
نسبیة الحركة:1نشاط 

بینما ,في التبیانة جانبھ حافلة النقل المدرسي یجلس بداخلھا سمیر

أمتا أحمد مازال ,خالد صعد الحافلة متجھا نحو مقعده في آخر الحافلة

.ینتظر حافلة نقل أخرى ویرى حافلة أصدقائھ تبتعد

:أثناء حركة الحافلة ھل سمیر في حركة.1

:أثناء حركة الحافلة ھل أحمد في حركة.2

a.بالنسبة لألرض؟b.بالنسبة للحافلة؟c.بالنسبة لسمیر؟
بالنسبة ألي جسم یوجد خالد في حركة؟.3

ماذا تتطلب دراسة مفھومي الحركة والسكون؟.4

نلم الفضاء ومعلم الزممع:2نشاط 

τخالل مدد زمنیة متتالیة ومتساویة Mى منضدة أفقیة ونسجل حركة المفجر نرسل حامال ذاتیا عل = 60ms

:فنحصل على التسجیل التالي

نختار كجسم مرجعي النقطة :معلم الفضاءM0.

وبقاعدتھ Oیعرف المعلم بأصلھ 

.نربط بالجسم المرجعي معلما نسمیھ معلم الفضاء 

.الفضاءأرسم معلم .1

.في ھذا المعلمxأفصولھا Mأرسم متجھة الموضع لنقطة .2

مع الزمن؟Mھل تتغیر إحداثیات النقطة .3

لحظة مرور النقطة نأخذ:معلم الزمنM من الموضعM3أصل معلم الزمن.

:الجدول التاليمألأ

MM0M1M2M3M4M5M6مواضع 

Mx(m)إحداثیات 

tالزمن  (s)
من Mحدد المدة الزمنیة الفاصلة بین لحظتي مرور .1

.M4و M1الموضعین 

مفھوم المسار:3نشاط 

ماذا تستنتج؟.Rثم ’Rبالنسبة للمعلم Sحدد شكل مسار .1

a.النسبة للسائق؟b.بالنسبة للحافلة؟
c.؟بالنسبة للطریقd. ؟لخالدبالنسبة
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(سرعة نقطة جسم في حركة:4نشاط  )أنظر األنشطة التجریبیة:

السرعة المتوسطة

.الحامل الذاتي:بالنسبة للجسم المرجعيMحدد قیمة السرعة المتوسطة للنقطة .1

بالنسبة لجسم مرجعي مرتبط M7و M2بین الموضعین Mتوسطة للنقطة محدد قیمة السرعة ال.2

.باألرض

السرعة اللحظیة

.بالنسبة لجسم مرجعي أرضيM6و M3في  المواضع v6و v3أحسب قیمة السرعات اللحظیة .1

؟Mرفة اتجاه ومنحى حركة النقطة ھل قیمة السرعة اللحظیة تمكننا من مع.2

متجھة السرعة اللحظیة

.قارن ھذه المتجھات.على التسجیلینو مثل متجھات السرعة اللحظیة .1

الحركة المستقیمیة المنتظمة:5نشاط 

.1باعتمادك على تسجیل التجربة 

.ضمرتبط باألربالنسبة لمعلم Mحدد طبیعة مسار النقطة .1

.ما ھو استنتاجك.τفي المدة الزمنیة Mقارن المسافات المقطوعة من قبل .2

xباعتمادك على جدول القیاسات مثل على ورق میلیمتري المنحنى .3 = f(t), واكتب تعبیر المعادلةx = f(t).

الحركة الدائریة المنتظمة:6نشاط 

.2باعتمادك على تسجیل التجربة 

.النسبة لمعلم مرتبط باألرضبMحدد طبیعة مسار النقطة .1

.ما ھو استنتاجك.τفي المدة الزمنیة Mقارن المسافات المقطوعة من قبل .2
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األنشطة التجریبیة

:1تجربة 

:2ة تجرب
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