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ملخص الوحدة  71الحركة والقوى وقوانين نيوتن
أوال :درس وصف الحركة
لدينا مجموعة من المصطلحات مع تعريفاتها:
تعريفه
المصطلح
عملية تغيير الموقع
الحركة
النقطة االبتدائية التي توصف حركة جسم أو موقعه نسبة إليها
النقطة المرجعية
الطول الكلي للمسار الذي قطعته
المسافة
المسافة بين موقع البداية والموقع النهائي
اإلزاحة
المسافة
السرعة
الزمن
سرعة الجسم مع ذكر اتجاهه (مشتقة من كلمتين  :السرعة واالتجاه)
السرعة المتجهه
السرعة

متغيرة  :لها تسارع معين

ثابتة  :التسارع يساوي الصفر

االتسارع:
قياس التغير في السرعة خالل فترة زمنية معينة
a= v2-v1
t

سالب ( : )-عندما تقل السرعة

موجب ( : )+عندما تزداد السرعة
تمرين:
انظر حل المهارة الرياضية الموجودة في الكتاب ص666

تمثيل الحركة بيانيا
اإلزاحة مقابل الزمن
انظر الكتاب ص 661الشكل 7
مالحظة :نضع الزمن دوما على محور ال X

السرعة مقابل الزمن
انظر الكتاب ص 662الشكل 8

حل األسئلة ص666

ثانيا  :درس القوى
انظر الكتاب ص  666الشكل 9
نحتاج قوة للضغط على لوحة المفاتيح
كما نحتاج قوة لرفع دراجة هوائية لألعلى
ما الفرق بين القوتين السابقتين ؟
الجواب  :الفرق بينهما في  -1 :المقدار :فالقوة األولى أقل بكثير(تمثل بسهم قصير) من القوة الثانية (تمثل بسهم أطول)
يدل طول السهم على مقدار القوة المبذولة
 -2االتجاه  :القوة األولى نحو األسفل والثانية نحو األعلى

أنواع القوى

تالمس  :تسمى (ميكانيكية)
وهي قوى الدفع أو السحب الذي يؤثر به
جسم في جسم آخر يالمسه

عدم تالمس  :مثل الجاذبية والمغناطيسية
وهي القوى التي تدفع جسما أو تسحبه دون
مالمسته

برأيك  :مانوع القوة التي تعمل بها البوصلة ؟
الجواب :قوى عدم تالمس

االحتكا ك
قوة تالمس تقاوم االنزالق بين جسمين متالمسين
العوامل المؤثرة في قوة االحتكا ك

خشونة سطح التالمس أو نعومته ..
(األسطح الخشنة تسبب قوة احتكاك أكبر)

وزن الجسم..
كلما زاد الوزن زاد االحتكا ك

الجاذبية
قوة عدم تالمس تؤثر بها كل األجسام التي لها كتلة على بعضها البعض

العوامل المؤثرة في قوة الجاذبية

المسافة الفاصلة بين الجسمين المتجاذبين:
كلما ازدادت هذه المسافة قلت الجاذبية

كتلة الجسم :
كلما ازدادت الكتلة ازدادت الجاذبية

علل :نالحظ جذب األرض للقلم مثال بينما النالحظ جذب القلم لألرض ؟
ج  :ألن كتلة القلم صغيرة بالنسبة لكتلة األرض
أو ألن كتلة األرض أكبر بكثير من كتلة القلم
علل  :تسقط المطرقة من يد رائد الفضاء على سطح القمر والتسقط على سطح األرض رغم أن جاذبية األرض أكبر
بكثير من جاذبية القمر
ج  :ألن المسافة بين المطرقة وسطح القمر أقرب بكثير من المسافة بين المطرقة واألرض

ما الفرق بين الوزن والكتلة ؟
الجواب  :وزن الجسم  :هو قوة جذب األرض أو القمر للجسم (الواحدة نيوتن ) N
كتلة الجسم  :هي كمية المادة الموجودة في هذا الجسم (الواحدة كيلو جرام ) Kg
مالحظة  :العبارة التي تقول أن القمر منعدم الجاذبية خاطئة
للقمر جاذبية لكنها أضعف من جاذبية األرض بكثير

جمع (محصلة) القوى

إذا كانت القوى المؤثرة في االتجاه نفسه:
(نجمع)

إذا كانت القوى المؤثرة في اتجاهين متعاكسين:
(نطرح)

أمثلة وتمارين :
أوجد محصلة القوى في كل من األشكال التالية :

محصلة القوى = N 066 = 166+96+116

محصلة القوى = N 0 =300 – 300
ندعو القوى في هذه الحالة قوى متوازنة

(التغير من حركة الجسم)

محصلة القوى = N 166 = 066 – 066
ندعو القوى في هذه الحالة قوى غير متوازنة (تغير من تسارع الجسم)

حل األسئلة ص616

ثالثا :درس قوانين نيوتن للحركة
تذكر:
واحدة القوة تقاس بالنيوتن (  ) Nنسبة إلى العالم اإلنجليزي الذي درس حركة األجسام
القانون األول (القصور)

القانون الثاني

القانون الثالث

قوانين نيوتن للحركة
إذا كان مجموع محصلة القوى المبذولة على جسم ما تساوي الصفر فإن :
"يظل الجسم الساكن ساكن والمتحرك متحرك" مالم تؤثر فيه قوى خارجية غير متوازنة
مثال:
في مدينة األلعاب
يحافظ هذا القانون (القصور) على بقائك في حالة السكون عندما تبدأ اللعبة بالتحرك
كما يحافظ على حركتك في خط مستقيم عندما تتوقف اللعبة
ومن هنا تأتي أهمية حزام األمان إلبقائك في العربة وتحركك معها
"مقدار عجلة الجسم (تسارعه) يساوي القوة المؤثرة فيه مقسومة على كتلة الجسم"
a= F
العجلة = القوة
m
الكتلة
"الفعل ورد الفعل"
"عندما يبذل جسم قوة على جسم آخر يبذل الجسم اآلخر قوة مساوية في المقدار ومضادة في
االتجاه"
مثال :
كتاب يوضع على طاولة
الكتاب يضغط على الطاولة بقوة نحو األسفل (فعل)
الطاولة تدفع الكتاب بقوة مماثلة نحو األعلى (رد الفعل)

القانون األول:

علل :في لعبة الصاروخ (الشكل  16ص )679
سبب شعورك وكأن العربة تسقط من تحتك عند تحركها من األعلى
إلى األسفل بعد وقوف لفترة زمنية في األعلى
الجواب  :يفسر ذلك وفق قانون نيوتن األول
حيث يميل "القصور" إلى إبقائك في حالة السكون

تأثير القوى المتوازنة

األجسام المتحركة تصبح حركتها
بسرعة ثابتة

األجسام الساكنة تبقى ساكنة

تأثير القوى غير المتوازنة

زيادة السرعة

تقليل السرعة

تغيير االتجاه

القانون الثاني :

تذكر
هناك قانون آخر درسناه سابقا للعجلة (التسارع)

a=v2-v1
t

القانون الثالث :
تسمى قوة الفعل ورد الفعل زوج القوة
علل  :اليمكن اعتبار زوج القوة قوى متوازنة
الجواب  :ألن قوة الفعل ورد الفعل تؤثر كل منهما في جسم مختلف
أما القوى المتوازنة فتؤثر في جسم واحد لكن باتجاهات متعاكسة

مالحظة:
تطبق قوانين نيوتن على العديد من حركات األجسام في حياتنا على مدار اليوم
(مدينة المالهي – وحتى حركة النجوم والكواكب)
لكن
التطبق قوانين نيوتن على حركة األجسام المتناهية في الصغر مثل (الذرات وااللكترونات)

حل األسئلة ص686

حل أسئلة الوحدة  71من ص 681إلى ص688

حل أسئلة تدريب على االختبار المعياري ص687-686

