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 اىشغو ٗاىطاقح اىحشمٞح  : 3اى٘حذج جزارج تٞذاغ٘جٞح                     ٗاىنَٞٞاء  اىَادج: اىفٞضٝاء

 شغو اىَٞناّٞنٜاى :األٗه اىجضء  وـْنــٞذ جــسش األعرار:                   ٍِ عيل اىثناى٘سٝا اىغْح األٗىٚاىقغٌ: 

 عاػاخ 5 :ٍذج اإلّجاص تإا دأٝ، ٍذٝشٝح اشْ٘مح   اىرإٔٞيٞح أٝد تٖااىثاّ٘ٝح  ، ػيً٘ سٝاظٞحذجشٝثٞح  ػيً٘اىشؼثح :

 اىَشاجغ:

 2002اىر٘جٖٞاخ اىرشت٘ٝح اىؼاٍح ٗاىثشاٍج اىخاصح ترذسٝظ ٍادج اىفٞضٝاء ٗاىنَٞٞاء تاىرؼيٌٞ اىثاّ٘ٛ اىرإٞيٜ  -

 .....اىنرة اىَذسعٞح : اىَغاس ، -

 :اىنفاٝاخ اىَغرٖذفح

 :ؼشفح اعرغاله تشاٌّ فٜ اىرجاسب ٍ . ٗصف ذجشتح ، ذحيٞو ّرائج اىرجشتح، ..ذؼثٞش اىطاقح اىحشمٞحىرحذٝذ طاقح اىحشمٞح ٗ تشاص ٍفًٖ٘ اىإلتغٞطح  خرٞاس أدٗاخ ٍْاعثحإمفاٝاخ ذجشٝثٞح 

 ٗمذىل تشاٌّ اىَغرؼَيح فٜ ٕذٓ اىرجاسب  جٖضج ٗاىَؼذاخ اىرجشٝثٞحالمٞفٞح ػَو ا،  ّؼشف  ذْفٞذ تشذ٘م٘ه ذجشٝثٜ ، احرشاً إحرٞاطاخ اىغالٍح ػْذ اعرؼَاه األدٗاخ ٗاألجٖضج  الذٞح:فاٝاخ ٍْاٗم 

 :ذؼشف ٗحذج اىطاقح  ،ذؼشف ٗذطثٞق ذؼثٞش اىطاقح  اىحشمٞح ىجغٌ صية غٞش قاتو ىيرش٘ٝٔ فٜ دٗاُ ح٘ه ٍح٘س ثاتد،  ذؼشف ٍفًٖ٘ ٗ ذؼثٞش اىطاقح اىحشمٞح  ىجغٌ صية غٞش قاتو ىيرش٘ٝٔ فٜ إصاحح مفاٝاخ ػيَٞح

 إعرغاله ٍثشْٕح اىطاقح اىحشمٞح فٜ اىحاىرِٞ : اإلصاحح ٗاىذٗساُ  ،ذؼشف ّص ٍثشْٕح اىطاقح اىحشمٞح  ،اىحشمٞح ٗٗحذج ػضً اىقص٘س فٜ اىْظاً اىؼاىَٜ ىي٘حذاخ 

 :ٗظغ خطح ػَو أٗ إعرشاذٞجٞح  ٍؼشفحتاىحٞاج اىٍٞ٘ٞح فٜ ٍجاالخ ػذٝذج ماىصْاػح ، اىثْاء، اىشٝاظح .... ٗغٞش رىل ،  )،   اىطاقحاىشغو ، ، اىق٘ج  (ستط ٍفإٌٞ فٞضٝائٞح  ٍؼشفح،اذثاع اىَْٖج اىؼيَٜ مفاٝاخ ٍغرؼشظح

 ......نيح ٍش ىحو ٗظؼٞح

 

 اى٘عائو اىرؼيَٞٞح              يذسطاألٕذاف األعاعٞح ى                خ اىقثيٞح األعاعٞحااىَنرغث            اٍرذاداخ ٗذقاطؼاخ ٍشذقثح ٍغ ٍ٘اد أخشٙ 

  :الؼاللح تيي هحوىع المىي  اىفٞضٝاء ٗاىنَٞٞاء

الخاسجيح : لىاًيي ًيىتي ، السمىط الشأسي 

لجسن صلة ، اسكاخ الوستىيح ، األلواس 

الؼاللح تيي الؼضوم  اإلصطٌاػيح والكىاكة ،

والتساسع الضاوي ، الوتزتزتاخ الويكاًيكيح ، 

 الوظاهش الطاليح

  :الذوساى الجذاء السلوس وتطثيماته اىشٝاظٞاخ

، تليليح الفضاء ، .هتجهاخ الفضاء ، الحساب 

 الوثلثي ، اإلشتماق

 استهالن الوادج  :ػيً٘ اىحٞاج ٗاألسض

الطاليح  هماسًح الصيلحح، الؼضىيح وتذفك الطال

لكل هي التٌفس والتخوش، هفهىم الوشدود 

الطالي ، التفاػالخ الوسؤولح ػي تحشيش 

  الطالح الكاهٌح في الوادج الؼضىيح

 يحوىاسد الطثيؼيح والثششال :ٍادج اإلجرَاػٞاخ 

  التجارب الكىًي ن سلن الوسافاخ ، لاًىى ًييىتي

 للتجارب الكىًي ، وصى الجسن 

  السشػح الوتىسطح ، السشػح الحشكح : ًسثيح الحشكح ،

 اللحظيح ، اًىاع الحشكح 

  تىاصى جسن صلة خاضغ لمىتيي او ثالث لىي ، ششطا

 التىاصى 

 توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت 

  حركة الدوران المنتظم 

  عز قوة بالنسبة لمحور دوران ثابت 

  عزم مزدوجة قوتين 

  عزم مزدوجة اللي 

  مبرهنة الزوم 

 درة قوةشغل وق 

 

 شف ٍفًٖ٘ ٗ ذؼثٞش اىطاقح اىحشمٞح  ىجغٌ صية غٞش ذؼ

 قاتو ىيرش٘ٝٔ فٜ إصاحح

  ذؼشف ٗذطثٞق ذؼثٞش اىطاقح  اىحشمٞح ىجغٌ صية غٞش

 قاتو ىيرش٘ٝٔ فٜ دٗاُ ح٘ه ٍح٘س ثاتد

  ٜذؼشف ٗحذج اىطاقح اىحشمٞح ٗٗحذج ػضً اىقص٘س ف

 اىْظاً اىؼاىَٜ ىي٘حذاخ 

  ذؼشف ّص ٍثشْٕح اىطاقح اىحشمٞح 

  إعرغاله ٍثشْٕح اىطاقح اىحشمٞح فٜ اىحاىرِٞ : اإلصاحح

 ٗاىذٗساُ 

 

  تشاًن  الحاسىب ، 
  ، عارضة صلبة مدرجة

كهرمناطيس ، قاطع التيار 
، كرية فوالذية ، القط 
يمكن من قياس سرعة 

 الكرية ، ميقت رقمي

 

 ٍحاٗس اىذسط
 األٕذاف

 اىخاصح

  األّشطــــــــح اىرؼيَٞٞـــــــح اىرؼيَٞـــــــح

 اىــرقــ٘ٝـــٌ اىَؼاسف ٗاىَٖاساخ
 ّشــــــــاط اىَرؼـــــــــيـــٌ ّــــــشــــاط األعـــــرـــــــار

 

I. اىطاقح اىحشمٞح 

 

 ذزمٞش .1

 

ذؼثٞش اىطاقح  .2

اىحشمٞح ىجغٌ 

صية فٜ حشمح 

 إصاحح
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  ٍفًٖ٘ اىطاقح اىحشمٞح1ّشاط : 

  نطلق نفس الكرٌة من ارتفاعات مختلفة
  على عجٌن فنحصل على النتائج التالٌة:

 )الشكل أ  (
  نحرر من نفس االرتفاع ثالث كرٌات

مختلفة الكتل فنحصل على النتائج 

 )الشكل ب  (التالٌة:   
كٌف تتغٌر قٌمة السرعة التً تاخدها الكرٌة مباشرة قبل إصطدام  .1

 بقطعة العجٌن مع إرتفاع سقوط الكرٌة
قارن بٌن قٌمة سرعة الكرٌة مباشرة قبل االصطدام ودرجة تشوه  .2

 العجٌن.
 قارن بٌن كتلة الكرٌة ودرجة تشوه العجٌن. .3
 ما سبب تشوٌه قطع العجٌن  .4
 الطاقة المكتسبة من قبل الكرٌة؟حسب النتائج السابقة بماذا ترتبط  .5

 لمعرفة تعبٌر هذه الطاقة نقوم بالتجربة التالٌة:
  ٝرنُ٘ اىرشمٞة اىرجشٝثٜ ٍِ ػاسظح صيثح ٍذسجح

مٖشٍغْطٞظ ٗدساذٔ اىنٖشتائٞح ٍضٗدج ٍٗثثح ساعٞا ، 

تقاطغ ذٞاس ، مشٝح ف٘الرٝح ، القط َٝنِ ٍِ قٞاط عشػح 

 اىنشٝح ٗ ٍقٞد سقَٜ

  نحرر كرٌة فوالذٌة لتسقط
سقوطا رأسٌا )بدون سرعة 

بدئٌة(. ونحسب سرعتها 

 .hعند مختلف قٌم 

أمأل الجدول, ثم مثل المنحنى   .6

v2 = f(h). 

 kحدد قٌمة المعامل الموجه  .7
g = 9.8N.Kg-1ووحدته, ثم قارنه مع 

. 

 ، h و  gو m بداللة   ⃗⃗   أعط تعبٌر الشغل  .8

 ، ماذا تستنتج؟ vو m من جدٌد بداللة    ⃗⃗   أكتب تعبٌر الشغل  .9
 

h(m) v(ms-1) v2(m2/s2) 

0.1 1,40  

0.2 1,98  

0.4 2,80  

0.6 3,43  

0.8 3,96  

1.0 4,42  

1.1 4,46  

1.2 4,85  

  1تحلٌل :    ٍفًٖ٘ اىطاقح ٍؼشفح

 ٗٗحذذٖااىحشمٞح 

    ذؼثٞش اىطاقح ٍؼشفح

اىحشمٞح ىجغٌ صية 

 فٜ اصاحح
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ذؼثٞش اىطاقح  .3

اىحشمٞح ىجغٌ 

صية فٜ حشمح 

دٗساُ ح٘ه 

 ٍح٘س ثاتد 

 صٞغ ػضًٗ .4

اىقص٘س ىثؼط 

األجغاً 

 اىَرجاّغح 
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  ُّشاط : ذؼثٞش اىطاقح اىحشمٞح فٜ حاىح اىذٗسا 

فإُ  wإرا إػرثشّا جغٌ صية فٜ دٗساُ ح٘ه ٍح٘س ثاتد تغشػح 

. ّؼيٌ أُ اىجغٌ  viمو ّقطح ٍِ ٕزا اىجغٌ ذرحشك تغشػح خطٞح   

 اىصية ٕ٘ ٍجَ٘ػح ٍِ ّقط ٍادٝح 

 قحرٖا ، أمرة ذؼثٞش اىطاعشػ  Ai     ٗviمريح اىْقطح   miإرا اػرثشّا  .1

  mi   ٗri  ٗwتذالىح    Aiاىحشمٞح  ىيْقطح 

 إعرْرج ذؼثٞش اىطاقح اىحشمٞح ىيجغٌ اىصية  .2

    ∑ٝرؼيق اىَقذاس   .3
تنريح اىجغٌ ٗتر٘صٝغ اىَادج اىَنّ٘ح ىٔ    

،    ح٘ه ٍحش ثاتد ٝغَٚ ػضً قص٘ اىجغٌ اىصية ّٗشٍض ىٔ ب  

اىقص٘س ىثؼط األجغاً اىصيثح  صٞغ ػضًٗ  اىراىٜ ٗٝثِٞ اىجذٗه 

 اىَرجاّغح ، أمرة ٍِ جذٝذ ذؼثٞش اىطاقح اىحشمٞح فٜ حاىح اىذٗساُ 

 

 

  5.  اىطاقح ذؼثٞش  ٍؼشفح

اىحشمٞح ىجغٌ صية 

فٜ حشمح دٗساُ ح٘ه 

 ٍح٘س ثاتد 

 اىقص٘س  ػضًٗح ٍؼشف

ىثؼط األجغاً 

 اىَرجاّغح

  ج ػضً ذٗحٍؼشفح

  قص٘س

 

II.  ٍثشْٕح اىطاقح

 اىحشمٞح
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 ٍثشْٕح اىطاقح اىحشمٞح :  2ذجشٝثٜ  ّشاط 

⃗⃗نطبق على حامل ذاتً قوة  ثابتة فوق منضدة هوائٌة , ونسجل  ⃗ 

خالل مدد زمنٌة  Gمواضع مركز قصوره 

  )التسجٌل بالسلم الحقٌقً(. τ=60msمتساوٌة 

 
 Sأجرد القوى المطبقة على الجسم  .1
 M2أحسب أشغال القوى المطبقة على الحامل الذاتً بٌن الموضعٌن  .2

 ∑أحسب المجموع الجبري لهذه األشغال, ثم M6و 
    

. 

 .M6و  M2أحسب الطاقة الحركٌة للحامل الذاتً فً الموضعٌن  .3
      ∑قارن بٌن  .4

       و  
    

تغٌر الطاقة  

 الحركٌة للحامل الذاتً. ماذا تستنتج ؟
 

  2تحلٌل :   ّص ٍثشْٕح ٍؼشفح

  اىطاقح اىحشمٞح 

  ٍثشْٕح اعرغاله

اىطاقح اىحشمٞح فٜ 

اصاحح جغٌ اىحاىرِٞ : 

صية ،  دٗساُ جغٌ 

 ح٘ه ٍح٘س ثاتثصية 

 

III. ذطثٞق 
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  ً1تمرٌن تطبٌق: 
 m = 50 Kg كتلته    Sنزٌح نحو األعلى بواسطة حبل جسما صلبا 

بالنسبة للمستوى األفقً . نعتبر   𝜶 ° 60 =فوق سطح مائل بزاوٌة    

إنتقاله واإلحتكاكات مهملة . ثابتا خالل  (S)تأثٌر الحبل على الجسم  

 g = 10 N. kg-1ناخد        
  

لٌصل الى  النقطة  Aبدون سرعة بدئٌة من النقطة  (S)ٌنتقل الجسم  .1

B    400 =بطاقة حركٌة J  ECB  أحسب تغٌر الطاقة الحركٌة ل ،

(S)  بٌن الموضعٌنA  وB  
نعطً :     Bالى  Aعند إنتقاله من  (S)أحسب شغل وزن الجسم  .2

AB = 6 m  
بتطبٌق مبرهنة الطاقة الحركٌة ، أوجد قٌمة شغل توتر الحبل خالل  .3

  Tوإستنتج توتره  ABاإلنتقال 
 

  ً2تمرٌن تطبٌق : 
 تتكون المجموعة من 

  جسم صلب(S)      كتلته m = 0,8 Kg  قابل إلنزالق فوق مستوى

 بالنسبة للمستوى األفقً   𝜶 ° 30 =مائل بزاوٌة   

     بكرة متجانسة شعاعهاr = 10 cm  قابلة للدوران بدون إحتكاك

Kg.m2حول محوراها الثابت وعزم قصورها 
 = 10-2

  J  

    خٌط غٌر مدود كتلته
مهملة ، ملفوف على 

مجرى البكرة ونثبت طرفه 

  (s)الحر بالجسم 
ٌمثل المنحنى الممثل فً الشكل 

تغٌرات السرعة الزاوٌة  2

 للبكرة بداللة الزمن 

 t1 = 1 sحدد الطاقة الحركٌة للبكرة عند التارٌخ          .1
بتطبٌق )دورة  ( trs 3,19أنجزت البكرة   t1و   t0بٌن التارخٌن  .2

 توتر الخٌط Tمبرهنة الطاقة الحركٌة حدد 
  t1و   t0بٌن التارٌخٌن    (S)التً قطعها الجسم  dحدد المسافة  .3
 والمستوى المائل  . (S)حدد طبٌعة التماس بٌن الجسم   .4

 g = 10 N. kg-1نأخد       
  

 

  3تحلٌل : 
 
 
 
 
 
 

 
  4تحلٌل : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  5تحلٌل : 

 

  ذؼثٞش اعرغاله ٍؼشفح

شف ؼذاىناقح اىحشمٞح ٗ

ٍثشْٕح اىطاقح ذطثٞق 

 اىحشمٞح

  

  ٜ1ذَشِٝ ذطثٞق  

 أّظش ٗسقح األّشطح

 

  اإلجَاىٜ  اىرقٌ٘ٝأعاىٞة: 

 اىنراب اىَذسعٜ   :ٗذ٘ىٞفٞح  ذَاسِٝ ذطثٞقٞح 

  اىذٗساُ ، اىشغو ٗاىقذسج اىشغو ٗاىطاقح  اىحشمٞح ، اىَقادٝش اىَشذطثح تنَٞح اىَادج ، اىرشمٞض ٗذرثغ ذح٘ه مَٞٞائٜ ٗىٚاىذٗسج األ1عيغيح سقٌ  :عيغيح / 

  ٌاىذٗسج األٗىٚ 1فشض ٍحشٗط : فشض ٍحشٗط سق 


