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 الفصل األول: الطاقة
    الشغل  (1–1)الدرس  

 

  -:المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التاليةالسؤال األول أكتب بين القوسين االسم أو 
   (         الشغل     )                          ة مؤثرة بإزاحة جسم في اتجاهها. قو وم فيها عملية تق  -1

  (          الجول      )  .ُتحرك الجسم في اتجاه القوة مسافة متر واحد   N (1)الشغل الذي تبذله قوة مقدارها  -2

  (           الشغل    )          ة. كمية عددية تساوي حاصل الضرب العددي لمتجهي القوة واإلزاح -3
 

 

 :  العبارة غير الصحيحة( أمام ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ✓ضع بين القوسين عالمة )  السؤال الثاني
1-  (   )واإلزاحةي القوة لمتجه  االتجاهيالجسم يساوي حاصل الضرب  ىالشغل الناتج عن القوة المؤثرة عل.         
    .              ( J )ات هي ) الجول ( ويرمز له بالرمز د قياس الشغل في النظام الدولي للوح دةوح(   ✓ ) -2

3-  (   )  الجول( J )  يكافئ( N/m )  .                                                                      

4-  (  )  (10)أثرت قوة مقدارها N  شكل المقابلالجسم الموضح بال ىعل    
 الشغل المبذول  فإن m (5)األفقي مسافة   ىالمستو  ىالجسم عل فإذا ُأزيح          
  J (50) .يساوي  الجسم ىعل          

 

5- (  )   الجسم يكون أكبر ما يمكن. ىاتجاه حركة جسم فإن شغل هذه القوة عل ىعل إذا أثرت قوة عموديا   
فإن الشغل جسم وتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم  ىالمتزنة عل ىأذا أثرت مجموعة من القو  ( ✓) -6

 يساوي صفرا .   الجسمى عل                        المبذول 
7- (   )    اتجاه اإلزاحة. علىيكون شغل القوة سالبا  إذا كان اتجاه تأثير القوة عموديا  

 } زيادة أو نقص { في سرعة الجسم. إذا خضع جسم لتأثير شغل ، فإن الشغل يؤدي لتغير  ( ✓ ) -8
فإن الشغل المبذول مسار دائري حركة دائرية منتظمة ويكمل دورة كاملة  علىعندما يتحرك جسم   (  ✓) -9

 يساوي صفرا .  الجسم                    على 

 .الجسم علىالقوة المنتظمة هي القوة ثابتة المقدار واالتجاه خالل فترة التأثير  (  ✓) -10
11- (  ) ى الشغل الناتج عن وزن الجسم عندما يتحرك من موضعه إل 

 أكبر منه إذا تحرك من نفس   (b)المسار  علىسطح األرض              

  .(a)المسار   علىاألرض سطح  ىالموضع إل             
                         .  مقدار اإلزاحة الرأسية للجسم ووزنه علىيتوقف الشغل الناتج عن وزن جسم   ( ✓ ) -12

13- (  )   يمكن حساب الشغل الذي تبذله قوة مؤثرة على جسم من ميل الخط البياني لمنحنى( F – x)  . 

14- ( ) اإذا علقت كتلة مقداره (m)   بتأثيرها  في الطرف الحر لنابض مثبت في حامل ، واستطال النابض 
 ( Δ x )                               شغل الناتج عن وزن الكتلة يحسب من العالقة ال فإن( W=½ K ΔX )   . 

                           

𝐅Ԧ = 𝟏𝟎𝐍 

𝐝 =ሬሬሬሬሬሬሬԦ 𝟓𝐦 
𝛉 = 𝟔𝟎∘ 

 سطح األرض

 aالمسار  bالمسار 
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15- (  )  ين متعامدتين  ت الشكل المقابل يمثل قو( F1 = 30 N )  و( F2 = 40 N ) 

 األفقي    ىالمستو  ىتحرك الجسم علجسم ، فإذا ال ىتؤثران في آن واحد عل                      
 .    J  (500) الجسم يساوي ىفإن الشغل المبذول عل m (10)مسافة                       

 

 السؤال الثالث أكمل العبارات التالية بما تراه مناسبًا : 
 العددية........يصنف الشغل ككمية فيزيائية من الكميات   -1
 الجسم الموضح بالشكل المقابل بحيث كانت  ىعل(F )أثرت قوة    -2

 مع اتجاه الحركة فإن الشغل تبذله  (θ)تصنع زاوية مقدارها       

 ال تبذل شغال .               بينما المركبة                 المركبة        
 

 

 صفر ا   بين القوة واإلزاحة تساويالزاوية يكون الشغل الذي تبذله قوة أكبر ما يمكن وموجبا  عندما تكون   -3
 هذه وينعدم شغل 180 عندما تكون الزاوية بين القوة واإلزاحة تساوي  مكن وسالبا  شغل أكبر ما يبينما يكون ال     

 90  تساويالزاوية بين القوة واإلزاحة القوة عندما تصبح      

 صفرًايساوي   ىفإن الشغل الذي تبذله هذه القو  المتزنة وبسرعة ثابتة ىإذا تحرك جسم تحت تأثير مجموعة من القو  -4
 الرأسية اإلزاحة و وزن الجسم كل من   ىويتوقف عل. شكل المسار ىالشغل الناتج عن وزن جسم ال يتوقف عل -5
  N . m وتكافئ  الجول الشغل هي وحدة قياس -6
 األفق   علىأملس يميل   ىعند قمة مستو  kg (0.5)وضع صندوق كتلته  -7

θ)بزاوية     =  مسافة  ىستو الم علىكما بالشكل فإذا تحرك الصندوق  (∘30
(60) cm      ( فإن الشغل الناتج عن وزن الصندوق بوحدةJيساوي )   1.5 

 
 
 

الشكل المقابل يمثل القوة المؤثرة على جسم يتحرك على مستوى أفقي أملس   -8 
 400(  يساوي  Jالشغل المبذول إلزاحة الجسم بوحدة ) فإن      ، 
 
 

 متغيرة قوة عن حركة جسم تحت تأثير عبر الم ( F- X ) ىالشكل المقابل يمثل منحن -9
 100  ( يساويJبوحدة )الجسم  يكون الشغل الذي بذلته القوة في إزاحة ىومن المنحن     
      
 °30بزاوية   ينزلق على مستوى مائل على األفق kg (50)صندوق كتلته   -10
 ذلك وعلى m (2)بسرعة ثابتة كما في الشكل الموضح فقطع مسافة قـدرها      
 صفر ا   المـبذول على الصندوق يساويالكلي الشغل      

 

𝐅Ԧ𝟏 = 𝟑𝟎𝐍 

𝐅Ԧ𝟐 = 𝟒𝟎𝐍 

𝐅Ԧ𝐲 = 𝐅 𝐬𝐢𝐧 𝛉 

𝐅Ԧ𝐱 = 𝐅 𝐜𝐨𝐬 𝛉 
𝛉 

𝑭 

𝐦 = 𝟎. 𝟓 𝐤𝐠 

𝐝 = 𝟔𝟎 𝐜𝐦 

𝛉 = 𝟑𝟎∘ 

𝐅Ԧ(𝐍) 

𝐱(𝐦) 

100 

2 

F = 40  N   

d = 20 m 
 

𝛉 = 𝟑𝟎∘ 

 

F cos θ F sin θ 
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 ( في المربع الواقع أمام أنسب إجابة لكل من العبارات التالية :✓السؤال الرابع ضع عالمة  )
 جسم وتزيحه هي :  ىتبذله قوة منتظمة تؤثر علالعالقة الرياضية المستخدمة في حساب الشغل الذي  -1
 

              cos. dFdFW ==


                           sin. dFdFW ==
                        

           tan. dFdFW ==
                           cos. dFdFW ==

  
 

 : الحركة ) اإلزاحة ( بالدرجات تساوي( شغل القوة عندما تكون الزاوية بين اتجاه تأثير القوة واتجاه يتالشىينعدم )    -2 
 

0                                    30               90                       180    
 ( يكافئ :     Jُيقاس الشغل بوحدة ) الجول ( في النظام الدولي للوحدات والجول )   -3

           
m

N
                 2mN                    cmN             mN   

 :  علىيتوقف الشغل الذي تبذله قوة منتظمة في إزاحة جسم   -4
        فقطمقدار القوة                              مقدار القوة ومقدار اإلزاحة فقط 

       زاحة فقطر اإلمقدا                       ومقدار الزاوية بينهما  مقدار القوة ومقدار اإلزاحة 
 

 الكرة :  على غرفته ثم تركها لتسقط في الهواء فيكون الشغل المبذول  أمسك طفل كرة صغيرة بيده وأخرجها من نافذة -5
موجبا  بسبب تأثير قوة الجاذبية علي الكرة طالما ظل ممسكا  بها  . 

 . صفرا أثناء سقوطها نحو األرض بسبب ثبات قوة جذب األرض للكرة  
  سقوطها بسبب نقص ارتفاع الكرة عن سطح األرض .سالبا  أثناء  

  . صفرا  طالما ظل ممسكا  بها بسبب انعدام اإلزاحة 
 

 المعبر عن حركة سيارة تحت تأثير   ( F- X ) ىالشكل المقابل يمثل منحن -6
 السيارة   ىيكون الشغل الذي ُبذل عل ىيرة خالل الحركة ومن المنحنتغم ىقو     

 : ( يساوي Jبوحدة )     
 

               25                                 5000   
15000                                             20000  

 
 أفقي   ىمستو  ىعل (d)مكعب وتحركه مسافة  ىر عل تؤث  (F)األشكال التالية تمثل قوة ثابتة مقدارها  -7
 عديم االحتكاك فإن الشكل الذي تبذل فيه القوة أكبر شغل ممكن هو :        
 

 

 
 

❑                              ❑                        ❑                                                       
                  

x(m) 

FሬԦ(N) 

500 

20 40 

 اتجاه اإلزاحة

FሬԦ⬚ 

FሬԦ⬚ FሬԦ⬚ 

FሬԦ⬚ 
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  (m)علقت به كتلة   (k = 100 N/m )كل المقابل يمثل نابض مرن ثابت القوة له  لشا – 8
 فإن :  cm (5)مقدارها  ( Δx )فاستطال النابض بتأثيرها مسافة                  ، 
 تساوي :     ( N )مقدار القوة المحدثة لالستطالة بوحدة  –أ 

              

            1                    5                   10                      25   
              

 تساوي:   ( kg )مقدار الكتلة المعلقة في النابض بوحدة  –ب 
 

             0.05                 0.5                     5                      10 
 

 يساوي :  (J)  ابقة بوحدةاالستطالة الس النابض إلحداث  nالشغل المبذول من الكتلة عل –ج 
 

          0.025                0.125                   2.5                      5   
 :  في المثال السابق هو  ( F - Δx ) ىأفضل شكل يمثل منحن  –د 

 
 
 
 

                                                                                                                       
 

 لسؤال الخامس قارن بين كل مما يلي حسب وجه المقارنة المطلوب في الجدول التالي :ا
 

 الشغل السالب الشغل الموجب وجه المقارنة 

 تتناقص  تزداد نوع تغير السرعة 

°𝟎 واإلزاحةمقدار الزاوية بين القوة  ≤ 𝜽 < 90° 𝟗𝟎° < 𝜃 ≤ 180 

 ∘90= الزاوية بين القوة واإلزاحة  صفر   =الزاوية بين القوة واإلزاحة  وجه المقارنة 

 صفر    أكبر ما يمكن وصف مقدار الشغل
 

  أذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من : السؤال السادس 
 .اإلزاحة  القوة و  الزاوية بين -زاحة  إلا -لقوة ا             :الشغل الذي تبذله قوة -1

 .سيةأزاحة الر إل ا -زن الجسم  و    : عند إزاحته رأس ا الشغل الناتج عن وزن جسم -2
وزن الكتلة المعلقة أو ثابت  -مقدار االستطالة: الشغل الناتج عن وزن كتلة معلقة في نابض مرن -3

 مقدار االستطالة   -                                                                       المرونة                               
. 

 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

  

5 5 

5 

  
 

( )NF
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  علل لكل مما يلي تعلياًل علميًا سليمًا : السؤال السابع 

 جسم عندما يتحرك الجسم في مسار دائري.  ىينعدم الشغل المبذول عل  -1
= θ cos 90°90 =وبالتالي  زاحةإلافي الحركة الدائرية المنتظمة تكون القوة عمودية على   Wوبالتالي  ← 0  =

F d cos 90 = 0                                                                                                                         
 جسم عندما يتحرك بسرعة ثابتة المقدار واالتجاه.  ىينعدم الشغل المبذول عل  -2

 مبذول يساوي صفر ة المؤثرة تساوي صفر فيكون الشغل الالن العجلة تساوي صفر وبالتالي القو 
Wحيث    = Fdcos θ =  0 

 .اتجاه اإلزاحة ىجسم عندما يكون تأثير القوة عموديا  عل ىينعدم الشغل المبذول عل  -3
θ     زاحةإل ن الزاوية بين القوة واأل     = 90° ← cos90 = W  فيصبح       0 = Fd cos 90 =  0 
  االحتكاك يكون سالبا . ى الشغل المبذول ضد قو  -4

θ   زاحةإل ن الزاوية بين القوة واأل     = 180° ← cos180 =-1          W = Fdco s 180 = −Fd 
 
  مستعينًا بالبيانات على الشكل المقابل ... أجب عن األسئلة التالية  ؟ ثامنالسؤال ال 

مع ( θبحيث تصنع زاوية ) (F)تظمة ، وتؤثر عليه قوة منس لأمسطح أفقي  ىالمكعب الموضح بالشكل موضوع عل 
   والمطلوب :المستوى 

   التي تبذل شغال  على الجسم ؟ (F)دد مقدار مركبة القوة ح (أ 
زاحة الجسم  ب(   أكتب المعادلة العامة لحساب الشغل بداللة المركبة السابقة وا 

W = Fdcos θ  
غال  ؟ وهل تبذل هذه المركبة ش  ىمركبة أخر   (F)هل توجد للقوة ج(     
 الجسم ؟ علل إلجابتك .                           ىعل

 ألنها ال تسبب إزاحة للجسم  في اتجاه الحركة ال تبذل شغال               نعم وهي       
 

 حل المسائل التالية :  تاسعالالسؤال   
  أحسب :. رض عن سطح األ m (200)من ارتفاع  kg (2)طائرة عمودية أسقطت رأسيا  قذيفة كتلتها  -1
 :  القذيفة لحظة إسقاطها من الطائرة علىالشغل المبذول أ (    
 
 :  m (50) القذيفة عندما تتحرك مبتعدة عن الطائرة مسافة من وزنالشغل المبذول (  ب   

W = 2 × 10 × 50 =1000 J                               

من الطائرة حتى بلوغها سطح   القذيفة الشغل المبذول ضد قوة االحتكاك مع الهواء خالل سقوط ج (  
 . N (2)علما بان مقدار قوة االحتكاك                 األرض 

 

  
 
 

m 

F 

 اتجاه الحركة  

θ 

𝐅 𝐜𝐨𝐬 𝛉 

F sin θ 

00cos =→== WdFdWW 

JFdW f 400180cos2002cos === 
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 (4) بتأثيرها مسافة كفي الطرف الحر لزنبرك معلق عموديا  ، فاستطال الزنبر  gm (200)علقت كتلة مقدارها    -2

     cm أحسب:  
 الزنبرك .  ىقوة الشد المؤثرة علأ (    

 

  ثابت القوة للزنبرك .ب(    
 

 الطرف الحر للزنبرك . ىالشغل الناتج عن قوة الشد المؤثرة عل( ج    
  

 
 زنبرك مرن   ىالمؤثرة عل ىللقو  ( F – x ) ىالشكل المقابل يمثل منحن -3

  : أحسب .ىالحادثة له بتأثير هذه القو  واالستطالة    
 ثابت القوة للزنبرك : أ (

 

 :  cm (4)الزنبرك إلحداث استطالة مقدارها  ىعل المبذولالشغل  ب( 
 

 
 الفصل األول: الطاقة

  الشغل والطاقة  (  2  –1)الدرس   
 -:أكتب بين القوسين االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية السؤال األول

 (اقةالط)                        إنجاز شغل. ىالمقدرة عل -1
 (طاقة الحركيةال)                        شغل ينجزه الجسم بسبب حركته. -2

 ( (الطاقة الكامنة)                    شغل للتخلص منها. بإنجازطاقة يختزنها الجسم وتسمح له  -3

 ( يةمنة التثاقلالطاقة الكا)                     نقطة ما.           إلىالجسم لرفعه  علىالشغل المبذول  -4

 ( الطاقة الميكانيكية)      الكامنة.   الطاقةالحركية و  الطاقةتساوي مجموع و الطاقة الالزمة لتغيير موضع الجسم  -5
 أكمل العبارات التالية بما تراه مناسبًا : نيالسؤال الثا 
   الخطية السرعةو  كتلة الجسم   ىمسار مستقيم تتوقف عل ىالطاقة الحركية لجسم ما أثناء حركته عل -1
 الشغل الناتج عن محصلة القوة الخارجية المؤثرة في الجسم خالل فترة زمنية محددة يساوي التغير  -2

 خالل الفترة الزمنية نفسها.   الحركيةالطاقة في        
 

 الغذاء      الطاقة الكامنة المختزنة في المركبات الكيميائية كالفحم الحجري وفي البطاريات الكهربائية وفي -3

 كيميائية طاقة كامنة   ىتسم     

FሬԦ(N) 

10 
20 

30 
40 

1 2 3 4 
Δx(cm) 

F =  mg =  0.2 x10 = 2N 

k =  F / ∆x   =  2 /( 0.04)  = 50 N/m 

𝑊 =  
1 

 2
 𝑘. ∆𝑥2 =

1 

 2
 𝑋50𝑋 ( 0.04)2= 0.04 J 

k =  
F 

 ∆x
=

40 

 0.04
=1000 N/m 

𝑊 =  
1 

 2
 𝑘. ∆𝑥2 =

1 

 2
 𝑋1000𝑋 ( 0.04)2= 0.8 J 



 الفصل الدراسي األول   -   2021/2022العام الدراسي   - لصف الثاني عشر ل بنك أسئلة الفيزياء       

 
- 7 - 

  تثاقلية  طاقة كامنة ىسطح األرض تسم ىالطاقة الكامنة المختزنة في األجسام والمرتبطة بموقعها بالنسبة إل -4

 هوك واالستطالةثابت  ىمقدار الطاقة الكامنة المرنة المختزنة في جسم نتيجة شده أو ضغطه أو ليه تتوقف عل -5
 المستوى المرجعي   ىالذي نبدأ منه قياس الطاقة الكامنة التثاقلية وتساوي عنده صفر يسم  ىتو المس  -6

 رتفاع الرأسي الا و   وزن الجسم ىمقدار الطاقة الكامنة التثاقلية المختزنة في جسم تتوقف عل -7
 

 -:لية التا( في المربع الواقع أمام أنسب إجابة لكل من العبارات ✓ضع عالمة  ) ثالثالسؤال ال
 :   الطاقة الحركية الخطية لكتلة نقطية تحسب من العالقة    -1

        mvKE
2

1
=             2

2

1
mvKE =         2mvKE =                 vmKE 2

2

1
= 

 ، فإن الطاقة الحركية للسيارة :  (v 2)حت سرعتها وأصب ، فإذا زادت  (v)سيارة تتحرك بسرعة خطية ثابتة مقدارها   -2
                         . تزيد إلى أربعة أمثال ما كانت عليه  . تزيد إلى مثلي ما كانت عليه 
           . تقل إلى نصف ما كانت عليه                     . ال تتغير 

 

 ( هو :v2( ، ومربع سرعته الخطية ) KEقة الحركية لجسم )أفضل خط بياني يمثل العالقة بين الطا -3
  
 

 
                                                                                                              

   

 إذا كان الشكل المقابل يمثل تغير الطاقة الحركية لجسم متحرك حركة خطية   -4
 ( تساوي : ( Kg سرعته الخطية ، فإن كتلة هذا الجسم بوحدة  ر غيبت     

          0.2                          0.4 
          5                             10     

 

 إذا كان الشكل المقابل يمثل تغير الطاقة الحركية لمجموعة أجسام مختلفة الكتلة  -5
 : تساوي  (m/s)فإن سرعة هذه األجسام بوحدة  بنفس السرعةحركة خطية  تتحركو      

     0.125                                     4 
      8                                               16    

 

 لحركية وهما : اثنتان فقط منها لهما نفس الطاقة او األشكال التالية تمثل كتل مختلفة تتحرك بسرعات مختلفة  -6

 

 
               

         C, B                         A ,C                        A , B                        A , D               

KE 

v2 

KE 

v2 

KE 

v2 

KE 

v2 

KE( J ) 

v2
൫ 𝐦𝟐/𝐬𝟐൯ 

125 

25 

KE(J) 

m(𝐊𝐠) 

48 

6 

32 
16 

2 4 

4m 
B 

0.5v 1.5m 

D 

1v 0.5m 

C 

2v 1m 
A 

1v 
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 التثاقلية لجسم وتغير بعده عن المستوي المرجعي هو : أفضل خط بياني يمثل العالقة بين الطاقة الكامنة  -7
 
 
 

                                                                                                            
 لوضع جسم  الشكل المقابل يمثل عدة مسارات استخدمت  -8
 المرجعي والجسم  ىعن المستو  (h)ارتفاع   ىعل (m)كتلته   

 لك المسار:ا يسعندميكتسب أكبر طاقة كامنة تثاقلية    
    

                         c                           b                             a        ال توجد إجابة صحيحة 

 m (20)ارتفاع  ىكان ممسكا به فإذا كانت سرعة الحجر عندما كان عل g (100)أسقط طائر حجرا  كتلته   -9

 فإن الطاقة الميكانيكية الكلية للحجر بوحدة الجول تساوي :   m/s (4)عن سطح األرض تساوي       
       20.4                  20.8                  21.6                         20800 

 

 :  ( أمام العبارة غير الصحيحة( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ✓ضع بين القوسين عالمة ) الرابع  السؤال
 (  تتوقف الطاقة الحركية لجسم متحرك على مسار مستقيم على كتلة الجسم وسرعته الخطية التي يتحرك بها. ✓)  -1

2 - (    .إذا قلت سرعة سيارة متحركة إلى نصف ما كانت عليه ، فإن طاقتها الحركية تقل إلى نصف ما كانت عليه ) 

3 - (  الجول وحدة لقياس الشغل والطاقة وتكافئ )( kg .m/s )  . 

4 - ( الشغل الناتج عن محصلة القوة الخارجية المؤثرة )فترة زمنية محددة  يساوي  في جسم خالل    
   .خالل الفترة نفسها كمية حركتهالتغير في            

 

5 - (    الطاقة الكامنة التثاقلية لجسم يقع على ارتفاع معين من المستوى المرجعي في مجال الجاذبية ) 
 األرضية تتوقف على كيفية الوصول إلى هذا االرتفاع .             

 

6 - (الشكل المقابل يمثل التغير في )   الطاقة الكامنة التثاقلية لجسم 
 بتغير ارتفاعه عن سطح األرض ) المستوي المرجعي ( ،            
    .( 20مساويا  ) (N)ومنه يكون وزن الجسم بوحدة           

 

  علل لكل مما يلي تعلياًل علميًا سليمًا :  مساخالالسؤال 

 أفقي تستطيع أن تقطع مسافة اكبر قبل أن تتوقف من كرة   ىالكرة المقذوفة بسرعة أفقية كبيرة على مستو  -1
 . بسرعة أقل قبل أن تتوقف ىمماثلة لها قذفت على نفس المستو      

 طاقة حركية أكبر ألن الكرة في الحالة األولى تمتلك                

PE PE PE PE 

h h h h 

PE(J) 

h (m) 

400 

800 

2 4 

a c b 
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 . إذا أسقطت مطرقة على مسمار من مكان مرتفع ينغرز المسمار مسافة أكبر مقارنة بإسقاطها من مكان اقل ارتفاعا -2
فتبذل شغل  الشغل ألن المطرقة في المكان المرتفع تمتلك طاقة كامنة تثاقلية أكبر وكلما زادت الطاقة زاد      
 .المسمارعلى              أكبر 

 . التي تولد الطاقة الكهربائية  ت المياه الساقطة من الشالالت يمكنها إدارة التوربينا -3
 .  التثاقلية تتحول إلى طاقة حركية وتقوم بإدارة التوربينات  ألن الطاقة الكامنة

 حل المسائل التالية : لسادسالسؤال ا  
 .cm (10)سافة وة فغاصت بها معن سطح أرض رخ m (15)سقطت من ارتفاع g (200) كرة تنس كتلتها  -1
 : طاقة حركة وطاقة الوضع التثاقلية للكرة عند االرتفاع المذكور أحسب  (أ   
 

 : طاقة حركة الكرة لحظة مالمسة سطح األرض الرخوة أحسبب(   
قوة االحتكاك المعيقة لحركة الكرة } بفرض أنها قوة ثابتة { أثناء غوصها  أحسبج(   :في األرض الرخوة 

 
 

 

  أحسب :  .سطح أملس علىتنزلق   N (500)كرة وزنها  -2
 :( a )طاقة الوضع التثاقلية للكرة عند نقطة أ (  
 
 :( b )سرعة الكرة لحظة مرورها بالنقطة  ب(  

 

 :( c )نقطة   إلىسرعة الكرة عند وصولها ج(   

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

     ى، تعمد قائدها عدم الضغط عل m/s (30)أرض خشنة بسرعة   علىتتحرك  kg (800)سيارة كتلتها  -3
 أحسب :.  قبل أن تتوقف تماما عن الحركة m (100)ي الحركة لمسافة البنزين أو الكوابح فاستمرت ف دواسة   
 : الطاقة الحركية االبتدائية للسيارة  أ (  
 
 : السيارة  ىالشغل المبذول من األرض عل ب(  

 

 :  قوة االحتكاك المعيقة لحركة السيارة ج(  
 

W = 500 N a 

b 

c 

h =2 m 

h = 4 m 

03015102.0 ==== KEJmghPEg

JKEPE fi 30==

Nff

fdW

JPEW

f

f

300180cos1.030

cos

30

==−

=

−=−=



JmghPE 20004500 ===

smVVmv bbb /9.82000505.02000
2

1 22
=→=→=

smvvmv bbb /3.61000505.01000
2

1 22
=→=→=

JmVKE ii 360000)30(8005.0
2

1 22 ===

JKEW 3600003600000 −=−==

NfffdW 3600180cos100360000cos ==−== 
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 الفصل األول: الطاقة
  حفظ )بقاء( الطاقة(  3  –1)الدرس  

 -:أكتب بين القوسين االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية لالسؤال األو
 ( الطاقة الميكانيكية)               مجموع الطاقة الحركية والطاقة الكامنة للجسم. -1
 (الكلية اقةالط)                        .        MEوالطاقة الميكانيكية  Uمجموع الطاقة الداخلية   -2

  (النظام المعزول)             نظام ال تتبادل فيه الطاقة مع محيطها وتكون الطاقة الكلية محفوظة .   -3

 , فالطاقة آخر إلىتتحول من شكل  تستحدث من عدم , ويمكن داخل أي نظام معزول أنالطاقة ال تفنى وال   -4

 ( قانون حفظ الطاقة )                                     الكلية للنظام ثابتة ال تتغير .                    
 :  أمام العبارة غير الصحيحة( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ✓ضع بين القوسين عالمة ) الثاني  السؤال

1- (   عند قذف جسم ألعلى في مجال الجاذبية األرضية وبإهمال االحتكاك مع الهواء تزداد طاقة وضعه  ) 
 التثاقلية وطاقة حركته.             

2- (    .طاقة الوضع التثاقلية لألجسام المختلفة تتوقف على االرتفاع الرأسي للجسم فقط ) 

 (  في األنظمـة المعزولــة عندما تكون الطاقة الميكانيكية محفوظة يكون التغير في الطـاقة   ✓) -3
 التغير في الطاقة الحركية .الكامنــة )الوضع( يساوي معكوس               

 حرا فان مجموع طاقة وضعه وطاقة حركته يساوي مقدار ثابت بإهمال   وطا  قس ليسقط جسم ترك إذا(  ✓ ) - 4
 االحتكاك مع الهواء.            

 ط  (  في النظام المعزول المؤلف من مظلي واألرض والهواء المحيط ترتفع درجة حرارة المظلة والهواء المحي ✓) -5
 . أثناء هبوط المظلي باستخدام المظلة            

6- (    )األرض والكرة أثناء سقوط الكرة سقوطا حرا   من مؤلف لنظام الهواء مع االحتكاك قوى بإهمال 
                                              .(ΔPE = ΔKEمن ارتفاع ما عن سطح األرض فان )              

 أكمل العبارات التالية بما تراه مناسبًا :  لثثاالسؤال ال
   J (40)جسم يسقط حر ا في مجال األرض ) بإهمال االحتكاك مع الهواء( وطاقة حركته في لحظة ما  -1

    .   J (50), فان طاقة حركته تصبح مساوية   J (10)أنقصت طاقة وضعه بمقدار            فإذا
 

 مقدار ثابت ومجموعهما   طاقة حركتها وتقل   طاقة وضعها تزداد في الهواء  عندما تقذف كرة رأسيا ألعلى  -2
 . لحظات حركتها كل لحظة من             في

 

وعلى ذلك   m ( 0.004 )في طرف نابض معلق رأسيا , فاستطال مسافة  N (50)اذا أثرت قوة قدرها  -3 
 جول    0.1المبذول يساوي     الشغل            فإن 
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 ( ألسفل المستوى المائل األملس , فإذا كانت Aالجسم الساكن من ) نزلقا  -4
 (    2g = 10 m / s (وعجلـــة الجاذبيــــة األرضية  (m)كتلته     
 .  m/ s (4) ( تساوي Bفــان سرعتـــه عند )     

 

 هبط   فإذا J (200)( من سطح األرض , ويملك طاقة وضع تثاقلية تساوي hجسم موضوع على ارتفاع ) -5
 )مسافة تعادل      

1

4
 ℎ ) جول (50) , فان طاقة حركته على هذا االرتفاع تساوي 

 

 قوة احتكاك.إهمال  الميكانيكية لنظام معزول محفوظة هوالشرط الذي ينبغي توفره لتكون الطاقة  -6
 

 لهواء .عند إهمال االحتكاك مع ا )محفوظة(ثابتة   الطاقة الميكانيكية للنظام تعتبر  -7
 

 للطاقة  تبادل وال يكون هناك أيمعزول تكون الطاقة الكلية للنظام محفوظة عندما يكون النظام   -8
 بين النظام والمحيط .        
فان   m/s (12)من سطح األرض بسرعة مقدارها   m (50)يطير على ارتفاع   kg (0.3)طائر كتلته  -9

 (    2g = 10 m/ s (علما بأن  جول  171.6   تساوي  الميكانيكية         طاقته 
  

  °37بزاوية     ينزلق على مستوى مائل على األفق  kg (50)  صندوق كتلته -10
 , m (4)قـدرها  كما في الشكل الموضح فقطع مسافة  (v)ثابتةبسرعة      

 جول. صفر   وعلى ذلك الشغل المـبذول على الصندوق يساوي     
 :  العبارة غير الصحيحة( أمام ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ✓)  وسين عالمةضع بين القالرابع  السؤال

 إذا زادت طاقة حركة جسم ما إلى أربعة أمثالها , فهذا يعني أن سرعته :       -1

                                            زادت إلى أربعة أمثالها                       زادت إلى مثليها  
            نقصت إلى ربع ما كانت عليه                         نقصت إلى نصف ما كانت عليه 

 موضوع على سطح األرض ) المستوى المرجعي ( , فان :       (m)جسم ساكن كتلته  -2

                             طاقة وضعه فقط معدومة                 طاقة حركته فقط معدومة        
  ن                طاقة حركته وطاقة وضعه معدومتا     طاقة وضعه وطاقة حركته غير معدومتان 

 كلما اقترب الجسم الساقط سقوطا حرا من سطح األرض , فان :      -3

                           طاقة وضعه تقل                                    طاقة حركته تقل    

                                  طاقة حركته ال تتغير   طاقته الكلية تتغير 
 

 إذا تـرك الجســم الموضـح بالشكل ينزلق دون سرعــة ابتدائيـــة  - 4
        m (4)ألسفل المستوى األملس المـائل , عندما يقطـع مسافــة       
 ل شغال يساوي بالجول:   على المستوى المائل , فان وزن الجسم يبذ      
  

 6       12            1.2                0.6                     

A 

B 
 

 

0.2 m 1m 

𝛉 = 𝟑𝟕∘ 

 

m = 0.3 kg 

30 
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عن سطح األرض , فلكي   m (4)ليسقط حرا باتجاه األرض من ارتفاع  kg (2)ترك جسم كتلته  -5
     : قدرهابالمتر  يجب أن يقطع مسافة  ( m/s (5 سرعته                 تصبح 

        

               3.5             2.75                  1.25        1  
 

ترك ليسقط حرا ,  فإذامن سطح األرض ,   m (h)عندما يكون على ارتفاع   J (100) جسم طاقة وضعه -6
  عندما يكون على ارتفاع من سطح األرض بالمتر يساوي :   J (25)طاقة حركته تصبح         فإن 

 

             h                    h  1

4
                       h 1

2
                 h 3

4
   

 

 في األنظمة المعزولة حيث تكون الطاقة الميكانيكية محفوظة يكون : -7
              معكوس التغير في الطاقة الحركية التغير في الطاقة الكامنة يساوي                                                  
             التغير في الطاقة الكامنة يساوي معكوس التغير في الطاقة الداخلية 

           التغير في الطاقة الكامنة يساوي  التغير في الطاقة الحركية                                                     
               التغير في الطاقة الكامنة يساوي  التغير في الطاقة الداخلية 

  متماثلين تماما ماعدا اختالف واحد : (B),   (A)قارن بين طاقتي حركة جسمين السؤال الخامس 
 

 ( B )طاقة حركة الجسم  ( A )طاقة حركة الجسم  وجه المقارنة 

 ( B )سرعة الجسم 
 ( A )مثلي سرعة الجسم 

  

 ( B )طاقة حركة الجسم  ( A )طاقة حركة الجسم  وجه المقارنة 

 شماال   ( A )يتحرك الجسم 
 جنوبا ( B ) ويتحرك الجسم 

  

 ( B )طاقة حركة الجسم  ( A )طاقة حركة الجسم  وجه المقارنة 

 رأسيا ألعلى  ( A )يقذف الجسم 
 فل  رأسيا ألس ( B ) ويقذف الجسم

 تزداد تقل 
 

 

 علل لكل مما يلي تعلياًل علميًا سليمًا : السادسالسؤال 
 .المظلي باستخدام المظلة هبوط أثناء المحيط حرارة المظلة والهواء درجة ارتفاع -1

عندما يصل المظلي إلى السرعة الحدية تكون طاقة حركتة ثابتة ال تتغير فيما تتناقص طاقة الوضع التثاقلية  
 لجزء المفقود منها لطاقة حرارية تؤدي الرتفاع درجة حرارة المظلة والهواء المحيط  ويتحول ا

 في األنظمة المعزولة المغلقة تكون الطاقة الكلية محفوظة.  -2

 ألنه النظام المعزول ال يتبادل الطاقة مع الوسط المحيط  .

2

2

1
mVKEB =

22mVKEA =

2

2

1
mVKEB = 2

2

1
mVKEA =
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 ميل وى مائل بتغير زاويةباستخدام مستمرتفع معين   إلىال يتغير مقدار الشغل لرفع جسم من مستوى مرجعي   -3
 المستوى في غياب االحتكاك.    
 .الشغل المبذول على الجسم ال يتوقف على المسار الذي يسلكه إنما يتوقف على اإلزاحة الرأسيةألن      

 حل المسائل التالية :  ثامنالسؤال ال
 مائل أملس ستوىتحرك من السكون من أعلى نقطة على سطح م  kg (5)جسم كتلته  -1
 بيانيا  (d)إزاحته  للجسم مع ( ME )ومثلنا عالقة الطاقة الميكانيكية  (1)كما بالشكل    
  :أحسب اعتماد ا على هذا الشكل (2) كما بالشكل ABفحصلنا على  الخط البياني    
 : ارتفاع المستوى المائل  ( أ
 
 ( مقدار سرعة الجسم عند نهاية المستوى المائل : ب 
 
 
 (A)نحو األرض من النقطة  حرا   سقوطا    kg (3)سقط جسم كتلته  -2

 أحسب : .g = 10 m/s )2 (علما بأن      
 (B)النقطة  إلىمقدار التغير في طاقة الوضع التثاقلية للجسم عندما يصل  ( أ
 

 :(B)إلى (A)الشغل الذي بذله الجسم أثناء سقوطه من ) ب 
 
 : (B)نقطة لحظة وصوله لل ة الجسمسرع )ج

 

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

 ميكانيكا الدورانالفصل الثاني : 
 عزم الدوران   أو عزم القوة (1–2)الدرس  

 -:أكتب بين القوسين االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية السؤال األول
 (     عزم القوة ) كمية فيزيائية تعبر عن مقدرة القوة على إحداث حركة دورانية للجسم حول محور الدوران.  - 1
 (     عزم القوة )                        الرافعة في ذراع القوة.   حاصل ضرب مركبة القوة العمودية على  -2
 (    ذراع القوة  )         المسافة من محور الدوران إلى نقطة تأثير القوة.                                  -3
 (قاعدة اليد اليمنى )           القاعدة المستخدمة لتحديد اتجاه عزم القوة.                                    -4

 شكل (1)

h 
 

 

5 

B 

d 

30 
A 

ME 

  شكل (2)

mhhmghME 6.010530 ====

SmVVmVME /46.355.0
2

1
30 22 ====

JhhmgPE if 180)82(103)( −=−=−=

JPEWW 180==−=
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 (  العزوم المتزنة )        العزوم تساوي صفر.                       حالة العزوم عندما تكون محصلة جمع -5  
حالة الجسم عندما تكون محصلة جمع العزوم المؤثرة عليه تساوي صفر  وتكون محصلة جمع القوي   -6

 ( االتزان الدوراني)                                                         فر. عليه تساوي ص             المؤثرة 
   ( مركز الثقلصفر )الموضع بالجسم الذي تكون عنده محصلة عزوم قوة الجاذبية المؤثرة في الجسم تساوي  -7
 (االزدواج)                          قوتين متساويتين بالمقدار ومتعاكستان باالتجاه وليس لهما خط عمل.  -8
 (عزم االزدواج )                                .حاصل ضرب مقدار إحدى القوتين بالمسافة العمودية بينهما -9

 :  ( أمام العبارة غير الصحيحة( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ✓ضع بين القوسين عالمة ) الثاني  السؤال     
 

 ون موجبا عندما يؤدي إلى الدوران عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.                 القوة يك  اتجاه عزم (✓) -1
 الدوران مع اتجاه حركة عقارب الساعة.                  إلىاتجاه عزم القوة يكون سالبا عندما يؤدي  (✓) -2
3- (  )   .إذا أثرت على كرة قوة تمر بمركز ثقلها فان الكرة تدور 
4- (  )   إذا كان خط عمل القوة المؤثرة على جسم قابل للدوران حول محور يمر بمحور الدوران 

 فإن عزم القوة أكبر ما يمكن.                                                                                      
 يمر بمنتصفه يساوي مثلي    (عزم االزدواج الذي يخضع له جسم قابل للدوران حول محور  ✓) -5
 عزم إحدى القوتين المحدثتين له.             

 أكمل العبارات التالية بما تراه مناسبًا :  لثالسؤال الثا
 . صفر  تساوي  محصلة جمع العزوم ...الشرط الضروري لتحقيق االتزان الدوراني هو  -1 
 .  ...المتجهةيعتبر عزم القوة من الكميات الفيزيائية ...  -2 

 .  ...قاعدة اليد اليمنى ...يحدد اتجاه العزم باستخدام   -3 
 .ذراع القوة  ...زاد ...يزداد األثر الدوراني للقوة الخارجية كلما   -4 
 .  ...طويله...يمكن فك أو حل الصواميل والبراغي بسهولة عند استخدام مفاتيح ذات أذرع   -5 
والبعد بين نقطة تأثير  ...مركبة القوة العمودية...خارجية على  يتوقف مقدار العزم الدوراني لقوة  -6 

 ومحور الدوران .          ةالقو 
لمحور الدوران فإن عزم  حول محور موازيا عمل القوة المؤثرة على جسم قابل للدوران  خطإذا كان   -7 

 ....صفر....يكون القوة         هذه 
 اتجاها.     ...متعاكستان...مقدارا  و...متساويتان...ين وازيتمتو  ...قوتين...يتكون االزدواج من   -8 

 :  ( أمام العبارة غير الصحيحة( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ✓ضع بين القوسين عالمة )  رابعال السؤال

 يعتمد اتزان الميزان الذي يعمل باألوزان المنزلقة على :  -1
                   تساوي األبعاد  قوي        وي التسا            اتزان القوي    اتزان العزوم 
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 : عزم القوةإحدى الصفات التالية ال تنطبق على  -2
     متجهة  كمية                            قياسية     كمية                     سالبة            كمية    موجبة  كمية 

 من محور الدوران   m (0.5)على بعد    N (10)رت عليه قوة مقدارها جسم قابل للدوران حول محور وأث -3

 :   يساوى (N .m ) باتجاه موازى لمحور الدوران فإن عزم القوة بوحدة       
 

        20                             10.5                        5                                0            
 

 من محور الدوران  m (1)وعلى بعد  o ( 30(على جسم قابل للدوران باتجاه يصنع  N (8)وة مقدارها ت قأثر -4

 :   يساوى (N .m )  فإن عزم القوة بوحدة        
 

        240                             16                        8                                4             
 

 إحدى  فييستند بإحدى نقاطه على رأس مدبب علق  N (40)ووزنه  m (8)معدني متجانس طوله ساق  -5

 ( يساوي : m)فإن بعد نقطة اإلسناد عن الثقل المعلق بوحدة ا  أفقي   الساق فإذا اتزن  N (40)نهايته ثقل قدره       
 

                                 0        2                        4                                            8 

 (   m ( 2( طولها   ABساق متجانسة ومنتظمة ومهملة الوزن)  -6 
 ( بمنتصف الساق كما هو بالشكل Oوتستند على محور عند النقطة  )   
 ( C )أخرى عند النقطة  ( kg 2 )و  (B)عند النقطة   ( kg 2 )علق    
 فلكي تتزن الساق أفقيا  يجب أن يعلق عند   ( OA )افة  بمنتصف المس  
 كتلة مقدارها بوحدة الكيلوجرام تساوي : ( A )النقطة    
 

                                 0.5        1                          1.5                               2 

 

 لمجاور فيجب أن  حتى ال يدور القرص الموضح في الشكل ا -7
 تساوي :   ( كتلة مقدارها بوحدة الكيلوجرامC) نعلق عند النقطة 

                                 7                9    

                                            12      14 

   

 

 

  الجدول التالي  :قارن بين كل مما يلي حسب وجه المقارنة المطلوب في  لخامسالسؤال ا

 

 االزدواجعزم  عزم القوة  وجه المقارنة 
 التعريف

 

كمية فيزيائية تعبر عن مقدرة القوة على إحداث 
 الدوران . حركة دورانية للجسم حول محور 

بالمسافة القوتين  يساوي حاصل ضرب إحدى
 العمودية بينهما.

 ذراع العزم
 

المسافة العمودية من محور الدوران الى نقطة  
 المسافة العمودية بين نقطتي تأثير القوتين تأثير القوة

 ؟  
O 

C 
B A 2 m 

 0.5m 

 
0.5 m 0.5 m 

C 

10 Kg 4 kg 

1m 
O 

B A 
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 العزم الموجب العزم السالب وجه المقارنة 

 الساعة مع اتجاه حركة عقارب  دوران الجسم اتجاه 
 عكس اتجاه حركة عقارب الساعة 

 
 
 
 

 أذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من : سداسالسؤال ال
 ذراع العزم  -مقدار القوة     : عزم القوة  - 1

 المسافة العمودية بين القوتين ) ذراع االزدواج (  -إحدى القوتين  : عزم االزدواج  -2

 علل لكل مما يلي تعلياًل علميًا سليمًا :   السابعالسؤال 

    العزم كمية متجهه. -1
 .  لمتجهي القوة وذراعها ناتج من الضرب االتجاهيه  نأل

 غير. يصعب فك صامولة باستخدام مفتاح ص  -2
 . كبر أجهد فتحتاج ميكانيكية الفائدة فتقل القل الذراع قل عزم القوة ن ذراع العزم صغير وكلما أل   

 . ذراع طويلة عند فتح صواميل إطارات السيارات  واستخدام مفتاح ذ  -3
 والجهد المبذول أقل. كبرألزيادة عزم القوة فتكون الفائدة الميكانيكية 

 البعيد عن محور الدوران. طرف يوضع مقبض الباب عند ال  -4
 .قل أكبر والجهد المبذول أتكون الفائدة الميكانيكية ففيزداد عزم الدوران العزم لزيادة ذراع 

 ال يمكنك فتح باب غرفة مقفل بالتأثير عليه بقوة خط عملها يمر بمحور الدوران مهما كانت القوة.  -5
𝑑النعدام ذراع العزم حيث أن  = 𝜏ومن القانون   ,0 = 𝐹𝑑 = 0 . 

 . تستخدم مطرقة مخلبية ذات ذراع طويلة لسحب مسمار من قطعة خشب   -6
 لكي يزداد طول ذراع القوة ويزداد عزم القوة  وتبذل قوة أقل.    
 ال يتزن الجسم القابل للدوران حول محور تحت تأثير قوتين متوازيتين ومتضادتين في االتجاه.   -7
 لى دوران الجسم.احد مما يسبب عزم ازدواج يؤدي إألن القوتان ليس لهما خط عمل و      

 ماذا يحدث في الحاالت التالية :  الثامنالسؤال 
    على مستوى الباب. عند دفعك لباب الغرفة عموديا  - 1

 يدور الباب                   
     .متساويان مقدارا  ومتضادان اتجاها   ازدواجانعندما يقع الجسم تحت تأثير   -2
 . يدور  ال  و الجسميتزن    

 خط عمل واحد.يس لهما قوتين متساويتين بالمقدار ومتضادتان باالتجاه ول هتؤثر عليلجسم صلب عندما  -3
 ال يدور الجسم .                  
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        لباب غرفة مقفل عند التأثير عليه بقوة كبيرة جدا وتمر بمحور الدوران. -4
 .  ال يدور الباب         

 حل المسائل التالية :   تاسعلاالسؤال 
 لتشد (   N. m (40قوة مقداره عزم  ىتحتاج صامولة في محرك السيارة إل  -1 

 وتشده بقوه كما هو مبين بالشكل .  cm (25)مفك ربط طوله تستخدم ,جيدا     
 

 كي تثبت الصامولة. تبذلها أنمقدار القوه التي يجب  احسب     
 

 
 

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

 لكل من وزني الفتاة والولد   قوةمقدار عزم ال احسب  -أ  -2
على اللوح المتأرجح كما بالشكل بإهمال وزن                         الجالسين

 اللوح.

  

  
 

  للوح المتأرجح عندما يساويا ارتكاز ومحور   ن الفتاة الجالسة يمين ايجب أن تفصل بي المسافة التي   احسب -ب   
  .والنظام في حالة اتزان N  (400)  وزن الفتاة

 

 

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

 N (200) ألخرىا   ووزن N ( 400 )  وزن احدهماتجلس بنتان   -  3

 واألرجوحة في  في الشكل المجاور  على طرفي أرجوحة مهملة الكتلة كما    

  .مقدار عزم  وزن كل من البنتين احسب -أ : المطلوب  اتزان دوراني حالة 
 

                    

 

 محصلة العزوم المؤثرة في األرجوحة   احسب -ب 
 

NFF

Fd

77.19760sin25.040

sin

==

= 

𝜏1

 𝜏𝐶

𝜏1 = 𝑤1𝑑1 = 200 × 3 = 600

= 600 𝑁. 𝑚 𝜏2 = 𝑤2𝑑2 = 400 × 1.5 = 600

= 600 𝑁. 𝑚 
 𝜏Ԧ = 𝜏Ԧ1+𝜏Ԧ2 

 
 𝜏 = 600 − 600 = 0 
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 ( وزنها m (6  اطوله المجاور يمثل ساق متجانسةالشكل  -(4)

100) N) وتؤثر فيها قوتان لألسفل  حاجز ىترتكز عل 
400 ) N  )= 1F  2بينماF   مجهولة والنظام في حالة اتزان . 

 :( 1Fعزم الدوران للقوة ) - (أ  :أحسب
 

.m sin Ɵ = 400 x 4 x sin (90 ) = 1600  N 1d 1= F 1τ 

 A.C.Wτ=  c.wτ                                         :(2Fر القوة )مقدا( ب        

2d2= F 1d1F  +3Wd 

= 850 N                          2x 2              F 2100 x 1 ) + ( 400 x 4 ) = F ) 

................................................................................................................ 
 :  (Cالكتلة عند النقطة ) أحسب ،بالشكل ال يدور  الموضح  القرص  -5

A.C.Wτ=  c.wτ 

= 3d3F2 d2+ F 1d1F 

= 3gd3m2 gd2+ m 1gd1m 

m x 1 )  = ( 10 x 0.5 ) + ( 4 x 1 )    m = 9 Kg                     ) 

 الفصل الثاني : ميكانيكا الدوران
 القصور الذاتي الدوراني (  2  –2)الدرس  

   -:القوسين االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التاليةأكتب بين  السؤال األول
                        (القصور الذاتي الدورانى)                         .                        مقاومة الجسم لتغير حركته الدورانية -1
 (         عزم القوة     )                       لتغيير الحالة الدورانية لحركة الجسم . يلزممقدار فيزيائي  2
 :  ( أمام العبارة غير الصحيحة( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ✓ضع بين القوسين عالمة ) الثاني  السؤال     
 سم ليس بالضرورة كميه محددة للجسم نفسه.                                القصور الذاتي الدوراني للج(  ✓ ) -1
   القصور الذاتي الدوراني للجسم يكون اقل عندما تتوزع الكتلة نفسها داخل الجسم بتقارب عن محور الدوران(  ✓)  -2
   لجسم بتباعد عن محور الدورانتتوزع الكتلة نفسها داخل ا عندما  أكبرالقصور الذاتي الدوراني للجسم يكون (  ✓) -3
 اختلف موضع محور الدوران.                           إذايختلف القصور الذاتي لصفيحة مستطيلة رقيقة (   ✓) -4
5- ( )  .يقل القصور الذاتي الدوراني للبهلوان المتحرك على السلك عندما يمسك بيده عصا طويلة 
 

0.5 m 0.5 m 

m 

10 Kg 
4 Kg 

1m 

O C 
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6- ( )ا تدور حول مركز ثقلها أكبر من قصورها الذاتي الدوراني  القصور الذاتي الدوراني لعص 

   تدور حول محور يمر بأحد أطرافها.  عندما          
  

7- (  )  تملك كرتان الكتلة نفسها والقطر نفسه ولكن أحدهما مصمتة واألخرى مجوفة فيكون لهما 
 مركز كتلتهما.  نفس القصور الذاتي الدوراني عندما تدوران حول محور يمر ب        

 السؤال الثالث أكمل العبارات التالية بما تراه مناسبًا : 
 القصور الذاتي الدوراني مقاومة الجسم لتغير حركته الدورانية يسمى  -1
 القصور الذاتي الدوراني للبندول الطويل.   قلأ القصور الذاتي الدوراني للبندول القصير -2
 القصور الذاتي الدوراني للغزال.  قلأ  ور ذاتي دورانيالكلب ذو القوائم الصغيرة له قص -3
 موضع محور  و  وتوزع الكتلة شكل الجسمو مقدار كتلة الجسم .على  القصور الذاتي الدورانييتوقف   -4

 الكتلة  بالنسبة لمركزالدوران                           
 :  ( أمام العبارة غير الصحيحةوعالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة✓ضع بين القوسين عالمة ) الرابع  السؤال

 يتوقف القصور الذاتي الدوراني على:   -1
        موضع محور الدوران بالنسبة لمركز الكتلة                           وتوزع الكتلة    شكل الجسم 
       مقدار كتلة الجسم    جميع ما سبق 

 : فإن يتدحرجاوتركا  أملسلهما نفس الكتلة على قمة مستوى مائل مجوفة إذا وضع قرص مصمت وحلقة معدنية  -2
                       أوال             القرص يصل                        أوال    الحلقة تصل 

                      يصالن معا                                         صحيحة  إجابةال توجد 
 مهما حيث أنه :  الجرينى الساقين عند  يعتبر ث   -3

                         الذاتي           يزيد القصور                      الذاتي يقلل القصور 

                       الذاتي         القصور  ال يتغير                     جميع ما سبق 

  وجه المقارنة المطلوب في الجدول التالي : السؤال الخامس قارن بين كل مما يلي حسب

 كتلته صغيرة  كتلته كبيرة  وجه المقارنة 

 قلأ كبرأ القصور الذاتي الدوراني لبندول

 طوله صغير  طوله كبير  وجه المقارنة 

 قلأ كبرأ الذاتي الدوراني لبندولالقصور 

 

  أذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من : السؤال السادس
 شكل الجسم وتوزع الكتلة    -مقدار كتلة الجسم     :صور الذاتي الدوراني الق  -1  

 بالنسبة لمركز الكتلةموضع محور الدوران                                         
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  علل لكل مما يلي تعلياًل علميًا سليمًا : السؤال السابع 

 ثنيهما قليال.األمام والخلف عند  إلىيسهل عليك الجري وتحريك قدمك   -1
 . القصور الذاتي الدوراني من عزم ثنى الساقين يقلل  ألن

 من تحرك البندول الطويل. أكثروالخلف  اإلمام ىإليتحرك    البندول القصير -2
 ولذلك يسهل تأرجحه.  قلأ الذاتي الدورانيه  ن البندول القصير قصور أل

 من الغزال.  أسرعالكلب ذو القوائم الصغيرة يتحرك  -3
 .قلأ الذاتي الدوراني هلكلب قصور ن األ

 الفصل الثاني : ميكانيكا الدوران
 ديناميكا الدوران ) 3–2)رس  الد

   -:أكتب بين القوسين االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية السؤال األول
 (الحركة الدورانية المنتظمة.  )ة في أزمنة متساويةالحركة التي يقطع فيها الجسم على محيط دائرة أقواسا  متساوي  -1
 (منتظمة العجلة الدورانيةالحركة )  الحركة التي يدور فيها الجسم بسرعة زاوية متغيرة بانتظام بالنسبة للزمن.        -2
 الخارجية  ىالقو  ال يتغير شكله بتأثير نظام من الجزيئات تبعد عن بعضها بعضا مسافات ثابتة ويكون ثابت الشكل  -3

 (الجسم المصمت )                                            أو عزوم القوى.                                  
 عزم  ما لم يؤثر عليهما يبقى الجسم الساكن ساكنا  والجسم المتحرك يستمر في حركته الدورانية المنتظمة   -4

 (القانون األول لنيوتن للحركة الدورانية)                               قوة خارجية.                            
 في القصور الذاتي  محصلة عزوم القوى الخارجية المؤثرة في النظام تساوي حاصل ضرب العجلة الدورانية -5

 ( لنيوتن للحركة الدورانيةني الثا  القانون)                الدوراني.                                                   
 ( لنيوتن للحركة الدورانية الثالث  القانون) لكل عزم قوة عزم قوة مضاد له يساويه في المقدار ويعاكسه في االتجاه.  -6
 (الشغل الناتج عن عزم قوة منتظمة ) الزاوية الناتجة عنه.                اإلزاحةحاصل ضرب عزم القوة في  -7 
  (الطاقة الحركية الدورانية )ب القصور الذاتي الدوراني للجسم في مربع السرعة الدورانية له. نصف حاصل ضر   -8
   (القدرة)    ه.                          حاصل ضرب عزم القوة في السرعة الدورانية الناتجة عن -9
 :  أمام العبارة غير الصحيحة( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ✓ضع بين القوسين عالمة ) الثاني  السؤال  

 عندما يدور الجسم بسرعة زاوية ثابتة المقدار فإنه يتحرك حركة دورانية منتظمة السرعة.                   ( ✓) -1
2- (  ) دورانية   ته تكونعندما تتغير السرعة الزاوية للجسم المتحرك تغيرا  منتظما  بالنسبة للزمن فإنه حرك

 السرعة.                        منتظمة 
 يكون الجسم في حالة حركة دورانية منتظمة السرعة عندما يمسح نصف القطر زوايا متساوية   ( ✓ ) -3

 في أزمنة متساوية.                                                                                             
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4- (    ) عاده عند التأثير عليه بقوى خارجية. ن مفرغا  من الداخل وتتغير أبيكون الجسم مصمتا  إذا كا     
5-   ( )  .الحركة الدورانية المنتظمة لجسم مصمت تتمثل بحركة مركز ثقله   
   القوانين الثالثة لنيوتن في الحركة الخطية يمكن تطبيقها على الحركة الدورانية.   ( ✓ ) -6
                 في حركته الدورانية المنتظمة ما لم يؤثر عليه عزم قوة خارجية.الجسم المتحرك يستمر  ( ✓) -7
8- (  ) مصمتة لها نفس الكتلة ونصف القطرال يختلف إذا كانت  زمن وصول االسطوانة المفرغة إلى أسفل منحدر. 
9- (   )  .لكل عزم قوة عزم قوة مضاد له يساويه في المقدار ويوافقه في االتجاه                                  
 تدور في اتجاه معاكس. تدوير عجلة مسننة في اتجاه معين يجعل عجلة مسننة أخرى متداخلة معها (  ✓) -10
 الزاوية الناتجة عنه يمثل الشغل في الحركة الدورانية.                  اإلزاحةحاصل ضرب عزم القوة في  (✓  ) -11
12- (  ) حركية الدورانية تساوي حاصل ضرب القصور الذاتي الدوراني للجسم ومربع السرعة الدورانية.  الطاقة ال 

 السؤال الثالث أكمل العبارات التالية بما تراه مناسبًا : 
 فإنه يتحرك حركة دورانية منتظمة.ثابتة المقدار عندما يدور الجسم بسرعة زاوية   -1
 حركة دورانية منتظمة العجلةمتحرك تغيرا  منتظما  بالنسبة للزمن فإنه يتحرك عندما تتغير السرعة الزاوية للجسم ال  -2
 عندما ال تتغير أبعاده عند التأثير عليه بقوى خارجية.  مصمتا  يكون الجسم   -3 
 عزم قوى خارجية عليه   يؤثرال   عندما العجلةالجسم المتحرك يستمر في حركته الدورانية المنتظمة  -4
 يساويه في المقدار ويعاكسه في االتجاه.  م قوة مضاد لهعز لكل عزم قوة  -5
 ثابتة   السرعة الزاويةتنعدم العجلة الزاوية للجسم الذي يدور إذا كانت   -6
 الذاتيالقصور و ضرب العجلة الدورانيةحاصل  محصلة عزوم القوى الخارجية المؤثرة في النظام تساوي -7  

 اإلزاحة الزاوية .و  عزم القوةل ضرب ينتج الشغل من حاص  -8         الدوراني

 .  السرعة الزاويةو  عزم القوةالقدرة في الحركة الدورانية تساوي حاصل ضرب   -9

 ( في المربع الواقع أمام أنسب إجابة لكل من العبارات التالية :✓السؤال الرابع :ضع عالمة  )
 :  تكون حركة الجسم حركة دورانية منتظمة إذا كان الجسم يقطع  -1

   مسافات متساوية في أزمنة متساوية                       مسافات متساوية في أزمنة متزايدة 

   أقواسا  متساوية في أزمنة متساوية                          أقواسا  متساوية في أزمنة متزايدة 

 
 
 

 : حركة الجسم حركة دورانية منتظمة العجلة إذا كان الجسم يقطع تكون   -2
    مسافات متساوية في أزمنة متساوية                        مسافات متساوية في أزمنة متناقصة 

     أقواسا  متساوية في أزمنة متساوية                         أقواسا  متساوية في أزمنة متناقصة 

 لجسم مصمتا  إذا كان : يكون ا  -3
     ت له شكل غير ثاب                                           يتغير شكله بتأثير القوي الخارجية عليه 
     ت له حجم غير ثاب                                          شكله بتأثير القوي الخارجية عليه  رال يتغي 
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 هما عزم قوة خارجية :يبقى الجسم الساكن ساكنا  والجسم المتحرك يستمر في حركته الدورانية ما لم يؤثر علي  -4
       حفظ كمية الحركةقانون                                    الدورانية القانون األول لنيوتن في الحركة 

     القانون الثاني لنيوتن في الحركة الدورانية                القانون الثالث لنيوتن في الحركة الدورانية 
 

 ضاد له يساويه في المقدار ويعاكسه في االتجاه : لكل عزم قوة عزم قوة م  -5
    قانون القصور الذاتي                                               قانون القصور الذاتي الدوراني 

    القانون الثاني لنيوتن في الحركة الدورانية                     القانون الثالث لنيوتن في الحركة الدورانية 
 التالية: يمكن التعبير عن القانون الثاني لنيوتن في الحركة الدورانية بالصيغة الرياضية   -6

∑ τ = I. θ″
 ∎                        ∑ F = I. θ″

            ∑ τ = m. a           ∑ F = m. a   
 s/ (4) radتها الدورانية من السكون فأصبحت سرع  kg.m (0.5)2بدأت كتلة قصورها الذاتي الدوراني   -7

 يساوي:  (N. m)بعد مرور ثانيتين فإن محصلة عزوم القوى الخارجة المؤثرة عليه بوحدة         
                                 1           2                        4.5                                     8 

 

 .m ( 1.6 ) Nأثر عليه عزم ازدواج ثابت مقداره  kg.m (0.4)2برغي القصور الذاتي الدوراني ل -8

 يساوي:  rad/s)2(الدوران أدى لتوقفه، فإن مقدار العجلة الدورانية التي دار بها بوحدة اتجاه بعكس         
                            - 0. 25                               -4           0.4                        0.64   

                                    

 يكون الشغل مقدرا  بوحدة الجول والناشئ عن سحبه  m ( 0.25 )حبل ملفوف حول قرص نصف قطره  -9

 مساويا :   N (40)بقوة ثابتة قدرها  m (2)لمسافة    
                         10                               0.5         20                         80 

 

 ثابت  يدور بمعدل kg.m ( 25 )2الطاقة الحركية الدورانية بوحدة الجول لجسم القصور الذاتي الدوراني له  -10
 يساوي:   rev/s (2)مقداره       

         2π25                     2π100                           2π 159                 2π 200 
 
 البياني الممثل للعالقة بين الطاقة الحركية الدورانية ميل المنحنى  -11 
 : يمثل  ومربع السرعة الدورانية لجسم       

          القصور الذاتي الدوراني                         الشغل 
        القصور الذاتي الدورانينصف                          القدرة 

 

 والشغل المبذول لدوران جسم  ميل المنحنى البياني الممثل للعالقة بين  -12

 يمثل :        اإلزاحة الزاويةو       
          القصور الذاتي الدوراني                                      كتلة الجسم 

       عزم القوة                                            القدرة 

W 

θ 

KE 

ω2 
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  السؤال الخامس أذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :

 زاحة الزاوية  اإل -                     عزم القوة- الشغل الناتج عن عزم قوة منتظمة .     -1
 السرعة الزاوية   - القصور الذاتي الدوراني  -          الطاقة الحركية الدورانية. -2
 الزاوية السرعة  -                     عزم القوة- الدورانية. في الحركةالقدرة  -3

 المقارنة المطلوب في الجدول التالي :قارن بين كل مما يلي حسب وجه السؤال السادس :

 القانون األول لنيوتن للحركة الدورانية  القانون األول لنيوتن للحركة الخطية  وجه المقارنة 

 يبقى ساكن  يبقى ساكن  بالنسبة للجسم الساكن 

 حركته الدورانية يبقى متحرك ا في   يبقى متحرك ا في خط مستقيم  بالنسبة للجسم المتحرك

 القانون الثاني لنيوتن للحركة الدورانية  القانون الثاني لنيوتن للحركة الخطية  المقارنة وجه 

   الصيغة الرياضية 

 حركة الدورانية في الالقانون الثالث لنيوتن  ة الدورانيلحركة في النيوتن  نيالقانون الثا وجه المقارنة 

 نص القانون 
محصلة عزوم القوى الخارجية المؤثرة في النظام 

حول محور دوران ثابت تساوي حاصل ضرب العجلة 
القصور الذاتي الدوراني حول محور  الدورانية و 

 الدوران نفسه 

لكل عزم قوة, عزم قوة مضاد له  يساويه في  
 في االتجاه.المقدار و يعاكسه 

 
 

  علل لكل مما يلي تعلياًل علميًا سليمًا : السؤال السابع :

 .اليمكن تمثيل الحركة الدورانية لجسم مصمت بحركة مركز ثقله -1
 حركته  تغير القصور الذاتي الدوراني فتتغيربألنه في الحركة الدورانية بتغير شكل الجسم وتوزيع كتلته حول محور الدوران 

 عجلة مسننة في اتجاه معين يجعل عجلة مسننة أخري متداخلة معها تدور في اتجاه معاكس. تدوير   - 2
العجلة الثانية حيث  لكل عزم قوة عزم قوة مضاد   ألن العزم الذي أدار العجلة األولى أثر بعزم معاكس علي

 ي الحركة الدورانية . يساويه في المقدار ويعاكسه في االتجاه تبعا للقانون الثالث لنيوتن ف      له     
 السؤال الثامن حل المسائل التالية : 

 بتأثير (r)حول محور ثابت يبعد عنها   mتدور كتلة نقطية    -1
Iالذاتي الدوراني     قصورها   τمحصلة عزوم القوى الخارجية ثابتة    =

(1 )Kg. m2 بدأت حركتها من سكون واكتسبت سرعة   كما في الشكل المجاور
( 4π )ارها مقد     زاوية Rad s⁄    خالل زمن قدره(π)s     :احسب المطلوب  

 
 العجلة الزاوية.  -أ
 

 = I amF =

𝜃" =
𝜔 − 𝜔0

𝑡
=

4𝜋 − 0

𝜋
= 4 𝑅𝑎𝑑 𝑠2⁄  
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 τمحصلة عزوم القوى الخارجية   -ب 
............................................................................................................................. .. 

𝐼قصوره الذاتي الدوراني يساوي      (𝑟)ونصف قطره (𝑚)ته  مصمت كتلقرص  -2 = 0.25 𝑘𝑔𝑚2 
𝜏طبق عليه عزم قوة منتظمة مقداره  = ( 8 )𝑁. 𝑚  ، أحسبيبدأ دورانه من سكون: 

    .العجلة الزاوية -أ

 

 السرعة الزاوية بعد ثانيتين من بدء الحركة.  -ب 
  

 الشغل المبذول خالل الثانيتين .  -ج    
 
 
 

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

 

𝐼قصورها الذاتي الدوراني  𝑚وكتلتها  𝑚(2)تدور عجلة دراجة قطرها   -3 = 0.5 𝑘𝑔𝑚2 مركزة على سطح العجلة
𝐹    ا تحت  تأثير عزم قوة مماسيه مقدارها  الخارجي حول مركز كتلته = (6)𝑁  تنطلق حركة دوران هذه العجلة

𝑡من السكون في اللحظة  = (0)𝑠  احسبالمطلوب  

   .عزم القوة الخارجية المؤثرة على العجلة -أ
𝜏 = 𝐹𝑟 = 6 × 1 = 6 𝑁. 𝑚 

 . العجلة الزاوية  -ب 
𝜃" =

𝜏

𝐼
=

6

0.5
= 12 𝑅𝑎𝑑 𝑠2⁄  

  .خمس ثوانالسرعة الزاوية للعجلة بعد  -ج
𝜔 = 𝜃"𝑡 = 12 × 5 = 60 𝑅𝑎𝑑 𝑠⁄  

 

  .اإلزاحة الزاوية للعجلة بعد خمس ثوان -د 
 

𝜃 =
1

2
𝜃" 𝑡2 =

1

2
× 12 × 52 = 150 𝑅𝑎𝑑 

   .الشغل الخارجي المنجز خالل خمس ثوان -ه
 

𝑊 = 𝜏𝜃 = 6 × 150 = 900 𝐽 
 

 
 

𝜃" =
𝜏

𝐼
=

8

0.25
= 32 𝑅𝑎𝑑 𝑠2⁄  

 𝜔 = 𝜃"𝑡 = 32 × 2 = 64 𝑅𝑎𝑑 𝑠⁄  

 

𝑊 = 𝜏𝜃 = 𝜏 (
1

2
𝜃" 𝑡2) = 8 × (

1

2
× 64 × 22) = 1024 𝐽 

 

𝜏 = 𝐼𝜃" = 1 × 4 = 4 𝑁. 𝑚 
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 : كمية الحركة الخطية لثالفصل الثا
     (  كمية الحركة والدفع1–3الدرس )                             

 -:أكتب بين القوسين االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية السؤال األول
 (كمية الحركة الخطية)                         القصور الذاتي للجسم المتحرك. -1

 ( كمية الحركة الخطية)          حاصل ضرب الكتلة ومتجه السرعة.      -2
  (          الدفع     )       حاصل ضرب مقدار القوة في زمن تأثيرها على الجسم.       -3

 (متوسط القوة) تحدثه القوة المتغيرة. فع نفسه الذيالقوة الثابتة التي لو أثرت في الجسم للفترة الزمنية نفسها ألحدثت الد  -4

                                                                                         :  ( أمام العبارة غير الصحيحة( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✓ضع بين القوسين عالمة ) الثاني   السؤال

1- (   ) الدفع. مىعند لحظة ما يس  ومتجه السرعةكتلة الحاصل ضرب  
     .  kg .m/s )( وحدة قياس كمية الحركة في النظام الدولي للوحدات هي )  ✓) -2

3- (     كمية الحركة )ة.  ساوي حاصل ضرب كمية عددية في كمية متجهيت  كمية عددية فه 

 س كمية الحركة.( يمكن لجسمين مختلفين في الكتلة أن يكون لهما نف ✓  ) -4
5- (      نظام مؤلف من مجموعة كتل نقطية فإن كمية الحركة للنظام تساوي المجموع الجبري ) 

  كتلة نقطية. لكمية الحركة لكل             

 ( عندما تكون محصلة القوى المؤثرة على الجسم تساوي صفر فإن كمية حركة الجسم تبقى ثابتة.  ✓ ) -6

7- (    الدفع الذي ) .يتلقاه جسم ما يساوي التغير في طاقة حركة هذا الجسم   

  الجسم. ةكمية حركللتغير في  يالقوة المؤثرة على جسم متحرك تساوي المعدل الزمن(    ✓) -8

 .التغير في كمية حركته يساوي صفر فإن  (m)  جسم كتلته في  (F) تؤثر قوة ثابتة  عندما(    ✓  ) -9

𝐏𝟐بالعالقة  ( KEبطاقة حركته )  P)  الحركة الخطية لجسم ) ( يرتبط مقدار كمية✓  ) -10 = 𝟐𝐦 𝐊𝐄  
11- (    )   إذا كان مقدار التغير في كمية حركة جسم ثابت الكتلة يساوي صفر فإن هذا يعني بالضرورة 

    أن طاقة حركته تساوى صفر.                
12- (   ) ىم من ميل الخط البياني لمنحن يمكن حساب الدفع الذي تؤثر به قوة جس ( F – t ) . 
13- (  ) صغير. الدفع قوةير تأث   ونيرة يكصغ ية زمن فترة  خاللجسم  حركة ةيلكم ير  تغ حدث  إذا  

 ( مشتق كمية الحركة بالنسبة إلى الزمن يساوي محصلة القوى الخارجية المؤثرة في النظام.  ✓) -14
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 بما تراه مناسبًا : أكمل العبارات التالية  لثالسؤال الثا
 المتجهة  تصنف كمية الحركة ككمية فيزيائية من الكميات   -1
 كمية الحركة الخطية  سرعته عند لحظة ما يساويومتجه كتلة الجسم  ضرب  حاصل -2

  m/s (20)( يكون متحركا  بسرعة تساوى 100) kg .m/s   ( وكمية حركته5) kgجسم كتلته   -3
 ثابتة  ركة الجسم متحرك مساويا  للصفر فإن سرعة الجسم تكونعندما يكون التغير في كمية ح- 4
       kg. m/s ( وتكافئN.Sوحدة قياس الدفع ) -5
   

 2000  تساوي Nفإن مقدار القوة المؤثرة عليه بوحدة    S(0.01 )( خالل 20) N.Sتلقى جسم دفعا  مقداره    -6
 
 

 ( كما بالشكل  10) m/s ( تصطدم بجدار بسرعة مقدارها 0.5)   kgكرة كتلتها  -7

 𝟏𝟎 ( يساوىN.Sمقدار الدفع الذي تتلقاه بوحدة )بنفس السرعة فإن   وترتد     
 
 

 ( v) يتحرك حركة دائرية منتظمة بسرعة  (m) الدفع الذي يتلقاه جسم كتلته  -8

 2mv عندما يكمل نصف دورة يساوى     

 

 -ابة لكل من العبارات التالية :( في المربع الواقع أمام أنسب إج✓ضع عالمة ) لرابعالسؤال ا
 ( : m/sمع مقدار طاقة حركته عندما يتحرك الجسم بسرعة بوحدة ) (m)يتساوى مقدار كمية الحركة لجسم كتلته   -1
 

1             2                      8                    4                           
 

 الجسم الذي يمثله  لحركة يكون مقدار التغير في كمية ا -2
  : يساوي(  kg .m/sبوحدة ) في الشكل  ( (F - tمنحنى     

5                       10  
20                     40 

 

 : ( يساوىN.Sبوحدة ) الجسم  الدفع الواقع على فإن  m/s (2)يتحرك بسرعة ثابتة مقدارها    kg  (5)جسم كتلته   -3
0                        20                          10                  2.5                       

  
 

 خالل فترة زمنية معينة بتأثير قوة ثابتة وبالتالي فإن هذا الجسم :   kg .m/s (5) تغيرت كمية حركة جسم بمقدار -4
       2يتحرك بعجلة تساوىm/s  (5                    )  ى دفعا  يساوى تلقN.S(5 ) 
     يتأثر بقوة تساوىN  (5)                              يمتلك طاقة حركية تساوىJ (5 ) 

 
 

smv /10=

smv /10=

t (s) 

10

F(N) 

1 2 3 5 4 
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 كما هو بالشكل   kg (3)أثرت قوة متغيرة بانتظام على جسم ساكن كتله  -5
 ( يساوي:  m/sفيكون مقدار التغير في سرعته يساوي بوحدة )      

1.5                7 
168                                    21    

 

  kg (55)اتجاهين متعاكسين فإذا كانت كتله أحدهما تدافع صديقان عندما كانا في صالة التزلج فتحركا في   -6
 فإن التغير في كميه حركة  m/s (3.3) وتحرك بسرعةkg  (50) وكانت كتله األخر  kg (3) بسرعة وتحرك    
 ( تساوي :  kg .m/sبوحدة )   قينالصدي    

0         - 165             330                           165 
 

 (: N.Sبوحدة )  فيكون الدفع الذي تلقاه m/s (8)فأصبحت سرعته kg (5)جسم ساكن كتلته  ىأثرت قوه عل -7
 1.6                     0.63         40                      13            

 

 للتغير في : القوة المؤثرة في جسم متحرك تساوي المعدل الزمني   -8
      طاقة حركة الجسم           كمية حركة الجسم         سرعة الجسم              طاقة وضع الجسم 

 

 (:kg .m/s) ركته بوحدة( فإن التغير في كمية ح0.5) S( لمدة 10) N تأثر بقوة مقدارها   kg (5)جسم كتلته  -9
20                              5                    2.5                    0.2        

 

 تبعا  للمنحنى البياني الموضح بالشكل  و أثرت قوة ثابتة على جسم  -10

 ( تساوي :  N)تكون قيمة القوة المؤثرة على الجسم بوحدة       
-10                          - 40      
40                            10     

 
 السؤال الخامس  قارن بين كل مما يلي حسب وجه المقارنة المطلوب في الجدول التالي :

 

 كمية الحركة  الدفع وجه المقارنة 

 I = F. Δt P = m v القانون 

 متجه السرعة   -   الكتلة زمن التأثير   - القوة   العوامل التي يتوقف عليها 
 متجهة  متجهة  نوع الكمية 

 

 

0.5 

84 

F(N) 

t (s) 

0.5 

40 

P (kg .m/s) 

t (s) 

20 



 الفصل الدراسي األول   -   2021/2022العام الدراسي   - لصف الثاني عشر ل بنك أسئلة الفيزياء       

 
- 28 - 

  السؤال السادس  علل لكل مما يلي تعلياًل علميًا سليمًا :

 الشاحنة.يصعب إيقاف شاحنة كبيرة عن إيقاف سيارة صغيرة تتحرك بنفس بسرعة   -1
 ألن كمية الحركة للشاحنة أكبر أو القصور الذاتي للشاحنة أكبر ألن كتلة الشاحنة أكبر

 كمية الحركة الخطية لجســم كمية متجهـة. -2
 ألنها تساوي حاصل الضرب لكمية متجهة ) السرعة المتجهة ( في كمية عددية ) الكتلة(

 .ةالدفع كمية متجه  –3
 الضرب لكمية متجهة ) القوة( في كمية عددية ) زمن التأثير(.ألنه يساوي حاصل 

  .المقدار واالتجاه يساوي صفرا   ك بسرعة ثابتةتحر الملجسم الحركة الخطية لغير في كمية الت  -4
 ألن التغير في السرعة يساوي صفر وبالتالي العجلة والقوة تساوي صفر والدفع يساوي صفر    

 داخل عجلة القيادة في السيارات الحديثة. توجد حقيبة هوائية   -5
 السائق. بسبب زيادة زمن التالمس وبالتالي يقل تأثير القوة ويقلل احتمال إصابة 

 

 السؤال السابع  أذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :
 السرعة المتجهة  -كتلة الجسم     كمية الحركة الخطية. -1
 زمن التأثير    -القوة المؤثرة    .مامقدار الدفع الذي يتلقاه جسم  -2 

 السؤال التاسع حل المسائل التالية : 
 فاصطدمت بحائط رأسي وارتدت  m/S (7.5)أفقيا  بسرعة تتحرك   kg (0.5)كرة ملساء كتلتها   -1
 أحسب :. S (0.1) وكان زمن التالمس بالحائط )  m/s (2.5بسرعة      

   = N.S-(-) = 0.5x(2.5iV-fP =m(VΔI 5=((7.5                  : أ ( مقدار دفع الكرة على الحائط 

=𝐅           :ب( مقدار متوسط القوة المؤثرة على الحائط 
𝛥𝑃

Δt
=

5

0.1
=𝟓𝟎𝐍                       

 

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

 m/s (8)، أثرت فيه قوة ثابتة فازدادت سرعته إلى   m/s (5)بسرعة   kg (2)يتحرك جسم كتلته   -2
   أحسب :. S (1)خالل زمن مقداره       

 

  m/s = 2x5 = 10 Kg iv = m iP.                                       أ ( كمية الحركة االبتدائية :

 2x8 = 16Kg.m/s fv = m fP =                              ب( كمية الحركة النهائية : 

   = m/s 10=6 Kg-=16iP-fP =PΔI.                                    ج( الدفع الذي تلقاه الجسم : 

 I = F. Δt            6 = F x 1            F = 6 N              د( مقدار متوسط القوة المؤثرة :
.............. . ......................................................................................... .......................................................................... 
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 أحسب :. N.S  (100)فأكسبته دفع مقداره  N (200)أثرت عليه قوة مقدارها  kg (2)جسم ساكن كتلته  -3

 = Δ v  :أ ( مقدار السرعة التي يكتسبها الجسم 
𝑰Ԧ

m
=

100
2

=𝟓𝟎𝐦/𝐬                                       

=Δ t :                                    ب( الفترة الزمنية لتأثير القوة 
𝑰Ԧ

F
=100

200
=𝟎.𝟓𝐬 

............................... ........................................................................................................................................................................... 
ط مستقيم على سطح  يتحرك في خ  kg (2)الخط البياني بالشكل يبين التغير في كمية الحركة لجسم كتلته  -4   4

  أحسب :أملس.               أفقي 

   = N.S-=40iP-fP =PΔI 20=20   :الدفع الذي تلقاه الجسم  أ (  

=𝐅 ب( مقدار متوسط القوة المؤثرة عليه  
𝛥𝑃

Δt
=

20

0.1
=20𝟎𝐍             : 

=Δ v  :ج( مقدار التغير في سرعة الجسم      
𝐼Ԧ

m
=20

2
=1𝟎𝐦/𝐬 

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

 : كمية الحركة الخطية لثالفصل الثا
     التصادمات كمية الحركة و  حفظ( 2– 3) الدرس                      

 -:أكتب بين القوسين االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية السؤال األول
 ( كمية الحركة الخطيةحفظ ) كمية حركة النظام في غياب القوى الخارجية المؤثرة تبقي ثابتة ومنتظمة وال تتغير. -1

 ( التصادم المرن كليا)                          لذي تكون فيه الطاقة الحركية للنظام محفوظة.التصادم ا -2

   :  ( أمام العبارة غير الصحيحة( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✓ضع بين القوسين عالمة ) الثاني   السؤال

1- (   عندما تؤثر في ) نظام قوة خارجية تعتبر كمية الحركة محفوظةال. 
 قوى التفاعل بين جزيئات الغاز داخل كرة القدم ال تحدث تغييرا  في كمية الحركة. (✓) -2
 ( إذا حصلت عملية تصادم أو انفجار في فترة زمنية قصيرة جدا  تكون كمية حركة النظام محفوظة.  ✓) -3
 ء كمية الحركة تؤثر قوى خارجية في حركة نظام معين تجعل هذا النظام يتصف بعدم بقا( عندما   ✓) -4

 نتيجة تغير في السرعة مقدارا  أو اتجاها  أو االثنين معا .             
 

0.1 

40 

P (kg .m/s) 

t (s) 

20 
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 أكمل العبارات التالية بما تراه مناسبًا :  لثالسؤال الثا

 معزولالنظام   يكونعندما تكون محصلة القوى الخارجية المؤثرة في نظام ما مساوية الصفر   -1
   كمية الحركة التي تتصف بحفظ ةنظمتصادم السيارات يعتبر من األ   -2
 بعد التصادم. محصلة كمية الحركة تساوي  عند حدوث عملية تصادم فإن محصلة كمية الحركة قبل التصادم  -4

 حيث ال يحدث تشوها  في شكلهما.  كليا   مرنا  تصادم كرتين من المطاط يعتبر تصادما    -5

 مرنا   رارة بين األجسام المتصادمة تصادما  يعتبر تصادم الجزيئات الصغيرة والذي ال يولد ح  -6
 القانون الثالث لنيوتن حفظ كمية الحركة و  عند إطالق قذيفة من مدفع فإن المدفع يرتد للخلف ويعتبر أحد تطبيقات - 7
   حفظ كمية الحركةيعتبر التصادم تطبيق عملي على قانون   -8
 بركاب آخر ساكن ومساو له في الكتلة ( على مضمار هوائي  vعندما يصطدم ركاب يتحرك بسرعة )  -9
 . مباشرة التصادمبعد    يسكن ن الركاب األول إف      
  m/s ( 40 )فتحرك الولد بسرعة   kg ( 50 )يقف على أرض ملساء ولدا  كتلته  kg ( 80 )دفع رجل كتلته  -10
 𝟐𝟓− ( تساويm/sفإن سرعة الرجل بوحدة )      

  m/s (  0.4 − )وانقسم إلى نصفين متساويين وكانت سرعة الجزء األول  انفجر g ( 600 )جسم كتلته   -11

 0.4 + تساوي(  m/s) المحور األفقي باالتجاه السالب. فأن سرعة الجزء الثاني بوحدة  ىعل      
 المدفع  سرعة ارتداد  فتكونm/s ( 300 )بسرعة  kg ( 20 )قذيفة كتلتها kg ( 800 ) كتلته  يطلق مدفع  -12

 𝟕.𝟓−تساوي  ( m/s) بوحدة         

 -أنسب إجابة لكل من العبارات التالية :( في المربع الواقع أمام ✓ضع عالمة ) لرابعالسؤال ا
 

) تنطلق قذيفة كتلتها -1 )g200من فوهة بندقية كتلتها ( )kg5 و بسرعة ( ) sm  سرعة  فإن  150/

sm)   اد البندقية بوحدةارتد        تساوي:(   /

           75.3−                           6−                     75.3                              6 

 فإذا خطا الرجل بعيدا عن اللوح الخشبي   kg ( 50 )يقف على لوح خشبي طافي كتلته kg ( 75 )رجل كتلته  -2

 :(m/s ) فإن سرعة اللوح الخشبي الطافي يساوي بوحدةm/s ( 2 )باتجاه اليابسة بسرعة    
 

         3−                              2−                         2                              3 

 :ههو تصادم تكون في التصادم تام المرونة  -3

ة محفوظة وكمية الحركة محفوظةيطاقة الحركال            ة غير محفوظة وكمية الحركة محفوظة يطاقة الحركال 

الحركة غير محفوظةكمية ة محفوظة و يطاقة الحركال      ة غير محفوظة وكمية الحركة غير محفوظة يطاقة الحركال 
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 إذا حصلت عملية تصادم في فترة زمنية قصيرة جدا  تكون :  -4
   محصلة كمية الحركة للنظام قبل التصادم أقل من محصلة كمية الحركة للنظام بعد التصادم 

 تصادم أكبر من محصلة كمية الحركة للنظام بعد التصادم   محصلة كمية الحركة للنظام قبل ال 
   محصلة كمية الحركة للنظام قبل التصادم تساوي محصلة كمية الحركة للنظام بعد التصادم 
   ال توجد إجابة صحيحة 

 

 السؤال الخامس  قارن بين كل مما يلي حسب وجه المقارنة المطلوب في الجدول التالي :
 

 لصدم المرن كليا  ا وجه المقارنة 

 محفوظة  حفظ كمية الحركة 

 محفوظة  حفظ الطاقة الحركية 

 

 السؤال السادس علل لكل مما يلي تعلياًل علميًا سليمًا :
 . ارتداد المدفع أقل من سرعة انطالق القذيفةسرعة  -1

 عبسب حفظ كمية الحركة وكتلة القذيفة أقل فإن سرعتها ستكون أكبر من سرعة المدف         
 تصادم ذرتين يعتبر تصادما  مرنا .  -2

 تشوه ألنه تحقق عند تصادمهما حفظ كمية الحركة وحفظ طاقة الحركة فال يحدث انطالق حرارة او حدوث          

 المؤلف من األجسام المتصادمة نظاما  معزوال . ميعتبر النظا   -3

 ها القوى الخارجية مهملة بالنسبة للقوى الداخلية ألن التصادمات حدثت خالل فترة زمنية قصيرة جدا تكون خالل    
 

 السؤال السابع أجب عن األسئلة التالية :

 تجلس على المقعد الخلفي التحدث تغييرا  في كمية حركة السيارة. وضح ذلك ؟إذا دفعت مقعد السيارة األمامي فيما  -1

 الداخلية و القوى الداخلية ال تغير من كمية الحركة حيث  ألن دفع مقعد السيارة من راكب المقعد الخلفي يعتبر من القوى    
 تتواجد القوى الداخلية على شكل زوج من القوى المتزنة ال تأثير لها.   

 يعتبر ارتداد المدفع عند إطالق القذيفة أحد تطبيقات حفظ كمية الحركة. فسر ذلك ؟  -2
 قوى خارجية أثناء انطالق القذيفة فيبقى النظام معزوال وتبقى ألن النظام المكون من المدفع و القذيفة ال تؤثر عليه     

 كمية الحركة محفوظة.     
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 السؤال الثامن حل المسائل التالية :

  kg ( 65 )وكتلة األخر  kg ( 35 )أحداهما  من السكون على سطح أملس فإذا كانت كتلة ءا  تدافع متزلجان بد   - 1
 السرعة التي يبتعد بها المتزلج األخر : أحسب  m/s ( 4 )مبتعدا  بسرعة  لوتحرك األو     

𝟐v'𝟐=− m𝟏v'𝟏𝐦 

2.15 m/s=− 𝟐v'𝟐v'×𝟔𝟓=− 𝟒×𝟑𝟓 
.................................................................................................................................................................................................. 

 : حسبأ. m/s ( 400 )بسرعة kg ( 40 )يطلق قذيفة كتلتها   kg ( 2000 )مدفع كتلته   -2
  𝟐v'𝟐=− m𝟏v'𝟏𝐦                                 :سرعة ارتداد المدفع  ( أ

                  =− 8 m/s𝟐v'𝟐×v'𝟐𝟎𝟎𝟎=− 𝟒𝟎𝟎×𝟒𝟎 

   S (0.8: )   قوة المؤثرة على المدفع إذا كان زمن التدافعال (ب 
I = ΔP =m Vf –m Vi=(2000x-8) – (2000x0) =-16000 N.S 

𝐅=−
𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎

𝟎.𝟖
 = −𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝐍 

 

 

 
 

 

 


