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  معلوم: ألستــــــــــــــــاذا                                                     
  ج م ع1: للألقسام  

   τ= 0.05sخالل فترات زمنیة متساویة 

   
M   وذلك نتختیار سلم مناسب.  

قارن .ماذا تالحظ؟. ومثلھا على التسجیل 

M15 ,M10 , M . ما ھو مصدر ھذه القوة

تابع الزاویة بینھما كیف تتغیر خالل الحركة؟ 

  .جسم ینتقل بسرعة ثابتة وفق مسار دائري
 . بالنسبة لألفق لتسقط على األرض

                                                     القوة و الحركة
  القوة و الحركات المنحنیة

Avistep  
 

خالل فترات زمنیة متساویة  السابقة یمثل البیان المرافق التسجیل الممثل لمواضع الكرة الحدیدیة

M17 , M15 ,M13 , M6 ,M4 ,M2احسب و مثل أشعة السرعة في المواضع 

  .في مرحلتي الصعود و النزول؟ علل
  .  ارسم مسار الكرة واستنتج أعلى موضع تبلغھ الكرة

ومثلھا على التسجیل  M16 ,M14, M5 ,M3في المواضع �������∆   حدد بیانیا أشعة تغیر السرعة  

M4 ,مثلھا كیفیا على التسجیل عند . ماذا تستنتج عن القوة المطبقة على الكرة

تابع الزاویة بینھما كیف تتغیر خالل الحركة؟ . 5قارن حامل و جھة شعاعي السرعة و القوة في المواضع السؤال 

جسم ینتقل بسرعة ثابتة وفق مسار دائري   -:  لتكن لدیك الوضعیتین التالیتین 

بالنسبة لألفق لتسقط على األرض α°60 =بزاویة  مقذوفة حدیدیةكرة  -

  حسب رأیك ما ھو التصویر المتعاقب لحركة كال من الجسم و الكرة؟
  كیف تكون خصائص القوة المؤثرة 

                        علل على الجسم والكرة لیتحقق ذلك؟ 

Hafsa  Akbou 2011/2012 

القوة و الحركة: 01الوحدة 
القوة و الحركات المنحنیة: الموضوع

  

  

  

  

  
  
  
  
  

Avistepإستعمال برنامج : التصدیق

I. درسة حركة قذیفة: 01نشاط. 

یمثل البیان المرافق التسجیل الممثل لمواضع الكرة الحدیدیة

احسب و مثل أشعة السرعة في المواضع  -1

في مرحلتي الصعود و النزول؟ علل ما نوع الحركة -2

ارسم مسار الكرة واستنتج أعلى موضع تبلغھ الكرة -3

حدد بیانیا أشعة تغیر السرعة   -4

  .خصائصھا
ماذا تستنتج عن القوة المطبقة على الكرة -5

  یاترى؟ اشرح
قارن حامل و جھة شعاعي السرعة و القوة في المواضع السؤال  -6

  .استنتج

لتكن لدیك الوضعیتین التالیتین : 01إشكالیة

حسب رأیك ما ھو التصویر المتعاقب لحركة كال من الجسم و الكرة؟/ 1

كیف تكون خصائص القوة المؤثرة / 2
على الجسم والكرة لیتحقق ذلك؟ 
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بحیث تكون  ������و الشاقولیة  ������إلى مركبتیھ األفقیة 

  ؟Vyماذا تعني اإلشارة السالبة للسرعة 
  .مثل شعاعیا ھذه األخیرة.و سرعة المرور بأعلى نقطة من المسار

ما متعامدین دائما؟ ما طبیعة الحركة في 

إلى مركبتیھ األفقیة  ���ابقة بلون مخالف شعاع السرعة 

  :للكرة السابقةبداللة الزمن  ������و ������یمثل البیانین المرافقین السرعتین 

ماذا تعني اإلشارة السالبة للسرعة  ؟oyو   oxماذا تستنتج عن طبیعة الحركة على كال من المحورین 

و سرعة المرور بأعلى نقطة من المسار.V0استنتج قیمة السرعة اإلبتدائیة 

  ؟oyو   oxماذا تستنتج عن أثر القوة على المحورین 
ما متعامدین دائما؟ ما طبیعة الحركة في ماذا تستنتج عن أثر شعاع القوة على شعاع السرعة عندما یكون حاملیھ

Hafsa  Akbou 2011/2012 

ابقة بلون مخالف شعاع السرعة حلل في أحد المواضع الس -7

���دائما  � ������ � ������	  
  

یمثل البیانین المرافقین السرعتین  -8

  
ماذا تستنتج عن طبیعة الحركة على كال من المحورین  -8-1

استنتج قیمة السرعة اإلبتدائیة  -8-2

ماذا تستنتج عن أثر القوة على المحورین  -8-3

ماذا تستنتج عن أثر شعاع القوة على شعاع السرعة عندما یكون حاملیھ -8-4

  ھذه الحالة؟


