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، وتنزلق على تركض قطة داخل المنزل، ثم تبطئ من سرعتها بشكل مفاجئ (1

لو فرضنا أنها تتباطأ  بتسارع منتظم، ارسم مخططاً . األرضية الخشبية حتى تتوقف

توضيحياً للحركة يوضح هذا الموقف، واستخدام متجهات السرعة إليجاد متجه 

 .التسارع

.   3      2    1 

لجزء من رحلة أحمد ( الزمن –السرعة المتجهة )منحنى  5-3يبين الشكل  (2

ارسم المخطط التوضيحي للحركة الممثلة في الرسم البياني، . لى الطريقبسيارته ع

 .وأكمله برسم متجهات السرعة

 

 

لقطار ( الزمن –السرعة المتجهة )الذي يوضح منحنى  6-3استعن بالشكل  (3

 :لعبة، لإلجابة عن األسئلة التالية

a)  متى كان القطار يتحرك بسرعة منتظمة؟ 

 15sداية التحرك حتى مرور في الفترة الزمنية من ب

b)  خالل أي الفترات الزمنية كان تسارع القطار موجباً؟ 

 5sفي الفترة الزمنية من بداية التحرك حتى مرور 

c)  متى اكتسب القطار أكبر تسارع سالب؟ 

 s21حتى  15sفي الفترة الزمنية من 
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 :ية التاليةإليجاد التسارع المتوسط للقطار خالل الفترات الزمن 6-3استعن بالشكل  (4

a)  0.0منs  5.0إلىs . 

A= =2m/s
2

 

b)  15.0منs  20.0إلىs . 

A= = m/s
2

 

c)  0.0منs  40.0إلىs . 

A= =0m/s
2

 

لحركة مصعد يبدأ من السكون عند الطابق األرضي ( الزمن –السرعة المتجهة ) منحنىارسم  (5

0.5m/sبمعدل  2.0sم يتسارع لألعلى لمدة في بناية من ثالثة طوابق، ث
2

ويستمر في الصعود . 

0.25m/s، وبعدئذ يتأثر بتسارع منتظم لألسفل مقداره 12.0sلمدة  1.0m/sبسرعة منتظمة 
2

لمدة  

4.0s حتى يصل إلى الطابق الثالث. 

 

أوجد  4.0sخالل فترة زمنية مقدارها  36m/sإلى  4.0m/sسباق تزداد سرعتها من  سيارة (6

 .تسارعها

A= =8m/s
2

 

 ، فما تسارعها؟ 3.0sخالل  15m/sإلى  36m/sإذا تباطأت سرعة سيارة سباق من  (7

A= = -7m/s
2

 

، وبعد 3.0m/sتهبط سيارة محركها ال يعمل منحدراً للخلف بفعل الجاذبية األرضية بسرعة  (8

، 4.5m/sارة إلى أعلى المنحدر بسرعة استطاع السائق تشغيل المحرك وتحريك السي 2.50sمرور 

 . فإذا تم اختيار االتجاه الموجب باتجاه المنحدر إلى أعلى، احسب التسارع المنتظم للسيارة

A= 3 m/s
2

 

 :أجب عما يلي 3.0s، ضغط السائق على الفرامل فتوقفت بعد 25m/sحافلة تسير بسرعة  (8

a) ل  ما التسارع المنتظم للحافلة أثناء الضغط على الفرام A= m/s
2

 

b) يقل  كيف يتغير التسارع المنتظم للحافلة إذا استغرقت ضعفي الفترة الزمنية السابقة للتوقف؟

 التسارع للنصف

، وفجأة نظر إلى ساعته، 2.0minنحو موقف حافلة لمدة  3.5m/sكان خالد يعدو بسرعة  (11

عة عدوه خالل الثواني العشر التالية إلى فالحظ أن لديه متسعاً من الوقت قبل وصول الحافلة، فأبطأ سر

0.75m/s ما تسارعه المنتظم خالل هذه الثواني العشر؟ ، 

A= = -0.275m/s
2

 

خالل فترة  0.5cm/yإلى  1.0cm/yإذا تباطأ معدل االنجراف القاري على نحو مفاجئ من  (11

 ، فكم سيكون التسارع المنتظم لالنحراف القاري؟ yسنة 

A= = -0.5m/y
2
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ما المعلومات التي يمكن استخالصها (: الزمن –السرعة )منحنى  (12

 (. الزمن –السرعة )من منحنى 

مقدار السرعة المتجهة عند أي وقت والزمن الذي يكون للجسم عنده 

 سرعة معينة وإشارة كل من السرعة المتجهة واإلزاحة

ركض . زمنال -الزمن، والسرعة المتجهة –منحنيات الموقع  (13

 tباتجاه الشرق، وعند الزمن  7.5m/sعداءان بسرعة منتظمة مقدارها  

إلى الشرق من نقطة األصل، واآلخر  15m، كان احدهما على بعد 0 =

 .غربها 15mعلى بعد 

a)  ما الفرق، بين الخطين البيانيين الممثلين لحركة العدائين في

 ؟(الزمن –الموقع )منحني 

لكن موقعيهما بالنسبة إلي المحور الرأسي سيكون لهما الميل نفسه و

 15m-واآلخر سيكون عند  15m+سيختلف حيث سيكون إحداهما عند 

b)  ما الفرق، بين الخطين البيانيين الممثلين لحركة العدائين في

 يوجد فرق بين الخطين البيانيين؟ ال (الزمن –السرعة المتجهة )منحني 

 –لسرعة المتجهة ا)وضح كيف يمكنك استخدام منحنى : السرعة (14

 . ، لتحديد الزمن الذي يتحرك عنده الجسم بسرعة معينة(الزمن

ارسم خطا أفقيا عند السرعة المحددة وأوجد النقطة التي يتقاطع فيها 

المنحني مع هذا الخط ثم اسقط خطا عموديا من نقطة التقاطع على محور 

 الزمن ونحصل على الزمن المطلوب

 –السرعة المتجهة )ثّل بيانياً منحنى م(: الزمن –السرعة )منحني  (15

، ثم 100sلمدة  25m/sلحركة سيارة تسير باتجاه الشرق بسرعة ( الزمن

 أخرى  100sلمدة  25m/sنحو الغرب بسرعة 
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يتحرك قارب بسرعة : السرعة المتوسطة والتسارع المتوسط (16

2m/s  بعكس اتجاه جريان نهر، ثم يدور حول نفسه وينطلق باتجاه

، فإذا كان الزمن الذي استغرقه القارب 4.0m/sالنهر بسرعة جريان 

 .8.0sفي الدوران 

a)     ما السرعة المتجهة المتوسطة للقارب؟ 

b)     ما التسارع المتوسط للقارب؟A= m/s
2

 

ضبط شرطي مرور سائقاً يسير بسرعة تزيد : التفكير الناقد (17

32km/h ه وذلك لحظة تجاوزه سيارة عن حد السرعة المسموح ب

سجل الشرطي على كال السائقين إشعار . أخرى تنطلق بسرعة أقل

مخالفة لتجاوز السرعة، وقد أصدر القاضي حكماً على أن كال 

وتم اتخاذ الحكم استناداً إلى فرضيٍة تقول إن كلتا . السائقين مذنب

ندما السيارتين كانتا تسيران بالسرعة نفسها ألنه تم مالحظتهما ع

 . كانت األولى خلف الثانية

هل كان كل من القاضي وشرطي المرور على صواب؟ وضح ذلك 

 (.  الزمن –الموقع )باستخدام مخطط توضيحي للحركة، ورسم منحني 

ال ، كان لهما الموقع نفسه ال السرعة نفسها فحتى يكون لهما 

ترة السرعة نفسها يجب أن يكون لهما الموقع النسبي نفسه طوال الف

 الزمنية
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تتدحرج كرة جولف إلى أعلى تلة باتجاه حفرة الجولف، بفرض أن  (18

 :االتجاه نحو الحفرة هو االتجاه الموجب أجب عما يلي

a)  2.0إذا انطلقت كرة الجولف بسرعةm/s وتباطأت بمعدل منتظم ،

0.50m/s
2

 ؟2.0s، فما سرعتها بعد مضي 

f= i + a =2 -0.5x2=1m/s 

b)  6.0ما سرعة كرة الجولف إذا استمر التسارع المنتظم لمدةs ؟ 

f= i + a =2 -0.5x6 = -1m/s 

c)  صف حركة كرة الجولف بالكلمات، ثم باستخدام المخطط التوضيحي

 . للحركة

قف ثم تهبط حتى تتو 4sلمدة  0.5m/s2تقل سرعة كرة الجولف بتسارع 

 التلة بتسارع بنفس المقدار التي صعدت به

، فإذا زادت سرعتها بمعدل منتظم 30.0km/hتسير حافلة بسرعة  (18

3.5m/sوقدره 
2

 ؟ 6.8s، ما السرعة التي تصل إليها الحافلة بعد 

f= i + a = 30 + 3.5x6.8= 53.8 m/s 

5.5m/sالسكون بمقدار منتظم  إذا تسارعت سيارة من (21
2

، فما الزمن 

 ؟28m/sالالزم حتى تصل سرعتها إلى 

f= i + a    0+5.5x =28 

= s 

، بمعدل منتظم مقداره 3.0m/sإلى  22m/sتتباطأ سرعة سيارة من  (12

2.1m/s
2

 ؟ 3.0m/sالتي تحتاج إليها قبل أن تسير بسرعة  ، ما عدد الثواني

f= i + a    22-2.1x =3 

= s 
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لتعيين سرعة الطائرة تتزايد سرعتها عند  11-3استخدام الشكل  (22

 :كٍل من األزمنة التالية

a) 74m/s 

b) 78m/s 

c) 80m/s 

، ثم 10.0minلمدة  25m/sة بسرعة منتظمة قدرها تسير سيار (23

ينفد منها الوقود فيسير السائق على قدميه باالتجاه نفسه بسرعة 

1.5m/s  20.0لمدةmin فإذا استغرق . ليصل إلى أقرب محطة وقود

لملء جالون من البنزين، ثم سار عائداً نحو السيارة  2.0minالسائق 

في  25m/sارة إلى البيت بسرعة ، وأخيراً تحرك بالسي1.2m/sبسرعة 

 –السرعة المتجهة )ارسم منحني . اتجاه معاكس التجاه رحلته األصلية

احسب المسافة التي قطعها : إرشاد. وحدة للزمن sمعتمداً الثانية ( الزمن

السائق إلى محطة الوقود، إليجاد الزمن الذي استغرقه حتى يعود إلى 

 .السيارة

    D=V t=1800m=1.8 km ،t= = 1500 s 

لحركة حصان في ( الزمن –الموقع )منحني  12-3يوضح الشكل  (24

المتوافق معه، باستخدام ( الزمن –السرعة المتجهة )ارسم منحني . حقل

 مقياس الزمن نفسه 
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، وعندما بدأ 1.75m/sيتحرك متزلج على لوح تزلج بسرعة منتظمة  (25

m/s 0.20-)تسارع منتظم يصعد مستوى مائالً تباطأت حركته وفق 
2
ما  (

الزمن الذي استغرقه من لحظة بدء تباطئه حتى بداية عودته هابطًا المستوى 

 المائل؟

Tf= 

، وتتباطأ بمعدل منتظم 44m/sتسير سيارة سباق في حلبة بسرعة  (26

ما المسافة التي اجتزتها . 11sخالل  22m/sبحيث تصل سرعتها إلى 

 الزمن؟السيارة خالل هذا 

A= = -2m/s
2

 

d= =363 m 

لتقطع مسافة   25m/sإلى 15m/sتتسارع سيارة بمعدل منتظم من  (27

125m .ما الزمن الذي استغرقته لقطع هذه المسافة؟ 

a= =1.6 m/s
2 

tf= =6.25 s 

عة يتحرك راكب دراجة هوائية وفق تسارع منتظم ليصل إلى سر (28

فإذا كانت إزاحة الدراجة خالل فترة التسارع . 4.5sخالل  7.5m/sمقدارها 

 .، أوجد السرعة االبتدائية19mتساوي 

a= =1.667 m/s2 

Vi
2
=Vf

2
 -2a d= (7.5)

2
 -2x1.6x19=  m/s ,   Vi=0.94 m/s 
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د تلة يتزايد ، ثم يصع15.0minلمدة  4.5m/sيركض رجل بسرعة  (28

m/s 0.05ارتفاعها تدريجيًا، فإذا تباطأت سرعته بمعدل منتظم 
2

 90.0sلمدة  

 .أوجد المسافة التي ركضها. حتى يتوقف

a= =5x10
-3

 m/s
2

 

d=df1+df2=4300 m 

يتدرب خالد على ركوب الدراجة الهوائية، حيث يدفعه والده فيكتسب  (31

m/s 0.50تسارًعا منتظًما مقداره 
2

، يقود ذلك خالد بمفرده بسرعة 6.0sلمدة  

3.0m/s  ما مقدار إزاحة خالد؟. قبل أن يسقط أرضاً  6.0مدة 

Vi=  m/s 

A= = =0.486 m/s
2

 

Df= Vi tf+ atf
2
=27m 

بدأت ركوب دراجتك الهوائية من قمة تلة، ثم هبطت منحدرها بتسارع  (31

2.00m/s منتظم
2

، وعندما وصلت إلى قاعدة التلة كانت سرعتك قد بلغت 

18.0m/s قم واصلت استخدام دواسات الدراجة لتحافظ على هذه السرعة ،

 ما بُعدك عن قمة التلة منذ لحظة مغادرتها؟. 1.00minلمدة 

T1= 

Tf=t1+t2=9+1=10s 

Df= Vi tf+ atf
2
=1160 m 

، فبدأ تدريباته 5.0استعداًدا للمشاركة في سباق الـ يتدرب حسن  (21

، وبعد ذلك تسارع min 19لمدة  4.3m/sبالركض بسرعة منتظمة مقدارها 

ما مقدار تسارعه خالل . 19.4sبمعدل منتظم حتى اجتاز خط النهاية بعد مضي 

 الجزء األخير من التدريب؟

          A= =0.077 

m/s
2
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شاهد  23m/sثناء قيادة رجل سيارته بسرعة أ: التسارع (33

غزاالً يجتاز الطريق، فاستخدم الفرامل عندما كان على بعد 

210m فإذا لم يتحرك الغزال، وتوقفت السيارة تماًما . من الغزال

قبل أن تمس جسمه، ما مقدار التسارع الذي أحدثته فرامل 

 السيارة؟

A= = -1.3 m/s
2

 

عِطيت السرعة االبتدائية والنهائية والتسارع المنتظم لجسم، إذا أُ : اإلزاحة (34

 وطلب منك إيجاد اإلزاحة، فما المعادلة التي ستستخدمها؟

Df= 

بدأ متزلج حركته من السكون في خط مستقيم، وزادت سرعته إلى : المسافة (35

5.0m/s  4.5خاللs  4.5ثم استمر بالتزلج بهذه السرعة المنتظمة لمدةs أخرى .

 ما المسافة الكلية التي تحركها المتزلج على مسار التزلج؟

A= 1.111 m/s
2

 

Df1= Vi tf+ atf
2
 = 0.5x1.11x4.5

2
=11.24m 

Df2= Vi tf+ atf
2
 = 5x4.5+0.5x1.11x4.5

2
=33.74m 

Df=df1+df2=45 m 

x 10 5.0تقطع طائرة مسافة : السرعة النهائية (36
2
 m  5.0بينما تتسارع بانتظام من السكون بمعدل 

m/s
2

 ما السرعة النهائية التي تكتسبها؟ 

Vf
2
=Vi

2
+2a d=0+ 2x5x5x10

2
=5000 

Vf=70.7 m/s 

m/s 5.0تسارعت طائرة بانتظام من السكون بمعدل : السرعة النهائية (37
2

، ما السرعة 14sلمدة  

 النهائية التي تكتسبها الطائرة؟

Vf =A t+Vi =5x14=70 m/s 
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بدأت طائرة حركتها  من السكون، وتسارعت بمقدار منتظم : المسافة (38

3.00m/s2  30.0لمدةs قبل أن ترتفع عن سطح األرض. 

a)    ما المسافة التي قطعتها الطائرة؟Df=0.5x3x30
2
=1350 m 

b)     ما سرعة الطائرة لحظة إقالعها؟V=3x30= 90 m/s 

يسير عداء نحو خط البداية بسرعة منتظمة، ويأخذ : الرسوم البيانية (38

موقعه قبل بدء السباق، وينتظر منتظمة، ويأخذ موقعه قبل بدء السباق، 

وينتظر حتى يسمع صوت طلقة البداية، ثم ينطلق فيتسارع حتى يصل إلى 

ك وبعد ذل. ثم يحافظ على هذه السرعة حتى يجتاز خط النهاية. سرعة منتظمة

يتباطأ إلى أن يمشى، فيستغرق في ذلك وقتًا أطول مما استغرقه لزيادة سرعته 

مثّل حركة العداء باستخدام الرسم البياني لكل من منحنى . في بداية السباق

ارسم الرسمين فوق (. الزمن –الموقع )، ومنحنى (الزمن –السرعة المتجهة )

 –الموقع )على منحنى  وبيّن. بعضهما بعًضا باستخدام مقياس الزمن نفسه

 .مكان كل من نقطة البداية وخط النهاية( الزمن

 

صف كيف يمكنك أن تحسب تسارع سيارة؟ مبينًا أدوات : التفكير الناقد (04

 .القياس التي ستستخدمها

 نحتاج لساعة إيقاف وأداة لقياس األطوال 

ن نبدأ بحساب سرعة السيارة من نقطة البداية حيث تبدأ حركتها من السكو

حتى وبعد زمن محدد نقيس المسافة التي قطعتها ومن هذه المعطيات نحسب 

 التسارع
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 .أسقط عامل بناء َعَرضا قطعة قرميد من سطح بناية (41

a) 4.0  ما سرعة قطعة القرميد بعدs    ؟ V=9.8x4=39.2 m/s 

b)  ما المسافة التي تقطعها قطعة القرميد خالل هذا الزمن؟ D= 

Vi tf+ atf
2
=235.2 m 

c)  كيف تختلف إجابتك عن المسألة السابقة إذا قمت باختيار النظام

 اإلحداثي بحيث يكون االتجاه المعاكس هو االتجاه الموجب 

ستختلف إشارة المسافة والسرعة الن اتجاه الحركة سيكون عكس 

 االتجاه الموجب

ما . عن الرصيف 3.5mيُسقط طالب كرة من نافذة ترتفع  (42

 مستها أرضية الرصيف؟ سرعتها لحظة مال

V=2ad=2x9.8x3.5=68.6 m/s 

، وتم 22.5m/sقذفت كرة تنس رأسياً إلى أعلى بسرعة ابتدائية  (43

اإلمساك بها عند نفس االرتفاع الذي قذفت منه فوق سطح األرض، 

 :احسب

a) االرتفاع الذي وصلت إليه الكرة  . 

D = 25.829 m 

b) لهواءالزمن الذي استغرقته الكرة في ا  .D= Vi tf+ atf
2

 

t=4.59 s 

قمت برمي كرة بشكل رأسي إلى أعلى فإذا كان أقصى ارتفاع  (44

 0.25mتصل إليه الكرة 

a)  ما السرعة االبتدائية للكرة؟ 

Vi
2
= -2ad = -2x-9.8x0.25= 4.9m/s  ,  Vi=2.2 m/s 

b) فما . إذا أمسكت الكرة عند االرتفاع نفسه الذي أطلقتها منه

 T=0.255 s  ن الذي استغرقته في الهواء؟   الزم
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إذا كان تسارع الجاذبية على سطح المريخ : أقصى ارتفاع، وزمن التحليق (45

تسارع الجاذبية على سطح األرض؛ فإذا قذفت كرة إلى أعلي، من على ( ؟؟؟؟)يساوي

 .سطح كل من المريخ واألرض بالسرعة نفسها

a)  كل من سطح المريخ وسطح األرضقارن بين أقصى ارتفاع تصله الكرة على. 

 أقصي ارتفاع لها على سطح األرض أقصي ارتفاع لها على سطح المريخ يساوي 

b) قارن بين زمني التحليق. 

 زمن التحليق على سطح المريخ زمن التحليق على سطح األرض يساوي

غيرات في كل صف الت. افرض انك قذفت كرة غلى أعلى: السرعة والتسارع (46

 .من سرعة الكرة وتسارعها

تقل سرعة وتسارعها الكرة كلما ارتفعت ألعلي حتى تتوقف ثم تهبط ثانية وتتزايد 

 سرعتها وتسارعها حتى تصل إلي األرض

أسقط أخوك بناء على طلبك مفاتيح المنزل من نافذ الطابق : السرعة النهائية (47

السقوط، احسب سرعة المفاتيح عند  من نقطة 4.3mفإذا التقطتها على بعد . الثاني

 التقاطك لها؟

Vf
2
= 2ad= 2x9.8x4.3 =84.28   , Vf=9.18 m/s 

يتدرب طالب على ركل كرة القدم رأسيًا إلى أعلى، والكرة : السرعة االبتدائية (48

فإذا استغرقت الكرة من لحظة ركلها وحتى . تعود إثر كل ركلة فتصطدم بقدمه

 3.0sاصطدامها بقدمه 

a) عة االبتدائية للكرة؟    ما السرVi=Vf - a t = -9.8x0.5= -14.7 m/s 

b)  ما االرتفاع الذي وصلت إليه الكرة بعد أن ركلها الطالب؟  D= = 

11.025 m 

عند قذف كرة رأسيًا إلى أعلى، تستمر في االرتفاع حتى تصل : التفكير الناقد (48

وتكون سرعتها اللحظية عند أقصى ارتفاع إلى موقع معين، ثم تسقط إلى أسفل، 

هل تتسارع الكرة عند أقصى ارتفاع؟ صمم تجربة إلثبات صحة أو خطأ . صفًرا

 نعم تتسارع.     إجابتك
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m ،v ،m/s: أكمل خريطة المفاهيم التالية باستعمال الرموز والمصطلحات التالية.  (51
2

 ،

dالتسارع، السرعة ،. 

 

 إتقان المفاهيم

 بين السرعة المتجهة والتسارع؟ ما العالقة (51

التسارع هو التغير في السرعة مقسوما على الفترة الزمنية الذي حدث فيها التغير انه معدل 

 التغير في السرعة

 :أعط مثاالً على كل مما يلي (52

a) جسم تتناقص سرعته وله تسارع موجب . 

 عة متناقضةإذا كان االتجاه نحو األمام موجبا فان السيارة تتحرك إلى الخلف بسر

b) حسم تتزايد سرعته، وله تسارع سالب. 

 في النظام االحداثي نفسه تتحرك السيارة للخلف بسرعة متزايدة

صف . لسيارة تتحرك على طريق( الزمن –السرعة المتجهة )منحنى  16-3يبين الشكل  (32

 .كيف تتغير السرعة مع الزمن

 لسيارة يغير السائق ناقل الحركةتبدأ السيارة من السكون وتزيد سرعتها ومع ازدياد سرعة ا

 ؟(الزمن –المتجهة  –السرعة )ماذا يمثل ميل المماس لمنحنى  (54

 التسارع اللحظي

 

 السرعة

u 

 التسارع

m/s2 

d 

m 



 بندر الحازمي \حقيبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ

 

هل يمكن أن يكون لسيارة تتحرك على طريق عام، سرعة سالبة،  (55

وهل يمكن أن تتغير إشارة سرعة . وتسارع موجب في الوقت نفسه؟ وضح ذلك

 .السيارة أثناء حركتها بتسارع منتظم؟ وضح ذلك

نعم تكون سرعة السيارة موجبة أو سالبة حسب اتجاه حركتها من نقطة مرجعية 

ما ويكون الجسم خاضعا لتسارع موجب عندما تزداد سرعته في االتجاه الموجب 

أو عندما تنقص سرعته في االتجاه السالب ويمكن أن تتغير إشارة سرعة 

أثناء حركتها بتسارع ثابت فمثال ربما تكون سائر نحو اليمين بينما  السيارة في

التسارع نحو اليسار وتخفض السيارة من سرعتها ثم تتوقف ثم تأخذ في اتجاه 

 السيارة

هل يمكن أن تتغير سرعة جسم عندما يكون تسارعه منتظًما؟ إذا أمكن  (56

 .ذلك، أعط مثاالً، وإذا لم يكن، وضح ذلك

غير سرعة جسم عندما يكون تسارعه منتظما مثل إسقاط كتاب نعم يمكن أن تت

 gالن التسارع يظل ثابتا يساوي 

لجسم ما خطًا مستقيًما ( الزمن –السرعة المتجهة )إذا كان منحنى  (57

 ، ماذا يمكنك أن تستنتج عن تسارع الجسم؟tيوازي محور الزمن 

فان التسارع  Tمن عندما يكون المنحني البياني خطا مستقيما موازيا لمحور الز

 يكون صفرا

التغير ؟   (الزمن –السرعة المتجهة )ماذا تمثل المساحة تحت منحنى  (58

 في اإلزاحة

اكتب معادالت كل من الموقع، السرعة، الزمن، لجسم يتحرك وفق  (58

 .تسارع منتظم

D=Vi Tf +  a Tf
2

  ،V=a t  ،T= 

متماثلتين في الحجم إحداهما من األلومنيوم واألخرى عند إسقاط كرتين  (61

. من الفوالذ، من االرتفاع نفسه، فإنهما تصالن سطح األرض عند اللحظة نفسها

 لماذا؟

وبنفس السرعة االبتدائية ونفس   gألنهما يسقطان بنفس التسارع ويساوي

 االرتفاع

همال تأثير اذكر بعض األمثلة على أجسام تسقط سقوطًا حًرا، وال يمكن إ (61

 .مقاومة الهواء عليها

 ورقة الشجر، قطرات المطر ، مظلة

اذكر بعض األمثلة ألجسام تسقط سقوطًا حًرا، يمكن إهمال تأثير مقاومة  (62

 .الهواء عليها

 سقوط كتاب ، سقوط سباح في بركة السباحة ، صخرة
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 تطبيق المفاهيم

 .كهل للسيارة التي تتباطأ تسارع سالب دائماً؟ فسر إجابت (63

إذا كان المحور الموجب يشير في اتجاه يعاكس السرعة المتجهة فان التسارع سيكون ، ال

 موجبا

هل . تتدحرج كرة الكريكيت بعد أن يتم ضربها بالمضرب، ثم تتباطأ وتتوقف (64

 لسرعة الكرة وتسارعها اإلشارة نفسها؟

 ال لهما إشارتان مختلفتان

عني أن سرعته تساوي صفًرا؟ أعط إذا كان تسارع جسم يساوي صفًرا، فهل هذا ي (65

 .مثاالً 

 ال عندما تكون السرعة منتظمة فان التسارع يساوي صفرا

إذا كانت سرعة جسم عند لحظة ما تساوي صفًرا، فهل من الضروري أن يكون  (66

 .تسارعه يساوي صفًرا؟ أعط مثاالً 

اه تدحرجها تكون سرعتها المتجهة لحظة تغيير اتج،عندما تتدحرج الكره صاعده تله ، ال 

 صفرا ولكن تسارعها ال يساوي صفرا

إذا أعطيت جدوالً يبين سرعة جسم عند أزمنة مختلفة، كيف يمكنك أن تكتشف ما  (67

 إذا كان التسارع منتظًما، أم غير منتظم؟

 بحساب التسارع عن أكثر من فترة ومقارنة النتائج
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ثة مقاطع ثال 16-3في الشكل ( الزمن –السرعة المتجهة )تظهر في منحنى  (68

صف التغيرات في سرعة السيارة وتسارعها أثناء . نتجت عندما غير السائق ناقل الحركة

هل التسارع قبل لحظة تغيير الناقل أكبر أو أصغر من التسارع في اللحظة . المقطع األول

 .التي تلي التغيير؟ وضح إجابتك

رة يغير السائق ناقل تبدأ السيارة من السكون وتزيد سرعتها ومع ازدياد سرعة السيا

 الحركة،

 التسارع قبل لحظة تغيير الناقل اكبر من التسارع في اللحظة التي تلي التغيير

لتعيين الفترة الزمنية التي يكون التسارع  16-3استخدم الرسم البياني في الشكل  (68

 .خاللها أكبر ما يمكن، والفترة الزمنية التي يكون التسارع خاللها أصغر ما يمكن

 رة األولي فيها التسارع اكبر ما يمكن والفترة األخيرة فيها التسارع اقل ما يمكنالفت

( الزمن –الموقع ) وضح كيف ستسير بحيث تمثل حركتك كل من منحنيي  (71

 .17-3الموضحين في الشكل 

تحرك في االتجاه الموجب بسرعة ثابتة ثم تحرك في االتجاه الموجب بسرعة متزايدة 

ير بسرعة متوسطة لفترة زمنية تساوي ضعف الفترة السابقة لزمن قصير استمر الس

وخفض سرعتك لفترة زمنية قصيرة ثم توقف واستمر في التوقف ثم در إلي الخلف 

 وكرر الخطوات حتى تصل إلى الموقع األصلي

-3لكل من الرسوم البيانية في الشكل ( الزمن –السرعة المتجهة )ارسم منحنى  (71

18. 

 
، وسقط جسم 7.0sأعلى فوصل أقصى ارتفاع له بعد مضي  قذف جسم راسياً إلى (72

قارن بين ازاحتى الجسمين . للوصول إلى سطح األرض 7.0sآخر من السكون فاستغرق 

 .خالل هذه الفترة الزمنية

تحرك كال الجسمين المسافة نفسها يرتفع الجسم الذي قذف رأسيا إلى أعلى إلى االرتفاع 

 نفسه الذي سقط منه الجسم األخر
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التسارع الناتج عن الجاذبية يساوي (gm)التسارع الناتج عن جاذبية القمر  (73

 .(g)األرضية 

a)  إذا أسقطت كرة من ارتفاع ما على سطح القمر، فهل ستصطدم

بسطح القمر بسرعة أكبر، أو تساوي، أو أقل من سرعة الكرة نفسها إذا 

 أسقطت من االرتفاع نفسه على سطح األرض؟

 دم بسطح القمر بسرعة اقل من اصطدامها بسطح األرضستصط

b)  ،هل الزمن الذي تستغرقه الكرة لتصل إلى سطح القمر سيكون أكبر

 أو أقل، أو مساويًا للزمن الذي تستغرقه للوصول إلى سطح األرض؟

 الزمن على سطح القمر سيكون اكبر من الزمن على سطح األرض

افرض . ناتج عن الجاذبية األرضية تقريبًالكوكب المشتري ثالثة أمثال التسارع ال (74

أنه تم قذف كرة رأسياً بالسرعة االبتدائية نفسها على كل من األرض والمشتري؛ بإهمال 

تأثير مقاومة الغالف الجوي لألرض وللمشتري، وعلى فرض أن قوة الجاذبية هي القوة 

 :الوحيدة المؤثرة في الكرة

a) كل من المشتري واألرض قارن بين أقصى ارتفاع تصله الكرة على. 

أقصي ارتفاع تصله الكرة على سطح األرض يساوي ثالث أضعاف أقصي ارتفاع على 

 سطح كوكب المشتري

b) b . إذا قذفت الكرة على المشتري بسرعة ابتدائية تساوي ثالثة أمثال السرعة في

 ، كيف سيؤثر ذلك في إجابتك؟aالفقرة 

طح األرض وأقصي ارتفاع علي كوكب سيكون أقصي ارتفاع تصل إليه الكرة على س

 المشترى متساو ويكون لها نفس زمن السقوط

لألعلى من  Bمن تلة، وفي اللحظة نفسها قذفت الصخرة  Aأسقطت الصخرة  (75

 :الموقع نفسه

a) أي الصخرتين ستكون سرعتها أكبر لحظة الوصول إلى قاع التلة؟ 

 باألرض بسرعة اكبر Bستصطدم الصخرة 

b) لهما نفس التسارعتسارع أكبر؟      أي من الصخرتين لها 

c)     الصخرة أيهما تصل أوالً؟A 
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 :التسارع 3-1: إتقان حل المسائل

أخرى  2.0h، ثم تحركت لمدة 40.0km/hبسرعة 2.0hتحركت سيارة لمدة  (76

 .وباالتجاه نفسه 60.0km/hبسرعة 

a)   50ما السرعة المتوسطة للسيارة؟ km/h 

b)  1.0قطعت مسافة ما السرعة المتوسطة للسيارة إذا x10
2
km  بكل من السرعتين؟ 

50 km/h 

إلى  32m/sأوجد التسارع المنتظم الذي يسبب تغيًرا في سرعة سيارة من  (77

96m/s  8.0خالل فترة زمنية مقدراهاs .a=8 m/s
2

 

1.6m/s، تسارعت بانتظام بمعدل 22m/sسيارة سرعتها  (78
2

، ما 6.8s، لمدة 

 سرعتها النهائية؟

Vf=axt +Vi =32.88 m/s 

 :أوجد تسارع الجسم المتحرك في األزمنة التالية 18-3باالستعانة بالشكل  (78

a)  خالل الثواني الخمس األولى من الرحلة(5.0s)    .a=6 m/s
2

 

b)  5.0بينs  10.0وs        . a=0 m/s
2

 

c)  10.0بينs  15.0وs      a= -2 m/s
2

 

d)  20.0بينs  25.0وs         a=-4 m/s
2

 

x 10 2.35بروتون سرعته االبتدائية احسب السرعة النهائية ل (81
5
m/s تم التأثير ،

x 10 1.10-)عليه بحيث يتسارع بانتظام في مجال كهربائي بمعدل 
12

m/s
2
 1.50ولمدة  (

x 10
-7

s. 

Vf=axt +Vi =70000 m/s 

، 4-3باستخدام البيانات في الجدول ( الزمن –السرعة المتجهة )ارسم منحنى  (81

 :وأجب عن األسئلة التالية

a) تقل سرعة الجسم؟ –تزداد سرعة الجسم : أي الفترات الزمنية خالل 

 تزداد في الست ثوان األولى ثم تقل بعد ذلك

b)  بعد الثانية العاشرةمتي يعكس الجسم اتجاه حركته؟ 

c)  0.0كيف يختلف التسارع المتوسط للجسم في الفترة الزمنية بينs  2.0وs  عن

 ؟12.0sو  7.0sالتسارع المتوسط في الفترة الزمنية بين 

 4يكون التسارع بإشارة موجبة أي يزداد ويساوي  2.0sو  0.0sفي الفترة الزمنية بين 

يكون التسارع بإشارة سالبة وال يكون قيمة  12.0sو  7.0sأما في الفترة الزمنية بين 

 ثابتة
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خالل  17.9m/sإلى  0m/sتستطيع أن تزيد سرعتها من  Aإذا كانت السيارة  (82

4.0s والسيارة ،B  0يمكنها أن تتسارع منm/s  22.4إلىm  6.0خاللs . رتب

السيارات الثالث من األكبر تسارًعا إلى األقل، مع اإلشارة إلى أي عالقة قد تربط بين 

 .تسارع كل من السيارات الثالث

B  ، األكثر تسارعاA  ، متوسطة التسارعC اقلهم تسارعا 

4.0m/sترتبطان بتسارع  Cسيارة وال، Aالسيارة ،وباستخدام األرقام المعنوية 
2

 

m/s 23.1وفق تسارع منتظم بمعدل  145m/sطائرة نفاثة تطير بسرعة  (83
2

 

 .20.0لمدة 

a)    ما سرعتها النهائية؟Vf=axt +Vi =607 m/s 

b)  331إذا كانت سرعة الصوت في الهواء هيm/s  ما سرعة الطائرة بداللة

 سرعة الصوت؟

 سرعة الصوت تقريبا 1.83سرعتها تساوي 

 :ثابتالحركة بتسارع  2-3

إليجاد المسافة المقطوعة خالل الفترات الزمنية  18-3استعن بالشكل  (84

 :التالية

a) t = 0.0s  إلىt =5.0s        d=75 m 

b) t = 5.0s  إلىt = 10.0s       d=150 m 

c) t = 10.0s  إلىt = 15.0s        d=125 m 

d) t = 0.0s  إلىt = 25.0s        d=600 m 

49m/sحركته من السكون بتسارع مقداره بدأ متزلج  (85
2

، ما سرعته عندما 

 Vf=849.4 m/s؟            325mيقطع مسافة 

1.6m/s-)صاعدة تلة بتسارع منتظم  12m/sتتحرك سيارة بسرعة  (86
2
، ما (

 ؟ 9sو  6sإزاحتها بعد 

 d=43.2mسيكون    9s، بعد    d=43.2mسيكون    6sبعد 
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11m/s-)أ بتسارع منتظم سيارة سباق يمكنها أن تتباط (87
2
، أجب عما (

 :يلي

a)  55إذا كانت السيارة منطلقة بسرعةm/s فما المسافة التي تقطعها ،

 باألمتار قبل أن تقف؟

d=137.5 m 

b)  ما المسافة التي تقطعها السيارة قبل أن تقف إذا كانت سرعتها ضعفي

 السرعة السابقة؟

d=550 m 

بينما تتغير سرعتها  ،15sما المسافة التي تطيرها طائرة خالل  (88

 d=1650  m؟ 75m/sإلى  145m/sبمعدل منتظم من 

7.0m/sتتحرك سيارة شرطة من السكون وبتسارع منتظم مقداره  (88
2

 

لتلحق بسيارة تتجاوز الحد المسموح به، وتسير بسرعة سيارة منتظمة 

، كم تكون سرعة سيارة الشرطة عندما تلحق بالسيارة 30.0m/sمقدارها 

 المخالفة؟

فجأة أضواء حاجز  90.0km/hهد سائق سيارة تسير بسرعة شا (81

حتى يضغط على الفرامل،  0.75sأمامه، فإذا استغرق السائق  40.0على بعد 

-)وكان التسارع المتوسط للسيارة في أثناء الضغط على الفرامل يساوي 

10.0m/s
2
). 

a)     نعم سيصطدم حدد ما إذا كانت السيارة ستصطدم بالحاجز أم ال؟

 اجزبالح

b)  ما أقصى سرعة يمكن أن تسير بها السيارة دون أن تصطدم بالحاجز

 V=57 m/s(. بفرض أن التسارع لم يتغير)؟ 40.0mالذي يبعد عنها 

 :السقوط الحر 3-3

فوق سطح  1.2mأسقط رائد فضاء ريشة من نقطة على ارتفاع  (81

1.62m/sفإذا كان تسارع الجاذبية على سطح القمر . القمر
2

لذي ، ما الزمن ا

 تستغرقه الريشة حتى تصطدم بسطح القمر؟

t=1.22 s 

 ، وما إزاحته؟8.0sيسقط حجز سقوطًا حًرا، ما سرعة الحجر بعد  (82

V=78.4 m/s   ,  d=313.6 m 
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رأسيًا باتجاه األسفل من نافذة منزل، ما سرعتها  2.0m/sقذفت كرة بسرعة  (83

 Vf=7.28 m/s ؟   عن نقطة القذف 2.5mحين تصل إلى رصيف المشاة الذي يبعد 

في السؤال السابق، إذا قذفت الكرة رأسيًا غلى أعلى بدالً من األسفل، فما  (84

 Vf=7.28 m/s السرعة التي تصل بها الكرة إلى رصيف المشاة؟

 :، أجب عما يلي2.2sإذا قذفت كرة مضرب في الهواء والتقطت بعد  (85

a)    ما االرتفاع الذي وصلت إليه الكرة؟d=5.929 m 

b) االبتدائية للكرة؟    ما السرعةV=10.78 m/s 

 162.0إلى  65.0m/sسفينة فضائية تتحرك بتسارع منتظم وتتغير سرعتها من  (86

 d=1135  m ما المسافة التي ستقطعها؟. 10.0sخالل 

ما المعلومات التي . صورة ستروبية لكرة تتحرك أفقيًا 21-3يبين الشكل  (87

 ا حتى تقدر التسارع؟تحتاجها حول الصورة وما القياسات التي ستجريه

 المسافة بين كل نقطتين وسرعة الكرة والزمن التي تستغرقه لقطع هذه المسافة

بالون أرصاد جوية يطير على ارتفاع ثابت فوق سطح األرض، سقطت منه  (89

، ما االرتفاع (73.5m/s-)فإذا اصطدمت باألرض بسرعة . بعض األدوات نحو األرض

 الذي سقطت منه هذه األدوات؟

d=275.625 m 

المسافة الكلية التي تتدحرجها كرة إلى أسفل مستوى مائل في  5-3يبين الجدول  (88

 .أزمنة مختلفة

a) مثِّل بيانيًا العالقة بين الموقع والزمن.  

b)  2.2احسب المسافة التي تدحرجتها الكرة بعد مرورs d=13m 

 .6-3كما يبين ذلك الجدول  8.0sتتغير سرعة سيارة خالل فترة زمنية مقدارها  (111

a)  الزمن –مثّل بيانيًا العالقة بين السرعة المتجهة.  

b)  ما إزاحة السيارة خالل ثمان ثوان؟d=20m 

c)  أوجد ميل الخط البياني بين الثانيةt = 0.0s  وt =4.0s . ماذا يمثل هذا الميل؟ 

 وهو يمثل تسارع السيارة 4= الميل

d)  أوجد ميل الخط البياني بينt = 5.0  وt = 7.0 دل عليه هذا الميل؟ما الذي ي 

 صفر وهذا يدل على أن السيارة تسير بسرعة ثابتة= الميل
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توقفت شاحنة عند إشارة ضوئية، وعندما تحولت اإلشارة إلى  (111

m/s 2.5اللون األخضر، تسارعت الشاحنة بمقدار 
2

، وفي اللحظة نفسها 

أين ومتى ستلحق الشاحنة . 15m/sتجاوزتها سيارة تتحرك بسرعة منتظمة 

 45mثوان بعد مسافة  6بعد مرور لسيارة؟با

، إذا أسقط كيس من حمولتها 5.0m/sترتفع طائرة مروحية رأسيًا بسرعة  (112

 :، احسب2sحتى وصل إلى سطح األرض خالل 

a) سرعة الكيس لحظة وصوله إلى األرض   .Vf=19.6 m/s 

b) المسافة التي قطعها الكيس  .D=29.6 m 

c) ى سطح األرضبُعد الكيس عن الطائرة لحظة وصوله إل .D=59.2 m 

 التفكير الناقد

صمم تجربة لقياس المسافة التي يتحركها جسم متسارع خالل فترات زمنية  (113

 :متساوية باستخدام األدوات التالية

، عربة مختبر، خيط، بكرة، ماسك على (أو بوابة ضوئية) (CBL)كاشف للحركة 

 –الموقع )نحنى وم( الزمن –السرعة المتجهة )ثم ارسم منحنى . Cشكل حرف 

نربط  .وضح كيف يؤثر الثقل في رسمك البياني. باستخدام أثقال مختلفة( الزمن

الكرة بالخيط ونربط الخيط في الماسك ونحرك الكرة بسرعة منتظمة ونقيس سرعة 

 الكرة بكاشف الحركة ونحسب المسافة التي يقطعها في زمن معين

، 60km/hإلى  50km/hأيهما ذو تسارع أكبر؟ سيارة تزيد سرعتها من  (114

خالل الفترة الزمنية نفسها؟  10km/hإلى  0km/hأو دراجة هوائية تنطلق من 

m/s 10كالهما له نفس التسارع ويساوي  .وضح إجابتك
2

 

، ثم يطرأ ظرف يقتضي تحويل مساره 36.0m/sينطلق قطار سريع بسرعة  (115

( السكة نفسها على)اكتشف مهندس القطار السريع أن أمامه . إلى سكة قطار محلى

قطاًرا محليًا يسير ببطء في االتجاه نفسه وتفصله عن القطار السريع مسافة قصيرة 

(1.00 x 10
2
m) . لم ينتبه مهندس القطار المحلي للكارثة الوشيكة وتابع سيره

فضغط مهندس القطار السريع على الفرامل وأبطأ سرعة القطار . بنفس السرعة

3.00m/sبمعدل منتظم مقدراه 
2

 .11.0m/s، علًما بأن سرعة القطار المحلي 

لحل هذه المسألة، اعتبر موقع القطار السريع لحظة اكتشاف المهندس القطار 

وبعد ذلك، تذكر دائًما أن القطار المحلي كان يسبق القطار . المحلي، نقطة أصل

x 10 1.00السريع بمسافة 
2
m  بالضبط، واحسب بُعد كل من القطارين عن نقطة

-التسارع )التي يستغرقها القطار السريع حتى يتوفق 12.0sفي نهاية الـ األصل 

3.00m/s
2
 (.0m/sإلى  36m/sوالسرعة تتغير من ( =

a)  نعم سيحدث تصادماستناًدا إلى حساباتك، هل سيحدث تصادم؟ 

b) اعمل جدوالً تبين فيه . احسب موقع كل قطار عند نهاية كل ثانية، بعد المشاهدة

ين عن نقطة األصل في نهاية كل ثانية ثم اعمل رسما بيانيا بُعَد كل من القطار

رسمان بيانيان على النظام اإلحداثي )لكن من القطارين ( الزمن –الموقع )لمنحنى 

 . (a)نفسهاستخدم رسمك البياني للتأكد من صحة جوابك في 
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 الكتابة في الفيزياء

 .ابحث في مساهمات جليليو في الفيزياء (116

 من طالب آلخرتختلف اإلجابة 

ابحث في الحد األقصى للتسارع الذي يتحمله اإلنسان دون  (117

ناقش كيف يؤثر هذا في تصميم ثالٍث من وسائط . أن يفقد وعيه

 .التسلية أو النقل

ال يوجد حد والكن ال يجب التسارع بقوه ال تزيد الضغط علي 

أو  1111أو   5111األعصاب أي انه لو كانت سرعة اإلنسان 

متر في الساعة ال تضر به والكن التزايد في السرعة كيلو  411

بسرعة شديدة هو من يفقد اإلنسان وعيه لذلك يجب ان ال تزيد  

 كيلو متر في الساعة 1111سرعة اي لعبة ترفيهية عن 

 مراجع تراكمية

 -d = (35.0 m/s) t. تصف المعادلة أدناه حركة جسم (118

5.0m. 

التوضيحي للحركة، ثم  ، والمخطط(الزمن –الموقع )ارسم منحنى 

 .اكتب مسألة فيزياء يمكن حلها باستخدام المعادلة
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m/s 2.0تتدحرج كرة إلى أسفل تلة بتسارع منتظم  (1
2

فإذا بدأت الكرة حركتها من  

 ما المسافة التي قطعتها الكرة قبل أن تتوقف؟. قبل أن تتوقف 4.0sالسكون، واستغرقت 

a .8.0 m  b .12m  c .16m d .20m 

c 

 ما سرعة الكرة قبل أن تتوقف مباشرة؟ (2

a .2.0 m/s  b .8.0 m/s  c .12 m/s d .16 m/s 

b 

، 110km/h، ثم تزداد سرعتها لتصل إلى km/h 80تتحرك سيارة بسرعة ابتدائية  (3

 ما معدل تسارعها؟. 500mبعد أن تقطع مسافة 

a .0.44 m/s
2

  b .8.4m/s
2

  c .0.60 m/s
2

  d .9.80m/s
2

 

a 

ما الزمن الذي . عن أرضية الشارع 85mزهور من شرفة ترتفع سقط إصيص  (4

 استغرقه اإلصيص في السقوط قبل أن يصطدم باألرض؟

a .4.2s   b .8.3s  c .8.7s  d .17s 

a 
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حتى  3.20sأسقط مستلق جبال حجراً، والحظ زميله عند أسفل الجبل أن الحجر يحتاج إلى  (5

 ن عنده المتسلق لحظة سقوط الحجر؟ما االرتفاع الذي كا. يصل إلى سطح األرض

a .15.0m  b .31.0  c .50.0m  d .100.0m 

c 

أمامها، وعندما ضغط  30mمن مطعم على بعد  91.0km/hاقتربت سيارة منطلقة بسرعة  (6

m/s 6.40-)السائق على الفرامل بقوة، اكتسبت السيارة تسارًعا مقداره 
2
ما المسافة التي . (

 قطعها السائق حتى توقف؟

a .14.0m  b .29.0 m  c .50.0 m  d .100.0 m 

c 

ما اإلزاحة الكلية للشاحنة؟ افرض أن االتجاه . يمثل الرسم البياني التالي حركة شاحنة (7

 .الموجب نحو الشمال

a .150m  ًجنوبا  b .125  ًشماال 

c .300m  ًشماال  d .600m   ًجنوبا 

b 

 :غير بحسابيمكن حساب التسارع اللحظى لجسم يتحرك وفق تسارع مت (8

a)  (.الزمن عند نقطة ما –المسافة )ميل مماس منحنى 

b)  (.الزمن –المسافة )المساحة تحت منحنى 

c)  (.الزمن –السرعة المتجهة )المساحة تحت منحنى 

d)  ( الزمن –السرعة المتجهة )ميل المماس لمنحنى 

a 

 :األسئلة الممتدة

 12.0sال من التسارع واإلزاحة بعد مثل النتائج في الجدول أدناه بيانياً، ثم أوجد من الرسم ك (8

 

 


