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 :الرؤیة العلمیة
 خالل ھذه المجموعة المختارة بعنایة من التجارب العلمیة إلىمن  الكادر التدریسي یسعى

تطبیقاتھا والتحقق والتأكد  تعرف علىالالفیزیاء العملیة الحدیثة و أساسیاتعلى  بةتدریب الطل

كما توضح لھ  بنفسھالتجربة  خطواتمن خالل إجراءه للومات سبق وان تعلمھا الطالب من مع

النتیجة التي سیحصل علیھا وبذلك یقارن ما تعلمھ نظریا مع ما توصل عملیا ویشجع الطلبة 

ویعمل على تعمیق  األساسیةمي على اكتشاف المفاھیم الفیزیائیة واكتساب مھارات التفكیر العل

 الفھم.

 

 :الھدف من المختبر
  للتجارب بنفسھ. إجرائھتنمیة المھارات النظریة الحدیثة في الفیزیاء من خالل  -1
 تنمیة المھارات التجریبیة لدى الطالب وتعمیق روح البحث واالكتشاف. -2

سھ الطالب في مادة المیكانیك مع ما در یتماشىبما  األجھزةتدریب الطالب على التعامل مع  -3

  النظري. 
 

 :المقدمة
تحتوي ھذه الملزمة على العدید من التجارب الفیزیائیة المختلفة والمتنوعة (في مادة    

یكتسبوا بذلك فوائد جمة ،منھا التحقیق في لبأنفسھم  بإجرائھاالمیكانیك)، حیث سیقوم الطلبة 

قیاسات  إلىوالوصول  األجھزةعلى استخدام  النظریات ، والتدریب أوصحة بعض القوانین 

الدراسة النظریة بالدراسة العملیة عامل مھم  اقتران إن إلى إضافةعلمیة ثابتة ،  جیدة لمقادیر

 عنصر من عناصر التربیة العلمیة الحدیثة. أھمیتحقق بھ 

بوقت  أكثرفي الحصول على معلومات  واإلفادةالطالب الذي یحرص على عدم ضیاع الوقت  إن

فیھا من  اقصر یقرأ المعلومات الواردة خالل عرض التجربة ویتفھم جیداَ ویجیب على جمیع ما

 أالالمختبر ،وینبغي  إلىقبل حضوره  أخرىیرد في ذھنھ من خواطر  ما إلى إضافة،  أسئلة

 وجدت بعض الصعوبات. إنفي المختبر  أساتذتھیمنعھ ذلك من االستفسار من 

 :الوحدات
 نظریات نجحت ولقد كثیرة فیزیاویة ظواھر لتفسیر النظریات من الكثیر علماءال وضع لقد

یة تزول أو تبقى النظریات ھذه جمیع أن إذ أخرى وفشلت  بالنھایة تھتم فالفیزیاء التجارب بحدِّ
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 معادالت على تستند التي والحسابات القیاسات ھو المختبر في اھتمامنا وموضوع بالقیاسات،

 حقیقیة، قیاسات مع تُقاَرن أنْ  یمكن مجردة فكرة انَّ  كیف دقیقة بصورة توضح واشتقاقات

 عن فكرة لدینا تكون أنْ  یجب الفیزیاویة الكمیات قیم وتحدید القیاسات إجراء من نتمكن ولكي

 ھو األول الوحدات، عن وإدراكھا فھمھا الفیزیاوي على یجب مفاھیم ثالثة وھناك الوحدات،

 والتصوریَّة الجبریة األخطاء لتجنب الوحدات استخدام وتعلُّم معرفة الثاني الوحدات، أھمیة

س التعلُّم والثالث  . آخر إلى نظام من الوحدات تحویل عملیة على والتمرُّ

 القیم مع المقاسة الكمیات قیم مقارنة یحاول الفیزیاوي انَّ  بھذا ونعني كّمي علم الفیزیاء

 المثال سبیل فعلى الحساب عملیة وھي واحدة قیاس ملیةع ھناك ومبدئیاً  النظریة، من المتوقعة

 النقطتین بین مالئم قیاسي لطول المتكررة المرات عدد بحساب یُحدَّد ما نقطتین بین المسافة

 وحدات حساب طریق عن القیاس عملیة وجارود ھارولد من كل بیَّن ولقد الطول، بوحدة نسمیھ

 :كاآلتي قیاسیة

 

 طرح المنطقي فمن الُمختارة المقاییس بعض مضاعفات حساب ھي سالقیا عملیة انَّ  بما((

 یمكن كمیة لكل مقیاس احتجنا إذا لدینا یصبح أنْ  یمكن المقاییس من كم( اآلتي السؤال

 أربعة إلى نحتاج فنحن األمر حقیقة وفي وھائل، كبیر عدد إلى سنحتاج والجواب) قیاسھا؟

 الكھربائیة للشحنة ومقیاس للزمن مقیاس لكتلة،ل مقیاس للطول، مقیاس وھي أساسیة مقاییس

 القیمة تحدید على المبدأ حیث من القدرة لدینا ستكون فانَّھ المقاییس ھذه لدینا تكون وعندما

 )).فیزیاویة كمیة ألي العددیة

 

 النطاق على كبیر باھتمام المتري بالنظام یُعَرف كان الذي (MKS) الوحدات نظام حظي

 وحدة إضافة بعد فیما وتمَّ  (meter-kilogram-second) للوحدات اراختص وھو العالمي

 االحتیاجات بجمیع نظامال ھذا لیفي الكھربائیة للشحنة كمقیاس (A) األمبیر الكھربائي التیار

 1960 عام في. (MKSA) الوحدات نظام إلى تسمیتھ تغییر ّ◌◌َ  وتم العلمیة واالختصاصات

 نسمیھ ما ظھر المؤتمر ھذا ومن باریس مدینة في لمقاییسوا لألوزان الدولي المؤتمر ُعقِد

 Système international) الفرنسیة للكلمات إختصار وھو (SI) للوحدات الدولي بالنظام

d'unités) ل النظام ھوو المتري للنظام  الحدیثة الصیغة النظام ھذا ویمثِّل  والُمستخدم الُمفضَّ

 على مبني وھو العالم بلدان أغلب وفي والتكنولوجیَّة یةالعلم المجاالت أغلب في واسعة بصورة

 وحدات أساس وتعتبر ُمفترضة مستقلة وحدات عن عبارة ھي التي أساسیة وحدات سبع

 :(SI) الوحدات نظام في األساسیة الوحدات یُبیِّن) 1( والجدول األخرى، الفیزیاویة الكمیات

 



 4 

 )1( الجدول
 

 (SI) نظام في األساسیة الوحدات

 الوحدة رمز الوحدة الفیزیاویة الكمیة

 meter m (length) الطول
 kilogram kg (mass) الكتلة
 second s (time) الزمن
 الكھربائي التیار

(electric charge) ampere A 

 kelvin k (temperature) الحرارة درجة
 األولیة الجسیمات

(elemental entities) mole mol 

ة  )إلضاءةا( السطوع شدَّ
(luminous intensity) candela cd 

 

 الشحنة من بدالً  كمقیاس) الزمن وحدة في الشحنة( الكھربائي التیار استخدام یتم انَّھ الحظ

 إضافیة وحدات ثالثة تضمَّنت قد (SI) نظام في األساسیة الوحدات انَّ  أیضاً  ونالحظ الكھربائیة

 الوحدات ھذه دور ویختلف) اإلضاءة( السطوع ةوشدَّ  األولیة الحرارة،الجسیمات درجة وھي

 تحدید في) الكھربائیة والشحنة الزمن الكتلة، الطول،( األربعة األساسیة الوحدات دور عن

 .الفیزیاویة للكمیات العددیة قیمةال

 

یتم التركیز في بعض االختصاصات والمجاالت ومنھا علم المیكانیك على المقاییس األساسیة 

 (cgs)ونظام الوحدات (MKS)، الكتلة والزمن أي التركیز على نظام الوحدات الثالثة الطول

نظامین ھذه إذ یتضمن ھذان ال (centimeter-gram-second)اختصار للوحدات وھو 

ف وحداتھا بداللة الوحدات األساسیة  ا بقیة الكمیات الفیزیاویة األخرى فتُعرَّ المقاییس فقط.أمَّ

السبعة من خالل استخدام معادالت ھذه الكمیات ولقد تمَّ اختصار ووضع أغلب ھذه الوحدات في 

ض الوحدات الُمشتقَّة ) یُبیِّن بع2وحدة واحدة (رمز واحد) تسمَّى الوحدة الُمشتقَّة والجدول (

 :(SI)ورموزھا في نظام الوحدات 

 )2( الجدول
 

 (SI) الوحدات نظام في المشتقَّة الوحدات بعض

 رمز الوحدة الفیزیاویة الكمیة
 الوحدات  بداللة وحداتھا األساسیة وحداتھا الوحدة

 األخرى المشتقة

 newton N m kg s-2 J/m (force) القوة

 (pressure) الضغط
 pascal Pa m-1 kg s-2 N/m2 (stress) جھاداال

http://en.wikipedia.org/wiki/Centimetre_gram_second_system_of_units
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د  hertz Hz s-1 s-1 (frequency) التردُّ
 (work) الشغل
 (energy) الطاقة

 (quantity of heat) الحرارة كمیة
joule J m2 kg s-2 N m 

 watt W m2 kg s-3 J/s (power) القدرة

coulom (electric charge) الكھربائیة الشحنة
b 

C s A A s 
 (electric potential) الكھربائي الجھد
 (potential difference) الجھد فرق
 electromotive) الكھربائیة الدافعة القوة

force) 
volt V m2kg s-3 A-1 W/A 

-ohm : m2 kg s-3 A (electric resistance) الكھربائیة المقاومة
2 

V/A 
 farad F m-2 kg-1 s4 (capacitance) السعة

A2 
C/V 

-henry H m2 kg s-2 A (inductance) الحث
2 

Wb/A 
 electric) الكھربائیة التوصیلیة

conductance) 
siemens S m-2 kg-1 s3 

A2 
V/A1  :� 

-weber Wb m2 kg s-2 A (magnetic flux) المغناطیسي الفیض
1 

V s 
 magnetic flux) المغناطیسي الفیض كثافة

density) 
tesla T kg s-2 A-1 Wb/m2 

 وحدات لھا لیس radian rad m m-1 (plane angle) المستویة الزاویة
steradia (solid angle) الصلبة أو المجسمة الزاویة

n 
sr m2 m-2 وحدات لھا لیس 

ا الجدول ، أمَّ (SI)) یُبیِّن وحدات بعض الكمیات الفیزیاویة في  نظام الوحدات 3الجدول (

ح تحویالت بعض الوحدات بین نظامي 4(  : (cgs)و  (mks))فیوضِّ

 )3( الجدول
 

 (SI) الوحدات نظام في الفیزیاویة الكمیات بعض وحدات
 وحداتھا الفیزیاویة الكمیة

 m s-1 (velocity) السرعة
 m s-2 (acceleration) التعجیل

 kg m-3 (density) الكثافة
 kg m s-1 (linear momentum) الخطي الزخم

 kg m2 s-1 (angular momentum)  الزاوي الزخم
 kg m2 (moment of inertia) الذاتي القصور عزم

 N m (torque)) الدوران(  اللي عزم
 : m (resistivity) النوعیة المقاومة

 N C-1 (electric field intensity) الكھربائي المجال شدة
 C m (electric moment) الكھربائي العزم
 C m-2 (electric polarization) الكھربائي االستقطاب

 C N-1 m-2 (permittivity) السماحیة

 A m2 (magnetic moment) المغناطیسي العزم
 N A-2 (permeability) النفاذیة
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 )4( الجدول

 

 التحویل
(cgs) وحداتھا في نظام   (mks) ي نظاموحداتھا ف   

 الكمیة الفیزیاویة
 الوحدة رمزھا الوحدة رمزھا

1 kg=103 g g gram kg kilogram (mass) الكتلة   

1 m=102cm cm centimeter m meter (length) الطول   

 s second s second الزمن 

1 N=105 dyne dyne dyne N Newton (force) القوة   

1 J= 107 erg erg erg J Joule (work) الشغل   
(energy) الطاقة   

1 Wb=108Mx Mx maxwell Wb weber الفیض المغناطیسي 
(magnetic flux) 

1 T=104 G G gauss T tesla كثافة الفیض المغناطیسي 
(density of magnetic flux) 

 
 

ھي الوحدات البدیلة التي وضعت لتسھیل التعامل  (SI)ومن المیِّزات المھمة في نظام الوحدات 

تضاف إلى الوحدات  (prefixes)القیم الكبیرة  والصغیرة جداً والتي یُشار الیھا ببادئات  مع

وھذا العامل ھو العدد عشرة مرفوع ألس صحیح موجب أو  (factor)وھي تمثِّل عامل معین 

 ) یبیِّن أسماء ورموز وعوامل ھذه البادئات.5سالب والجدول(

 
 
 
 )5( الجدول

 

 العامل
(factor) 

 رمزھا
(symbol) 

 البادئة
(prefix) 

 العامل
(factor) 

 رمزھا
(symbol) 

 البادئة
(prefix) 

10-24 y yocto 101 da deca 
10-21 z zepto 102 h hecto 
10-18 a atto 103 k kilo 
10-15 f femto 106 M mega 
10-12 p pico 109 G giga 
10-9 n nano 1012 T tera 
10-6 P micro 1015 P peta 
10-3 m milli 1018 E exa 
10-2 c centi 1021 Z zetta 
10-1 d deci 1024 Y yotta 
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إذن لكل كمیة فیزیاویة وحدة تقاس بھا وعند إجراء الحسابات واستخدام القوانین یجب على 

الطالب  الطالب توحید جمیع وحدات الكمیات الفیزیاویة ضمن نظام وحدات واحد ویستطیع

االستفادة من میِّزات أنظمة الوحدات مثل الوحدات المشتقة والوحدات البدیلة لتسھیل عملھ 

 وحساباتھ.

ومن المھم ذكر انَّ أي عملیة ریاضیة تجري على الكمیة الفیزیاویة تجري على وحدات ھذه 

خذ مقلوبھا فانَّ ھذه الكمیة أیضاً فمثالً عند تربیع كمیٍة ما یتم تربیع وحداتھا أیضاً كذلك عند أ

 العملیة تجري على وحداتھا أیضاً وھكذا مع بقیة العملیات الریاضیة األخرى... . 

 

 :الخطوط البیانیة 
 

ل في معظم تجارب الفیزیاء أْن یكون ھناك رسم تخطیط بیاني لتوضیح العالقة بین  یُفضَّ

لتوضیح وإدراك العالقة بین المتغیِّرات تحت التجربة، فالرسم البیاني یمثِّل وسیلة بصریة 

متغیِّرین واستنباط المعادلة الریاضیة التي تربط بینھما والحصول على الثوابت التي یمكن 

حسابھا منھ باإلضافة إلى انَّ الرسم البیاني ھو أفضل طریقة للحصول على أحسن معدل لجملة 

 من القراءات.

 
مى یتم تحدید إحداثیات نقطة ما بالنسبة لخطي أعداد ح قیقیة متعامدین یتقاطعان في نقطة تس

   x-axisیُسمى خط األعداد األُفقي بالمحور السیني ، (0,0)وھي  origin pointبنقطة األصل 

 

 

 )1الشكل(
 

 

 

 

 

P(x,y) 
 y 

 

x 
 

(0,0) 
Origin point 
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ادي  المحور الص اقولي ب داد الش ط األع كل ( y-axisوخ ظ الش ین 1الح ى یم یم عل ل الق ).تمثِّ

ة یم الموجب ل الق ة األص ین ل نقط ور س یم x)(مح ى والق اری عل ة س ل نقط ل األص یم تمث   الق

البة، ا الس یم أّم وق الق ة ف ل نقط ل األص یم فتمثِّ ة الق ور الموجب اد لمح یم(y) ص ت والق ة تح  نقط

 .السالبة القیم األصل

 

 :التالیة الخطوات اتباع یتم البیاني الرسم أجراء عند

 إختیار مقیاس الرسم -1

ي الورقة البیانیة حیث تتكون من تستخدم في الرسم البیاني أوراق خاصة لھذا الغرض وھ

تحدید وتثبیت قیم المحاور التي تمَّ ذكرھا في أعاله إّال انَّھ ال یتم تثبیت أسماءھا وال یتم 

تقسیماتھما حیث یقوم الطالب بتسمیة الحاور وتحدید وتثبیت قیم التقسیات حسب مقیاس رسم 

 معین.

مساویة لطول المحور اآلخر وموازیة من ھذه التقسیمات یتم رسم خطوط (مستقیمات) تكون  

لھ وموزعة على جمیع مساحة الورقة حیث تمثِّل ھذه المستقیمات تقسیمات المحاور وبالتالي 

ن مجموعة من المربعات ة والمتراصفة المتساویة فانَّھا ستكوِّ  مساحة جمیع تمأل والمتراصَّ

 صغیراً  بینھا البعد كان فكلما التقسیمات ھذه بین البعد حسب المربعات مساحة وتختلف الورقة

 . صغیرة المربعات مساحة كانت

 
ة  ة الفیزیاوی ة الكمی ك لكتاب ور وذل ل مح ة ك عند الرسم یتم أوالً ترك مسافة مناسبة عند نھای

ق  ن طری ارالتي یمثِّلھا كل محور ووحداتھا، ما تبقى من المحور یتم تحدید قیم تقسیماتھ ع  اختی

ور ل مح ب لك م مناس اس رس ى  مقی ودة عل ات) الموج یمات (المربع دد التقس ة ع ك بمالحظ وذل

تخدام  ور وباس ذا المح ى ھ ھ عل یتم تمثیل ذي س راءات) ال ر (الق دى المتغیِّ ة م ور ومالحظ المح

 النسبة والتناسب یتم معرفة قیمة كل تقسیمة (مربع) كاآلتي:

 
,.....……… (1)

    

 دحاو)مربع) واحدة تقسیمة
  دحاولا)المربع) الواحدة التقسیمة قیمة

(تاعبرملا) التقسیمات عدد
قراءة أعلى قیمة

  

 :  انَّ  أي
 ,….......…… (2) 

 1
  دحاولا)المربع) الواحدة التقسیمة قیمة

(تاعبرملا) التقسیمات عدد
قراءة أعلى قیمة
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,…........…... 
(3)   

 
 وإلیك المثال التالي:

 
 ):1مثال (

افة 45في تجربٍة ما كانت قیمة أعلى قراءة ألحد المتغیرین (الكمیتین) ھي ( رك مس د ت ) وبع

دینا ( ع 15لكتابة الكمیة التي سیمثِّلھا المحور ووحداتھا بقي ل یمة أي مرب تخدام ) تقس د اس وعن

 ) نتج لنا:3المعادلة (

  دحاولا)المربع) الواحدة التقسیمة قیمة
15
45

  
  3 دحاولا)المربع) الواحدة التقسیمة قیمة ?

وبالتالي فعند ترتیب القیم على تقسیمات المحور  3إذن قیمة المربع الواحد تساوي 

وھكذا إلى أْن نصل القیمة  9والثالث  6والثاني  3(المربعات) نالحظ انَّ المربع األول یساوي 

 . 15عند المربع  45

 
اتج ان الن ال ك د  في ھذه المث ارب ق ض التج ي بع ن ف ھ ولك ل مع ھل التعام حیحاً ویس دداً ص ع

تم  ذلك ی ة ل ذه الحال ي ھ ض الصعوبة ف ھ بع یكون الناتج عدد غیر صحیح والتعامل معھ تكون فی

ل  ي ال تحص ى لك یم األعل و الق اتج نح ب الن تم تقری ا وی ل معھ ھل التعام یم یس تقریب الناتج إلى ق

 الي یوضح ذلك:خسارة في عدد القراءات والمثال الت

 
 ):2مثال (

ي ( ین) ھ رین (الكمیت د المتغی راءة ألح ى ق ة أعل ت قیم رك 34.95في تجربٍة ما كان د ت ) وبع

دینا ( ي ل داتھا بق ور ووح یمثِّلھا المح ي س ع 15مسافة لكتابة الكمیة الت یمة أي مرب د ) تقس وعن

 ) نتج لنا:3استخدام المعادلة (

  دحاولا)المربع) الواحدة التقسیمة قیمة
15

34.95
  

 33.2 دحاولا)المربع) الواحدة التقسیمة قیمة ?
 ).2.5التعامل مع قیمة ھذه التقسیمة تكون فیھ بعض الصعوبة لذلك یتم تقریبھا إلى العدد (

 
 ):3مثال (

ي ( ین) ھ رین (الكمیت د المتغی راءة ألح ى ق ة أعل ت قیم ا كان ٍة م رك 1655في تجرب د ت ) وبع

دینا ( ي ل داتھا بق ور ووح یمثِّلھا المح ي س ع ) ت17مسافة لكتابة الكمیة الت یمة أي مرب د قس وعن

 ) نتج لنا:3استخدام المعادلة (

  دحاولا)المربع) الواحدة التقسیمة قیمة
(تاعبرملا) التقسیمات عدد

قراءة أعلى قیمة
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  دحاولا)المربع) الواحدة التقسیمة قیمة
17

1655
  

 35.97 دحاولا)المربع) الواحدة التقسیمة قیمة ?
 

ة ( و القیم اتج نح ب الن تم تقری ال ی ذا المث ي ھ ى 100ف یمة األول ة التقس ون قیم  100) لتك

 وھكذا... 300والثالثة  200والثانیة 

غیرة ج داً أو ص رة ج راءات كبی یم الق ون ق د تك ب ق ى مرات راءات إل ل الق د تص بیاً فق داً نس

ون ات أو اآلالف أو الملی ون  العشرات أو المئ ة أو اآلالف أو الملی رة أو المائ ن العش زاء م أو أج

فار أو  ن األص تخلص م ذه وال ل ھ ع مث ل م ة للتعام دات البدیل ن الوح تفادة م ن االس ....، ویمك

 سابات والمثال التالي یوضح ذلك.المراتب العشریة التي قد تظھر في القراءات أو الح

 
ي ( ین) ھ رین (الكمیت د المتغی راءة ألح ى ق رك 25458في تجربٍة ما كانت قیمة أعل د ت ) وبع

دینا ( ي ل داتھا بق ور ووح یمثِّلھا المح ي س ع 17مسافة لكتابة الكمیة الت یمة أي مرب د ) تقس وعن

 ) نتج لنا:3استخدام المعادلة (

  دحاولا)المربع) الواحدة التقسیمة قیمة
17

25458
  

 53.1497 دحاولا)المربع) الواحدة التقسیمة قیمة ?
 k ) 1.5 1.5التي یمكن كتابتھا بداللة الوحدات البدیلة  1500یتم تقریب ھذا الناتج إلى القیمة 

 وھكذا مع بقیة القراءات والحسابات. 103كیلو = 1كیلو) اذ ان 

راء    تم إج اویاً إذ ی ورین متس ال المح اس الرسم لك ون مقی رطاً أْن یك ویجب ذكر انَّھ لیس ش

ھ ذل و نفس ك لكل محور على حدة فمقیاس الرسم بالنسبة للمحور السیني لیس شرطاً أْن یكون ھ

 للمحور الصادي إال في الحالة التي تكون فیھا القراءات متقاربة ومتوافقة.

 تمثیل القراءات (النقاط) -2

اك ت ھن ي الرسم إالَّ إذا كان ر ف ل وتظھ ة األص دَّد نقط ب أْن تُح اني یج م البی ي الرس ة  ف حاج

ورین  اء المح ة إلتق ل نقط ل تمثِّ ة األص ورین إذ انَّ نقط اطع المح اء أو تق ة إلتق ماسة لتغییر نقط

ل  تم تمثی كما تمَّ ذكره سابقاً وبالتالي فقد یتغیر موضعھا أو أْن ال تظھر نقطة األصل في الرسم. ی

ى وتحدید موضع نقطٍة ما في مستوي المحورین وذلك بتعیین بعدیھما عن المحور ین ویطلق عل

داثي  ا اإلح ادي أمَّ ور الص ھذین البعدیین باإلحداثیین، فاإلحداثي السیني ھو بعد النقطة عن المح

  الصادي  لھا فھو بعدھا عن المحور السیني.

 مالحظة: یجب تحدید وتثبیت قیم إحداثیات النقاط في الرسم.

 الخط البیاني -3
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اني م البی كل الرس ط البیاني(ش ة الخ ن معرف ین یمك ربط ب ي ت یة الت ة الریاض ن المعادل ) م

ن  رین م ربط المتغی ي ت یة الت ة الریاض تنباط المعادل ان اس ب االحی ي أغل المتغیرین كما ویمكن ف

 الرسم البیاني وفیما یأتي شرح لبعض الحاالت:

ي:  -أ ر الخط ران التغیُّ ا المتغیِّ رتبط فیھ تقیماً وی اً مس م خط ا الرس ون فیھ ة یك ذه الحال ي ھ ف

 المعادلة:حسب 
,………..……..........…....(4)               

ث انَّ  ل   m, bحی دارین ثابتین،وتمثِّ تقیم. mمق ل المس ة می ون   قیم دما تك 0bفعن z  َّان ف

ة  ي النقط ادي ف ور الص ع المح اطع م ل یتق ل ب ة األص ل (b,0)المستقیمال یمر بنقط  b، وتمثِّ

ور  قیمة اإلحداثي الصادي ع المح تقیم م اطع المس ة تق ل ونقط ة األص ین نقط د ب ة (البع للنقط

ور  ع المح تقیم یقط انَّ المس الصادي) وقد تكون قیمتھ موجبة أو سالبة فعندما تكون موجبة ف

ادي  ور الص ع المح تقیم یقط انَّ المس الصادي في الجزء الموجب وعندما تكون قیمتھ سالبة ف

 ) تصبح كاآلتي:4فانَّ المعادلة رقم ( b=0مة في الجزء السالب، وعندما تكون قی

mxy  ……………..………...….…......... (5) 

ب  ة بالتناس مى العالق ا تس ل وحینھ ة األص ر بنقط وفي ھذه الحالة یكون الرسم خطاً مستقیماً یم

 المباشر.

اني إذا كانت العالقة بین المتغیِّرین (المعادلة التغیُّر غیر الخطي: -ب ) غیر خطیة فانَّ الرسم البی

ع  ل م ن التعام ا، ویمك ة وغیرھ یة واللوغارتمی ة األسِّ ل العالق اً مث اً منحنی یكون خط ا س بینھم

ات ذات  ل العالق اول تحوی ة ح ورة عام تقیم وبص القراءات بطریقة ما بحیث نحصل على خط مس

 نك ذلك وإلیك المثال التالي:التغیُّر غیر الخطي إلى عالقات ذات تغیُّر خطي متى ما كان بإمكا

 العالقة التالیة:
………..……………….........…. ........(6)         

              

ة تمثِّل ر ذات عالق ر تغیُّ ي غی ث خط ا n انَّ  حی ة ھن د مجھول ون وق ا تك ة قیمتھ البة أو موجب  س

 :شكلبال العالقة تصبح للطرفین اللوغارتم بأخذ فانَّھ لذا  كسر أو صحیح وعدد

                                           x logn  y  log  ,…………………....…….... (7) 

:للعالقة شبیھة وھي  

                                      mxy  ,………..….................................. (8) 

 .m المیل قیمة n و x المتغیِّر log x و y المتغیِّر log y ستمثِّل حیث

 .n یساوي میلھ مستقیم خط الناتج كان log x و log y بین رسمنا فإذا

bmxy � 

nxy  
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ین تربط التي المعادلة مالحظة یجب البیاني الخط برسم البدء قبل إذن رین ب ك المتغی ون وذل  لتك

دینا رة ل ن فك اتج الرسم ع ف الن اء وكش اط( األخط اّذة النق ي) الش د الت ل ق ي تحص راءات ف  الق

بط م وض اني الرس ب البی ة بحس م المعادل ل ورس ط أفض تقیم( خ ي أو مس ن) منحن م أنْ  یمك  یالئ

دم أي الخط عن النقاط أكثر شذوذ حالة وفي أغلبھا أو التجریبیة والنقاط المعادلة ا ع ع توافقھ  م

تم دقیقة غیر وقراءات قیاسات أو أخطاء حدوث على دلیل فھذا المعادلة ا وی د إھمالھ  الرسم عن

ا تم وحینھ م ی ط رس ق خ ع یتواف ة م ر المعادل اط ویم ي بالنق ق الت ع تتواف ة م َدت إن المعادل  ُوِج

دالً  ویكون ذه مع ط  لھ ى الخ اط أعل دد النق ون ع ث یك اط بحی ذه النق ین ھ اً ب اط أي نرسم خط النق

ن اذَّة ع اط الش ذه النق ات ھ وع انحراف ون مجم ط وأْن یك ط  مساویاً إلى عدد النقاط أسفل الخ الخ

اعد  اً وتس اوي تقریب ط متس ن الخ اط ع ذه النق د ھ ون بُع رى أْن یك ارة أخ ن وبعب ا یمك ل م أق

اور  ى المح اني عل ن رسم بی ر م المسطرة الشفافة كثیراً في رسم ھذا الخط، وفي حالة رسم أكث

یغ  نفس ص ادالت ب ر مع مَّ ذك د ت ا. ولق ز بینھ ك للتمیی ة وذل ات مختلف یرھا بعالم تم تأش ھا ی نفس

ادالت (الم ك 5) و (4ع تقیم وذل ط مس ھ خ اني نتیجت م بی ى رس وي عل ي تحت ارب الت ي التج ) ف

د  ي ق اء الت الستنتاج سلوك الشكل الناتج قبل البدء بالرسم ولكي تساعد الطالب في كشف األخط

ین  ربط ب ي ت ة الت ق المعادل ا یواف م بم بط الرس الل ض ن خ ا م راءات ومعالجتھ ي الق ل ف تحص

 المتغیرین.

 

 سابات البیانیةالح -4
ابات  اك حس ون ھن قد تكون نتیجة الرسم البیاني خط مستقیم أو منحني وفي أغلب األحیان تك

ذي  تقیم ال ط المس ل الخ اب می رح حس رة ش ذه الفق ي ھ نتناول ف یتم إجراءھا من قِبَل الطالب وس

ا ى حس ا إل ي أغلبھ اج ف تقیم ونحت ط مس ة الرسم خ ون نتیج ارب إذ تك ب التج ب نحتاجھ في أغل

ل  دى  (Slope)المی تقیم بإح ل المس اب می تم حس تقیم وی ط المس زات الخ ن ممی و م ل ھ والمی

 الطریقتین: 

ل  -1 ا مث انون  (x2,y2),(x1,y1)إختیار نقطتین م تخدام الق م اس ن ث تقیم وم ط المس ى الخ عل

التالي إلیجاد المیل:
  

,………………… (9)                  

 

ت -2 نعھا المس ام قیاس الزاویة التي یص اب الظلتم یني وحس ور الس ع المح ا  (tan)قیم م لھ

 الذي یمثل قیمة المیل.

12

12

xx
yy

x
ySlope

�
�

 
'
'
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ل ل مالحظة: یفضَّ اب المی ر حس م ( في تجارب المختب ة رق تخدام الطریق ى 1باس ك عل دوین ذل ) وت

 الورقة البیانیة نفسھا.

 

 ):4مثال (

 :كما في الجدول أدناه yو  xفي تجربٍة ما كانت قیم 

 
 

 

تم  ي ی اني الت ن الرسم البی اتج م ن الشكل الن رة ع دینا فك ون ل ب أْن تك قبل البدء بالرسم یج

ي  ة ھ رض انَّ المعادل رین، ولنفت ین المتغی ربط ب ي ت ة الت ن المعادل تنتاجھا م mxyاس ي   الت

لتُبیِّن انَّ نتیجة رسم ھذه الن ة األص ر بنقط تقیم یم ط مس ي خ ال ھ ذا المث ي ھ راءات) ف اط (الق  ق

ل (y)و  (x)فعند الرسم بین قیم  ة األص ر بنقط  بیانیاً نجد انَّ أكثر النقاط تقع على خط مستقیم یم

ي  حظةمع المعادلة مع مال وھي تتوافق تقیم وھ ط المس ن الخ ذَّت ع د ش دة ق ة واح انَّ ھناك نقط

حیحة مما یدل ع (2,4)النقطة  ت ص لى وجود خطأ وعدم دقَّة ھذه القراءة وانَّ بقیة القراءات كان

 ):2إھمال ھذه النقطة كما في الشكل (ودقیقة، ولذلك تمَّ 

 
ل  تقیم مث ط المس ى الخ ان عل ین تقع ار أي نقطت وم باختی ل نق اد المی و  p1=(x1,y1)وإلیج

p2=(x2,y2)  ولتكنp1=(1,2.37)  وp2=(3,7.19)  ونجد المیل(Slope) :كاآلتي 

 

4.28 3.6 3 2.57 2 1 0.4 x 
10.2 8.6 7.19 6.13 4 2.37 0.93 y 

0
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2
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x

y

A 

O B 

 )2الشكل (

p1=(1,2.37) 

p2=(3,7.19) 
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41.2
2
82.4

13
37.219.7

xx
yy

x
y

OB
ABSlope

12

12   
�
�

 
�
�

 
'
'

   

اة  اط المعط من النق ن ض ة أي م ة القیم تقیم ومعلوم الخط المس ر ب ین تم ار نقطت ولقد تمَّ اختی

اط  ن النق ت م ة (لیس ة القیم ر معلوم تقیم غی (القراءات)، ونستطیع إختیار نقطتین ما على المس

ة تحدید قیمھا أو المعطاة) و ورین ومعرف ى المح ة عل إحداثیاتھا عن طریق رسم مساقط لكل نقط

ة  یني للنقط داثي الس یني اإلح ور الس ى المح ة عل ل مسقط النقط قیم مساقط ھذه النقاط حیث یمثِّ

تخدام ومسقطھا على المحور الصادي اإلحداثي الصادي  تطیع إس لھا، ومن المھم ذكره انَّھ ال نس

 :yو  xأما القیم التالیة لـ  نَّھا ال تمر بالخط المستقیم.إلیجاد المیل ال (2,4)النقطة 

 

4 3.5 3.1 2.3 1.5 1 x 
8.3 7 5.7 4.8 2.98 1.7 y 

 

 ):3فرسمھا البیاني یكون كما في الشكل (

 
ي  ة الت نجد انَّ ھذه النقاط أو أغلبھا ال یمكن أْن تمر على خط مستقیم واحد یتوافق مع المعادل

mxyوھي  یرینغتربط بین المت ذه    ي ھ لت ف ة حص دم دقَّ اء وع اك أخط ح انَّ ھن ذا یوضِّ وھ

ین  ذ النقطت مَّ أخ ذلك ت راءات، ول ا (3.5,7)و  (1.5,3)الق ط  ألنھ ر بخ ة وتم ع المعادل ق م تتواف

دد  ون ع ث یك تقیم بحی م المس ك اْن یُرَس ى ذل راءات) ومعن اط (الق مستقیم یمثِّل معدالً لجمیع النق

اً،  اویاً تقریب ط متس ن الخ اط ع ذه النق النقاط أعاله مساویاً إلى عدد النقاط أسفلھ كما یكون بُعد ھ

ة  ر بنقط ونالحظ انَّ ھناك نقاط أخرى تتوافق مع المعادلة أي یمكن أْن تكون على خط مستقیم یم

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5
x

y

 )3الشكل (
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ى األصل ولكن ال یتوفر فیھا الشرط التي تمَّ ذكره في أعاله، وإلیجاد المیل یتم إخ ین عل تیار نقطت

 الخط  المستقیم وإیجاد المیل بنفس الطریقة التي تمَّ شرحھا.

 أما النقاط التالیة:

3 2.5 2.2 1.7 x 

9 7.5 5.3 4 y 

 ):4فیتم رسمھا كما في الشكل (

 

 

ى  ان األول ن النقطت اً ولك دة أیض تقامة واح ى اس ا عل ع جمیعھ اط  ال تق نالحظ ھنا انَّ ھذه النق

ذه  والثانیة تمر ق ھ د تتواف ة وق ة والرابع ین الثالث ى النقطت بة إل على مستقیم واحد وكذلك بالنس

ق  تقیم یتواف المستقیمات مع المعادلة ولكننا ال نستطیع تحدید أیھما الصحیح ولذلك یتم رسم مس

اله  اط أع مع المعادلة ویكون معدالً لھذه النقاط  ویتم ذلك عن طریق رسم مستقیم یكون عدد النق

مَّ رسم مساوی ذلك ت اً، ل اوي تقریب ھ متس دھا عن دل بع اً إلى عدد النقاط أسفلھ وكذلك أْن یكون مع

ل  تقیم یمثِّ ذا المس ل وھ ة األص ر بنقط مستقیم ال یمر بھذه النقاط ولكنھ یستوفي ھذا الشرط  ویم

اط الم ن النق د أي م ل ال توج اد المی د إیج ھ عن ظ انَّ راءات)، ونالح اط (الق ذه النق دالً لھ اة مع عط

ا أو  د قیمھ تقیم وتحدی ى المس ین عل ار أي نقطت تم اختی ذلك ی تقیم ل ذا المس ر بھ راءات) تم (الق

وري  یني  yو  xإحداثیاتھا عن طریق رسم مساقط من ھذه النقاط على مح داثي الس اد اإلح وإیج

 والصادي كما تمَّ ذكرھا سابقاً ومن ثمَّ إیجاد المیل.
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ب اختی ل یج اد المی ة إلیج ورة عام اتین وبص یم ھ ون ق د تك تقیم وق ى المس ین عل ار نقطت

ر  ون غی راءات) أو أْن تك اة (الق اط المعط من النق ن ض ة أي م النقطتین أو إحداھما معلومة القیم

راءات) من الق ن ض ت م ة (لیس ة القیم م ویتم معلوم ق رس ن طری داثیاتھا ع ا أو إح د قیمھ تحدی

ن  تخدامالمساقط كما تمَّ شرحھ سابقاً ویمك ة ا اس تقیم نقط ون المس دما یك ل عن اد المی ل إلیج ألص

 ماراً بھا.
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 Object of the experiment)الھدف من التجربة  (
 
 تحقیق قانون متوازي اضالع القوى (قانون الجیب تمام). -1
 تحقیق قاعدة المي (قانون الجیوب). -2
 

 :)Apparatusالمستخدمة  ( األجھزة
 ).1ة توازن القوى  (شكل لوح -1
 ورقة بیضاء كبیرة الحجم . -2
 F1منقلة لقیاس الزوایا.                                                         -3
 مسطرة متریة. -4
 

  
   

F2F3 
 
 

 )1شكل ( 
 

 Theory)نظریة التجربة   (
 تصنف المقادیر الفیزیائیة الى:

التي لھا قیمة عددیة فقط ، كالكتلة والحجم مثالً وھذه تجمع  )scalarsمقادیر غیر متجھة ( -1 

 جمعاً جبریا.

) والتي لھا قیمة عددیة واتجاه معین كالقوة وھذه تجمع جمعاً vectorsمقادیر متجھة ( -2 

 اتجاھیاَ ویتم ذلك باالستعانة بمبدأ متوازي اضالع القوى أو مثلث القوى.

) واكمل 2كما موضح بالشكل (θقیمتین اتجاھیتین تحصران بینھما  زاویة  B⃗و 𝐴فلو كانت 

سیمثل المحصلة مقداراَ  واتجاھاَ، ویمكن ایجاد قیمتھ حسابیاَ Rمتوازي االضالع فان القطر 

 بتطبیق العالقة (قانون الجیب تمام ):

 

 

 )1تجربة رقم (
  توازن القوى

Equilibrium of Forces 
 



 18 

 

                           𝑅 = 𝐴 + 𝐵 + 2𝐴𝐵 𝑐𝑜𝑠 𝜃 
 

                                   �⃗� 
 

𝐴 
                                              

 
 )2شكل ( 
 

ضلعین متجاورین   ⃗ Bو A⃗برسم مثلث القوى حیث تمثل فیھ  B⃗و A⃗محصلة  إیجادو یمكن ایضاً 

مرسومین بترتیب دوري فالضلع الذي یكمل المثلث باتجاه معاكس التجاه الترتیب المأخوذ یمثل 

 لة مقداراً واتجاھاً.المحص

اذا اثرت ثالث قوى (تلتقي في نقطة واحدة) على جسم ما فان محصلة اي قوتین ومعلوم انھ 

منھما تساوي القوة الثالثة بالمقدار وتعاكسھا باالتجاه اي ان القوة الثالثة ھي معادلة لمحصلة 

قانون الجیوب (قاعدة  القوتین االولیتین فاذا رسم مثلث القوى (للقوى الثالثة) امكن تحقیق

 المي):

𝐹
𝑠𝑖𝑛 𝛾

=
𝐹

𝑠𝑖𝑛 𝛽
=

𝐹
𝑠𝑖𝑛 𝛼

 

 
 
 
 

 )3شكل (             
 
 
 
 
 

  (Method)طریقة العمل
ومن ثم ثبت الحلقة والقبابین بواسطة المحززات على  ثبت الورقة البیضاء على القرص -1

القرص واسحب القبابین بقوى مختلفة واجعل قیم الزوایا مختلفة ایضا (على ان یكون 

 ).360مجموعھا 

𝑅 
θ 
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ضع نقطة في مركز الحلقة ثم حدد مكان كل قبان و اكتب قیمة القوة التي سجلتھا  -2

 (بالنیوتن).

ارفع القبابین ونصف حدود كل قبان في نقطتین على االقل وصل بینھما بخطوط مستقیمة -3

على ان تمر في نقطة المركز او قریب منھا ، ثم سجل قیمة كل زاویة(الشكل التالي توضیح 

 ).3، 2، 1فقرات لل
 

F1                                             
F2                                                                                                                   𝜶 

 
  𝜷𝜸 

 
F3                                                                                  

 
 
 

 )(Measurements and Calculations القیاسات والحسابات  
 
 سجل مقادیر القوى والزوایا على ورقة التقریر مع رسم تخطیطي مصغر لھا. -1
𝑅جد محصلة كل قوتین بواسطة قانون الجیب تمام  -2 = √𝐴 + 𝐵 + 2𝐴𝐵 cos 𝜃الذي 

 .الریاضیة الطریقة یمثل
 .محصلةال وجد بینھما المحصورة الزاویة مع قوتین كل الرسم مقیاس حسب مثل  -3
 .المتبقیة الثالثة بالقوة 3 و 2 الفقرتین في علیھا حصلت التي المحصلة قارن -4
 .المتبقیتین للحالتین 4 و 3 و 2 الفقرات كرر -5
 حقق قانون الجیوب  (قاعدة المي) وذلك بتطبیق العالقة: -6

𝐹
𝑠𝑖𝑛 𝛾

=
𝐹

𝑠𝑖𝑛 𝛽
=

𝐹
𝑠𝑖𝑛 𝛼

 

رة وارفقھا مع بعد االنتھاء من التجربة على الورقة الكبیبالعمل  شركائك  وأسماءاسمك   -7
 التقریر.

 
 :(Questions)األسئلة  

 
 ؟عرف محصلة القوى -1
 ؟وضح الفرق بین الكمیات المتجھة والكمیات العددیة -2
 ؟عرف قاعدة المي -3
 ؟ناقش النتائج التي حصلت علیھا من خالل اجراءك التجربة -4
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 ) (Apparatusاألجھزة المستخدمة
 كرة معدنیة صغیرة. -1
 خیط دقیق. -2
 حامل مع ماسكة. -3
 مسطرة متریة. -4
 ساعة توقیت. -1

 )Theory( نظریة التجربة
) معلقة بخیط كتلتھ مھملة. mیتكون البندول البسیط المثالي من كرة معدنیة صغیرة كتلتھا ( 

) فأن القوة المعیدة المؤثرة على θاذا ازیحت الكرة عن موضع استقرارھا بزاویة صغیرة (
 )، ھي :1لمتجھة الى موضع االستقرار، كما ھو موضح بالشكل (الكرة  وا

 

                         𝐹 = −𝑚𝑔 sin 𝜃... ........ .......... ........ ....... (1) 
 

 ) صغیرة ومقدرة بالمقیاس الدائري فأنθوعندما تكون الزاویة (

θ = sin θ = tan θ =
 طول القوس
 نصف القطر

=
X
L

 

 ) طول البندول Lاالزاحة عن موضع االستقرار و( )X( حیث ان
∴                       𝐹 = −𝑚𝑔 … … … … … … . … … ….(2) 

  ان اي
                    𝑚

   
= −𝑚𝑔  ......... ...... ..... ........(3)                                                                   

 )2تجربة رقم (
 بواسطة البندول البسیط األرضيالتعجیل  إیجاد

Determination of the Acceleration of Gravity by Means of 
Simple Pendulum   

 

mg 

x 

 

 

 

L 

  االستقرار موضع

 )1( شكلال
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 ان اي ثانیة) T( ذبذبتھ زمن لجسم بسیطة توافقیة حركة تمثل) 3( المعادلة ان

𝑇 = 2𝜋  
𝐿
𝑔

 

∴                           T = ...... ..... ...... ....... ...... ..... ..(4) 
 محور على) 𝑇( و السینات محور على)  L( البندول طول بین البیانیة العالقة رسم عند

  میلھ مستقیم خط على نحصل) 2( الشكل  في مبین كما الصادات

                       𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 = = ................... ................(5) 
g (𝑚( األرضي التعجیل قیمة حساب یمكن) 5( المعادلة ومن sec⁄. 

 
 
 

 )2( شكل
 
 
 
 

 :   (Method)طریقة العمل
من نقطة التأرجح الى نقطة اتصالھ ℓثبت البندول من أعلى الحامل بحیث یكون طول الخیط  -1

 .m 1بالكرة المعدنیة 

rالقدمة ومن ثم جد نصف قطرھا حیث یساوي  باستخدام D قس قطر الكرة المعدنیة -2 =. 

.𝐿 = (ℓ + 𝑟) 𝑚 احسب طول البندول-3                      

صغیرة عن موضع استقرارھا ثم اتركھا تتذبذب ذبذبة كاملة (الذبذبة  أفقیة إزاحةالكرة  أزح -4

)،انظر الشكل أخرىمرة  A إلىثم العودة  Bالى نقطة  Aالكاملة ھي حركة الكرة من نقطة 

)1.( 

 ) ثانیة.tساعة توقیت ولیكن (ذبذبات ب10احسب زمن  -5

) الى ان تحصل على  قیم مختلفة t) ولكل مرة جد قیمة (m 0.1قصر طول الخیط بمقدار ( -6

 لطول البندول.

𝑇جد زمن الذبذبة الواحدة -7 =  (sec) االطوال لجمیع. 

 

  (Measurements and Calculations)القیاسات والحسابات 
 :أعالهفي الجدول المبین كما  القراءاتدون  -1

𝑇 sec  

L meter 

A 

B O 
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 قیمة

𝑻𝟐𝐬𝐞𝐜𝟐 

 
 زمن الذبذبة الواحدة

T= 𝒔𝒆𝒄 
 

 
 ذبذبات 10زمن

𝑡   

 
 طول البندول
L= (+r)m 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
كما في () على محور الصادات𝑇و (  على محور السینات)L(ارسم العالقة البیانیة بین -2

 .= 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒م میلھ ستحصل على خط مستقی )في الجزء النظري 2الشكل
 األرضيالتعجیل  إلیجاداستخدم قیمة المیل الذي حصلت علیھ في الخطوة السابقة  -3

g) 𝑚 𝑠𝑒𝑐⁄) ثم جد مقدار الخطأ المئوي.5) من المعادلة ( 

 
 : (Questions)  األسئلة

 
 ؟عرف البندول البسیط وبین نوع حركتھ-1
 ؟ي والتكون الحركة مخروطیةمستوى رأستكون الذبذبة في  بین لماذا-2
 ؟θعلل سبب عودة البندول الى وضع التوازن بعد ازاحتھ بزاویة-3
 ؟من الرسم ھتستنتج البندول ومربع زمن الذبذبة وماالذي ناقش العالقة البیانیة بین طول-4
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 : (Apparatus)المستخدمة األجھزة

 فیھا . أثقال إسقاطسعة بحیث یمكن قیاس وا أنبوبة -1

 . أثقالورقة بیانیة ،  -2

 السائل المراد قیاس كثافتھ . -3

 كأس زجاجي . -4

 قدمھ. -5

 :(Theory)نظریة التجربة 
) بصورة شاقولیة في سائل فأن rمنتظمة المقطع نصف قطرھا الخارجي ( أنبوبةطفت  إذا   

) فیكون مقدار dس بمقدار () بداخلھا یسبب زیادة في طول جزئھا الغاطm( مقدارهثقل  إضافة

كانت كثافة السائل  فإذاوزن السائل المزاح  إلىالثقل الغاطس حسب قاعدة ارخمیدس مساویا 

)ρ: فأن ( 

 
mg =π r2dρg          …..(1) 

ρ=(m/d)2(1/πr2) 
 

m=(ρπr2)d              ......(2) 
 

) على المحور السیني یكون خطا d) على المحور الصادي و(mفالرسم البیاني بین قیم (

 ) .rعلمت ( إذا) ρπr2) ومنھا یمكن حساب قیمة (slope مستقیما میلھ (

 

 :)(Methodطریقة العمل 
 

ھا الزجاجیة من الداخل ، ضع علی نبوبةاألھا ب وأحطكافیة من الورقة البیانیة خذ قطعة  .1
 عالمات جاعال منھا مدرجة مثل المسطرة المتریة .

الصفر  وإشارةلكي تطفو بصورة شاقولیة في السائل  األثقالببعض  ةاألنبوبثقل  .2
 . سطحھللمقیاس مغمورة تحت 

 ) تحت سطح السائل .xoسجل عمق الصفر ( .3
 ) .xوسجل العمق الجدید ولیكن ( األنبوبة) داخل 5gm( ثقال أضف .4

 )3تجربة رقم (
 مثقلة اختبار أنبوبة باستخدام سائل كثافة تعیین

Determination Liquid Density by Using Test Tube 
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كل مسجال العمق في  األنبوبة بصورة تدریجیة بداخل األثقال) بزیادة 2كرر الخطوة ( .5
 مرة. 

 
 )(Measurements and Calculationsالقیاسات والحسابات 

 : اآلتيرتب النتائج في الجدول  -1
 

 d=x-xo(cm) X(cm) m(gm) 

 
 
 
 
 
 

 

 5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 

 
 

 ) .r( القطر نصف قیمة جد ثم قدمة بواسطة األنبوبة قطر قس -2
 (d(cm)) یموق (x-axis) محور على) m(gm)( قیم بین بیانیا رسما ارسم -3

 . المیل قیمة جد ومنھا (y-axis) على
 .)(ρ= slope/ πr2 المعادلة من السائل كثافة قیمة جد -4

 
 : Questions) (االسئلة

 ؟ارخمیدس قاعدة عرف -1
  ؟السائل كثافة على تؤثر التي العوامل ھي ما -2
 التجربة. إجراءكناقش النتائج التي حصلت علیھا من خالل  -3
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 مرة كل في العمق مسجال االنبوبة بداخل تدریجیة بصورة االثقال بزیادة) 2( الخطوة كرر.5
 : االتي الجدول في النتائج ورتب

 
 
 
 

 ) (Apparatusاألجھزة المستخدمة
 
ول  -1 ف ح ة یُلَ ي بعجل ت ینتھ دني مثبَّ یب مع ن قض ن م وِّ البة المتك جھاز قیاس معامل الص

ھ  ران محیطھا خیط یُعلَّق ب یب مؤشِّ ى القض وع عل یب، وموض ى القض زم عل داث ع ل إلح ثق

ر  Aیدوران بموازاة مقیاس لقیاس زاویة اللي أحدھما عند النقطة  القریبة من العجلة واآلخ

ح ذلك.1والشكل ( البعیدة عن العجلة Bعند النقطة   ) یوضِّ

 مجموعة من األثقال.     -2

 شریط قیاس.      -3

   قدمة. -4

 

 :)(Theoryلتجربة نظریة ا
ر شكلھ،  اول تغیی ي تح وة الت د الق دیھا الجسم ض ي یب ة الت تُعرَّف الصالبة على أنھا المقاوم

 فإذا 
یؤدي في نھایة الخیط الملتف حول محیط العجلة نجم عن ذلك عزماً  (m)ُعلِّق ثقل كتلتھ 

ویتناسب ھذا (radian)قدیر النصف قطري ) بالتrTقضیب المعدني بزاویة مقدارھا (البرم إل

 ):rTمع الزاویة (W)(العزم

 )1الشكل (
 

A B 

  لقیاس مؤشر
 البعیدة ليال زاویة

  لقیاس مؤشر
 القریبة ليال زاویة

 )4تجربة رقم (
 ةاالستاتیكی اللي بطریقة معدني ضیبلق الصالبة معامل إیجاد

Determination Sold Coefficient by Static Torsion    
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………………………………......…. (1)  rTvW 
rCTW - ? ,……………………………...… (2) 

یب Cحیث رف القض ي ط دة  ھو ثابت التناسب ویمثِّل العزم الالزم لل ة واح دارھا درج ة مق بزاوی
 ویساوي:

                     L2
r C

4KS
 ,…………….……...……..….. (3) 

 حیث:
)(K .معامل صالبة القضیب 

(r) .نصف قطره 
(L) .طولھ 

 ) ینتج:2) في (3بتعویض المعادلة (

                      L2
r r

4KTS
 W ,………………………..…....… (4) 

 وبما انَّ العزم یساوي:
                      R mg W ,………………………….....…… (5) 

 یمثِّل نصف قطر العجلة. (R)حیث 
 ) ینتج:4) في (5إذن بتعویض المعادلة (

                         L2
rmgR r

4KTS
  ,……………………...….… (6) 

 
)(بماانَّ و rT  مقاسة بالتقدیر النصف قطري(radian) :فال بد من التحویل 

                          dr 180
T

S
 T ,………………..…………...…. (7) 

)(حیث  dT الزاویة بالمقیاس الستیني(degree) ) نحصل على:6وبالتعویض في المعادلة ( 

                        L 360
r

180L2
r

R mg d
42

d
4 KTS

 
�
KSTS

 ,…….....……..... (8) 

                   
d

42
 

RLg  360
rm T
KS

 ,………….…...……….… (9) 

)(وعند إجراء الرسم البیاني بین قیم  dT  ینات و ور الس ادات  (m)على مح ى محورالص عل

 مستقیماً یمر بنقطة األصل میلھ یساوي: فانَّ نتیجة الرسم ستكون خطاً 

                  RLg  360
rSlope

42 KS
 ,………………...………. (10)  

 

Slope 
r

360gRL
42S

 K? ,…………....…........ (11) 
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 :  (Method)طریقة العمل
اط  -1 د النق ر عن ْت المؤشِّ مَّ ق (B)و (A)ثبِّ فیره ث ْم بتص ین وق ین النقطت افة ب  (A)ْس المس

 .(L)التي ثمثِّل قیمة (B)و

 في نھایة الخیط المار حول محیط العجلة. (m)ضْع الثقل  -2

تكن -3 ر ول ل مؤش ا ك ي یقرأھ ة الت رأْ الزاوی )إق dT ن  1( ب م ر القری د المؤشِّ ة عن ة الزاوی درج

)العجلة و  dT ر البعید درجة الزاوی2(  العجلة. عنة عند المؤشِّ

ْر الفقرتین ( -4  .  ) لعدة أثقال3)، (2كرِّ

 

 )(Measurements and Calculationsالقیاسات والحسابات 

ْن النتائج كما في الجدول أدناه: -1  دوِّ

( dT )1-( dT )2= dT  ( dT )2 ( dT )1 
m ( 

kg) 

    

 

یب -2 ر القض ة قط طة القدم ْس بواس ره  (D)ق ف قط ْب نص مَّ احس ر (r)، ث مة القط  (D)بقس

  .2على
ة  -3 ر  (R)قْس نصف قطر العجل ف قط اد نص ن إیج ا ویمك ا، كم ى مركزھ ة إل یط العجل ن مح م

ة =العجلة بعد قیاس محیطھا بواسطة الخیط وم یط العجل ث انَّ مح ا حی ف قطرھ اد نص مَّ إیج ن ث

S 2R. 
ماً  إرسمْ  -4 یب  رس ّي للقض ا الل یم زوای ین ق اً ب )(بیانی dT ینات ور الس ى مح ال  عل  (m)واألثق

ل،جْد قیم ستكونعلى محور الصادات حیث انَّ نتیجة الرسم  ة األص ةالمیل خط مستقیم یمر بنقط

 ). 1من المعادلة ( K)(ثّم احسْب قیمة معامل الصالبة للقضیب 

 :  (Questions)االسئلة
 ؟عرف معامل الصالبة -1

 ؟ )Lالمسافة بین المؤشرین( وضح ھل تتأثر قیمة معامل الصالبة بتغیر -2

 ؟قیمة معامل الصالبة إلیجاد أخرىھل ھناك طرق -3
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 )5تجربة رقم (
 العزم المرجع لمحور اللي

Restoring Torque of the Torsion Axle 
 
 

 :) (Apparatusالمستخدمة األجھزة
 
 جھاز محور اللي . -1
 صلبة منتظمة الشكل ذات كتل معلومة. أجسام -2
 ساعة توقیت. -3
 

 
 )1الشكل (

 
 : (Theory)نظریة التجربة

 ) 1لذبذبة الواحدة بالمعادلة (في حاالت الحركة االھتزازیة  یعبر عن زمن ا 

                      )1         .......... ........ ... ...................(𝑇 = 2𝜋 

  ان حیث
D)یمثل العزم المرجع ( 
I)یمثل عزم القصور الذاتي ( 

 r) ویعبر عن عزم القصور الذاتي لجسم یتحرك في مسار دائري وبنصف قطر مقداره (
 ):2عادلة (بالم

                 I = 𝑚𝑟 ....... ....... ..... ................ ..... .......... ...... (2) 
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) فیكون عزم القصور الذاتي لكتلتین متساویتین point likeوعلى اعتبار ان الجسم نقطي (
وران حسب )  عن محور الد(rمرتبطتین مع بعضھما بقضیب صلد ویبعدان بمسافة متساویة 

 :)3المعادلة (
               I = 2𝑚𝑟 .............................. ....... ............ ........ (3) 

یتناسب طردیاً مع مربع المسافة وعند ازاحة ویالحظ من كلتا الحالتین ان عزم القصور الذاتي 
) 1) كما في المعادلة (Tبذبة (المنظومة بكاملھا عن موضع استقرارھا فأنھا تتذبذب بزمن ذ

 وینتج عن ذلك :
                𝐼 = 𝐷(𝑇 2𝜋⁄ ) ............... ................ ........ ...... ...... (4) 

 ولما كان
               𝐼 = 2𝑚𝑟 + 𝐼     ......... ....... ...... ........ ........ ............ (5) 

 يالمعدن للقضیب الذاتي القصور عزم ھو𝐼حیث ان 
∴                  𝐷(𝑇 2𝜋⁄ ) = 2𝑚𝑟 + 𝐷(𝑇 2𝜋⁄ ) ....... .............(6)                                                       

 زمن الذبذبة الواحدة بدون اثقال، لذلك فأن :𝑇وبما ان 
              T = (8m π D⁄ )𝑟  + T ......... ...... ...... .............  (7) 

𝑟نفعند رسم العالقة البیانیة بی 𝑇)) على محور السینات و ( على محور الصادات یكون (
 الشكل الحاصل خطاً مستقیماًمیلھ ھو:

                       𝑎 = (8𝑚 𝜋 𝐷⁄ )..... ........ ....... ......... .......... .....    (8)     
 ).D) یمكن استخراج قیمة العزم المرجع (8ومن العالقة (

 ) (Methodطریقة العمل
 ) عند محور اللي.cm30ثبت االثقال ( األجسام الصلدة) بشكل متناظر على مسافة (  -1
 حدد اشارة البدء على المنضدة. -2
واتركھا تتذبذب حول مركز  180ازح المنظومة بكاملھا عن موضع استقرارھا بزاویة  -3

 الدوران.
sec )(𝑇احدة  ذبذبات بساعة توقیت واحسب زمن الذبذبة الو 5قس زمن  -4 = . 
 . r:((5,10,15,20,25)cmخذ مسافات مختلفة لــ( -5
 ).Tلكل مسافة الیجاد زمن الذبذبة الواحدة ( 4كرر الخطوة  -6
 .𝑇ارفع االثقال عن القضیب المعدني واحسب  -7
 

 )(Measurements and Calculationsالقیاسات والحسابات 
 جدول التالي:رتب القراءات حسب ال -1

𝑻𝟐𝒔𝒆𝒄𝟐 𝒓𝟐𝒄𝒎𝟐 T=(t/5)sec r cm 
   30 
   25 
   20 
   15 
   10 
   5 
 
على محور الصادات (كما في الشكل  𝑇على محور السینات و 𝑟ارسم عالقة بیانیة بین  -2

 التالي)ستحصل على خط مستقیم میلھ:
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𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =
𝐴𝐵
𝐶𝐵

=
𝑇
𝑟

= 𝑎 

 
                                                                            𝐓𝟐   𝒔𝒆𝒄𝟐 

 
A                                                       

 
 
 
 

B                 C                                                         
 
 

𝒓𝟐𝒄𝒎𝟐    
 

                                                   0    
 

 )2( الشكل
 
 
 ) حسب المعادلة التالیةDجد قیمة العزم المرجع ( -3

𝐷 =
8𝑚𝜋
𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒

 

 ).Nmمقدرة بــ(D)ووحدة (0.24Kgmوتساويكتلة القضیب المعدني تمثل  mحیث ان 
 

 :(Questions)األسئلة 
 معنى عزم القصور الذاتي؟ ما -1

 ؟األجسامتأثیره على  ھو ھو العزم المرجع؟ وما ما -2

 ھي شروطھا؟ وما تزازیةاالھعرف الحركة  -3

 ، وماذا تستنتج من الرسم؟T2و r2ناقش العالقة البیانیة بین  -4
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 )6تجربة رقم (

 عزم القصور الذاتي لقضیب معدني بطریقة التعلیق لبفلر إیجاد
Determination Moment of Inertia by Bifilar 

 
 

 :) (Apparatusالمستخدمة األجھزة
 

  m) (.(.( 500cm) 5نظم الطول و المقطع طولھ قضیب معدني م -1      

 مسطرة متریة. -2

 خیط . –3 

 مسندین و ماسكین. -4

 ساعة توقیت.  -5

 

 :)Theoryنظریة التجربة  (
 
كل جسم یبقى على حالتھ الحركیة من حیث السكون او ”  األولینص قانون نیوتن    

انھ یمثل  أيقوة تغیر من حالتھ  لم تؤثر علیھ الحركة بسرعة منتظمة في خط مستقیم ، ما

على حالتھ الحركیة ، و القوى التي تغیر حركة الجسم یجب  الطارئمقاومة الجسم للتغییر 

على القصور الذاتي لھ و كلما كانت كتلة الجسم كبیرة كان من الصعب  أوالتغلب  أنعلیھا 

و  األجسامیك تحریكھ او تغییر سرعتھ حیث یفید القصور الذاتي في قیاس صعوبة تحر

مبدأ القصور الذاتي، و نجد ما یمثل ھذا المبدأ في الحركة  األولیطلق على قانون نیوتن 

متحركاً ما لم یؤثر علیھ عزم  أمالدورانیة فالجسم قاصر عن تغییر حالتھ ساكناً كان 

حركة دورانیة حول محور  أحداثخارجي، حیث یعرف العزم على انھ مقدرة الجسم على 

 ثابت.

 محور حول معدني لقضیب عملیاً  الذاتي القصور عزم إلیجاد بفلر التعلیق طریقة تستخدم  

 و متوازیین بخطین تعلیقھ بواسطة) منتصفھ( ثقلھ مركز من یمر و طولھ على عمودي

ھذا المحور (محور الدوران)، فلو علق قضیب معدني  إلىمتساویین بالطول و موازیین 

صوره الذاتي حول محور عمودي على طولھ و مار من ) و عزم قl)و طولھ (mكتلتھ (

) و كان طول كل BD)،(AC) بخیطین متساویین بالطول و متوازیین مثل(Iمنتصفھ ھو(

) بحیث یكون القضیب افقیا فأن الشد في كل من d) و المسافة بینھما (Lمن الخیطین (
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 أفقیارضي، فلو ازیح القضیب ھو التعجیل اال g) حیث mgالخیطین سیكون مساویا الى (

) بزاویة صغیرة مقدارھا () فأن كل من خیطي C̓D̓الموضع ( إلى) CDمن الموضع (

 ):1)  كما مبین في الشكل (Φالتعلیق یمیل عن الشاقول بزاویة (

 

 )1( رقم الشكل
 

عندما یكون القضیب في الوضع تنشأ قوة معیدة تحاول ان تعیده الى موضع استقراره و 

−لكل من الخیطین و ھي تساوي ( األفقیةالقوة متمثلة بالمركبة ھذه  mgΦ و االشارة (

    θالسالبة تدل على ان اتجاه القوة المعیدة ھو عكس اتجاه االزاحة الزاویة و عندما تكون 

 صغیرتین فان:   Φو 

                               sin θ ≈ θ … … … … … … … … . … . … … … (1) 

                             sin Φ ≈ Φ … … … … … … … … … … . . … … (2) 
 
 :تصبح المعیدة القوة و

               −
1
2

mgsinΦ ≈ −
1
2

mgΦ … … … … … … … … … (3) 

 :أن بما و

            sin θ =
المقابل
الوتر

=
DD  ҆

1/2 d
… … … … … … … … … … … (4) 

              sin Φ =
DD
L

… … … … … … … … . . … … … … … … … (5) 
 
 :ینتج) 4( في)1( المعادلة بتعویض و
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                 θ =
DD

1/2 d
  → DD =

1
2

dθ … … … … … . … … (6) 

 
 :على نحصل) 5( في )2(تعویضب و

                Φ =
DD
L

  → DD = Φ L … . . … … … … … … … (7) 

 
 :ینتج ) 6( في) 7( المعادلة بتعویض و
 

ΦL =
1
2 dθ → Φ = 1

2
dθ
L … … … … … … … … … (8) 

 
 حاصل یساوي(τ) مزدوجا عزما ستشكل الخیطین من كل في تولدت التي المعیدة القوة ان

 ):d(الخیطین بین البعد في المعیدة القوة ضرب
 

              τ = −
1
2

mgΦd … … … … … … … … … … … … … (9) 

 
 :العزم یصبح) 9( المعادلة في )8(المعادلة منΦ قیمة عن عوضنا إذا و

            τ = − mg × θ  d … … … … . . … … … … … (10)  
            τ = −

1
4L

mg d θ … … … … . … … … . … … … … (11) 

 
  ):α(الزاوي التعجیل في)I( الذاتي القصور عزم ضرب حاصل یساوي العزم ان بما و

            Iα =
mg d

4L
mg d θ … … … … … … … … … … … (12) 

 لكن و

          α =
d θ

d t
… … … … … … … … … … … … … … . . … … (13) 

 .الزمن ھو)t( حیث
  :ینتج)12( في)13( المعادلة تعویض عند و

         I
d2θ

d t2
=

mg d2

4L
 θ … … … . … … … … … … . … (14) 

 :ھو)T( ذبذبتھا زمن، بسیطة توافقیة حركة معادلة تمثل)14( المعادلة ان

         T = 4π
L I

mg d
… … … … . . … … … … … … … . . … … (15) 
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         T = 4π
L I

mg 
1
 d … … … … . . … … … … … . . … … … … (16) 

 

بین انيالبی الرسم رسم فإذا
 نتیجة كانت الصادات محور على) T( و السینات محور على   

 :یساوي میلھ األصل بنقطة یمر مستقیم خط الرسم

        Slope = 4π
L I

mg 
… … … … … . . … … . . … … … … … … (17) 

 :تصبح ترتیبھا و )17( لةدالمعا تربیع بعد و

I =
mg 

16π L
(slope) … … … … . . … … … … … … … (18) 

 

 .للقضیب العملیة الذاتي القصور عزم إیجاد خاللھا من یمكن)18( رقم والمعادلة

 بینھما المسافة و متوازیین و متساویین بخیطین معلقان جسمان تذبذب إذا انھ المعلوم منو

 ذبذبتھما زمن و)I1,I2( الذاتي قصورھما عزم و) m1,m2(كتلتیھما كانت و متساویة

)T1,T2(فأن التوالي على: 

                    
I
I

=
m T
m T

… … … … … . … … . … … … … … (19) 

 
 ) (Methodطریقة العمل

 .أفقیایعلق القضیب بالمسطرة المتریة بحیث یكون كل منھما  -1

 بعد متساوي من طرفي القضیب. یربط الخیطان على -2

 ).dقس المسافة بین الخیطین و لتكن ( -3

) و T10صغیرة و اتركھ یتذبذب و احسب زمن عشر ذبذبات( بزاویة أفقیادور القضیب  -4

 ).Tمن ثم جد زمن الذبذبة الواحدة(

تصبح المسافة  أينحو مركز القضیب  0.02 m(cm 2) قرب موقع كل من الخیطین  -5

 ).4و كرر ما جاء بالفقرة ( 0.04 m(4cm)ابق بـ بینھما اقل من الس

 .) لمسافات مختلفة 5كرر الفقرة ( -6
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 Measurements and Calculations(القیاسات والحسابات  
 :أدناهدون النتائج كما في الجدول  -1

 قیمة

(  )m-1 

 )     Tزمن الذبذبة الواحدة (

  s)T= 
 

( 

ذبذبات  10زمن 

T10) s( 

المسافة بین الخیطین 

m)d( 

 
 
 

   

 

 ).m) و جد كتلة القضیب (Lقس طول كل من الخیطین ( -2

) على محور Tوما یقابلھا من قیم (   ارسم عالقة بیانیة بین على محور السینات  -3

جد میلھ ثم جد قیمة عزم  األصلالصادات ستكون نتیجة الرسم خط مستقیم یمر بنقطة 

 ).18) العملیة من المعادلة (Iالقصور الذاتي (
) و احسب القیمة النظریة لعزم القصور الذاتي للقضیب حول lقس طول القضیب ( -4

 محور عمودي على طولھ یمر من مركز ثقلھ من العالقة:

I =  m l 2… … … … . . … … . . … … … … . … … (20) 
 

 .التجربة ھذه خالل من بإیجادھا قمت التي العملیة القیمة مع النتیجة ھذه قارن و
 

 :)(Questions األسئلة

  معنى عزم القصور الذاتي؟ ما -1

 ؟ )ℓ( الخیطینالمسافة بین  بتغیر عزم القصور الذاتيھل تتأثر قیمة  -2

 ؟لماذا یفضل ان یكون عدد الذبذبات قلیال  -3     
 :مالحظات 

 و أیضا أفقیا القضیب یكون ان التعلیق دعن الحظ و، أفقي بوضع المسطرة ثبت و متساویین الخیطین اجعل

 .القضیب و المسطرة على عمودیا الخیطین من كل یكون
 جمیع في متساویة قیمتھا تكون ان یجب و صغیرة االھتزاز سعة تكون ان یجب -1

 .القراءات
 .اإلمكان قدر موضعھ في ثابتا القضیب مركز یكون ان یجب القضیب تذبذب عند -1
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 :) (Apparatusخدمةالمست األجھزة
 
 جھاز معامل االحتكاك.  -1
 قطعة من الخشب . -2
 .أثقالحامل  -3
 .أثقال -4
 

 :)Theoryنظریة التجربة (
 
) كما مبین في B) موضوع على سطح ( (Aنیوتن على جسمFقوة ساحبة صغیرة  أثرت إذا  

 ) 1الشكل (
 

 
 

  
 )1( شكل                                           

 

 

الجسم تتولد بین الجسمین قوة تساوي القوة الساحبة بالمقدار وتعاكسھا  ورغم عدم تحرك

) Fازدادت القوة ( وإذا ))F) Force of friction( االحتكاكباالتجاه وتدعى ھذه القوة بقوة 

ھذه  القوة  بقوة  االحتكاك    تزداد معھا قوة االحتكاك حتى یشرع الجسم بالحركة وتدعى

𝐹شروعيال )) (Force of static friction ( یشرع الجسم بالحركة من السكون تدعى  نأوبعد

 Forceحركتھ بسرعة منتظمة وعلى خط مستقیم بقوة االحتكاك االنزالقي إلدامةالقوة الالزمة 

of kinetic)  friction (𝐹 ) (. 

 -یلي: ما تنص قوانین االحتكاك الشروعي بطریقة عملیة على
 تصل قوة االحتكاك منتھاھا في القیمة تكون ھذه معادلة للقوة المؤثرة على الجسم أنقبل 

 .)القوة الساحبة باتجاه حركة الجسم(

 )7تجربة رقم (
 معامل األحتكاك الشروعي بین سطحین

Coefficient of Static Friction between two Surfaces 
 

   B 
A 
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) تتناسب طردیاً مع القوة الضاغطة بین الجسمین المحتكین أي (Fقوة االحتكاك  -1

Fان  = µN )حیثµ االحتكاك و( ل) كمیة ثایتة تدعى معامN نیوتن ھي (

 .}ة على السطح الذي یسیر علیھ الجسمالقوة العمودی{القوة الضاغطة 

 تعتمد قوة االحتكاك بین الجسمین على مساحة السطحین المتالمسین. ال -2

 :) (Methodطریقة العمل
 األفقيبطریقة السطح 𝑭𝐬 معامل االحتكاك الشروعي  إیجاد –أ

 .Kg(W1)عة الخشبیة بواسطة المیزان ولتكناحسب كتلة القط -1
للجھاز واربط نھایتھ بخیط دقیق یمر على بكرة  األفقيضع القطعة الخشبیة على السطح  - 2

 ). 2كما مبین في الشكل ( أثقالوینتھي الخیط بحامل  ملساء
 

 
 )2شكل (                                               

 
حتى تتحرك القطعة الخشبیة  Mkg والتي تمثلفي نھایة الحامل مناسبة  أثقاال فضأ -3

 بسرعة منتظمة.
 التعجیل األرضي  ×كتلة الثقل المعلق  = القوة الساحبةاحسب قیمة  -4

𝐹 = (𝑀 × 𝑔)𝑁𝑡 
 أثقالفتكون كتلة الخشبة بما فیھا من  (A)فوق القطعة الخشبیة   أثقاالضع  -5

W = (W + W ) Kg 

 ).kgالـ(كتلة الخشبة ب  Wحیث 

 ).kgالموضوعة فوق  القطعة الخشبیة بالـ( األثقال  Wو

 جد القوة الضاغطة من المعادلة -6

𝑁 = (𝑊 × 𝑔)𝑁𝑡 

 .(M) یناظرھا لـــ وجد ما W) لقیم مختلفة للثقل 4،3كرر الخطوات ( -7
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 )Measurements and Calculations(القیاسات والحسابات  
 ب الجدول التالي رتب نتائجك حس -1

 القوة الضاغطة
N=W×g 

       (Nt) 

كتلة الخشبة بما فیھا من 
 اثقال 

W (Kg) 

 القوة الساحبة
F=M xg  

(Nt) 
 

 الكتل المعلقة
M (Kg) 

 
 
 
 
 
 
 

  1 
2 
3 
4 
5 

 
 Nعلى محور الصادات والقوة الضاغطة  F(Nt)ارسم العالقة  البیانیة بین القوة الساحبة -2

(Nt) الشروعي: االحتكاك ستحصل على خط مستقیم میلھ یمثل معاملعلى محور السینات 

 

𝜇 = =  Slope                                                 
 

     . 
F(Nt)                                                                                 

A                                                          
 
 
 
 

N (Nt)BO                                             
                                                          

 )3شكل (
 
 
 بطریقة السطح المائل معامل االحتكاك الشروعي إیجاد -ب
 

) واللوح  Aین القطعة الخشبیة (معامل االحتكاك الشروعي ب إیجادیمكن  -1
 ).4) سطحاً مائالً كما مبین في الشكل (B) وذلك بجعل اللوح (Bالخشبي (
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 )4شكل (
 

 القطعة تشرع حتى θ) بزاویة قیمتھا  Bاللوح الخشبي أوزد میل السطح ( -2

 الزاویة ظل جد ثم) B( الخشبي اللوح على منتظمة بسرعة لحركةبا الخشبیة

)tanƟ ( أدناهحسب المعادلة: 

𝜇 =
𝐹
N

=
𝑊𝑔 sin 𝜃
W𝑔 cos θ

 

∴ 𝜇 = tan 𝜃 

μحیث ان  ) معامل االحتكاك الشروعي.(

 .الشروعي االحتكاك زاویة) Ɵو (

 

 المائل السطح بطریقة 𝝁𝑲 االنزالقي االحتكاك معامل ایجاد -ج

ین بنفس الطریقة السابقة معامل االحتكاك االنزالقي بین القطعتین الخشبیت إیجادمن الممكن 

 ومن ثم جد ظل الزاویة  التجربة إجراء أثناء) قلیالً وبھدوء Bیطرق اللوح الخشبي ( أنعلى 
𝜇 = tan 𝜃 

 .االنزالقي االحتكاك زاویة) Ɵحیث ان (

 

 :) (Questionsاألسئلة 

 ؟ال أممعامل االحتكاك الشروعي یختلف بزیادة االثقال فوق القطعة الخشب  أنھل -1
 الشروعي أم االنزالقي؟ االحتكاكأیھما اكبر معامل  -2
 موجود فقط في المواد الصلبة؟ االحتكاكھل  -3
ناقش العالقة البیانیة بین القوة الساحبة والقوة الضاغطة،وماذا تستنتج من  -4

 الرسم البیاني ؟
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 :)(Apparatus ةالمستخدم األجھزة
 النابض الحلزوني. -1
 . األثقالامل ح -2
 ساعة توقیت. -3
 .أثقال -4
 شریط قیاس. -5
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 )1الشكل (
 

                                                                                      :)  Theoryنظریة التجربة (

وان   )xقدار () في نھایة نابض حلزوني فانھ سیحدث استطالة بمMعلق جسم كتلتھ ( إذا

ھي االستطالة لوحدة n) حیث x,nالناتجة ستمثل المقدار( )restoring forceالقوة المعیدة (

 الكتل 

1)وتساوي : + 𝑥) = 1 +
!

+ ( )
!

+ ⋯ 

                                     n=ΔL/M......................................(1) 

 )8تجربة رقم (
 لمكافئةالكتلة ا وإیجاد الحلزوني النابض باستخدام األرضي التعجیل إیجاد

Determination of the Acceleration of Gravity by means  
Spring and effective mass       of 
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 ھي الفرق في طول النابض . ΔLحیث  

موضع استقراره فتتحرك المجموعة (الجسم  إلىتعید الجسم  أنتحاول  وھذه القوة

 ھي: والنابض)حركة اھتزازیة عمودیة وان معادلة تلك الحركة

                                 M...................................(2) 
  أن أي

+ 𝑥 = 𝑂.............................(3) 

) زمن simple harmonic motionھي معادلة حركة توافقیة بسیطة ( وھذه المعادلة

 ) ھو:Tذبذبتھا (

T=2π … … … … … … … … … (4) 

) جاء على فرض ان النابض الحلزوني عدیم الوزن وتصحیحھا لھذا 4ان اشتقاق المعادلة (

) في المعادلة وتدعى الكتلة المكافئة للنابض الحلزوني mالفرض الخاطئ یجب اضافة الكتلة (

)effective mass) بالشكل:4) وبذلك تصبح ھذه المعادلة( 

 

T=2 π 𝑴 𝒎
𝒈

𝒏 … … … … … … … … … . . (𝟓) 

  صحیح بشكل وترتیبھا) 5( المعادلة تربیع وبعد

                             M=𝑔/(4 𝜋 𝑛)𝑇 − 𝑚.......................................(6) 

 فان الصادات محور على) M( وقیم السینات محور على) T2( قیم بین بیانیة عالقة رسمنا فاذا

 m-,0( النقطة عند السالب الجزء في) M(محور على یتقاطع مستقیم خط ستكون الرسم نتیجة

 :یساوي ومیلھ) 

                                        = … … … … … … … … . . (7) 

 : كاالتي)g( االرضي التعجیل قیمة ایجاد یمكن العالقة ھذه ومن

 ................. (8) g=4 π . 𝑛. 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒.. 

في الرسم البیاني │OA│ للقطع المطلقة القیمة فتمثل) m( للنابض المكافئة الكتلة قیمة اما

 ).2كما مبین في الشكل (
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 )2الشكل (
 

 :) (Methodطریقة العمل
 ضع ثقال معینا في الكفة المعلقة بالنابض. -1
 مسافة صغیرة واتركھا تتذبذب شاقولیا. األعلى إلىارفع الكفة  -2
 )ثانیة.T2)وجد قیمة (T) ،ثم جد زمن ذبذبة واحدة (T10قس زمن عشر ذبذبات ( -3
 ).3’2في الكفة بصورة تدریجیة ،وكرر الخطوات( األثقالزد  -4
 

 :)(Measurements and Calculationsالقیاسات والحسابات  
 

 تالي:رتب النتائج كما في الجدول ال -1
 

T2(sec)2 زمن ذبذبة واحدة 

 secT=  
عشر 10زمن 

 ذبذبات
T(sec) 

 االثقال
M(kg) 

    

 
) والكتلة المكافئة g( األرضي) ومنھا جد قیمة التعجیل 2ارسم عالقة بیانیة كما في الشكل ( -2

 للنابض الحلزوني كما تم توضیحھا في الجزء النظري.

(M) kg 

(T2) s2 

m 

0 

A 
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للنابض الحلزوني مستعینا بالمیزان وقارنھا مع قیمة الكتلة المكافئة التي قس الكتلة الحقیقیة  -3

 كتلة النابض الحقیقیة.  الكتلة تساوي  أنحصلت علیھا من الرسم البیاني ثم بین 

 

 

 :) (Questionsاألسئلة 

مثل حد       الموضوعة على النابض عن حد مرونتھ، وماذا ی األثقالیخرج مجموع  أنھل یجوز  -1

 المرونة.

 تكون سعة ذبذبة النابض صغیرة ومتساویة لكل القراءات.  أنلماذا یجب  -2

 یصاحب تذبذب النابض حركات عشوائیة). ال أن(  یجب  مالحظة
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 )9تجربة رقم (

 بصورة حرة األجسامسقوط 

Freely Falling Bodies 
 

 : s) (Apparatuاألجھزة المستخدمة
 

 
 )1شكل ( 

 
 كرة معدنیة تثبت على جھاز ممغنط. -1

 مفتاح حساس للصدمة  المیكانیكة.  -2

 ساعة الكترونیة . -3

 مسطرة متریة . -4

 

 :)(Theoryنظریة التجربة  
 
فلھاموجبة والى  األصلفوق نقطة  اإلزاحة أن) نعتبر O( األصلعند سقوط الجسم من نقطة     أس

ل ). أن ال 2سالبة كما في الشكل (  يتعجی ھ  األرض ىیتج فل إل الب  األس ھ س ذا فأن اً ل ارةدائم  اإلش

د  الوعن ع  إھم ل جمی ون تعجی واء یك ة الھ اممقاوم كلھا  األجس ن ش ر ع ض النظ ا  أوبغ كتلتھ

بة  إلىواحداً(نفس التعجیل) .لكن ھذا التعجیل یتغیر من نقطة  ىأخرى بالنس رض  إل وط الع  أوخط

رة  إلىبالنسبة  أومستوى سطح البحر االرتفاع واالنخفاض عن  إلىبالنسبة  ا أو األرضنوع قش  م

 موجود في باطنھا 
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+Y                                                        

 

 

O                                                       

X                                                    +-X 
 

-Y                                        
                                  

 
 )2شكل ( 
 

 األجساممقاومة الھواء ) ھو خیر مثال على حركة  بإھمالبصورة حرة (  األجسامسقوط  إن

ھيبتعجیل منتظم وعلى خط مستقیم .ومن معرفتنا السابقة فأن قوانین تلك الحركة 

)1(.....................................0 gtVV �  

                   )2(.....................................
2
1 2

0 gttVS �  
)3.....(..............................22

0
2 gsVV �  

 Vo = 0عندما تكون الحركة من السكون فأن      
 

 :)Methodطریقة العمل (
 

 ).start) ومن ثم ضع الساعة على وضع البدایة ( oصفر الساعة الرقمیة من الزر (  -1

 ضع الكرة المعدنیة على الماسك المغناطیسي . -2

 . cm)100( األولى لإلزاحة) وسجل الزمن  Eالكرة بالضغط على المفتاح (  أطلق -3

 ). 1،2،3) وفي كل مرة كرر الخطوات (cm  )60  ،70  ،80  ،90 إلى اإلزاحةقلل  -4
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 )(Measurements and Calculationsالقیاسات والحسابات 
 رتب القراءات كما في الجدول التالي : -1
 

𝑡 sec2    𝑡 sec     𝑆 cm 

  100 
90 
80 
70 
60 

 
𝑡)على محور الصادات و )(Sارسم عالقة بیانیة بین  -2 على محور السینات ومن  (

 ) . 3خالل الرسم جد قیمة المیل كما في الشكل ( 

 
 
 
 
 
 

S (cm)                                                                         
  A                                     

                           C               B    
    o                    

                            )(sec22t                               
 
 
 
 

 

 )3شكل (
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 وفق المعادلة التالیة : األرضيجد قیمة التعجیل  -3

                                  
gSlope

2
1

 
 

 
 
 

 :Questionsاألسئلة 
 
 ؟عرف قوانین نیوتن الثالث -1
 خطوط العرض ؟ باختالفھل یختلف تعجیل السقوط الحر  -2
 األجساموضح تأثیر كل من الخصائص التالیة في سرعة سقوط -3
 ؟لشكل )( الحجم ، الكتلة ، الوزن ، اللون ، ا  
 ،وماذا تستنتج من الرسم؟ t2و   Sناقش العالقة البیانیة بین  -4
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 m/sec2  ھي) g( وحدة أن  حیث
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 )10تجربة رقم (

 وذات جانبین(one –sided levers)العتالت ذات جانب واحد 
two – sided levers)( 

 
 

 )Apparatus( االجھزة المستخدمة
 ) .1mعتلة طولھا ( -1
 . gm50وزن كل منھا مجموعة اثقال  -2

Dynamometer -3مقیاس القوة[2N, 5N]. 
 قاعدة حامل . -4
 ماسك. -5

 ) (Theoryنظریة التجربة
) على انھا جسم صلد یدور حول محور ثابت (یمر بنقطة عادة تسمى leverتعرف العتلة (  

دین من نقطة االرتكاز) والتي یمكن استخدامھا لرفع وتحریك االثقال.یسمى المقطعین الممت

المحورالى نقطتي تطبیق القوة والمقاومة بذراعي العتلة (وعلى وجھ التحدید ذراعي القوة 

 والمقاومة على التوالي).

𝐹في العتلة ذات الجانب الواحد تعمل القوة 𝐹 والمقاومة   في اتجاھین متعاكسین على نفس  

𝐹تعمل القوة الجانب من المحور وفي العتلة ذات الجانبین 𝐹والمقاومة   في نفس االتجاه على   

 جانبي المحور المتعاكسین.

على كال نوعي العتلة (ذات جانب  ]ذراعھا×ذراعھا = المقاومة  ×القوة[یطبق قانون العتالت 

 واحد وذات جانبین) .

𝐹 . 𝑋 = 𝐹 . 𝑋   ...... ........ ....... ..      (1)   

 .المقاومة ذراع یمثل 𝑋و القوة ذراع یمثل𝑋  حیث

 األساس ویشكل الزاویة الزخوم لتوازن األعم المفھوم أساس على القانون ھذا یفسر أن یمكن

 .للقوة المیكانیكي الثقل أنواع لجمیع

 تحدید ھو ذلك من والھدف )جانبین وذات واحد جانب ذات( العتالت قانون التجربة تدرس

𝑋  المقاومة وذراع𝐹  للمقاومة كدالة توازن حالة في العتلة على تحافظ لتي𝐹االقوة  وذراع 

𝐹حیث تكون ،50gm)( منھا كل وزن أثقال باستخدام المقاومة تطبیق یتم.𝑋القوة = 𝑚𝑔. 

 
 :)(Methodطریقة العمل 

 )1ترتب التجربة كما في الشكل (في حالة العتلة ذات جانب واحد:: اوال
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 )1شكل (
 

𝐹لمقاومةكدالة ل𝐹 قیاس القوة  -1   

ق ( د 200gm,400gm,600gmعل X) عن = 12𝑐𝑚  اس ط مقی م ارب ث

وة ( د N2الق X) عن = 48𝑐𝑚ن م وم د ث ة ج ق 𝐹قیم ة وف 𝐹المعادل . 𝑋 =

𝐹 . 𝑋   . 

 

𝑋كدالة  لذراع  المقاومة 𝐹قیاس القوة  -2   . 

Xعند200gmعلق  = (12𝑐𝑚, 24𝑐𝑚, 36𝑐𝑚)2واربطمقیاسالقوةN)  عند المسافة  (

X = 48𝑐𝑚 قیمة جد ثم𝐹 المعادلة وفق𝐹 . 𝑋 = 𝐹 

 .𝑋كدالة  لذراع  القوة  𝐹قیاس القوة  -3
X) عند 150gm( علق = 48𝑐𝑚  واربط مقیاس القوة  (5N) عندX =

(12𝑐𝑚, 24𝑐𝑚, 36𝑐𝑚)قیمة جد ثم𝐹 المعادلة وفق𝐹 . 𝑋 = 𝐹 . 𝑋   . 

 )2ترتب التجربة كما في الشكل (:  في حالة العتلة ذات الجانبین : ثانیا

 
 )2شكل (

 𝐹كدالة للمقاومة 𝐹قیاس القوة -1
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Xعندالمسافة (100gm,200gm,300gm) علق  = 24𝑐𝑚  واربط مقیاس القوة

)2N عند (X = 48𝑐𝑚  ومن ثم جد قیمة𝐹  وفق المعادلة𝐹 . 𝑋 = 𝐹 . 𝑋   . 

 

𝑋كدالة لذراع المقاومة𝐹قیاس القوة  -2    

X)عند (200gmعلق  = (24𝑐𝑚, 36𝑐𝑚, 48𝑐𝑚)  2واربط مقیاس القوةN)( 

Xعند  = 48𝑐𝑚 قیمة جد ثم ومن 𝐹  وفق المعادلة𝐹 . 𝑋 = 𝐹 . 𝑋   . 

 

 𝑋كدالة لذراع القوة  𝐹قیاس القوة -3

X) عند (200gmعلق  = 48𝑐𝑚 ) 5واربط مقیاس القوةN عند (X =

(24𝑐𝑚, 36𝑐𝑚, 48𝑐𝑚)  ومن ثم جد قیمة𝐹  وفق المعادلة𝐹 . 𝑋 = 𝐹 . 𝑋   . 

 

 :) (Questionsاألسئلة
 عرف العتلة  و اذكر انواعھا. -1
 ماھي وظائف العتالت وما اھمیتھا؟-2
 .كتب معادلة العتلة وتطبیقاتھا  في حیاتنا الیومیةا- 3
 من خالل اجراءك للتجربة.ناقش النتائج التي حصلت علیھا -4
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 تالمحتویا
  الرؤیة العلمیة

 1 المقدمة

 )1(تجربة 
  توازن القوى

 

17 

 )2تجربة (  
 بواسطة البندول البسیط األرضيالتعجیل  إیجاد

20 

 )3تجربة (
 مثقلة اختبار أنبوبة باستخدام سائل كثافة تعیین

 

23 

 )4تجربة(  
 ةاالستاتیكی اللي بطریقة معدني لقضیب الصالبة معامل إیجاد

25 

 )5تجربة (
 العزم المرجع لمحور اللي

 

28 

 )6ة (تجرب
 عزم القصور الذاتي لقضیب معدني بطریقة التعلیق لبفلر إیجاد

31 

 )7تجربة (
 الشروعي بین سطحین االحتكاكمعامل 

36 

 )8تجربة (
 الكتلة المكافئة وإیجاد الحلزوني النابض باستخدام األرضي التعجیل إیجاد

40 

 )9تجربة(
 بصورة حرة األجسامسقوط 

44 

 )10تجربة (
 وذات جانبین (one –sided levers)جانب واحد العتالت ذات 

  two – sided levers)( 
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