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 LATRECHE MIFA   mifa.com-www.latreche  1إعداد وتقديم: 

 

 

I. حركة: دراسة 

 الحركة: نسبية .1

 :المقابل الشكلالحظ  :1نشاط 

 ؟الحركية لكل قطارما هي الحالة  ❖

( 2) ، والقطاريسير من اليسار نحو اليمين( 1القطار )

 .متوقف في المحطة

( بالنسبة للقطار 1للقطار )ما هي الحالة الحركية   ❖

 ؟(2)

 (.2( متحرك بالنسبة للقطار )1القطار )

 ؟( بالنسبة للمحطة2الة الحركية للقطار )ما هي الح ❖

 .( ثابت بالنسبة للمحطة2القطار )

 

 الحظ الشكل المقابل: :2نشاط 

  ؟1o لـبالنسبة   1v ما هي الحالة الحركية لـ ❖

 .متحرك

 ؟ لقاطرةلبالنسبة  1v لـما هي الحالة الحركية  ❖

  ثابت.

 لقاطرة؟ النسبة لب 2v ما هي الحالة الحركية لـ ❖

 .متحرك

 ؟ 1v ـبالنسبة ل 2v ما هي الحالة الحركية لـ ❖

 . متحرك

 

جسما أو مجموعة أجسام  المرجع. ويجب أن يكون هذا : لدراسة حركة جسم يجب أوال تحديد المرجعمالحظة

 غير قابلة للتشويه.

من موضعه Aالذي اختير كمرجع، إذا تنقل  Bيتحرك بالنسبة لجسم  Aنقول إن جسما  الخالصة:

 األصلي أو تغيرت المسافة بينه وبين المرجع خالل الزمن.

 .Bوثابتا بالنسبة لجسم  Aيمكن لجسم أن يكون متحركا بالنسبة لجسم  الخالصة:

 .الذي نختاره لدراسة الحركةتتعلق بالمرجع نقول إن الحركة نسبية ألنها 

  القوى والحركات المستقيمةالقوى والحركات المستقيمة

 القاطرة

 المحطة

 اتجاه القاطرة اتجاه المسافر
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 LATRECHE MIFA   mifa.com-www.latreche  2إعداد وتقديم: 

 أنواع المرجع:بعض  .2

ويستعمل لدراسة جميع األجسام التي تتحرك على سطح األرض ط بسطح األرض : وهو مرتبالمرجع األرضي

 أو على ارتفاع ضئيل منه.

، األرض وهو مرجع مرتبط بمركز :المرجع المركزي األرضي

يمكننا  :3E بعيدة  يكون متجها نحو نجمة خيالية )oz(المحور 

ن يكونا oy))و ox))والمحورين اعتبارها النجمة القطبية مثال، 

ن عند اموجودوعموديان فيما بينهما، وهما   (oz)عموديان على 

 2Eو 1E نجمتين بعيدتينويكونان متجهين نحو  خط االستواء

  )أنظر الشكل المقابل(. ثابتتينيفترض أنهما 

 والمركبات األقمار الصناعية حركة لدراسة هذا المرجع يستعمل

 الفضائية.

 المتحركة: النقطة .3

 ل المقابل:: الحظ الشكنشاط

 بالنسبة للمرجع األرضي؟ Sما هو مسار الجسم  ❖

 خط مستقيم.

 ؟بالنسبة للمرجع األرضي عجلة الحافلةما هو مسار  ❖

 تحديده.من الصعب 

 بالنسبة للمرجع األرضي؟ Aما هو مسار النقطة  ❖

 دائري انتقالي.

 ماذا تالحظ؟ ❖

 .حددومواضح  Aلكن مسار النقطة  محدددراسة مسار العجلة معقد وغير 

 

 مميزات الحركة: .4

 مميزات هذه الحركة. تعييندراسة حركة نقطة متحركة في مرجع أرضي تقتضي 

 :المسار .أ

 الجسم خالل حركته.  هذا اي سلكهتالاألماكن المتعاقبة مسار جسم متحرك هو 

 .الحركة مستقيمة :نقول أنإذا كان المسار مستقيما،  ❖

لكون حركة األجسام معقدة في غالب األحيان، نختار لدراسة حركة جسم ما، نقطة منه نسميها  الخالصة:

 " بحيث تعود دراسة حركته إلى دراسة حركة هذه النقطة المختارة.المادية أو المتحركة النقطة"

لكونه نقطة ليس لها أي بعد وتنسب  " للجسم المدروس كنقطة ماديةمركز الثقلغالبا ما يختار الفيزيائيون "

 إليها كتلة هذا الجسم.

http://www.latreche-mifa.com/


     1AS               ةميقتسملا تاكرحلاو ىوقلا

 LATRECHE MIFA   mifa.com-www.latreche  3إعداد وتقديم: 

 .الحركة دائرية :ار دائريا، نقول أنإذا كان المس ▪

 .الحركة منحنية :إذا كان المسار منحنيا، نقول أن ▪

 

 الحصول على مسار نقطة متحركة تجريبيا؟كيف يمكن 

 :لدراسة حركة جسم في المختبر نستعمل

 مختلف : الذي نحصل عليه باستعمال آلة تصوير حيث يتم تصويرلتصوير المتعاقبا ❖

 .على نفس الشريطوصغيرة  متتالية ومتساوية زمنية فتراتخالل مواضع الجسم المتحرك 

أي خالل  ،بطريقة دورية ترسل يتوفر على مفجر لشرارات كهربائية منضدة وحامل ذاتي ❖

 ثاره عليه.آوورق تسجيل يترك المفجر متتالية ومتساوية،  ةيزمنفترات 

عمل كاميرا لتسجيل فيلم الحركة ثم تتم معالجة الفيلم نست: حيث التسجيل بشريط الفيديو ❖

 واسطة الكمبيوتر عن طريق برامج خاصة.ب

 :السرعة .ب

وهي تتحرك، لكن  (مثال)عداد السيارة المؤشر الذي يشير إليه  اصطالحا هيو ،(km/h)أو  (m/s) وتقاس بـ

 ؟السرعةالعداد هو نوع من أنواع السرعة. فما هي أنواع علميا ما يشير إليه 

 السرعة المتوسطة:

التي مرت بها في مختلف األماكن  ،السرعة المتوسطة هي متوسط السرعات التي سجلها عداد السيارة مثال

 .زحمة السير، ترتفع أحيانا وتنخفض أحيانا أخرى حسب في أزمنة مختلفة لسيارة، فالعداد يشير إلى قيم مختلفةا

 

 اللحظية: السرعة

إليها  أي أنها السرعة التي يشير وفي موضع معين. معينة نفهم من هذه العبارة أنها تمثل قيمة السرعة في لحظة

 لحظة النظر إليه.السيارة عداد 

1v  1هي السرعة اللحظية في النقطةM  1في الزمنt. 

2v  2السرعة اللحظية في النقطة هيM  2في الزمنt. 

 .iv(t(. ونرمز لها بـ النقطة عند كل لحظةطة متحركة هي سرعة قمتحرك أو لن السرعة اللحظية لجسم

 

mبالعالقة التالية:  Mنقطة متحركة ل mvنحسب السرعة المتوسطة  الخالصة:

d
v

t



المسافة  dحيث:  ،

 .Δtالمقطوعة خالل المدة الزمنية 

 .ms-1أو  m/sوحدة السرعة في النظام العالمي للوحدات هي 

هندسيا: المسار هو الخط المستمر الذي يجمع المواضع المتتالية التي شغلتها النقطة المتحركة  الخالصة:

 تسمح معرفة المسار بتصنيف الحركات وفق نوعية مساراتها. لهذا الجسم.
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 LATRECHE MIFA   mifa.com-www.latreche  4إعداد وتقديم: 

بين تاريخين جد متقاربين ويؤطران ، نقوم بحساب السرعة المتوسطة tاللحظة السرعة اللحظية عند  لحساب

 أي: 2Mو 3M، نحسب السرعة المتوسطة بين 2Mهنا لحساب السرعة اللحظية عند النقطة  .tللحظة ا

  3 1
2

3 1

M M
v t

t - t
 

 

 : إن السرعة المتوسطة ال تساوي بالضرورة السرعة اللحظية.مالحظة

 للمتحرك بتحديد طبيعة حركته: فإذا كانت السرعة اللحظية: اللحظيةتسمح السرعة 

 ثابتة، فإن الحركة منتظمة. ❖

 متزايدة، فإن الحركة متسارعة. ❖

 الحركة متباطئة.متناقصة، فإن  ❖

 السرعة اللحظية:شعاع 

إذ نحتاج إلى معرفة جهة  معرفة قيمة السرعة اللحظية لجسمين متحركين ال تكفي لوصف أو مقارنة حركتيهما

" ونرمز شعاع السرعةلجأ الفيزيائيون إلى تمثيل السرعة بشعاع نسميه "حركتهما ومنحاها في كل لحظة. لذلك 

 .v(t)بـ t، وبالنسبة لنقطة من متحرك نعّرف شعاع السرعة اللحظية في اللحظة vله بالرمز 

 هي: في حالة حركة مستقيمة مميزاته

 .Mأي  : موضع المتحرك في اللحظة المدروسةبدايته ❖

 .Mالخط الموازي للحركة والذي يشمل النقطة : حامله ❖

 اتجاه الحركة.: اتجاهه ❖

 : قيمة السرعة اللحظية في اللحظة المدروسة.طويلته ❖

 هي: منحنية أو دائريةمميزاته في حالة حركة 

 .M: موضع المتحرك في اللحظة المدروسة أي بدايته ❖

 .Mللحركة والذي يشمل النقطة  المماسي: الخط حامله ❖

 : اتجاه الحركة.اتجاهه ❖

 : قيمة السرعة اللحظية في اللحظة المدروسة.طويلته ❖

متتالية، نحسب السرعة خالل مدد زمنية متساوية و A: عند تسجيل نقطة متحركة بصفة عامة الخالصة:

بالطريقة التأطيرية التالية:  itاللحظية في الزمن   i 1 i-1
i

i 1 i 1

A A
v t

t - t



 

. 
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 LATRECHE MIFA   mifa.com-www.latreche  5إعداد وتقديم: 

 السرعة اللحظية:يف نمثل شعاع ك

 في حالة حركة مستقيمة:

 

 

 

 

 

 نتبع الخطوات التالية: 6Mشعاع السرعة اللحظية في النقطة لتمثيل 

 .6Mمسار ويشمل النقطة بما أن الحركة مستقيمة يكون حاملها موازيا لل ❖

1cmنختار سلما لتمثيل السرعات وليكن مثال:  ❖ 10m / s. 

 ، جهته جهة الحركة وطويلته تكون: 6Mنمثل السرعة اللحظية بسهم منطبق على المسار، مبدأه الموضع  ❖
1cm 10m / s 1 20

x 2cm
xcm 20m / s 10

  
  

 
 )أنظر الشكل أعاله(. 

 :أو دائرية منحنيةفي حالة حركة 

 

 

 

 

 

 

 

 نتبع الخطوات التالية: 3Mشعاع السرعة اللحظية في النقطة لتمثيل 

 ، نرسمه بخط متقطع.3Mللمسار ويشمل النقطة  مماسيايكون حاملها  منحنية بما أن الحركة ❖

1cmنختار سلما لتمثيل السرعات وليكن مثال:  ❖ 5m / s. 

 ، جهته جهة الحركة وطويلته تكون: 3Mنمثل السرعة اللحظية بسهم منطبق على المسار، مبدأه الموضع  ❖
1cm 5m / s 1 15

x 3cm
xcm 15m / s 5

  
  

 
 نظر الشكل أعاله(.)أ 

 اتجاه الحركة اتجاه الحركة

6v 
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II. :تحليل التسجيالت في الحركة المستقيمة 

 تحليل أولي للتسجيل: .1

 نقارن المواضع المختلفة التي مر بهاللتأكد من أن حركة الجسم أو النقطة المادية هي حركة مستقيمة،  ❖

فإن  على استقامة واحدةالجسم أو النقطة المادية خالل حركته، إذا كانت النقاط التي تمثل هذه المواضع 

 لحركة مستقيمة.ا

ا الجسم المتحرك في كل تعبر عن المسافات التي قطعه ،ي تليهابين كل نقطة والنقطة التالمسافات المسجلة  ❖

 فإن: وبما أن هذه المجاالت الزمنية متساوية مجال زمني،

 .حركة مستقيمة منتظمةهي كة تساوي هذه المسافات يدل على أن الحر •

 .حركة مستقيمة متسارعةطول المسافات من مجال زمني إلى آخر يدل على أن الحركة هي يد تزا •

 .حركة مستقيمة متباطئةالمسافات من مجال زمني إلى آخر يدل على أن الحركة هي  طول تناقص •

 من قبل. لمعرفة الطول الحقيقي لهذه المسافات يجب استعمال سلم الرسم المحدد ❖

 

 

 

 

 

 

 كيفية تحديد وتمثيل شعاع تغير السرعة في موضع معين: .2

تصف لنا قيمة إيجاد وسيلة لدراسة تطور المسافة المقطوعة من طرف المتحرك خالل حركته، وجب علينا 

الذي  Δvوجهة هذا التطور، لهذا أوجد الفيزيائيون مفهوما جديدا سموه شعاع تغير السرعة ونرمز له بـ 

 بمقارنة اتجاهه بجهة الحركة نتعرف على نوعية هذه األخيرة.

 

iو  i-1vيساوي الفرق بين الشعاعين  iMفي الموضع  ivإن شعاع تغير السرعة  الخالصة: 1v  

iبحيث:  i 1 i-1v v - v . 

 اتجاه الحركة

 حركة مستقيمة منتظمة

 اتجاه الحركة

 متسارعةحركة مستقيمة 

 لحركةاتجاه ا

 متباطئةحركة مستقيمة 
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 :منتظمةفي حالة حركة  شعاع تغير السرعة وتمثيلتحديد  .أ

 :4Mشعاع تغير السرعة في الموضع  لنحدد: مثال

 

4 5 3
4 5 3

3 3

v v - v
v v v '

v ' - v

  
   

  
 

5نالحظ أن  3v v    4وهذا معناه أنv 0   

 

 في حالة حركة متسارعة: وتمثيل شعاع تغير السرعةتحديد  .ب

 :4Mشعاع تغير السرعة في الموضع  لنحدد: مثال

 

4 5 3
4 5 3

3 3

v v - v
v v v '

v ' - v

  
   

  
 

5نالحظ أن  3v v    4وهذا معناه أنv  :4له نفس اتجاه الحركة وأن 5 3v v - v      

 

 :متباطئةفي حالة حركة  وتمثيل شعاع تغير السرعة تحديد .ج

 :4Mشعاع تغير السرعة في الموضع  لنحدد: مثال

  

iفي حالة حركة متسارعة فإن  الخالصة: 1 i-1v v     وهذا معناه أنiv  :له نفس اتجاه الحركة وأن 

i i 1 i-1v v - v     . 

 .iMبدايته هي النقطة المعتبرة  -    :iΔvمميزات 

 حامله منطبق على المسار. -     

 جهته هي جهة الحركة. -     

 .i+1v و i-1vطويلته هي الفرق بين طويلتي الشعاعين  -     

iفي حالة حركة منتظمة فإن  الخالصة: 1 i i-1v v v       وهذا معناه أن السرعة ثابتة وiv .معدوم 

 اتجاه الحركة

3v 
5v 

5v 
3v 

4Δv 

4Δv 

 اتجاه الحركة
3v 

5v 

4Δv 

 3v اتجاه الحركة
5v 

5v 

3v 
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4 5 3
4 5 3

3 3

v v - v
v v v '

v ' - v

  
   

  
 

نالحظ أن 
5 3v v    4وهذا معناه أنv  4اتجاه الحركة وأن:  عكسله 5 3v v - v        

 

 

 

 

 

في حالة حركة متباطئة فإن  الخالصة:
i 1 i-1v v     وهذا معناه أنiv  :له عكس اتجاه الحركة وأن 

i i 1 i-1v v - v       . 

 .iMبدايته هي النقطة المعتبرة  -    :ivمميزات 

 حامله منطبق على المسار. -     

 جهته هي عكس الحركة. -     

iو  i-1vطويلته هي القيمة المطلقة للفرق بين طويلتي الشعاعين  -      1v . 

 تّم بحمد هللا وتوفيقه

5v 

3v 

4Δv 
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