
  6102-6106للعام اجوبة اسئلة الدور االول / باٌومٌكانٌك 

 -/ عرف خمسا مما ٌاتً :  0س

الكٌنماتٌك المستقٌم : هو دراسة متغٌرات الحركة دراسة وصفٌة ظاهرٌة خالل الحركات المستقٌمة او االنتقالٌة  -0

تقطع مسافات متساوٌة بازمان  والتً تتضمن اجزاء الجسم اثناء تلك الحركات بأن سرعتها متساوٌة النها

 متساوٌة . 

الكمٌات المتجهة : هً الكمٌات التً ال ٌكفً ذكر مقدارها فقط لتعرٌفها بل ٌنبغً ذكر اتجاهها اٌضا مثل  -6

 االزاحة وللتعجٌل والوزن . 

 القدرة : هً الشغل المنجز خالل وحدة الزمن وتقاس بالواط .  -3

ك ٌحدث اثناء البدء بالشروع بالحركة وهو اكثر قٌمة من انواع االحتكاك الشروعً : احد انواع االحتكا -4

 االحتكاك االخرى . 

المفصل االنزالقً : ال ٌسمح هذا المفصل بالحركة حول محورها وانما ٌسمح بحركة انزالق العظام الصغٌرة  -5

 مع بعضها مثل مفصل الرسغ

 حالة الجسم المؤثر فٌهغٌٌر القوة مٌكانٌكٌا  هً الفعل المٌكانٌكً الذي ٌغٌر او ٌحاول ت   -6

 أ/  6س

 . اتجاه القوة, نقطة تاثٌر القوةمقدار القوة  -0

 قانون التعجٌل  -6

 المتر والثانٌة او الكٌلومتر والساعة  . وحدات المسافة والزمن . -3

 حركات انتقالٌة وحركات دائرٌة وحركات مركبة  -4

 حرة الحركة ومحدوة الحركة وعدٌمة الحركة -5

 القوة / المساحة  -6

ان قوة االحتكاك التتغٌر بتغٌر المساحة فاذا اثرت قوة على جسم معٌن وسببت حركته فعند تغٌر شكل ذلك  ب/

الجسم بحٌث تختلف مساحة التالمس سنجد ان مقدار فوة االحتكاك سٌبقى نفسه اي الٌتاثر او ٌتغٌر بتغٌر 

 المساحة 

 الدوران . –التدوٌر  –البطح  –الكب  –الخفض  –الرفع  –التقرٌب  –التبعٌد  –الثنً  –/أ المد 3س

نتٌجة لدوران اي جسم حول محور نجد ان هذا الجسم ٌقع تحت تاثٌر القوة الطاردة الى الخارج والستمراره  -ب

فً مسار ه الدائري نفسه ٌجب علٌه ان ٌوازن بٌن القوة الالمركزٌة ) الطاردة ( والقوة التً تحاول الحد من 

 والتً تسحب الجسم الى مركز الدوران .ٌطلق علٌها القوة المركزٌة  تاثٌر هذه القوى والتً

اثناء تدوٌر الرامً للمطرقة مثال ٌظهر تاثٌر هاتٌن القوتٌن على المطرقة فالقوة الطاردة تؤثر بشكل ٌودي الى 

 حركة المطرقة باتجاه المماس بٌنما القوة المركزٌة هً التً ٌصدرها الرامً باتجاه مركز الدوران.

 عالقة القوة الطاردة والقوة المركزٌة بسرعة الجسم هً عالقة طردٌة 

 عالقة القوة الطاردة والقوة المركزٌة بكتلة الجسم هً عالقة طردٌة

 /أ 4س

 6ن×ج              

 م= ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

               6   



         63×(3)6           36× 9  

 قدم  044م= ـــــــــــــــــــــــ  = ــــــــــــــــــــــــ = 

          6                      6 

 -ب

 ــــــــــــــــــــــ مقر ق  ــــــــــــــــــــــــ        عتلة من النوع االول  -0

 ـــــــــــــــــــــ ق ر ـــــــــــــــــــــــ مق        عتلة من النوع الثانً  -6

 ر ــــــــــــــــــــــ ق ــــــــــــــــــــــــ مق        عتلة من النوع الثالث -3

 تغٌر االتجاه . -3زٌادة سرعة ومدى الحركة   -6االقتصاد بالقوة   -0الفائدة المٌكانٌنٌة  -

 / أ5س

 م016.4/نق =64*01=  51 ←/نق  6(0* ) 01=  51 ←/ نق  6ق= ك *س

* االنقباض العضلً الموجب ٌحدث خالله قصر فً طول العضلة اي ٌقترب مدغمها من منشئها وتتغلب  0 -ب

 خالله القوة العضلٌة على المقاومة كما فً حالة حمل ثقل بالٌد والقٌام بعملٌة تقرٌب الساعد من العضد 

عن مدغمها اي تتغلب المقاومة *االنقباض العضلً السالب ٌحدث خاللة طول فً العضلة اي ٌبتعد منشئها 

 على قوة العضلة كما فً حالة ابعاد الساعد عن العضد عند ارجاع الحدٌد الى االرض 

المرفق الى الداخل وتتم حول المحور حركة الكب ٌقصد بها تدوٌر الٌد او الٌد والساعد من مفصل  -6

 الطولً للساعد حٌث تواجه ظاهر الٌد الى االعلى 

عكس عملٌة الكب تماما اي تدوٌر الٌد او الٌد والساعد من مفصل المرفق الى الخارج حركة البطح هً 

 بحٌث ٌواجه باطن الٌد الى االعلى.

 / أ مقدار الشغل فً الحالة االولى 6س

 جول6111= 61* 011ش=

 جول 3111= 31* 011ش= 

 عالقة طردٌة -0 -ب

 عالقة عكسٌة  -3عالفة عكسٌة       -6


