناق�شة الطلبة يف �شبب اختالف االإجابة لكل حالة.- 13
التذكري بالن�شاط )5-4(، ثم توجيه ال�شوؤال االآتي: ماذا لو اأّثرت يف امل�شطرة اأكرث من قوة يف الوقت - 14

ل اإلى العالقة )5-4( وكتابتها على اللوح. نف�شه؟ ثم مناق�شة اإجابات الطلبة للتو�شّ
حل املثال )5-4( يف ال�شفحة )135(، ثم مناق�شة مفهوم عزم االزدواج وكتابة العالقة )5-5( على اللوح.- 15
م�شاركة عدد من الطلبة يف حل املثال )5-5( على اللوح.- 16
ال�رشطني - 17 كتابة  ثم  اجلا�شئ،  للج�شم  ال�شكوين  االتزان  �رشَطي  اإلى  ل  للتو�شّ  )6-5( الن�شاط  تنفيذ 

والعالقتني الريا�شيتني )6-5(، )1-5(.
م�شاركة جمموعة من الطلبة يف حل املثال )5-6( يف ال�شفحة )138(.- 18
توجيه الطلبة اإلى حل ما تبّقى من اأ�شئلة املراجعة )5-2( يف ال�شفحة )139(، وهي )1، 4، 7، 8، 9، 10(.- 19

يكون اجتاه العزم عموديًّا على امل�شتوى املكّون من متجهي القوة وطول ذراعها.   -
يكون اجتاه احلركة باجتاه القوة وال توجد حركة باجتاه العزم. -
اجلول = )نيوتن.م(. ووحدة قيا�ض العزم = )نيوتن. مرت( لكنها ال ت�شاوي جول؛ الأن اجلول ناجت عن  -

ال�رشب النقطي للمتجهني يف حني اأن العزم ناجت ال�رشب التقاطعي لهما.

على  - الرتكيز  طريق  عن  ذلك  معاجلة  وميكن  واحلركة،  القوة  باجتاه  يكون  العزم  اأن  الطلبة  بع�ض  يظن 
ال�رشب التقاطعي للمتجهات.

معلومات اإ�صافية

اأخطاء �صائعة
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)فّكر( �صفحة )132(: 
الأن مركز كتلة  ال�شخ�ض القاعد يقع داخل اجل�شم، قرب العمود الفقري على ارتفاع )20( �شم عن  -

وراء  الكر�شي  مير حتت  اخلط  هذا  فاإن  االأ�شفل،  اإلى  ا عموديًّا  النقطة خطًّ هذه  من  ر�شمنا  فاإذا  ال�رّشة، 
اأنه عند  القدمني. وهذا يعني  العمودي بني  اأن مير ذلك اخلط  النهو�ض يجب  القدمني، وكي ي�شتطيع 
النهو�ض يجب اأن يدفع �شدره اإلى االأمام فيزيح بذلك مركز الكتلة لي�شبح بني القدمني، اأو اأن يحرك 

رجليه اإلى اخللف؛ كي يجعل القاعدة تقع حتت مركز الكتلة.
مراجعة  )5- 2( �صفحة )139(:

ا، اأما �رشطا اتزان اجل�شم اجلا�شئ فهما:( 1 �رشط اتزان النقطة املادية: القوة املح�شلة املوؤّثرة فيها ت�شاوي �شفراً
ا. اأ  ( جمموع العزوم حول اأي حمور دوران يجب اأن  ي�شاوي �شفراً

اإجابات الأ�صئلة والأن�صطة

ا�صرتاتيجية التقومي:املالحظة، التوا�شل )االأ�شئلة واالإجابات(. -
اأداة التقومي: قائمة الر�شد. -

ا�صرتاتيجيات التقومي واأدواته

�شع عالمة )√( تحت الموؤ�شر الذي يحّققه الطالب، وعالمة )×( تحت الموؤ�شر الذي ال يحّققه.
م�ؤ�صرات االأداءالرقم

ي�شف مركز كتلة الج�شم الجا�شئ بطريقة �شحيحة.1
ا العالقة الريا�شية.2 ح مفهوم عزم القوة، م�شتخدماً يو�شّ
يح�شب العزم الكلي الناتج عن تاأثر الج�شم بعدد من القوى بما في ذلك و�شع االزدواج.3
يتحّقق نظريًّا من �شروط االتزان ال�شكوني للج�شم الجا�شئ.4
1234ا�شم الطالبالرقم1234ا�شم الطالبالرقم

16
27
38
49
510

مالحظات: 
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 ع�ق= �شفر ------------------- العالقة )5-6(، ويحّقق االتزان الدوراين.
ا. ب( القوة املح�شلة املوؤّثرة يف اجل�شم يجب اأن ت�شاوي �شفراً

 ق = �شفر -------------------- العالقة )5-1( ، ويحّقق االتزان االنتقايل.
ا عن قاعدتها، ومركز كتلة ال�شاحنة ( 2 ب�شكل عام تنقلب االأج�شام املتزنة اإذا اأ�شبح مركز كتلتها خارجاً

ا من مركز كتلة ال�شيارة ال�شغرية، وذلك الأن حجمها اأكب وتتوزع كتلة احلمولة يف  يكون اأكرث ارتفاعاً
االأعلى؛ لذا، فاإن ميل قاعدتها قليالاً عند املنعطفات والطرق املائلة يوؤدي خلروج مركز كتلتها املرتفع 
ن�شبيًّا عن قاعدتها، ما يوؤدي اإلى انقالبها ب�شهولة اأكرث من ال�شيارات ال�شغرية التي يكون مركز كتلتها 

ا. اأقرب اإلى االأر�ض؛ فتكون اأكرث ا�شتقراراً
ال�شكل االآتي:( 3

يدفعه بقوة عمودية على م�شتوى الباب، فتكون الزاوية بني القوة املوؤّثرة وذراعها )590(، ويكون ( 4
الدفع من طرف الباب االأبعد عن حمور الدوران، وذلك كي يكون ذراع القوة )ل( اأكب ما ميكن، 

فيكون العزم الناجت اأكب ما ميكن.
عندما يتاأّثر بازدواج فتكون حم�شلة القوتني م�شاوية لل�شفر، ويكون اجل�شم متزناًا انتقاليًّا ولكنه غري ( 5

متزن دورانيًّا، ب�شبب عزم االزدواج الذي يعمل على حتريك اجل�شم حركة دورانية.
 اأ  (  اجل�شم اخلا�شع الزدواج يكون متزناًا انتقاليٍّا لكنه غري متزن دورانيًّا.  ( 6

ج�سم يتاأّثر بقوتني غري مت�شاويتني يف املقدار ومتعاك�شتني يف االجتاه ومتالقيتني يف مركز دورانه،  ب( 
فيكون العزم الناجت عنهما م�شاوياًا لل�شفر، فيكون اجل�شم متزناًا دورانيًّا ولكن حم�شلتهما ال تكون 

م�شاوية لل�شفر؛ فيتحّرك اجل�شم باجتاه القوة االأكب ويكون غري متزن انتقاليًّا.
نعني اأن هذا اجل�شم يتاأّثر بازدواج يعمل على حتريكه حركة دورانية مع عقارب ال�شاعة بعزم مقداره ( 7

)5( نيوتن.مرت.
املوؤثرتني مت�شاويتان يف املقدار ومتعاك�شتان يف االجتاه، وخطا عملهما ( 8 القوتني  ال�شكل )ب(؛ الأن 

متوازيان وغري منطبقني.
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يحّدد مفهوم الزخم اخلطي والدفع، ويذكر وحدات قيا�ض كل منهما. -
ل اإلى قانون نيوتن الثاين بداللة املعدل الزمني للتغرّي يف الزخم اخلطي. - يتو�شّ
ل اإلى قانون حفظ الزخم اخلطي يف االأنظمة املعزولة. - يتو�شّ
يطّبق العالقات اخلا�شة بالزخم اخلطي والدفع يف حل امل�شائل احل�شابية. -

الزخم اخلطي، الدفع.الكتاب املدر�سي.

الزخم الخطي والتصادمات

ح�شتانعدد احل�ص�ص الزخم اخلطي والدفع
الف�صل ال�صاد�ص:

الدر�ص الأول

املفاهيم وامل�صطلحاتم�صادر التعلم

التدري�س املبا�رش، اال�صتق�صاء.

ا�صرتاتيجيات التدري�س

التمهيد للدر�ض بتوجيه االأ�شئلة االآتية:- 1
ماذا يحدث للكرة عندما ت�شطدم بجدار راأ�شي؟ •
ملاذا ي�شتخدم العب كرة القدم راأ�شه يف اللعب اأحياناًا؟ •

تلّقي االإجابات وتعزيز الطلبة.- 2
التاأكيد على وجود كمية فيزيائية خا�شة باجل�شم املتحّرك بخط م�شتقيم تعرف بالزخم اخلطي، وهي - 3

كمية متجهة.
الن�شاط - 4 اإجراء  يتم  اخلطي؛  الزخم  عليها  يعتمد  التي  والعوامل  اخلطي  الزخم  مفهوم  اإلى  ل  للتو�شّ

با�شتخدام االأدوات االآتية:  )كرات زجاجية خمتلفة االأحجام، وقطع خ�شبية مكعبة ال�شكل(.
اإجراء اخلطوات االآتية، ومالحظة ما يحدث للقطع اخل�شبية يف كل حالة:- 5

ا. • ترتيب القطع اخل�شبية فوق بع�شها بع�شاً
دحرجة كرة زجاجية �شغرية باجتاه القطع اخل�شبية ب�رشعات خمتلفة. •
دحرجة كرة ذات حجم اأكب ب�رشعات خمتلفة اجتاه القطع . •

ل اإلى اأن قطع اخل�شب تاأّثرت يف كل حالة بدرجة خمتلفة، واأنه كّلما - 6 مناق�شة الطلبة بالنتائج، والتو�شّ
زادت الكتلة اأو ال�رشعة كان تاأثرها اأكب.

ا�شتنتاج اأن الزخم اخلطي هو كمية احلركة للج�شم املتحّرك بخط م�شتقيم، ويعتمد طرديًّا على كل من - 7

اإجراءات التنفيذ

نتاجات التعلم
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الكتلة وال�رشعة، وكتابة عالقة الزخم اخلطي على اللوح: خ = ك ع
وي�شتنتج الطالب وحدة قيا�شه وهي  )كغ.م /ث(

توجيه ال�شوؤال االآتي:- 8
مبا اأن الزخم اخلطي كمية متجهة؛ فكيف نحّدد اجتاهه؟ •

ل مع الطلبة عن طريق خ�شائ�ض �رشب املتجهات، اإلى اأن اجتاه الزخم اخلطي - 9 مناق�شة ال�شوؤال، والتو�شّ
�شيكون باجتاه ال�رشعة.

توجيه اأحد الطلبة اإلىحل املثال ) 6-1 ( يف ال�شفحة )146(.- 10
ال�شيارات،  حوادث  مثل  اخلطي  الزخم  على  احلياة  واقع  من  اأخرى  اأمثلة  ذكر  اإلى  الطلبة  توجيه 

والر�شا�شة، واملت�شابقني.
توجيه ال�شوؤال االآتي: اأكمل اجلدول االآتي على اللوح:- 11

الزخم الخطيال�صرعةالكتلة
كبيرةر�شا�شة
�شغيرةكبيرة�سيارة
�شفركبيرة�شاحنة

�شاكنة�شغيرةكرة قدم
�شغير�شغيرةكرة زجاجية

توجيه الطلبة اإلى تاأمل ال�شكل  )6- 1( يف ال�شفحة )146(، وال�شكل )6-2( يف ال�شفحة )147(، - 12
وال�شكل )6- 3( يف ال�شفحة )147(، ثم توجيه االأ�شئلة االآتية:

ملاذا ُت�شنع �شباك م�رشب كرة التن�ض االأر�شي من اأ�شالك قوية؟ •
ملاذا تكون ما�شورة البندقية امل�شتخدمة لل�شيد طويلة؟ •
هل زمن تالم�ض الكرة مع امل�رشب كبري اأم �شغري؟ •
هل يختلف زخم الكرة والر�شا�شة؟ •
 ملاذا يكون طول ع�شا امل�رشب  للتن�ض االأر�شي، اأطول من  ع�شا م�رشب كرة الطاولة؟ •

ل اإلى وجود اختالف يف مقدار القوة التي اأّثرت يف كل حالة - 13 تلّقي االإجابات وتعزيز الطلبة، والتو�شّ
ويف زمن تاأثريها، واأن القوة اأّثرت للحظة معينة؛ لذا، ت�شّمى القوة اللحظية، واأن زمن تاأثريها كان 
ن�شبيًّا  ا  كبرياً الر�شا�شة  التاأثري يف  زمن  فكان  البندقية  اأما يف  وامل�رشب.  الكرة  كما يف  ا،  �شغرياًا جدًّ

ب�شبب طول ما�شورة البندقية .
كمية - 14 هو  والدفع  خطيًّا،  ا  زخماً اإك�شابها  اإلى  اأدى  لدفع  تعر�شتا  والر�شا�شة  الكرة  اأن  على  التاأكيد 

فيزيائية متجهه تتنا�شب طرديًّا مع القوة وزمن التاأثري، ويعطى بالعالقة: د = ق ∆ز
ل اإلى وحدة قيا�ض الدفع: )نيوتن • ثانية(. - 15 توجيه الطلبة للتو�شّ
ل اإلى اأن اجتاه الدفع باجتاه القوة عن طريق خ�شائ�ض �رشب املتجهات.- 16 التو�شّ
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توجيه اأحد الطلبة اإلى متثيل العالقة بني القوة اللحظية والزمن كما يف ال�شكل ) 6- 4 /اأ( يف ال�شفحة )147(.- 17
االإ�شارة اإلى �شعوبة حتديد مقدار القوة اللحظية؛ لذا، نلجاأ اإلى اإيجاد متو�شط القوة كما يف ال�شكل - 18

)6- 4/ ب( يف ال�شفحة )147(.
ل اإلى اأن الدفع النا�شئ عن القوة ي�شاوي امل�شاحة حتت  منحنى )القوة – الزمن(.- 19 التو�شّ
توجيه الطلبة اإلى حل املثال ) 6- 2 ( يف ال�شفحة )148(، واملثال )6- 3( يف ال�شفحة )148(.- 20
اإجابة ال�شوؤال يف ال�شفحة )148( حول العالقة بني وحدات قيا�ض الزخم ووحدات قيا�ض الدفع.- 21
توجيه الطلبة اإلى حل ال�شوؤال االآتي :- 22

كرة �شاكنة كتلتها )200(غ، اأّثرت فيها قوة مقدارها )20( نيوتن �رشقاًا، ملدة )0.5( ثانية فحركتها  •
ب�رشعة )5( م/ث  �رشقاًا. اح�شب: 1- الدفع الذي تعّر�شت له الكرة.2- زخم الكرة اخلطي قبل 

تاأثري القوة وبعد تاأثري القوة.
احلل :  الدفع = ق ∆ز = 20×0.5 = 10 نيوتن. ثانية باجتاه ال�رشق .

قبل تاأثري القوة    خ1 = ك ع = 0.2 ×�شفر = �شفر
بعد تاأثري القوة    خ2 = ك ع  = 0.2 × 5 = 1 نيوتن .ث باجتاه ال�رشق.

توجيه ال�شوؤال االآتي: اإذا كانت وحدة قيا�ض الدفع هي نف�شها وحدة قيا�ض الزخم؛ هل توجد عالقة - 23
بني الدفع والزخم؟

ل اإلى االإجابة، يتم توزيع الطلبة يف جمموعات .- 24 للتو�شّ
ل اإلى العالقة  الريا�شية ) 6-3( يف ال�شفحة )148(، با�شتخدام معادالت - 25  توجيه الطلبة اإلى التو�شّ

احلركة.
التجوال بني املجموعات، وت�شحيح االأخطاء وتعزيز الطلبة.- 26
ا، وهذا الدفع ميّثل التغرّي يف الزخم اخلطي.- 27 ل اإلى اأن القوة التي توؤّثر يف ج�شم تك�شبه دفعاً التو�شّ
ل ريا�شيًّا اإلى العالقة ) 6- 4 ( يف ال�شفحة )149( .- 28 اختيار اأحد الطلبة وتوجيهه بالتو�شّ
ل اإلى اأن العالقة ) 6- 4 ( متثل ال�شيغة العامة لقانون نيوتن الثاين  يف احلركة، التي تن�ض على انه اإذا - 29 التو�شّ

اأّثرت قوة يف ج�شم وتغري زخمه اخلطي؛ فاإن املعدل الزمني للتغري يف الزخم اخلطي يكون م�شاوياًا لتلك القوة.
ل  اإلى العالقة )6- 5( عن طريق العالقة ) 6- 4(، وذلك عندما تكون القوة - 30 توجيه الطلبة اإلى التو�شّ

ا، اأي اأن النظام حمافظ . اخلارجية ت�شاوي �شفراً
توجيه انتباه الطلبة اإلى اأن العالقة )6-5( تعرف بقانون حفظ الزخم اخلطي، الذي ين�ض على اأنه: - 31

ا للنظام املعزول. يبقى الزخم اخلطي حمفوظاً
ل عمليًّا اإلى قانون حفظ الزخم؛ يتم تنفيذ الن�شاط ) 6- 1( يف ال�شفحة )150(.- 32 التو�شّ
توجيه الطلبة اإلى حل ال�شوؤال االآتي: - 33

اآخر  • فرتتد عن م�رشب  ال�رشق  باجتاه  )10( م/ث،  ب�رشعة  )0.2( كغ  كتلتها  ي�رشب العب كرة 
ب�رشعة )12( م/ث فاإذا كان زمن تالم�ض الكرة مع امل�رشب )0.02( ثانية، فاح�شب:
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زخم الكرة قبل الت�شادم. )ب( زخم الكرة بعد الت�شادم. )ج�( الدفع. )د( القوة التي اأّثرت يف الكرة. )اأ( 
احلل 

) اأ  ( خ1 = ك ع1 = 0.2 ×10 = 2 كغ0م/ث �رشقاًا. 
)ب( خ2 = ك ع2 = 0.2×-12 =  - 2.4 كغ0م/ث، غرباًا. كيف تف�رّش وجود االإ�شارة ال�شالبة؟

)ج�( الدفع = ∆ خ   =  - 2.4 – 2  = -4.4 كغ0م/ث، غرباًا. 

 = 220 نيوتن باجتاه ال�رشق .
 4.4���������0.02  = 

Δز���������Δخ  ) د ( ق = 

توجيه الطلبة اإلى حل واجب  بيتي: ال�شوؤال رقم )1 ، 2، 3، 5 ( يف ال�شفحة )163(، وال�شوؤال رقم - 34
)3( يف ال�شفحة )164(.

اإثراء
غطا بناب�ض خفيف على طاولة اأفقية مل�شاء، اإذا  - ج�شمان كتلة االأول )3( كغ وكتلة الثاين )1( كغ، �شُ

�رشعة  ن�شبة  متعاك�شني. جد:  اجتاهني  اجل�شمان يف  فتحّرك  ا؛  بعدها حرًّ ُترك  ثم  م�شافة  الناب�ض  �شغط 
اجل�شم االأول اإلى �رشعة اجل�شم الثاين، ون�شبة طاقة حركة اجل�شم االأول اإلى طاقة حركة اجل�شم الثاين.

احلل 

ح�شب قانون حفظ الزخم اخلطي          
     خ = خَ                                                

ك1 ع1 + ك2 ع2 = ك1 ع1َ  + ك2 ع2َ 
�شفر + �شفر = 3 ×ع1َ  + 1× ع2َ

  ع2َ   االإ�شارة ال�شالبة تعني اأن اجل�شم االأول حتّرك بعك�ض اجتاه اجل�شم الثاين. 
1-�����3 ع1َ =  

2
 ع2

1�����6  = )2
  ع2َ

1�����9  (×3 ×  
1�����2  =  2

  ك1 ع1
1�����2  = 

طح1
2

  ×1× ع2
1�����2  =  2

  ك2 ع2
1�����2  =

طح2

 
1�����3  =

 
 ������طح1
2

طح

الفروق الفردية
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12345م��صرات االأداءالرقم

ح بالكلمات مفهوم الزخم الخطي.1 يو�شّ
يحّدد مفهوم الدفع.2
يذكر وحدات قيا�ض الدفع والزخم الخطي.3
يحل م�شائل ح�شابية على قانون الزخم الخطي والدفع.4
يطّبق قانون حفظ الزخم الخطي في حل الم�شائل الح�شابية.5

ا =4 ، جيد = 3 ، مقبول =2 ،  �شعيف = 1 التقدير:  ممتاز = 5 عالمات ، جيد جدًّ

ا�صرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على االأداء. -
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي. -

ا�صرتاتيجيات التقومي واأدواته

�ص�ؤال �صفحة )148(
خ = ]ك ع[

= كغ0م / ث
]د[ = ]ق[×]∆ ز[

 = نيوتن × ث

الزخم، وبذلك ن�شتنتج اأن وحدة قيا�ض الدفع  ×ث = كغ0م / ث، وهي نف�شها وحدات 
ث2����������كغ م  

=
هي نف�شها وحدة قيا�ض الزخم.

مراجعة  )6-1( �صفحة )151(:
لزيادة زمن تغرّي الزخم. ومن ثم، تقليل القوة املوؤّثرة. ( 1
لتقليل التغري يف الزخم اأو عدم تغيري الزخم. ومن ثم، تقليل الدفع والقوة املوؤّثرة يف ال�شاحنة .( 2
ال يتاأّثر الزخم؛ الأن الكتلة تزداد با�شتمرار وتقل معها ال�رشعة؛ فيبقى الزخم ثابتاًا.( 3
لتقليل اأثر الدفع والقوة يف الالعب نتيجة انزالقه على الرمال، ما يوؤدي اإلى زيادة زمن تغرّي الزخم.( 4
ا. ( 5 ا، الأن �رشعته ت�شاوي �شفراً ا اأي�شاً يكون الزخم �شفراً
بعد الرمي، �شوف يتحّرك ال�شخ�ض باجتاه معاك�ض حلركة الكتاب؛ للمحافظة على الزخم اخلطي.( 6

اإجابات الأ�صئلة والأن�صطة
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ح املق�شود بالت�شادم يف ُبعد واحد، ويف ُبعدين. - يو�شّ
ي�شتق�شي اأنواع الت�شادمات من حيث حفظ الطاقة احلركية، وميّيز بينها. -
يطّبق العالقات اخلا�شة بالزخم اخلطي والدفع والت�شادم، يف حل امل�شائل احل�شابية.  -

قانون حفظ الزخم اخلطي، الت�شادم املرن، الت�شادم الكتاب املدر�سي.
غري املرن.

الزخم الخطي والتصادمات

ح�شة واحدةعدد احل�ص�ص الت�صادمات
الف�صل ال�صاد�ص:

الدر�ص الثاين

املفاهيم وامل�صطلحاتم�صادر التعلم

التدري�س املبا�رش، التعلم عن طريق الن�صاط.

ا�صرتاتيجيات التدري�س

ح بال�شكل )6-6( يف ال�شفحة )152(.- 1 التمهيد للدر�ض عن طريق اإجراء الن�شاط التمهيدي املو�شّ
ل اإلى اأن ما حدث بني الكرات هو ت�شادم، واأن الت�شادم قد يحدث يف ُبعد واحد اأو يف ُبعدين.- 2 التو�شّ
)كرات - 3 االآتية:  االأدوات  با�شتخدام  الن�شاط  تنفيذ  يتم  واأ�شكالها،  الت�شادمات  اأنواع  اإلى  ل  للتو�شّ

زجاجية خمتلفة االأحجام، وجمرى هوائي، ومعجون(.
توجيه اأحد الطلبة اإلى تثبيت كرة زجاجية يف املجرى الهوائي ودحرجة كرة اأخرى عليها، ومالحظة - 4

ما يحدث.
تثبيت كرة على االأر�ض، ثم دحرجة كرة اأخرى باجتاهها، ومالحظة ما يحدث.- 5
ا و�شارت بخط م�شتقيم، واأن - 6 ل اإلى اأن الكرات على املجرى الهوائي ت�شادمت مع بع�شها بع�شاً التو�شّ

ا يف ُبعد واحد. اأما عند  مثل هذا ال�شكل من الت�شادمات التي حتدث يف خط م�شتقيم ي�شّمى ت�شادماً
اإجراء الت�شادم بني الكرات على االأر�ض ومن دون ا�شتخدام املجرى، فلوحظ انحراف الكرات يف 

ا يف ُبعدين. اجتاهني خمتلفني بعد الت�شادم ومثل هذا الت�شادم ي�شّمى ت�شادماً
ل اإلى اأن الت�شادم يف كال احلالتني �شواء اأكان يف ُبعد واحد اأم يف ُبعدين، يحّقق قانون حفظ - 7 التو�شّ

الزخم اخلطي. 

اإجراءات التنفيذ

نتاجات التعلم
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ل اإلى العالقة )6-6( يف ال�شفحة )153(.- 8 توجيه الطلبة با�شتخدام قانون نيوتن الثالث اإلى التو�شّ
  خ قبل الت�شادم  =   خ بعد الت�شادم   

التي تعرف مببداأ حفظ الزخم اخلطي الذي ين�ض على اأن: املجموع الكلي للزخم اخلطي لالأج�شام 
املت�شادمة قبل الت�شادم مبا�رشة، ي�شاوي املجموع الكلي للزخم اخلطي لها بعد الت�شادم مبا�رشة .

الت�شادم - 9 ا، ومثل هذا  الطاقة احلركية والزخم اخلطي معاً فيه  اأن حُتفظ  الت�شادم ميكن  اأن  اإلى  ل  التو�شّ
الذي تكون فيه الطاقة احلركية حمفوظة، ي�شّمى الت�شادم املرن، حيث اإن: 

  ط ح قبل الت�شادم =   طح بعد الت�شادم                                      
   خ قبل الت�شادم  =    خ بعد الت�شادم  

توجيه الطلبة اإلى حل املثالني )6-4(  و) 6-5( يف ال�شفحة )154(.- 10
الت�شادم - 11 بعد  الثاين  للج�شم  ال�رشعة  تكون  اأن  احلل  احتماالت  اأحد  اأن   )5-6( املثال  ورد يف حل 

ا، وهذا غري منطقي من الناحية الفيزيائية، الأنه يف هذه احلالة فاإن الكرة االأولى �شوف تبقى ت�شري  �شفراً
اأكملت  الت�شادم وكل منها  يتالم�شا ومل يحدث  الكرتني مل  نف�شه، كاأن  وباالجتاه  نف�شها  وب�رسعتها 

طريقها من دون الت�شادم باالأخرى وهذا ال ميكن اأن يحدث بني االأج�شام.
توجيه املعلم اأحد الطلبة اإلى ر�شم ال�شكل )6-9( يف ال�شفحة )155( الذي يبني الت�شادم يف بعدين - 12

ل اإلى العالقة  )6-8( يف ال�شفحة )156(، والعالقة  )9-6(. ومناق�شة الطلبة مب�شمونها؛ للتو�شّ
توجيه اأحد الطلبة اإلى حل املثال )6-6( يف ال�شفحة )156( على اللوح.- 13
توجيه الطلبة اإلى اإجابة ال�شوؤال يف ال�شفحة )156(.- 14
توجيه الطلبة اإلى مقارنة جمموعة طاقة احلركة قبل وبعد الت�شادم وا�شتنتاج اأن الت�شادم فيه نق�ض يف - 15

جمموع  الطاقة احلركية لالأج�شام . 
توجيه الطلبة اإلى حل واجب بيتي؛ ال�شوؤاالن )4 ، 9( من اأ�شئلة الف�شل. - 16
 توجيه االأ�شئلة االآتية: - 17

 ماذا يحدث عندما ت�شطدم �شاحنة ب�شيارة �شغرية؟ •
 هل ميكن لر�شا�شة اأن ترتد عندما ت�شطدم بجدار خ�شبي؟ •

تلّقي االإجابات، وتعزيز الطلبة .- 18
 تنفيذ الن�شاط با�شتخدام االأدوات االآتية: )كرات زجاج، وكرات من املعجون(.- 19
توجيه اأحد الطلبة اإلى عمل كرة من املعجون، ثم قذفها نحو اجلدار، ومالحظة ما يحدث.- 20
توجيه اأحد الطلبة اإلى دحرجة كرة زجاجية باجتاه كرة املعجون ليت�شادما، ويوجه الطلبة اإلى مالحظة - 21

النتيجة.
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ا. - 22 ا واحداً اإلى وجود نوع من الت�شادمات، يلتحم فيه اجل�شمان بعد الت�شادم لي�شّكال ج�شماً ل  التو�شّ
ا غري مرن. ويف هذا  يتحّرك ب�رشعة واحدة م�شرتكة، واأن مثل هذا النوع من الت�شادم ي�شّمى ت�شادماً
النوع من الت�شادمات يحفظ الزخم اخلطي، لكن ال حتفظ فيه الطاقة احلركية، وتكتب عالقته بال�شكل:

ك1 ع1 + ك2 ع2 = )ك1 + ك2( عَ  
توجيه ال�شوؤال االآتي: اذكر اأمثلة اأخرى من واقع احلياة على ت�شادمات غري مرنة؟ تلّقي اإجابات الطلبة - 23

ومناق�شتهم.
توجيه الطلبة اإلى حل املثال )6- 7( يف ال�شفحة )157(.- 24
توجيه الطلبة اإلى اإجابة  ال�شوؤال يف ال�شفحة )158( التابع للمثال )7-6(.- 25

- التو�ّشع يف ال�شفحة  )158(.
معلومات اإ�صافية

اإثراء 
كرة كتلتها )0.5( كغ، ُربطت بطرف خيط طوله )80( �شم ومثبت ب�شقف، ثم �ُشد اخليط بحيث اأ�شبح  -

ا وت�شطدم عند اأ�شفل نقطة لها بقطعة خ�شبية �شاكنة كتلتها  ا حرًّ اأفقيًّا،  تركت بعدها الكرة لت�شقط �شقوطاً
)2.5( كغ؛ اإذا كان الت�شادم مرناًا. اح�شب �رشعة الكرة و�رشعة القطعة اخل�شبية بعد الت�شادم مبا�رشة؟

احلل
من قانون حفظ الطاقة امليكانيكية

 طم اأ = طم ب
  ك ع2 

1�����2 ك ج� �ضاأ = 
  ×0.5 ×ع2

1�����2  = 0.8 ×10 × 0.5
منها جند �رشعة الكرة حلظة ت�شادمها مع القطعة 

عب = 4 م / ث 
 من قانون حفظ الطاقة احلركية وقانون حفظ الزخم، جند �رشعة كل ج�شم بعد الت�شادم.

                
 =  خ بعد

 خ قبل
        ك1 ع1 + ك2 ع2 = ك1 ع1َ  + ك2 ع2 

       0.5 × 4 + �شفر     = 0.5 ع1َ + 2.5 ع2َ  
منها جند اأن  ع1َ = 4 – 5 ع2َ       معادلة رقم  )1( 

الفروق الفردية

80�سم

كرة

قطعة خ�شبية
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12345م�ؤ�صرات االأداءالرقم

يذكر بالكلمات ن�ض قانون حفظ الزخم الخطي.1
يمّيز بين الت�شادم المرن، والت�شادم غير المرن.2

وحفظ 3 الخطي،  الزخم  حفظ  قانون  على  ح�شابية  م�شائل  يحل 
الطاقة الحركية.

ا غير مرن.4 يح�شب ال�شرعة الم�شتركة الأج�شام ت�شادمت ت�شادماً

التطبيقات 5 بع�ض  في  والدفع  الزخم  وقوانين  العلم  اأهمية  يبّين 
العملية في الحياة.

ا =4 ، جيد = 3 ، مقبول =2 ،  �شعيف = 1 التقدير:  ممتاز = 5 عالمات ، جيد جدًّ

ا�صرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على االأداء. -
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي. -

ا�صرتاتيجيات التقومي واأدواته

 ومن قانون حفظ الطاقة احلركية:

 2
2�����1 ك2 ع2َ +  2

  ك1 ع1َ
1�����2  =   2

ك2 ع2 1�����2  + 2
  ك1 ع1

1�����2
 2

  ×2.5× ع2َ
1�����2  + 2

  ×0.5×ع1َ
1�����2   ×0.5× 16 + �شفر = 

1�����2
2    معادلة رقم )2( 

2 + 5 ع2
 16 = ع1

   م/ث  االإ�شارة ال�شالبة تعني اأنها �شرتتد اإلى اخللف.
8-�����3 بحل املعادلتني؛ جند اأن   ع1َ  = 

 م /ث
4�����3 ع2َ  = 
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�ص�ؤال �صفحة )156(:

2
  ك2 ع2

1�����2  + 1
  ك1 ع2

1�����2    ط ح قبل الت�شادم =

  × 1×36 + �شفر  =36  جول  
1�����2  =                                            

   
2

  ك ع2َ
1�����2  +   

2
  ك ع1َ

1�����2             ط ح بعد الت�شادم = 

 2)2.2 ( ×2 ×  
1�����2  + 2)3.1( ×1×  

1�����2  =
 =  9.61 +  4.82 = 14.54 جول 

�ص�ؤال �صفحة )158(:
ب�شبب �شياع ق�شم من الطاقة على �شكل حرارة نتيجة االحتكاك مع االأر�ض. 

مراجعة )6-2( �صفحة )158(:
كالهما يتاأّثر بالدفع نف�شه؛ الأنه لكل فعل رد فعل والزخم حمفوظ لكل منهما.( 1
تتحّرك الكرة ال�شاكنة ب�رشعة الكرة املتحّركة نف�شها باالجتاه نف�شه، اأما الكرة املتحّركة فت�شكن.( 2
تعمل على امت�شا�ض �شدمة الكرة وتغرّي زخمها، ليتحّول الت�شادم اإلى عدمي املرونة وتقليل احلرارة . ( 3
ا وال يوجد قوة خارجية اأّثرت يف ( 4 ال يتعار�ض مع حفظ الزخم اخلطي، والزخم يف احلالتني يبقى حمفوظاً

ا فدفع الكرة على االأر�ض هو نف�شه دفع االأر�ض للكرة. النظام، والزخم كمية متجهة اأي�شاً

اإجابات الأ�صئلة والأن�صطة
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الزخم الخطي والتصادمات

ح�شة واحدةعدد احل�ص�ص التطبيقات
الف�صل ال�صاد�ص:

الدر�ص الثالث

ا على قانون حفظ الزخم، مثل ارتداد البندقية ودوران ر�شا�ض املاء. - يف�رّش ظواهر وم�شاهدات حياتية اعتماداً
يبنّي اأهمية التطبيقات التكنولوجية احلديثة املتعّلقة بالزخم اخلطي والدفع، مثل الو�شادة الهوائية وبع�ض االألعاب. -

الكتاب املدر�سي.
م�صادر التعلم

التدري�س املبا�رش، التعلم عن طريق الن�صاط.

ا�صرتاتيجيات التدري�س

التاأكيد على دور العلم يف احلياة، خا�شة يف ما يتعّلق بالزخم اخلطي والدفع، وذلك عن طريق توجيه - 1
االأ�شئلة االآتية:

كيف ي�شتطيع رجال ال�رشطة معرفة اجلاين وال�شالح امل�شتخدم يف بع�ض اجلرائم؟ •
ا قبل اال�شتخدام؟ • ملاذا يتم تثبيت املدفع باالأر�ض جيداً
ملاذا ي�شنع هيكل ال�شيارة اخلارجي من الفايب بدل احلديد ال�شلب؟ •
ملاذا يكون طول مقدمة ال�شيارة اأكب من موؤخرتها؟ •

تلّقي االإجابات وتعزيز الطلبة.- 2
ا�شم - 3 الطلبة عن  مع  واإجراء حوار   ،)159( ال�شفحة  يف   )11-6( ال�شكل  تاأمل  اإلى  الطلبة  توجيه 

اجلهاز وا�شتخدامه، والقانون الذي يعمل وفقه، وفوائده يف معرفة �رشعة الر�شا�شة.
توجيه الطلبة اإلى كتابة تقرير عن اأهمية الو�شادة الهوائية يف ال�شيارة.- 4
اأثناء - 5 عر�ض فيلم تو�شيحي عن القوات امل�شلحة االأردنية، يبنّي فيه حركة املدافع واجتاه حركتها يف 

قذفها للقذيفة وما يفعله اجلنود يف تلك اللحظة.
6 - ،)160( ال�شفحة  )6-9( يف  واملثال   ،)159( ال�شفحة  )6-8( يف  املثال  اإلى حل  الطلبة  توجيه 

وال�شوؤال يف ال�شفحة )161(.
توجيه الطلبة اإلى حل واجب بيتي: االأ�شئلة )5 ، 6، 7 ،8( من اأ�شئلة الف�شل.- 7

اإجراءات التنفيذ

نتاجات التعلم
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�ص�ؤال �صفحة  )161(:
تعني اأن اجتاه حركة القذيفة بعك�ض اجتاه حركة املدفع . 

مراجعة )6-3( �صفحة  )161(:
كي ال يرتد اإلى اخللف م�شافة اأكب.( 1
الأن املدفع �شريتد اإلى اخللف عند اإطالق القذيفة اإلى االأمام؛ ب�شبب حفظ الزخم لكل منهما.( 2
لعلك تالحظ اأن ال�شخ�ض الذي �شيقفز اأوالاً لن يتعّر�ض للبلل، يف حني اأن الذين يقفزون بعده عليهم ( 3

القفز م�شافة اأكب كي ي�شلوا اإلى ال�شاطئ. ما �شبب هذه املالحظة على الرغم من اأن القارب كان يف 
حالة �شكون؟ اإن كتلة القارب �شتقل ويزداد زخمه، و�شوف يتحّرك اإلى اخللف. ومن ثم، يبتعد عن 

ال�شاطئ اأكرث. 
الأن ال�شدمة والقوة على اجل�شم �شتكون اأكب عندما تكون االأقدام م�شتقيمة، اأما عندما تكون االأقدام ( 4

غري م�شتقيمة؛ فاإن التغرّي يف الزخم �شيحتاج اإلى زمن اأكب، وبذلك يقل تاأثري القوة يف اجل�شم.

اإجابات الأ�صئلة والأن�صطة

- التو�ّشع يف ال�شفحة )161(.
معلومات اإ�صافية

ا�صرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات. -
اأداة التقومي: �شجل و�شف �شري التعلم.  -

ا�صرتاتيجيات التقومي واأدواته

ا�شم الطالب:.................................. مو�شوع الدر�ض:..................................

االأم�ر التي تعلمتها الي�م:
........................................................................................................................................................

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

االأم�ر التي واجهت �صع�بة يف فهمها:
........................................................................................................................................................

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

مالحظات املعلم:
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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ح املق�شود باملائع املثايل. - يو�شّ
ي�شتق�شي عمليًّا خ�شائ�ض املائع املثايل، ويعّب عنها ريا�شيًّا. -

الكتاب املدر�سي.

ال�شف ال�شابع، العلوم )مفهوم املائع(.

املائع املثايل، ال�رشعة احلدية، اللزوجة، ان�شياب منتظم، 
ان�شياب طبقي، ان�شغاطي، دّوامي، خط اجلريان.

الموائع المتحركة

ح�شة واحدةعدد احل�ص�ص املائع احلقيقي واملائع املثايل
الف�صل ال�صابع:

الدر�ص الأول

التكامل الراأ�صي والأفقي

املفاهيم وامل�صطلحاتم�صادر التعلم

التعلم عن طريق الن�صاط، التدري�س املبا�رش، اال�صتق�صاء.
االأ�صاليب الداعمة: ج�لة ب��صرت.  

ا�صرتاتيجيات التدري�س

توجيه اأ�شئلة مفتاحية اإلى الطلبة عن حاالت املادة واملائع داخل غرفة ال�شف، ثم اال�شتماع اإلى اإجاباتهم.- 1
تنفيذ الن�شاط التمهيدي  يف ال�شفحة )168(، واملقارنة بني جريان الزيت يف ال�شورتني.- 2
اإلى املفاهيم - 3 ل  اإلى اإجابات الطلبة، ومناق�شة الطلبة يف مفهوم املائع وخ�شائ�شه، والتو�شّ اال�شتماع 

)ان�شياب منتظم، ان�شياب طبقي، وال�رشعة احلدية(
تنفيذ الن�شاط )7 –1( يف ال�شفحة )169(، ال�شتق�شاء خ�شائ�ض املائع املتحرك. - 4
توزيع الطلبة يف جمموعات.- 5
توجيه الطلبة اإلى قراءة الن�شاط )7 – 1( يف ال�شفحة )169(.- 6
متابعة اإجراءات تنفيذ الطلبة للن�شاط، وتوجيههم وم�شاعدتهم.- 7
عر�ض نتائج كل جمموعة اأمام باقي الطلبة مدعمة بالر�شم.- 8
ل اإلى خ�شائ�ض املائع املثايل.- 9 مناق�شة نتائج املجموعات، والتو�شّ

تنفيذ ورقة العمل )7-1( للتعّرف اإلى خ�شائ�ض خطوط اجلريان.- 10
تعليق اإجابات كل جمموعة على ورق جدران )بو�شرت(، عمل جولة بو�شرت لت�شحيح االإجابات.- 11

اإجراءات التنفيذ

نتاجات التعلم
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اأ�شئلة الف�شل يف ال�شفحة )189(، بو�شفه - 12 اإلى حل الفقرة )1( من ال�شوؤال )1( من  توجيه الطلبة 
تقومياًا ختاميًّا.

- التو�ّشع يف ال�شفحة )171(.

مراجعة )7 - 1( �صفحة ) 171(:
 منتظم، طبقي. ( 1
غري لزج ، جريان منتظم، ال ان�شغاطي، غري دّوامي.( 2
ال�شكل )7-5( يف ال�شفحة )171(.( 3

1

´

¢SÉ
‡

2

1

¢SÉ
‡

2

اإجابات الأ�صئلة والأن�صطة

معلومات اإ�صافية

ا�صرتاتيجية التقومي: املالحظة، التوا�شل )االأ�شئلة واالإجابات(. -
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي. -

ا�صرتاتيجيات التقومي واأدواته

ح المق�ص�دا�صم الطالبالرقم ي��صّ
 بالمائع المثالي.

يذكر خ�صائ�س 
خط�ط الجريان.

يذكر خ�صائ�س
 المائع المثالي.

يميّز بين الجريان 
المنتظم والجريان 

وعغير المنتظم.
جم

الم

12345123451234512345
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
ا =4، جيد = 3، مقبول =2،  �شعيف = 1 التقدير:  ممتاز = 5 عالمات، جيد جدًّ

يظن بع�ض الطلبة اأن مفهوم املوائع يقت�رش على ال�شوائل، وميكن التاأكيد على ذكر خ�شائ�ض املائع وتطبيقها  -
ل اإلى مفهوم املائع. على حاالت املادة للتو�شّ

اأخطاء �صائعة
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ا على ال�شكل المجاور، اأجب عن االأ�شئلة التي تليه: معتمداً
اجلريان؟ ( 1 اأنبوب  عب  اجلريان  خطوط  كثافة  تت�شاوى  هل 

عاَلم يدل ذلك؟
ماذا يحدث ملقدار �رشعة جريان الدقائق واجتاهها بني نقطة ( 2

واأخرى، يف اأثناء جريانها يف االأنبوب؟
هل تتقاطع خطوط اجلريان؟ ماذا يعني تقاطعها؟( 3
ما الذي ميّثله اجتاه املما�ض خلط اجلريان؟( 4

اإجابة ورقة عمل )1-7(
ال، يدل على اأن �شرعة المائع تتغّير من نقطة اإلى اأخرى.( 1
تتغّير �شرعة جريان المائع بتغير م�شاحة مقطع اأنبوب الجريان.( 2
ال تتقاطع خطوط الجريان، لو تقاطعت فهذا يعني وجود اأكثر من اتجاه لدقائق المائع المتحّركة عند تلك ( 3

النقطة.
اتجاه �شرعة جريان المائع.( 4

1

´

¢SÉ
‡

2

1

¢SÉ
‡

2

ورقة عمل )1-7(
املائع احلقيقي واملائع املثايل
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ي�شتق معادلة اال�شتمرارية. -
ح املق�شود مبعدل التدّفق احلجمي. - يو�شّ
يطّبق العالقات الريا�شية اخلا�شة بحركة املوائع يف حل م�شائل ح�شابية. -

معادلة اال�شتمرارية، معدل التدّفق احلجمي.الكتاب املدر�سي.

الموائع المتحركة

ح�شة واحدةعدد احل�ص�ص معادلة اال�صتمرارية
الف�صل ال�صابع:

الدر�ص الثاين

املفاهيم وامل�صطلحاتم�صادر التعلم

التعلم عن طريق الن�صاط، التدري�س املبا�رش، اال�صتق�صاء.

ا�صرتاتيجيات التدري�س

ا�شطحاب الطلبة اإلى حديقة املدر�شة لتنفيذ الن�شاط التمهيدي �شفحة )172(، ثم توجيه ال�شوؤالني االآتيني: - 1
ملاذا يتم ال�شغط على فوهة اخلرطوم؟ •
ما الذي جعل املاء يقطع م�شافة اأكب؟ •

تلّقي اإجابات الطلبة، ومناق�شة الطلبة يف اأن �رشعة املائع تختلف باختالف م�شاحة مقطع االأنبوب، - 2
وتتنا�شب معها عك�شيًّا.

ال�شتقاق معادلة اال�شتمرارية.- 3
ا�شتخدام ال�شكل )7 – 8(  يف ال�شفحة )172(، ور�شمه على اللوح اأمام الطلبة. •
ا�شتقاق معادلة اال�شتمرارية )7-1( يف ال�شفحة )173( على اللوح مب�شاركة الطلبة. •

ل اإلى مفهوم معدل التدّفق احلجمي:- 4 توجيه ال�شوؤالني االآتيني؛ للتو�شّ
ما املق�شود مبعادلة اال�شتمرارية؟ •
ما الوحدة امل�شتخدمة للمقدار )اأ ع(؟ •

تنفيذ خطوات ا�شتقاق املعادلة )7-2( يف ال�شفحة )173(، مب�شاركة الطلبة.- 5
ذكر اأمثلة من احلياة اليومية على معادلة اال�شتمرارية مثل: )تكون فوهة اخلرطوم امل�شتخدم يف اإطفاء - 6

احلريق اأ�شيق بكثري من اخلرطوم ذاته، تثبيت االأ�شقف املعدنية فوق املنازل ب�شكل جيد(.
حل املثال )7-1( يف ال�شفحة )174( على اللوح، مب�شاركة عدد من الطلبة يف خطوات احلل. - 7

اإجراءات التنفيذ

نتاجات التعلم
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م�شاركة عدد من الطلبة يف حل املثال )7-2( يف ال�شفحة )174( على اللوح.- 8
ا ق�شرياًا.- 9 توجيه الطلبة اإلى حل �شوؤال )3( يف ال�شفحة )190(؛ بو�شفه اختباراً

توجيه الطلبة اإلى حل واجب بيتي مراجعة )7-2( يف ال�شفحة )175(.- 10

- تو�ّشع �شفحة )175(

 (، وملعاجلة ذلك تطبيق املعادالت يف حل  -
Δز���������ح  يظن بع�ض الطلبة اأن املقدار )اأ ع( يختلف عن املقدار ) 

م�شائل. ا�شتقاق الوحدات لكل منهما.

)
ث�����م3 �ص�ؤال �صفحة )173(: )

معادلة  ت�شبح  لذا،  ثابتة؛  غري  الكثافة  اأن  يعني  فهذا  ان�شغاطيًّا؛  املائع  اأ�شبح  اإذا   :)173( �صفحة  )فّكر( 

اال�شتمرارية: ث1 اأ1 ع1 = ث2 اأ2 ع2
�ص�ؤال �صفحة )173(: م3 / ث

)فّكر( �صفحة )173(: تغرّي م�شاحة مقطع االأنبوب يعود لتغري �رشعة املاء، حيث تزداد �رشعة املاء باالجتاه نحو 
االأ�شفل بفعل قوة اجلاذبية االأر�شية.

مراجعة )7-2( �صفحة )175(:
معادلة اال�شتمرارية: اإن حا�شل �رشب م�شاحة مقطع اأنبوب اجلريان يف �رشعة عبور املائع منه ي�شاوي ( 1

ا ثابتاًا. مقداراً
معدل التدّفق: مقدار حجم املائع الذي يعب م�شاحة مقطع املجرى يف وحدة الزمن.

ب( زمن التدّفق.( 2 اأ ( حجم املائع املتدّفق احلجمي. 
ا ملعادلة اال�شتمرارية(. ومن ثم، زيادة الطاقة ( 3 وذلك لتعمل على زيادة �رشعة مادة اإطفاء احلريق )تبعاً

احلركية لها لتتمّكن من الو�شول اإلى اأماكن احلريق عن ُبعد.

اإجابات الأ�صئلة والأن�صطة

اأخطاء �صائعة

معلومات اإ�صافية

ا�صرتاتيجية التقومي: املالحظة، التوا�شل )االأ�شئلة واالإجابات(، الورقة والقلم. -
اأداة التقومي: اختبار ق�شري.  -

ا�صرتاتيجيات التقومي واأدواته
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ي�شتق معادلة برنويل يف املائع املثايل، ويعّب عنها ريا�شيًّا. -
يذكر ن�ض معادلة برنويل يف املائع املثايل بالكلمات. -
يطّبق العالقات الريا�شية اخلا�شة بحركة املوائع يف حل م�شائل ح�شابية. -

برنويل، معادلة برنويل،مبهنة )ال�شغل – الطاقة(.الكتاب املدر�سي.

ال�شف ال�شابع، العلوم )مبداأ برنويل(. -

الموائع المتحركة

ح�شتانعدد احل�ص�ص معادلة برن�يل
الف�صل ال�صابع:

الدر�ص الثالث

التكامل الراأ�صي والأفقي

املفاهيم وامل�صطلحاتم�صادر التعلم

التعلم عن طريق الن�صاط، التدري�س املبا�رش )عر�س عملي(، اال�صتق�صاء.

ا�صرتاتيجيات التدري�س

التمهيد باإجراء عر�ض عملي:- 1
اإح�شاركرة تن�ض وكاأ�ض �شفاف، تو�شع الكرة داخل الكاأ�ض ثم ُينفخ باجتاه مواز لفوهة الكاأ�ض،  •

�شيالحظ الطلبة ارتفاع الكرة اإلى االأعلى.
مناق�شة الطلبة يف اأن ما حدث للكرة �شببه اختالف ال�شغط، وتف�شريه عن طريق معادلة برنويل. •

توجيه الطلبة اإلى ال�شكل )7-11( يف ال�شفحة )176(، وتوجيه االأ�شئلة االآتية:- 2
اأي املقطعني له م�شاحة اأكب ) اأ1 ، اأ2 (؟ )ح�شب ال�شكل فاإن اأ1 اأكب(. •
اأيهما اأكب ال�رشعة )ع1(  يف املقطع )اأ1(، اأم ال�رشعة )ع2 ( يف املقطع )اأ2(؟ ملاذا؟ )ع2 اأكب  وذلك  •

ح�شب معادلة اال�شتمرارية(.
ف�رّش �شبب اختالف القراءة يف مقيا�شي ال�شغط. ) كلما زادت �رشعة املائع قل �شغطه(. •

ل معهم اإلى ن�ض معادلة برنويل.- 3  تلّقي اإجابات الطلبة ومناق�شتهم، والتو�شّ
توجيه اأحد الطلبة اإلى كتابة معادلة برنويل على اللوح.- 4
حل املثال )7-3( �ض )178( على اللوح،  مب�شاركة عدد من الطلبة. - 5

اإجراءات التنفيذ

نتاجات التعلم
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با�ش��م   - املعروف  كتابه  ب�شبب  ا�شت���هر  �شوي�رشي،  وطبيب  ريا�شيات  عامل  برنويل  دانيال   Bernoulli

Hydrodynamica، ينحدر الطبيب وعامل الريا�شيات دانيال برنويل من اأ�رشة عريقة ا�شتهرت يف جمال 

الريا�شيات، ولكن والده دفعه لدرا�شة الطب، واأ�شهم برنويل يف الكثري من االإجنازات العلمية، وال�شيما 
يف جمال ميكانيكا ال�شوائل.

 توجيه الطلبة اإلى حل ال�شوؤال )5( من اأ�شئلة الف�شل يف ال�شفحة )190(، ليكون مثاالاً اآخر يناق�ض - 6
يف غرفة ال�شف.

توجيه الطلبة اإلى حل ورقة عمل )2-7(.- 7
حل اأ�شئلة مراجعة )7-3( يف ال�شفحة )179(؛ بو�شفها  تقومياًا ختاميًّا.- 8

معلومات اإ�صافية

ا�صرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات، التوا�شل )االأ�شئلة واالإجابات(. -
اأداة التقومي: �شجل و�شف �شري التعلم.  -

ا�صرتاتيجيات التقومي واأدواته

ا�شم الطالب:.................................. مو�شوع الدر�ض:..................................

االأم�ر التي تعلمتها الي�م:
........................................................................................................................................................

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

االأم�ر التي واجهت �صع�بة يف فهمها:
........................................................................................................................................................

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

مالحظات املعلم:
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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)فّكر( �صفحة )177(:

(= نيوتن/م2= با�شكال م2�����1 ث ج� ف= )كغ/م3()م/ث2()م(= )كغ.م/ث2()

(= نيوتن/م2= با�شكال م2�����1   ث ع2= )كغ/م3()م2/ث2(= )كغ.م/ث2()
1�����2

  ث ع2 = ثابت
1�����2 االأنبوب مثّبت اأفقيًّا: �ض+

املائع �شاكن: �ض+ ث ج� ف= ثابت
مراجعة )7-3( �صفحة )179(:

اأي مقطع على طول ( 1 ثابتاًا، عند  ا  امليكانيكية لوحدة احلجوم ي�شاوي مقداراً ال�شغط والطاقة  جمموع 
جمرى املائع املثايل.

2 )
ا، وح�شب مبداأ  اأي�شاً ال�شباق ب�رشعة عالية ويتحّرك املاء املحيط بها ب�رشعة عالية  اأ ( تتحّرك قوارب 
برنويل، فاإنه كلما زادت �رشعة املائع قل �شغطه. ومن ثم، يكون ال�شغط بني القاربني اأقل من 
االأكب)من  ال�شغط  باجتاه  اجتاهها  قارب يكون  قوة حم�شلة على كل  فتن�شاأ  ال�شغط خارجهما، 

اخلارج اإلى الداخل(، ما يعمل على اقرتاب القاربني من بع�شهما.
ا، بينما �شغط  عند هبوب رياح �شديدة فوق االأ�شطح، ي�شبح �شغط الهواء فوق ال�شطح قليل جدًّ ب( 
الهواء ال�شاكن اأو املتحّرك ب�رشعة قليلة داخل الغرفة اأكب بكثري، فتن�شاأ قوة حم�شلة على ال�شطح 
يكون اجتاهها باجتاه ال�شغط االأكب )من الداخل اإلى اخلارج(، ما يدفع باالأ�شطح غري الثابتة نحو 

االأعلى.
3 )2

  ث ع2
1�����2  = �ض2 + ث ج� ف2+

2
 ث ع1

1�����2 �ض1 + ث ج� ف1+

اإجابات الأ�صئلة والأن�صطة
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ورقة عمل )2-7(
املائع احلقيقي واملائع املثايل

1(  في ال�شكل االآتي يجري مائع مثالي في اأنبوب غير منتظم 
المقطع .

اأ  (  حّدد اأين يكون ارتفاع ال�شائل اأكبر؟ في ال�شعبة )اأ(  اأم 
)ب(  اأم )ج�(؟ عّلل ذلك.

ب(  م�اذا ل�و �ش�ك�ن ال�م�ائ�ع ف�ي االأن�ب�وب؟ 
اأنبوب اأفقي يحوي اختناقاًا، اإذا كانت م�شاحة االأنبوب )4(   )2

اأمثال م�شاحة االختناق، وكانت �شرعة المائع في االأنبوب )50( �شم/ث 
 وكثافة ال�شائل )1( غ/�شم3 اح�شب.

اأ  ( �شرعة المائع في االختناق. 
ب( الفرق في �شغط المائع بين االأنبوب واالختناق.  

3( م�ش��خة تدفع �ش��ائالاً م��ن الط��رف )1( ب�شغط مق���داره )4 × 510( با�شك���ال ب�شرعة مقدارها )4( 
م/ث ف��ي اأنب��وب م�ش��احة مقطعه )100( �س��م2 كما في ال�ش��كل، 
فيرتفع في االأنبوب حتى ي�ش��ل اختناقاًا على ارتفاع )4( م م�ش��احته 
 )40( �س��م2. اإذا علمت اأن كثافة ال�ش��ائل )4( غ/�ش��م3، فاح�شب: 

 اأ  ( �شرعة ال�شائل في االختناق.
ب( �شغط ال�شائل في االختناق. 

1
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اإجابة ورقة عمل )2-7(

 )1
 اأ  (  يكون ارتفاع ال�شائل اأكبر في ال�شعبة )اأ(، الأن ال�شغط في االأنبوب اأكبر من ال�شغط في االختناق 

وذلك ح�شب مبداأ برنولي )كلما زادت ال�شرعة قل ال�شغط(.
ال�شغط،  يت�شاوى  المنخف�ض حتى  ال�شغط  منطقة  اإلى  المرتفع  ال�شغط  منطقة  من  ال�شوائل  تنتقل  ب( 
يت�شاوى  حتى  االختناق  اإلى  االأنبوب  من  ال�شائل  �شينتقل  لذا،  ال�شائل؛  انتقال  يتوقف  عندها 

ال�شغط، عندئٍذ ي�شكن ال�شائل ويكون م�شتوى ال�شائل في ال�شعب )اأ( )ب( )ج( مت�شاوياًا. 
2( اأ  ( ع1 × اأ1 = ع2 × اأ2
اأ2 = ع2 × اأ2  4 × 50

ع2 = 200�شم/ث

2
 ث ع2

1�����2 1 = �ض2+
 ث ع2

1�����2 ب( �ض1+

)1
 - ع2

2
 ث )ع2

1�����2 �ض1- �ض2 = 
2)0.5( - 2) 2( 310 × 

1�����2  =

)0.25 - 4( 310 × 
1�����2  =

= 1875 با�شكال.
3( اأ  ( ع1 × اأ1 = ع2 × اأ2

4 × 100 = ع2 × 40
ع2 = 10م/ث

)1
 - ع2

2
 ث )ع2

1�����2 ب( �ض1- �ض2 = ث ج� )ف2 - ف1(+

)16-100(310 ×4× 
1�����2  + ) 4( 10× 310 ×4 =

 410 ×16.8+ 410 ×16 =
- �ض2 = 32.8× 410

410 ×40
�ض2 = 7.2× 410 با�شكال.
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ح املق�شود باللزوجة. - يو�شّ
يبنّي العوامل املوؤّثرة يف اللزوجة. -
يطّبق العالقات الريا�شية اخلا�شة باللزوجة يف حل م�شائل. -
يثبت اأن وحدة قيا�ض اللزوجة هي با�شكال ث. -
يف�رّش اأثر درجة احلرارة يف لزوجة كل من ال�شوائل والغازات. -

اللزوج��ة، معامل اللزوجة، ق��وة اللزوجة، ال�رشعة الكتاب املدر�سي.
احلدية، �شتوك�ض، وبواز.

الموائع المتحركة

ح�شتانعدد احل�ص�ص اللزوجة
الف�صل ال�صابع:

الدر�ص الرابع

املفاهيم وامل�صطلحاتم�صادر التعلم

التعلم عن طريق الن�صاط، التدري�س املبا�رش، اال�صتق�صاء.
، �صارك(، )اثِن ومّرر(. االأ�صاليب الداعمة: )فّكر، انتِق زميالاً

ا�صرتاتيجيات التدري�س

ا تمهيديًّا، لتو�شيح مفهوم اللزوجة.- 1 تنفيذ ورقة العمل )7-3( بو�شفه ن�شاطاً
ل اإلى مفهوم اللزوجة.- 2 تلّقي اإجابات الطلبة، والتو�شّ
ال�شوؤال - 3 عن  اإجاباتهم  اإلى  واال�شتماع   )180( ال�شفحة  في   )14-7( ال�شكل  اإلى  الطلبة  توجيه 

ل اإلى مفهومي )قوة اللزوجة، معامل اللزوجة(. المكتوب �شمن ال�شكل، والتو�شّ
ل اإلى الطرق العملية الإيجاد معامل لزوجة - 4 توجيه الطلبة اإلى ال�شكل )7-15( �ض )180(؛ للتو�شّ

المائع، وكتابة العالقات الريا�شية )7-5(، )7-6(، )7-7( على اللوح.
حل ال�شوؤال )6( �شفحة )190( على اللوح بم�شاركة الطلبة.- 5
ب�شكل فردي ثم ب�شكل ثنائي، ثم مناق�شة - 6 اإلى حل ال�شوؤال )7( في ال�شفحة )191(  توجيه الطلبة 

االإجابة على اللوح من ِقَبل اأحد الطلبة.
توجيه الطلبة اإلى حل ال�شوؤال الوارد في ال�شفحة )181(، والتاأكيد على عالقة وحدة بواز بالوحدة  - 7

با�شكال.ث.

اإجراءات التنفيذ

نتاجات التعلم
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ل اإلى اأثر درجة الحرارة في لزوجة كل من ال�شوائل والغازات،   - 8 توزيع الطلبة في مجموعات؛ للتو�شّ
ال�شفحة )182(،  تليه في  التي  ال�شفحة )181( وحل االأ�شئلة  اإلى الجدول )7-1( في  توجيههم 
وبا�شتخدام )اثِن ومّرر( لتقويم اأداء الطلبة في الن�شاط، وبعد ذلك مناق�شة الطلبة باالإجابات ال�شحيحة 

وتثبيتها على اللوح.
تقل، ب�شبب زيادة طاقة الحركة لجزيئات الماء بارتفاع درجة الحرارة، فتتباعد عن بع�شها وتقل  •

قوى التما�شك بينها. ومن ثم، تقل اللزوجة.
تزداد لزوجة الهواء، ب�شبب زيادة الطاقة الحركية لدقائق الهواء، ما يزيد من فر�شة ت�شادمها مع  •

ا فتزداد اللزوجة. بع�شها بع�شاً
الأن لزوجته تقل بارتفاع درجة حرارته. •

حل اأ�شئلة مراجعة )7-4(، في ال�شفحة )182(.- 9

- )w( فماذا تعني هذه االأرقام والرموز احلرف  )5w-20( ُيكتب على عبوات زيوت املحركات مثل
ماأخوذ من )winter(  اأي ال�شتاء  والرقم )5( يدل على موؤ�رش اللزوجة يف اجلو البارد والرقم )20( يدل 
ارتفاع  اللزوجة مع  تزداد  اللزوجة يف اجلو احلار، وعادة ت�شّمم زيوت املحركات بحيث  على موؤ�رش 

درجة احلرارة وذلك بفعل مواد كيميائية ت�شاف اإلى زيوت املحركات كي تعطيها موا�شفات خا�شة.

يظ�ن بع�ض الطلبة اأن لزوجة الغ�ازات تقل بازدياد درجة احلرارة؛ لذا، يجب التاأكيد علىعر�ض اجلدول  -
)7-1( يف ال�شفحة )181(.

يظن بع�ض الطلبة اأن اللزوجة هي احتكاك بني جزيئات ال�شائل؛ لذا، يجب تاأكيد تعريف اللزوجة ح�شب  -
كتاب الطالب.

معلومات اإ�صافية

اأخطاء �صائعة



110

�ص�ؤال �صفحة )181(:
∆ل ��������ع اأ η = ق
ع اأ ��������∆ل η = ق

]η[= نيوتن.م.ث/م2.م= نيوتن.ث/م2= با�شكال.ث

مراجعة )7-4( �صفحة )182(:
لزوجة املائع: مقيا�ض ممانعة طبقات املائع للجريان.( 1

لل�شفر.)قوة  م�شاوية  فيها  املوؤّثرة  القوى  تكون حم�شلة  عندما  ال�شاقطة  الكرة  �رشعة  احلدية:  ال�رشعة   
اجلاذبية اإلى االأ�شفل، وقّوتا اللزوجة والطفو اإلى االأعلى(.

املوائع  اللزوجة يف  قوة  اأّن  اإلى  �شبب ذلك  ، ويعود  بارتفاع درجة احلرارة  ال�شائل  لزوجة  •   تقّل    )2
ا؛ ففي ال�شوائل تزداد الطاقة احلركية للجزيئات  )مقاومة اجلريان( تن�شاأ عن قوى متا�شك جزيئاته معاً

بارتفاع درجة احلرارة، فتتباعد عن بع�شها وتقل قوى التما�شك بينها. ومن ثم، تقل اللزوجة.
بينما زيادة درجة حرارة الغاز تزيد من الطاقة احلركية جلزيئاته، فتزداد فر�شة ت�شادم جزيئات الغاز 

مع بع�شها، وهذا يعني زيادة مقاومة جزيئات الغاز للحركة وزيادة اللزوجة.
تغري  مع  ا  وانخفا�شاً ا  ارتفاعاً حرارته  درجة  تغري  ب�شبب  ا�شتخدامه  تكرار  مع  لزوجته  يفقد  الأنه   •

حرارة املحّرك.
لزوجة املائع، و�رشعة جريان املائع، وم�شاحة مقطع اأنبوب اجلريان، وطول اأنبوب اجلريان.  )3

)Viscometer( طريقة نيوتن، وطريقة �شتوك�ض، وجهاز قيا�ض لزوجة املوائع  )4
∆ل ��������ع اأ η = ح�شب العالقة: ق  )5

حيث تزداد قوة لزوجة الهواء حلركة ال�شيارة كلما زادت �رشعتها. وللتغّلب على هذه القوة، يجب 
زيادة قوة دفع املحّرك التي تدفع ال�شيارة اإلى االأمام، ويحتاج ذلك اإلى زيادة كمية الوقود املحرتق 

بزيادة ال�شغط على دوا�شة الوقود.

اإجابات الأ�صئلة والأن�صطة

ا�صرتاتيجية التقومي: املالحظة، التوا�شل )االأ�شئلة واالإجابات(، الورقة والقلم. -
اأداة التقومي: )ورقة عمل 3-7(.  -

ا�صرتاتيجيات التقومي واأدواته
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ورقة عمل )3-7(
اللزوجة

ا )250( مل، تحتوي اإحداهما على الماء، والثانية على  المواد واالأدوات: ثالث عبوات مت�شابهة تماماً
زيت زيتون، والثالثة على جلي�شرين، و�شحن عدد )3(، وملعقة �شغيرة عدد )3(، وقطارة )ما�شة( عدد 

)3(، و�ساعة توقيت.
االإجراءات

�شكب حمتويات كل عبوة يف �شحن خمتلف عن االآخر.( 1
ت�شجيل زمن تفريغ كل عبوة يف جدول على اللوح.( 2

جلي�شرينزيت الزيتونالماءالمائع
الزمن

اأي العبوات زمن تفريغها اأكب؟ ف�رّش اإجابتك.( 3
حرّك املائع الذي مت تفريغه بال�شحن بامللعقة ال�شغرية )كل مائع على حدة( اأيها اأ�شهل يف التحريك؟ ( 4

ف�رّش اإجابتك.
ا ثم ا�شحب من املائع مرة واحدة فقط )كل مائع على حدة( اأي ال�شوائل مت �شحب ( 5 اأفرغ القطارة متاماً

اأكب كمية منه بو�شاطة القطارة؟ ف�رّش اإجابتك.
دّون بلغتك الخا�شة المفهومين في الفراغات االآتية:

اللزوجة: ...................................................................................
قوة اللزوجة: ................................................................................
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يذكر بع�ض التطبيقات العملية ملعادلة برنويل. -
يف�رّش من�شاأ قوة الرفع املوؤّثرة يف الطائرة. -
يبنّي مبداأ عمل مقيا�ض فنتوري. -
يطّبق العالقات الريا�شية اخلا�شة بالتطبيقات العملية ملعادلة برنويل يف حل م�شائل. -

قوة الرفع، خطوط اجلريان، مقيا�ض فنتوري.الكتاب املدر�سي.

ال�شف ال�شابع، العلوم )تطبيقات مبداأ بونويل(. -

الموائع المتحركة

ح�شتانعدد احل�ص�ص تطبيقات
الف�صل ال�صابع:

الدر�ص اخلام�ص

التكامل الراأ�صي والأفقي

املفاهيم وامل�صطلحاتم�صادر التعلم

التعلم عن طريق الن�صاط، التدري�س املبا�رش، اال�صتق�صاء.
االأ�صاليب الداعمة: االأيدي املرف�عة )م�افق / غري م�افق(.

ا�صرتاتيجيات التدري�س

توجيه الطلبة اإلى تنفيذ الن�شاط التمهيدي، ال�شكل )7-17( في ال�شفحة )183(، واال�شتماع اإلى - 1
اإجابات الطلبة حول كيفية تحليق الطائرة في ال�شماء.

توجيه الطلبة اإلى ال�شكل )7-18( في ال�شفحة )183(، ومناق�شة االأ�شئلة التي تليه.- 2
العالقة - 3 الطيران، وتثبيت  الطائرة على  التي ت�شاعد  القوة  اإلى من�شاأ  ل  الطلبة، والتو�شّ اإجابات  تلّقي 

الريا�شية لح�شاب قوة الرفع على اللوح، ويمكن ا�شتخدام االأيدي المرفوعة )موافق، غير موافق( 
لتاأييد االإجابات ال�شحيحة وغير ال�شحيحة.

اال�شتعانة بال�شكل )7-19( في ال�شفحة )184(؛ لتحديد القوى الموؤّثرة في الطائرة.- 4
حل ال�شوؤال )9( في ال�شفحة )191( من اأ�شئلة الف�شل ال�شابع على اللوح، ومناق�شة الطلبة باختالف - 5

�سرعة الهواء فوق جناح الطائرة وتحته، وا�شتخدام العالقة الريا�شية )7-7(.

اإجراءات التنفيذ

نتاجات التعلم
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اإجابات االأ�صئلة ال�اردة على ال�صكل )7-18( �صفحة )183(:
تكون متقاربة فوق ال�شطح ومتباعدة تحت ال�شطح. •
زيادة كثافة خطوط الجريان تدل على زيادة �شرعة الهواء، ونق�شانها يدل على نق�شان ال�شرعة،  •

ويتاأّثر ال�شغط ح�شب مبداأ برنولي: )يقل �شغط المائع بزيادة �شرعته(.
تن�شاأ قوة مح�شلة باتجاه منطقة ال�شغط االأقل. •
يوؤدي فرق ال�شغط اإلى ن�شوء قوة عمودية على اتجاه الحركة االأفقية للطائرة، اأي اإلى االأعلى. •

التاأّكد من اإجابة الطلبة عن االأ�شئلة االآتية:- 6
كيف تحّلق الطائرة في ال�شماء؟ •
ف�ّشر من�شاأ قوة الرفع الموؤّثرة في الطائرة؟ •
ما القوى الموؤّثرة في الطائرة؟ •
كيف يمكن زيادة قوة الرفع الموؤّثرة في الطائرة؟ •

تلّقي اإجابات الطلبة  وتعزيزها، ثم االنتقال اإلى المو�شوع التالي ) مقيا�ض فنتوري(.- 7
توجيه االأ�شئلة المفتاحية االآتية:- 8

كيف يمكن قيا�ض معدل تدّفق الدم من ع�شلة القلب؟ •
كيف يمكن قيا�ض �شغط الغاز في اأنابيب نقل الغاز؟ •
كيف يمكن قيا�ض معدل تدّفق النفط في االأنابيب الناقلة لها؟ •

ل اإلى اأنه يمكن االإجابة عن االأ�شئلة ال�شابقة عن طريق ا�شتخدام مقيا�ض - 9 تلّقي اإجابات الطلبة، والتو�شّ
فنتوري.

توجيه الطلبة اإلى تاأّمل ال�شكل )7-20/ج�( في ال�شفحة )184(، واالإجابة عن االأ�شئلة التي تليه:- 10
اأنبوب متغير م�شاحة المقطع. •
تزداد �شرعة المائع ويقل �شغطه. •
ب�شبب نق�شان �شغط المائع عند االختناق. •
با�شتخدام معادلة برنولي.  •

ل اإلى مبداأ عمل مقيا�ض فنتوري.- 11 تلّقي اإجابات الطلبة، والتو�شّ
 حل المثال )7-4( في ال�شفحة )185(  على اللوح بم�شاركة الطلبة.- 12
توجيه الطلبة اإلى حل ال�شوؤال )8( من اأ�شئلة الف�شل  في ال�شفحة )191(؛ ليكون مثاالاً اآخر يناق�ض - 13

في الغرفة ال�شفية.
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مراجعة )7-5( �صفحة )186(:
 يعمل ال�شكل االن�شيابي لجناح الطائرة، وتحّدب ال�شطح العلوي ب�شكل اأكبر من ال�شطح ال�شفلي ( 1

ا لمعادلة برنولي )كلما زادت �شرعة  على جريان الهواء فوق الجناح ب�شرعة اأكبر مّما في اأ�شفله، وفقاً
المائع قّل �شغطه(؛ فاإن �شغط الهواء فوق الجناح يكون اأقل من ال�شغط اأ�شفله، وفرق ال�شغط يوؤدي 

اإلى ن�شوء قوة عمودية على اتجاه الحركة االأفقية للطائرة، اأي اإلى االأعلى.
يعمل االختناق على تغّير �شرعة جريان المائع، ما يوؤدي اإلى تغّير �شغطه، وي�شتخدم مقيا�ض فنتوري ( 2

لقيا�ض فرق ال�شغط بين المقطعين.
3 )

قيا�ض �شرعة وكمية تدّفق المياه في �شبكات المياه. •
قيا�ض �شرعة وكمية تدّفق الم�شتقات النفطية في اأنابيب النقل. •

تعمل المروحة المثبتة فوق الطائرة على زيادة �شرعة الهواء اأعلى الطائرة، وح�شب مبداأ برنولي؛ فاإن ( 4
�شغط الهواء فوق الطائرة يكون اأقل منه اأ�شفل الطائرة؛ فتن�شاأ قوة رفع نحو االأعلى ت�شاعد على رفع 

الطائرة.

اإجابات الأ�صئلة والأن�صطة

ا�صرتاتيجية التقومي: املالحظة، التوا�شل )االأ�شئلة واالإجابات(. -
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي.  -

ا�صرتاتيجيات التقومي واأدواته

12345م�ؤ�صرات االأداءالرقم

يف�ّشر من�شاأ قوة الرفع الموؤّثرة في الطائرة.1
يبّين مبداأ عمل مقيا�ض فنتوري.2

يطّبق العالقات الريا�شية الخا�شة بالتطبيقات العملية لمعادلة 3
برنولي في حل م�شائل.

ا =4 ، جيد = 3 ، مقبول =2 ،  �شعيف = 1 التقدير:  ممتاز = 5 عالمات ، جيد جدًّ
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ح املق�شود باحلركة التذبذبية. - يو�شّ
ح خ�شائ�ض احلركة التوافقية الب�شيطة. - يو�شّ
ح العالقة بني القوة املعيدة واالإزاحة يف احلركة التوافقية الب�شيطة. - يو�شّ
يحّلل االأ�شكال البيانية للحركة التوافقية الب�شيطة. -
يطّبق العالقات الريا�شية للحركة التوافقية الب�شيطة يف حل امل�شائل. -

ق��وة معي��دة، قان��ون هوك، �ش��عة االهت��زاز، زمن الكتاب املدر�سي.
دوري، تردد،  �رشعة زاويّة،  راديان، ثابت الطور.

ال�شف الثامن، العلوم )مفاهيم احلركة التذبذبية وخ�شائ�شها وتطبيقاتها(. -
ال�شف العا�رش، الفيزياء ) الرتدد والزمن الدوري(. -

الحركة التذبذبية

ح�شة واحدةعدد احل�ص�ص احلركة الت�افقية الب�صيطة
الف�صل الثامن:

الدر�ص الأول

التكامل الراأ�صي والأفقي

املفاهيم وامل�صطلحاتم�صادر التعلم

التعلم عن طريق الن�صاط، التدري�س املبا�رش، اال�صتق�صاء.

ا�صرتاتيجيات التدري�س

تنفّيذ الن�شاط التمهيدي في ال�شفحة )194( بمجموعات ثنائية من الطلبة، ثم توجيه االأ�شئلة االآتية:- 1
ما نوع احلركة التي تتحّركها الكرة؟ )حركة اهتزازية(. •
هل تكّرر حركة الكرة نف�شها، اأم تتحّرك ب�شورة خمتلفة عند كل اهتزازة؟ )تكّرر نف�شها(. •
ما القوة التي جتعل الكرة تتحّرك نحو االأعلى بعك�ض اجلاذبية؟ )قوة الناب�ض(. •
ماذا ت�شّمى القوة التي يوؤّثر بها الناب�ض يف الكرة؟ )ت�شمى القوة املعيدة(. •

اإلى - 2 ل  للتو�شّ معهم؛  نقا�ض  يدار  اإجاباتهم  ومن  ال�شابقة،  االأ�شئلة  عن  لالإجابة  للطلبة  الفر�شة  اإتاحة 
المفاهيم والم�شطلحات الخا�شة بالحركة التوافقية الب�شيطة.

تمثيل العالقة بين اإزاحة الكرة المهتزة والزمن بيانيًّا على اللوح، وتوجيه الطلبة اإلى تحديد كل من - 3
ال�شعة والزمن الدوري والترّدد على ال�شكل.

اإجراءات التنفيذ

نتاجات التعلم



116

كتابة العالقة بين االإزاحة والزمن على اللوح، ثم مناق�شة الطلبة في تحديد الكميات الثابتة والمتغّيرة. - 4
ل اإلى تعريف كل من: ال�رشعة الزاوية والراديان وزاوية الطور وثابت الطور والرتدد. والتو�شّ

حل المثالين )8-1(، )8-2( في ال�شفحتين )196، 197(، على اأن ي�شارك عدد من الطلبة في الحل.- 5
اإنهاء الح�شة بتوجيه ال�شوؤال االآتي: في الن�شاط التمهيدي ال�شابق، عند ا�شتبدال كرة اأثقل وزناًا بالكرة - 6

ال�شابقة، ما الذي يحدث لكل من: مو�شع االتزان، و�شعة االهتزاز، والزمن الدوري والتردد؟ ومناق�شة 
الطلبة باالإجابة.

) تتزن الكرة يف مو�شع اأ�شفل من ال�شابق، وتزداد ال�شعة والزمن الدوري، ويقل الرتدد(.   

π2 راديان تعادل 360˚. -
االإزاحة الزاوية بوحدة راديان، ت�شاوي الزاوية الن�شف قطرية التي مي�شحها ن�شف القطر. -
تعطى ال�رشعة )ω( بامل�شتقة االأولى لالقرتان اجليبي املمثل بالعالقة )8-2( �شفحة )195(. -
فاإن الطرف احلر للذراع يتحّرك حركة توافقية  - عندما يت�شل ذراع بنقطة تقع على حميط قر�ض دّوار؛ 

ب�شيطة ب�شورة ترددية.

يظن بع�ض الطلبة اأن مفهوم احلركة التوافقية الب�شيطة يقت�رش على ج�شم معلق بناب�ض. عر�ض وتو�شيح  -
حركات دورية خمتلفة تكّرر نف�شها يف فرتات زمنية مت�شاوية حتت تاأثري قوى معيدة.

اأخطاء �صائعة

معلومات اإ�صافية
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مراجعة  )8-1( �صفحة )198(:
حركة االأرجوحة، وحركة اأغ�شان االأ�شجار، وحركة الكواكب حول ال�شم�ض، وحركة القمر حول االأر�ض.( 1
وجود قوة معيدة تتنا�شب طرديًّا مع االإزاحة، وتكرار احلركة نف�شها يف فرتات زمنية مت�شاوية واحتفاظ ( 2

النظام بطاقته امليكانيكية.
3 )

الزمن الدوري: الزمن الالزم كي يتم اجل�شم اهتزازة واحدة. اأ   ( 
الرتدد: عدد الذبذبات التي يحدثها اجل�شم يف ثانية واحدة. ب( 

ثابت الطور: الزاوية التي تبداأ عندها حركة اجل�شم. ج�( 
زاوية الطور: الزاوية التي حتّدد موقع اجل�شم عند اأية حلظة زمنية على حميط الدائرة. د  ( 

اإجابات الأ�صئلة والأن�صطة

ا�صرتاتيجية التقومي: املالحظة، التوا�شل، االأ�شئلة واالإجابات. -
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي. -

ا�صرتاتيجيات التقومي واأدواته

ح الحركة التوافقية الب�شيطة وخ�شائ�شها، ويحّلل االأ�شكال البيانية الخا�شة بها. النتاج:  يو�شّ
مالحظة: قد يلزم اأكثر من �شلم تقدير، ال�شتكمال ر�شد عالمات الطلبة جميعهم. 

م�ؤ�صرات االأداءالعالمة
يحّلل العالقة البيانية بين االإزاحة والزمن في الحركة التوافقية الب�شيطة، ويطّبق العالقات الريا�شية في حل الم�شائل.4
ح المق�شود بالحركة التوافقية الب�شيطة، ويمّثل بيانيًّا العالقة بين االإزاحة والزمن.3 يو�شّ
ح المق�شود بالحركة التوافقية الب�شيطة، ويمّيزها عن اأ�شكال الحركة التذبذبية االأخرى.2 يو�شّ
ي�شف الحركة التوافقية الب�شيطة ب�شورة �شحيحة.1
1234ا�شم الطالبالرقم1234ا�شم الطالبالرقم
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ثابت مرونة الناب�ض، وكتلة اجل�شم املعلق بالناب�ض.( 4
5 ))φ+زω(ض = �ض عظمى جتا�

�ض: اإزاحة اجل�شم املهتز عند الزمن ز، �ضعظمى: اأق�شى اإزاحة يحّققها اجل�شم عن مو�شع اتزانه.
ω: ال�رسعة الزاوية، ز: زمن احلركة،φ: ثابت الطور.

6 )

ا للحركة وال تكون احلركة توافقية ب�شيطة حيث اإن الطاقة امليكانيكية غري حمفوظة. •  فّكر: حُتدث تخامداً
نعم، حيث تنطبق عليها �رشوط احلركة التوافقية الب�شيطة.• 
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ي�شف حركة البندول باأنها توافقية ب�شيطة. -
ي�شتنتج الزمن الدوري وترّدد البندول. -
ح العالقة بني القوة املعيدة واالإزاحة، يف حركة البندول. - يو�شّ
يجد ت�شارع اجلاذبية االأر�شية عمليًّا با�شتخدام البندول. -

البندول الب�شيط، خمطط اجل�شم احلّر للبندول. الكتاب املدر�سي.

ال�شف الثامن، العلوم، مفاهيم احلركة التذبذبية وخ�شائ�شها وتطبيقاتها. -

الحركة التذبذبية

ح�شتانعدد احل�ص�ص البندول الب�صيط
الف�صل الثامن:

الدر�ص الثاين

التكامل الراأ�صي والأفقي

املفاهيم وامل�صطلحاتم�صادر التعلم

التعلم عن طريق الن�صاط، التعلم التعاوين، اال�صتق�صاء.

ا�صرتاتيجيات التدري�س

تكليف بتنفيذ الن�شاط التمهيدي في ال�شفحة )199(، مع مالحظة اأن تكون االإزاحة الجانبية للكرة - 1
في بداية الحركة �شغيرة. ثم توجيه مجموعة االأ�شئلة االآتية:

ما نوع الحركة التي تتحّركها الكرة الفلزية المعّلقة بالخيط؟ )حركة اهتزازية(. •
هل توجد قوة معيدة تجعل حركة الكرة ) البندول( تتكّرر حول مو�شع اتزان محدد؟ )نعم(. •
االأر�ض  • قوة جذب  )من�شاأها  ذبذبة؟  في كل  اتجاهها  يتغّير  المعيدة؟ وكيف  القوة  من�شاأ هذه  ما 

ا(. )مرّكبة الوزن( )وجاθ( ويكون اتجاهها بعك�ض اتجاه االإزاحة دائماً
ل اإلى و�شف الحركة م�شتخدمين المفاهيم والم�شطلحات - 2 توجيه الطلبة اإلى اإجابة االأ�شئلة؛ للتو�شّ

الخا�شة بالحركة التوافقية الب�شيطة.
ر�شم مخطط الج�شم الحر للبندول على اللوح، وتوجيه الطلبة اإلى و�شع الرموز والم�شميات على ال�شكل. - 3
باالعتماد على ال�شكل، ا�شتقاق العالقة الريا�شية الخا�شة بالقوة المعيدة وكتابة العالقة )8-9( على اللوح.- 4

اإجراءات التنفيذ

نتاجات التعلم
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للحركة - 5 الدوري  الزمن  مع  ذلك  ومقارنة   ،)10-8( للبندول  الدوري  الزمن  عالقة  اإلى  ل  التو�شّ
التوافقية الب�شيطة.

توجيه الطلبة اإلى اإجابة ال�شوؤال الوارد في ال�شفحة )200(.- 6
تنفيذ الن�شاط )8-1(، وذلك بت�شكيل مجموعات وتوزيع ورقة العمل )8-1(، وا�شتخراج النتائج - 7

ومناق�شة النتائج بين المجموعات.
ب�شيط طول خيطه )90( �شم، وكتلته - 8 لبندول  الدوري  الزمن  االآتي: اح�شب  الخارجي  المثال  حل 

ا باأن ج� = 10 م/ ث2. )50( غ، علماً

���������0.9 = 1.89 ثانية.
10     ×3.143 ×2 =  

1�����2
ج������ل    π2 = الحل: الزمن الدوري

اإنهاء الح�شة بتوجيه الطلبة اإلى االطالع على المثال )8-3( في ال�شفحة )201(، ثم اإجراء نقا�ض - 9
في  البندول  اأهمية  مثال:  ومناق�شتها.  مماثلة،  اإبداعية  اأفكار  تقديم  اإلى  بهم  يتجه  ذهني  وع�شف 

ال�شاعات القديمة، وا�شتخدام البندول في اإثبات دوران االأر�ض حول نف�شها.

كان البندول ي�شتخدم قدمياًا لقيا�ض زمن حدث ما، وذلك مبعرفة الزمن الدوري للبندول وح�ساب عدد  -
اهتزازاته املتزامنة مع احلدث. 

لقد ا�سُتخدم البندول )الرّقا�ض( يف �شاعات احلائط القدمية، وكانت دقة ال�شاعة ت�شبط من برغي خا�ض  -
اأ�شفل الكتلة املعلقة لتغيري طول البندول.

يظن بع�ض الطلبة اأن حركة البندول تكون توافقية ب�شيطة؛ مهما كان ات�شاع اهتزازه؛ لذا، يجب التاأكيد  -
على �رشط الزوايا ال�شغرية عند ا�شتقاق العالقة، حيث يت�شاوي طول الوتر مع طول القو�ض؛ كي تتنا�شب 

)ق( طرديًّا مع )�ض(.

اأخطاء �صائعة

ا�صرتاتيجية التقومي: التوا�شل، االأ�شئلة واالإجابات، التقومي املعتمد على االأداء.  -
اأداة التقومي: قائمة ر�شد.  -

ا�صرتاتيجيات التقومي واأدواته

معلومات اإ�صافية
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مراجعة )8-2( �صفحة 202:
الزمن الدوري: الزمن الالزم الإمتام دورة واحدة.( 1

الرتدد: عدد الدورات التي ي�شنعها البندول يف ثانية واحدة.  
طول خيط البندول )ل(.( 2

ت�شارع ال�شقوط احلر يف املنطقة التي جترى فيها التجربة.  
الأنه عند الزوايا الكبرية، ال تتنا�شب القوة املعيدة طرديًّا مع االإزاحة احلا�شلة، وبذا يختل �رشط احلركة ( 3

التوافقية الب�شيطة.
ت�شارع ال�شقوط احلر على �شطح القمر اأقل منه على �شطح االأر�ض، وح�شب العالقة:( 4

؛ فاإن الزمن الدوري للحركة التوافقية �شيزداد. 1�����2 ج������ل     π2 = ز الدوري للبندول  
ميكن اإجراء جتربة بتعليق ج�شم معلوم الكتلة بخيط طوله معلوم، وتركه يتحّرك، ثم قيا�ض الزمن الدوري   

ج������ل ميكن ح�شاب ت�شارع ال�شقوط احلر على �شطح القمر.     π2 = للحركة، وبتطبيق العالقة: زالدوري

اإجابات الأ�صئلة والأن�صطة

�شع عالمة )√( تحت الموؤ�شر الذي يحّققه الطالب، وعالمة )×( تحت الموؤ�شر الذي ال يحّققه.
م�ؤ�صرات االأداءالرقم

يرّكب البندول ب�شورة �شحيحة، ويح�شل على الطول والكتلة المنا�شبين.1
يكّون اهتزازات منا�شبة تحّقق الحركة التوافقية الب�شيطة للبندول.2
يقي�ض الزمن بدقة، ويح�شب زمن الذبذبة الواحدة.3
ير�شم العالقة البيانية بين مربع الزمن الدوري وطول البندول، وي�شتخرج الميل.4
1234ا�شم الطالبالرقم1234ا�شم الطالبالرقم
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ورقة عمل )1-8(
البندول الب�صيط

نّفذ الن�شاط )8-1( ح�شب اخلطوات املبينة يف كتاب الطالب يف ال�شفحة ( 1
)200(، مراعياًا النقاط االآتية:

ا ومتيناًا. ا اأن يكون حامل التعليق ثابتاًا، ويكون اخليط رفيعاً  اأ  ( من املهم جداً
ب( ميكن تثبيت احلامل على حافة الطاولة؛ للح�شول على بندول يزيد طوله 

عن ارتفاع احلامل.
يجب اأاّل تكون االإزاحة اجلانبية للكرة كبرية، فال تزيد عن )10( �سم  ج�( 

عندما يكون طول اخليط مرتاًا تقريباًا.
�شّجل النتائج يف اجلدول االآتي:( 2

ز دوري )ث(مت��صط ز )ث(ز1+ز2+ز3 )ث(ز3 )ث(ز2 )ث(ز1 )ث(ل )م(
) ز دوري (2 )ث(2

10.6

20.9

31.2

41.5 

ار�شم العالقة البيانية بني )ل( على املحور ال�شيني، ) ز دوري (2 على ( 3
المحور ال�شادي. ثم ا�شتخرج الميل.

العالقة  وميل   ) ج������ل   (  2π4  =  2) دوري  ز   ( العالقة:  ا�شتخدم 
لح�شاب قيمة )ج�(.

الميل = ............................................................
ج� =  ............................................................
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يف�رّش انت�شار املوجات امليكانيكية يف االأو�شاط املختلفة. -
ل اإلى مميزات املوجة بطريقة عملية. - يتو�شّ
ح املق�شود بظاهرة دوبلر وتطبيقاتها التكنولوجية. - يو�شّ

موجة ميكانيكية، ت�ش��اغط، تخلخل، قمة، قاع، الكتاب املدر�شي، و�شبكة االإنرتنت.
موجة طولية، موجة م�شتعر�ش��ة، الطول املوجي، 

الزمن الدوري، �رشعة انت�شار، ظاهرة دوبلر.

- ال�شف الثامن، العلوم، مفاهيم احلركة املوجية وخ�شائ�شها وتطبيقاتها.
ال�شف العا�رش، الفيزياء، املوجات الكهرمغناطي�شية. -

الحركة الموجية

ح�شتانعدد احل�ص�ص مميزات احلركة امل�جية
الف�صل التا�صع:

الدر�ص الأول

التكامل الراأ�صي

املفاهيم وامل�صطلحاتم�صادر التعلم

التعلم عن طريق الن�صاط، التدري�س املبا�رش، اال�صتق�صاء.

ا�صرتاتيجيات التدري�س

حت�شري اأدوات مثل: حبل وناب�ض، وتوجيه الطلبة اإلى توليد موجات طولية واأخرى م�شتعر�شة.- 1
لتاأكيد - 2 ال�شفحة )208(؛  ال�شكل )9-2( يف  املبينة يف  الدومينو  اإلى فكرة قطع  الطلبة  اأنظار  لفت 

الفكرة )املوجات و�شيلة لنقل الطاقة(. 
عر�ض مقاطع فيديو تبني احلركة املوجية عب اأو�شاط خمتلفة مثل املاء والناب�ض واحلبل.- 3
تعريف - 4 اإلى  ل  التو�شّ بهدف  العملي،  العر�ض  بطريقة   )208( ال�شفحة  يف   )1-9( الن�شاط  تنفيذ 

احلركة املوجية؛ ومميزات املوجة؛ مب�شاعدة جمموعة من الطلبة.
الزلزالية - 5 املوجات  نوعي  وا�شتعرا�ض  العامل،  يف  االأخرى  والزالزل  1927م،  زلزال  عن  احلديث 

وموجات الت�شونامي، وربط ذلك مع مبحث علوم االأر�ض.

اإجراءات التنفيذ

نتاجات التعلم
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املفاهيم - 6 ا�شتق�شاء  بهدف  الثنائية؛  املجموعات  بطريقة   )210( ال�شفحة  )9-2( يف  الن�شاط  تنفيذ 
اخلا�شة باحلركة املوجية وتعّرف نوعي املوجات امليكانيكية.

توجيه الطلبة اإلى حل االأ�شئلة )1، 2، 3( من املراجعة )9-1( يف ال�شفحة )213(.- 7
توجيه الطلبة اإلى تنفيذ ن�شاط اإ�شايف وذلك بتوليد موجات م�شتعر�شة يف حبل، على اأن يعاد تنفيذ - 8

الن�شاط من ِقَبل جمموعات ثنائية من الطلبة.
توجيه كل جمموعة اإلى ر�شم العالقة البيانية بني االإزاحة احلا�شلة لعالمة مثبتة على احلبل والزمن.- 9

ل اإلى مفهوم كل من طول املوجة، وات�شاعها، والرتدد.- 10 مناق�شة الطلبة يف مو�شوع الر�شم البياين، للتو�شّ
كتابة العالقات الريا�شية لتلك املفاهيم: )2-9(، )3-9(، )4-9(.- 11
حل املثال )9-1( يف ال�شفحة )212(، وتوجيه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة اإ�شافية م�شابهة يطّبقون فيها - 12

العالقات الريا�شية لكل من الطول املوجي والرتدد و�رشعة االنت�شار.
نقا�ض - 13 اإدارة  ثم  والرادار،  االإ�شعاف  �شيارة  مثل:  دوبلر،  بظاهرة  املتعّلقة  الطلبة  خبات  ا�شتعرا�ض 

لتو�شيح كيفية حدوث ذلك.
توجيه الطلبة اإلى قراءة ال�شوؤال )5( يف املراجعة )9-1( يف ال�شفحة )213(، ثم االإجابة عنه من ِقَبل - 14

ا على اللوح. الطلبة، وتكتب االإجابات االأكرث تكراراً
تنفيذ الطلبة الن�شاط اخلا�ض بال�شوؤال عمليًّا؛ للتحّقق من مدى �شحة االإجابات املكتوبة على اللوح.- 15

يقي�ض الرادار �رشعة الهدف عن طريق اإر�شال موجات راديو، ثم ا�شتقبال ما ينعك�ض منها عن الهدف،  -
وحتّدد �رشعة الهدف من تغّير الرتّدد.

اإثراء
البحث يف االإنرتنت عن مدى ترددات املوجات ال�شوتية التي ي�شمعها االإن�شان وبع�ض احليوانات. -

معلومات اإ�صافية

الفروق الفردية

يظن بع�ض الطلبة اأن مميزات املوجات امليكانيكية تنطبق فقط على املوجات امل�شتعر�شة؛ لذا، يجب اأن  -
ح للطلبة ترّدد املوجات الطولية وطولها؛ عن طريق حتديد اأماكن الت�شاغط والتخلخل. يو�شّ

اأخطاء �صائعة
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مراجعة )9-1( �صفحة )213(: 

الثانية الواحدة، ويرمز له بالرمز )تد( ويقا�ض ( 1 الرتّدد: عدد املوجات التي يكملها اجل�شم املهتز يف 
.)Hz( بوحدة الهريتز

الزمن الدوري: الزمن الالزم كي تعيد املوجة نف�شها، ويرمز له بالرمز )زدوري( ويقا�ض بوحدة الثانية )ث(.  
الطول املوجي: امل�شافة بني مركزي اأي ت�شاغطني متتاليني اأو تخلخلني متتاليني يف االأمواج الطولية،   
اأو امل�شافة بني قمتني متتاليتني اأو قاعني متتاليني يف االأمواج امل�شتعر�شة، ويرمز له بالرمز )λ( ويقا�ض 

بوحدة املرت )م(.
يف ( 2 اأما  املوجات،  انتقال  الجتاه  مواز  باجتاه  الناقل  الو�شط  جزيئات  تتحّرك  الطولية:  املوجات  يف 

املوجات امل�شتعر�شة فتتحّرك جزيئات الو�شط الناقل باجتاه عمودي على اجتاه انتقال املوجات.
�شوف يتحّرك حركة اهتزازية يف االجتاه العمودي اإلىاالأعلى واالأ�شفل على �شطح املاء.( 3
)يتحّرك ( 4 منهم  ال�شوت  م�شدر  يقرتب  عندما  وحدته  ال�شوت  ارتفاع  �شيزداد  دوبلر،  لظاهرة  ا  وفقاً

ا عنهم. باجتاههم(، ويقل ارتفاع ال�شوت وحدته عندما يتحّرك م�شدر ال�شوت مبتعداً

اإجابات الأ�صئلة والأن�صطة

ا�صرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على االأداء.  -
اأداة التقومي:  قائمة ر�شد.  -

ا�صرتاتيجيات التقومي واأدواته

النعم م�ؤ�صرات االأداءالرقم

يف�رّش انت�شار املوجات امليكانيكية يف االأو�شاط املختلفة.1
ل عمليًّا اإلى مميزات املوجة.2 يتو�شّ
ح املق�شود بظاهرة دوبلر.3 يو�شّ
يتعّرف التطبيقات التكنولوجية لظاهرة دوبلر.4
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ح خ�شائ�ض املوجات امليكانيكية. - يو�شّ
ي�رشح مبداأ الرتاكب اخلطي للموجات، مع الر�شم. -
ح بالر�شم اأمناط التداخل البّناء والهّدام.  - يو�شّ
ي�شتق�شي بع�ض خ�شائ�ض املوجات عمليًّا؛ با�شتخدام الناب�ض وحو�ض املوجات. -
ل اإلى الطبيعة املوجية لل�شوء. - يوّظف خ�شائ�ض املوجات امليكانيكية للتو�شّ

انعكا���ض، انك�ش��ار، تداخ��ل، حي��ود، موجات الكتاب املدر�سي.
كهرمغناطي�شية.

ال�شف الثامن، العلوم )خ�شائ�ض احلركة املوجية، موجات ال�شوت(. -
ال�شف العا�رش، الفيزياء )املوجات الكهرمغناطي�شية(. -

الحركة الموجية

ثالث ح�ش�ضعدد احل�ص�ص بع�س خ�صائ�س احلركة امل�جية
الف�صل التا�صع:

الدر�ص الثاين

التكامل الراأ�صي والأفقي

املفاهيم وامل�صطلحاتم�صادر التعلم

التعلم عن طريق الن�صاط، التدري�س املبا�رش، اال�صتق�صاء.
االأ�صاليب الداعمة.

ا�صرتاتيجيات التدري�س

مناق�شة الن�شاط التمهيدي في ال�شكل )9-10( في ال�شفحة )214(، واال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة - 1
وخبراتهم حول موجات البحر. 

ير�شم مراحل - 2 ثم  نب�شة مفردة عبر حبل،  اأحدهم  فيه  ير�شل  اإ�شافي،  ن�شاط  تنفيذ  اإلى  الطلبة  توجيه 
بالن�شبة  الموجة  تقدم  مراحل  لتو�شيح  اللوح؛  على   )11-9( ال�شكل  في  كما  النب�شة  تلك  انتقال 

للزمن. 
ربط الطرف الثاني للحبل بيد باب الغرفة، ثم ير�شل اأحد الطلبة نب�شة عبر الحبل، ويلفت انتباه الطلبة - 3

اإلى انعكا�ض تلك النب�شة في الحبل. 
ر�شم مراحل تقّدم الموجة وانعكا�شها في الحبل على اللوح.- 4

اإجراءات التنفيذ

نتاجات التعلم
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مناق�شة الطلبة في خا�شية انعكا�ض الموجات.- 5
تنفيذ الن�شاط )9-3( في ال�شفحة )215( على �شكل عر�ض عملي، بحيث يكّرر اأمام مجموعات - 6

الطلبة، وت�شّجل كل مجموعة مالحظاتها.
في اأثناء تنفيذ الن�شاط، توجيه االأ�شئلة الواردة فيه اإلى الطلبة، ثم االإجابة عنها معتمدين على مالحظاتهم.- 7

مالحظات للمعلم:
يمكن و�شع الم�شدر ال�شوئي اأ�شفل الحو�ض وروؤية الموجات المتكّونة على �شقف القاعة، ما يتيح  •

روؤية الم�شهد من قبل الطلبة جميعهم.
يمكن تعتيم القاعة اإن لزم االأمر. •

الريا�شية - 8 العالقة  وكتابة  االنك�شار،  عند  الموجي  والطول  ال�شرعة  وتغّير  التردد  ثبات  اإلى  ل  التو�شّ
لذلك.

توجيه الطلبة اإلى حل المثال )9-2( على اللوح.- 9
10 - ،)217( ال�شفحة  في   )14-9( ال�شكل  في  الطلبة  بمناق�شة  والحيود  التداخل  لمو�شوع  التمهيد 

وعر�ض �شور م�شابهة من �شبكة االإنترنت، با�شتخدام الحا�شوب وجهاز عر�ض البيانات، اأو عر�ض 
مقطع فيديو لتداخل موجات الماء.

تنفيذ الن�شاط )9-4( في ال�شفحة )217( من مجموعات ثنائية من الطلبة.- 11
اإدارة حوار يعر�ض فيه الطلبة مالحظاتهم لالإجابة عن االأ�شئلة الواردة في نهاية الن�شاط، وهي:- 12
ما �شكل الموجة المتكّونة عند التقاء موجتين متقابلتين؟ •
هل تغّير �شكل كل من الموجتين بعد انف�شالهما؟ •
تنفيذ الن�شاط )9-5( في ال�شفحة )218( على �شورة عر�ض عملي اأمام مجموعات الطلبة، بحيث - 13

ل اإليها من الن�شاط ال�شابق لتاأكيدها، وي�شاهد الطلبة  يطلب اإليهم التركيز على النتائج التي تم التو�شّ
اأنماط التداخل البّناء والهّدام والحيود الناتج عن مرور الموجات خالل فتحة �شيقة.

اأو  حاجز  في  فتحتين  اأو  للموجات،  مهتزين  نقطيين  م�شدرين  ا�شتخدام  يمكن  للمعلم:  مالحظة 
قطرات ماء ت�شقط على الحو�ض من قطارتين، لتكوين م�شدرين للموجات الدائرية.

تو�شيح المق�شود بمبداأ التراكب، ونمطي تداخل الموجات؛ البّناء والهّدام، وحيود الموجات.- 14
تنفيذ الن�شاط )9-6( في ال�شفحة )220( بطريقة العر�ض العملي اأمام المجموعات، بهدف التحّقق - 15

من حدوث الحيود عمليًّا، وتاأّثر الحيود بات�شاع الفتحة.
ل لعالقة بين ات�شاع الفتحة - 16 تناق�ض المجموعات المالحظات التي تم ر�شدها في اأثناء العر�ض؛ للتو�شّ

ونمط الحيود الناتج.
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املوجات الكهرمغناطي�شية موجات م�شتعر�شة تتكّون من جمالني متعامدين كهربائي ومغناطي�شي ت�شدر  -
عن ال�شحنات الكهربائية املهتزة.

انت�شار املوجة؛  - املهتزة مع اجتاه  انتقال اجلزيئات  الطاقة عن طريق  تنقل  اأن املوجات  الطلبة  يظن بع�ض 
وميكن معاجلة ذلك عن طريق عر�ض ن�شاط قطعة الفلني على �شطح املاء، كي يرى الطلبة اأن قطعة الفلني 

ال تغادر مكانها.

ح تداخل موجات الماء وحيودها، واإجراء مناق�شة حول كل �شورة.- 17 عر�ض �شور اإ�شافية تو�شّ
تو�شيح مبداأ هيجنز بالر�شم.- 18
اإجراء تقويم عند نهاية المو�شوع، يت�شّمن توجيه الطلبة اإلى ما ياأتي:- 19
ر�شم نمطي التداخل البّناء والتداخل الهّدام. •
ر�شم خطوط على اللوح تمّثل فتحات مختلفة في حاجز، واإكمال �شكل حيود الموجات الناتجة. •
��ح الطيف - 20 التمهي��د لمو�ش��وع الموج��ات الكهرمغناطي�ش��ية بعر���ض �ش��ور م��ن االإنترن��ت تو�شّ

الكهرمغناطي�س��ي بتردداته المختلفة، وتذكير الطلبة بما ورد معهم في ال�شف العا�شر حول موجات 
الطيف الكهرمغناطي�شي وخ�شائ�شها وا�شتخداماتها.

ا�شتعرا�ض االأ�شكال الواردة في ال�شفحة )222(؛ بهدف تطبيق عمليتي االنعكا�ض واالنك�شار على - 21
ال�شوء عن طريق اإجراء مقارنة بين الموجات الميكانيكية والموجات الكهرمغناطي�سية.

تطبيق ظاهرتي التداخل والحيود على موجات ال�شوء، وتوجيه الطلبة )بن�شاط اإ�شافي( اإلى تجريب - 22
ذلك عمليًّا عن طريق تقريب اأ�شبعين والنظر من بينهما اإلى �شوء النافذة، اأو اإغالق العين ب�شكل �شبه 

كامل والنظر خالل االأهداب اإلى �شوء النافذة.
اإجراء مناق�شة حول مالحظات الطلبة حول ظاهرتي تداخل ال�شوء وحيوده.- 23
مناق�شة ق�شيتي )فّكر( الواردتين في ال�شفحة )223(؛ للوقوف على التطبيقات التكنولوجية لهذه - 24

الظواهر.
اإجراء تقويم ختامي للدر�ض بحل اأ�شئلة المراجعة الواردة ال�شفحة ) 224(.- 25

اأخطاء �صائعة

معلومات اإ�صافية
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)فّكر( �صفحة )219(:
ب�شبب حدوث تداخل بّناء للموجات ال�شوتية يف بع�ض املناطق، )التي يظهر فيها ال�شوت اأعلى من ال�شوت 

الفعلي( وتداخل هّدام يف مناطق اأخرى، )التي يظهر فيها ال�شوت اأ�شعف من ال�شوت الفعلي(.

اإجابات الأ�صئلة والأن�صطة

مالحظة: قد يلزم اأكثر من �شلم تقدير، ال�شتكمال ر�شد عالمات الطلبة جميعهم. 
م�ؤ�صرات االأداءالعالمة

ح ظاهرتي التداخل والحيود ويدعم 4 ح كيف تنعك�ض الموجات الكهرمغناطي�شية وكيف تنك�شر، ويو�شّ يو�شّ
ذلك بتطبيقات.

ح خ�شائ�ض الموجات الميكانيكية ويمّيز بينها وبين الموجات الكهرمغناطي�شية.3 يو�شّ
ح خ�شائ�ض الموجات الميكانيكية ) االنعكا�ض واالنك�شار والتداخل والحيود(.2 يو�شّ
ح المق�شود بانعكا�ض الموجات الميكانيكية وانك�شارها.1 يو�شّ
1234ا�شم الطالبالرقم1234ا�شم الطالبالرقم

16
27
38
49
510

مالحظات: 

ا�صرتاتيجية التقومي: املالحظة. -
اأداة التقومي: �شلم التقدير الرقمي. -

ا�صرتاتيجيات التقومي واأدواته
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)فّكر( �صفحة )223(:
ا عندما يكون ات�شاع الفتحة قريباًا من  الطول املوجي  لقد وجد عمليًّا اأن ظاهرة احليود تكون اأكرث و�شوحاً
ا؛ فاإن  للموجة ال�شاقطة، ومبا اأن الطول املوجي للموجات ال�شوتية التي ن�شمعها كبري تقريباًا وي�شاوي مرتاًا واحداً
ا يف املوجات ال�شوتية عند عبورها للحواجز والفتحات، وذلك بخالف  ظاهرة احليود �شتكون وا�شحة جدًّ

موجات ال�شوء املرئي ذات الطول املوجي ال�شغري ن�شبيًّا )400-700( من.
مراجعة )9-2( �صفحة )224(:

االنعكا�ض: ارتداد املوجات داخل الو�شط نف�شه عندما يعرت�شها �شطح عاك�ض.( 1
االنك�شار: انحراف املوجات عن م�شارها نتيجة اختالف �رشعتها، عند انتقالها بني و�شطني خمتلفني   

يف الكثافة.
التداخل: االأثر الناجم عن التقاء جمموعة من املوجات من نوع واحد ويف وقت واحد.  

ح ما ميكن عندما يكون ات�شاع  احليود: انحناء املوجة حول فتحة �شغرية، وتكون ظاهرة احليود اأو�شّ  
 . الفتحة م�شاوياًا لطول املوجة اأو اأ�شغر منه قليالاً

ا )اأي ت�شبق اإحداهما االأخرى بطول ( 2 ا، اأو قيعانها معاً التداخل البّناء يحدث اإذا التقت قمم املوجات معاً
موجي واحد )λ(، وب�شكل عام بعدد �شحيح من االأطوال املوجية )ن λ(، والتداخل الهّدام اإذا التقت 
قمة اإحدى املوجتني مع قاع املوجة االأخرى؛ اأي كانت اإحداهما ت�شبق االأخرى بن�شف طول موجي 

( حيث )ن( عدد فردي.   λ�����2 ( اأو م�شاعفاته ال�شحيحة الفردية )ن  λ�����2 (
اإذا كان ات�شاع الفتحة مرتين، متر املوجة من دون اأن يحدث لها حيود، اإذا كان ات�شاع الفتحة )50( ( 3

�شم متر املوجة ويحدث لها حيود عن م�شارها ولكنه يكون غري وا�شح ب�شكل كبري، اإذا كان ات�شاع 
الفتحة )2( �شم حتيد املوجة عن م�شارها ب�شكل ملحوظ .

فوق ( 4 واالأ�شعة  املرئي،  وال�شوء  احلمراء،  حتت  واالأ�شعة  امليكروويف،  وموجات  الراديو،  موجات 
البنف�شجية، واالأ�شعة ال�شينية، واأ�شعة غاما.

)اأ، ج�( االجتاه ال�شادي املوجب، )ب، د( االجتاه ال�شادي ال�شالب.( 5



املالحق
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ت
املفردا

املفاهيم 
ت

وامل�صطلحا
احلقائق والتعميمات والأفكار

ت
املهارا

الأ�صئلة والأن�صطة 
ت

والتدريبا
الر�صوم 

والأ�صكال
القيم 

ت
والجتاها

ت
 -الف�صل الأول: املتجها

الكميـــــــات القيا�سيــــة 
 -واملتجهة .

 -حتليل القوى اإلى مركبات. 
 -حم�سلة قوتني.

الــــ�ــــرب الــقــيــا�ــســي 
 -وال�رب االجتاهي.

كميــــــــــات متجهـــــة 
اأ�سا�سيـــة يف امليكانيــكــا 
مثــــل متجـــه املوقــــع, 

االإزاحة.  

- 
 -الكميات املتجهة.
 -الكميات القيا�سية.

 -حتليل القوى.
 -ال�رب القيا�سي.

 -ال�رب االجتاهي.
 -املوقع.

 االإزاحة.  

- 
الكميــــــات الفيزيائيــــــــة: 

 -كميـــات قيا�سية اأو متجهة.
يوجــــد مرّكبتـــــان للكميـة 

 -املتجهة �سينية و�سادية.
لتحديــد متجــه املوقـع يلزمنا 

 -نقطة اإ�سناد ومقدار املتجه.
يـمكـــــن اإيجــــــاد حم�سلـــة 
ًّا  كميتني متجهتني  اأو اأكرث بياني

ًّا.  -اأو حتليلي
متجـه االإزاحة هو متجــه ميّثل 

التغري يف املوقع.

- 
تـمثيـل كميتني 
مــتــجــهــتــني 

 -بالر�سم.
ب 

ح�ســــــــــا
حم�سلـة كميتني 
متجهتــــني  اأو 
ًّا  اأكــرث بيـــــاني

ًّا. اأو حتليلي

- 
اأ�سئلـــــة البنود 
تفيد يف التقومي 

 -البنائي.
اأ�سئلـــة الف�سل 
تفيد يف التقومي 

اخلتامي

- 
االأ�ــســكــال 
الـــــــــواردة 
فــــي الف�سل 

االأول.

- 
تنميـــة ال�سرب 
ب 

لـدى الطال
فـي حــــــــل 

 -امل�ساألة.
 -تقدير العلماء.

احـــــــــــرام 
الــــــزمــــــاء 
والتعــاون مع 

الغري.

ى
تحليل محتو

ي ع�شر  
حلاد

ف: ا
ال�ش

ت: )8 - 31(.
حا

ال�شف
ث: الفيزياء.

ح
املب
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ت
النتاجا

ت
املوارد والتجهيزا

)م�صادر التعلم(
ت 

ا�صرتاتيجيا
التدري�س

التقومي

اأن�صطة مرافقة
التاأمل الذاتي عن 

الوحدة
ال�صرتاتيجيات

ت
الأدوا

- 
ح املق�سود بالكمية الفيزيائية 

ّ يو�س
القيا�ســية, والكميــــــة الفيزيائيــة 

 -املتجهة.
ت املتجهة.

ًّا عن الكميا  -يعرب ريا�سي
ًّا. ت بياني

 -يمّثل املتجها
ت, 

ف بع�ص خ�سائ�ص املتجها
يتعّر

ت 
ويطبقهــا على بعـــ�ص الكمــيا

 -الفيزيائية.
يحّلــل املتجـــه اإلــــــى مرّكبـــتني 

 -متعامدتني.
ت عدة بتحليل 

يجـد حم�سلة متجها
 -كل منها اإلى مرّكبتني متعامدتني.

ب النقطي 
ح املق�ســود بال�ر

ّ يو�س
ت.

ب التقاطعي للمتجها
وال�ر

- 
 -املخترب املدر�سي. 

 -اللوح والطب�سور. 
ب املدر�سي.

 -الكتا
 -االأقام امللونة.

 -دليل املعلم.
ت من 

مـواد واأدوا
البيئة.

- 
التـــــدري�ص 

 -املبا�ر.
التعـلـــــــــم 

 -التعاوين.
التعلــــــــــم 
عن طــــريـق 

 -الن�شاط.
اال�ستق�ساء.

- 
ّـــل  -التوا�س
 -املاحظــة

التقــــــومي 
املعتمد على 

 -االأداء.
مراجعــــة 

ت.
الذا

- 
 -قائمة ر�سد.
�سلـم تقـدير 

 -رقـمي.
ف 

�سجل و�س
 -�ســري التعلم.

اأوراق عمـل 
تقومييــة.

- 
 -اأوراق العمل. 

ب املخترب. 
 -جتار

ب.
اأن�سطة الكتا

- اأ�سعر بالر�سا عن: 
........................
........................
........................

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

ت : ......
- التحديا

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

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

........

ت 
- مقرحا

التح�سني: ............
........................
........................
........................

صلية
طة ف

نموذج خ
لأول - الفرع العلمي.

الف�شل الدرا�شي ا
ث: الفيزياء.

ح
املب

ي ع�شر .
حلاد

ف: ا
ال�ش

ت: 8 - 31                        عدد احل�ص�س: 7                        الفرتة الزمنية:   /  /     اإلى :   /   /    
عدد الدرو�س: 4                        عدد ال�صفحا

ت.
جها

لأول: املت
الف�شل ا





اإجابات
اأ�سئلة كتاب الطالب
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)1(
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الكمية الفيزيائية المتجهة: كمية تحّدد بمقدار واتجاه مًعا.  )2(
المتجه المح�سل: حا�سل الجمع االتجاهي لمتجهين اأو اأكثر.

زاوية  وبينهما  نف�سها,  النقطة  من  مر�سومين  متجهين  �سرب  حا�سل  لمتجهين:  النقطي  ال�سرب 
قيا�سية 4. نتاجها كمية   )θمح�سورة )اأ ب جتا

قاعدة كف اليد اليمنى: قاعدة ت�ستخدم كف اليد اليمنى لتحديد اتجاه الكمية المتجهة الناتجة عن 
على  عموديًّا  االتجاهي  ال�سرب  حا�سل  اتجاه  يكون  حيث  لمتجهين,  االتجاهي  ال�سرب  حا�سل 

راحة اليد خارًجا منها. 
ال, فالجمع يكون للكميات المتماثلة فقط, والكمية المتجهة تختلف عن الكمية القيا�سية.   )3(

 )4(
اأ ,  ب االتجاه نف�سه. اإذا كان للمتجهين  اأ + ب    اأ + ب | =   | اأ  ( 

اأ ,  ب االتجاه نف�سه. اإذا كان للمتجهين  – ب    اأ  اأ -  ب | =   | ب( 
اأ ,  ب )545(  • ب    اإذا كانت الزاوية بين المتجهين  اأ اأ ×  ب | =   | جـ( 

 )5(

اإجابات اأ�شئلة الف�شل الأول
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) ب + جـ ( 

) ب + جـ ( 
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ب( ح �ص = اأ�ص+ ب�ص + جــ �ص
= 6 جتا0 + 5 جتا330 + 4 جتا210 = 6 + 4.33 + )- 3.46( = 6.87 وحدة

ح �ص = اأ�ص+ ب�ص + جــ �ص 
= 6 جا0 + 5 جا330 + 4 جا210 = 0 + )- 2.5( + )- 2( = - 4.5 وحدة

2 = ))6.87(2+ )- 4.5(2( = 67.45  ,  ح = 8.21 وحدة
2 + ح �ص

ح2 = ح �ص

= - θ   ,  0.655ح = 360 - 33.23 = 5326.77
 

 ـــــــــــ4.5 
6.87 - = 

ح �ص
ـــــــــ
ح �ص ظاθح = 

θاأ = θ , 45ب = 360 – 60 = 300   )6(
اأ ( ح �ص = اأ�ص+ ب�ص 

= 6 جتا45 + 5 جتا300 = 4.24 + 2.5 = 6.74 وحدة
ح �ص = اأ�ص+ ب�ص 

= 6 جا45 + 5 جا300 = 4.24 + )- 4.33( = - 0.09 وحدة
2 = ))6.746 ×2( + )- 0.09(2( = 45.43  ,  ح = 6.74 وحدة

2 + ح �ص
ح2 = ح �ص

= - θ   ,  0.013ح = 360 – 0.77 = 5359.23
 

 ـــــــــــ0.09 
6.74 - = 

ح �ص
ـــــــــ
ح �ص

ظاθح = 

ح �ص = اأ�ص- 2 ب�ص  ب( 
= 6 جتا45 – 2 × 5 جتا300 = 4.24 – 5 = - 0.76 وحدة

ح �ص = اأ�ص- 2 ب�ص 
= 6 جا45 – 2 × 5 جا300 = 4.24 - )- 8.66( = 12.9 وحدة

2 = ))- 0.76(2 + )212.9( = 167 ,  ح = 12.92 وحدة
2 + ح �ص

ح2 = ح �ص

 ــــــــــــــθ   ,16.973 - =  12.9ح = 180 - 86.63 = 593.37
0.76-  = 

ح �ص
ـــــــــ
ح �ص ظاθح = 

5105 = 60 + 45 = θ جـ( 
• ب= اأ ب جتا θ = 6 × 5 × جتا 105 = - 7.76 اأ

ب= اأ ب جا θ = 6 × 5 × جا 105 = 29   × اأ د (  
 )7(

اأ ( ح �ص = اأ�ص+ ب�ص 
= -8.7 + 13.2 = 4.5 وحدة
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ح �ص = اأ�ص+ ب�ص 
= 15 + )- 6.6( = 8.4 وحدة

2 = )4.5 2+ 8.4 2( = 90.81 ,  ح = 9.53 وحدة
2 + ح �ص

ح2 = ح �ص

 ـــــــــθ   , 1.87 =  8.4ح = 561.82
4.5 =  

ح �ص
ـــــــــ
ح �ص

ظاθح = 

اأ �ص – ب �ص + 3 جــ �ص = 0 ب( 
 - 8.7 – 13.2 + 3 جــ �ص = 0  ,  جــ �ص = 7.3 �سم

اأ �ص - ب �ص + 3 جــ �ص = 0
15 - )- 6.6( + 3 جــ �ص = 0  ,  جــ �ص = - 7.2 �سم

   Φ = θ   ← Φ 5 جتا = θ 8( نحّلل المتجهين )ح�ص=�سفر , ح�ص=6(:  5 جتا(
6 = Φ 5 جتا + θ 5 جا

0.6 = θ 6   ←  جا = θ 10 جا
 °37 = θ
°37 = Φ

الزاوية بين المتجهين = 180 – )37×2(
74 – 180  =                       

5106 =                       
               )9(

اأ  ( �سفر )المتجهات ت�سّكل م�سلًعا مغلًقا وبترتيب دوري(
θاأ = θ , 5270ب = 0 5 , ح �ص = 0 , ح �ص = 0  ب( 

اأ�ص+ ب�ص + جــ �ص = 0
3جتا270+ 4جتا0+ جــ �ص = 0  ,  جــ �ص = -4 

اأ�ص+ ب�ص + جــ �ص = 0
3 جا270 + 4 جا0 + جــ �ص= 0,  جــ �ص= 3 

2
2 + جــ �ص

جــ2 = جــ �ص
       = 16 + 9 = 25  ,  جــ = 5 وحدة

ـــــــθ  ,  0.75 - =  3جـ = 180 – 36.87 = 5143.13
4- ظا θجـ = 
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• ب = اأ ب جتا θ = 3 × 4 × جتا90 = 0  اأ جـ( 
ح �ص = اأ�ص- ب�ص  د  ( 

       = 3 جتا270 - 4 جتا0 = - 4 
ح �ص = اأ�ص- ب�ص

      = 3 جا270 - 4 جا0 = - 3 
2 = 16 + 9 = 25  ,  ح = 5 وحدة

2 + ح �ص
ح2 = ح �ص

 ــــــ-θ  ,  0.75 =  3ح = 180 + 36.87 = 5216.87
4- ظا θح = 

 126.87 = 143.13 – 270 = θ هـ( 
θ جـ= اأ جــ جتا • اأ

= 3 × 5 × جتا126.87 = - 9 
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)2(
 = -0.6 م/ث2

Δزــــــــــــــــــ)ع2-ع1(   اأ  ( ت= 

2+2ت∆�ص
2=ع1

ب( با�ستخدام المعادلة  ع2
∆�ص= 750م 

)3(
ع1=30م/ث باتجاه +�ص  اأ   ( 

ع2= 30م/ث باتجاه -�ص

 ــــــــ300  = 7.5 م/ث 
40  =

 
ΔزـــــــــΔ�ص  ب( ع = 

)4(
ـــــ1   جـ ز2

2 ∆�ص=ع1�ص ز+
-1000=0+0.5 )-9.8( ز2

ز2= 204   
ز= 14.3ث
∆�ص=ع1�ص ز

= 100)14.3( = 1430م
)5(

اأواًل:   اأ  ( ع2=ع1+ت ز  
              = 0+4)10( = 40م/ث

                             ب( ع = 40+)-2()30-10( = �سفر

اإجابات اأ�شئلة الف�شل الثاين
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ثانًيا:

)6(
اأن  اإلى  مع بداية الحركة كانت �سرعة الج�سم )2( م/ث نحو الي�سار, واأخذت �سرعته تتناق�ص  اأ  ( 
توّقف عن الحركة تماًما بعد ثانيتين وبقي �ساكًنا لمدة ثانيتين, ثم اأخذ يتحّرك بت�سارع منتظم 

نحو اليمين اإلى اأن اأ�سبحت �سرعته )3( م/ث بعد ثانيتين )بعد 6 ثوان من بدء الحركة(
االإزاحة الكلية = الم�ساحة الكلية تحت منحنى ال�سرعة  ب( 

  = 0.5)2( )-2( + 0.5)6-4( )3( = 1م نحو اليمين
 جـ ( بما اأن الحركة كانت في خط م�ستقيم؛ فاإن:

ف= 0.5)2( )2( + 0.5)6-4( )3( = 5م
)7(

بداأ الج�سم ب�سرعة ع1= +20 م/ث , �ص1= 50م, �ص2= �سفر  اأ  ( 
ـــــ1   جـ ز2

2 ∆�ص=ع1 ز+
-50= 20ز-4.9ز2

     ز= 5.85ث
عند اأق�سى ارتفاع من �سطح العمارة, تكون ال�سرعة ع2=�سفر, ∆�ص االرتفاع عن �سطح  ب( 

 العمارة.
2+2جـ ∆�ص

 =ع1
2

ع2

اأق�سى ارتفاع عن �سطح االأر�ص=50+ 20.4 = 70.4م       
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قوة االحتكاك ال�سكوني: قوة االحتكاك التي تن�ساأ بين �سطحي ج�سمين متام�سين ت�ساوي  )2(  اأ ( 
القوة الموؤّثرة في المقدار وتعاك�سها في االتجاه, ويبقى الج�سمان في حالة اتزان �سكوني.

- قوة االحتكاك الحركي: قوة االحتكاك التي تن�ساأ بين �سطحي ج�سمين متام�سين, عندما 
يكون اأحدهما في حالة حركة.

- مجال الجاذبية االأر�سية: المنطقة المحيطة باالأر�ص التي تظهر فيها اآثار قوة الجذب.
- القوة المركزية: القوة الموؤّثرة في حركة الج�سم الدائرية, ت�سبب ت�سارًعا مركزيًّا نحو مركز 

الدوران وتكون باتجاهه.
- القوة العمودية: قوة رد الفعل التي يوؤّثر بها ال�سطح في ج�سم يام�سه, ويوؤّثر فيه بقوة )فعل(.

ب( في الحالتين يوؤّثر في الكرة وزنها فقط.
جـ( الأن كتلة االأر�ص اأكبر بكثير من كتلة القمر, والعاقة طردية بين الكتلة وقوة الجذب.

اأ  (  ق�ص= ك×ت�ص =0  )3(
و جا θ  - قح = ك×ت�ص

ـــــ1  -قح = 8×3
2 ×10×8

قح = 16 نيوتن

ب(   ق�ص= ك×ت�ص = 0
ق - ك جـ جتا 30  =0

ق =8×10×0.87
     = 69.2 نيوتن.

قح =µk ق
0.23 = µk 

اإجابات اأ�شئلة الف�شل الثالث
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)4(

0.12= 
 
250ـــــــــ30  =

 

ـــــــــــــــقح �سكوني
ق   = µs )  اأ 

0.1=
 
250ـــــــــ25   =

 

ـــــــــــــــقح حركي
ق   = µk )ب

= 0.6 م/ث2 25ـــــــــــــــ25-40 جـ( ق - قح = ك ت  ت =  
)5( نر�سم مخطط الج�سم الحر لكل ج�سم, ونطّبق القانون الثاني في الحركة لنيوتن على كل ج�سم منفرًدا.

ق- �سد1= ك1 ت...............)1(
�سد1- �سد2 = ك2ت.............)2(

�سد3 = ك3 ت....................)3(
بجمع المعادالت الثاث, ينتج:

ـــــــــــــــــق
ك1+ك2+ك3

ت= 

= 3م/ث2 12ـــــ36 ت=  
بالتعوي�ص في المعادلة )1( ينتج:

�سد1 = 18نيوتن
بالتعوي�ص في المعادلة )2( ينتج:

�سد2= 6 نيوتن
بالتعوي�ص في المعادلة )3( ينتج:

�سد3 = 6 نيوتن
اأ  ( ق= )ك1+ك2(ت  )6(

ــــــــــــــــق 
ك1+ك2 ت=

=2م/ث2 10ـــــ20 ت= 
ب(  

جـ(  ق- ق1= ك2 ت
ق1=ق- ك2ت 

ق1=20 - 4×2
     =12 نيوتن

ق 

ق1  ق 

و 
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نقــــــــع2 )7( اأ  ( قم = ك 

ــــــــ100  = 310 نيوتن.
30 ×93 =

0.33 =
 
930ـــــــــ310   =

 

ـــــــــــــــقح �سكوني
ق   = µs )ب

 
)8(  اأ  (  ق1 = ك1 ت 

ك1 جـ – �سد= 5 ت                   
5×10- �سد =5ت ....................)1(

�سد -3×10=3ت........................)2(
بحل المعادلتين, نجد �سد =37.5 نيوتن , ت= 2.5 م/ث2

االتجاه  في  االبتدائية  ال�سرعة  اأما  )ع(.  ولتكن  اأفقية  تكون  الكرة  �سرعة  فاإن  الخيط,  قطع  عند   )9(
الراأ�سي)ع1�ص( فت�ساوي �سفًرا. )تت�سّرف الكرة كمقذوف اأفقي(.

الحركة االأفقية:∆�ص= ع �ص ز

ـــــ2  )وهو الزمن نف�سه الازم لقطع الم�سافة الراأ�سية 1.8م(.
ع�ص

  =
 
ـــــــــΔ�ص 

ع�ص
ز =

جـ ز2 2ـــــ1 الحركة الراأ�سية: ∆�ص= ع 1�ص ز+ 
ـــــ2 (2

ع�ص
(×10-× 2ـــــ1  +0=1.8-         

3ـــــ10  م/ث      ع= 

 = 37م/ث2  
2) 3ـــــ10 0.3ـــــــــــــ) �ص  = 

نقــــــــع2 تم=     
اأ ( �سد - ك2 جـ = ك2ت................)1(  )10(
ك1جـ جا53 - �سد = ك1ت..........)2(

بجمع المعادلتين وحل المعادلة الناتجة, نجد اأن:
ت = 0.8م/ث2

ب( بالتعوي�ص في اإحدى المعادلتين, نجد اأن: �سد = 36.8 نيوتن.
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)2(  اأ ( 
1( كي يمتلك طاقة حركية تتحّول اإلى طاقة مرونية في الزانة, تتحّول بعد ذلك اإلى طاقة و�سع 

في االأعلى.
2( الأن �سغل االحتكاك يعتمد على طول الم�سار, وال ي�ساوي �سفًرا عبر اأي م�سار مغلق. 

اإن االآلة تبذل �سغًا مقداره )1( جول خال )1( ثانية. ب( 
القوة المحافظة: القوة التي �سغلها عبر اأي م�سار مغلق ي�ساوي �سفًرا.  جـ( 

الطاقة الميكانيكية: مجموع الطاقة الحركية وطاقة الو�سع.
الطاقة الكامنة: الطاقة التي يمتلكها الج�سم ب�سبب و�سعه وارتفاعه عن �سطح االأر�ص.

)3(  اأ  ( �ص=  ق �ص جتا θ = 100×5×جتا 37 =500 جول. 
ب( �ص=  ق �ص جتا θ = 100×5×جتا 90 = �سفر 

جـ( �ص=  ق �ص جتا θ = 500 ×جتا 180 = - 500 جول.
د  ( �ص=  ق �ص جتا θ = 500 جتا �سفر = 500 جول .

)4( اأ  (   ق جتا θ = قح 
قح =µk ق = 0.4 ×20×10= 80 نيوتن. 

�ص=  ق �ص جتا θ = 80 ×10 =  800 جول. 

4×60ــــــــــــ800 = 4.4 واط.     =  
الزمنــــــــــال�سغل قدرة الرجل: القدرة =   ب( 

)5(  اأ ( ∆ طح = طح2 – طح1 

2ـــــ1 ×0.05 ×) 10000 -160000( = -3750 جول.   =   2
2ـــــ1 ك ع1   - 

2
2ـــــ1 ك ع2   =

ب(  �ص كلي = ∆ طح = - 3750 جول .
�ص = -  ق . ف  جـ( 

-3750 = -ق × 0.1  ق= 37500 نيوتن 

اإجابات الف�شل الرابع
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2ـــــ1 ×4000×)0.1 ( 2 = 20 جول. 2ـــــ1 اأ )∆ �ص( 2 =   )6(  اأ  ( �ص ناب�ص = 
2

2ـــــ1 ك ع2 2ـــــ1 اأ )∆ �ص( 2 =      ب( 
20 = ع2   ع=4.4 م/ث   

)7(  اأ ( ال�سغل = الم�ساحة تحت المنحنى = م�ساحة المثلث + م�ساحة الم�ستطيل 
          = 0.5 ×4×10 + 8×10 = 100 جول. 

الزمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م�ساحة �سبه المنحرف   = 
الزمنــــــــــال�سغل ب ( القدرة =  

30ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0.5×2 )14+8 (×10  = 3.7 واط        =      

2ـــــ1 اأ �ص2  + قح  × ف  2ـــــ1 ك ع2  =   ك جـ ف +    )8(
2ـــــ1 ×2250×)0.03(2  + قح )0.03(  10×10×0.02 + �سفر =  

قح = 33 نيوتن
 قح = µk× ك جـ 

 10×10× µk = 33
0.33 =µk  

2ـــــ1 اأ �ص2   )9(  اأ  (  طو مرونية =  

2ـــــ1 ×1000×)0.08(2 = 3.2 جول. طو مرونية=  

ب( طح= طو مرونية

2ـــــ1 ك ع2  = 3.2   

2ـــــ1 ×1×ع2 = 3.2    ع= 2.5 م/ث   
جـ(  طح= طو 

2ـــــ1 ك ع 2= ك جـ �ص 
 3.2 = 1×10× �ص 

    �ص= 0.32 م 
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-   االتزان ال�سكوني: اتزان الج�سم ال�ساكن تحت تاأثير مجموعة  قوى مح�سلتها ت�ساوي �سفًرا.  )2(
مركز الكتلة: النقطة التي يمكن عّد كتلة الج�سم جميعها متركزة فيها, والقوى الخارجية جميعها  -

الموؤّثرة في الج�سم توؤّثر فيها.
عزم القوة: االأثر الدوراني للقوة حول نقطة دوران ثابتة اأو محور دوران ثابت. -
االزدواج: تاأثير قوتين متوازيتين لهما المقدارنف�سه ومتعاك�ستين في االتجاه, وخطا عملهما غير  -

منطبقين.     
نق�ص قطعة من الكرتون المقوى على �سكل مثلث, نعمل فيها ثاثة ثقوب عند كل راأ�ص من روؤو�ص   )3(
المثلث الثاثة, ثم نربط ال�سفيحة من اأحد الثقوب بالخيط, ونعّلقها راأ�سيًّا من الطرف الحر للخيط 
ا راأ�سيًّا على ال�سفيحة على ا�سـتقامة الخيط من راأ�ص المثلث باتجاه  وعند �سكون ال�سفيحة, نر�سم خطًّ
القاعدة المقابلة, ونكّرر الخطوة ال�سابقة للثقبين عند الراأ�سين االآخرين لل�سفيحة, فتكون نقطة تقاطع 

الخطوط الثالثة هي مركز كتلة ال�شفيحة.     
)4( بما اأن الثقل متزن من نقطة تعليقه؛  فاإن القوة المح�سلة الموؤّثرة في هذه النقطة ت�ساوي �سفًرا, وعليه 

فاإن: ) ق = �سفر( في االتجاه العمودي, ومنه فاإن: �سد2 جا 30 – و = �سفر, ومنه فاإن:
�سد2 =10× 2 = 20 نيوتن, ومن ) ق = �سفر( في االتجاه االأفقي, نجد اأن:

�سد1 - �سد2 جتا 30= �سفر, ومنه  �سد1 = 20 × 0.87= 17.4 نيوتن.
بما اأن القوتين الموؤثرتين في الق�سيب ت�سّكان ازدواًجا؛ فاإن:  )5(

 عزم االزدواج= ق× البعد العمودي بينهما 
80 = 80× 2 جا θ ومنه فاإن:
       °30 = θ  0.5 = θجا

اإجابات اأ�شئلة الف�شل اخلام�س
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�شرط  ومن  الميكانيكي،  االتزان  مرحلة  اإلى  العتلة  ت�شل  عندما  ال�شخرية  الكتلة  برفع  العامل  يقوم   )6(
االتزان االأول, فاإن )  عـق( حول محور دوران العتلة ي�ساوي �سفًرا, ومنه فاإن:

       ق×2.4= 2000× 0.1  ومن ثم, فاإن ق= 83.3 نيوتن.     
بما اأن اللوح متزن؛ فاإنه يحّقق ال�شرط الثاني لالتزان الميكانيكي )القوة المح�شلة الموؤّثرة في الج�شم   )7(
للقوى  ال�شادية  المرّكبات  على  ال�شرط  هذا  تطبيق  ومن  �شفر(   = ق   ( �سفًرا  ت�ساوي  اأن  يجب 

الموؤّثرة في اللوح, نجد اأن: �سد جا37 – و = �سفر, ومنه فاإن:
�سد = 500 نيوتن. ومن تطبيق ال�شرط الثاني لالتزان على المركبات ال�شينية للقوى، نجد اأن:

ق - �سد جتا37= �سفر, ومنه فاإن ق =500 ×0.8= 400 نيوتن.
)8( بما اأن الق�سيب متزن؛ فاإن القوة المح�سلة الموؤّثرة فيه ت�ساوي �سفًرا, وهذا يعني اأن:

ق1 + ق2 – )450+200( = �سفر,   ق1 + ق2 = 650 -------- )1(
بما اأنه متزن كذلك،؛ فاإن مجموع العزوم حول اأي محور دوران ي�شاوي �شفًرا، بتطبيق هذا ال�شرط 
4ـــــل ( = �سفر, ومنه فاإن: 2ـــــل + 450  حول النقطة )اأ( كمحور دوران, نجد اأن  ق2 ل – )200 

ق2 = 212.5 نيوتن, وبتعوي�ص قيمة  ق2 في المعادلة رقم )1( نجد اأن ق1 =437.5 نيوتن. 
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)2(  اأ  ( 
1(  ب�ســبب �ســياع ق�سم من طاقتها على �ســكل طاقة مرونية في الكرة وحرارة في اأثناء الت�سادم 

مع االأر�ص.
ب�سبب �سياع ق�سم منها على �سكل حرارة   )2

2( ال�سرعة  ب(  الزخم الخطي يعتمد على:     1( الكتلة  
الدفع يعتمد على:     1( زمن التام�ص  2( القوة  

جـ( يعني اأن ج�سًما كتلته )8( كغ ي�سير ب�سرعة  مقدارها )1( م /ث, عندما توؤّثر فيه قوة خارجية.

اأ  ( ∆خ = ك ) ع2  - ع1 (   )3(
      =  4×) 8-5( = 12 كغ م/ث 

د = ∆خ ب( 
الدفع = 12 كغ م/ث   

جـ( ق∆ز= ∆خ     ق × 10 = 12 
ق= 1.2 نيوتن  

)4(  اأ  ( �سوف تندفع ال�سغرى اإلى االأمام, بينما ترتد الكبرى اإلى الخلف.
ب( ك1 ع1 + ك2 ع2 = ك1 ع1َ  +ك2 ع2َ  

�سفر + �سفر = 60× 0.4  + 50 × ع2 
ع2َ  = - 0.48 م/ث 

جـ ( ع2 =ع1 + ت ز   نجد الت�سارع لكل فتاة اأواًل:   
�سفر = 0.4 + ت ×2   منها  نجد اأن  ت= 0.2 م/ث2   للفتاة الكبرى. 

�سفر = 0.48 + ت×2  منها نجد اأن ت= 0.24 م/ث2 للفتاة ال�سغرى.   
2ـــــ1 ت ز2   ف= ع1 ز + 

اإجابات اأ�شئلة الف�شل ال�شاد�س
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2ـــــ1 )0.2( ×4      منها  ف1 =  1.2 م  ف1 = 0.4 ×2 +  
2ـــــ1 )0.24( ×4    منها ف2 = 1.44 م  ف2 = 0.48×2 +  

)5( اأواًل: 
 اأ  ( ت�سادم غير مرن .

ك1 ع1 + ك2 ع2 = )ك1+ك2( عَ  ب( 
5×2 - 3×6 = ) 5+ 3( عَ

عَ = - 1 م/ث   باتجاه محور ال�سادات ال�سالب 

  
2

2ـــــ1 ك1 ع1  - 2
2ـــــ1 ك1ع1َ  جـ(  ∆طح 1 =  

2ـــــ1 × 5×4 = - 7.5 جول   2ـــــ1 × 5 × 1  -     =           

  
2

2ـــــ1 ك2 ع1  - 2
2ـــــ1 ك2ع2َ ∆طح 2 =   

2ـــــ1 ×3× 36 = -52.5 جول    2ـــــ1 × 3×1 –    =          
ثانًيا: 

 خ قبل =   خ بعد
ك1 ع1 + ك2 ع2 = ك1 ع1َ  +ك2 ع2َ
5×2- 3× 6 = 5× ع1َ + 3× ع2َ

-8 = 5× ع1َ + 3× ع2َ ........................) 1(  
 طح قبل =   طح بعد

  
2

2ـــــ1 ك2 ع2َ   + 
2

2ـــــ1 ك1ع1َ   = 2
2ـــــ1 ك2 ع2   + 2

2ـــــ1 ك1 ع1  

 
2

2ـــــ1 ×3ع2َ   +  
2

2ـــــ1 ×5ع1َ 2ـــــ1 ×3×36  =   2ـــــ1 ×5 ×4 +    

  
2

2ـــــ1 ×3ع2َ   + 
2

2ـــــ1 ×5ع1َ   = 64
) 2(.....................  

2
  + 3ع2َ

2
 128 = 5ع1َ

بحل المعادلتين,  نجد اأن  ع1َ  =  2 م/ث                               ع2َ  = -6 م/ث    
      اأو ع1َ  =  -4 م/ث                             ع2َ  = 4 م/ث

الحل االأول: ناحظ اأن �سرعة الج�سمين لم تتّغيرا؛ فلن يكون هذا الحل مقبواًل.
الحل الثاني: ناحظ اأنه مقبول.
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)6(  اأ  (  ك1 ع1 + ك2 ع2 = )ك1+ك2( عَ
0.1 ×200 + 4.5 × �سفر = ) 0.1+4.5 ( عَ

20= 4.6 عَ      عَ = 4.3 م/ث 
 2

2ـــــ1 ك2 ع2    - 2
2ـــــ1 ك1 ع1 2ـــــ1 )ك1 + ك2( ع2َ  -   ∆طح =    ب( 

2ـــــ1 ×0.1 ×40000 – �سفر 2ـــــ1 ) 4.6 ( ×18.5 –    ∆طح=    
 ∆طح=  - 1957.5  جول.

)7( اأ  (  ك1= 3  كغ    ع1�ص = 9 م/ث    ك2= 5 كغ    ع2 �ص= 3 م/ث 
ع1�ص= �سفر     ع2 �ص= �سفر 

 θ ك2ع2�ص = )ك1 + ك2 ( عَ جتا 
θ 5×3= )5+3( عَجتا

 )1(.......................  θ 15= 8 عَ جتا
 θ ك1 × ع1�ص = )ك1 + ك2  (عَ جا

 )2(.................   θ 3×9 = 8 عَجا
 1.8 = θ بق�سمة معادلة )2( على معادلة )1(, نجد اأن  ظا

 561 = θ  ومنها نجد اأن
بالتعوي�ص في اإحدى المعادلتين, نجد اأن  ال�سرعة الم�ستركة لهما  عَ  = 3.8  م/ث 

 2
2ـــــ1 ك2 ع2    - 2

2ـــــ1 ك1 ع1 2ـــــ1 )ك1 + ك2( ع2َ  -   ب(  ∆طح =   

2ـــــ1 ×5×9    –  81×3× 2ـــــ1 2ـــــ1 ×8 ×)3.8(2  -       =         
∆طح =  57.76  - 144 = - 86.24 جول 

)8(  اأ  (  ك1 ع1 + ك2 ع2 = )ك1+ك2( عَ 
0.05×980 + �سفر = )0.05 + 9.95( عَ

عَ = 4.9 م/ث 

 = )ك1 + ك2( جـ ف 
2ـــــ1 )ك1 + ك2( ع2َ  ب(  

2ـــــ1 ×10 ×24.1= 10×10×ف   
ف= 0.12 م 
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 )9(
2ـــــ1 ×4×2500 = 5000 جول  2ـــــ1 ك ع2 =   طح قبل =  

طح بعد = 80% ×5000 = 4000 جول 
2ـــــ1 ×4× ع2َ    منها عَ = 44.7 م/ث  2ـــــ1 ك ع2َ   4000 =   طح بعد  =  

ق∆ز= ∆خ  ق∆ز= ك)عَ  - ع (  
ق×0.01 = 4) 44.7 – 50 (  ق= 527.8 نيوتن 

عند م�ساعفة زمن التام�ص  ت�سبح    ق= 265 نيوتن  
 )10(

2ـــــ1 ك ع2  ط=  

كـــــخ  خ = ك ع      منها ع= 

  وهو المطلوب. 
2كـــــخ2 كـــــخ  =  2ـــــ1 خ × 2ـــــ1 خ ع      2ـــــ1 ك ع ع =  ط=  
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المائع المثالي: مائع غير حقيقي, افتر�سه العلماء كي نتمّكن من درا�سة المائع الحقيقي, وُيو�سف    - )2(
المائع المثالي باأنه: عديم اللزوجة, وغير ان�سغاطي, ومنتظم الجريان, وغير دوامي.

الجريان المنتظم: بقاء �سرعة جريان المائع ثابتة مع مرور الزمن عند كّل نقطة في خط الجريان.  -
اللزوجة: مقيا�ص لممانعة طبقات المائع للجريان.  -

رفع  على  يعمل  ما  الطائرة,  جناح  واأ�سفل  فوق  الهواء  �سغط  فرق  عن  النا�سئة  القوة  الرفع:  قوة   -
الطائرة نحو االأعلى.

)3(  اأ  ( معدل التدفق= اأ×ع= 6.5× 10-6×10×10-2=6.5×10-7م3/ث
من مبداأ حفظ الكتلة:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل التدّفق في ال�سريانب( 

عدد ال�سعيرات الدموية المتفرعة  فاإن معدل تدّفق الدم في ال�سعيرة الواحدة = 

  = 1.3×10-8 م3/ث
50 ـــــــــــــــــــــ6.5×7-10

1.3×10-8 = اأ �سعيرة × ع �سعيرة
1.3×10-8 = 1×10-6 × ع �سعيرة
    ع �سعيرة = 1.3×10-2 م/ث

اإن ال�سكل االن�سيابي لجناح الطائرة, وتحّدب ال�سطح العلوي ب�سكل اأكبر من ال�سطح ال�سفلي  )4(  اأ  ( 
اأ�سفله, وفًقا لمعادلة برنولي )كلما  اأكبر مّما هو  الهواء فوق الجناح ب�سرعة  يعمل على جريان 
اأ�سفله,  ال�سغط  اأقل من  الجناح يكون  الهواء فوق  فاإن �سغط  قّل �سغطه(؛  المائع  زادت �سرعة 
وفرق ال�سغط يوؤدي اإلى ن�سوء قوة عمودية على اتجاه الحركة االأفقية للطائرة, اأي اإلى االأعلى, 
ت�سّمى قوة الرفع. فاإذا كان فرق ال�سغط Δ �ص, ومجموع م�ساحة االأجنحة )اأ( , فاإن قوة الرفع 

ُتعطى بالعاقة االآتية: ق رفع= Δ �ص اأ
تقليل  على  يعمل  وهذا  به,  المحيط  الهواء  �سرعة  زيادة  على  يعمل  كبيرة  ب�سرعة  القطار  مرور  ب( 
ا, ويكون �سغط  �سغطه )بح�سب مبداأ برنولي(؛ اأي يكون �سغط الهواء اأمام ال�سخ�ص قليًا جدًّ
الهواء خلف ال�سخ�ص اأعلى من �سغط الهواء اأمامه, وب�سبب فرق ال�سغط تن�ساأ قوة مح�سلة تعمل 

على دفع  ال�سخ�ص باتجاه القطار.
بينما يكون  قليًا,  عالًيا, ويكون �سغطه  المدخنة  الهواء فوق  �سرعة  الرياح تكون  عند هبوب  جـ(  
�سغطه تحت المدخنة عالًيا ب�سبب �سرعته القليلة. وب�سبب فرق ال�سغط تن�ساأ قوة مح�سلة تعمل 

ا الغازات الناتجة من عملية االحتراق. على دفع الهواء خارج المدفاأة م�سّرفًّ

اإجابات اأ�شئلة الف�شل ال�شابع
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)5(  اأ ( اأ1× ع1   = اأ2× ع2
0.1×1= 0.2×ع2 ,   ع2= 0.5 م/ ث

2
2ـــــ1  ث ع2 2= �ص2 + ث جـ ف2+ 

2ـــــ1 ث ع1 �ص1 + ث جـ ف1+  ب( 
)21-20.5( 310× 2ـــــ1 2.5×510 - �ص2 = 310×10) 5-2(+ 

�ص2≅ 2.8×510 با�سكال.
∆ل ــــــــع اأ   η = ق  )6(

0.4×10-2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ0.99×2×2-10 ×50×4-10 ق= 
ق= 2.475 ×10-2 نيوتن

)ثالكرة-َثالمائع(
9 ع ــــــــــــــ2جـ نق2  =  η  )7(

5 ــــــــ0.2 =0.04 م/ث ع = 
9×0.04ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2×10×)2×3-10 (2 )7.8×310 -0.94×310 (  =  η

= 1.52 با�سكال.ث  η

اأ  (  �سرعة تدّفق الزيت عند دخوله مقيا�ص فينتوري )ع1(.  )8(
اأ1× ع1   = اأ2× ع2

0.1×10-4 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع2= 0.4×10-4 × ع1
ع2= 4 ع1

2
2ـــــ1  ث ع2 2= �ص2 + ث جـ ف2+ 

ث ع1 2ـــــ1 �ص1 + ث جـ ف1+ 
)2

2- ع1
2ـــــ1 ث )ع2 �ص1 - �ص2 = ث جـ ) ف2- ف1( + 

×800× ))4ع1( 2-  ع1 2(,  2ـــــ1  +)0(10×800 =3000
ع1= 0.71 م/ث

معدل تدّفق الزيت في اأنبوب النقل. ب( 
معدل التدّفق = اأ×ع

معدل التدّفق= 0.4×10-4 ×0.71 =0.284×10-4 م3/ث

خ  =   = ∆
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)9( قرفع= Δ �ص اأ
)2

2- ع1
2ـــــ1 ث )ع2 �ص1 - �ص2 = ث جـ ) ف2- ف1(+ 

))2
2- ع1

2ـــــ1 ث )ع2 �ص2 – �ص1 = - ) ث جـ ) ف2- ف1(+ 
2ـــــ1 ×1.3)1600-100( Δ �ص= -)0+ 

با�سكال Δ �ص = 975 
قرفع= 975×40=39×310 نيوتن

2ـــــ1 جـ ز2 اأ  (  Δ �ص = ع1�ص ز +   )10(
× ز2 2ـــــ1 × 10   + 0 = 0.8

ز = 0.4 ث
Δ �ص = ع�ص ز ب( 

0.4ـــــــــ4 = 10م/ث. ع�ص = 

ع1 اأ1 = ع2 اأ2 جـ( 

ــــــاأ2 ع2  
اأ1 ع1 =  

 ع2
2

2ـــــــــــنق2
نق1  =

 × 10 = 0.1م/ث.
 ـــــــــــــــــــــ1×6-10
4-10×1  =

�ص2 = �صجوي = 10×510 با�سكال. د ( 
2( + ثماء جـ )ل2 - ل1(

 - ع1
2

ثماء )ع2
2ـــــ1 �ص1 = �ص2 +  هـ( 

2ـــــ1 ×310 )210 -2-10( + 310 × 10)3×2-10(  + 510×1 =
510 × 0.003 + 510 × 0.49995 + 510×1 =

510×1.5 ≅
Δ �ص = 1.5×510 - 1×510 و( 

          = 0.5×510 با�سكال
قΔ = 1 �ص × اأ1

= π × 510×0.5نق2
= 15.7 نيوتن
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)1(
12345رقم الفقرة
اأدددجـرمز الإجابة

 )2(
:) π8زــــــــ �ص = )0.25م( جتا )

ق معيدة = قوزن= 1×10=10 نيوتن اأ  ( 
�سعة االهتزازة = 0.25م ب( 

π8ــــــــ جـ( π2 =ω تد= 
تد= 0.0625 هيرتز

= 16 ث ــــــــ1
تد الزمن الدوري= 

.) π8 ×1ــــــــــ �ص = )0.25م( جتا ) د  ( 

) 8ــــــــ180 �ص=0.25 جتا)
�ص= 0.231 م

)3(
.) π4ـــــ �ص = )0.1م( جتا )ωز+ اأ  ( 

π 40 =تد×π×2 =ω ب( 
(= 0.071 م      π4ـــــ +2× π 40( جتا )ص = )0.1م�

اإجابات اأ�شئلة الف�شل الثامن
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 )4(
 ..................... في البحر الميت.

 )
ـــــــــــــــ0.9947

جـ1
(   π2 =2=  ز الدوري  )  اأ

( .............. في منطقة عجلون.
ـــــــــــــــ0.9942

جـ2
(   π2 =2= ز الدوري

1=
 

ـــــــــــــــــــــــ زدوري البحر الميت
 زدوري عجلون

ـــــــــــــــ0.9942
جـ2

 = ـــــــــــــــ0.9947
جـ1

1.0005 = 0.9942ـــــــــــــــ0.9947 =
 

ـــــــــــــجـ1
جـ2

 
ــــــل
جـ

   π2 = 2= ز الدوري ب( 
2πــــــجـ ل= 

)3.14(2ـــــــــــــــ3.7 ل= 

ل= 0.375م 
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)1(
12345678رقم الفقرة
ببجـددبددرمز الإجابة

الموجات الكهرومغناطي�سية: الموجات التي ال تحتاج اإلى و�سط مادي تنتقل خاله, بل تنتقل في   )2(
الفراغ, مثل موجات ال�سوء المرئي.

مبداأ هيجنز: كل نقطة في مقدمة الموجة تعّد م�سدًرا م�ستقاًّ جديًدا للموجات التي تنت�سر نحو االأمام 
ب�سرعة الموجة نف�سها.

ظاهرة دوبلر: تغّير ظاهري للتّردد اأو الطول الموجي لاأمواج, عندما تر�سد من قبل مراقب متحّرك 
بالن�سبة اإلى الم�سدر الموجي.

لل�سوء  الحيود  ظاهرة  وتكون  �سغيرة,  فتحة  حول  ال�سوئية  الموجة  انحناء  ال�سوء:  موجات  حيود 
المرئي اأو�سح ما يمكن, عندما يكون ات�ساع الفتحة م�ساويًا لطول الموجة اأو اأ�سغر منه قليًا, ما بين 

)400-700( نم. 
)3(   اأ  ( الأن موجات ال�سوت موجات ميكانيكية, والموجات الميكانيكة ال تنتقل في الفراغ, بل تحتاج 

اإلى و�سط ناقل تنتقل خاله.
الأن جزيئات الماء تهتز ب�سكل عمودي على اتجاه انت�سارها. ب( 

الناب�ص, واطلب  اأو  الحبل  نقطة على  اأي  ال�سريط عند  ملوًنا, و�سع  ا و�سريًطا  ناب�سً اأو  اأح�سر حبًا   )4(
االأخر, وولّد موجات  بطرفه  اأنت  واأم�سك  الناب�ص,  اأو  الحبل  باأحد طرفي  يم�سك   اأن  اإلى زميلك 
م�ستعر�سة, والحظ اأن ال�سريط الملون �سيبقى في مكانه بينما اهتزت يد زميلك؛ وذلك الأن الموجات 

المتولدة في الحبل اأو الناب�ص نقلت الطاقة بين طرفيه, ولم تنقل جزيئاته من مكانها. 
ــــــع

تد
اأق�سر طول موجي يقابل اأكبر ترّدد للموجات )5 غيغا هيرتز(, ومنه فاإن λ اأق�سر =   )5(

 وعليه, فاإن:
ـــــــــــــــ3×810
910×5 λ اأق�سر = 

λ اأق�سر = 0.06م 
وبالمثل, فاإن اأكبر طول موجي يقابل اأ�سغر ترّدد للموجات )3 غيغا هيرتز(, ومنه فاإن:

 ومنه, فاإن λ اأكبر = 0.1م.
ـــــــــــــــ3×810
910×3 λ اأكبر =

تداخل بّناء.  )6(
اإذا جل�ص على م�سافة مت�ساوية من ال�سماعتين, فاإن التداخل �سيكون بّناًء. ومن ثم, فاإنه ي�سمع ال�سوت   )7(
اأعلى, اأما اإذا جل�ص قريًبا من اإحدى ال�سماعتين؛ فلن ي�سل اإليه اأي �سوت الأن التداخل �سيكون هّداًما.

اإجابات اأ�شئلة الف�شل التا�شع
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