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 22من  1الصفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فٛضٚاء انحاد٘ ػشش يخقذو
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 أَـــــــٕاع انقـــــــٕة 

 

 

 

 

 

 :  ٕةــــحؼشٚف انق

 (  Nهً ذلك المؤثر الذي إذا أثر على جسـم غـٌر من حالتـه الحـركٌة ) وهً كمٌـة متجهة ووحدة قٌاسها نٌوتن 

 :  انخًاط ٖحؼشٚف قٕ

 هً القوة التً ٌوجد بٌنها وبٌن الجسم تالمس واضح 

 :  ًجانٛتان ٖقٕانحؼشٚف 

 هً القوى التً ال ٌوجد بٌنها وبٌن الجسم تالمس 

 :  انحانت انحشكٛت

تغٌٌر سـرعة جسم  –تغٌـٌر اتجاه حـركة جسـم متحـرك  –إٌقاف جسـم متحـرك  –هً تحـرٌك جسـم سـاكن 
 متحرك .

 :  انقٕٖ انًخٕاصَت

هً القوى المتعاكسة والمتساوٌة فً المقدار والتً ال ٌنتج عنها تسارع أي ) تكون متوقفة عن الحركة أو تسٌر 
 بسرعة ثابتة 

 :  انقٕٖ غٛش انًخٕاصَت

هً القوى التً ٌنتج عن وجودها تسارع للجسم وذلك عندما ٌؤثر على الجسم قوتٌن أو أكثر من القوى غٌر 
 المتوازنة . 

 :  األَظًت ٔانًحٛط

: ْٙ يجًٕػت األجغاو انخٙ ٚخى دساعت  انُظاو
 حأثٛشْا ػهٗ بؼضٓا انبؼض 

 

 : ْٕ كم شٙء حٕل انُظاو ًٚكٍ أٌ ٚخفاػم يؼّ أٔ ٚؤثش ػهّٛ أثُاء انحشكت  انًحٛط

 انقٕة ٔانحشكت فٙ بؼذ ٔاحذ  

 قوى مجالٌة  قوى تماس 

كهروستاتٌكٌة  مغناطٌسٌة  جاذبٌة   دفع  شد   ضغط 

 

 الكتاب نظام 

الطاولة والٌد 
 محٌط
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 :  جًغ انقٕٖ جبشٚا

 تسمى القوة المحصلة 

 : حؼشٚف انقٕة انًحصهت

 هو مقدار ٌعبر عن مجموع متجهات كل القوى المؤثرة فً الجسم 

 :  أيثهت ػهٗ يحصهت انقٕٖ

 

 

 

 

 

 :  يالحظـــت ْايـت جــذا

تجمع القوى المؤثرة على جسم جبرٌا إذا كانت فً اتجاه واحد وٌكون حاصل الجمع ) المحصلة ( إما سالبة  ①
 أو موجبة حسب اتجاه مجموع القوى

ون حاصـل الجمـع ) المحصلة ( تجمع القوى المؤثرة على جسم جبرٌا إذا كانت اتجاهات القوى متعاكسة وٌك ②
 وة األكبر إما سالبة أو موجبة وفً اتجاه الق

 : انكخهت ٔانٕصٌ

 انٕصٌ  انكرهح  ٔجّ انًقاسَح

 نهجغى  األسضيقذاس قٕج جزب  يقذاس يا ٚحرّٕٚ انجغى يٍ يادج انرؼشٚف 

 Kg N ٔحذج انقٛاط 

 ذرغٛش ترغٛش يٕضغ انجغى ترغٛش يٕضؼٓا  ال ذرغٛش انرغٛش 

 انًٛضاٌ انضَثشكٙ انًٛضاٌ رٔ انكفرٍٛ انقٛاط  أداج

 يرجٓح نٓا يقذاس ٔاذجاِ  قٛاعٛح نٓا يقذاس فقظ َٕع انكًٛح 

 : انـٕصٌ

 هو قوة الجاذبٌة التً ٌخضع لها الجسم 

 :  يالحــظت ْايت جــذا

 ٌتناسب الوزن طردٌا مع كتلة الجسم . 

 

F1 100 N F2 100 N 

F1   ٔF2  ٙقٕذٍٛ يرغأٚرٍٛ ٔف
 َفظ االذجاِ 

 F1+ F2انًحصهح = 

F1 100 N F2 100 N 

F1   ٔF2  ٙقٕذٍٛ يرغأٚرٍٛ ٔف
 اذجاٍْٛ يرؼاكغٍٛ

 F1 - F2انًحصهح = 
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 : انقٕة انؼًٕدٚت ) انًخؼايذة (

تكون القوة العمودٌة متعامدة على مستوى هً قوة التالمس المتعامدة التً ٌؤثر بها سطح ما فً سطح آخر . 
 التالمس بٌن الجسمً دائما .

 :  يالحظـــــت يًٓـت جــذا

 ال تساوي القوة العمودٌة وزن الجسم دائما كما ٌتضح من الرسم التالً 

 

 

 

 

 

 : قإٌَ حغــاب انٕصٌ

        
 :  فكشة ػًم انًٕاصٍٚ

عند وقوفك على المٌزان فإن المٌزان ٌؤثر فٌك بنقس القوة وفً االتجاه المعاكس لتأثٌر قوتك على المٌزان . 
 نظرا لعدم وجود تسارع فإن القوة المحصلة = صفر أي أن قوة الدفع تساوي وزنك . 

 :  يحصهت انقٕة

 ذخضغ نجًٛغ ػًهٛاخ انًرجٓاخ انرٙ عثق دساعرٓا فٙ ٔحذج انًرجٓاخ  فإَٓاَظشا الٌ انقٕٖ ْٙ يرجٓاخ 

 ( N: )  انقٕة انؼًٕدٚت

 هً القوة التً تؤثر فً اتجاه عمودي على الجسم نتٌجة لوزنة 

 

 
 :  انقإٌَ األٔل نُٕٛحٍ

الجسم الساكن ٌبقى ساكنا والجسم المتحرك ٌبقى متحركا بسرعة ثابتة فً خط مستقٌم إذا كانت القوة المحصلة 
 المؤثرة فً الجسم تساوي صفر. 

ٌتضح من تعرٌف القانون األول لنٌوتن أن الجسم غٌر قادر على تغٌٌر حالته الحركٌة لذا ٌسمى هذا القانون 
 بقانون القصور الذاتً . 

 

 عجلة الجاذبٌة الكتلة الوزن

 القوة العمودٌة تساوي  – 3      القوة العمودٌة أقل من  – 2      القوة العمودٌة أكبر من – 1 
 وزن الجسم           وزن الجسم                             وزن الجسم 
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 :  انزاحٙ انقصٕس

 هو مٌل الجسم إلى مقاومة التغٌرات فً السرعة المتجهة . 

 :  بؼض ظٕاْش انقصٕس انزاحٙ

اندفاع الركاب إلى األمام عند توقف سٌارة فجأة . ذلك بسبب احتفاظ الركاب بحالة الحركة بٌنما حدث  – 1
 توقف لحركة السٌارة 

. ذلك بسبب احتفاظ الركاب بحالة السكون بٌنما حدث  اندفاع الركاب إلى الخلف عند تحرك سٌارة فجأة – 2
 حركة للسٌارة 

للتقلٌل من آثار ظاهرة القصور الذاتً على ركاب السٌارات تم إضافة حزام األمان . وضع وسادة خلف  – 3
 رأس كل راكب للوقاٌة عند االندفاع إلى الخلف 

 :  قإٌَ َٕٛحٍ انثاَٙ

انقٕج  ذأثٛش( فٙ اذجاِ  a( فغُٛرج ػٍ انقٕج ػجهح )  m( فٙ جغى كرهرّ )      يحصهح قٕج خاسجٛح )  أثشخإرا 
 َفغّ 

  ⃗       ⃗ 
 :  قإٌَ َٕٛحٍ انثانث

كل اقوى تكون فً شكل أزواج تؤثر القوتان فً زوج التأثٌر المتبادل فً جسمٌن مختلفٌن وتكون القوتان 
 متساوٌتان فً المقدار ومتعاكستان فً االتجاه 

 :  عــؤال

 لماذا محصلة القوى فً مثل هذه الحالة ال تساوي صفر بالرغم متساوي وتعاكس القوتٌن ؟ 

 :  يثال ػهٗ قإٌَ َٕٛحٍ انثانث

عند ضغطك على سطح منضدة ) طاولة ( فانك تؤثر على المنضدة بقوة بٌنما تؤثر المنضدة على ٌدك بنفس 
 القوة لذا تشعر باأللم إذا كانت قوة الضغط كبٌرة . 

              :  حًثٛم قإٌَ َٕٛحٍ سيضٚا
 

 

 

 انؼجهح انكرهح يحصهح انقٕج
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 :  انحبال ٔانبكشاث

َفغّ ػثش انحثم تأكًهّ ػُذ عحة حثم ًٚش يٍ أػهٗ تكشج فإٌ انقٕج انُاذجح ػٍ عحة انحثم ذُرقم فٙ اذجاِ انحثم 
 يٍ دٌٔ أٌ ذرغٛش 

ٚصثح  أخشٖإرا  نى ذرغهة قٕج ػهٗ  أفقٙفٙ حانح شذ انحثم تشكم  ① :  حاالث شذ انحبم
 انجغى فٙ حانح اذضاٌ ٔٚكٌٕ انقإٌَ فٙ ْزِ انحانح 

يٍ قإٌَ  إٚجادْافٙ حانح يا إرا كاٌ انشذ يرؼايذ فإٌ انقٕج انثانثح انرٙ ذجؼم انجغى فٙ ٔضغ االذضاٌ ًٚكٍ  ②                                                      
         √       فٛثاغٕسز 

انًقاتم        اذجاِ انقٕج انثانثح يٍ قإٌَ انظم  إٚجادثى 
انًجأس

 

 فٙ يثم ْزِ انحانح ٚغرخذو انقإٌَ انرانٙ ③ 

 

 

 

 :  يضاػف انقٕة

ْٕٔ انًٕجٕد  األٔلفٙ يثم ْزِ انحانٙ ٚغرخذو َٕػٍٛ يٍ انثكشاخ . انُٕع 

( ٔذغًٗ تانثكشج انثاترح ٔانُٕع انثاَٙ ْٕٔ انًٕجٕد  Aػهٗ انٛغاس ) انثكشج 

( ْٔٙ انثكشج انًرحشكح ٔانرٙ ذقٕو تؼًهٛح يضاػفح  Bػهٗ انًٍٛٛ ) انثكشج 

 انقٕج . 

 يالحظح يًٓح جذا 

 نًضاػفح انقٕج ٚرى ذًشٚش انحثم يٍ اعفم انثكشج ٔرنك نضٚادج طٕل صساع انقٕج 

 

 

 𝐹𝑦.𝑖   𝑇 sin𝜃  𝑇 sin𝜃  𝑚𝑔𝑖  
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 ٔذكٌٕ يؼادالخ انحشكح ػُذ اعرخذاو قٕج يا كًا ٚهٙ 

   ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗     
            الًَٓا قٕذٍٛ يرغأٚرٍٛ ٔيرؼاكغرٍٛ . ٔيٍ رنك ًٚكٍ انقٕل أٌ 

          قٕذٍٛ إنٗ أػهٗ ْٔاذٍٛ انقٕذٍٛ يرغأٚرٍٛ ٔفٙ َفظ االذجاِ  ذأثٛش( ذقغ ذحد  Bٔيٍ انًخطظ انغاتق َجذ أٌ انثكشج ) 
           يٍ انًؼذنرٍٛ انغاتقرٍٛ ًٚكٍ انرٕصم إنٗ أٌ 

           ًٔٚكٍ ذؼًٛى انًؼادنح انغاتقح إرا  ذؼذدخ انثكشاخ فٙ انصٕسج انرانٛح .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قٕج انشذ فٙ انحثم انز٘ 
 ٚرؼهق تّ انجغى 

 ٔصٌ انجغى

 ػذد انثكشاخ انًغرخذو 
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 اكــــــٕاع االحخكـــــأَ

 

 

 

 

 

 

 

 :  انؼٕايم انًؤثشة فٙ قٕة االحخكاك

 القوة العمودٌة  ③  مساحة األسطح المتالمسة  ② المواد المكونة لألسطح  ①

 :  حؼشٚف يؼايم االحخكاك انغكَٕٙ

 هو النسبة بٌن القوة المؤثرة والقوة المتعامدة عندما ٌكون الجسم على وشك الحركة 

 

           :  قإٌَ حغاب االحخكاك انغكَٕٙ
 : االحخكاك انحشكٙحؼشٚف يؼايم 

 هو النسبة بٌن القوة المؤثرة والقوة المتعامدة عند تحرك الجسم بسرعة ثابتة 

 

           :  قإٌَ حغاب االحخكاك انغكَٕٙ
 

 

 

 

 احتكاك سكونً
 (  F sرمزه ) 

ٌحدث عندما ٌكون الجسم على 
 وشك الحركة 

 قوة االحتكاك = القوة المؤثرة
 الجسم فً حالة اتزان نسبً

ٌنتج عن احتكاك بٌن السطحٌن 
فً حالة عدم وجود حركة بٌن 

 السطحٌن

 احتكاك حركً
 (  F kرمزه ) 

 ٌحدث عندما ٌتحرك الجسم 
قوة االحتكاك أقل من القوة 

 المؤثرة
 الجسم فً حركة

ٌنتج عن احتكاك بٌن السطحٌن 
ٌنتج عن وجود حركة أحد 

 السطحٌن أو كلٌهما

 قوة االحتكاك السكونً

 معامل االحتكاك السكونً

 القوة العمودٌة

 قوة االحتكاك الحركً

 معامل االحتكاك الحركً

 القوة العمودٌة

 االحخكــــــــاك
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 أنواع المستوٌات 

 

 

 

 

 

 : حؼشٚف انًغخٕٖ األيهظ

 هو مستوى عدٌم االحتكاك ) أي أن االحتكاك = صفر ( 

 :  حؼشٚف انًغخٕٖ انخشٍ

 هو مستوي خشن ) االحتكاك على سطح المستوى له قٌمة وتختلف من سطح إلى آخر ( 

 : أٔال : انحشكت ػهٗ يغخٕٖ أفقٙ ٔيائم أيهظ

 :  يؼادالث انحشكت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حشكت األجغاو ػهٗ انًغخٕٚاث انحشكت 

 خشن املس

 أفقً  مائل مائل أفقً 

F a 

Fn 

F g = m g  𝐹𝑋  𝐹 𝑎  𝑚 𝑎 

 𝐹𝑌   𝐹𝑛 − 𝐹𝑔    

60
 o

 

F g = m g 

F g = m g cosθ 

 𝐹𝑋  𝐹𝑎 −𝑚𝑔 sin 𝜃  𝑚 𝑎   𝐹𝑌   𝐹𝑛 −  𝑚𝑔 cos𝜃    
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 :  إرا كاَج انقٕة بضأٚت يٛم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أٔال : انحشكت ػهٗ يغخٕٖ أفقٙ ٔيائم أيهظ

 :  يؼادالث انحشكت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F a 

Fn 

F g = m g  𝐹𝑋  𝐹𝑎 cos𝜃  𝑚 𝑎 

 𝐹𝑌   𝐹𝑛   𝐹𝑎 sin 𝜃 − 𝐹𝑔    
 𝐹𝑋  𝐹𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑖𝑛 −𝑚𝑔 sin 𝜃  𝑚 𝑎   𝐹𝑌   𝐹𝑛   𝐹𝑎 sin 𝜃 −  𝑚𝑔 cos𝜃    

θ F a cos θ 
F a sin θ 

60
 o

 

F g = m g 

F g = m g cosθ 

F a 

Fn 

F g = m g  𝐹𝑋  𝐹𝑎 − 𝐹𝑘  𝑚 𝑎 

 𝐹𝑌   𝐹𝑛 − 𝐹𝑔    
 𝐹𝑋  𝐹𝑎 −𝑚𝑔 sin 𝜃 − 𝐹𝑘  𝑚 𝑎   𝐹𝑌   𝐹𝑛 −  𝑚𝑔 cos𝜃    

60
 o

 

F g = m g 

F g = m g cosθ F k 
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 :  إرا كاَج انقٕة بضأٚت يٛم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F a 

Fn 

F g = m g  𝐹𝑋  𝐹𝑎 cos𝜃 − 𝐹𝑘  𝑚 𝑎 

 𝐹𝑌   𝐹𝑛   𝐹𝑎 sin 𝜃 − 𝐹𝑔    
 𝐹𝑋  𝐹𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑖𝑛 −𝑚𝑔 sin 𝜃 − 𝐹𝑘  𝑚 𝑎   𝐹𝑌   𝐹𝑛   𝐹𝑎 sin 𝜃 −  𝑚𝑔 cos𝜃    

θ F a cos θ 

F a sin θ 

60
 o

 

F g = m g 

F g = m g cosθ F k 
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 :  انًقصٕد بحشكت جًهت

 المقصود بحركة جملة هو حركة جسمٌن أو أكثر تحت تأثٌر قوة واحدة أو مجموعة قوى .

 :  أٔال : حشكت جًهت ػهٗ يغخٕٖ أفقٙ

 مرتبطة ببعضها البعض بخٌط أو متالصقة كما هو موضح بالرسم  أجسامفً هذه الحالة تكون هناك عدة 

 :  انحانت األٔنٗ

 إذا كانت األجسام مرتبطة ببعضها عن طرٌق خٌط كما هو موضح بالرسم 

 

 

 

 

 :  يالحظاث ػهٗ انشعى

 تعتبر قوة فعل ورد فعل  ألنهاقوة الشد بٌن العربتٌن األول والثانٌة متساوٌة  ①

 قوة الشد بٌن العربتٌن الثانٌة والثالثة متساوٌة لنفس السبب السابق  ②

 :  يؼادالث انحشكت نهًجًٕػت

      (   −      )          

 

 

 

 

 حشكت جًهت ػهٗ يغخٕٖ

حركة جملة على مستوى 
 أفقً 

جملة على مستوى حركة 
 أفقً ورأسً

حركة جملة على مستوى 
 مائل ورأسً

T 1 T 1 T 2 

m 1 m 2 m 3 

T 2 Fa 

 محصلة القوة
 مجموع قوى االحتكاك القوة المسببة للحركة

 الكتلة الكلٌة 

 عجلة حركة المجموعة
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   −           

 

   −       

 : انحانت انثاَٛت

 إذا كانت األجسام متالمسة مع ببعضها كما هو موضح بالرسم 

 

 

(           )   :  يؼادالث انحشكت    
 :  ثاَٛا : حشكت جًهت فٙ يغخٕٖ أفقٙ ٔسأعٙ يؼا

أن تكون الجملة فً حالة سكون أو فً  إمافً مثل هذه الحالة 
 حالة حركة 

 قٕحٍٛ  T  =2T 1إرا كاَج انجًهت فٙ حانت عكٌٕ فئٌ 
 متساوٌتٌن ومتعاكستٌن 

             
 هً المسببة لقوة الشد m 1وذلك الن الكتلة 

 أ٘ إنٗ أعفم   1mإرا كاَج انجًهت حخحشك فٙ احجاِ انكخهت 

−             −   :  T  =2 T 1 األفقٙيؼادالث انحشكت نهجغى         
 بجمع المعادلتٌن السابقتٌن نتوصل إلى 

عجلة الحركة المستنتجة  كتلة العربة عدد العربات  قوة الشد 
 من المعادلة السابقة

 قوة الشد 
عجلة الحركة المستنتجة  كتلة العربة

 من المعادلة السابقة

m 1 m 2 m 3 

F a 

 

m 2 

m 1 

Ff 

T 1 

T 2 
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   −    (        )  
 حٌث الجسمٌن ٌتحركان معا فنهما ٌتحركان بعجلة واحدة

 :  جًهّ ػهٗ يغخٕٖ يائم ٔسأعٙثانثا : حشكت 

 فً حالة عدم وجود احتكاك ①

 

 

 

  

−  حركة الجسم على المستوى المائل               
−    حركة الجسم الرأسً         

sin    −    بجمع المعادلتٌن السابقتٌن    (       )  
 فً حالة وجود احتكاك ②

−  حركة الجسم على المستوى المائل         −         
−    حركة الجسم الرأسً         

sin    −    بجمع المعادلتٌن السابقتٌن   −    (       )  
 

 

F g2 

T 2 

F g 1 

m 2 
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 :  حشكت جًهت يؼهقت ػهٗ بكشة

  األكبرفإن الحركة ستكون فً اتجاه الكتلة  m 2أكبر من  m 1عندما تكون 

 :  يؼادالث انحشكت نهجًهت

 

 

 

 

 بجًغ انًؼادنخٍٛ 

    −      (        )  
 يالحظت يًٓت جذا جذا 

ٌمكن تغٌٌر اتجاه الحركة حسب المعطٌات فً المسألة بالنسبة لحركات الجمل السابقة جمٌعا مع مالحظة 
 الالزمة لذلك  اإلشارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 1 

m 2 

𝑚 𝑔 − 𝑇   𝑚  𝑎 

𝑇 −𝑚 𝑔   𝑚  𝑎 
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 :  يغائم ػهٗ انحشكت جغى ػهٗ يغخٕٖ أفقٙ أيهظ

تمٌل بزاوٌة  N 80موضوع على مستوى أفقً أملس . إذا تحرك الجسم تحت تأثٌر قوة  Kg 15جسم كتلته  – 1
60

o  6على األفقً فاذا قطع مسافة قدرها m  . 

 مستخدما الرسم وضح اتجاهات القوى المؤثرة على الجسم  –أ 

 احسب مقدار القوة المتعامدة على الجسم :  –ب 

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

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

 . s 10احسب السرعة النهائٌة التً ٌصل الهٌا الجسم إذا تحرك لفترة زمنٌة قدرها  –جـ 

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

 أفقًٌستقر على سطح   Kg 4درجة شمال الشرق على جسم كتلته 33باتجاه N 20مقدارها  قوة أثرت – 2

 احسب معامل االحتكاك السكونً بٌن الجسم والسطح . ارسم متجهات تأثٌر القوة على الجسم ثم خشن فلم ٌتحرك
 ؟ 

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

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

 أفقًعلى سطح  فتحرك  Kg 4درجة شمال الشرق على جسم كتلته 33باتجاه  N 20مقدارها  قوة أثرت – 3

مقدار القوة احسب  ارسم متجهات تأثٌر القوة على الجسم ثم μ k 0.25. فاذا كان معامل االحتكاك الحركً  خشن
 ؟ المسببة للحركة 

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

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

 ٌستقر على سطح خشن  Kg 4درجة شمال الشرق على جسم كتلته 33باتجاه  N 20مقدارها  قوة أثرت – 4

احسب معامل االحتكاك  . ارسم متجهات تأثٌر القوة على الجسم ثم لم ٌتحركو 30oٌمٌل على األفقً بزاوٌة 

 ؟  السكونً بٌن الجسم والسطح

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

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

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

............................................................................................................................... 
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على أرضٌة خشبٌة ، علما بأن  kg 25حتكاك الحركً عندما تدفع صندوقا خشبٌا كتلته أحسب قوة اال – 5
 μk = 0.2معامل االحتكاك الحركً 

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

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

بسرعة  إسمنتًعندما ٌسحبها على رصٌف  N 52فً زالجة وزنها  N 36ٌؤثر فتى بقوة أفقٌة مقدارها  – 6
 ثابتة ، أحسب معامل االحتكاك الحركً بٌن الرصٌف والزالجة المعدنٌة

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

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

 N 134دوقا ممتلئا بالكتب من مكتبته إلى سٌارته ، فإذا كان وزن الصندوق والكتب معا ـٌدفع عامر صن – 3
، فما مقدار القوة التً ٌجب أن ٌدفع بها عامر حتى ٌبدأ الصندوق فً   μs = 0.2ومعامل االحتكاك السكونً 

 الحركة .

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

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

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

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

 kg 43فوق األفقً ، فإذا كانت كتلته  35oٌنزلق سامً فً حدٌقة األلعاب على سطح مائل ٌصنع زاوٌة  – 8
 فما مقدار القوة العمودٌة بٌن سامً والسطح المائل

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

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

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

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

بالنسبة  34oوتصنع زاوٌة مقدارها  N 18ٌؤثر خٌط فً صندوق كما فً الشكل المجاور بقوة مقدارها  – 9
 لألفقً ، ما مقدار المركبة األفقٌة للقوة المؤثرة فً الصندوق .

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

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

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

............................................................................................................................... 
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كغم فبدأ باالنزالق  احسب  2درجة وضع على أعلى السطح جسم كتلته  33مائل بزاوٌة  مستوى أملس – 13
 تسارع انزالق الجسم -2قوة رد الفعل على الجسم                        -1

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

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

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

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

فإذ   5.5كغم ساكن أسفل سطح خشن معامل احتكاكه  4نيوتن على جسم كتلته  55أثرت قوة مقدارها  – 11
 م احسب7درجة  وارتفاعه  45السطح كانت زاوية ميل 

 سرعة الجسم في نهاية السطح   -2تسارع الجسم أثناء صعوده                -1

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

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

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

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

جسم يستقر على سطح طاولة خشن  سحب بميزان نابضي فبدا بالحركة بسرعة ثابتة عندما كانت قراءة  – 12
 احسب 2ث\م 5.5تسارع الجسم  نيوتن وأصبح 1.1نيوتن  فإذا أصبحت قراءة الميزان  5.3الميزان 

 كتلة القطعة -2اك                            قوة االحتك - 1 

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

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

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

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

30( على زالجة . ٌنزلق إلى أسفل منحدر ثلجً ٌمٌل على األفقً بزاوٌة )  kg 50ٌقف شخص كتلته )  – 13
 

o  ( فإذا كان معامل االحتكاك الحركً بٌن الزالجة والثلج )5( فما سرعة الشخص بعد مرور )  0.15 s  من )
 بدء الحركة 

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

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

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

............................................................................................................................... 
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( موضوع على ســطح أفقً خشــن  kg 6جســم كتلتــه )  – 14
وٌتصــل بطـرف ســلك ٌمر على بكــرة ملســاء ومهمــلة الوزن 

( ٌوضع  kg 12للسكك جسم كتلته )  اآلخرومعلق بالطـرف 
بشكل رأسً كما مبٌن فً الشكل المجاور احسب معامل 

 االحتكاك بٌن الجسم

  (m 1 والسطح األفقً حٌنما تتحرك المجموعة من السك ) ون
m / s 7بتعجٌل مقداره ) 

 2  ) 

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

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

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

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

ٌرتبط قالبان بسلسلة على بكرة بال احتكاك وبال كتله  – 15
بحٌث ٌكون القالب األول موضوعا على مستوى مائل والثانً 

وٌة للمستوى كما هو موضح فً الشكل . معلقا من الحافة العل
( بٌنما تبلغ كتلة القالب  kg 16تبلغ كتلة القالب المعلق ) 

( ٌبلغ معامل االحتكاك  kg 8الموضوع على المستوى المائل ) 
( ٌتم اطالق الثقلٌن  0.23الحركً بٌن القالب والمستوى المائل ) 

 من وضع السكون 

 أ ( ما مقدار تسارع القالبٌن 

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

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

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

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

 ب ( ما مقدار الشد فً السلسلة التً تربط القالبٌن 

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

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

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

 

 

 

m 1 = 6kg 

m 2 = 12kg 
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( مربوطتان معا  kg 3)  األخر( وكتلة  kg 5ثقالن كتلة احدهما )  – 16
بحبل عدٌم الكتلة كما فً الشكل . الحبل مربوط على بكرة عدٌمة الكتلة 

 وعدٌمة المقاومة . ٌتم اطالق الثقلٌن من وضع السكون أوجد ما ٌلً 

 أ ( الشد فً الحبل 

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

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

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

 ب ( تسارع الثقلٌن 

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

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

(  kg 7رة . ربطـت فً احـد طرفٌها كتلة مقدارها ) ٌمر فوق بكحبل  – 13
( احسب عجلة الحركة و  kg 9مقدارها )  أخرىكتلة  األخروفً الطرف 

 الشد فً الحبل . 

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

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

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

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

18 –  

 

 

 

( . العربـة األولى تعمل كمحـرك أو قاطـرة تســحب  t 15قطار انفاق ٌتكون من ثالث عربات وزن كل منها ) 
(  N 900( وٌباشـر االحتكاك مقاومـة للمحـرك مقـدارها )  KN 42العـربات على القضبــان بقـوة قـدرها ) 

 على كل عربة أوجد 

 أ ( عجلة حركة القطار 

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

............................................................................................................................... 
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 فً الوصلة بٌن العربتٌن األولى والثانٌة  T 1ب ( قٌمة الشد 

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

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

 فً الوصلة بٌن العربتٌن الثانٌة والثالثة  T 2جـ ( قٌمة الشد 

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

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

( على  kg 20  و kg 30( كتلتاهما )  Bو  Aالقالبان )  – 19
 ( أوجد  0.2الترتٌب ومعامل االحتكاك لكل سطح ) 

 أ ( عجلة حركة المجموعة 

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

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

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

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

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

  Tب ( الشد فً الحبل 

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

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

 من البٌانات الموضحة على الشكل المجاور احسب  – 23

 أ ( عجلة حركة المجموعة 

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

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

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

  ب ( قوة الشد فً الحبل

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

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

............................................................................................................................... 
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( ببعضهما بمفصل على  m 8و  m 5ٌتصل لوحان طولهما )  – 21
( من األرض . وضع قالبان متساوٌان فً الوزن على  m 4ارتفاع ) 

اللوحٌن ووصال بحبل ٌمر على بكرة ملساء عند القمة كما هو مبٌن 
ٌن هو ــاك بٌن القالبٌن واللوحــبالشكل المجاور . فإذا كان معامل االحتك

 ( . اثبت أن المجموعة متزنة  0.3) 

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

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

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

( على منضدة أفقٌة بحبلٌن ٌمران  kg 10ٌتصل قالب كتلته )  – 22
دة ــضرفٌن المقابلٌن للمنــد الطــكاك مهمل ( عنــرتٌن ) االحتــعلى بك

هما ــمٌن كتلتٌــالن جســاور . وٌحمل الحبـكل المجــكما هو مبٌن فً الش
 (6 kg  9و kg  على الترتٌب ما هً السرعة التً ٌكتسبها الجسم الذي )

 ( من السكون  m 1( بعد أن ٌسقط مسافة قدرها )  kg 9كتلته ) 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


