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 واملرجعة القوة كر حلا :40الوحدة 

 ألاولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا السنة املستوى:

 امليكانيك املجال:

 واملرجعالحركة القوة  :04 الوحدة

 .ملكي علي ستاذ:ألا 

 (نظري  سا02+  أ. م سا10) :للوحدة املدة الاجمالية

 الكفاءة: تمؤشرا

 .دراسة الحركة في مرجعين مختلفين 

  يوظف املعلومات السابقة لدراسة العالقة بين الحركة

 واملرجع املختار.

  .هل القوة والشروط إلابتدائية كافية لتحديد الحركة 

 يتعرف على املعالم املعتمدة في دراسة الحركات.

 لسندات املعتمد عليها:ا

 املرافقة الوثيقة من– د – الوثيقة 

 

 مراحل سير الوحدة:

  الحركة(القوة وطبيعة  أنشطـة حول )تذكير  –1

  هل يتعلق شكل املسار وطبيعة الحركة باملرجع –2

  املعالم العطالية –3

   املرجع: مفهوم-أ    

 الغاليلية )العطالية(  املراجع-ب    

 الغاليلية: املعالم-4

 كوبرنيك( )معلمالهيليومركزي  املعلم-أ     

 املركزي ألارض ي املعلم-ب     

 السطحي ألارض ي املعلم-جـ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أهداف التعلم

الغاليلي غير  واملرجع الغاليلي املرجع بين يميز. 

 حركة لوصف مناسبا مرجعا يختار

 املراجع:

وثائق ألانترنت- الوثيقة املرافقة-الكتاب املدرس ي 

 الكتاب املدرس يتمارين من  :التقويم

 الوسائل املستعملة:

برمجية- للتصوير املتعاقب فيديو أشرطة  Avistep 

 كرة

 :التعلماتتدرج 

الغاليلي غير  واملرجع الغاليلي املرجع بين يميز. 

حركة لوصف مناسبا مرجعا يختار 
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 مؤشرات الكفاءة:

  .دراسة الحركة في مرجعين مختلفين 

 .يوظف املعلومات السابقة لدراسة العالقة بين الحركة واملرجع املختار 

  كافية لتحديد الحركة.  الابتدائيةهل القوة والشروط 

 .يتعرف على املعالم املعتمدة في دراسة الحركات 

 :والوثائق املستعملةالوسائل /ألادوات 

 برمجية ،حاسوب + كتاب مدرس ي + دليل ألاستاذ( من املنهاج دالوثيقة ) املنهاج + الوثيقة املرفقة Avistep  

 التقويم ما يقوم به ألاستاذ مايقوم به التلميذ عناصر الدرس املدة

 د120

القوة  أنشطـة حول )تذكير  –1

  وطبيعة الحركة(

هل يتعلق شكل املسار  –2

  وطبيعة الحركة باملرجع

 

 إلاجابة عن أسئلة النشاطين

 224: ص 1النشاط 

 225: ص 2النشاط 

 دراج يلقيها كرة حركة يدرس

 منتظمة مستقيمة حركة في

 متغيرة مستقيمة حركة في

 الغاليلي املرجع مفهوم يعرف

  الغاليلي غير  املرجع ومفهوم

التساؤل التالي طرح ي

 القوة هل للتلميذ،

 كافية الابتدائية والشروط

 جسم؟ حركة لتحديد

 اتوجيه إلاجابات وتصحيحه

 

 

 

 

 06تمرين

 236 ص

 9و  8و 

 237ص

 د120

 املعالم العطالية –3

 املرجع مفهوم-أ    

  الغاليلية املراجع-ب    

 الغاليلية: املعالم-4

 الهيليومركزي  املعلم-أ 

 املركزي ألارض ي املعلم-ب 

 السطحي ألارض ي املعلم-جـ 

اختيار املراجع لدراسة يتقن 

 ريفهاوتع والتمييز بينها الحركة

عطاء مفهوم املرجع ا

 وتحديد أنواعه

 

 

 

 علي يملك ألاستاذ: ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي  وتكنولوجيا جذع مشترك علوم املستوى:

 نظري-1-لحصة ا بطاقة

 املعالم العطالية املوضوع: واملرجعالحركة القوة  :04 الوحدة
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 : وطبيعة الحركة(حول القوة  أنشطـة)تذكير –1

 ألارض؟سطح  منhهي طبيعة حركة كرية تترك بدون سرعة ابتدائية من ارتفاع ما-1س

0الابتدائيةالسرعة  0V  

T/القوة املطبقة CF  

 مرتبط بسطح ألارض. املرجع:

 متسارعة بانتظام نحو ألارض طبيعة الحركة: حركة مستقيمة

 . ألارض؟هي طبيعة حركة نفس الكرية عندما تقدف على طاولة أفقية ملساء فتغادرها لتسقط على  ما-2س

0V ثابتة السرعة إلابتدائية cte   

T/القوة املطبقة  CF 

 طبيعة الحركة: حركة منحنية متسارعة.

 العامة:النتيجة 

 ةوسرعته الابتدائييتعلق بالقوة املطبقة على املتحرك  وشكل مسارهافي معلم مرتبط بسطح ألارض طبيعة الحركة 

 .الابتدائية( )الشروط 

  باملرجع وطبيعة الحركةهل يتعلق شكل املسار –2

 224: ص 1مناقشة النشاط 

 أفقية.رعة مسار الكرة الذي نشاهده: يكون منحني وكان زميلي قذف الكرة بس

 اقتراح رسم للمواضع املتتالية ملركز الكرة خالل سقوطها:

 225: ص 2مناقشة النشاط 

 مسار الكرة الذي نشاهده: يكون مستقيم شاقولي.

 اقتراح رسم للمواضع املتتالية ملركز الكرة خالل سقوطها:

 تحليل النشاطين:

 (؟1نشاط ألارض( )مرجع ساكن بالنسبة لسطح  )فيهي طبيعة حركة الكرة في الوضعية ألاولى  ما- 1س

 –درسناه سابقا  –الحركة منحنية ولها نفس خصائص حركة جسم مقذوف بسرعة ابتدائية أفقية  -

مرجع متحرك بحركة مستقيمة منتظمة بالنسبة لسطح ألارض(  )فيهي طبيعة حركة الكرة في الوضعية الثانية  ما- 2س

 (؟2)نشاط 

 سارعة بانتظام ولها نفس خصائص حركة سقوط حر بدون سرعة ابتدائية أفقيةالحركة مستقيمة مت -

 ماذا تالحظ؟   ملساء.مع حالة حركة الكرية املقذوفة على طاولة أفقية  1طبيعة الحركة ومسارها في النشاط  قارن - 3س

الحركة منحنية ولها نفس خصائص حركة جسم مقذوف بسرعة ابتدائية أفقية التفسير في مرجع ساكن بالنسبة لسطح  -

 ألارض.سرعتها الابتدائية هي سرعة الدراجة والقوة املؤثرة هي قوة جذب  مقذوفة،ألارض نرى الكرة 

 

 1شكل 

 2شكل 
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 لكرية مدروسة سابقا. ماذا تالحظ؟مع حالة السقوط الحر ل 2طبيعة الحركة ومسارها في النشاط  قارن - 4س

 املسؤولة على حركة الكرة شاقولية: أنها قوة جذب ألارض للكرة. الحركة، فالقوةفي نفس  والدراجة يشتركانالكرة  -

 أي في املرجع الساكن )الرصيف(؟ 1 النشاطهي السرعة الابتدائية للكرة في  ما- 5س

 سرعة الدراجة.هي  1السرعة الابتدائية للكرة في النشاط  -

 الدراجة؟أي في املرجع  2النشاط هي السرعة الابتدائية للكرة في  ما- 6س

 أي في مرجع الدراجة معدومة. 2السرعة الابتدائية للكرة في النشاط  -

 الدراسة؟ماذا تستنتج عن عالقة الشروط الابتدائية بمرجع - 7س

 عة الابتدائية هي سرعة( كانت السر )الرصيفباملرجع ففي املرجع ألارض ي  والسرعة عالقةللشروط إلابتدائية املوضع  -

 معدومة.في مرجع الدراجة كانت السرعة الابتدائية للكرة الدراجة و

 هي القوة املطبقة على الكرة في كال النشاطين؟ ما- 8س

 القوة املطبقة على الكرة في كال النشاطين هي قوة جذب ألارض. -

 تستنتج عن عالقة القوة بمرجع الدراسة إذا كان أحد املرجعين يتحرك بحركة بالنسبة لألخر؟ ماذا- 9س

الحظنا في كال املرجعين إن قوة جذب ألارض هي املسؤولة عن الحركة اذن القوة ال تتغير. إذن القوة املؤثرة ليس لها عالقة 

  الدراسة.بمرجع 

  :225 ص 03نشاط مناقشة 

 متماثلينللكرتين شكل املسارين -1

 يكون شكل املسارين منحني-2

 يكون الدراج مكان سقوط الكرة على ألارض-3

  :نتيجة

 وحركة نفس0Vال يوجد فرق بين حركة الكرة املتروكة من طرف دارج يسير بسرعة ثابتة  باألرض،ملالحظ مرتبط  بالنسبة

وهذا راجع إلى أن الشرطان  الكرة،من نفس املوضع الذي ترك فيه الدارج 0Vالكرية عندما تقذف أفقيا بسرعة ابتدائية 

 ( نفسهما في الحالتين )املرجعين(.والسرعةوضع الابتدائيان )امل

 

 

 :خالصة

 سار مبالنسبة لألخر فان  منتظمةيتحرك بحركة مستقيمة  أحدهمامرتبطين  معلمين جسم فيعندما نقوم بدراسة حركة 

املطبقة على الجسم  القوةأيضا تختلف من معلم ألخر ولكن  والشروط إلابتدائيةمن معلم ألخر  الجسم يختلفهذا  حركة

هذا  سمين منتظمةبحركة مستقيمة الدراسة بمرجع يتحرك بالنسبة لألول  مرجعإذا غيرنا  ال تتغير أي أن القوة  تبقى نفسها

 النوع من املعالم "املعالم الغاليلية" أو "املعالم العطالية".

 

 

0v 

/T CF 

 الدراجموضع 
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  املعالم العطالية–3

 هو الجسم الصلب بالنسبة إليه نختار وصف حركة ألاجسام. املرجع املرجع: مفهوم-أ

 .باألرضاملسافر داخل السيارة يكون ساكنا في مرجع السيارة ومتحركا في املرجع املرتبط  :مثال

 الغاليلي:في املرجع  :الغاليلية املراجع-ب

 بالقوى املطبقة على هذا الجسم. ،والسرعةال تتعلق حركة الجسم إال بـ: الشرطيين إلابتدائيين للموضع  -

يتحقق مبدأ العطالة" إذا كان الجسم ساكنا أو متحركا بحركة مستقيمة منتظمة فحو ال يخضع ألية قوة أو أن  -

 ".القوى املطبقة عليه متبادلة وال يكون لها أي تأثير

 غاليليا.كل مرجع يتحرك بحركة مستقيمة منتظمة بالنسبة ملرجع غاليلي فهو أيضا مرجعا  -

 لتعريف مرجع غاليلي نبحث عن مرجع ساكن أصال لنتأكد من الحركة مستقيمة منتظمة لهذا املرجع. -

إذا كانت املدة الحركة املدروسة قصيرة جدا يمكن اعتبار أن خالل هذه املدة حركة املرجع مستقيمة منتظمة  -

 غاليليا.بالنسبة ملرجع غاليلي فيمكن اعتباره أيضا مرجعا 

 الغاليلية: لماملعا-4

 ة.املدروس ونوع الحركاتلدراسة حركة ألاجسام املختلفة عرف الفيزيائيون معالم مخصصة تعتبر غاليلية حسب ظروف 

  :الهيليومركزي  املعلم-أ 

 بالنسبة هو معلم ذو ثالثة محاور موجهة نحو ثالثة نجوم نعتبرها تقريبا ساكنة

 أيضا املعلم ر الشمس. يعتب)قرون( ومبدأه مركز  ةمدة طويلخالل  للشمس

 وبعضاملذنبات  الكواكب، دراسة حركة ويعتمد فيإلى حد كبير  معلما غاليليا

  الفضائية.املركبات 

 تتحرك الشمس بحركة تقريبا دائرية حول مركز مجرتنا :مالحظة

 مليون سنة تقريبا 240دورها يقارب 

 املركزي ألارض ي: املعلم-ب 

 معلم مبدأه في مركز ألارض ومحاوره موازية ملحاور املعلم الشمس يهو 

 أنها ثابتة وال تدور مع دوران ألارض(. )معناهأي موجه لنفس النجوم الثابتة 

 واعتباره كمرجع غاليلي اقل دقة من حالة املرجع الشمس ي إذا أن ليس

 يدور حول الشمس( )ألنهمستقيمة  ةملركزه حرك

 التي وألاقمار الصناعيةبكفاية لدراسة حركة القمر  وهو عطالي

 تدور حول ألارض

 السطحي ألارض ي:  املعلم-جـ 

 نهولكعطالى أقل دقة من سابقيه  واعتباره كمرجع وهو معلم مرتبط بسطح ألارض )ركن املخبر مثال، شجرة، رصيف......(

 ألارض حول نفسها. منية قصيرة جدا أمام دورانالحركات التي ندرسها خالل مدد ز  بكفاية لدراسة معظم عطالي
 

 

 الشمس

 النجم القطبي

 ثالثنجم 

 أوريون نجم 

 النجم القطبي

 أوريون نجم 

 ثالثنجم 
 ألارض


