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  : نشاطات أولية –1

  : 1النشاط    
  

  

  

  صل حركتھا على زالقة لتوادون قذفھا )  h( أترك كرية حديدية تنزلق من ارتفاع  –  

  على سطح أفقي لطاولة، حدد وضع توقفھا على الطاولة وما ھي القوى التي    

   تخضع لھا؟ ھل الجسم في حالة عطالة عندئذ؟      

 قوة فعل الكرية على الطاولة –    1

 قوة فعل الطاولة على الكرية –    2

  . م متوقف  ھو في حالة عطالة  الجس=             -حيث أن                             

  : سطح الت�مس – 2
  . أعد نفس التجربة ، ھذه المرة بوضع ورقة كبيرة أو قطعة قماش على الطاولة أو بذر قليل من الرمل عليھا –     

  ماذا ت�حظ؟ ماذا تستنتج؟. حدد في كل مرة المسافة التي تقطعھا الكرية         

  

  

  

  

  

  

  :الم�حظة  

  ية تقل بالنسبة لحالة الطاولة وتقل أكثر روضع قطعة القماش على الطاولة ن�حظ أن المسافة التي تقطعھا الكعند     
  .ذر الرمل عليھا عند     

  :اcستنتاج  
  بقوة  يؤثرالت�مس تأثير على حركة الكرية حيث يمكن أن ينقص من سرعة الكرية و لسطحنستنتج أن   

  .لجھة الحركة معاكسة   

  ماذا ت�حظ؟ . أعد نفس التجربة ، ھذه المرة بتغليف الكرية بشريط �صق –    

  :الم�حظة   
  . الحركة تدوم لمسافة أكبر أي أن سطح الت�مس يقل تأثيره على الكرية بوجود الشريط ال�صق 

  ح ذلكاشر .؟ لماذا لجأنا لترك الكرية تنزلق من نفس ا�رتفاع بد� من قذفھا على الطاولة  –     

  ترك الكرية تنزلق من نفس ا�رتفاع حتى تكون خاضعة لنفس القوة أثناء حركتھا وتكتسب نفس السرعة  :  اcجابة     
  .  على الطاولة ا+فقية                 
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  :  نتيجة  

  ة ، خاضعة معينة، وھذا يعني أنھا حسب مبدأ العطال مسافة تتوقف الكرية المتحركة على سطح أفقي بعد قطع    –
  القوة الذي تتحرك عليه الكرية وتكون جھة  السطحإلى أن توقفھا، سبب ھذه القوة  ھو  سرعتھاتقلل من  لقوة           
  .متناقصة+ن السرعة  الحركةمعاكسة لجھة            

  في  كبيرةون شدة القوة ھذا السطح، حيث تك بطبيعةالطاولة على الكرية  سطحالمطبقة من طرف  القوةتتعلق   –        
  أيضا  تتعلق، كما أنھا الملساءفي سطح أقل خشونة، وأثرھا مھم� في حالة السطوح  صغيرةالسطح الخشن و            
  .سطح الكرية المتحركة بطبيعة           
 اكسة لجھة ھناك قوة تنشأ عن ت�مس الجسم المتحرك والسطح الذي تتم عليه الحركة، ھذه القوة لھا جھة مع  –
  .الحركة و تسمى  قوة ا�حتكاك وھي تتعلق بطبيعة السطح الذي تحدث عليه الحركة   

          
  ؟ كيف تمثل ھذه القوة -      

  :م�حظة          
                                     

  
  
  

  

  

  

  

  

  : تطبيقات قوة ا!حتكاك-3
   بة للحركة؟ھل ا�حتكاكات معرقلة أم مسب -      
  : انط�ق سيارة 3-1     

  عجلتين محركتين مرتبطتين بالمحرك وھي إما أماميتين أو خلفيتين  يعتمد انط�ق السيارة عادة على -           
  ).4×4(أو ا+ربعة معا ) الشاحنات والحاف�ت (             

  ھل تنطلق السيارة ؟) لزج ( الطريق أملس  –أ             
  عمودية على الطريق ، مركبتھا   في ھذه الحالة تؤثر الطريق على كل عجلة أمامية و خلفية بقوة            -                

  ا+فقية معدومة تقريبا وبالتالي � يمكن أن تتقدم السيارة حيث ن�حظ أن العج�ت ا+مامية تدور في مكانھا                 
    . والعج�ت الخلفية تنزلق لعدم وجود احتكاك. قدم السيارةدون أن تت                

  :) وجود احتكاك ( الطريق خشن  –ب            
               يدير المحرك العج�ت ا+مامية للسيارة ، كل عجلة أمامية تؤثر على أرضية الطريق بقوة -                

  ، وحسب مبدأ الفعلين المتبادلين تؤثر الطريق على كل عجلة )و الخلف نح( موجھة عكس جھة الحركة                  
  :أمامية بقوة           يمكن تحليلھا إلى مركبتين                  

   )   R( مركبة شاقولية توازن العجلة على سطح ا+رض  -                   
  . موجھة في جھة الحركة فھي قوة محركة تدفع بالسيارة إلى ا+مامكبة أفقية ندعوھا اcحتكاك     مر -                   

  موجھة نحو       بالنسبة للعج�ت الخلفية تؤثر الطريق على كل عجلة بقوة              لھا مركبة أفقية   -          
                      .  ازنللتو  )’R(   ميةظالخلف وھي التي تسبب دوران العج�ت الخلفية، ومركبة نا            

  
  

 : حالة مستوي أملس –أ   
  معدومة و الكرية تخضع فقط لقوة F قوة ا�حتكاك

  ،                     الثقل    و قوة الت�مس 

  

          

 : حالة مستوي خشن –ب 
مائلة بعكس جھة الحركة    قوة الت�مس         

 وتتحلل إلى مركبتين 

  .مركبة مماسية ومعاكسة لجھة الحركة -

لحركة لموازنة مركبة ناظمية على مستوى ا -
الجسم  على المستوي ا:فقي الذي تتم عليه 

        .الحركة
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  : كيف يتم كبح سيارة -3-2  

   في ھذه الحالة قوة ا�حتكاك التي ،  ذلك العج�ت ا+مامية من الدورانيضغط السائق على دواسة الفرامل فيمنع ب       
  .  معيقةتطبقھا الطريق على العج�ت ا+مامية والخلفية تكون عكس جھة الحركة وتعتبر قوة        

  
  
  
  
  
  
  
  
  : حالة سيارة في منعرج -3-3  

     ما ھي خصائص قوة ا�حتكاك المطبقة على العج�ت ؟ ، تقطع سيارة منعرجا أفقيا دائري الشكل بسرعة ثابتة          
  .  مثلھا برسم مع الشرحو           

  . على الطريق ا+فقي منطبق   v قبل المنعرج تكون الطريق مستقيمة ، شعاع السرعة  -              
  . للمسار ي مماس v في حالة الطريق المنحني    -              

   وحتى يجتاز السائق المنعرج يجب أن  قوة ا�حتكاك       تمنع ا�نز�ق وتكون بجھة مركز الدوران ، -              

  >              : تكون               

  تنعدمنعرج زلجة فإن قوة ا�حتكاك إذا كانت أرضية الم -             

  ).   القوة الزالقة  (      القوة الطاردة المركزية      ويخرج السائق خارج المنعرج بسبب               

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  : حالة راجل -3-4  
  .حتكاك مما يسبب ا�نز�ق� يمكن المشي بس�مة فوق أرضية زلجة ملساء �نعدام ا� -             

  .فأحذية الرياضيين تحمل نتوءات في أسفلھا لزيادة قوة ا�حتكاك المحركة مع ا+رضية               

  : مائع-ا!حتكاك صلب  3-5   
  ھل يوجد احتكاك في الھواء و السائل ؟ -                                     

  يوجد في الھواء و السائل*                                         

 العج	ت الخلفية العج	ت ا�مامية
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 يوجد في الھواء و � يوجد في السائل*                                         
 يوجد في السائل و  � يوجد في الھواء*                                         
 في  السائل� يوجد � في الھواء و � *                                         

  
  

 : - 3النشاط   
 : ا�حتكاك مع الھواء    

  خذ برغيين متماثلين *   -1                        
 بالھواء   لوءةماربط احداھما بث�ث مثانات مطاطية م*                             
 س اللحظةاترك البرغيين يسقطان من نفس ا�رتفاع و في نف*                             
  في نفس الوقت ؟ ا+رض إلىھل يص�ن *                             
 ؟ تفسيرا لم�حظاتك  أعط*                             

 :يمثل البيان المرفق مخططي السرعة لكل من البرغيين*  -2                       
  برغي ؟ ما ھو مخطط سرعة كل -                               

   ماذا تستنتج ؟ -                               
  الى ماذا يرجع ھذا ا�خت�ف في سرعتي البرغيين ؟  -                               

 . ا+جسامتوجد قوة احتكاك بين الھواء و  :النتيجة                          
 

   : 4النشاط    
  :ئل ا�حتكاك الناتج من السا     

  . الماءمعالجة شريط فيديو لحركة سقوط كرية في  * 
 V=f(t)   مخططالرسم أ:        AVISTEPاستعمال برمجية *           

 

  :التقويم

 310Nواmخر بقوة مقدارھا  560Nبإتجاه واحد أحدھما بقوة  1050Kgرج�ن يدفعان سيارة كتلتھا 

   520Nبإتجاه موازي لسطح ا+رض وكانت قوة اcحتكاك التي تعاكس حركة السيارة تساوي 

 مثل بالرسم القوى المؤثرة على الجملة   - أ

  أحسب محصلة القوى المؤثرة على السيارة    - ب

  

  

  

 


