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I: يفٕٓو انحشكخ )  
( َغجٍخ انحشكخ ٔانغكٌٕ :1     
.انجغى انًشجؼً أٔ عكَّٕ، ٌجت اخزٍبس يب ٌغًى  جغى نهحذٌث ػٍ حشكخ ●    
ّ، َغزؼًهّ ـانجغى انًشجؼً ْٕ جغى طهت أٔ يجًٕػخ أجغبو غٍش قبثهخ نهزشٌٕ ●  

 كًشجغ نذساعخ حشكخ األجغبو .
ً، إرا اَزقم ٔرغٍش ـب يب ٌزحشك ثبنُغجخ نجغى آخش،اخزٍش كجغى يشجؼَقٕل إٌ جغً ●  

 يٕػؼّ ثبنُغجخ نٓزا انجغى انًشجؼً .
انغكٌٕ ٔانحشكخ يفٕٓيبٌ َغجٍبٌ ٌزؼهقبٌ ثبنجغى انًشجؼً انزي ٌذسعبٌ فٍّ . ●    

: يثبل                  
ّ فً ـٔنكُحبفهخ ،فً عكٌٕ ثبنُغجخ نهٌؼزجش داخم حبفهخ يزُقهخ  انشخض انجبنظ «   

 حشكخ ثبنُغجخ نألسع .
  Le trajectoire      2   : انًغبس )   

يغبس َقطخ يٍ جغى ْٕ انخؾ انًغزًش انزي ٌظم يجًٕع انًٕاػغ انًززبنٍخ انزً  ●   
خ يٍ جغى يزحشك ثبنجغى ـق شكم يغبس َقطـب، ٌٔزؼهـرحزهٓب ْزِ انُقطخ أثُبء حشكزٓ

، ٔانًغبس ًٌكٍ أٌ ٌكٌٕ : انًشجؼً انزي رذسط فٍّ انحشكخ  
          يغزقًٍٍب ، فُقٕل إٌ انحشكخ يغزقًٍٍخ . 

. خـخ دائشٌـٕل إٌ انحشكـقـدائشٌب ، فُ            
يُحٍُب ، فـُــقــٕل إٌ انــحــشكــخ يُحٍُخ.                    

( ثؼغ إَٔاع انحشكخ :3    
حشكخ انذٔساٌ :  –أ               

ض ـشي يًشكـّ يغبس دائـفً دٔساٌ حٕل يحٕس ثبثذ إرا كبٌ نجًٍغ َقطيب ٌكٌٕ جغى       
.حٕل ْزا انًحٕس  

يــثــبل :            

 
  A  ٔB، َالحـع أٌ حشكـخ انُقطزٍٍ Oثؼذ دٔساٌ انقشص حـٕل انًحٕس انثبثذ انًبس يٍ     

 حشكخ دائشٌخ .
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      حشكخ اإلصاحخ :  –ة          
يٍ انجغى  A  ٔB[ انزً رظم َقطزٍٍ BAخ نجغى، رجقى انقطؼخ ]خالل حشكخ اإلصاح    

 يٕاصٌخ نحبنزٓب األٔنى ؽٍهخ يذح االَزقبل .
يــثــبل :          

 
حشكخ اإلصاحخ رزؼهق ثًغبس انُقطخ انًزحشكخ، حٍث ًٌكٍ أٌ ركٌٕ إيب يهحٕظخ :            

يُحٍُخ . حشكخ إصاحخ يغزقًٍٍخ أٔ حشكخ إصاحخ دائشٌخ أٔ حشكخ إصاحخ  
 II: يفٕٓو انغشػخ انًزٕعطخ )  

قٍبط انغشػخ انًزٕعطخ نكشٌخ ثالعزٍكٍخ :رــجــشثـــخ :       
 
   
 يٍقبد 

 
 
 
كشٌخ ثالعزٍكٍخ     
 
 
 
صٌذ        

 
 
 
 

جذٔل انقٍبعبد :     

d(mcانًغبفخ انًقطٕػخ ) 0 3 6 9 12 15  

t(sانًذح انضيٍُخ انًغزغشقخ ) 0 18 37 56 75 93  

t /d(  s/mcانُغجخ  ) 0 0.16 0.16 0.17 0.16 0.16  

يــالحــظـــخ :    
رجقى رقشٌجب ثبثزخ ، ٔرغًى ْزِ انُغجخ ثبنغشػخ انًزٕعطخ . t/dَالحع أٌ انُغجخ     

رؼشٌف انغشػخ انًزٕعطخ :     
ػهى انًذح انضيٍُخ  dانغشػخ انًزٕعطخ نًزحشك ًْ خبسج قغًخ انًغبفخ انًقطٕػخ  

، َٔؼجش ػُٓب ثبنؼالقخ انزبنٍخ : tانًغزغشقخ   
     

 
 

              d 

Vm=      
            t 
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حٍث :       
      ● d ( انًغبفخ انًقطٕػخ ثبنٕحذح انؼبنًٍخ انًزش :m. )  
      ● t  انًذح انضيٍُخ انًغزغشقخ نقطغ انًغبفخ :d( ٔحذرٓب انؼبنًٍخ انثبٍَخ ،s . )  
      ● mV  ًْ انغشػخ انًزٕعطخ، ٔحذرٓب انؼبنًٍخ :s/m ٔأ ( 1-s.m . ) 

يهحٕظخ :      
، حٍث :(h/mk)رغزؼًم أٌؼب كٕحذح نهغشػخ انًزٕعطخ انكٍهٕيزش فً انغبػخ  ●  

1  =h/mk 1                   ٔأh/mk 3.6  =s/m 1 /3.6              s/m     
انغشػخ انهحظٍخ ًْ عشػخ يزحشك فً نحظخ يؼٍُخ . ●  

III  : ؽجٍؼخ انحشكخ )  
   Mouvement uniforme 1 )     : انحشكخ انًُزظًخ           

الل ـجغى يب يُزظًخ إرا كبَذ عشػزّ ثبثزخ ٔانًغبفبد انًقطٕػخ خ حشكخَقٕل إٌ      

 َفظ انًذح يزغبٌٔخ.
يـــثــــبل :      
 

                                      1d          2d           3d           4d            5d   
 
 
 

1d  ٔ2d  ٔ3d  ٔ4d  ٔ5d غـض قذ قطـزا انشخـٔثبنزبنً إرا كبٌ ْ ،يزغبٌٔخ انًغبفبد        
يُزظًخ.فإٌ حشكزّ حشكخ انضيٍُخ، انًغبفبد خالل َفظ انًذح  ْزِ    

        Mouvement accélérée          2      : انحشكخ انًزغبسػخ )  
بد ـبفّ، ٔانًغـضاٌذ أثُبء حشكزـزـّ رـإرا كبَذ عشػز خـيغبسػَقٕل إٌ حشكخ جغى يب     

رزضاٌذ . انضيٍُخ انًقطٕػخ خالل َفظ انًذح   
يـــثــــبل :      

 

 
 

ذ ـبد رزضاٌـٌقطغ انشخض انًزحشك فً ْزِ انحبنخ ، ٔفً َفظ انًذح انضيٍُخ ، يغبف     
 يغ يشٔس انضيٍ ، فُقٕل إٌ حشكزّ حشكخ يزغبسػخ . 

               Mouvement retardée          3خ :      ( انحشكخ انًزجبؽئ  
بد ـأثُبء حشكزّ، ٔانًغبف رزُبقضّ ـخ إرا كبَذ عشػزيزجبؽـئـَقٕل إٌ حشكخ جغى يب     

. انضيٍُخ رزُبقض انًقطٕػخ خالل َفظ انًذح  
  يـــثــــبل :    

 

 
   
  ً َفظ انًذح انضيٍُخ، يغبفبد رزُبقضٌقطغ انشخض انًزحشك فً ْزِ انحبنخ، ٔف 

يزجبؽئخ . يغ يشٔس انضيٍ ، فُقٕل إٌ حشكزّ حشكخ  
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خــــــــالطــــــــخ :                                                            
  

 

 عـشػـخ جـغـى يـزـحـشك رـزـضاٌـذ                   حــشكـــخ يــزــغــبسػــخ   
 
 ـزـحـشك ثـبثـزــخ                   حــشكــخ يــُـــزـــظــًــخ    عـشػـخ جـغـى ي   

 
 ـخ    حــشكـــخ يــزــجـــبؽــئـ     عـشػـخ جـغـى يـزـحـشك رـزـُبقض              
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