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 حل تمارين الوحدة الثانية

(الحركة في بعد واحد )   

الثاني عشر متقدم: الصف   

ظريف حمب الكناني/  أ: إعداد   

Grade12files 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:17 

فاطمة يكون مقدار سرعتها المتجهة المتوسطة أقل من مقدار سرعتها 
ألنها عكست اتجاه حركتها وبالتالي تكون إزاحتها اقل من المسافة التي 

. تحركتها  



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:18 

أثناء الصعود يكون اتجاه السرعة 
المتجهة ألعلى بينما اتجاه العجلة دائما 

 ألسفل لذلك يحدث تباطؤ
لكن عند الهبوط يكون اتجاه السرعة 

 . المتجهة والعجلة ألسفل فيحدث تسارع



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:19 

عندما تكون العجلة ثابتة عكس اتجاه السرعة المتجهة ٌؤدي  
تناقص منتظم فً السرعة حتى ٌتوقف الجسم عن      الىذلك 

.الحركة   



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:20 

  السيارة ذات العجلة األكبر تتوقف في زمن أقل



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:21 

.عندما تنعدم العجلة والسرعة لها قٌمة هذا ٌعنً أن الجسم ٌتحرك بسرعة ثابتة   



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:22 

(  وبالتالً العجلة ) قد ٌتحرك الجسم شرقا وتكون القوة المؤثرة فٌه : نعم 
 فً اتجاه الغرب فٌتباطأ



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:23 

بإهمال مقاومة الهواء تصل الكرتان اللتان أسقطتا من نفس االرتفاع      
 بالسرعة نفسها وفً الزمن نفسه



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:24 

(    ستقطع مسار اقل ) الكرة التً قذفت ألسفل 
لذلك ستصل األرض قبل الكرة التً قذفت ألعلى 

ولكنهما تصالن إلى األرض بنفس السرعة    , 
.المتجهة   



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:25 

 نوجد مقياس الرسم بقسمة الطول الحقيقي للسيارة على الطول في الرسم 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:25 

  1فً  2بالتعوٌض من 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:26 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:26 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:27 

 بالنسبة للصخرة األولى تسقط سقوطا حرا 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:27 

 بالنسبة للصخرة الثانٌة التً تقذف ألسفل

التربٌعٌةبحل المعادلة   



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:28 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:28 

التربٌعٌةبحل المعادلة   



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:29 

 نحو الجنوب



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:30 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:30 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:31 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:32 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:33 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:33 

  t=-1s  , 1sيمكن حساب السرعة من ميل الخط وبالتالي يكون اكبر مقدار للسرعة عن اكبر ميل بين 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:33 

 تنعدم السرعة المتجهة للجسم في الفترة التي يكون فيها الخط أفقيا



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:34 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:35 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:36 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:37 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:37 

a 

b 

c 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:37 

 لحساب الزمن الذي تنعدم فٌه السرعة نحل المعادلة



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:37 

t(s) -10s -5.0s 0.0s 5.0s 10s 

a( -124 -61 2.0 65 128 
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الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:38 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:39 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:40 

 نحو الشرق عكس اتجاه حركة السٌارة 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:41 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:42 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:42 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:43 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:44 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:45 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:45 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:46 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:46 

من التحلٌل ٌتبٌن أن العجلة  
غٌر ثابتة حٌث تتزاٌد         

 وتتناقص خالل الحركة

t(s) x(m) العجلة السرعة 

0.00 0.0 0.0 

0.20 0.70 3.5 17.5 

0.40 3.0 11.5 40 

0.60 6.6 18 32.5 

0.80 11.8 26 40 

1.00 18.5 33.5 37.5 

1.20 26.6 40.5 35 

1.40 36.2 48 37.5 

1.60 47.3 55.5 37.5 

1.80 59.9 63 37.5 

2.00 73.9 70 35 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:47 

 وهً السرعة االبتدائٌة فً المرحلة الثانٌة



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:48 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:48 

 بعد تعدٌل العالقة ٌتضح أن المساحة تحت المنحنى تساوي التغٌر فً السرعة المتجهة 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:49 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:50 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:51 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:51 

 المساحة تحت المنحنى تساوي التغٌر فً الموقع



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:52 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:52 

 المساحة تحت المنحنى تساوي التغٌر فً الموقع



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:53 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:53 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:54 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:55 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:56 

 زمن التسارع

 مسافة التسارع



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:56 

ثانية/ متر3.6في النهاية سرعته  لذكاالنتظام  الىبعد مرور خمس ثواني تحولت حركة العداء   



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:57 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:58 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:59 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:60 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:61 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:62 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:62 

 بالنسبة للعداء الثانً الذي ٌتحرك بسرعة ثابتة 

الذي ٌتحرك بعجلة منتظمة  االولبالنسبة للعداء   



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:63 

 بالنسبة للولد الثانً الذي ٌتحرك بسرعة ثابتة

الذي ٌتحرك بعجلة منتظمة  االولبالنسبة للولد    



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:63 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:64 

 بالنسبة لراكب الدراجة

 بالنسبة لسٌارة الشرطة

  بالنسبة لسيارة الشرطة 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:64 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:65 

 بالنسبة للعربة الثانٌة التً تتحرك بسرعة ثابتة

التً تتحرك بعجلة منتظمة االولىبالنسبة للعربة   



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:65 

 من موقع الثانٌة 

 من موقع انطالق األولى



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:66 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:67 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:68 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:69 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:70 

 بدراسة الحركة من ثلثً االرتفاع حتى أقصى ارتفاع



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:71 

ارتفاع  اقصىباعتبار السرعة تنعدم عند   



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:72 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:73 

ارتفاع اقصىباعتبار السرعة تنعدم عند   

ارتفاع واقصى, باعتبار البٌانات عن ربع االرتفاع األقصى    



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:74 

 مسافة التسارع



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:74 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:75 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:76 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:76 

وتكون العجلة صفرا        , تكون السرعة صفرا عند القمم حٌث ٌكون المماس أفقٌا 
.عندما ٌصبح المنحنى خطا مستقٌما حٌث ٌدل على ثبات السرعة   



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:77 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:78 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:79 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:80 

متر 23.6المسافة بين السيارة والشاحنة   



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:81 

  مسافة التوقف أكبر من المسافة الفاصلة بين القطارين لذلك سوف يتصادم القطاران



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:82 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:82 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:83 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:84 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:85 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:85 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:86 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:86 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:87 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:87 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:88 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:88 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:89 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:90 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:90 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:91 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:91 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:92 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:92 

 السرعة فً النزول سالبة



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:93 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:93 

 تحت الجذر نعوض مطلق والناتج سالب

 السرعة فً النزول سالبة



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:94 

. المتحنىبتمثٌل العالقة بٌن السرعة والزمن وحساب المساحة تحت    



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:95 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:96 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:97 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:98 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:99 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:100 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:101 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:102 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:103 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:104 



الحركة في بعد واحد: حل تمارين الوحدة  الثانية   Q:105 



 تم بفضل هللا ونعمته
 السبت

م 2018يناير 27   


