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102فيز –1فيزياءمقرر ال
م2022/2021العام الدراسي -الثانوي ولللصف األ

(الزمن –الموقع : ) الفصل الثاني 



يوضح املفاهيم املرتبطة ابملوقع والزمن -1
ك ظن هرر   ، ويرر   كررةاحلر يتعرررأ ظمة ررة اثيرر املياخ امل ررتس مة   م ررا   -2

األمة ة تؤملر   إشا ة مواقع األج ام 
ع األج رام ي تس م املسططاخ التوضيحية لإلجابة عن األسئلة يول مواق-3

وإزايتها

أهداف الدرس



مقطة األص النةام اثي املي، 
امل افةاملوقع، 

الك ياخ الع ديةالك ياخ املتجهة، 
، اإلزايةالفرتة الزمنية

المفردات الجديدة



الموقع والزمن

؟التصويريةالحركةمخططاتمنوالزمنالمسافةقياساتأخذالممكنمنهل

صورهتالذيالمنظرضمنوقفساعةووضعالعّداء،مسارطولعلىاألرضعلىمتريقياسشريطوضعيمكننعم،
.الكاميرا

(102فيز)1الفيزياء-املوقع والزمن         



النظام اإلحداثي 
قيمفيهتتزايدالذيواالتجاهتدرسه،الذيللمتغيراألصلنقطةموقعيحددبحيثالحركةلوصفيستخدمنظام▪

.المتغير
.الوقفساعةليتشغولحظةالقياس،لشريطالصفريةبالنهايةاإلحداثيالنظاميحدد▪

(102فيز)1الفيزياء-املوقع والزمن         

.صفًراالمتغيرينمنكلقيمةعندهاتكونالتيالنقطةهياألصلنقطة▪



موقع العّداء

.(الموقعمتجه)العّداءموقعتمثلالتيالنقطةإلىاألصلنقطةمنسهمبرسمالعداءموقعتعيينيمكن✓
.األصلنقطةعنالجسمبعدعلىالسهمطوليدل✓
.الجسمموقعإلىاألصلنقطةمندوماالسهميتجه✓

:املوقع 
جلسم املسافة الفاصلة بني ا

ونقطة األصل وميكن أن 
تكون موجبة أو سالبة

d
1 d

نقطة 2
األصل

(102فيز)1الفيزياء-املوقع والزمن         



نقطة األصل 

؟الشجرةعناإلنارةعموديبعدكم:سؤال

(102فيز)1الفيزياء-املوقع والزمن         

موقع الجسم السالب

4بعدعلىاألصلنقطةاختيارعند mإنف،اليميننحوالموجباالتجاهفييمتدالذيالمسافةمحورعلىالشجرةيسار
9يبعدالذيالموقع m5يبعدالشجرةيسارإلى mسالبًاموقعهويكوناألصلنقطةيسارإلى.

21يبعد:اإلجابة mموجبموقعهويكون.



الكميات الفيزيائية 

الكميات العددية

ها تحديد كميات فيزيائية يكفي لتعيين
.مقدارها فقط

الطول –المسافة: مثل 
درجة الحرارة-الزمن

مقدارها كميات فيزيائية يتطلب تعيينها تحديد
.واتجاهها وفقًا لنقطة اإلسناد

السرعة –الموقع –القوة–اإلزاحة :مثل
(الثقل ) الوزن –( العجلة ) التسارع 

الكميات المتجهة

يةتصنيف الكميات الفيزيائ

(102فيز)1الفيزياء-املوقع والزمن         



Δd - d

المسافة

ة عددية تصف بعد الجسم عن نقطة األصل كمي
وتكون دائماً موجبة

Δd = df - di

يّر الذي متجهة تمثّل مقدار التغكميات فيزيائية 
يحدث لموقع الجسم في اتجاه معين

اإلزاحــــة

المسافة واالزاحة

(102فيز)1الفيزياء-املوقع والزمن         



تمارين حسابية

ا
ا
ا
ا
ا
1
1
1
1
1

في نفس االتجاه 60mفي اتجاه الشرق ليصل الى مدرسته ومن ثم يواصل مسافة m 120يقطع احمد مسافة 
قطعها احمد التىالمسافة واالزاحة احسب ، ليصل الى المتجر 

(102فيز)1الفيزياء-املوقع والزمن         



تمارين حسابية

ا
ا
ا
ا
ا
1
1
1
1
1

80مسافةيبعدالذيجدتهابيتالىالشرقباتجاهبيتهامنمريمتنطلق mالذيصديقتهابيتالىغرباتتحركثم
20مسافةالمتجرالىنفسهباالتجاهتواصلذلكوبعدجدتهامنزلعن30mمسافةيبعد mواالزاحةالمسافةاحسب
مريمقطعتهاالتى

(102فيز)1الفيزياء-املوقع والزمن         



تمارين حسابية

ا
ا
ا
ا
ا
1
1
1
1
1

:أجب عن التالي غرباً  km 400ثم مسافة شماالً  km 300تحركت سيارة مسافة 
احسب اإلزاحة النهائيةاحسب المسافة المقطوعة 

(102فيز)1الفيزياء-املوقع والزمن         



تمارين حسابية

ا
ا
ا
ا
ا
1
1
1
1

شرقاً ثم بعد نهاية اليوم الدراسي تعود مرة 20kmفي الصباح تتحرك من منزلك إلى مدرستك التي تبعد مسافة 
:أخري إلى منزلك أجب عن التالي 

ما هي المسافة الكلية التي قطعتها خالل هذه الرحلة ؟   
ما هي إزاحتك الكلية خالل هذه الرحلة ؟  

(102فيز)1الفيزياء-املوقع والزمن         



تمارين حسابية

ا
ا
ا
ا
ا
1
1
1
1

(102فيز)1الفيزياء-املوقع والزمن         



بالتّوفيقاألمنياتأطيبمعالدرسانتهى


