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األسئلة األساسية :
 ماھو الفرق بين السقوط الحر لجسم وحركة قذيفة ؟ ماھي القوة المطبقة على المتحرك في كل حالة ؟ ما طبيعة القوة المطبقة على كل متحرك ؟ لماذا ال يسقط القمر على األرض ؟ -كيف ترسل األقمار االصطناعية إلى الفضاء ؟

 حساب السرعة انطالقا من تصوير متعاقب. رسم شعاع السرعة في الحركات المنحنية . يوظف مبدأ العطالة للكشف عن وضعياتوتفسيرھا بواسطة القوة المؤثّرة.
 يكشف عن مميزات القوة المؤثرة على متحركبمقارنتھا مع الشعاع :
المحتـوى :

 -1أنشطة أولية .
 -2تحديد السرعة اللحظية في الحركات المنحنية .
 -3تحديد وتمثيل شعاع التغير في السرعة في
الحركات المنحنية .
 -4دراسة حركة كرة مقذوفة أفقيا .
 -5دراسة حركة مقذوفة كيفيا .
 -6الحركة الدائرية المنتظمة وتطبيقاتھا .

التقويـم
ـ مجموعة من التمارين

الوسائل المستعملة والطرائق
 -عد إلى الوثائق التربوية التجريبية .

أمثلة للنشاطات  :محاكاة
)ﺟﻬﺎز  + Data showحاسوب  +تسجيل
فيديو لحركة جسم – كرية (
 -النقد الذاتي

المراجع

ـ الكتاب المدرسي
ـ الوثيقة المرفقة
ـ االنترنت
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 -1نشاطات أولية :
 -1-1نشاط ) : ( 01
يقذف العب كرة برجله  ،كما توضحه الصورة .
س - 1ما ھو حسب رأيك  ،مسار الكرة ؟

ج -1الكرة تصعد متبعة مسار منحني مسافة معينة ثم تنزل متبعة مسار منحني إلى األرض .
س -2اقترح تصوير متعاقبا ألوضاع الكرة خالل حركتھا .
ج -2أنظر الشكل .

س -3ھل تخضع الكرة لقوة خالل حركتھا
ج -3نعم حسب مبدأ العطالة ‘الكرة حتما خاضعة لقوة الن المسار ليس مستقيما .
س -4مثل بشعاع كيفي في موضعين مختلفين ھذه القوة إن وجدت.
ج - 4التمثيل أنظر الشكل أعاله .
 نالحظ من المسار مرحلتين :الصعود و النزول  ،فالكرة لم تواصل صعودھا دليل علىوجود قوة مؤثرة تجذبھا نحو األسفل أي تعاكس حركتھا  ،أما خالل النزول فوجود ھذه
القوة بديھي وجھتھا نحو األسفل .
 -2-1نشاط )  : ( 02ندفع كرية معدنية صغيرة علي طاولة أفقيا ملساء  ،فتنطلق في اتجاه حافة الطاولة .
س -1أكمل التصوير المتعاقب لحركة الكرية قبل مغادرة الطاولة .
ج-1
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س -2ما ھو نوع حركة الكرية على الطاولة ؟ لماذا ؟
ج  -2حركة الكرية علي الطاولة مستقيمة منتظمة الن المسافات المتتالية المقطوعة في نفس المجاالت
الزمنية متساوية أي أن الحركة مستقيمة منتظمة و حسب مبدأ العطالة فالكرة تكون شبه معزولة .
س -3ما ھو مسارھا بعد مغادرة الطاولة؟
ج -3بعد مغادرة الطاولة يكون مسار الكرية منحني .
س -3أكمل التصوير المتعاقب لحركة الكرية بعد مغادرة الطاولة .
ج -3انظر الرسم :

س - 4ھل ھناك قوة مطبقة على الكرة فوق الطاولة ؟
r
ج -4نعم  ،ھناك قوتين تؤثران علي الكرية وھي قوة جذب األرض لألجسام ويرمز لھا بــ FT / C
r r
وقوة رد فعل الطاولة  ( R ) Ft / Cوھي تعاكس قوة جذب األرض و يكون لھاتين القوتين نفس الحامل

و نفس الشدة .
س -5ھل ھناك قوة مطبقة عليھا بعد مغادرة الطاولة ؟ علل
ج -5نعم  ،بعد مغادرةrالطاولة ھناك قوة تؤثر على الكرية وھي قوة جذب األرض لألجسام
ويرمز لھا بـ  ، FT / Cوالدليل علي ذلك المسار ليس مستقيم و المسافات المتتالية المقطوعة
في نفس المجاالت الزمنية ليست متساوية أي أن الحركة ليست منتظمة و حسب مبدأ العطالة
فالكرة خاضعة لقوة نمثلھا بشعاع كيفي  ،في موضعين مختلفين كما بالشكل أعاله .
 -2تحديد السرعة اللحظية في اللحركات المنحنية :
d
لحساب قيمة السرعة اللحظية في الحركات المنحنية نعتمد علي تعريف السرعة المتوسطة
∆t
حيث  d :المسافة المقطوعة من طرف المتحرك بين الموضعين المجاورين للموضع المعتبر حساب
السرعة اللحظية فيه  ،و  ∆tالفاصل الزمني المستغرق لقطع ھذه المسافة.

=V m

 -1-2تحديد قيمة السرعةالمتوسطة بيانيا :
لتحديد قيمة السرعةالمتوسطة بيانيا في حركة منحنية نعتمد علي مثال :
نعتبر التسجيل الممثل في الشكل المقابل  ،الممثل لحركة منحنية كيفية  ،حيث مواضع المتحرك
تفصلھا مجاالت زمنية متساوية . τ
السرعة المتوسطة بين الموضعين  M 3 ، M 1مثال ھي :
∩

M M
d
= Vm
= 1 3
∆t
∆t
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ألن المسافة  dالمقطوعة من طرف المتحرك بين لحظتي مرور المتحرك من  M 1و  M 3ھي
∩

القوس  M 1M 3وباعتبار  ∆tصغير جدا ،نقبل اآلن القوس و الوتر بين الموضعين يكونان منطبقين
تقريبا ،أي في مثالنا ھذا ،نقبل أن :
∩

M 1M 3 ≈ M 1M 3

في ھذه الحالة يمكن ان نكتب السرعة المتوسطة بين  M 1و  M 2على الشكل الذي اعتدناه في
الحركة المستقيمة :
M 1M 3 M 1M 3
=
∆t
2τ

= V2 = Vm1−3

بھذه الطريقة يمكن تحديد بيانيا قيمة السرعة المتوسطة  Vmبين الموضعين يفصلھما مجال زمني ∆t

بقياس طول الوتر الواصل بين ھذين الموضعين مباشرة على التسجيل ثم قسمته على . ∆t
في مثالنا ھذا :
 -1نقيس بالمسطرة طول الوتر  M 1 M 3ثم نحوله إلى الطول الحقيقي باالعتماد علي سلم الرسم .
 -2نحسب قيمة السرعة المتوسطة بالعالقة :
M 1M 3
2τ

= Vm 1−3

 - 2-2تحديد و تمثيل السرعة اللحظية في الحـركة المنحنية :
بالمقارنة مع حساب السرعة اللحظية في الحركة المستقيمة و بما أن المجال الزمني ∆t
المستعمل لحساب السرعة المتوسطة قصير جدا  ،يمكن اعتبار إن قيمة السرعة المتوسطة ھنا
تساوي قيمة السرعة اللحظية في منتصف المجال الزمني  ،أي في مثالنا عند الموضع  ، M 2يمكن
M 1M 3
أن نكتب :
2τ

= V2 = V1−3
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ونمثلھا بشعاع  V2خواصه :
r

M 1M 3
 مبدأه  - . M 2حامله مماسي للمسار في  - . M 2جھته ھي جھة الحركة  - .قيمته :2τ

= V2 = V1−3

→

 -3تحديد وتمثيل شعاع تغير السرعة  ∆Vفي الحركة المنحنية :
→

 -1-3تحديد شعاع تغير السرعة  ∆Vفي الحركة المنحنية :
لتحديد عمليا شعاع تغير السرعة في الحركة المنحنية  ،نعتمد على الخطوات المتبعة فى حالة الحركات
المستقيمة .
نستعين بالتسجيل الممثل فيى الشكل المقابل  ،حيث مواضع المتحرك تفصلھا مجاالت زمنية متساوية . τ
→

لتحديد شعاع تغير السرعة  ∆Vفي الموضع ، M 3نتبع الخطوات التالية :
 نعتبر الموضعين ، M 4 ، M 2المجاورين للموضع المعتبر ، M 3و نمثل فيھما شعاعي السرعة→

→

اللحظية  V2و  ، V4على الترتيب باستعمال سلم تمثيل السرعة .
→

 نعتبر ان شعاع تغير السرعة  ∆Vفي الموضع  M 3يساوي الفرق الشعاعي بين شعاعي→

→
r r
∆V3 = V4 − V2

→

السرعة  V2و  ، V4أي أن :
→

 تمثيل شعاع تغير السرعة  ∆Vفي الحركة المنحنية يتم كمايلي :* نختار نقطة كيفية  0خارج التسجيل .
→

→

* انطالقا من ھذه النقطة  0نرسم شعاعا  V2/مسايرا للشعاع . V2
→

→

* انطالقا من ھذه النقطة  0نرسم شعاعا  V4/مسايرا للشعاع . V4
→

→

→

* نرسم الشعاع  ، ∆V3/بحيث تكون بدايته في نھاية  V2/و نھايته في نھاية V4/
→
r
r
بھذا الترتيب ∆V3/ = V4/ − V2/ ،
→

→

→

→

→

→

* بما أن  V4/ ، V2/يسايران  V4 ، V2على الترتيب  ،فان  ∆V3/يساير . ∆V3
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→

 تكون إذا خصائص الشعاع  ∆V3ھي :* بدايته:الموضع المعتبر M 3
→

* حامله  :موازي لحامل ∆V3/
→

* جھته  :ھي جھة ∆V3/
→

* قيمته  :تساوي طويلة  ∆V3/المقاسة بيانيا على الرسم باعتماد سلم تمثيل السرعات .
 -4دراسة حركة كرة مقذوفة أفقيا :
ندفع كرة صغيرة على سطح طاولة أفقية ملساء ،فتتجه نحو الحافة لتنطلق في الھواء حتى تسقط على سطح
األرض وفق مسار منحني ،يمثل الشكل اآلتي تسجيال لألوضاع المتتالية لمركز الكرة خالل حركتھا .
 -انقل على ورق شفاف ھذا التسجيل :

• حركة الكرة على الطاولة :
 -1ما ھو نوع حركة الكرة على الطاولة ؟
 بواسطة المسطرة نقيس المسافات بين كل موضعين متتاليين فنجدھا متساوية ومنه نستنتج أنالحركة مستقيمة منتظمة .
 -2مثل شعاع السرعة اللحظية في الموضع  M 1باختيار سلم مناسب .
 نقيس طول المسافة  M 0 M 2فنجده  M 0 M 2 = 1,5cm :على الوثيقة وباختيار سلم المسافات :1cm → 0,5m
1cm → 0,5m
0,5 × 1,5
= 0,75m
= ⇒ x
1,5cm → xm 
1
 -نحسب السرعة  V1في الموضع : M 1

V1 = M 0 M 2 / 2τ = 0,75 / 0,08 = 9,37m / s
 تمثيل شعاع السرعة اللحظية في الموضع  M 1باختيار السلم التالي 1cm → 7 m / s1cm → 7 m / s 
9,37 × 1
= 1,33cm
= ⇒ x
xcm → 9,37 m / s 
7

 نرسم شعاع السرعة اللحظية في الموضع  M 1بطول  1,33cmعلى الرسم6

 -3ما ھي خصائص شعاع السرعة اللحظية في الموضع  M 4الذي يوافق لحظة مغادرتھا الطاولة ؟ مثله
على الرسم .
 خصائص شعاع السرعة اللحظية في الموضع  M 4الذي يوافق لحظة مغادرتھا الطاولة ھي نفسخصائص شعاع السرعة في الموضع  M 1ألن في الحركة المستقيمة المنتظمة يكون لشعاع السرعة
r
r
اللحظية نفس الخصائص في جميع النقاط  ،ومنه V1 = V4 :
• حركة الكرة بعد مغادرتھا الطاولة :
أ( الدراسة الشعاعية للحركة :
 -1أحسب قيم السرعة اللحظية  Vفي المواضع . M 9 ، M 7 ، M 5
نستعين بطريقة تحديد السرعة اللحظية في الحركة المنحنية المذكورة سابقا ونمأل الجدول التالي:
1cm → 0,5m
1cm → 7 m

 -2مثل أشعتھا على الرسم ،باستعمال نفس السلم السابق ،ماذا تالحظ ؟
 نرسم أشعة السرعة من خالل أطوالھا المحسوبة في الجدول . نالحظ أن أشعة السرعة قيمتھا تزداد و جھتھا تتغير وتنحني تدريجيا في اتجاه حركة السقوط .→

 -3حدد بيانيا أشعة السرعة  ∆Vفي المواضع  . M 10 ، M 8 ، M 6ومثلھا على الرسم .ماذا تالحظ؟ قارن
خصائصھا .
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 نحصل على قيم أشعة تغير السرعة  ∆Vبقياس طولھا على الشكل . نالحظ أن قيم أشعة تغير السرعة  ∆Vتقريبا متساوية ،حواملھا كلھا شاقولية ولھا نفس الجھةوكلھا تتجه نحو األرض.
 -4ماذا تستنتج عن القوة المطبقة على الكرية ؟
→

→

 بما أن خصائص شعاع تغيير السرعة  ∆Vمطابقة لخصائص شعاع القوة  Fفإن :→

→

→

→

* لشعاع القوة  Fوشعاع تغير السرعة  ∆Vنفس الحامل وھو شاقولي .
* لشعاع القوة  Fوشعاع تغير السرعة  ∆Vنفس الجھة وھي نحو مركز األرض .
* قيمة  ∆Vثابتة ⇐ قيمة  Fثابتة.
 -5مثلھا بلون آخر على نفس الرسم في المواضع . M 10 ، M 8 ، M 6
 نمثل على الشكل السابق أشعة القوة المطبقة بسھم حامله شاقولي موجه نحو مركز األرض بأطوالمتساوية.
 -6ما ھو مصدر ھذه القوة ؟ اشرح .
 نعلم من حياتنا اليومية أن سقوط كرية في أي موضع من سطح األرض دون سرعة ابتدائية يكونشاقوليا  ،ونعلم أن شاقول المكان يمر من مركز األرض  ،إذن القوة المطبقة على الكرية متجھة دوما
نحو مركز األرض ونسمي ھذه القوة قوة جذب األرض للكرية ،أو قوة تأثير األرض على كرية
ونرمز لھا بالرمز . FT / C
 شعاع القوة ھو نفسه قيمة وجھة في كل المواضع ألن مصدرھا ھو نفسه وھو األرض . في مثالنا  ،المسار منحني وليس شاقولي ألنه توجد سرعة ابتدائية أفقية  ،فقوة األرض ھيالتي سببت في تغيير منحنى شعاع السرعة .
ب( الدراسة البيانية للحركة :
أرفق الرسم بمعلم )  (O, X , Yمتعامد ومتجانس لتسھيل الدراسة اختر مبدأه منطلقا من أول موضع للكرة
عند مغادرتھا الطاولة  ،أسقط كل المواضع على المحورين  OXو . OY
*  -الحركة وفق المحور : OX
 -1قارن المسافات المتتالية للمقطوعة وفق المحور  ، OXماذا تالحظ ؟ ماذا تستنتج بالنسبة لقيمة
السرعة وفق ھذا المحور ؟

 نالحظ على الشكل أن المسافات المتتالية المقطوعة وفق المحور  OXكلھا متساوية بعد قياسھابالمسطرة وعلما أنھا قطعت خالل مجاالت زمنية متساوية فرضا فيمكننا أن نقول أن السرعة
ثابتة ومنه نستنتج أن وفق المحور  OXتكون الحركة مستقيمة منتظمة .
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 -2قارن قيمة السرعة وفق المحور  OXمع قيمة سرعة الكرة فوق الطاولة .ماذا تستنتج ؟
 نالحظ على الشكل أن المسافات المتتالية المقطوعة وفق المحور  OXكلھا متساوية ومساوية للمسافاتالمتتالية المقطوعة على الطاولة  ،علما أنھا قطعن خالل مجاالت زمنية متساوية كلھا ومنه يمكن القول أن
قيمة السرعة وفق المحور  OXتساوي قيمة سرعة الكرة فوق الطاولة ومنه نستنتج أن الكرة تواصل
حركتھا وفق المحور  OXبحركة مستقيمة منتظمة.
 -3ما ھو أثر القوة المطبقة على الكرة على حركتھا وفق المحور  OX؟ علل .
 بما أن الحركة مستقيمة منتظمة وفق المحور  OXفإنه حسب مبدأ العطالة ،الكرة غير خاضعة ألي قوة.أي وفق المحور  OXتأثير القوة المطبقة على الكرة معدوما.
* -الحركة وفق المحور : OY
 -1قارن المسافات المتتالية المقطوعة وفق المحور  ، OYماذا تالحظ ؟ ماذا تستنتج بالنسبة لقيمة السرعة
وفق ھذا المحور ؟
 نالحظ على الشكل أن المسافات المتتالية المقطوعة وفق المحور  OYكلھا متزايدة بانتظام بعد قياسھابالمسطرة وعلما أنھا قطعت خالل مجاالت زمنية متساوية فرضا  ،فيمكننا أن نقول أن السرعة متزايدة
بانتظام ومنه نستنتج أن وفق المحور  OYتكون الحركة مستقيمة متسارعة بانتظام .
 -2حدد قيمة تغير السرعة وفق ھذا المحور  ،ماذا تالحظ ؟
 إليجاد قيمة تغير السرعة وفق المحور  OYنحسب أوال المسافات على ھذا المحور التي تسمح بحسابقيم السرع اللحظية ثم نستنتج قيم تغير السرعة وفق المحور . OY
 نستعين بطريقة تحديد السرعة اللحظية في الحركات المستقيمة المذكورة سابقا ونمأل الجدول التالي :1cm → 7 m / s
،
1cm → 0,5m

 -3قارن ھذه القيمة مع طويلة شعاع تغير السرعة المحددة سابقا في الدراسة الشعاعية .
 نالحظ أن قيمة تغير شعاع السرعة وفق المحور  OYتساوي تقريبا قيمة طويلة شعاع تغير السرعةالمحددة سابقا في الدراسة الشعاعية ،ويعود سبب وجود الفرق الطفيف بينھما إلى أخطاء ناجمة
عن طريقة القياس وأجھزة القياس إلخ ....
نتيجة :
دراسة حركة مقذوف أفقيا تتم على محورين  OXو : OY
* وفق المحور  : OXالحركة مستقيمة منتظمة وتأثير القوة المطبقة على الكرة يكون معدوما.
* وفق المحور  : OYالحركة مستقيمة متسارعة بانتظام ويخضع الجسم لقوة ثابتة وھي قوة جذب
األرض لألجسام.
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جـ( -عالقة المدى بالشروط االبتدائية La portée :
 -نسمي "مدى القذف" البعد األفقي الذي يفصل موضع القذف عن موضع سقوط الكرية على األرض .

 حقق عمليا التجربة المدروسة سابقا في الشكل المقابل بدفع كرية باألصبع على طاولة أفقية. راقب حركة الكرية منذ مغادرتھا الطاولة  ،أعد العملية ثالث مرات مغيرا كيفية الدفع لتنتقل الكرية على الطاولةبسرعات مختلفة القيمة في كل مرة .

*  -مقارنة الحركات
 -1مثل كيفيا على الرسم شكل مسار الكرية في حاالت تغير السرعة االبتدائية مع تعليم المواضع المتتالية
لمركز الكرية بنقاط على ھذه المسارات باعتبار فترة زمنية كيفية  τمتساوية .ماذا تالحظ ؟
 نضع فوق الطاولة األولى طاولة أخرى صغيرة لنقذف منھا الكرية .نمثل المسارات المختلفة للكرية حسبسرعة قذفھا ،حيث نالحظ :
 الحالة ) : (1السرعة االبتدائية للكرية معدومة  V01 = 0تكون في حالة سقوط حر .
 الحاالت ) : (2)(3)(4يكون للكرية سرعة ابتدائية أفقية متفاوتة القيمة . V04 > V03 > V02
 نالحظ أن مدى القذيفة في ھذه الحالة يتزايد إلى أن تسقط الكرية خارج حدود الطاولة وھي في كل الحاالتخاضعة لقوة جذب األرض لھا فھي تتجه دوما نحو األرض.
 -2بماذا يتعلق المدى في ھذه التجربة ؟
يتعلق المدى في ھذه التجربة فقط بالسرعة االبتدائية حيث عند انعدام السرعة االبتدائية ينعدم المدى
فنحصل على حركة سقوط حر.
 -3في رأيك ھل الكرية خاضعة لنفس القوة في الحاالت األربع ؟ .
 نعم الكرية خاضعة لنفس القوة في الحاالت األربع  :حيث في الحالة األولى ) (1عند انعدام السرعةاالبتدائية تكون الحركة ھي حركة سقوط حر التي درسناھا سابقا حيث يكون المسار شاقوليا والقوة
المطبقة وجدناھا ھي قوة جذب األرض أما الحاالت ) : (4)(3)(2للكرية سرع ابتدائية متفاوتة
 ، V04 > V03 > V02حركتھا كذلك درسناھا سابقا )دراسة حركة كرة مقذوفة أفقيا( ووجدنا أن القوة المطبقة
ھي قوة جذب األرض.
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نتيجة :
كل جسم يقذف بسرعة ابتدائية أفقية من ارتفاع  hعن سطح األرض يسقط متبعا مسارا منحنيا ،تحت تأثير قوة
ثابتة شاقولية الحامل وموجھة نحو سطح األرض  ،وھي قوة جذب األرض للكرة .
يتعلق مدى القذف  xفي ھذه الظروف بقيمة السرعة االبتدائية للكرية .
 -5دراسة حركة مقذوفة كيفيا :
r
نريد دراسة حركة كرة يقذفھا العب برجله ،حيث تطلق بسرعة ابتدائية  ، V0نعطي في الشكل المقابل التسجيل

الممثل لمواضع الكرة خالل فترات زمنية متساوية . τ = 0,2s

أ -وصف الحركة :
 -1كيف يتغير شعاع السرعة اللحظية من موضع آلخر ؟ مثله في ثالث مواضع متتالية من مرحلة الصعود ،ثم في
ثالث مواضع متتالية من مرحلةrالنزول .
 -2لحساب قيمة السرعة اللحظية  Vفي المواضع . M 11 ، M 10 ، M 9 ، M 3 ، M 2 ، M 1
نستعين بطريقة تحديد السرعة اللحظية في الحركة المنحنية المذكورة سابقا ونمأل الجدول التالي :
1cm → 3m / s
،
1cm → 0,5m
،
τ = 0,2 s
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 -3مثل أشعتھا على الرسم باختيار سلم مناسب  ،ماذا تالحظ ؟
 نرسم أشعة السرعة من خالل أطوالھا المحسوبة في الجدول : نالحظ أن أشعة السرعة تتناقص في مرحلة الصعود وكذا جھتھا تتغير أما في مرحلة النزول فقيمتھا تزدادوحواملھا تنحني في اتجاه السقوط .
 -4ما نوع الحركة في مرحلة الصعود وما نوعھا في مرحلة النزول ؟ علل.
 مرحلة الصعود  :حركة منحنية متباطئة ألن السرعة قيمتھا تتناقص. مرحلة النزول  :حركة منحنية متسارعة ألن السرعة قيمتھا تزداد. -5أرسم مسار الكرة واستنتج أعلى موضع تبلغه .ھل ھذا الموضع ممثل في الوثيقة ؟ ناقش.
 مسار الكرة ممثل على الشكل السابق وأعلى موضع تبلغه ھو  M 7ممثل عند ھذه النقطة تصبح الكرة وكأنھامقذوفة بسرعة ابتدائية أفقية يمكن أن نسميھا ذروة المسار وتوافق أعلى ارتفاع تبلغه الكرة.
 -6حدد خصائص شعاع تغير السرعة في المرحلتين .ماذا تستنتج ؟
→

 نحصل على قيم أشعة تغير السرعة  ∆Vبقياس طولھا على الشكل .ونالحظ في المرحلتين أن قيم أشعة تغيرالسرعة  ∆Vتقريبا متساوية ،حواملھا كلھا شاقولية ولھا نفس الجھة وكلھا تتجه نحو األرض.
ب -تحديد القوة المطلقة على الكرة :
 -1ما ھي القوة المطبقة على الكرة خالل حركتھا ؟ مثلھا كيفيا في كل المواضع التي مثل فيھا شعاع السرعة.
علل.
 القوة المطبقة على الكرية متجھة دوما نحو مركز األرض.r
 نسمي ھذه القوة قوة جذب األرض للكرية  ،أو قوة تأثير األرض على الكرية ونرمز لھا بالرمز . FT / C شعاع القوة ھو نفسه قيمة وجھة في كل المواضع ألن مصدرھا ھو نفسه وھو األرض . -2قارن حامل القوة مع جھة شعاع السرعة في كل ھذه المواضع  .ماذا تستنتج ؟
 حامل شعاع القوة مختلف عن حامل شعاع السرعة في كل ھذه المواضع .نستنتج أن للقوة تأثير على مسارالحركة.
 -3قارن جھتھا مع جھة شعاع السرعة في كل ھذه المواضع .ماذا تستنتج ؟
 جھة القوة مختلف عن جھة شعاع السرعة في كل ھذه المواضع .نستنتج أن للقوة تأثير على جھة الحركة. -4ما ھي الزاوية التي يصنعھا حامل شعاع القوة وحامل شعاع السرعة في المواضع المدروسة
)منفرجة -حادة -قائمة( ؟
* مرحلة الصعود  :حامل القوة يصنع مع حامل شعاع السرعة في كل ھذه المواضع زاوية منفرجة
* عند الذروة  :حامل القوة يصنع مع حامل شعاع السرعة زاوية قائمة.
* مرحلة النزول  :حامل القوة يصنع مع حامل شعاع السرعة في كل ھذه المواضع زاوية حادة .
 -5كيف تتغير ھذه الزاوية خالل الحركة ؟
 -تتغير ھذه الزاوية خالل الحركة ابتداءا من منفرجة ثم قائمة ثم تصبح حادة.
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جـ( -دراسة أثر شعاع القوة على شعاع السرعة :
r
r
r
 -1حلل في المواضع السابقة ،باستعمال األلوان ،شعاع السرعة  Vإلى مركبتين  V xو الشاقولية  V yبحيث
r r
r
تكون دائما V = V x + V y :
r
r
 -2قارن حامل شعاع القوة المطبقة على الكرة مع حاملي المركبتين  V xو  V yفي كل لحظة .

* مرحلة الصعود أو النزول :
r
 حامل شعاع القوة المطبقة على الكرة عمودي على حامل المركبة  V xفي كل لحظة .r
 حامل شعاع القوة المطبقة على الكرة منطبق على حامل المركبة  V yفي كل لحظة .r
r
 -3كيف تتغير قيمة المركبتين  V xو  V yفي مرحلتي الصعود والنزول ؟
r
r
 مرحلة الصعود  - :المركبة  V xدائما ثابتة وفي كل لحظة و  V yمتناقصة.r
r
 -مرحلة النزول  - :المركبة  V xدائما ثابتة و  V yمتزايدة.

 -4ھل تتغير جھة المركبتين في مرحة الصعود ؟ وفي مرحلة النزول ؟
r
r
 -مرحلة الصعود  :جھة المركبة  V xال تتغير وفي كل لحظة وجھة المركبة  V yكذلك ال تتغير وھي

نحو األعلى.
r
r
 -مرحلة النزول  :جھة المركبة  V xال تتغير وفي كل لحظة وجھة المركبة  V yكذلك ال تتغير وھي

نحو األسفل.
r
 -5ماذا تستنتج عن أثر القوة على المركبة  V yخالل الصعود ؟
r
 أثر القوة على المركبة  V yخالل الصعود  :تغير قيمة السرعة دون تغير المنحى.r
 -6ماذا تستنتج عن أثر القوة على المركبة  V yخالل النزول ؟
r
 أثر القوة على المركبة  V yخالل النزول  :تغير قيمة السرعة دون تغير المنحى.r
 -7ماذا تستنتج عن أثر القوة على المركبة  V xخالل المرحلتين ؟
r
 أثر القوة على المركبة  V xخالل المرحلتين  :ليس لھا أثر ،ال على قيمتھا وال على منحاھا.r
 -8ماذا يحدث للمركبة  V yإثر مرور الكرة من أعلى موضع تشغله ؟ ھل تغير جھتھا ؟
r
 -عند مرور الكرة من أعلى موضع تشغله تنعدم المركبة  V yوبعدھا تغير جھتھا.

 -9استنتاج شعاع السرعة في أعلى موضع تبلغه الكرة ومثله .
 شعاع السرعة في أعلى موضع تبلغه الكرة حامله منطبق على المحور  OXأي أفقي وتمثيله)أنظر الشكل(.
r
r
 شعاع السرعة في أعلى موضع تبلغه الكرة منطبق على المركبة  V xألن  V yتكون معدومة. -10ماذا تستنتج عن أثر شعاع القوة على شعاع السرعة عندما يكون حامليھما متعامدين دوما ؟ )في كل لحظة(
ما طبيعة الحركة في ھذه الحالة وما نوعھا ؟
 ال يوجد أثر لشعاع القوة على قيمة شعاع السرعة بل تغير جھتھا فقط فعندما يكون حامليھما متعامدين دوماوفي ھذه الحالة طبيعة الحركة تكون منتظمة وبما أن المسار منحني )ألن الجھة تتغير( فنقول عن الحركة
أنھا دائرية منتظمة.
 -11ماذا تستنتج عن أثر القوة المطبقة على تغيرات السرعة اللحظية حسب الزاوية  αبين شعاعيھما ؟
 أثر القوة المطبقة على تغيرات السرعة اللحظية حسب الزاوية  αبين شعاعيھما ھو : عندما  α = 0أو  : α = πتتغير قيمة السرعة دون تغير المنحى )حركة مستقيمة( . -وعندما

π

2

=  : αتغير في المنحى دون التغير في القيمة )حركة دائرية( .

 نستنتج أن لزاوية القذف تأثير على الحركة : αمنفرجة  :تغير منحى شعاع السرعة مع تناقص طويلته.
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 αحادة  :تغير منحى شعاع السرعة مع تزايد طويلته.
• وتمھد ھذه الدراسة حالة الحركة الدائرية المنتظمة أين الزاوية بين شعاعي القوة والسرعة تساوي
دائما

π

2

= .α

 -6الحركة الدائرية المنتظمة Mouvement Circulaire Uniforme :
 -1-6تعريف الحركة الدائرية المنتظمة :
مسارھا دائريا وسرعة المتحرك ثابتة القيمة ومتغيرة
نقول عن حركة جسم أنھا دائرية منتظمة إذا كان
r
المنحى والجھة خالل الحركة  ،أي أن شعاع السرعة  Vفي الحركة الدائرية المنتظمة يحافظ على قيمته
ويتغير منحاه و جھته في كل لحظة .

المنتظمة :
 -2-6مواصفات شعاع rالسرعة وشعاع القوة في الحركة الدائرية
r
إن شعاع القوة  Fيكون في كل لحظة عموديا على شعاع السرعة  Vوموجھا نحو التقعر الداخلي للمسار .
أي أن شعاع القوة يكون عموديا على المماس للمسار في كل نقطة وفي كل لحظة ،أي أنه منطبق في كل
لحظة على نصف قطر الدائرة ومتجھا نحو مركزھا )ألن نصف قطر دائرة عمودي على المماس(.
نشاط تجريبي :
للتأكد تجريبيا من خصائص القوة في الحركة الدائرية المنتظمة ،نقوم بتسجيل الحركة التالية :
 نستعمل "جسما محوال ذاتيا" وھو قرص تحتوي قاعدته السفلية ثقوبا صغيرة ويبث فيه ھواءمضغوط من األعلى بحيث خروج الھواء المضغوط من األسفل يكون "وسادة ھوائية" بينه وبين
الطاولة األفقية التي تحمله  ،ذلك ما يسمح له بالتحرك دون احتكاك عليھا.

 نشد القرص بخيط رفيع عديم االمتطاط طوله  Lإلى نقطة  Oعلى حافة الطاولة ثم نقذفه بمسطرة.يرفق القرص والطاولة بتجھيز يترك آثار مواضع القرص على ورقة خالل فترات زمنية متساوية.
 -نعطي في الشكل اآلتي تسجيال آلثار مركز القرص  Mخالل حركته .
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تحليل تجربة  :اعتمادا على ھذا التسجيل برھن أن الحركة دائرية منتظمة .

 -1أرسم أشعة السرعة في المواضع . M 5 ، M 3 ، M 1
نستعين بطريقة تحديد السرعة اللحظية في الحركة المنحنية المذكورة سابقا ونمأل الجدول التالي :
τ = 0,2s

، 1cm → 0,5m

1cm → 2m / s

 -2مثل أشعتھا على الشكل ،باختيار سلم مناسب  .ماذا تالحظ ؟
 نرسم أشعة السرعة من خالل أطوالھا المحسوبة في الجدول  :نالحظ أن أشعة السرعة ثابتة القيمةومتغيرة المنحى.
→

 -3حدد خصائص شعاع تغير السرعة  ∆Vفي موضعين مالئمين  ،برھن أن القوة المطبقة على القرص من
طرف الخيط ثابتة الشدة محمولة على نصف القطر وموجھة نحو مركز الدائرة .
→

→

 نالحظ في الشكل أن شعاع تغير السرعة  ∆Vيكون في كل لحظة عموديا على شعاع السرعة V→

وموجھا نحو مركز الدائرة أي أن شعاع القوة يكون عموديا على شعاع السرعة  Vوموجھا نحو مركز
الدائرة في كل نقطة وفي كل لحظة ،أي أنه منطبق في كل لحظة على نصف قطر الدائرة ومتوجھا نحو
مركزھا.
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 -4كيف تكون حركة ھذا القرص المقذوف في حالة غياب الخيط ؟ علل.
 -5ما ھي حالة القرص إذا انقطع الخيط فجأة ؟ علل .
 في حالة غياب الخيط أو انقطاعه فجأة فإن القرص يصبح غير خاضع ألي قوة  ،أي معزول ،فحسب مبدأالعطالة القرص يواصل حركته بحركة مستقيمة منتظمة بنفس السرعة التي كان يملكھا لحظة انقطاع
الخيط .
 -3-6تطبيقات الحركة الدائرية :
أ -لماذا ال يسقط القمر على األرض ؟
أول من فسر دوران القمر حول األرض العالم اسحاق نيوتن ) (Isaac Newtonالذي بنى نظرية الجذب
العام من مالحظاته الحركة الكواكب واعتمادا على أسالفه غاليلي  Galliléeوكيبلر  ، Keplerإذ يحكى أن
الفكرة التي سمحت له بربط حركة األجسام على األرض بحركة الكواكب ھو سقوط تفاحة من شجرة كان جالسا
بجوارھا  ،يقال أن نيوتن تساءل عن سبب سقوط التفاحة على األرض وعدم سقوط القمر عليھا  ،فوصل إلى
نتيجة أن التفاحة تسقط من ارتفاع معين بدون سرعة ابتدائية  ،فتكون حركتھا مستقيمة متسارعة نحو
األرض وتحت تأثير قوة جذب األرض لھا  ،أما القمر أيضا يخضع لقوة جذب األرض ولكنه متحرك بسرعة
معينة فھو في حالة سقوط دائم نحو األرض مثل التفاحة ،لكن سرعته العمودية على منحى شعاع القوة تكسبه
حركة دائرية منتظمة.
ب -من القذيفة إلى القمر االصطناعي : Satellite
كيف يمكن أن نجعل من كرتنا قمرا اصطناعيا يدور حول األرض ؟
من أجل ذلك نتخيل كما فعله نيوتن في عھده ،أننا نقذف من أعلى جبل ھذه الكرية بسرعة أفقية متفاوتة
القيمة ،مثلما حققناه في التجربة السابقة.

 إذا كانت سرعة القذف كافية بحيث تكون لھا حركة دائرية نصف قطرھا أكبر من نصف قطر األرضتصبح قمرا اصطناعيا يدور حولھا.
 حركة القمر حول األرض  :ال يسقط القمر على األرض ألن له سرعة كافية للمحافظة على مداره ،يقالعن القمر أنه في سقوط دائم على األرض دون لمسھا.
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