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   انعهمٍ صله ادل

 

 

 حزكة انقذَفة دشوزٗ األفمخ إٌّزظّخ ٚاٌشاس١خ اٌّؼجٍخ .ِٕذٕٟ ٠جّغ  ذشوخ ػٍٝ ِسبساٌ
 انقذَفة حزكة دشوخ ِشوجخ ِٓ اٌذشوخ ثسشػخ ِٕزظّخ ػٍٝ اٌّذٛس االفمٟ ٚاٌذشوخ ثؼجٍخ ِٕزظّخ ػٍٟ اٌّذٛس اٌشاسٟ . 

 انقلع ادلكافًء ِسبس ِٕذٕٝ ٠زأٌف ِٓ دشوخ ألػٍٝ ٌفزشح ص١ِٕخ ثُ ألسفً  .
 كمُات اساسُة و١ّبد ِؼشفخ ثزارٙب ٚال رشزك ِٓ غ١ش٘ب .

 كمُات مشتقة رشزك ِٓ غ١ش٘ب . و١ّبد غ١ش ِؼشفخ ثزارٙب ٚ
 كمُات عددَة و١ّبد ٠ٍضَ ٌزذذ٠ذ٘ب رذذ٠ذ ِمذاس٘ب ٚٚدذح ل١بسٙب .

 كمُات متجهه و١ّبد ٠ٍضَ ٌزذذ٠ذ٘ب رذذ٠ذ ِمذاس٘ب ٚارجب٘ٙب ٚٚدذح ل١بسٙب .
 االساحة اٌّسبفخ االلصش ث١ٓ ٔمطخ اٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خ ٚارجب٘ٙب ِٓ ٔمطخ اٌجذا٠خ اٌٝ إٌٙب٠خ .

 انسزعة ادلتجهه اٌّمطٛػخ خالي ٚدذح اٌضِٓ . اٌّسبفخ –اٌسشػخ اٌؼذد٠خ ثبرجبٖ ِب 
 متجهات حزة ِزجٙبد ٠ّىٓ ٔمٍٙب ِٓ ِىبْ الخش ثششط اٌّذبفظخ ػٍٝ اٌّمذاس ٚاالرجبٖ .

 متجهات مقُدة  .ٚال٠ّىٓ ٔمٍٙب ِٓ ِىبْ الخشٔٛع ِٓ اٌّزجٙبد ِذذدح ثٕمطخ رأث١ش٘ب ٚ خظ ػٍّٙب 
 مجع ادلتجهات ٠زُ ف١ٙب االسزؼبضخ ػٓ ػذح ِزجٙبد ثّزجٗ ٚادذ ٠ىبفئٙب ِمذاساً ٚ ارجب٘بً ػ١ٍّخ 

 انضزب انعددٌ اٌى١ّخ اٌؼذد٠خ إٌبرجخ ِٓ ضشة أدذ ِزج١ٙٓ فٟ ِسمظ األخش ػ١ٍٗ 
 انضزب االجتاهٍ .ِزجٗ ِمذاسٖ ٠سبٚٞ ِسبدخ ِزٛاصٞ األضالع إٌّشأ ػٍٟ ِزج١ٙٓ ٚأرجبٍ٘ٗ ػّٛدٞ ػٍٟ اٌّسزٛٞ اٌزٞ ٠جّؼّٙب 

 حتهُم ادلتجهات اٌؼ١ٍّخ اٌّؼبوسخ ٌؼ١ٍّخ رشو١ت ِزج١ٙٓ ِزؼبِذ٠ٓ   - .٠س١ّبْ ِشوجزٟ اٌّزجٗ ثّزج١ٙٓ ِزؼبِذاْ  اسزجذاي ِزجٗ ِب 
 ادلقذوفات اجسبَ رمزف اٚ رطٍك فٟ اٌٙٛاء ٚرزؼشض ٌمٛح جبرث١خ االسض .

 انقذَفة ٚصٔٗ فمظ ٚثغ١بة االدزىبن ِغ اٌٙٛاء . جسُ ِزذشن ثسشػخ اثزذائ١خ رذذ ربث١ش
 مسار انقذَفة ِسبس ِٕذٕٟ ٠سّٝ لطغ ِىبفئ .

 اٌّشوجخ االفم١خ ٌذشوخ اٌمز٠فخ اٌذشوخ االفم١خ ٌجسُ ٠زذشن ػٍٝ سطخ ِٕجسظ .

 اٌّشوجخ اٌشاس١خ ٌذشوخ اٌمز٠فخ دشوخ رؼًّ ف١ٙب لٛح اٌجبرث١خ فٟ ارجبٖ ساسٟ ) رشجخ اٌسمٛط اٌذش (

 معادنة ادلسار .  tػاللخ ث١ٓ ِشوجخ اٌذشوخ االفم١خ ِٚشوجخ اٌذشوخ اٌشاس١خ خب١ٌخ ِٓ ِزغ١ش اٌضِٓ 
 ادلدي اٌّسبفخ االفم١خ اٌزٟ رمطؼٙب اٌمز٠فخ ث١ٓ ٔمطخ االطالق ٚٔمطخ اٌٛصٛي ػٍٝ اٌخظ االفمٟ اٌّبس ثٕمطخ االطالق .

 انشمه انكهٍ  ضؼف اٌضِٓ ٌٍٛصٛي اٌٝ الصٝ اسرفبع .
 سمه انتحهُق اٌٛلذ اٌضٞ ٠مض١ٗ شخص خالي لفضح ٚاثٕبء دًّ اٌٙٛاء ٌٗ .

 احلزكة اندائزَة دشوخ اٌجسُ ػٍٝ ِسبس دائشٞ دٛي ِشوض دٚساْ ِغ اٌّذبفظخ ػٍٝ ِسبفخ ثبثزخ ِٕٗ .
 مة دلىتظاحلزكة اندائزَة ا دشوخ اٌجسُ ػٍٝ ِسبس دائشٞ ثسشػخ ِٕزظّخ ) ثبثزخ ( .

 احملىر اٌخظ اٌّسزم١ُ اٌزٞ رذذس دٌٛٗ اٌذشوخ اٌذائش٠خ .
  مغشنُهحمىرَة او  دائزَةحزكة  دشوخ اٌجسُ ػٕذِب ٠ذٚس دٛي ِذٛس داخٍٟ ) اٌّذٛس داخً اٌجسُ (

 احلزكة رغ١ش ِٛضغ اٌجسُ ثبٌٕسجخ ٌٍضِٓ .
 انسزعة اخللُة طٛي اٌمٛط اٌّمطٛع خالي ٚدذح اٌضِٓ .

  مماسُهسزعة  ٠زذشن ػٍٝ طٛي ِسبس دائشٞ .سشػخ اٌجسُ اٌزٜ 
 االساحة انشاوَة  رصف اٌذشوخ اٌذائش٠خ ٌٕمطخ خالي فزشح ص١ِٕخ ػٍٝ ِسبس دائشٞ .

 انسزعة انشاوَة  ِمذاس اٌضا٠ٚخ ثبٌشاد٠بْ اٌزٝ ٠ّسذٙب ٔصف اٌمطش فٟ ٚدذح اٌضِٓ .
 انعجهة اخللُة ثبٌٕسجخ ٌٍضِٓ . اٌّزجٙخرغ١ش اٌسشػخ 

 انعجهة انشاوَة رغ١ش اٌسشػخ اٌضا٠ٚخ خالي اٌضِٓ .
 انرتدد ػذد اٌذٚساد اٌىبٍِخ اٌزٝ اٌزٟ ٠ذٚس٘ب اٌجسُ فٟ اٌثب١ٔخ اٌٛادذح .

 انشمه اندورٌ اٌضِٓ اٌزٞ ٠سزغشلٗ اٌجسُ ١ٌذٚس دٚسح وبٍِخ ػٍٝ ِذ١ظ دائشح اٌذشوخ .
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BABAABBAR  222 )(2

 عهم نكم مما َهٍ تعهُالً عهمًُا دقُقًا  
 .اذساوٌ صفش اتُُهً انضاوَححمصهح لىذني أكرب يا ميكٍ عُذيا ذكىٌ  ذكىٌ -1

 ٌزا    ٌزا رىْٛ اٌّذصٍٗ اوجش ِب ٠ّىٓ   cos zero = 1الْ اٌضٚا٠ٗ ث١ّٕٙب رسبٚٞ صفش ، 

 (ΔV=0الْ ششط دذٚس ػجٍٗ ٘ٛ رغ١ش فٟ اٌسشػٗ )   :فاٌ عجهه انرذشن ذساوٌ صفش  ارا ساس اجلسى تسشعه يُرظًه -2
 ثسجت اخزالف اٌضٚا٠ٗ ث١ٓ اٌّزجٙبْ   :أٌ يرجهني سغى ثثاخ يمذاسَهى حملصهحميكٍ احلصىل عهً لُى يرعذدج  -3
 . دائشج حمُظ  عهً تاَرظاو ذرذشن َمغح يسمظ دشكح عهً يسرمُى خظ يف تاَرظاو ادلعجهح احلشكح لىاَني ذغثُك ميكٍ ال -4

    ثزغ١ش لٛح االسجبع  ألخشٞ ٔمطخ ِٓ رزغ١ش اٌجس١طخ اٌزٛافم١خ اٌذشوخ فٟ اٌؼجٍخ ألْ                  

 إلْ ِزجٗ اإلصادخ دش ث١ّٕب ِزجٗ اٌمٛح ل١ذ ثٕمطخ رأث١ش . ميكٍ َمم يرجه اإلصادح ، تًُُا ال ميكٍ َمم يرجه انمىج .  -5

ذهك تها عائشج يف اجلى عهٍ انشغى يٍ ثثاخ انسشعح انرٍ َكسثها احملشن نهغائشج .  -6
ُ
 ذرغري انسشعح انرٍ ذ

 ثسجت ٚجٛد س٠بح ِزغ١شح اٌسشػخ ) ِمذاساً ٚارجب٘ب ( رؤثش ػ١ٍٙب ٌزٌه رزذشن ثّذصٍخ سشػزٙب ٚسشػخ اٌش٠بح

 تصىسج يثاششج كًا يف انشكم ادلماتم . (b)إيل َمغح  (a)ال َسرغُع سثاح أٌ َعرب انُهش يٍ َمغح  -7
 ألٔٗ ٠زذشن ثزأث١ش سشػخ ) لٛح ( اٌذشوخ ٔذٛ اٌضفخ األخشٜ ٚسشػخ ر١بس اٌّبء اٌؼّٛدٞ ػٍٟ ارجبٖ سشػخ اٌسجبح    

 عُذ ددشجح كشج عهٍ سغخ أفمٍ عذَى االدركان ، ذثمٍ سشعرها ثاترح. -8
 ٌؼذَ ٚجٛد ِشوجخ ٌمٛح اٌجبرث١خ ) ػذَ ٚجٛد لٛح أفم١خ ٚثبٌزبٌٟ ػذَ ٚجٛد ػجٍخ (  .     

 ِذصٍخ اٌمٛح االفم١خ رسبٚٞ صفش   ( يع احملىس األفمٍ .     عذو وجىد عجهح أفمُح نهجسى ادلمزوف تضاوَح  )   -9

 أعهمد لزَفراٌ تسشعح اترذائُح يرساوَح ، فُكىٌ نهمزَفح انرٍ أعهمد تضاوَح أعالق أكرب ،  يذٌ أفمٍ أصغش -11

 ألْ  ِشوجخ اٌسشػخ األفم١خ ٌٍمز٠فخ اٌزٟ أطٍمذ ثضا٠ٚخ إطالق أوجش رىْٛ أصغش ِٓ رٍه اٌزٟ أطٍمذ ثضا٠ٚخ ألً ِّب ٠ؤدٞ إٌٟ ِذٞ أصغش .

                                                                     (
cosox vv 

      . ) 

 َرغري يساس انمزَفح ترغُري صاوَح اإلعالق تانُسثح إيل احملىس األفمٍ .-11

جند أن مسار الؼذيػة يتغري بتغيري زاوية اإلصالق بالنسبة إلي                                                                                                                              من معادلة املسار

 يصبح مسار الؼذيػة خطًا رأسيًا . 09ما إذا كانت الزاوية احملور األفؼي  فإذا كانت الزاوية النصف يؽون شؽل املسار نصف قطع مؽافئ ، أ

 انسشعح انرٍ ذفمذها انمزَفح أثُاء انصعىد هٍ َفسها انرٍ ذكرسثها أثُاء اذلثىط .-12

 ألْ ػجٍخ اٌزجبطؤ ػٕذ اٌصؼٛد ألػٍٟ رسبٚٞ ػجٍخ اٌزسبسع ػٕذ اٌٙجٛط ألسفً ) صِٓ صؼٛد اٌمز٠فخ ألػٍٟ ٠سبٚٞ صِٓ اٌٙجٛط ألسفً (.

 ألْ  ارجبٖ اٌذشوخ ٠ىْٛ دائّبً ِّبسبً ٌٍذائشح . ذسًٍ سشعح اجلسى انزٌ َرذشن عهٍ عىل يساس دائشٌ تانسشعح ادلًاسُح  -13

 ذكىٌ مجُع أجضاء اجلسى ادلرذشن دشكح دائشَح انسشعح انذائشَح َفسها عهٍ انشغى يٍ أٌ انسشعح اخلغُح  أو ادلًاسُح ذرغري.    -14
 رؼزّذ ػٍٟ اٌسشػخ اٌذائش٠خ )اٌضا٠ٚخ ( ٚاٌّسبفخ ِٓ ِذٛس اٌذٚساْ )ٔصف اٌمطش(  ألْ اٌسشػخ اٌّّبس١خ 

 انعجهح ادلًاسُح جلسى َرذشن دشكح دائشَح ذساوٌ صفش، تًُُا انعجهح ادلشكضَح ثاترح ادلمذاس .  -15 

 أِب ارجب٘ب ف١زغ١ش ٚثبٌزبٌٟ اٌؼجٍخ اٌّّبس١خ رسبٚٞ صفش . ألْ اٌسشػخ اٌخط١خ فٟ اٌذشوخ اٌذائش٠خ إٌّزظّخ رىْٛ ثبثزخ اٌّمذاس ،                    

  انعجهح انضاوَح يف احلشكح انذائشَح ادلُرظًح ذساوٌ صفش   . -16

 ألْ اٌسشػخ اٌضا٠ٚخ فٟ اٌذشوخ اٌذائش٠خ إٌّزظّخ ثبثزخ اٌّمذاس الرزغ١ش ثبٌٕسجخ إٌٟ اٌضِٓ  .                                     

 .  انمىي غري ادلرضَح يٍاجلارتح ادلشكضَح وانمىج انغاسدج ادلشكضَح ذكىَاٌ صوجا  انمىج -17
 ّٔٙب لٛربْ ِزسب٠ٚزبْ فٟ اٌّمذاس ِخزٍفزبْ فٟ االرجبٖ رؤثشاْ ػٍٝ جسّبْ ِخزٍفبْال                               

 الْ اٌمٛح ػّٛد٠خ ػٍٝ ارجبٖ اٌذشوخ .  ُرظًحيانمىج اجلارتح ادلشكضَح شغال عهً جسى َرذشن دشكح دائشَح  ذثزل ال - 18

 اٌذٚسٞ ٌٍضِٓ ِسب٠ٚٗ اصِٕٗ فٟ ِزسب٠ٚٗ ِسبفبد رمطغ الٔٙب   انضيٍ؟ كًثذأنمُاط ذصهخ جلسى ادلُرظًه انذائشَه احلشكه-19

 ؟ ثاتره تسشعه َرذشكه اجلسى اٌ يٍ انشغى عهٍ يعجهه دشكه ادلُرظًه انذائشَه احلشكه ذكىٌ-21
 .اٌخط١ٗ اٌسشػٗ ارجبٖ فٟ اٌزغ١ش ػٓ إٌبرجٗ اٌّشوض٠ٗ اٌؼجٍٗ ثسجت-            

 .اٌخط١ٗ اٌسشػٗ ثبرجبٖ ٠زذشن الٔٗ-  يسرمًُا؟ يساسا اجلسى َرخز دائشٌ يساس عهٍ َذوس جبسى ادلرصم احلثم َُمغع عُذيا-21

 ذفضم انغشَمح احلساتُح الجياد حمصهح يرجهني . -24                انشغم كًُح عذدَح    – 23       انمىج كًُح يرجهه     -22
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 ذكىٌ  يىت
 و كان المتجهان متساوٌان   180اذا كانت الزواٌه بٌنهما ؟ محصله متجهان = صفر -1

 =θ (180او ) =θ(0)أي او متعاكسان اذا كان المتجهان متوازٌان ؟ حاصل الضرب االتجاهي = صفر -2

 =θ(90اذا كان المتجهان متعامدان ) اكبر حاصل الضرب االتجاهي -3

  =θ(0نفس االتجاه ) ًاذا كان المتجهان ف ماٌمكن حاصل الضرب العددي اكبر -4

   900اذا كان المتجهان متعامدان أي بٌنهما زواٌه ؟ حاصل الضرب العددي = صفر -5

 ( 450) اذا كانت الزاوٌة  حاصل الضرب العدد = حاصل الضرب االتجاهي -6 

  90اذا كان القوه عمودٌه علً اتجاه الحركه أي تصنع زواٌه ؟ الشغل = صفر -7

 وفً نفس االتجاه اذا كانت الحركه فً خط مستقٌم ؟ االزاحه = المسافه -8

 يالدظاخ يهًه 
 حمصهة متجهني

 اكرب يا ميكٍ
عندما تكون الزوايه بينهما 

 تساوي صفر  او

 يكون المتجهان متوزايان

من  و تحسب المحصله

 القانون

R= A + B 

 الم يا ميكٍ
عندما تكون الزوايه بينهما 

1800تساوي  او    

 متعاكسان يكون المتجهان

و تحسب المحصله من 

 القانون

R= A - B 

 900اذا كانت الزوايه بينهما 

فيكون المتجهان متعامدان 

و نحسب المحصله من 

 العالقه

22 BAR  

اذا كانت المتجهان 

متساويان  الزوايه بينهما 

1200 فيكون   

فان المحصله تساوي 

 احداهمامقدار 

 

 : أركش انعىايم انرٍ َرىلف عهُها كم يٍ : 

 ا مقدار كل من المتجهٌن والزاوٌة المحصورة بٌنهم  حاصل الجمع االتجاىي لمتجيين ) محصمة المتجيين ( . -1

 ا مقدار كل من المتجهٌن والزاوٌة المحصورة بٌنهم حاصل الضرب القياسي لمتجيين .  -2

 ا مقدار كل من المتجهٌن والزاوٌة المحصورة بٌنهمحاصل الضرب االتجاىي لمتجيين .  -3
 ( مع المحور األفقي   . معادلة المسار لقذيفة أطمقت بزاوية  )  -4

 عجلة الجاذبٌة األرضٌة         -زاوٌة اإلطالق            ج –سرعة القذٌفة             ب  -أ  

 ( مع المحور األفقي   . أقصي ارتفاع تبمغو قذيفة أطمقت بزاوية  )  -5
        عجلة الجاذبٌة األرضٌة  -زاوٌة اإلطالق            ج –سرعة القذٌفة              ب  -أ  

 ( مع المحور األفقي   . )  المدى األفقي لقذيفة أطمقت بزاوية  -6
        عجلة الجاذبٌة األرضٌة  -زاوٌة اإلطالق            ج –سرعة القذٌفة              ب  -أ   

 زاوٌة اإلطالق       ( مع المحور األفقي   . شكل مسار قذيفة أطمقت بزاوية  )  -7

 المسافة نصف القطرٌة         –ب      السرعة الدائرٌة       -أ    مقدار السرعة المماسية لجسم  . -8
 نصف القطر         –ب         السرعة المماسٌة      -أ  مقدار العجمة المركزية  . -9

 الزمن       –السرعة الدائرٌة )الزاوٌة (              ب  -أ  العجمة الزاوية. -11
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  كال مماَاذٍ لاسٌ تني 
 احلزكة اندائزَة يف خط مستقُم ادلعجهة احلزكة قارن
 تجاه متغٌرة االثابتة المقدار و  ثابتة المقدار واالتجاه القوة

 تجاهمتغٌرة االثابتة المقدار و ثابتة المقدار واالتجاه العجلة

 عمودي على السرعة تجاه السرعةال موازي اتجاة القوة والعجلة
 

 قارن بين حاصل الضرب العددي و االتجاىي 
 انضشب االجتاهٍ انضشب انعذدٌ

 يساوي مساحه متوزاي االضالع المنشأ علي المتجهيينمقدارة  احد المتجهيين في مسقط االخر عليه مقداريساوي 

 كميه عدديه

 

 

 كميه متجهه

 

 cos 0 = 1عندما تكون الزوايه صفر الن 

 

 sin 0 = 1الن  900عندما تكون الزوايه 

 

 cos90 = 0الن  900عندما تكون الزوايه 

 

 sin 0 =0عندما تكون الزوايه صفر الن 

 عمليه ابداليه

 

 ليس ابدالي

 
 

   : قارن بين كل مما يمي حسب وجو المقارن المطموب في الجدول التالي  :
 

 الكمية المتجية الكمية العددية ) القياسية ( وجو المقارنة

الكميات التي يكفي لتحديدها عدد يحدد مقدارها  التعريف

 ، ووحدة فيزيائية تميز هذا المقدار 

الكميات التي تحتاج في تحديدها إلي االتجاه 

الذي تتخذه ، باإلضافة إلي العدد  الذي يحدد 

 مقدارها ووحدة القياس التي تميزها
 الخ   ةاإلزاح –العجلة  –القوة  ...الخالكتلة أو الزمن أو المسافة  مثال واحد فقط

 المتجو المقيد المتجو الحر  وجو المقارنة
 مقيد بنقطة تأثير يمكن نقله بشرط المحافظة علي المقدار االتجاه الخاصية المميزة

 المسافة اإلزاحة وجو المقارنة
 عددٌة / قٌاسٌة متجهة نوعيا ككمية فيزيائية

 الضرب االتجاىي لمتجيين لمتجيينالضرب القياسي  وجو المقارنة
cosABBA العالقة الرياضية 


 sinABBA 


 

 متجهة عددٌة / قٌاسٌة نوع الكمية الناتجة

 
 
 

cos. abba sinabba 

abba .. abba 
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C 

d 

   قارن بين كل مما يمي حسب وجو المقارن المطموب في الجدول التالي  :
 

 المحور األفقي  المحور الرأدي  وجو المقارنة

 سزعت منتظمت  عجلت منتظمت  (    نوع الحركة لجسم مقذوف بزاوية ) 

 09 صفر   وجو المقارنة
شىً ِسبس لز٠فخ ػٕذِب رطٍك 

 ثضا٠ٚخ ِغ اٌّذٛس األفمٟ
 خطاً رأسياً .  نصف قطع مكافئ 

 المدى األفقي  أقصي ارتفاع  وجو المقارنة

اٌؼاللخ اٌش٠بض١خ ٌجسُ ِمزٚف 

g    ( ثضا٠ٚخ) 

v
h

2

sin22

0
max




 
g

v
R

2sin2

0 


 

 الدرعظ الرأديظ  الدرعظ األفقيظ  وجو المقارنة
اٌؼاللخ اٌش٠بض١خ ٌجسُ ِمزٚف 

cosox    ثضا٠ٚخ vv 
 

sinoy vv 
 

 
 

 الحركة المدارية   الحركة الدائرية المحورية )المغزلية (  وجو المقارنة

 خارجي حركة جسم يدور حول  محور   يمحور داخمحركة جسم يدور حول   التعريف

 السرعة الزاوية )الدائرية ( السرعة المماسية   وجو المقارنة

 التعريف
سرعة الجسم الذي يتحرك عمي طول 

 مسار دائري  

مقدار الزاوية بالراديان التي يمسحيا 
 نصف القطر في وحدة الزمن 

 الزاوية  العجمة  العجمة الخطية   وجو المقارنة
 تغير السرعة الزاوية خالل وحدة الزمن   تغير السرعة المتجية بالنسبة لمزمن   التعريف

 العالقة الرياضية 
t

v
a




 

t





 ''

 

 الزمن الدوري   التردد  وجو المقارنة

 التعريف
عدد الدورات الكاممة التي يدورىا الجسم 

 في الثانية الواحدة 

الزمن الذي يستغرقو الجسم ليدور دورة 
 كاممة عمي محيط دائرة الحركة 

 

 يارا حيذز يف احلاالخ انرانُح

حول نقطة   d ) ،( cنصف دورة مرورًا بالنقاط  (b)لمقدار واتجاه محصمة المتجيين الموضحين بالشكل المقابل إذا دار المتجو  -1
 . ( d )تظل تقل تدرٌجٌا حتى تصبح أقل ما ٌمكن عندما تصل إلً نقطة .  (a)اتصالو بالمتجو

  (  نتيجة االحتكاك مع اليواء . لمقدار سرعة قذيفة أطمقت بزاوية )  -2
 تتباطأ سرعتها  وٌتغٌر شكل المسار .                                 

 . اتبقً ثابتة لعدم وجود قوة تؤثر علٌه لمقدار سرعة كرة تتحرك عمي سطح أفقي عديم االحتكاك  . -3

         ( بالنسبة إلي المحور األفقي بفرض إىمال مقاومة اليواء .15( ، )75)لمسار قذيفتين يتم إطالقيما بالسرعة نفسيا وبزاويتي  -3

 ٌكون المدى الذي تقطعه كل من القذٌفتٌن متساوي 
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      = 45  = 90  = 135  = 180 

 

 

  فسش ياَهٍ 

فيكون المدى    ( مع المحور األفقي بزاوية )  ( بالسرعة االبتدائية نفسيا ، و  m( ،  )m2كتمتيما )أطمقت قذيفتان  -1
 (   m2)  ة( يساوي المدى األفقي لمقذيف m)  ةاألفقي لمقذيف

من معادلة المدى  
g

v
R

2sin2

0 
   . نجد أنه ال وجود لمقدار الكتلة 

( 60( والثانية  بزاوية )30و بزاويتي إطالق مختمفتين األولي بزاوية ) بالسرعة االبتدائية نفسيا ،أطمقت قذيفتان  -2
 ( تصل إلي ارتفاع أكبر .  60بالنسبة إلي المحور األفقي نفسو فإن القذيفة التي أطمقت بزاوية )

 (  ومن 030( لها مركبة رأسٌة أكبر من تلك التً أطلقت بزاوٌة ) 060ألن القذٌفة التً أطلقت بزاوٌة ) 

المعادلة  
g

v
h

2

sin22

0
max


    (لها ارتفاع أكبر .  060نجد أن القذٌفة التً أطلقت بزاوٌة ) 

 .  كمما زادت سرعة دوران لعبة الساقية الدوارة في المدينة الترفييية زادت السرعة المماسية  -3
 ألن السرعة المماسية تتناسب طرديًا مع السرعة الدائرية والمسافة نصف القطرية من محور الدوران . 

 يكون لكل أجزاء دوران المنضدة الدوارة المعدل نفسو .  -4
 ألن كل األجزاء الصمبة لممنضدة تدور حول محورىا في الفترة الزمنية نفسيا ، أو عدد الدورات نفسو في وحدة الزمن . 

 رمز ووحدة قياس كل كميظ . والجدول التالي يتضمن بطض الكميات المرتبطظ بدرادظ الحركظ الدائريظ 

 وحدة القياس الرمز الكمية وحدة القياس الرمز الكمية
 Rad/s رادٌان / ثانٌة    ω السرعة الزاوية Radرادٌان           اإلزاحة الزاوية

 m/s 2     2متر / ثانٌة ca العجمة المركزية m/s متر / ثانٌة      v السرعة الخطية

 العجمة الزاوية mمتر             s طول القوس  2رادٌان/ثانٌة    Rad/s2 

 sثانٌة    T الزمن الدوري Hzهرتز            f التردد
 

 -( في المربع الواقع أمام أندب إجابظ لكل من الطبارات التاليظ :  ضع عالمظ  )  
 

 الشكل المقابل يمثل مثمث متجيات ، والمعادلة التي تصف العالقة الصحيحة بين ىذه المتجيات ىي:     -1

        CBA


             CBA   

 CBA


               CBA


   

 الشكل المقابل يمثل متجيين غير متساويين في اتجاه واحد ،  -2
                           فان محصمتيما تصبح أقل ما يمكن عندما يصبحا كما في الشكل : فإذا تغيرت الزاوية بين المتجيين
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 محصمة المتجيين الموضحين بالشكل المقابل تساوي :  -3
      (7)N وتصنع ساويت45  1معF      (1)N وتصنع ساويت45 1 معF  l 

        (5)N وتصنع ساويت87.36 2معF    (5)N وتصنع ساويت87.36 1 معF 
 

 N (100 )إذا كانت قراءة كل من الميزانيين االول والثاني في الشكل المقابل   -4

     ( تساوي: فان قراءة الميزان الثالث بوحدة ) النيوتن               

                                 صفزا 52 

        25                                055   

إذا كان الشكل المقابل يمثل المتجو  –5 A


، فإن الشكل الصحيح الذي يمثل المتجو   A


2 : ىو 
      

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

                                                                                         
 بوحدة النيوتن في الشكل المقابل تساوي :  (F)تكون قيمة القوة  -6

           5                                                             10                 

           55                                                           05 

 (  vعن سطح األرض بسرعة أفقية )          قذف  حجر من ارتفاع -7
sm. فإن مقدار السرعة األفقية بوحدة  )m)40وكانت إزاحة الجسم األفقية تساوي    تساوي :   /

               2                           05                      55                        05 

 بزاوية مع المحور األفقي عمي شكل مسار نصف قطع مكافئ عندما تكون الزاوية بالدرجات مساوية :      تيكون شكل مسار قذيفة أطمق -8

  0                 54                 00                  30   
 مع المحور األفقي كما في الشكل المجاور       أطمقت قذيفة بزاوية -9

 ( : cفتكون مركبة السرعة األفقية لمقذيفة عند نقطة )
     ( مساوية مركبة السرعة األفقية عند نقطةG .  )     .  لمصفر  
   ( أكبر من مركبة السرعة األفقية عند نقطةG .  )     ( أصغر من مركبة السرعة األفقية عند نقطةG .  )     
 ( : cفي السؤال السابق تكون مركبة السرعة الرأسية لمقذيفة عند نقطة  ) –11

     ( مساويت مزكبت السزعت الزأسيت للقذيفت عند نقطتG   .  )    ( أكبز من مزكبت السزعت الزأسيت للقذيفت عند نقطتG   ) 

     ( أصغز من مزكبت السزعت الزأسيت للقذيفت عند نقطتG     .  )      .  للصفز 

( بالنسبة إلي المحور األفقي نفسو فيكون ( بالسرعة االبتدائية نفسيا وبزاوية ) m( ،  )m2أطمقت قذيفتان كتمتيما )-11
 ( :  m2االرتفاع الرأسي الذي تبمغو  القذيفة )

  مساويا( االرتفاع الرأسي الذي تبمغو  القذيفةm )   .  ربع( االرتفاع الرأسي الذي تبمغو  القذيفةm )    . 

  نصف( االرتفاع الرأسي الذي تبمغو  القذيفةm )   .  مثمي( االرتفاع الرأسي الذي تبمغو  القذيفةm )    . 

( 30( بالسرعة االبتدائية نفسيا ، و بزاويتي إطالق مختمفتين األولي بزاوية ) m( ،  )m2أطمقت قذيفتان كتمتيما )-12
 (.  m)  ة( بالنسبة إلي المحور األفقي نفسو فيكون المدى األفقي لمقذيف60والثانية  بزاوية )

 تنصف المدى األفقي للقذيف  (m2          .) تمساوياً المدى األفقي للقذيف  (m2 .) 

 تمثلي  المدى األفقي للقذيف  (m2          .) تأربعت أمثال المدى األفقي للقذيف  (m2 .) 

 

 

 = 120
0

 
 الميزان الثاني الميزان األول

 الميزان الثالث

G 

C 

m)80(

)(
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وىو في حركة دائمة ينتج عنيا كثير من الظواىر  نعيش عمي أحد كواكب المجموعة الشمسية وىو كوكب األرض ، -13
 الطبيعية مثل ظاىرة تعاقب الميل والنيار التي تسببيا حركة األرض : 

                            الدورانيت         االهتشاسيت                   المداريت  المغشليت 

 ( يساوى بالراديان)، فإن مقدار ىذه الزاوية          زاوية مقدارىاإذا دار جسم عمي مسار دائري ، ومسح نصف قطره  -14
 

                                                                                    

 
 

   تساوي ، فإن اإلزاحة الزاوية بوحدة الراديان m ( 2.093 )إذا كان طول القوس في الشكل المقابل  -54
  

                                                                                                                                      

  ( b )والسرعة الخطية لمجسم   ( a )النسبة بين السرعة الخطية لمجسم  -50
baفي الشكل المقابل }                     vv  { تساوي : :

       0  :0                     0  :5                                                         5  :0                    0  :0   

،  rad/s  ( 0.6 )وبسرعة زاوية مقدارىا    m ( 10 )تدور العبة الباليو عمي الجميد في مسار دائري نصف قطره  -51
 تساوي : ( m/s )فإن سرعتيا المماسية بوحدة 

         5.50                               5.0                            0                       00.0 

في لعبة دوارة الخيل ، يجمس مجموعة من األطفال عمي أحصنة مختمفة البعد عن مركز الدوران ، وأفضل خط  -52
 بياني يمثل تغيرات السرعة المماسية لكل منيم باختالف بعده عن محور الدوران ىو : 

  
 
 
 

                                                                                   
 :لمجسم  المماسية السرعة تكون المنتظمة الدائرية ةفي الحرك -53

      ثابتت المقدار واالتجاه.                             االتجاه متغيزة ثابتت المقدار و . 

    المقدار واالتجاه  متغيزة.                المقدار وثابتت االتجاه متغيزة. 

 أفضل مخطط يوضح العالقة بين متجو السرعة الخطية ومتجو العجمة في الحركة الدائرية المنتظمة ىو:  -00
   

 

 
                                                                                      

 ، ( ثواني 5( دورة خالل )  25) محدثًا أفقي  مستويفي  ( ويدور 0.5)  mخيط طولو طرف في مربوط  حجر -05
 : ( تساويrad/sحجر بوحدة )لم السرعة الزاويةفإن 

   5.300                  3.00                   30.0                 300    

 أفضل مخطط يمثل العالقة بين تردد جسم وزمنو الدوري ىو : -00
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العجمة الجاذبة المركزية والقوة الجاذبة  والخطية  السرعة كل من اتجاىات العالقة بين المخططات التالية يمثل أحد -02
 دائرية منتظمة : حركةالمركزية لجسم يتحرك 

 
 

                                                                                      
 

 أدسة ادلشكثح األفمُح وادلشكثح انشأسُح نكم لىج يٍ انمىي ادلىضذح تانشكم :      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  -دم ادلسائم انرانُح :   
 
 

 مقدار القوة المحصمة واتجاىيا في كل حالة من الحاالت التالية . (  أحسب 1 
    -1       NFy 12, NFX 5   

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

       2- NFy 6, NFX 8   
.............................................................................................................................  .... 

1- NFy 15, NFX 8     
.............................................................................................................................   .... 

   N(50)فإذا كان وزن الجسم  (30o)( جسم مستقر عمى مستوى مائل أممس يميل عمى األفق بزاوية  2
 أحسب كل من مركبتي وزن الجسم .     

.............................................................................................................................        ....
......................................................................................................................   ........... 
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 احلادٌ عشزمادة انفُشَاء نهصف                                   انفصم اندراسٍ االول                                         مزاجعة انفرتة االويل  

 أ/ حممىد مىسً       اعداد  

ذخ
صف

اٌ
1

0
 

( إذا كانت مركبتي متجو ما   3







 Unitvx 6, 








 Unitv y 8  أحسب :  ...  

 مقدار المتجو . -1     
.............................................................................................................................        ....

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

 الزاوية التى تصنعيا المتجو مع المركبة األفقية . -2      
.............................................................................................................................        ....

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

 ( أحسب محصمة القوى الموضحة بالشكل المقابل . 4
....................................................................................
....................................................................................

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

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

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

 

تؤثر قوتان (  5)  NF 801 
الموجب ،  يباتجاه المحور األفق NF 602 

  في اتجاه يصنع زاوية 60  مع المحور
 الموجب عند نقطة تقاطع محاور اإلسناد والمطموب :  ياألفق
 مثل ) مستعينًا بمقياس رسم مناسب ( المتجيين . -0

 باستخدام طريقة متوازي األضالع أحسب محصمة المتجيين مقدارًا واتجاىًا . -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

3 N 3 N 

2 N 

N   N   

N   



 احلادٌ عشزمادة انفُشَاء نهصف                                   انفصم اندراسٍ االول                                         مزاجعة انفرتة االويل  

 أ/ حممىد مىسً       اعداد  

ذخ
صف

اٌ
1

1
 

 

قام جياز الحاسب اآللي لطائرة برسم المسار الذي سمكتو الطائرة (  6) 
 (B)حتى ىبطت في المدينة  ( A )من لحظة إقالعيا من المدينة 

 فحصمنا عمي الشكل المقابل والمطموب : 
 مستعينًا بالشكل أحسب اإلزاحة المحصمة لمطائرة مقدارًا واتجاىًا .      

 ( cm : 300 Km 1) عممًا بأن مقياس الرسم المستخدم  
..................................................................................................
.................................................................................................. 
..................................................................................................... 

( قوتان  7)  NF 501 
  ، NF 202 

   ما مقدار أكبر محصمة لمقوتين ؟ و ما مقدار أصغر محصمة ... 
 لمقوتين ؟ أذكر متى نحصل عمي ىذين المقدارين .      

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

smمقدارىا  ( قذفت كرة بسرعة أفقية 8) طح األرض . بإىمال مقاومة اليواء واعتبار عجمة عن س )80(mمن ارتفاع  )15(/

الجاذبية األرضية
2/)10( sm : أحسب ما يمي. 

 الزمن المستغرق لوصول الكرة إلي سطح األرض. -5  
....................................................................................................................................................... 

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

 اإلزاحة األفقية لمكرة .  -0  
....................................................................................................................................................... 

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

sm( مع المحور األفقي بسرعة 45( أطمقت قذيفة بزاوية ) 9)    والمطموب :  . بإىمال مقاومة اليواء)25(/
  أكتب معادلة المسار لمقذيفة  . – 5

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

 أحسب الزمن الذي تبمغو القذيفة لموصول إلي أقصى ارتفاع . – 0   
....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 أحسب المدى األفقي الذي تبمغو القذيفة عمما بأنيا اصطدمت باألرض عند نقطة تقع عمي الخط المار بنقطة القذف .  – 2

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

 احسب متجو السرعة لحظة اصطدام القذيفة باألرض . -5
....................................................................................................................................................... 

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

60يطمق صنبور ممقى عمى األرض تيارا مائيا نحو األعمى بزاوية )(  11)  
( مع المستوى األفقيي ، فيإذا كانيت سيرعة  0

 ( .  m (5( عمى أي ارتفاع يصدم الماء جدارا يقع عمى مسافة  m / s21(الماء عند مغادرتو لمصنبور
....................................................................................................................................................... 

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

  



 احلادٌ عشزمادة انفُشَاء نهصف                                   انفصم اندراسٍ االول                                         مزاجعة انفرتة االويل  

 أ/ حممىد مىسً       اعداد  

ذخ
صف

اٌ
1

2
 

 ( باالتجاه المبين بالشكل ،  m /s (20( قذفت كرة من حافة مبنى بسرعة   11) 
 أوجد ارتفاع النقطة التي تصدم بيا الكرة بالجدار

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

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

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

والقمر . فإذا عرفت أن مقدار عجمة الجاذبية  ( افترض أن جسمًا قذف بالسرعة نفسيا وفي االتجاه نفسو عمي األرض 12)  
عمي القمر 









6

 قيمتو عمي سطح األرض ،  فوضح  كيف تتغير الكميات التالية  1
   (xv )    زمن تحميق الجسم     ، أقصي ارتفاع يصل إليو الجسم   ،   المدى األفقي    ،  

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

sm( أطمق فيد سيمًا في أحدي مسابقات المبارزة بسرعة ابتدائية مقدارىا    13)  ليصل إلي ىدفو الموجود عمي   )40(/
    ب،   بإىمال مقاومة اليواء . المطمو  )m)60مسافة 

  يتمكن فيد من إصابة اليدف   . حدد قيمة الزاوية بالنسبة لممحور األفقي  حني – 5
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 ( بالنسبة لممحور األفقي  .  8أحسب المسافة األفقية التي يقطعيا السيم إذا أطمق بزاوية )– 0   
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 ىل يصل السيم الذي يطمقو الفيد إلي اليدف ؟  .  – 2

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

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

دائرية   (  ذىب محمد وفيد  إلي المدينة الترفييية وجمسا عمي حصانين في لعبة دوارة الخيل التي تدور بسرعة 14) 
 ( ثانية ، فإذا عممت أن محمد يبعد عن محور  31منتظمة تساوي دورة واحدة كاممة كل )

 (  عن محور الدوران . أحسب مايمي  .  3)m( ، بينما يبعد فيد مسافة  1.5)mالدوران        
 السرعة الدائرية لكل منيما . -5  

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

 السرعة الخطية لكل منيما  .  -0  
....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................  
 العجمة المركزية  لكل منيما . -2  

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

 عمي مسار دائري نصف                             يدور بسرعة دائرية قدرىا  Kg  (0.2 ) كتمتو( قرص 15)  
 أحسب مايمي   . cm (60)قطرة         

 السرعة الخطية لمقرص . -1  
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 العجمة المركزية لمقرص  .  -2  

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

srad /)8(



 احلادٌ عشزمادة انفُشَاء نهصف                                   انفصم اندراسٍ االول                                         مزاجعة انفرتة االويل  

 أ/ حممىد مىسً       اعداد  

ذخ
صف

اٌ
1

3
 

 . أحسب ما يمي :                           ( تتحرك كتمة نقطية عمي مسار دائري وبعجمة زاوية منتظمة مقدارىا 16) 
 ( ثواني عممًا بأن النقطة انطمقت من السكون   .10السرعة الزاوية لمنقطة بعد )  -1  

....................................................................................................................................................... 
 الدورات التي تدورىا النقطة خالل  الفترة الزمنية نفسيا . عدد  -3  

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

 اإلزاحة الزاوية لمنقطة  خالل  الفترة الزمنية نفسيا.  -2  
....................................................................................................................................................... 

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

 يستغرق الجسيم كان فإذا منتظمة دائرية حركة cm ( 400)قطرىا دائرة محيط عمى يتحرك  g ( 50) كتمتو جسم  (17)  
 ( s ( 65  احسب .:  كاممة دورة لعمل : 
 .   الحركة تردد – 1

........................................................................................................................................... 
 . الزاوية السرعة – 2

........................................................................................................................................... 
 . الخطية السرعة – 3

........................................................................................................................................... 
 المركزية العجمة – 4

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

  الجسيم  تردد كان فإذا  m/s   125.6  مماسية بسرعة دائرة محيط عمى g ( 200  =  m )  كتمتو جسيم تحرك  (17)  
 ( Hz ( 10   ،احسب : 
  نصف قطر المسار الدائري . –أ 

........................................................................................................................................... 
  العجمة المركزية  –ب  

........................................................................................................................................... 
 السرعة الزاوية لمجسم – ج

........................................................................................................................................... 
 s ( 3  )الزاوية التي يمسحيا نصف القطر خالل  –ي د

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

(  1511)  بمعدل تدور m ( 50 )قيطره نصف دائيري مسيار في تتيحرك Kg ( 50 )كتمتيييا عميودية طييائرة مروحيية   (18) 
 : احسب  S ( 300 π ) خالل لفة

 : الزاوية السرعة - أ 
........................................................................................................................................... 

 : الخطية السرعة - ب
........................................................................................................................................... 

 : المركزية الجاذبة العجمة - ج
........................................................................................................................................... 

 

ا ولًُها تانذسجاخ وتانشادَاٌ
ً
 لائًح تأكثش انضواَا شُىع

 جضء انذائشج
 

 

      

 انضاوَح تانذسجاخ
        

 انضاوَح تانشادَاٌ
        

 

2'' /)5( srad



 احلادٌ عشزمادة انفُشَاء نهصف                                   انفصم اندراسٍ االول                                         مزاجعة انفرتة االويل  

 أ/ حممىد مىسً       اعداد  

ذخ
صف

اٌ
1

4
 

 

 اهم انقىاوني

                
      

 
 ساوَة مُم احملصهة  

 )ػٍٝ اٌّزجٗ االٚي (                                    

                     √        حمصهة قىتان 

 ( ِزالل١زبْ ػٕذ ٔمطخ)                                                          
 انضزب االجتاهٍ  انضزب انعددي 

 ⃗⃗    ⃗⃗              ⃗⃗    ⃗⃗            

 حتهُم ادلرجهاخ
              

  

  
                     اتجاه ميل المحصلظ        √         المقدار                                          

 االتجاه االفقي التحليل في                  االتجاه الراسي التحليل في                     

 ادلمزوفاخ 
 رادي افقي

   
  
      

 
 األفقيالمدى        

            

           
  
      

  
 االرتفاع الرادي        

    
 

 
               

 المركبة الراسية للسرعة              المركبة االفقية للسرعة            
       〈

  

   
      

〉  مطادلظ المدار          

     
  

  
 مع االتجاه الموجب لمحور الدينات  حيث                      

  احلشكح انذائشَح

   
   

 
   

     

 
   

    

 
 الدوري الزمن 

   
     

 
   

     

 
   

 

  
 التردد 

   
     

 
  
   

 
 الخطيظ الدرعظ    

𝛉  
 

 
    االزاحظ الزاويظ  

   

 
  
    

 
      

    

 
 الزاويظ الدرعظ 

 ̿  
  

  
       الطجلظ الزاويظ                   

  

 
 المركزيظ الطجلظ     

 𝛉   

   
مطادالت الحركظ الخطيظ                   ̿                                      ̿ 

         ٚارا أطٍك ِٓ اٌسىْٛ رىْٛ             ارا أطٍك ِٓ ٔمطخ اٌّشجغ رىْٛ  المطجلظ
   



 احلادٌ عشزمادة انفُشَاء نهصف                                   انفصم اندراسٍ االول                                         مزاجعة انفرتة االويل  

 أ/ حممىد مىسً       اعداد  

ذخ
صف

اٌ
1

5
 

 


