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 ________________:  ثانويـة  وزارة التربيـة الوطنيـة 

 ________________: ا�ستـاذ  ___________تبســـة__: مديرية التربية لو�ية 

  نظري - البطاقـة التربويـة

 _____________________: رقم المذكرة  ______تك  ج م ع 1__: المستـوى 

 ______ القوة و الحركات المستقيمة ___: الوحـدة  ___________الميكانيك__: المجـال 

  مؤشرات الكفاءة
 يعرف حساب السرعة انط�ق من تصوير متعاقب -
 .يرسم شعاع السرعة  -
 . يرسم شعاع تغير السرعة -
يوظف مبدأ العطالة للكشف عن وضعيات مختلفة  -

 . وتفسيرھا بواسطة القوة المؤثرة
  على يكشف عن مميزات القوة المؤثرة  ـ      

  . المتحرك بالمقارنة مع شعاع التغير في السرعة         
 

  ا�سئلة ا�ساسية
  
  
   
 

  المحتـوى
  
  :  دراسة حركة -1

  نسبية الحركة  -1.1     
  :  مميزات الحركة -2.1     
   المسار -1.2.1     
  أنواع الحركات  -2.2.1     
  : السرعة -3.2.1     

  المتوسطةالسرعة  -      
  السرعة اللحظية  -      
  تمثيل شعاع السرعة اللحظية  -      

  : القوة والحركة المستقيمة -2
  ) تحقيق مبدأ العطالة ( نشاطات أولية  - 1.2    

    الدراسة الشعاعية -1.1.2  
    بيانيةالدراسة ال -2.1.2  

  حالة قوة ثابتة  - 2.2
   ،الدراسة الشعاعية   - 1.2.2  
  الدراسة البيانية  - 2.2.2  

  حالة قوة متغيرة  - 3.2
  : جھة الحركة يجھة القوة ھ -1.3.2  
  : لجھة الحركة ةمعاكس جھة القوة -3.22.          

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوسائل المستعملة والطرائق
  

  عد إلى الوثائق التربوية التجريبية -
  
  
  
  
 

  التقويـم  
  مجموعة من التمارين ـ 
 

  محاكاة  : أمثلة للنشاطات 
تسجيل  + حاسوب + Data showجهاز ( 

   )كرية أو عربة –جسم  ةفيديو لحرك

  المراجع
  اب المدرسيكتالـ 
  لوثيقة المرفقةـ ا
  ا:نترنتـ 
  

  النقد الذاتي - 
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    :دراسة حركة -1
  :نسبية الحركة -1.1     

  ع تنسب إليه الحركةجمر اختيار تقتضى دراسة حركة جسم ما
  

:مثال 

محطة

محمد أحمد

 
  . متحركان بالنسبة للمحطة محمد و قول أن أحمدن: نختار المحطة كمرجع  -أ

                         . قول أن أحمد ساكن بالنسبة لمحمدن: ع محمد كمرج نختار -ب
  في نفس الوقت حكمنا على احمد انه ساكن ومتحرك

  :  مما سبق 
  .نقول عن جسم انه متحرك إذا تغير موضعه خ=ل الزمن بالنسبة لجسم آخر نختاره كمرجع -
 الحركة و السكون مفھومان نسبيان -
 

   الحركات المدروسة فمرجعا لوصأي جسم صلب ساكن عليه  أو اDرض حنعتبر سطال=حقة في دراستنا  - : اتم�حظ
  المتحركة ةالنقطمن الجسم نسميھا  ةحركة اDجسام معقدة علي الغالب ولدراسة ھذه الحركة نختار نقط  -                
  .دراسة حركة ھذه النقطة يحيث تكون دراسة الحركة ھ                   

  امعلم الزمن مبدؤه اختياري اختيارلتحديد لحظة مرور النقطة المتحركة من موضع ما يجب ـ               
  ) m( تقدربو  x يرمز لھا بالرمز  إحداثية موضع المتحرك وھي مقدار جبري  :ـ الفاصلة               
  ) m ( البعد بين فاصلتين مختلفتين وتقدر ب :ـ المسافة              
  مقدار جبري زمني يقيس المجال الزمني الذي يفصل بينھا وبين مبدأ اDزمنة  و يرمز لھا بالرمز :ـ اللحظة الزمنية              

              )t  ( وتقدر ب )s (  
  مقدار زمني موجب يفصل بين لحظتين مختلفتين :ـ المدة الزمنية             

  :  مميزات الحركة -2.1
  .مجموعة اDوضاع المتتالية التي يشغلھا متحرك خ=ل حركته :سارالم - 21..1

  : أنواع الحركات - 2.2.1
  :إذا كان مسار النقطة المتحركة         
  .الحركة مستقيمة : مستقيما  -       
  .الحركة دائرية : دائريا  -       

  .الحركة منحنية : منحنيا  -       
  : السرعة -3.2.1
  :المتوسطة  السرعة -      

m.  ھي النسبة بين المسافة المقطوعة إلى مدة قطعھا 

d
v

t
=

∆ 

  d  :بين موضعين وتقدرب  ةالمسافة المقطوع )m (  
t = t2-t1∆  :المستغرقة لقطع المسافة  المدة الزمنية d  وتقدرب )s (  
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vm   : السرعة المتوسطة وتقدر ب )m/s (  
  
  :السرعة اللحظيةـ 
  ھي سرعة المتحرك في كل لحظة 
  المتوسطة في منتصف  قصير يمكن أن نعتبر أن السرعة اللحظية تساوي السرعة    t∆كلما كان المجال الزمني   
   المجال الزمني 

وتحسب بطريقة التأطير عند تسجيل الحركة     
τ2

)( 11 +−= ii
i

MM
tv          

  
  ●   ●     ●         ●        ●                ●                ●                ●             ●         :الشكل:  مثال    
  
  

τ2
53

)5,3(4

MM
vv m   ∆t = 2τ: حيث         ==

  السرعة اللحظية تسمح بتحديد طبيعة حركة المتحرك :   مD حظات
               

  
  
  
  
  
  
   تسمى الحركة وفق مسارھا وطبيعتھا:   نتيجة

  مسار مستقيم وسرعة ثابتة للمتحرك مستقيمة منتظمة إذا كاننقول عن حركة انھا: مثال   
  ء العمل المخبريعد إلى جز : ةتمثيل شعاع السرعة اللحظي -
  : القوة والحركة المستقيمة -2

  )تحقيق مبدأ العطالة ( نشاطات أولية  - 1.2
   الدراسة الشعاعية -1.1.2

  لھاافوYذية على طاولة ملساء ونتركـــھا لح يةنقوم بدفع كر    
   يةالتصوير المتعاقب لحركة الكر )أ 8الشكل (يمثل    
       

       
  .في مجاYت زمنية متساوية  مأخوذةخ=ل حركتھا  يةشغلھا مركز الكري التي لمواضع المتتاليةا)ب  8الشكل (  في
 ؟يةماذا تستنتج عن سرعة الكر ؟قارن المسافات فيما بينھا ، ماذا ت=حظ :  س 
 متساوية  زمنية مجاYت خ=ل متساوية المقطوعة المسافات أن ن�حظ:  ج 
   ثابتة يةسرعة الكر نستنتج أن •

   ية ؟على الكر تؤثرھل ھناك قوة :  س
 Dن السرعة ثابتة والمسار مستقيم الكرية ىتؤثر عل عدم وجود قوة :  ج

  منتظمــــة الحركة مستقيمــــــة  ومنه        

  طبيعة الحركة  تغيرات السرعة  طبيعة المسار
  مستقيمة منتظمة  ثابتة  مستقيم
  مستقيمة متسارعة   متزايدة   مستقيم
  متباطئةمستقيمة   متناقصة  مستقيم

M0 M1 M2  M3 M4 M5 M6 M7 M8 
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  :نتيجـــــــــــــــة
 زمنية مجاYتل خ� متساويةالمتحرك مسافات  فيھايقطع  مستقيمالحركة المستقيمة المنتظمة حركة تتميز بمسار  

  متساوية
  .ثابتة خ=ل الحركة  السرعةتظل قيمة  

  : يعبر مبدأ العطالةعلى أن 
  . قوةY يخضع Dي  منتظمةـ كل جسم يتحرك بحركة مستقيمة 

  . مستقيمة منتظمةأو يتحرك بحركة  ساكن إمايكون ، قوةـ كل جسم Y يخضع Dي 
  . ةقو لتأثيرون خاضعا يك،  مستقيمة منتظمةـ كل جسم Y يتحرك بحركة 

  : الدراسة البيانية -2.1.2
 :تتميز الحركة المستقيمة المنتظمة بالمخططين التاليين 

  :مخطط المسافة 
 تحركمميله يمثل سرعة ال عبارة عن خط مستقيم مائل

 
                                                                                                    x(m)  

                                                                                                    x2 
 
 
                                                                     α                              x1       

   
  
 
 

                                t(s)                t2                        t1 
  مخطط المسافة                                                            

  
V=∆x / ∆t                                                            

                                                                     مخطط السرعة  
  اDزمنة  عبارة عن خط مستقيم يوازي محور               

  
  v(m/s)           مخطط السرعة   

                     S  
  

  v 
  
  
  
  
  

                                     t(s)                         t2                   t1                                                 
                                                                                                     

  على مخطط السرعة بالمساحة المھشرة   t2و t1المسافة المقطوعة بين اللحظتين  تحسب
) t2-t1( d =∆x = s = v   

                                            
  تقويم

 اdثار المبينة )مركز عطالته ( تترك إحدى نقاط الجسم .   محمول ذاتيا،على طاولة ھوائية أفقية جسميقذف 
40msτمساوية لـ  خ:ل مجا8ت زمنية متعاقبة و  في التسجيل المرفق ، = .  
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  المسار؟ ماطبيعة. صل بين النقاط  -1
  :أمليء الجدول التالي  - 2
  

M1M6  M2M5  M2M4  M1M3  M1M2 القطع  
)الطول بالمتر           )d cm  
)  مدة قطعھا           )t s∆  
          ( / )mv m s=( / )v m s  

  
  ص السرعة اللحظية للجسم؟ماذا ت=حظ ؟ ماذا تستنتج فيما يخ    
  .حدد طبيعة الحركة  - 3
  . M3مثل شعاع السرعة عند  - 4
  . 1Mنعتبر مبدأ اDزمنة لحظة مرور الجسم بالموضع   - 5
  .الحركة موجه بجھة  ox،والمحور  1Mونعتبر مبدأ الفواصل الموضع    

  
M6 M5  M4  M3  M2  M1  الموضع  
            ( )t s  
            ( / )v m s  
            ( )x cm  

  
)أرسم مخطط السرعة  -أ      )v f t= .  

)أرسم مخطط الفاصلة  - ب    )x g t=  .  

  
  

  :جوبة ا>
  .المسار مستقيم  -1
  :ملء الجدول  -2

M1M6  M2M5  M2M4  M1M3  M1M2 القطع  
)الطول بالمتر  2  4  4  6  10 )d cm  

)  مدة قطعھا  0,040  0,080  0,080  0,120  0,200 )t s∆  
50  50  50  50  50  ( / )m

d
v cm s

t
=

∆
  

  :الم:حظة 
  .أن السرعة المتوسطة ثابتة  ن�حظ

  :ا8ستنتاج 
50نستنتج أن السرعة اللحظية للجسم  /v cm s= .  

  .  >ن المسار مستقيم والسرعة اللحظية ثابتة  مستقيمة منتظمةالحركة  -3
M3  .1تمثيل شعاع السرعة اللحظية عند  -4 20 /cm cm s→  

M6 

• 
M1 

• • • • • 
M5 M4 M2 M3 
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  :م�حظة 

50طول شعاع السرعة نقسم قيمة السرعة على السلم  Iيجاد /
2,5

20 /

cm s
l cm

ms cm
= =     

  
  رسم مخططي المسافة والسرعة  -5

M6 M5  M4  M3  M2  M1  الموضع  
5 0,20sτ =  4 0,16sτ =  3 0,12sτ =  2 0,08sτ =  0,04sτ =  0  ( )t s  

0,50  0,50  0,50  0,50  0,50 0,50  ( / )v m s  
0,10  0,08  0,06  0,04  0,02  0  ( )x m  

 
 
 
  
 
  
  

                                                     
          

  
  

  :حالة قوة ثابتة  -2.2
  : ، الدراسة الشعاعية   - 1.2.2  

مرتبطة بأحد طرفي ربيعة طرفھا الثاني مرتبط بخيط طويل عديم اYمتطاط يمر  عربة نضع على طاولة أفقية ملساء
  أ 9بمحز بكرة مثبتة في ركن الطاولة والطرف اDخر للخيط مرتبط بجسم صلب يمكنه اYنتقال شاقوليا  الشكل 

  
  

  قيمة القوةإلى نفس القيمة خ=ل الحركة أي  ادائم مؤشر الربيعة يشيرربة لحالھا فن=حـــــــــظ أن نترك الع           
   المطبقة خ=ل الحركة          

  
 
 
 
  
  

     
    

x(t) v(m/s
) 

0,5 

0,04 

t(s) t(s) 

0 0,04 

0,02 

0 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

M6 

• 
M1 

• • • • • 
M5 M4 M2 M3 3v

r
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 s 0,08  = τ  قدرھاالتي أخذت في فترات زمنية متساوية  للحركة ب يعطي تمثي= للصور المتعاقبة 9الشكل 

  
  8الى  0من العربة ورقمھا من  Mـ أنقل على ورق شفاف المواضع المتتالية لنقطة           

  المطبقة على العربة ؟ Fالقوة  ـ ھل يمكنك ھذا التجھيز التجريبي استخ=ص خصائص          
  .ـ مثل ھذه القوة كيفيا بسھم في وضعين أو ث=ثة           
        1M ،.... ،7 Mعند المواضع  Mطة ـ احسب قيم السرعة اللحظية للنق          

  
  10cm                          1cm             :نأخذ سلم مناسب للرسم

   t=2τ∆: الفاصل بين موضعين ھو  منيالمجال الز
                                             V1 = M0M2 / 2τ    

   M7إلى  M1من  في المواضع Mومنه قيم السرعة اللحظية للنقطة 
V7 V6  V5  V4  V3  V2  V1    السرعةv 

  ) m/s(قيمتھا  0.043  0.093  0.15  0.18  0.23  0.26  0.31
    : وفق الجدول V∆كذلك يمكن حساب تغير السرعة 

∆V6 ∆V5  ∆V4  ∆V3  ∆V2  ∆v:تغيرالسرعة  
0.08  0.08  0.08  0.08  0.08  )m/s ( قيمتھا  
  وموجبةثابتة تغير السرعة تقريبا  شعاع أن قيم: ن�حظ
  :نتيجة 

  
  :على جسم يتحرك بحركة مستقيمة فان )قيمة ،حام= وجھة (شعاعيا  ثابتة Fفي حالة تطبيق في جھة الحركة قوة 

  
  طويلتهوتتزايد  جھتهو  حاملهيحافظ على  V   سرعة المتحركـ شعاع 

  
  .ثابتة  قيمةو، ھي جھة الحركة  جھةو، نطبقا على المسارم حام� V∆ـ لشعاع تغير السرعة 

  .نقول أن الحركة مستقيمة متسارعة بانتظام  

  :الدراسة البيانية  -  2.2.2
  

  الزمنعند مختلف المواضع نرسم بيان تغيرات السرعة بدYلة ة ـــقيم السرعة اللحظي من انط=قا      
  :مبدأ اDزمنة M0المتحرك من الموضع نعتبر لحظــة مرور       
        

0.31  0.26  0.23  0.18  0.15  0.093  0.043  )m/s   (V 
0.56  0.48  0.40  0.32  0.24  0.16  0.08  )s  (t 

  0.04m/s                          1cm:رسم المنحنى بدYلة الزمن نختار سلم الرسم      
                                                                 0.08s                         1cm      
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  v(m/s)  مخطط السرعة  

                                                                             
                    v2  

                                       
                                    S 

  
                                 v1  

  
  

                      
                                             t(s)                  t2              t1    

  
 البيان خط مستقيم ـ 
 فالحركة مستقيمة متسارعة بانتظامما زاد الزمن زادت السرعة كل: الع=قة بين السرعة والزمن ـ 

   ) معامل التوجيــــــــــــــه( ثابت يمثل الميل  aحيث   v=a . t   العبارة البيانية 
  :  M8حساب السرعة عند النقطة ـ 
       V8=0.36m /sوبإDسقاط    t=0.64s    يكون الزمن  M8عند الموضع :  بيانيا   
  من البيان  وتكون بحساب مساحة شبه المنحرف M8  و M0: المسافة الفاصلة بين الموضعين  حسابـ 

  2/ ا�رتفاع  x) القاعدة الكبرى + القاعدة الصغرى =( المساحة           
  :مخطط المسافة 

  مخطط المسافة  
  X(m) 

  
  x1  

  
  
  
    

  x2  
  
  
  
  

                                  t(s)        t2           t1   
  
  ع=قة المسافة بالزمن ليست خطية في الحركة المستقيمة المتسارعة بانتظام 
  :نتيجة  

  
  :على جسم يتحرك بحركة مستقيمة فان )قيمة ،حام= وجھة (ثابتة شعاعيا  Fفي حالة تطبيق في جھة الحركة قوة 

  طويلتهوتتزايد  جھتهو  حاملهيحافظ على  Vـ شعاع سرعة المتحرك   
  

  .ثابتة  قيمةو، ھي جھة الحركة  جھةو، منطبقا على المسار حام� V∆ـ لشعاع تغير السرعة 
  .نقول أن الحركة مستقيمة متسارعة بانتظام  
  

  

  



 9

  : تقويم
  ومتساوية قدرھا تاليةتتم تسجيلھا خ:ل فواصل زمنية م لمتحركأوضاع متتالية  التالييمثل الشكل  

  =0.1s τ  .1 كلcm  2يمثل لتسجيل على اcm  في الواقع.  
  
  
  
  
  ماذا ت:حظ ؟ . M1  ،M2  ،M3  ،M4: أحسب السرعة اللحظية للمتحرك عند ا>وضاع  -1
   .  ∆3vو   ∆2vالجبرية للتغير في السرعة   أحسب القيمة -2
  ماذا ت:حظ ؟ -     
  تستنتج فيما يخص طبيعة الحركة ؟  ماذا  -     
  ؟ ھل القوة المؤثرة على ھذا الجسم ثابتة القيمة أم متغيرة  -3

  أعط خصائھا ؟ -     
  .بسھم كيفي  M2مثلھا في الموضع  -     
  :الدراسة البيانية  -4

) أرسم مخطط السرعة  )v f t=   : ستخدام السلماب 
  20cm / s         1cm               بالنسبة للسرعة  s         1cm 0.1               بالنسبة للزمن    
  : إستنتج من ھذا المنحنى  -5

  .  t=0سرعة المتحرك عند اللحظة  -أ       
  .لحظة إنعدام سرعته  - ب       
  .بطريقتين  المسافة التي يقطعھا خ:ل حركته  -ج       

  :ا>جوبة 
 : رع اللحظية حساب الس -1

0 2 1 3
1 2

3 52 4
3 4

0,091.2 0,071.2
0,91 / , 0,71 /

2 2.0,1 2 2.0,1

0,051.2 0,032.2
0,51 / , 0,32 /

2 2.0,1 2 2.0,1

M M M M
v m s v m s

M MM M
v m s v m s

τ τ

τ τ

= = = = = =

= = = = = =
 

  :الم:حظة 
 .تتناقص سرعة المتحرك بانتظام 

  :حساب القيمة الجبرية لتغير شعاع السرعة  -2
  

2 3 1

3 4 2

0,51 0.91 0.40 /

0,32 0.71 0.39 /

v v v m s

v v v m s

∆ = − = − = −
∆ = − = − = −

  

  :الم:حظة 
  . ثابت و سالب  ∆vن:حظ أن 
  :اIستنتاج 

∆vثابت و سالب فإن شعاع التغير في السرعة  ∆vبما أن  r  خصائصه:  
  .النقطة المتحركة : المبد أ           
  المسار : الحامل           
  عكس جھة الحركة : الجھة           
  ثابتة: الشدة           

جھة 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 
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  .فالحركة مستقيمة متباطئة بانتظام 
  :تغير في السرعة لحركة مستقيمة متباطئة بانتظام تمثيل شعاع ال -

       3 4 2v v v∆ = −r r r

        
  النقطة المعتبرة: المبد أ  

  المسار : الحامل        
  عكس جھة الحركة:  الجھة       
3                                      ثابتة: القيمة         4 2( )v v v∆ = + −r r r

  
  
  
  
∆vغير معدوم  ، خصائصھا ھي خصائص الشعاع  ∆vالجسم خاضع لقوة >ن   -3 r .  

  :خصائصھا 
  .النقطة المتحركة : نقطة التأثير           
  المسار : الحامل           
  عكس جھة الحركة : الجھة          
  بتةثا: الشدة          

  
  
  
  :تمثيل مخطط السرعة  -4
  
  
  
  

  
  

  
  

 
 
 
 
  
  
  
  : ا8بتدائيةسرعة المتحرك عند اللحظة  -أ -5

0 1.1 /v m s=  
 السرعة  انعداملحظة  - ب

0,55ft s=  
  :المسافة المقطوعة  -ج

جھة 

M0 M1    M2 M3 M4 M5 

F
r

 

2v
r

 4v
r

 

4v
r

 

2v− r

 

5v∆ r

 

t(s) 

+ 

0,2 

0 ,1 

V(m/s) 

0.0 

+ 

+ 

+ 

0v 

ft 

S 
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 .تساوي المساحة التي يحصرھا المحورين والبيان 

( )0 5 . 0.55
1

1,1 0.3
2

d M M S m= = = =  

 :من التسجيل 
0 5 15.2 30d M M cm= = =  

  :نتيجة 
  

  :على جسم يتحرك بحركة مستقيمة فان )قيمة ،حام� وجھة (ثابتة شعاعيا  Fفي حالة تطبيق عكس جھة الحركة قوة 
  

  طويلتهوتتناقص  جھتهو  حاملهيحافظ على  Vـ شعاع سرعة المتحرك   
  
  

  .ثابتة  قيمةو، ھي عكس جھة الحركة  جھةو، منطبقا على المسار حام� V∆ـ لشعاع تغير السرعة 
    .نقول أن الحركة مستقيمة متباطئة بانتظام  

   :حالة قوة متغيرة - 3.2
  : جھة الحركة يجھة القوة ھ -1.3.2
  

من  ةبنقط حاجز مثبت على حافة طاولة أفقية ملساء ونربط طرفيه الثاني نقطة من  نثبت أحد طرفي خيط مطاطي في
   عربة

  نسحب العربة إلى وضع معين ونتركھا لحالھا فتنطلق نحو الحاجز      
  τ = 0.02 sب تمثي� للصور المتعاقبة للحركة اخذت خ�ل فترات زمنية متساوية 10يمثل الشكل     

  
  )أو مواز له ( حاملھا مواز للمسار -: الخيط المطاطي يطبق على العربة قوة 

   ھتھا ھي جھة الحركةجـ                                                   
  باستطالة المطاط  قشدتھا متناقصة خ�ل الحركة وتتعلـ                                                   

  :ن�حظ 
  سار مستقيممـ ال         

  )متغيرة ( مسافات المقطوعة بين اQوضاع المتتالية غير ثابتة ـ ال
  خ�ل ھذه الحركة متغيرة بتغير المسافــــــة Mـ سرعة المتحرك          

  غير ثابـــــتة V∆شعاع تغير السرعة ـ قيمة          
  :نتيجــــــــة 

      جسم على ) ة لأو مواز( حاملھا منطبق على المسار )متناقصة (  في حالة تطبيق في جھة الحركة قوة متغيرة القيمة
  :فإن  تقيمةمستحرك بحركة ي
  

 قيمتهتتزايد و جھتهومساره للمتحرك يحافظ على  Vشعاع السرعة  ـ             
 متناقصةھي جھة الحركة وقيمته  ةجھعلى المسار و طبقمنحامل  V∆ شعاع تغير السرعة ـ ل

  : لجھة الحركة ةجھة القوة معاكس -3.22.   
  مسترخ حيث يكون المطاطبربة قرب الحاجز المثبت على الطاولة نضع الع )العربة و المطاط ( نفس التجھيز السابق  
  . واحدة ونتركھا لحالھا دفعةالعربة  ثم ندفع  )غير مشدود (  

  ب11الشكل    
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  :ن�حظ 

  )عكس الحاجز  اتجاهفي ( المعاكس للحركة  اZتجاهتنطلق العربة في : حركة العربة ـ 
  .العربة عن الحاجز  ابتعدتوتتناقص المسافة كلما  ممستقيمسار تشكل  Mـ المواضع المتتالية لنقطة 

  متغيرة ، بتغيير المسافة بين نقطتين متتاليتن Mـ سرعة النقطة 
 خصائص ال على العربة للقوة المطبقةـ 

   )أو مواز له ( لمسارا منطبق علىحامل # 
  جھتھا عكس جھة الحركة# 
  خ�ل الحركة ةشدتھا متزايد# 

  :نتيجة 
جھتھا عكس جھة الحركة على جسم       )أو موازلة ( حاملھا منطبق على المسار) متناقصة ( تطبيق قوة متغيرة القيمة  في حالة

  :فإن  يتحرك بحركة مستقيمة
 قيمته تتناقصو جھتهومساره للمتحرك يحافظ على  Vشعاع السرعة ـ              

 ) متناقصة( منغيرة قيمته الحركة و جھةعكس ھة جعلى المسار و منطبق حامل V∆ ـ لشعاع تغير السرعة 
  

  :نتيجة عامــــــــــــــة                                                    
     Fمطابق لخصائص شعاع القوة   V∆  من التجارب السابقة ن�حظ أن خصائص شعاع تغير السرعة        

   س الحامــــــــــــــــــلنف V∆وتغير السرعة   Fللقوة  ـ       
  الجھة نفس V∆وتغير السرعة   Fللقوة  ـ       

  ثابتة V∆يستلزم  ثابتة  Fكانت إذا  ـ       
  متزايدة  V∆متزايدة يستلزم   Fكانت إذا  ـ      
 متناقصة V∆متناقصة  يستلزم   Fإذا كانت ـ       

 
  


