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 مقدمة

 
 ولمبياد؟هو األ ما
حزمةةةة مةةةا الم ةةةابقات ال ةةةنوية لةةةي مرةةةاالت العلةةةوم والرياضةةةيات  م عةةةدد  المراحةةة    

والم ةة ويات ولةةة زطةةة زمنيةةة محةةدد  زةةر  العةةام الدرا ةةي و  ةة  د  طالبةةات المراحةة  

 )الصفو  العليا( والم و طة والثانوية برميع اإلدارات ال عليمية.االب دائية 

 

 فروع األولمبياد: 

 
 

 مسابقة تنافسية بين طالبات المدرسة ولمبياد العلمي المدرسي:األ

 مسابقة تنافسية على مستوى اإلدارة التعليمية  ولمبياد العلمي المحلي:األ

 مسابقة تنافسية على المستوى الوطني ولمبياد العلمي الوطني:األ

األولمبياد

الشباب

ياء ز في 

كيمياء

رياضيات

ز  الناشئي 

رياضيات

علوم

األشبال 

رياضيات

علوم
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 ولمبيادألأهداف ا
  :ةالعام ةف االستراتيجياهداأل

 تعزيز القيم والمهارات للطالبات .1

 تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار. .2

 :األهداف التفصيلية لألولمبياد

 السعودية.اإلسهام في تحقيق أهداف السياسة التعليمية بالمملكة العربية  ▪

 االعتزاز بالمبادئ والقيم اإلسالمية التي حثت على العلم والتعلم. ▪

 2030اإلسهام في تحقيق رؤية المملكة  ▪

 تعزيز االنتماء الوطني والسمع والطاعة لوالة األمر. ▪

 غرس الميول واالتجاهات اإليجابية نحو العلوم والرياضيات. ▪

 بث روح المنافسة والتميز في مناخ تربوي آمن.  ▪

 تحقيق التكامل بين النشاط والمقررات الدراسية. ▪

 تنمية المهارات العلمية التطبيقية لدى الطلبة.   ▪

 تقديم مؤشرات على جودة أداء معلمي العلوم والرياضيات. ▪

 اإلسهام في بناء جيل مبدع قادر على التعامل مع العالم بلغة علمية. ▪

والتةةدرع علةةى اسةةتعمال لغةةة تنميةةة التفكيةةر الرياضةةي والمهةةارات الحسةةابية   ▪

 األرقام واإلفادة منها في المجالين العلمي والعملي.

تنميةةة الثقافةةة العلميةةة اإلبداعيةةة فةةي مجةةال حةةل المشةةكالت بةةالطر  واألسةةالي   ▪

 العلمية.

 التمثيل المشرف للمملكة في المحافل الدوليّة بمشاركات متميزة. ▪
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  Performance Indicatorsمؤشرات األداء 

عبةةارات ت ةةق بدقةةة مةةا يجةة  أت يكةةوت المةةتعلم قةةادرام علةةى أدا ةة  بعةةد مةةرور  وهةةي 

   وفي هذ  الحقيبة ستقاس بـ:بخبرة تعليمية تعلمية

 نسبة الطالبات المشاركات في األنشطة غير ال فية  ▪

 ح ل عليها الطالباتتوسمة التي عدد الميداليات واأل ▪

 العالمية في المسابقات العلمية الطالباتدد مشاركات ع ▪

 

 Scope  &Sequence  مصفوفة المدى والتتابع 

يعمد م ممو المناهج إلى عمل خريطة شاملة  تمكنهم من رسةم أبعةاد ومحتويةات      

المنهج المراد ت ميم   ويبدأ بوثيقة المنهج؛ لكونها الخطوة التي من خاللها يتم لملمةة 

المةنهج مةن مواضةيع ومهةارات  أورا  الخبراء للوصول إلى اتفا  على مةا سةيتناول  

  وخبرات وأنشطة.

علةى عمليةة المةدى والتتةابع؛  وبعد الشروع في عملية بناء المنهج  يركةز الخبةراء     

ر ذي أبعةاد تربويةة  مةن حيةث التعمةق فةي تنةاول المواضةيع  وألهميتها في عمةل ت ة

 الدراسية.واختيارها  وآلية تقديم المحتوى بشكل متناغم على مدى السنوات 

مجموعة من الموضوعات التي تقدم طةوال مراحةل التعلةيم العةام  فالم فوفة هي      

جةدول حيث يةدر  المحتةوى فةي  ويراعى فيها االلتزام بالخطة في المراحل التعليمية 

يوضةةت تةةدفق المفةةاهيم واألفكةةار الر يسةةة الةةواردة فةةي المةةنهج ب ةةورة أفقيةةة ورأسةةية 

 برز التكامل الرأسي واألفقي بين موضوعات المادة.ويها  ل فوف التعليم العام جميع

مفةردات الم ةفوفة  يكوت هناك اتسا  بين محتواهةا العلمةي ووتحاول الحقيبة أت      

وعلةةى المعلمةةة التةةي تنفةةذ هةةذ  الحقيبةةة التعمةةق فةةي طةةرح المعلومةةات والموضةةوعات 

ة للتعةود علةى أنمةاط وتعويد الطالبات على العمق والعودة للمراجع العلمية المتخ  

 وأشكال األسئلة المختلفة. 
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 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع م

 9 والوحدات واألبعاد القياس 1

 16 الكميات القياسية والمتجهة 2

 23 االنتقاليةالحركة  3

 28 قوانين نيوتن 4

 32 الشغل والطاقة والقدرة 5

 37 الزخم الخطي  6

 41 الجاذبية 7

 46 لمغناطيسيةوا الكهربية 8

 81 المراجع 9
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 دليل البرنامج
 اسم البرنامج:

 ولمبياد الوطني للعلوم والرياضاتاأل

 الهدف العام من البرنامج:

اكساع الطالبات معلومات ومعارف ومهارات في مستويات عليا من التفكير لتهيئةتهن 

 العالمية.للدخول في المنافسات الوطنية استعداد للمنافسات 

 األهداف التفصيلية:

 على:ة كوت قادرتأت  التدري  على الحقيبةفي نهاية  الطالبةيتوقع من 

 اتقات جميع المهارات العلمية •

 الح ول على معارف مركزة في المادة العلمية •

 المستهدفون من البرنامج:

 طالبات التعليم العام في المراحل التالية:

 الثانويطالبات الصف األول والثاني 
 

 بالمدارس الفيزياءمعلمات  المنفذون:

 ف ل دراسي مدة البرنامج:

 أسبوع 14× ساعات  4 عدد الساعات:

 أسبوع 14وينفذ في حصص النشاط غير الصفي لمدة  
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 المنهاج
 

 الزمن موضوعات الوحدة اليوم

 دقيقة 60 المادة والمحتوى العلمي األول

 دقيقة 60 أسئلة وتدريبات الثاني

 دقيقة 60 أسئلة وتدريبات الثالث

 دقيقة 60 مطويات أو تجارع عملية أو مجلة حا ط الرابع

 12 المجموع
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 إرشادات للمدربة

قبةةل التةةدري  والقةةراءة فةةي المراجةةع حقيبةةة الطةةالع علةةى اإلعةةداد الجيةةد واال •

 .مستويات علياب الحقيبةأهداف  العلمية بهدف االثراء العلمي للمعلمة لتحقيق

 التأكد من توفر جميع األدوات الالزمة وجاهزية كل شيء قبل بدء الدورة.. •

 إلى مجموعات ما أمكن. اتتوزيع المتدرب •

 تحدد كل مجموعة مقررام لها لكتابة اإلجابة الموحدة. •

 .ات بناء على رغباتهن وتفوقهن الدراسي واألخالقيلمتدربلطالبات ااختيار ا •

 اط لإلشراف والمتابعة.التجول بين المجموعات أثناء النش •

 .تهنركزي على احتياجاو الطالباتعلى  يفي الوقت المحدد وتعرف  يابد •

 من بداية الدورة إلى نهايتهاة مبدع ينوك •

 .هنقدوة ل ينووكمع الطالبات بالعالقات اإلنسانية  ياهتم •

 بالتفاعل اللفظي وغير اللفظي  ياهتم •

  المعرفةعلى األسئلة وعلى تبادل  الطالبات يشجع •

 األسالي  والوسا ل التدريبية  ينوع •

 إرشادات للطالبات المتدربات

 في جميع األنشطة  ي شارك •

  تاليوالزم ةأفكار المدرب ياحترم •

 فكار بأدع إت كانت هناك حاجة األ يأنقد •

 على استثمار الوقت  ياحرص •

 الدور الذي يسند إليك في المجموعة  يتقبل •

 أفراد مجموعتك في المشاركة في النشاطات  يحفز •

أثنةةاء البرنةةامج  تاليوالةةزم ةعلةةى بنةةاء عالقةةات طيبةةة مةةع المدربةة ياحرصةة •

 للح ول على أكبر قدر من المعرفة.التدريبي 

 ما تعلمت  في البرنامج.تطبيق على  ياحرص •
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 األنشطة واألساليب التدريبية المستخدمة في البرنامج:

 التعلم التعاوني •

 م باألقراتالتعل •

 التعلم النشط تاستراتيجيا •

 الوسائل التدريبية المستخدمة في البرنامج:

 السبورة الذكية •

 اللوحة القالبة •

 تجارع عملية حس  المحتوى العلمي •

 أفالم فيديو •

 مطويات وأورا  •
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 والوحدات واألبعاد القياس األسبوع األول
 العلميةالمادة  الحصة األوىل 

 أسئلة وتدريبات الحصة الثانية والثالثة
 مطويات أو تجارب عملية أو مجلة حائط الحصة الرابعة

 المفردات
 النظام الدولي(-الكميات الفيزيا ية - القياس - ما الفيزياء؟) القياس والوحدات واألبعاد

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

 العلمية المفاهيم
 : قياسالطرق الرياضية لل

يسةةتخدم علمةةاء الفيزيةةاء الرياضةةيات بوصةةفها لغةةة قةةادرة علةةى التعبيةةر عةةن القةةوانين 

للتعبيةرات الرياضةية عةن تات قيوهناك طر والظواهر الفيزيا ية بشكل واضت ومفهوم.

 :ظاهرة أو مفهوم فيزيا ي
 الرياضيةا  زدام المعادالت  -

 البيانية...... مالر وا  زدام  -

 : القياس

هو مقارنة كمية مر ولة بأزرى معيارية  لمثر عند قياس ك لة ر ةم ن ة زدم الكميةة 

  وبالمثة  عنةد قيةاس م فةة عليةا عالميةا  و وهة kilogram (kg)رام المعيارية الكيلور

 SI Unitsقياس كميات ليزيائية أزرى  وي مى هذا النظام بالنظام الدولي للوحدات 
 

 الكميات األساسية

 الكميات األساسية ووحدات قياسها في النظام الدولي
 رمز الوحدة األساسية ساسيةالوحدة األ ساسيةالكمية األ

 Length Meter M( Lالطول )

 mass Kilogram Kg( mالكتلة )

 time Second S( tالزمن )
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 (SIالنظام الدولي للوحدات )
 وحدات أساسية في النظام الدولي للوحدات هي:  7هناك 

   ويحةدد المتةر الطةوليmويرمةز لة  بةالرمز   الطةول ويقةاس بواسةطت  المتر
  .الكريبتوت إلشعاع ذرة بالطول الموجي

   kg  ويرمز ل  بال الكتلة وتقاس بواسطت  الكيلوغرام

  .السيزيوم تحدد بمدة اشعاع ذرة  s  ويقاس بها الزمن ويرمز لها بال الثانية

 األمبير
بةةين  الكهروديناميكيةةة ويحةةدد بةةالقوة التيةةار الكهربةةا ي ويقةةاس بةة  شةةدة

  .موصلين

  kل  بـ  وتقاس ب  درجة الحرارة ويرمز  الكلفن

 الشمعة
وهةي مقةدار  "cd" وليس لهةا اخت ةار فةي اإلنجليزيةة الضوء وتقيس شدة

  البالتين المتجمدة. اإلشعاع الناتج من ذرة

 المول
عةدد  الكيميةاء  والمةول هةو وحةدة لقيةاس كميةة المةادة ويسةتخدم عةادة فةي

مةن الجزيئةات األساسةية  سةواء ( 6.0221415×2310)تقريبةا  أفوجةادرو
  .الحديث يدور عن ذرات أو جزيئات لمرك  ماكات 
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 دقة والضبط في القياس
تمثل الدقة والضةبط خاصةية مةن خ ةا ق القةيم المقيسةة  وتسةمى درجةة االتقةات فةي 

 القياس بدقة القياس  وتعبر عن مدى تقارع نتا ج القياس بغض النظر عن صحتها.

وتعتمد الدقة علةى كةل مةن األداة والطريقةة المسةتخدمة فةي القيةاس وكلمةا كةات تةدريج 
 صغيرا كانت القياسات أكثر دقة.األداة 
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 أسئلة وتدريبات
 ؟ذا توصق المفاهيم الفيزيا ية بواسطة المعادالت الرياضيةمال: 1س

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

............................................................................................................................ 
 .Bو qو Fعلى بداللة كل من  vللح ول  F=Bqvيدي كتابة المعادلة : اع2س

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

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

وفي تجربةة لقياسةها  m/s2 9.80: القيمة المقبولة لتسارع الجاذبية األرضية هي 3س
 مة؟ فسري إجابتك.هل تقبل هذ  القي m/s2 9.4باستخدام البندول ح لت على قيمة 

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

 أربعةةةيسةةجلوا  أت الفيزيةةاءطةةالع فةةي مختبةةر  أربعةةةمةةن  الفيزيةةاءطلةة  معلةةم : 4س
 :قياسات بوحدة سم لطول مغناطيس فكانت النتا ج كما في الجدول التالي

 المغناطيس       
 االسم  

 القياس
 الرابع الثالث الثاني األول

 cm 7 cm 15 cm 20 cm 12 حذيفة
 cm 5 cm 9 cm 14 cm 11 حمدأ

 cm 7 cm 8 cm 7 cm 8 حسن
 cm 4 cm 9 cm 13 cm 7 انس

م؟  أيهم تعتبر قياسات  أكثر اتساقا
 حسن -أ
 حذيفة -ع
 أنس -ت
 أحمد  -ث

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

 رسةةم منظةةر لحديقةةة المدرسةةة علةةى ورقةةة دفتةةر مالحظةةات عاديةةة: يريةةد أحمةةد 5س
 باستخدام مقاييس الرسم. فأي المقاييس التالية هو األنس ؟

 سم 1سم لكل  1 -أ

 سم لكل كيلومتر 1 -ع

 سم لكل ملم 1 -ت

 سم لكل متر 1 -ث

 ؟في السؤال السابق ما الذي يدعونا للجوء إلى مقاييس الرسم
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
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(. فةةاذا KWhبةر عةةن الطاقةةة الكهربيةةة فةةي المنةازل بوحةةدة كيلةةوواط. سةةاعة ): يع6س
خةةالل شةةهر فعبةةري عةةن كميةةة ( 300KWh)كانةةت قةةراءة عةةداد الكهربةةاء فةةي منةةزل 

 الطاقة المستهلكة بوحدة:
  KWh = 3.60 MJ 1 إذا علمت أت ( J) الجول .1
 J19-10×1.60ev = ( 1 ((  إذا علمت أت eVااللكتروت فولت ) .2

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

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

ض المسةاطر الخشةبية ال يبةدأ صةفرها عنةد الحافةة  وإنمةا بعةد عةدة ملمتةرات : بع7س

 .منها. كيق يؤثر هذا على ضبط المسطرة
............................................................................................................................ 

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

 هل يؤثر اختالف زاوية النظر في دقة القياسات التي تجريها؟ وضحي ذلك.: 8س
............................................................................................................................ 

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

جسام أو قطرها إلى أقةرع ستخدم لقياس طول األيجهاز وهو لديك ميكروميتر ): 9س

0.01 mmمةن  قارني بين  وبين مسطرة مترية ذات نوعية جيدة  ( منحٍن بشكل سيء

 حيث الدقة والضبط؟
............................................................................................................................ 

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

  .cm 20.3   وارتفاع cm 18.1   وعرض cm 19.2 صندو  طول : 10س

 ما حجم ال ندو ؟ .أ

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

 ما دقة قياس الطول؟ وما دقة قياس الحجم؟ .ع

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

 صندوقا من النوع نفس ؟ 12ما ارتفاع مجموعة من  .ت

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

 قا؟صندو 12ما دقة قياس ارتفاع ال ندو  مقارنة بدقة ارتفاع  .ث
............................................................................................................................ 
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 ؟kHz 750في MHz : كم 11س
............................................................................................................................ 

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

 .kmبوحدة cm 5201 بري عن : ع12س
............................................................................................................................ 

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

م(؟ 366: كم ثانية في السنة الميالدية الكبيسة )السنة الكبيسة 13س  يوما
............................................................................................................................ 

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

 .km/hإلى  m/s 5.30: حولي السرعة 14س
............................................................................................................................ 

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

الحجم(  فأوجدي كثافة مكع  من ال ل   /الكتلة  =ذا علمت أت )الكثافة : إ15س
 Kg/m3بوحدات النظام  cm 5.32وطول ضلع   g 856كتلت  

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

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

 رياالم فاحسبي: 40لاير  فاذا كات سعر جم  1600: اشتريت خاتما ذهبا بمبلغ 16س

 كتلة الخاتم بوحدة الجرام -
 كتلة الخاتم بالوحدة الدولية. -
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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ي األسبوع الث
 الكميات القياسية والكميات المتجهة انز

 المادة العلمية الحصة األوىل 
 أسئلة وتدريبات الحصة الثانية والثالثة

 مطويات أو تجارب عملية أو مجلة حائط الحصة الرابعة

 المفردات
 ظمة االحداثياتأن –ة جهالكميات المت – الكميات القياسية) الفيزيا ية الكميات •

 (خ ا ق المتجهات –
....................................................................................................................................... 

 العلمية المفاهيم
 هما: تنقسم الكميات الفيزيائية إلى قسمين

 Scalar Quantities (القياسيةالعددية )الكميات  •
 هي كميات فيزيا ية تحدد بالمقدار فقط ويتم التعامل معها بالطر  الجبريةة المعتةادة    

   الشغل....ومن األمثلة عليها: الطول  الكتلة  الزمن  الكثافة
 Vector Quantities  الكميات المتجهة •

ومةن  إضةافة إلةى نقطةة االسةناد  معةا هي كميات فيزيا ية تحةدد بالمقةدار واالتجةا      
 العزم ..  الوزت  السرعة المتجهة  القوة  الكميات المتجهة: التسارع على مثلةاأل

فةي تةي تسةتخدم وطرحها وضربها ليس بنفس الطريقة ال الكميات المتجهةجمع إت      
يةةتم التعبيةةر عةةن المتجهةةات باسةةتخدام األسةةهم  بحيةةث يعبةةر طةةول و الكميةةات القياسةةية.

 .ما االتجا  الذي يشير إلي  فان  يعبر عن اتجا  هذا المتج السهم عن مقدار المتج   بين
 أنظمة االحداثيات:

تسمى  هو نظام تم بناء  لتحديد موقع االجسام مقارنة بنقطة مرجعية متفق عليها     
 .بنقطة األصل

 في بعد واحد متجهاتالأوال: 
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 المتجهات ثنائية األبعادثانيا: 

لتبسةةيط التعامةةل مةةع سةةطت مسةةتو أو فةةي اتجةةاهين وهةةي متجهةةات أو حركةةة علةةى      

 للها إلى مركبات سينية وصاديةحالمتجهات: ن

 

Ax = a cos 𝜃     𝐴𝑛𝑑        𝑎𝑦 = 𝑎 𝑠𝑖𝑛𝜃 

𝑎𝑥2√الحظ أت: + 𝑎𝑦2|=a|    ت أو𝒂𝒚𝒂𝒙 tan𝜃 = 
 

 

 تحليل المتجهات أمثلة توضيحية ل

درجةة مةن محةور  30وي نع زاوية قدرها   وحدات 5مامك مقدار  أالمتج  الذي  (1
 ساعة.لالسينات الموج  عكس عقارع ا

 لى مركبتين:إيمكن تحليل هذا المتج       

  المركبة السينية

     5cos 30  =Ax = |a| cos 𝜃 

    المركبة الصادية

       5sin 30 =Ay = |a| sin 𝜃  
 

درجةةة مةةن  130وي ةةنع زاويةةة قةةدرها   وحةةدات 7مامةةك مقةةدار  أالمتجةة  الةةذي  (2
 محور السينات الموج  عكس عقارع الساعة.

 لى مركبتين:إيمكن تحليل هذا المتج      

 المركبة السينية 

5.= 7 cos 130 = - 4   Ax = |a| cos 𝜃 

 المركبة الصادية 

4    .= 7 sin 130 = 5  Ay = |a| sin 𝜃 
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 الذي تقع في .تعتمد إشارة مركبة المتج  على الربع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ية األبعادالثالمتجهات ثثالثاً: 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 خصائص الكميات المتجهة:

تحتةا  إلةى مقةدار واتجةا  ليةتم التعبيةر عنهةا   هةاخ ةا ق  كونة للكميات المتجهة عد
  خ ا ق هذ  المتجهات:

يكوت المتّجهات متساويين فقط إذا كانا يمتلكات نفس الطةول أي  تساوي المتجهات: -1
 .االتجا المقدار نفس   ويُشيرات إلى االتجا  نفس  أي لهما نفس 

 
م؛ أي  معريمكن  جمع المتجهات: -2 المتجهات عن طريةق جمةع ُمرّكبةات المتّجة  معةا

 جمع المركبات السةينيّة  وجمةع المركبةات ال ةاديّة  وجمةع المركبةات العينيّةة كةل
ةع المتجة  األول  على حدة  أو يمكن جمع المتجهةات بطريقةة هندسةيّة؛ بحيةث يوضل

م مةن ذيةل ثّم يوضةع ذيةل المتجة  الثةاني علةى رأس األول  وفةي النهايةة يُرسلةم سةه
المتج  األول إلى رأس األخير  ويكوت حاصل الجمع هو هذا المتج  األخيةر الةذي 

 .ةبداليإعملية جمع المتجهات إت تّم رسم   وهو ما يعرف بالمتج  المح ل  
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  المتجه السالب: -3

(  فاّت المتّج  السال  من  هةو المتجة  الةذي يُعطةي صةفرام عنةد Aلو كات لدينا المتج  )

(  وللمتج  السال  نفس مقدار نسةخت  الموجبةة  ولكنّة  يكةوت فةي Aالمتج  )جمع  مع 

 .180°االتجا  المعاكس ل ؛ أي أت بينهما 
 

  طرح المتجهات: -4

عملية الطرح في المتجهات هي نفسها عملية الجمع  ولكن بدل جمع متجهةين فانّة  تةتم 

الثةةاني بعةةد عكةةس  إضةةافة المتجةة  األول إلةةى سةةال  المتجةة  الثةةاني؛ أي إضةةافة المتجةة 

 اتجاه .
 

  ضرب متجه بكمية قياسية: -5

عمليةةة ضةةرع المتجةة  بكميةةة قياسةةية هةةي ليسةةت إال تغييةةرام لطةةول المتجةة   أي تغييةةرام 

 لمقدار ؛ أما اتجاه  فلن يتغيّر إذا تم ضرب  بأي رقم.
 

  ضرب المتجهات ببعضها البعض: -6

يوجةةةد نوعةةةات مةةةن الضةةةرع عنةةةد الحةةةديث عةةةن ضةةةرع 

م  فانة  سةتنتج  م نقطيةا المتّجهات؛ فعند ضةرع متجهةين ضةربا

كميّة قياسيّة؛ ولهذا يعرف هذا الضرع بالضةرع القياسةي  

م  فةةات النةةاتج  م تقاطعيةةا بينمةةا إذا تةةم ضةةرع متجهةةين ضةةربا

م علةى كةال المتّجهةين اللةذين تةّم  م جديةدام عموديةا سيكوت متجها

 ؛ ولهذا يعرف هذا الضرع بالضرع االتجاهي.ضربهما
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 أسئلة وتدريبات
 

م:: 1س   مثلي بيانيا
 نيوتن. 250وزت جسم مقدار   -
 درجة باتجا  الشمال الشرقي. 40قوة تعمل في زاوية مقدارها  -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

قارت طالبات متجهي الموقع اللذات رسماهما علةى المخطةط التوضةيحي للحركةة : 2س
         لتحديةةةد موقةةةع جسةةةم متحةةةرك فةةةي اللحظةةةة نفسةةةها  فوجةةةدا أت المتجهةةةين المرسةةةومين 

 . فسري ذلك.يشيرات إلى االتجا  نفس  ال
............................................................................................................................ 

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

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

 

م لطولهةا؟ وضةحي 3س : هل يمكن لمتج  أت يكوت أق ر من إحدى مركبتي  أو مساويا
 ذلك.

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

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

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

........................................................................................................................... 
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ة فةةي خةط مسةةتقيم مةةن البقالةة إلةةى مكتةة  البريةد  ولتمثيةةل حركتهةةا : تتحةرك سةةيار4س
م نقطةة األصةل فية  البقالةة  واتجةا  حركةة السةيارة هةو االتجةا   م إحةداثيا استخدمت نظاما
م نقطةةة األصةةل فيةة  مكتةة  البريةةد   م إحةةداثيا الموجةة . أمةةا زميلتةةك فاسةةتخدمت نظامةةا

تفقات علةةى كةةل مةةن موقةةع واالتجةةا  المعةةاكس لحركةةة السةةيارة هةةو الموجةة . هةةل سةةت
 السيارة واالزاحة والمسافة والفترة الزمنية التي استغرقتها الرحلة؟ وضحي ذلك.
............................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

 أوجدي: A = 5 , B = 3بينهما مقدار  60Oمتجهات الزاوية  A , B: 5س
 )أ( حاصل الضرع القياسي

 )ع( حاصل الضرع االتجاهي لهما.
 دعمي إجابتك بالرسم التخطيطي.

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

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

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

في أي من الحاالت التالية تعبر المركبات السينية وال ةادية عةن المتجة  تعبيةرا : 6س
 صحيحا؟

 

 

 

 

 
............................................................................................................................ 
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درجةة مةع المحةور السةيني  50وي ةنع زاويةة قةدرها   وحةدات 3  مقةدار  متجة: 7س
 ات. عن هذا المتج  بواسطة المركب يالموج  عكس اتجا  عقارع الساعة. عبر

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

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

  (6,0( مع النقطة )0,0الذي ي ل نقطة األصل ) Xأوجدي المتج   :8س

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

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

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

 (0,7( والنقطة )0,0الذي ي ل نقطة األصل )Y جدي المتج  أو: 9س
............................................................................................................................ 

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

 (9,6(   )4,3الذي ي ل النقطتين )A : أوجدي المتج  10س
............................................................................................................................ 

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

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

أرجوحة طفل مربوطة بحبلين في فرع شجرة كما هو واضت في الشكل  تبلةغ : 11س
. ما القوة المشتركة )بالمقدار واالتجةا ( التةي يةؤثر بهةا 2028Nقوة الشد في كل حبل 

 الحبالت في األرجوحة.

 

 

 

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

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

........................................................................................................................... 
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: في النظام االحداثي الذي يشير فيه المحور إلى الشرق، ما مدى الزوايا الذي 12س
 تكون فيه المركبة موجبة؟ وما مدى الزوايا الذي تكون فيه سالبة؟

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

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

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

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

شمااًل، ثم انعطفت شرقًا حتى  km 8.0ا بدأت الحركة من منزلك فقطعت : إذ13س
 ، فما مقدار إزاحتك شرقًا؟km 10.0أصبحت إزاحتك من المنزل 

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

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

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

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

في  km 5 شمااَل، وأخيرا km 2 غربًا، ثم km 3: قطعت سيارة مسافة 14س
مقدار واتجاه االزاحة النهائية )بيانيًا وحسابيًا( أوجدي  جنوب الغرب. ο55 اتجاه

 .من نقطة البدايةللسيارة 
........................................................................................................................... 

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

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

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

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

........................................................................................................................... 
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 الحركة  والرابع ثالثاألسبوع ال
 المادة العلمية الحصة األوىل 

 أسئلة وتدريبات الحصة الثانية والثالثة
 مطويات أو تجارب عملية أو مجلة حائط الحصة الرابعة

 المفردات
 الحركة في بعدين( –الحركة االنتقالية )الحركة في بعد واحد  •
منحنةةى الموقةةع  –لموقةةع والةةزمن ا -التسةةارع  –لسةةرعة الحركةةة )امكونةةات  •

 (السقوط الحر –معادالت الحركة بتسارع ثابت  – السرعة المتجهة –والزمن 
 الرسوم البيانية( –وصق الحركة )المخططات التوضيحية  •
قةوة االحتكةاك  –قوة الشةد فةي الخيةوط  –القوة العمودية  -القوى )قوة الجاذبية  •

 القوة المرونية في النابض( –
....................................................................................................................................... 

 العلمية المفاهيم
 ينقسم علم الحركة إلى قسمين هما:وإت الحركة من مظاهر الحياة اليومية  

 
 
 
 
 
 
 

جسام عندما تؤثر عليها مح لة مجموعة مةن القةوى  بينمةا تدرس الديناميكا حركة األ
وهناك عدد من المفةاهيم المرتبطةة الكينماتيكا تدرس أنواع وأنماط الحركة ومكوناتها  

 )الزمن  الكتلة  المسافة المقطوعة  السرعة  التسارع( مثل: بالحركة
االنتقاليةة فهنةاك الحركةة   المسةار طبيعةةجسام تتحةدد حسة  حركة األ :الحركة نواعأ

 أو على شكل اهتزاز. ةدا ريال هناك الحركة  و(أو بعدين )بعد واحد من مكات آلخر
ويمكن تتبع حركة أي جسم ورسمها باستخدام المخططات التوضيحية للحركة 

)التي سبق  يمكننا من المخططات التوضيحية للحركةحيث  ونموذ  الجسيم النقطي.
أخذ قياسات الحركة بعد معرفة نقطة األصل )نقطة االسناد( وبذلك نكوت  دراستها(

 قد حددنا النظام اإلحداثي للحركة.
جسام فتقطع مسافات معينة خالل فترة زمنية وتسمى هذ  الكمية تتحرك األ :السرعة

 m/s قياسهاوحدة   وتجا االو مقداربالتحدد  متجهةكمية  ةالسرعبالسرعة  و
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يسةةير بحيةةث يقطةةع مسةةافات متسةةاوية فةةي أزمنةةة متسةةاوية فةةات سةةرعة إذا كةةات الجسةةم  -
 الجسم تأخذ صفة االنتظام

أمةةا إذا كانةةت المسةةافات المقطوعةةة متغيةةرة خةةالل أزمنةةة متسةةاوية فاننةةا نحتةةا  إلةةى  -
 التغير في الزمن علىالتغير في المسافة وهي تساوي  لسرعة المتوسطةا

V = Δx/Δt 
 التسارع: 

 2m/sالتسارع ألي جسم هو مقدار التغير في السرعة بالنسبة للزمن  ويقاس بوحدة 
 

 
 تمثيل الحركة:

 للحركة المخططات التوضيحية -1

 هو عبارة عن ترتي  لمواقع الجسم المتحرك في فترة زمنية متساوية.
 نموذج الجسيم النقطي -2

 المفردة.وهو عبارة عن تمثيل حركة االجسام بسلسلة متتابعة من النقاط 
 الرسوم البيانيةأنظمة االحداثيات و -3

 سبق توضيح 
 

 :القوة
تحتا  األجسام القوة هي ذلك المؤثر الذي يؤثر على األجسام فيعمل على تحريكها  و

 إلى قوة عند بدء حركتها  وهناك العديد من القوى موضحة بالجدول أدنا :
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 معادالت الحركة:

 

 

 

 

 

 :االنتقاليةتطبيقات على الحركة 

 السقوط الحر -1
 المقذوفات الرأسية -2
 الحركة على سطت أفقي أملس -3
 الحركة على سطت أفقي خشن -4

 الحركة على سطت ما ل أملس -5
  الحركة على سطت ما ل خشن -6

 تمثيل الحركة بالمنحنيات:
 المنحنى البياني للمسافة مع الزمن -
 ة مع الزمنرعالمنحنى البياني للس -

 المنحنيات المختلفة لحركة جسم.ويجمل الشكل التالي 
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 أسئلة وتدريبات
 

 :ارسمي نموذ  الجسيم النقطي لتمثيل حركة: 1س
خر قةد قطةع ثالثةة يتجاوز األول خط النهاية يكوت اآلعداءين في سبا   عندما  -

 أرباع مسافة السبا  فقط.
 راك  دراجة هوا ية بسرعة ثابتة. -

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

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

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

 الزمن(؟ –ما المعلومات التي يمكن استخالصها من منحنى )السرعة المتجهة : 2س
....................................................................................................................................... 

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

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

كمةةا فةةي   السةةرعة المتوسةةطة للجسةةم الةةذي يسةةير علةةى المحةةور السةةيني ياحسةةب: 3س
 . s 2حركة وحتى الزمنية من بداية ال ةفي الفتر  الشكل

 

 

 
 

 

 

 ؟4sلى إ   2sماهي سرعة الجسم المتوسطة في الفترة من : 4س
....................................................................................................................................... 

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

 ؟5sلى إ   4sماهي سرعة الجسم المتوسطة في الفترة من: 5س
....................................................................................................................................... 

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

 وقد بدأت حركتها من السكوت. 4m/s²تتحرك مركبة بتسارع ثابت قدرة : 6س
 من بداية الحركة.  s 5سرعة المركبة بعد مرور ياحسب

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

....................................................................................................................................... 
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 يوضت الرسم البياني التالي العالقة بين سرعة سيارة والزمن المستغر : 7س

 
 

 

 

 :أت سرعة السيارةنستنتج 
 ثابتة -أ
 متزايدة -ع
 متناق ة -ت
 متغيرة -ث

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

   km/h 60اسةرعة ثابتةة مقةدارهبلةى المدينةة إسافر مةازت بسةيارت  مةن القريةة : 8س

السةةرعة المتوسةةطة للسةةيارة  ي. احسةةب km/h 90العةةودة كانةةت سةةرعت طريةةق  يفةةو

 خالل هذ  الرحلة.
....................................................................................................................................... 

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

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

لةةى السةةرعة الالزمةةة لإلقةةالع وهةةي إتبةةدا طةةا رة حركتهةةا مةةن السةةكوت لت ةةل : 9س
360km/s 30خالل s    تسارع ثابت(  نأتسارع الطا رة )على افتراض  ياحسب 

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

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

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

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

زمنية  خالل فترة m/s 36 إلى m/s 4.0 : سيارة سباق تزداد سرعتها من10س
 . أوجدي تسارعها المتوسط.s 4.0مقدارها 

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

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

 

 ع  

 م/ ث

 ز

 ث
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قةوة  يقةارن N 75 المجةاور لجسم فةي الشةكلاوزت : 11س
 ذا كات: إمع وزت الجسم    t الشد في الخيط

 الجسم يسير لألعلى بسرعة ثابتة -
 الجسم يسير لألعلى بسرعة متزايدة -
 الجسم يسير لألعلى بسرعة متناق ة -
 

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

، مثلي بيانيا s 4لمدة  m/s 4: يتحرك جسم بسرعة منتظمة مقدارها 12س
 العالقة بين السرعة والزمن لهذا الجسم ثم أوجدي:

 التي قطعهاالمسافة  -
 السرعة اللحظية خالل فترة زمنية -

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

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

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

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

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

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

 

 30.0: يوضح الرسم البياني المجاور حركة عداء. متى يصل العداء إلى بعد 13س

m  4.5عن نقطة البداية؟ وأين يكون بعد مضي s؟ 
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وبعررد وقررت برردأ صررديقه نبيررل السررير : خرررأ أحمررد فرري نزهررة مشرريًا علررى االقرردام، 14س
 الزمن( المبين بالشكل.–خلفه، وقد تم تمثيل حركتيهما بمنحنى )الموقع

 
 
 
 
 
 
 

 ما الزمن الذي سار خالله أحمد قبل أن يبدأ نبيل المشي؟ -
 هل سيلحق نبيل بأحمد؟ فسر ذلك. -

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

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

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

فما  s 3.0 إلى خالل m/s 36 : إذا تباطأت سرعة سيارة سباق من15س
 تسارعها المتوسط؟

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

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

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

 في أي من الحاالت التالية تكوت مح لة القوى المؤثرة ال تساوي صفرا؟: 16س

 الجسم الذي:
 سرعة ثابتة يسير في خط مستقيم ب -1
 في حالة سكوت  -2
 يتحرك بسرعة ثابتة في مسار دا ري  -3
 في حالة اتزات سكوني  -4
 في حالة اتزات حركي -5

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

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

....................................................................................................................................... 
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: يقذف رجل كرة رأسيا إلى أعلى فتبدأ سرعتها بالتناقص حتى تصبح 17س
ب ثم تسقط نحو األسفل صفرًا عند وصولها أقصى ارتفاع لها عند النقطة 

 سقوطا حرًا، حددي القوى المؤثرة على الكرة في النقاط أ ، ب ، أ
 ..القوة المؤثرة = صفر            عند النقطة .... –أ 

 القوة المؤثرة = وزن الكرة            عند النقطة ..... –ب 
القوة المؤثرة = محصلة جذب األرض للكرة إلى أسفل والقوة التي دفعت  –أ 

 بها إلى أعلى عند النقطة ..........
....................................................................................................................................... 

: في السؤال السابق عند أقصى ارتفاع للكرة تكون قيمة السرعة=صرفر، 18س
 فكم تكون قيمة تسارعها؟

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

 ......................................................................................................................................................... .....................................عللي إجابتك: 

 
 الزمن( لهذه الكرة؟ –: في السؤال السابق كيف يكون منحنى )السرعة المتجهة 19س

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

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

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

....................................................................................................................................... 
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ز نيوتن والسادس خامساألسبوع ال  قواني 
 المادة العلمية الحصة األوىل 

 أسئلة وتدريبات الحصة الثانية والثالثة
 مطويات أو تجارب عملية أو مجلة حائط الحصة الرابعة

 المفردات
 الثالث( –الثاني  –)األول  في الحركة قوانين نيوتن •

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

 العلمية المفاهيم
 قانون نيوتن األول )قانون القصور(

الحركةة ينق القانوت علةى أت: أت الجسةم يبقةى علةى حالتة  مةن حيةث السةكوت أو      
 المنتظمة في خط مستقيم مالم تؤثر في  قوة مح لة تغير من حالت .

ويسمى أيضا قانوت الق ور  والق ةور هةو ممانعةة الجسةم ألي تغييةر فةي حالتة  مةن 
 حيث السكوت أو الحركة.
 قانون نيوتن الثاني

 إت تسارع جسم يساوي مح لة القوى المؤثرة في  مقسومة كتلة الجسم.     
a = f/m 

 
 ومن التطبيقات الواضحة على قانوت نيوتن الثاني:

 لةهبوط المظلي بالمظ -1
 حركة الم عد صعودام أو نزوالم والضغط على ارضيت . -2
 ظاهرة انعدام الوزت -3
 أملس أفقيحركة جسم على مستوى  -4
 خشن أفقيحركة جسم على مستوى  -5
 حركة جسم على مستوى ما ل أملس -6
 حركة جسم على مستوى ما ل خشن -7

 
 نيوتن الثالث )الفعل ورد الفعل(قانون 

إت جميةةع القةةوى تظهةةةر علةةى شةةةكل أزوا   وتةةؤثر قوتةةا كةةةل زو  فةةي جسةةةمين      
 مختلفين  وهما متساويات في المقدار  ومتضادتات في االتجا .

FAB=-FBA 
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 أسئلة وتدريبات
 جسام للمحافظة على حالتها الحركية وممانعة تغيرها تعني:ميل األ: 1س

 الذاتي لألجسامور  الق  -أ
 الحفز الحركي لألجسام -ع
 محاولة الجسم للحركة مالم تؤثر علي  قوة تجبر  للحركة -ت
 محاولة الجسم للسكوت عند تأثير قوة تجبر  للحركة -ث

 ويفسر ذلك بأت الحالة الحركية لألجسام تعتمد على:
 حجم الجسم -أ
 كثافة الجسم -ع
 كتلة الجسم -ت
 قوة الجسم -ث

...................................................................................................................................... 
 تعد القوة مؤثر خارجي تعمل على تغير:: 2س

 سرعة الجسم المتحرك فقط -أ
 اتجا  حركة الجسم المتحرك -ع
 سرعة الجسم المتحرك واتجا  حركت  -ت
 سرعة الجسم الساكن واتجاه  -ث

 ويفسر ذلك بضرورة تأثير القوة على الجسم ليبقى متحركا بسرعة:
 ثابتة في خط مستقيم -أ
 متزايدة في خط مستقيم -ع
 متناق ة في خط مستقيم -ت
 متناقضة في خط مستقيم -ث

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

 ؟kg 4.0ما وزت بطيخة كتلتها : 3س
...................................................................................................................................... 

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

 .N 585يبين ميزانك المنزلي أت وزنك : 4س
 ما كتلتك؟ -
كيةةق تكةةوت قةةراءة الميةةزات نفسةة  علةةى سةةطت القمةةر؟ )تسةةارع الجاذبيةةة علةةى  -

 (2m/s 1.6القمر=
.................................................................................................................................. 

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

....................................................................................................................................... 
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صةاعدا إلةى  يتحرك على سطت ما ل مكوت من كتلتين الرسم التالي: جسم يتأمل: 5س
 التالية:األعلى  قم باكمال البيانات 

 

 

 .جميع القوى المؤثرة على الجسم يحدد –أ 
...................................................................................................................................... 

 جميع الكميات والمفاهيم الفيزيا ية ذات ال لة يحدد –ع 
...................................................................................................................................... 

كما هو محدد في األسئلة  بعالقة رياضية بين جميع المفاهيم ذات ال لة ياربط: 6س
 التالية:

 ما مقدار التسارع لهذا الجسم حتى يتحرك ألعلى. – ت
...................................................................................................................................... 

 ما مقدار قوة االحتكاك بين الجسم والسطت الما ل. – ث
...................................................................................................................................... 

 اكتبي معادلة معامل االحتكاك الساكن لهذا الجسم. –  
....................................................................................................................................... 

األعلى  ثم يهةبط بةك إذا كنت تقفين على ميزات في م عد سريع ي عد بك إلى : 7س
م لوزنةةةك  حيةةث انطلقةةت. خةةالل أي مراحةةل رحلتةةك كةةات وزنةةك الظةةاهري: )مسةةاويا
الحقيقي  أكثر من وزنك الحقيقي  أقةل مةن وزنةك الحقيقةي(؟ مةع رسةم مخطةط الجسةم 

 لكل حالة لدعم إجابتك.الحر 
....................................................................................................................................... 

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

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

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

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

م يكةوت تسةارعها فةي اتجةا  األرض مسةاوkg 0.18 عنةدما تسةقط كةرة كتلتهةا : 8س يا
لتسارع الجاذبية األرضية. ما القوة التي تةؤثر بهةا الكةرة علةى األرض؟ ومةا التسةارع 

م بأت كتلة األرض   ؟kg 2410×6.0الذي تكسب  األرض  علما
...................................................................................................................................... 

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

...................................................................................................................................... 
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مةن السةير علةى  kg 1000قوة االحتكاك الالزمة لتمكةين سةيارة كتلتهةا  ياحسب: 9س
 20m/sبسرعة  m 100دا رة ن ق قطرها 

ت يح ل إت لم تتمكن قوة االحتكاك واإلسفلت الوفاء بهذا القدر من إ يماذا تتوقع
 القوة 

 
 
 
 
 

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

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

  إذا علمت أت االسطت ملساء  احسبي:في الشكل المجاور : 10س
 تسارع المجموعة – أ

 قوة الشد في الحبل – ع
 قوة التالمس العمودية المؤثرة في الجسمين. – ت

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

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

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

: يتعلم أحمد التزلج على الجليد ويساعد  أبو  بأت يسحب  بحيث يكسب  تسارعا 11س
فما قوة االع التي يسحب  بها kg 28 نت كتلة أحمد فاذا كاm/s2 0.80 مقدار  

 )االحتكاك مهمل(؟
...................................................................................................................................... 

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

م إلةةى راحةةة يةةدك بحيةةث يكةةوت  يذراعةةك أمامةةك فةةي الهةةواء  وأسةةند ي: مةةد12س كتابةةا
 ر في الكتاع.القوى وأزوا  التأثير المتبادل التي تؤث يمستقرام. حدد

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

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

: إذا خفضت الكتاع الوارد في المسألة السابقة بتحريك يةدك إلةى أسةفل بسةرعة 13س
المتبةةادل المةةؤثرة فةةي الكتةةاع؟ متزايةةدة فهةةل يتغيةةر أي مةةن القةةوى  أو أزوا  التةةأثير 

 وضحي ذلك.
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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م كتلت  14س يقق على من ة.  kg 61إلى شخق كتلت  kg 13 : يسلم صالت صندوقا

 ما القوة العمودية التي تؤثر بها المن ة في هذا الشخق؟
...................................................................................................................................... 

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

: تتدلى من السقق قطعة طوع مربوطة بحبل مهمل الكتلة  ومربوط بها من 15س

أسفل قطعة طوع أخرى بحبل مهمل الكتلة أيضا. ما قوة الشد في كل من الحبلين إذا 

 ؟kg 5.0كانت كتلة كل قطعة 
...................................................................................................................................... 

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

يعمل حسةن فةي مسةتودع  ومهمتة  تحميةل المخةزوت فةي شةاحنات حمولةة كةل : 16س

. يةةتم وضةةع ال ةةناديق الواحةةد تلةةو اآلخةةر فةةو  حةةزام متحةةرك قليةةل N 10000منهةةا 

تعطةل  N 1000 لينقلها إلى الميزات  وعند وضع أحد ال ةناديق الةذي يةزت االحتكاك

الميةةةزات. اذكةةةري طريقةةةة يمكةةةن بهةةةا تطبيةةةق قةةةوانين نيةةةوتن لتحديةةةد الكتةةةل التقريبيةةةة 

 لل ناديق المتبقية.
...................................................................................................................................... 

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

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

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

م بقطعةةة حبةةل كتلتهةةا تمسةةك : 17س   وتشةةد كةةل منهمةةا فةةي kg 0.75أمةةل وسةةارة معةةا

  وتسةارع الحبةل بالمقةدار N 16.0االتجا  المعاكس لألخةرى  فةاذا سةحبت أمةل بقةوة 
2m/s 1.25.مبتعدا عنها  فما القوة التي تسح  بها سارة الحبل 

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

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

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

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

almanahj.com/sa



 
 حقيبة الفيزياء للمرحلة الثانوية –االولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات 

 

 ~36 ~ 
 

توضع ستارة بين فريقين لشد الحبةل بحيةث تمنةع كةل فريةق مةن رؤيةة الفريةق : 18س

االخةةر. فةةاذا ربةةط أحةةد الفةةريقين طةةرف الحبةةل الةةذي مةةن جهتةة  بشةةجرة  فمةةا قةةوة الشةةد 

 ؟ وضحي ذلك.N 500خر بقوة المتولدة في الحبل إذا سح  الفريق اآل
...................................................................................................................................... 

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

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

 
 التي يتضمنها قانوت نيوتن الثالث في الحاالت التالية: ى: ارسمي أزوا  القو19س

 رجل يتعلق بحبل رأسي -1

 ر في مدار حول النواةإلكتروت يدو -2

 متر 100عداءة في سبا  الـ  -3

 صندو  موضوع على سطت أفقي -4

 صندو  موضوع على سطت ما ل -5

 فتاة تدوس على بداالت دراجة. -6

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

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

...................................................................................................................................... 
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 الشغل والطاقة والقدرة بعالسااألسبوع 
 المادة العلمية الحصة األوىل 

 وتدريباتأسئلة  الحصة الثانية والثالثة
 مطويات أو تجارب عملية أو مجلة حائط الحصة الرابعة

 المفردات
 القدرة – الطاقة –الشغل 

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

 العلمية المفاهيم
 W = Fd        الشغل

الشغل يساوي حاصل ضرع القوة الثابتة المؤثرة في جسم في اتجا  حركت  في 
   ويقاس بوحدة الجول.إزاحة الجسم تحت تأثير هذ  القوة

 
 KE = (1/2) mv2                    الحركية الطاقة

 الطاقة الحركية لجسم ما تساوي حاصل ضرع ن ق كتلة الجسم في مربع سرعت .
 

 W =Δ KE             الشغل –نظرية الطاقة 

 الشغل يساوي التغير في الطاقة الحركية.
 

 ؟كيف يمكن حساب الشغل

  وبحس  ويقاس بوحدة الجول W = Fdيحس  مقدار الشغل باستخدام العالقة  •

 التالي:ك للشغل بعادمعادلة األ ىيمكن الح ول علنظام الوحدات الدولية 

Work = (mass × acceleration) × distance 

Work = (kg . m/s2) . m = kg . m2 . s-2 

Work = M×L2×T-2                            

 
الةةربط المسةةتمر للعالقةةات الفيزيا يةةة علةةى اخةةتالف أنواعهةةا بالكميةةات  جةةدام  )مةةن المهةةم

 األساسية والوحدات األساسية الدولية(
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 Wوفي حال وجود زاوية بين القوة واالزاحة فات الشغل يحس  من العالقة  •

= Fd cosθ   الشغل يساوي حاصل ضرع القوة واإلزاحة في جي  تمام(

 الزاوية المح ورة بين القوة واتجا  اإلزاحة(

االزاحة( إذا كانت القوة  –لمنحنى )القوة كما يمكن حساب  من الرسم البياني  •

 حيث يمثل الشغل المساحة تحت المنحنى.المؤثرة متغيرة 

 

 

 

 

 

 

 

فات الشغل يساوى مجموع  F2, F1( F ,3(.…… ,إذا كات الشغل ناتج عن مجموعة من القوى و

 هذ  القوى مضروبا فى اإلزاحة الناتجة عن هذ  القوى.

+……. 3+ W2 + W 1W = W 

 P = W/t               القدرة

م على الزمن الالزم إلنجاز الشغل أي أت القدرة القدرة تساوي الشغل المبذول  مقسوما

 (.Wهي المعدل الزمني لبذل الشغل وتقاس بوحدة الواط )
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 أسئلة وتدريبات
 

عنةةد تةةدمير الريةةاح والميةةا  لمجمعةةات سةةكنية فهةةذا يعنةةي إت الريةةاح والميةةا  : 1س
 تمتلك طاقة:

 حركية -أ
 ميكانيكية -ع
 وضع -ت
 كهربية -ث

 الذي يمتلك تلك الطاقة يستطيع أت يبذل:ويفسر ذلك بأت الجسم 
 شغال -أ
 قدرة -ع
 جهدا كهربيا -ت
 قوة -ث

..................................................................................................................................... 
 لقياس القدرة هي:: الوحدة األساسية 2س

 نيوتن -أ
 باسكال -ع
 واط -ت
 فولت -ث
آلة تبذل شغال مقدار  جول واحد في زمةن مقةدار  ثانيةة   التعريق ويفسر ذلك بأت

 :و تعريقه  واحدة
 نيوتن -أ
 باسكال -ع
 فولت -ت
 واط -ث

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

 كيفية إيجاد التغير في طاقة نظام إذا أثرت في  ثالث قوى في آت واحد.وضحي : 3س
..................................................................................................................................... 

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

فسةةةري لمةةةاذا ال يتعةةةارض دورات كوكةةة  حةةةول الشةةةمس مةةةع نظريةةةة الشةةةغل : 4س
 والطاقة؟

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

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

..................................................................................................................................... 
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تتحرك من السكوت عند سحبها على سةطت أفقةي  kg 6قطعة من الخش  كتلتها : 5س
. احسةبي السةرعة التةي تبلغهةا القطعةة بعةد أت تتحةرك N 12أملس بقوة أفقية مقدارها 

 .m 3مسافة 
..................................................................................................................................... 

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

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

: احسبي السرعة التةي تبلغهةا القطعةة فةي السةؤال السةابق إذا كانةت تتحةرك علةى 6س
 .N 8.8سطت أفقي خشن وتؤثر عليها قوة احتكاك مقدارها 

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

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

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

م إلى األعلى باستخدام جهاز القفةز الحةر  kg 48: الع  جمباز كتلت  7س يقفز عموديا
 .m 4.8وبلغ أق ى ارتفاع ل   m 1.2 ع  من ارتفاع)ترامبولين( فاذا انطلق الال

 احسبي:
 السرعة االبتدا ية التي انطلق بها الالع  من جهاز القفز الحر. -
 .m 3.5سرعة الالع  بعد نزول  وهو على ارتفاع  -

)علما بأت االحتكاك مع الهةواء مهمةل وأت قيةاس االرتفاعةات نسةبة إلةى سةطت 
 األرض(

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

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

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

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

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

 
بالتةةأثير بقةةوة  s 15.0خةةالل  m 9.00: يرفةةع محةةرك كهربةةا ي م ةةعدام مسةةافة 8س

. مةةا القةةدرة التةةي ينتجهةةا المحةةرك بوحةةدة N 104×1.20رأسةةية إلةةى أعلةةى مقةةدارها 
kW.؟ مع التوضيت بالرسم التخطيطي 

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

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

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

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

..................................................................................................................................... 
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وقمةت بةدفعها  والحظةت أت القةوة الالزمةة لجعلهةا تسةتمر  فجةأةسيارتك : توقفت 9س
في الحركة آخذة في التناقق مع استمرار حركة السةيارة. افترضةي أنة  خةالل مسةافة 

15 m  210.0األولى تناق ةت قوتةك بمعةدل ثابةت مةن N  40.0إلةى N فمةا مقةدار  
االزاحةةة لتمثلةةي  –الشةةغل الةةذي بذلتةة  علةةى السةةيارة؟ ارسةةمي المنحنةةى البيةةاني للقةةوة 

 الشغل المبذول خالل هذ  الفترة.
..................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

م مسةافة 10س . مةا kJ 7.0  وتبةذل علية  شةغالم مقةدار  m 1.2: ترفةع رافعةة صةندوقا
 مقدار كتلة ال ندو ؟

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

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

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

م كتلتة  11س علةى أرضةية غرفةة بقةوة أفقيةة  m 10مسةافة  kg 20: تدفع مةريم جسةما
 ل  مريم.. احسبي مقدار الشغل الذي تبذN 80مقدارها 

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

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

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

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

علةى سةطت جليةدي  فةاذا أثةر العة  بقةوة  g 105: ينزلةق قةره هةوكي كتلتة  12س
فةي اتجةا  القةوة نفسة    m 0.150فةي القةره فحركة  مسةافة  N 4.50ثابتة مقدارها 

فما مقدار الشغل الذي بذل  الالع  على القره؟ وما مقدار التغير في طاقة القره؟ 
 )حللي المسألة وارسمي المخطط التوضيحي(

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

..................................................................................................................................... 
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 .m 35لدفع سيارة مسافة  N 825 : يؤثر طالبات معا بقوة مقدارها13س

 ؟على السيارة ما مقدار الشغل الذي يبذل  الطالبات  -
إذا تضةةاعفت القةةوة المةةؤثرة  فمةةا مقةةدار الشةةغل المبةةذول لةةدفع السةةيارة إلةةى   -

 المسافة نفسها؟
..................................................................................................................................... 

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

وصةل  min 30.0   وبعةدkg 7.5: يتسلق رجل جبالم وهو يحمل حقيبةة كتلتهةا 14س
 فو  نقطة البداية. m 8.2إلى ارتفاع 

 ما مقدار الشغل الذي بذل  المتسلق على حقيبة الظهر؟ -

  فمةةا مقةدار الشةغل الةذي بذلةة  لرفةع نفسة  هةةو N 645إذا كةات وزت المتسةلق  -
 وحقيبة الظهر؟

 التغير في طاقة المتسلق والحقيبة؟ما مقدار  -

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

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

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

وبسةةرعة ثابتةةة المقةةدار مةةدة  m 60.0: إذا كنةةت تةةدفعين عربةةة يدويةةة مسةةافة 15س
25.0s 145  وذلك بالتأثير بقوة مقدارهاN .في اتجا  أفقي 

 ما مقدار القدرة التي تولدت؟ -

إذا كنةةت تحةةةركين العربةةة بضةةةعق مقةةدار السةةةرعة  فمةةا مقةةةدار القةةدرة التةةةي  -
 ستتولد؟

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

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

لرفع م عد مكتمةل الحمولةة مسةافة خةالل  kW 65يولد محرك كهربي قدرة : 16س
35s يبذلها المحرك؟. ما مقدار القوة التي 

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

..................................................................................................................................... 
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 يوضت الرسم البياني منحنى القوة واالزاحة لعملية سح  جسم.: 17س

 

 

 

 

 

 

 .m 7احسبي الشغل المبذول لسح  الجسم مسافة 
..................................................................................................................................... 

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

م آلةة تميةل علةى األرض بزاويةة بسةتاني : يعتنةي 18س   يةؤثر 65 °بحديقتة  مسةتخدما

  احسبي الشغل المبذول إلصالح قطعةة مةن الحديقةة N 20على يد اآللة بقوة مقدارها 

 .m 35طولها 

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

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

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

..................................................................................................................................... 
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 الخطي  الزخم الثامناألسبوع 
 المادة العلمية الحصة األوىل 

 أسئلة وتدريبات الحصة الثانية والثالثة
 مطويات أو تجارب عملية أو مجلة حائط الحصة الرابعة

 المفردات
 حفظ الزخم( –الزخم وحفظ  )الدفع والزخم  •

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

 العلمية المفاهيم
 F Δ t  الدفع أو

 هو حاصل ضرع متوسط القوة المؤثرة في جسم في زمن تأثير القوة.   
 

 p = mv :الزخم
 جسم ما يساوي حاصل ضرع كتلة الجسم في سرعت  المتجهة.زخم     
 

 الزخم –نظرية الدفع 
م من  زحم  االبتدا ي.     الدفع على جسم ما يساوي زخم الجسم النها ي مطروحا

iP - ft=PΔF 

 
 ت ادم األجسام

وبةةدوت تعقيةةد  حفةةظ الةةزخم: بكةةل اخت ةةار )قةةانوت( مبةةدأ

الت ةادم = كميةة كمية الحركة )الزخم( قبل  ينق على أت

الةةةةزخم( بعةةةةد الت ةةةةادم اأي أت كميةةةةة الحركةةةةة ة )الحركةةةة

و اصطدمت كرة بلياردو متحركة بكةرة ل: لمثا محفوظة(.

ات الكةرة المتحركةة تقةل سةرعتها ة( فةتوقفةة )مأخرى ساكن

 ) بعد الت ادم ) وبالتالي الزخم سيقل نتيجة نقق السرعة

ولةةى الكةةرة األ والكةةرة السةةاكنة ستكتسةة  جةةزء مةةن حركةةة

ت الزخم لها زاد نتيجة أتتحرك بسرعة معين  ) أي  وستبدأ

 ) اكتساع السرعة
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 يمكن تلخيق حاالت الت ادم لمختلق الكتل في الجدول التالي:
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 أسئلة وتدريبات
م عةن زخةم السةيارة نفسةها عنةدما تتحةرك  :1س هل يختلةق زخةم سةيارة تتحةرك جنوبةا

م؟ شماالم   إذا كات مقدار السرعة في الحالتين متساويا
............................................................................................................................ 

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

 : أيهما ل  زخم أكبر باه يقق عند إشارة مرور أم ذبابة تطير في المكات؟2س
............................................................................................................................ 

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

   احسبي زخمها.m/s 40وسرعتها  kg 0.175كرة بيسبول كتلتها : 3س
............................................................................................................................ 

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

( فهةل همةا متسةاويتات؟ N.s( ووحدة قيةاس الةدفع )kg.m/s: وحدة قياس الزخم )4س
 وضحي إجابتك. 

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

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

 94بسةةرعة  kg 2200تتحةةرك مركبةةة كتلتهةةا : 5س

km/h (26 m/s) 21  حيةث يمكنهةا التوقةق خةالل s  

عةةةن طريةةةق الضةةةغط علةةةى الكةةةوابت برفةةةق  ويمكةةةن أت 

إذا ضةةغط السةةا ق علةةى  s 3.8تتوقةةق المركبةةة خةةالل 

إذا  s 0.22الكةوابت بشةدة  بينمةا يمكةن أت تتوقةق خةالل 

رة علةى سمنتي. ما متوسط القوة المةؤثااصطدمت بحا ط 

  المركبة في كل حالة من حاالت التوقق؟

 )ارسمي نظام االحداثيات والرسم التخطيطي لمتجهات الزخم والدفع(
............................................................................................................................ 

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

............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
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: ي وع رام سهام  في اتجا  هدف فتنغةرز بعضةها ويرتةد الةبعض عةن الهةدف  6س

إذا افترضةةنا أت كتلةةة وسةةرعة السةةهام المتجهةةة متسةةاوية فأيهمةةا ينةةتج دفعةةا أكبةةر علةةى 

 الهدف.
............................................................................................................................ 

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

تسةير فةي خةط مسةتقيم إذا ضةاعفنا سةرعتها  vوسةرعتها  m: لديك سةيارة كتلتهةا 7س

بةةنفس االتجةةا  فكةةم ت ةةبت طاقتهةةا الحركيةةة وزخمهةةا مقارنةةة بالحالةةة االبتدا يةةة وأيهمةةا 

 كمية قياسية وأيهما كمية متجهة؟
............................................................................................................................ 

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

  ارتةدت عةن مضةرع m/s 38وسةرعتها  kg 0.14: كةرة تةنس أرضةي كتلتهةا 8س
فاذا كات زمةن التةأثير )زمةن ات ةال الكةرة بالمضةرع( هةو  m/s 58عة الالع  بسر

3-10×4t=Δ.احسبي القوة المتوسطة المؤثرة على الكرة   
............................................................................................................................ 

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

وارتطمةةت  m/s 15: هطةةل مطةةر شةةديد وبشةةكل عمةةودي نحةةو األسةةفل بسةةرعة 9س

قطرات المطر بسقق بنايةة مةا عموديةا  فةاذا اعتبرنةا أت المطةر ت ةبت سةرعت  صةفر 

بعيد اصطدام  بسقق البناية. احسبي القوة المتوسطة التي يؤثر بها المطر علةى سةقق 

 0.06البناية. علما بأت كتلة قطرات المطر المرتطمة بسقق البنايةة كةل ثانيةة تسةاوي 

kg/s. 
............................................................................................................................ 

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

 150m/sبسةةرعة  kg 30انطلقةةت منةة  قذيفةةة كتلتهةةا  : مةةدفع كتلتةة  واحةةد طةةن10س
 احسبي سرعة ارتداد المدفع.

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

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

............................................................................................................................ 
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  تسةةير بسةةرعة kg 605بمحةةاذاة سةةيارة كتلتهةةا  kg 55ركض ولةةد كتلتةة  : يةة11س
9kg/hour:احسبي   

 زخم الولد -

 زخم السيارة -

 جابتك.إهل يمكن للولد أت يكوت زخم  نفس زخم السيارة؟ عللي  -
........................................................................................................................... 

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

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

ويسير  kg 3  يلحق بآخر كتلت  m/s 6  يتحرك بسرعة kg 2جسم كتلت  : 12س
وبةةنفس اتجةةا  األول  فةةاذا أصةةبحت سةةرعة األول بعةةد الت ةةادم  m/s 4بسةةرعة 
4.5m/s :وبقي الجسمات يتحركات على خط الت ادم نفس   احسبي 

 سرعة الجسم الثاني -

 مقدار الطاقة الحركية المفقودة في أثناء الت ادم. -
.......................................................................................................................... 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

almanahj.com/sa



 
 حقيبة الفيزياء للمرحلة الثانوية –االولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات 

 

 ~49 ~ 
 

 الجاذبية التاسعاألسبوع 
 المادة العلمية الحصة األوىل 

 أسئلة وتدريبات الحصة الثانية والثالثة
 مطويات أو تجارب عملية أو مجلة حائط الحصة الرابعة

 المفردات
 (لجذعنيوتن لقانوت  – قوانين كبلرة )الجاذبي •

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

 العلمية المفاهيم
ز كبلر  قواني 

 

 قانون كبلر األّول

كوكب من كواكب النظام الشمسي يتحرك حول الشمم  فمي ممدار  كل  نق القانوت:ي

 . أي أنةةة  أثبةةةت صةةةحة نظريةةةة بحيمممث تقمممع الشمممم  فمممي إحمممدى بؤرتيمممهإهليلجمممي 

كوبرنيكوالس بأت الشةمس مركةز الكةوت  وجميةع الكواكة  واألجةرام السةةماويّة تةدور 

حولهةةا فةةي مسةةاٍر لةةيس بةةدا ري إنمةةا هةةو بيضةةاويٍّ علةةى هيئةةة ق طةةعٍ نةةاقٍق  بحيةةث إّت 

 البيضاوّي. الشةمس ال توجد في المنت ق وإنّما في أحد طرفي الشةكل 
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ي 
 قانون كبلر الثانز

مسمماحات  يمسمم لواصممل بممين الكوكممب والشممم  لمموهمي االخمما ا  نق القةةانوت:يةة

م ي ةل مةا بةين هةذا الكوكة   متساوية خالل أزمنة متساوية" م وهميةا أي أت هناك خطا

يكةةوت الةةدورات ووالشةةمس  وهةةذا الخةةط الةةذي يةةدور بةةدورات الكوكةة  حةةول الشةةمس؛ 

م من الشمس  ويبدأ في التباطؤ كلما ابتعد عن الشمس.  م كلما كات الكوك  قريبا  سريعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قانون كبلر الثالث
يسمماوي الشممم   النسممبة بممين زمنممين دوريممين لكمموكبين حممول مربممع" نق القةةانوت:يةة

  مكعب النسبة بين متوسطي بعديهما عن الشم ".
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 أسئلة وتدريبات
إذا بدأت األرض في االنكماش  ولكن كتلتها بقيةت ثابتةة  فمةاذا يمكةن أت يحةدث : 1س

 على سطحها؟g لقيمة تسارع الجاذبية 
............................................................................................................................ 

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

 35والمسافة بين مركزيهما  kg 15: ما قوة الجاذبية بين حسمين كتلة كل منهما 2س

cm؟ وما نسبة هذ  القوة إلى وزت أي منهما؟ 
............................................................................................................................ 

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

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

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

: أجرى كافندش تجربت  باستعمال كرات م نوعة مةن الرصةاه. افترضةي أنة  3س
 G استبدل بكرات الرصاه كةرات مةن النحةاس ذات كتةل متسةاوية فهةل تكةوت قيمةة 

 سها أم تختلق؟ وضحي ذلك.هي نف
............................................................................................................................ 

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

: يحتا  رفةع صةخرة علةى سةطت القمةر إلةى قةوة أقةل مةن التةي تحتةا  إليهةا علةى 4س
 األرض.

جةر عنةةد كيةق تةؤثر قةةوة الجاذبيةة الضةةعيفة علةى سةطت القمةةر فةي مسةةار الح -
م؟  قذف  أفقيا

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

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

مةةةن -إذا سةةقط الحجةةر علةةى إصةةبع شةةةخق  فأيهمةةا يؤذيةة  أكثةةر: سةةقوط   -
 على سطت القمر  أم على سطت األرض؟ فسر ذلك. -االرتفاع نفس 

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

............................................................................................................................ 
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 والحادي عش   العاش  األسبوع 
ي عش  

 والمغناطيسية الكهربية والثانز

 المادة العلمية الحصة األوىل 
 أسئلة وتدريبات الحصة الثانية والثالثة

مطويات أو تجارب عملية أو مجلة  الحصة الرابعة
 حائط

 المفردات
 الكهرباء •
 المغناطيسية •
 تطبيقات على الكهرومغناطيسية •

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

 العلمية المفاهيم
 مفاهيم في الكهربية:

لرق الر د الك ربي  المرا  الك ربي  القو   من ا:هناك عدد ما المفاهيم الك ربية 
 .قانوا لنز الدالعة الك ربية  المقاومة الك ربية

 المغناطيسيةمفاهيم في 

 لالمعلومةةةات علةةةى قةةةر    ا  ةةةا للعديةةةد مةةةا ال طبيقةةةات ال قنيةةةةأ عةةةد المطناطي ةةةية 
 الصلب  ززا بنمط مطناطي ي.الحا وب 

  الحةةةةةةث المرةةةةةةاالت المطناطي ةةةةةةيةومةةةةةةا المفةةةةةةاهيم ال امةةةةةةة لةةةةةةي المطناطي ةةةةةةية: 
 .ال دلة المطناطي يالك رومطناطي ي  الحث الذا ي 

 منها: ةبالكهرومغناطيسيوهناك عدد من األجهزة التي تعمل 

  ربائيةةةةالمحةةةوالت الك   المولةةةدات الك ربائيةةةة  المحةةةرك الك ربةةةائي  رالرلفةةةانومي 
 مطيا  الك لة
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 أسئلة وتدريبات
أعطيت طالبة األدوات التالية: بطارية  أسالك  مفتاح كهربي  شريط حديد  : 1س

 كنها صنع  هو:مسامير(. فات الجهاز الذي يم

 جرس -أ
 مولد -ع
 محرك -ت
 مدفأة -ث

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

( باسةةتخدام قةةانوت أوم A , Bفةةي تجربةةة عمليةةة لتعيةةين قيمةةة مقاومةةة سةةلكين ): 2س
 سجلت القراءات التالية لكل من التيار وفر  الجهد للسلكين 

نتا ج السلك 
 A األول

I )4 3 2 1 )امبير 
V )8 6 4 2 )فولت 

 

نتا ج السلك 
 B الثاني

I )0.63 0.44 0.28 0.12 )امبير 

V )2 1.4 0.9 0.4 )فولت 
 

ممثال على المحور  I ممثال على المحور الرأسي  و Vمثلي هذ  القراءات بيانيا بين 
 .الرسم البياني( على ورقة B( و )Aلكل من السلكين ) األفقي

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................... 
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 أي من السلكين ذي مقاومة أكبر؟ كيق عرفت ذلك؟: 3س

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

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

ن م نوعين من نفس المادة وذي أطوال متساوية ولكن ذي يإذا كات السلك: 4س

م إلجابتك؟  قطرين مختلفين. أي من السلكين ذي مساحة مقطع أكبر؟ أعط سببا

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

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

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

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

 :اكتبي بما ال يزيد عن ثالثة أسطر عن: 5س

 األشجار المستخدمة في اإلنارة في الحفالت التي تنطفئ أنوارها

  ر سب  ذلك.يفسمع تإذا انتزعت م باحا واحدا من قاعدتها 

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

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

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

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

أوم  س أوم في فجوات قنطرة مترية طول سلكها واحد  3وصلت مقاومتات : 6س

سم من المقاومة المجهولة وبذلك تكوت قيمة المقاومة 25متر فحدث االتزات على بعد 

 المجهولة هي:

 أوم 3 -أ

 أوم 2 -ع

 أوم 1 -ت

 أوم 0.5 -ث
............................................................................................................................... 
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 14 طرفي  بين جهدفر  ال ولد كهربيفي الشكل المقابل دا رة تتكوت من م: 7س

شدة التيار المارة في  فتكوت مقاومات.مت ل بعدد من الفولت مقاومت  الداخلية مهملة 

 هي 3المقاومة م

 أمبير 1.33 -أ

 أمبير 0.33 -ع

 أمبير 1.66 -ت

 أمبير 0.66 -ث

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

 بية نتيجة كوت التيار ذي:عند مرور تيار خالل الجسم تحدث ال دمة الكهر: 8س

 جهد عالي -أ

 جهد منخفض -ع

 شدة عالية -ت

 شدة منخفضة -ث

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

مرور التيار ؤثر على مقدار الطاقة الحرارية الناتجة عن التي تالعوامل من : 9س

 الكهربي في موصل معدني

 زمن مرور التيار -أ

 مربع شدة التيار -ع

 مقاومة الموصل -ت

 كلما ذكر صحيت -ث

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

تيةار  اآلخةرأمبير وفةي  2تيار شدت   األولسلكات مستقيمات متوازيات يمر في : 10س

 سةم  فكةات مقةدار القةوة 3والمسةافة بينهمةا  )التيةارات فةي نفةس االتجةا ( أمبير 4شدت  

 هي: اآلخرسم من  5التي يؤثر بها أحدهما على قطعة طولها  ونوعها
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 .(تجاذع) N 5-10×  2.66  -أ

 .(تنافر) N 5-10×  2.66 -ع 

 .(تجاذع) N 6-10×  2.66 -ت 

  .(تنافر) N 6-10×  2.66 -ث 
............................................................................................................................... 

م ةةةابيت  4خةةةالل االختبةةةار العملةةةي للفيزيةةةاء تةةةم تزويةةةدك بةةةاألدوات التاليةةةة: : 11س

  أسةالك توصةيل مقاومتهةا مهملةة  V  بطاريةة جهةدها 1Ωكهربية مقاومةة كةال منهةا 

وطل  منك توصيل هذ  األدوات بحيث يمر في الم ةباح األول والثةاني تيةار كهربةي 

مقدار  يساوي ن ق مقدار فر  الجهد الكهربي للبطارية  ويمر في الم ةباح الثالةث 

فةر  الجهةد الكهربةي للبطاريةة  وضةحي بالرسةم  والرابع تيار كهربي مقةدار  يسةاوي

  مع الرموز طريق التوصيل.

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

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

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

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

 خطة مقترحة من عندك للوقاية من خطر الكهرباء في مدرستك.اكتبي : 12س

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

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

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

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

 :هو تيار )المتردد( التيار المتناوع: 13س
 موحد االتجا  ثابت الشدة -أ

 موحد االتجا  متغير الشدة -ع

 متغير االتجا  ثابت الشدة -ت

 الشدة يرمتغير االتجا  متغ -ث
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 الجهاز الذي يستخدم للكشق عن األورام: 14س

 مطياف الكتلة -أ

 الرنين المغناطيسي -ع

 منتخ  السرعات -ت

 الجلفانومتر -ث
....................................................................................................................................... 

لى نوع من األجهزة. ما إدنا  لتحويل الجلفانومتر أيستخدم المخطط الموضت  :15س
 نوع هذا الجهاز؟

 

 

 الشكل أعال ؟: ماذا تسمى المقاومة في 16س
....................................................................................................................................... 

 

لى نوع من إدنا  لتحويل الجلفانومتر أ: يستخدم المخطط الموضت في الشكل 17س
 األجهزة. ما نوع هذا الجهاز؟

 

 ماذا تسمى المقاومة في الشكل أعال ؟ : 18س
....................................................................................................................................... 

بين اللوحية  V 20000: ُسّرع إلكتروت من السكوت خالل فر  جهد مقدار  19س
1P 2وP  ودخل مجاالم   . ثم خر  من فتحة صغيرةأدنا   كما هو موضت بالشكل

ا مقدار   داخل ال فحة. إلى  Bمغناطيسيما منتظمم

 و العكس(.أ 2Pالى  1Pاتجا  المجال الكهربا ي بين اللوحين )من  يأ. حدد
....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
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 باالستعانة بالمعلومات المعطاة. P2سرعة اإللكتروت عند  يع. احسب
....................................................................................................................................... 

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

 حركة اإللكتروت داخل المجال المغناطيسي. يد. صف

 

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

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

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

قامةةت طالبةةة بفةةتت جهةةاز قيةةاس كهربةةي بمختبةةر المدرسةةة فوجةةدت فةةي تركيبةة  : 20س

موضوع بين قطبي مغناطيس مت ل أحةد سطوانة أالداخلي سلك نحاسي ملفوف حول 

 :طرفي  بمقاومة عبارة عن سلك طويل جدام ملفوف  هل هذا الجهاز هو

 أميتر  -أ

 فولتميتر -ع

 جلفانومتر -ت

 محرك -ث
....................................................................................................................................... 

 – جهاز الرنين المغناطيسيهناك أجهزة كثيرة ومفيدة في حياتنا مثل ): 21س

 عن فوا د . اكتبيحدها وأختاري االمحول(  – مطياف الكتلة

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

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

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

....................................................................................................................................... 
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في جهاز منتخ  السرعات بدوت ( m/s 5-10×2)مر بروتوت سرعت  : 22س
 انحراف 

 اشرحي طريقة عمل هذا الجهاز. – 1
....................................................................................................................................... 

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

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

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

. فما هي شدة المجال الكهربي في Tesla 0.5إذا كانت شدة المجال المغناطيسي  – 2
 الجهاز؟

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

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

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

 قارني بذكر أوج  الشب  واالختالف بين المولد والمحرك الكهربي.: 23س
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 ما يلي: : فسري24س

 سخونة البطاريات عند استعمالها لفترة طويلة 

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

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

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

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

 نستطيع إنتا  تيار كهربي لمدة قد تزيد عن عامين دوت الحاجة لمولد كهربي. 
...................................................................................................................................... 

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

 .يتلق ويتحطم رالجلفانوميتب ة عاليةو شدذعند مرور تيار  
....................................................................................................................................... 

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

 ناس م هو أكملي الفراغات التالية بما: 25س

 (Rالدا رة الموضحة بالشكل تم ت ميمها لقياس قيمة المقاومة )

 
 ...........................الجهاز س يسمى ............. -أ

 .......................................الجهاز ه يسمى و
 6هما  (Bو  A) تم توصيل الجهازين كما في الشكل وكانت قراءتا الجهازين -ع

وحدة على الترتي  فتكوت قيمة شدة التيار المار في المقاومة م هي  3و 
أما فر  الجهد فيساوي .........................وذلك ألت ..............
.....  وبالتالي تكوت قيمة المقاومة م ..............

 تساوي................................................
 تكوت مقاومة الجهاز س صغيرة لكي...................................... -ت

 تكوت مقاومة الجهاز ه كبيرة لكي.......................................و

 

A  

  B  

R   4 Ω 
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جيبي على ا. يمثل تجربة لدراسة فر  الجهد بين طرفي مولدالشكل التالي : 26س
 مايلي:

 
 
 
 

 A 0.5 ميترواأل  V 0.5 مغلق               يقرأ الفولتميتر   sالمفتاح  -1
 وسب  ذلك..................................                                  

 V 1.5 يقرأ الفولتميتر        مفتوح         sالمفتاح  -2
 ...وسب  ذلك.............................                                    

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

 لسلك مستقيم يحمل تيار كهربيالشكل التالي يوضت نتيجة تجربة : 27س

 

 

 

 فيض المغناطيسي.ال في الشكل السابق ارسم خط (أ

 يمكن أت يتقاطع مع بقية الخطوط ال  ( A)  اشرح لماذا الخط عند (ع

 هو التأثير على قوة واتجا  المجال المغناطيسي عند: ما (ت

 تغيير اتجا  التيار دوت تغيير قيمت . -1

 اتجاه .زيادة قيمة التيار دوت تغيير  -2
 _____________________________________________ 

وعةدد لفاتة   cm 144يمةر فةي ملةق لةولبي طولة   A 4تيةار كهربةا ي شةدت  : 28س
ملفةوف حةول قلة  مةن الحديةد المطةاوع معامةةل  2cm 30لفةة مسةاحة كةل منهةا  120

 احسبي: Wb/A.m 3-10×2نفاذيت  

 معامل الحث الذاتي للملق. (أ
.................................................................................................................... 

القوة المحركة التأثيرية المتولدة بين طرفي الملق عندما ينعدم التيار في زمن   (ع
 .s 0.30 قدر 

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

 
 

A 

s 
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 المراجع
 
 

( برنةةةامج أرامكةةةو ال ةةةيفي 2009والجمعيةةةة السةةةعودية للعلةةةوم الفيزيا يةةةة )أرامكةةةو 

 لمعلمي العلوم والرياضيات  حقيبة تدريبية لمادة الفيزياء.

( أثةةةر التةةةدريس باسةةةتخدام األسةةةئلة السةةةابرة فةةةي 2007الربضةةةي  إن ةةةاف جةةةور  )

ية التح يل في مادة الفيزياء وتنمية التفكير العلمي لدى طلبةة المرحلةة األساسة

 في األردت  أطروحة دكتورا  في التربية  جامعة عمات  األردت.

( حقيبة تدريبية في الميكانيكا للفريق السعودي ألولمبياد الفيزيةاء  -سالم  أحمد فتحي )

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادت.

( أثةةر اسةةتراتيجية تةةدريس قا مةةة علةةى مةةا وراء المعرفةةة فةةي 2007عليمةةات  سةةلمات )

المفةةاهيم الكيما يةةة ومهةةارات التفكيةةر العلمةةي لةةدى طةةالع المرحلةةة اكتسةةاع 

 الثانوية باألردت  رسالة دكتورا  غير منشورة  جامعة عمات  األردت.

( حقيبةةة تدريبيةةة للناشةةئين للفريةةق السةةعودي ألولمبيةةاد 2014/2015محمةود  زيةةدات )

 الفيزياء  مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال  للموهبة واالبداع.

عةةةين  بوابةةةة  متاحةةةة علةةةى الثانويةةةةللمرحلةةةة  الفيزيةةةاءكتةةة  ( 2018)ارة التعلةةةيم وز

 التعليمية.

 
http://help.autodesk.com/view/MAYAUL/2017/ENU/?guid=GUID-FDC58F4E-

63B9-4012-B232-5F2FBAC5EAC9 

https://eduhelpsa.com/70999/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85%

d8%a7%d9%8b-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85-

%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8a-

%d9%84%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d9%8a%d8%a9-

%d8%a3%d8%b9%d9%84%d8%a7/ 
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http://help.autodesk.com/view/MAYAUL/2017/ENU/?guid=GUID-FDC58F4E-63B9-4012-B232-5F2FBAC5EAC9
http://help.autodesk.com/view/MAYAUL/2017/ENU/?guid=GUID-FDC58F4E-63B9-4012-B232-5F2FBAC5EAC9
http://help.autodesk.com/view/MAYAUL/2017/ENU/?guid=GUID-FDC58F4E-63B9-4012-B232-5F2FBAC5EAC9
https://eduhelpsa.com/70999/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b9%d9%84%d8%a7/
https://eduhelpsa.com/70999/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b9%d9%84%d8%a7/
https://eduhelpsa.com/70999/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b9%d9%84%d8%a7/
https://eduhelpsa.com/70999/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b9%d9%84%d8%a7/
https://eduhelpsa.com/70999/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b9%d9%84%d8%a7/

