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كراسة النشاط العملي: سلسلة الفيزياء
ُأعدت هذه السلسلة في الفيزياء لطلبة مرحلة التعليم الثانوي، وُكتبت هذه الكراسة لتعريف الطلبة بالعمل املعملي، ولتزويدهم 
باملهــارات العمليــة املطلوبــة ألداء التجــارب في املعمل. حتتوي كراســة  الصــف األول جتارب على امليكانيكا، بينما حتتوي كراســة 

الصف الثاني جتارب على احلرارة والضوء، وحتتوي كراسة الصف الثالث على جتارب الكهرباء واملغناطيسية.
وحتتوي كل كراســة على قســم متهيدي عن اإلجراءات األساســية للســامة واألمان، واألدوات املســتخدمة، وصقل املهارات، كما 

حتتوي كل كراسة على تدريبني عمليني. وُيدرب الطلبة على املمارسة العملية لكي:
) أ ( يألفوا األساليب التجريبية القياسية.

)ب( يستخدموا األجهزة، وأدوات القياس، واملواد التعليمية بطريقة سليمة وبكفاءة.
)جـ( يسجلوا املشاهدات، والقياسات، والتقديرات ضمن حدود الدقة املطلوبة.

) د ( يعرضوا، ويفسروا البيانات التجريبية.
وقد مت دمج أســئلة مناســبة لتدريب الطلبة على االبتكار، وتوجد مجموعة منتقاة من أســئلة امتحانات أعوام ســابقة حتى يألف 
الطلبة مســتوى التقومي املتوقع في االمتحان العملي. وباإلضافة لذلك تتضمن الكراســة جتارًبا مبنية على تقانة املعلومات تستخدم 

أجهزة معاجلة البيانات، كما تتضمن نشاطني بسيطني لإلثراء.
نأمــل أن توفــر التجارب في كراســات النشــاط العملي أساًســا ثابًتا وأرضية صلبــة للعمل املعملي، وأن تثيــر اهتماًما بأداء البحوث 

بوجه عام. 

متهيد

iii
]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



v

احملتويات

اإلجراءات األساسية للسالمة واألمان                                                                                            6    
ملحوظات متهيدية عن األدوات املعملية                                                                                                           7 

األدوات املستخدمة في جتارب امليكانيكا   

صقل املهارات :
17 القياس ووحدات القياس   -1
18 حتويل وحدات القياس   -2
19 التعبير عن الكميات باألرقام املعنوية املناسبة   -3
20 معاجلة األعداد   -4
21 متثيل البيانات في رسوم بيانية   -5
26 قراءة التمثيات البيانية   -6

تدريبات للممارسة العملية
28 تدريب املهارات )امليكانيكا( 

التجارب العملية  - امليكانيكا
31 قياس الطول   -1
33 2-     لتعيني العاقه بني زمن ذبذبة )الزمن الدوري(، وطول البندول البسيط 
36 3-          لتعيني عجلة السقوط احلر  g، باستخدام البندول 

 39 لتعيني قيمة عجلة السقوط احلر    -4
42 استقصاء اعتماد مدة التذبذب الرأسي لزنبرك به ثقل على احلمل    -5

6-      لتعيني كثافة 
45 جسم صلب منتظم الشكل  ) أ (   

جسم صلب غير منتظم الشكل  )ب(   
48 لتعيني كثافة الزجاج   -7
50 للتحقق من مبدأ العزوم   -8

    53 لتحديد موقع مركز ثقل قطعة مثلثة رقيقة   -9

نشاط
55 استخدام االحتكاك جلعل جسم ما يتسلق     -

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



قــد يبــدو للبعــض أن إجراء جتارب الفيزيــاء أقل خطورة من إجراء جتارب الكيمياء أو األحياء، إال أن ذلك ســوء فهم خطير 
ألن إجراء جتارب الفيزياء في املعمل يكون خطيًرا إذا لم نتَّبع بعض اإلجراءات األساسية للسامة واألمان. وفيما يلي بعض 

اإلجراءات األساسية للسامة واألمان التي يجب أن تكون على دراية بها.

قبل أن تبدأ ...
1- تأكــد مــن عــدم وجود أشــياء غير ضرورية على طاولة العمــل التي أمامك )مثل حقيبة املدرســة، وامللفات، واملابس، 

والكتب(.  اجعل طاولة العمل أمامك مرتبة ونظيفة.
2- اقرأ جميع التعليمات في كراسة النشاط العملي قبل أداء أي شيء.

3- انتبه جلميع األخطار احملتملة.

أثناء إجراء التجربة ...
1- اتبع التعليمات في كراســة النشــاط العملي بدقة بالغة. ال تفعل أي شــيء لم تتلق تعليمات بأداءه بدون تصريح من  

معلمك.
2- ال تعبث مبا حولك وال تعرِّض الناس حولك للخطر.

3- ارتــد أو اســتخدم مابــس وأدوات الوقاية املعملية املتوفرة لك والتي تشــمل نظارات وقفــازات ومعطف املعمل وِمْلَقط 
األمان.

4- ال تغفل عن أجهزة التسخني. أطفئ مواقد بنزن عندما تضطر لترك طاولة العمل حتى ولو للحظة أو عندما تنتهي من 
جتاربك.

5- إذا كسرت أي أواني زجاجية )كؤوس وأنابيب اختبار وترمومترات ... إلخ( أو سكبت أي شيء، أبلغ معلمك فوًرا، 
وعليك املساعدة في تنظيف املكان.

6- كن على علم باألماكن التي توجد فيها طفايات احلريق في املعمل.

بعد أن تنتهي ...
ف طاولة العمل أمامك. 1- نظِّ

2- ال تلق املواد املتبقية في احلوض إذا لم تتلق تعليمات بذلك.
3- اغسل يديك متاما.

اإلجــراءات الســابقة هي فقط جزء من إجراءات الســامة واألمان التي يجب اتباعهــا لتجنب احلوادث، حيث يصعب ذكر 
جميــع إجــراءات الســامة واألمــان، إال أن أفضــل إجــراء وقائي ميكنك اتخــاذه هو أن تبقــى دائما حريًصــا ومتيقًظا. اعنت 

بنفسك ومبن ُيجاورك.

اإلجراءات األساسية للسالمة واألمان
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األدوات املستخدمة في جتارب امليكانيكا 
قياس األطوال  أوًلا: 

وحدة قياس الطول وفًقا للنظام الدولي للوحدات هي املتر (m). وبالنسبة لقياس الطول، فنحن نختار أداة مائمة للطول 
املطلوب قياسه. ويلخص )جدول 1( األدوات شائعة االستخدام واألطوال املناسبة للقياس بها.

جدول 1 أدوات تستخدم لقياس األطوال
         األطوال املقاسة                                 األداة املناسبة                            مدى دقة األداة

ملحوظات متهيدية عن األدوات املعملية

(m) عدة أمتار
1 m حتى (cm) عدة سنتيمترات

10 cm ،1 cm بني
2 cm أقل من

شريط القياس
املسطرة املترية أو نصف املترية

القدمة ذات الورنية
املقياس ذو اللولب امليكرومتري

0.1 cm
0.1 cm

0.01 cm
(0.001 cm أو) 0.01 mm

مسطرة مترية، ونصف مترية، وشريط قياس شكل 1 

 2.1 cm = طول غير دقيق للجسم

قياس غير دقيق شكل 3 

 1.9 cm = طول دقيق للجسم

القياس الدقيق شكل 2 

اخلطأ الصفري في 
هذا الطرف

املسطرة املترية 
تســتخدم هــذه األداة بوجه عام في املعمل لقياس أطوال األجســـام، 
مثل األســاك أو املســافة بني نقطتني. والستخــــــدام املسطرة املترية، 
فمن األفضل أن نبدأ القياس عند عامة cm 1 ثم نطرح cm 1 من 
القــراءة علــى الطرف اآلخــر. ويرجع ذلك إلى أنه في معظم املســاطر 
املتريــة تقــع عامة الصفــر في أحد طرفيها، وقد يجعل االستخــــدام 

املستمر هذه العامة غير مائمة ألغراض القياس.
   ولتحقيق القياس الدقيق، يجب أن تكــــون العني في وضع رأســي 
على العامة التي يتم قراءتها )انظر شكل 2(، وذلك لتجنب أخطاء 

اختاف الرؤية والتي تؤدي إلى قياس غير دقيق )انظر شكل 3(.

اجلسم
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القدمة ذات الورنية )شكل 4( 
        ± 0.1 mm تستخدم القدمة ذات الورنية عادة للقياس الدقيق حتى

أو cm 0.01 ±. وميكن قياس الرقم العشري الثاني )انظر شكل 5(
بالسنتيمتر دون اللجوء إلى حســـــاب الكسور في قسمة بالعني

 املجردة. 
ويبني )شكـل 5( استخدام القـــدمة ذات الورنيـــة في قيـاس   

قطر كرة فوالذية، وتتم اإلجراءات كالتالي:
امسك اجلسم )في هذه احلالة، الكرة الفوالذية( برفق   -1

مستخدًما الفكني اخلارجيني للقدمة.  
اقرأ املقياس الرئيس املقابل لعامة الصفر مباشرة على القدمة، و في   -2

.3.1 cm 31 أو mm هذه احلالة تكون القراءة على املقياس الرئيس هي  
انظر إلى العامة على املقياس الورني التي تتفق مع العامة على املقياس الرئيس، وتكون في هذه احلالة العامة   -3

الرابعة على القدمة مماثلة للعامة املقابلة لها على املقياس الرئيس. ويتمثل رقم هذه العامة )في هذه احلالة 4( 
 ،9 mm 0.04(. )الحظ أن طول املقياس الورني هو cm 0.4 )أو mm بواسطة قراءة أعشار املليمتر، مبعنى

.)0.01 cm 0.1 أو mm وينقسم إلى عشرة أجزاء ليعطي قراءة حتى
 0.04 cm 3.1 إلى قراءة املقياس الورني cm وميكن حساب قطر الكرة الفوالذية بإضافة قراءة املقياس الرئيس  -4

(3.1 + 0.04) cm يساوي          أي أن: قطر اجلسم الكروي 
3.14 cm يساوي                                            

ويوجد فكان داخليان في القدمة ذات الورنية يستخدمان لقياس األقطار الداخلية لألنابيب واألوعية، ويتم اتباع   
نفس اإلجراء عند رصد قراءة كل من املقياس الرئيس واملقياس الورني.

واالستخدام األمثل للقدمة يتمثل في أربع خطوات أساسية:     

القدمة ذات الورنية شكل 4 

استخدام القدمة ذات الورنية شكل 5 

فكان داخليان

مقياس رئيس

املقياس الورني

الكرة الفوالذية

فكان خارجيان

القراءة = املقياس الرئيس
+ املقياس الورني   

اخلطوة األولى: امســك اجلســم )في هذه احلالة، الكرة 
الفوالذية( بـرفق مستخدًما الفكني اخلارجيني للقدمة.

اخلطوة الثانية: اقرأ املقياس الرئيس املقابل مباشــرة لعامة الصفر على املقياس 
 31 mm الورني. تكون القراءة في هذه احلالة على املقياس الرئيس

.3.1 cm أو

اخلطــوة  الرابعــة: ميكــن حســاب قطــر 
الكرة الفوالذية بإضافة قراءة املقيـــــاس 
الرئيــس mm 31 إلــى قـــــراءة املقيــاس 
اجلســم  قطــر  أي:   0.4 mm الورنــي 

(31 + 0.4) = 31.4 mm = الكروي

الرابعة على املقياس الورني  الثالثة: تتفق العامة   اخلطوة 
مع العامة املقابلة لها على املقياس الرئيس. ويعطي ذلك 
املقياس  قراءة  إلى  تضاف   +0.04 cm أو   +0.4 mm قراءة 

الرئيس.
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يجب فحص القدمة ذات الورنية حتســًبا لوجود خطأ صفري. وقبل وضع اجلســم بني الفكني لقياســه، اقفلهما متاًما لفحص 
اتفاق عامة الصفر على املقياس الرئيس مع عامة الصفر على املقياس الورني املتحرك. فإذا تطابقت عامتا الصفر كما في 

)شكل 6(، فإن ذلك يشير إلى عدم وجود خطأ صفري.

 

ومع هذا فإذا كانت عامة الصفر على املقياس الورني املتحرك متيل إلى اليمني قليًلا )انظر شكل 7( أو إلى اليسار قليًلا )انظر 
شكل 8(، فإن ذلك يشير إلى وجود خطأ صفري في كل حالة.

جنــد فــي شــكل 7 أن العامة الثالثة فــي املقياس الورني تتفق مع العامة على املقياس الرئيس. وعند اســتخدام هذه األداة، 
يجب طرح cm 0.03 من كل قراءة للحصول على القياس الصحيح. وفي شكل 8، على رغم اتفاق العامة السابعة على 
املقياس الورني مع عامة على املقياس الرئيس، فإن املسافة بني عامتي الصفر ليست cm 0.07 ولكنها cm 0.03. ولهذا 

يجب إضافة cm 0.03 لكل قراءة عند استخدام هذه األداة للحصول على القياس الصحيح.

تدريب
اذكر القراءات املوضحة في الرسوم التالية: )بفرض عدم وجود خطأ صفري(

-1

القراءة: .....................          

-2

القراءة: .....................          
         

0

املقياس الرئيس

املقياس الورني

املقياس الرئيس

املقياس الورني

شكل 6  اليوجد خطأ صفري

0.03 cm يجب أن تقل جميع القياسات مبقدار يجب أن تزيد جميع القياسات مبقدار cm 0.03شكل 7  شكل 8 

املقياس الرئيس

املقياس الورني
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.8.5 mm 2-    اقرأ املقياس الرئيس عند حافة األسطوانة اخلارجية. وتكـــون القراءة على املقيـــاس الرئيس في هذه احلالة هي
.)    mm ،1 mm الحظ أن املقياس الرئيس على طول الذراع املدرج يتم قياسه باملليمتر وعاماته هي(       

3-    اقرأ األعداد  mm         أو mm 0.01  على التدريج املتحرك املقابل خلـــط اإلسناد في املقيـاس الرئيس على الذراع. 
وفي هذه احلالة، فإن العدد يكون 40 ويعطي قيمة          يساوي mm 0.40. )الحـظ أن للتدريج املتحرك خمسني   
عامة تدريجية وهي مكافئة للمقدار          يساوي mm 0.50. والدورة الكاملة للتدريج املتحرك ذي اخلمسني   

عامـــة تسبب حركة مبقدار mm 0.5 على طول الذراع(.

ُيحسب قطر السلك عندئذ بإضافة قراءة الذراع mm 8.5 إلى قراءة التدريج املتحرك mm 0.40. أي أن:   -4
(8.5 + 0.40) mm قطر السلك يساوي  

8.90 mm يساوي                          

شكل 9  املقياس اللولبي امليكروميتري

استخدام املقياس ذو اللولب امليكرومتري أو )امليكروميتر( شكل 10 

املقياس ذو اللولب امليكرومتري )امليكروميتر(
 .25 mm ا لألطــــوال حتى يوفر هذا املقياس قياسات دقيـــــقة جّدً
فـتصل دقة قياســــه إلى mm 0.01 ± أو (cm 0.001 ±)، ويبني 

شكـل 10 املامــح الرئيسة لهــذه األداة، وكيفية استخدامها. 
واإلجـــراء املتبع لقيــــاس قطـــــر جسـم مـــا )في هذه احلـالة القطـاع 

العرضي لقضيب ما أو قطره( يتم كالتالي:
لــف األســطوانة اخلارجية حتى يقبض احملــور الثابت ومحور   -1
الدوران برفق على اجلســم املطلـــوب قيــــاسه. ومينع املقبض 
مستخــدم املقياس من بذل ضغط غير ضروري على اجلسم.

1
2 1

10040
100 50

100
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قياس الكتلة ثالًثا: 
وحــدة قيــاس الكتلــة وفًقــا للنظام الدولي للوحدات هــي الكيلوجــرام )kg(، وتقاس الكتل الكبيرة )مثل كتلة ســيارة( 
بالطن   )  1ton=1000k g = 103kg، بينما تقاس الكتل الصغيرة )مثل كتلة القلم الرصاص( باجلرام                    

.)10-3 kg يساوي (g) اجلرام(         

امليزان االنزالقي للكتل )ميزان بكفة واحدة( وامليزان اإللكتروني 
تقاس معظم الكتل املستخدمة في املعمل إما بامليزان االنزالقي للكتل، أو مبيزان إلكتروني كما هو مبني في الشكلني 14، 

15 على التوالي:
وبالنســبة للميــزان االنزالقــي للكتــل، توضع الكتلــة املجهولة على الكفــة، ونحصل على كتلتهــا بتحريك الثقل   

املتعلق بالذراع حتى يتوازن، ولذا فهو أساًسا ميزان بكفة واحدة وذراع.
أما امليزان اإللكتروني فهو أسهل في استخدامه، وأكثر دقة من امليزان االنزالقي، حيث توضع الكتلة املجهولة أعلى   

الكفة، وُيقرأ وزنها مباشرة على شاشة امليزان.

وعند استخدامك للميزان االنزالقي للكتل، انتبه للنقاط التالية:
التضع أجساًما مبللة على كفة امليزان. ) أ ( 

عند وزن مواد كيميائية أو أجسام حبيبية، ضعها في وعاء زجاجي )أو أوعية أخرى مناسبة( ذات كتلة معروفة. )ب( 

وعند استخدامك للميزان اإللكتروني، انتبه للنقاط التالية:
التزن أي شيء مبلل أو متسخ. ) أ ( 

تعامل برفق مع املقابض أو املفاتيح التي تديرها أو تضغط عليها. )ب( 
إذا كانت لديك أية شكوك، اسأل معلمك أو مشرفك. )جـ( 

قياس احلجم  رابًعا: 
يتناول هذا اجلزء الطرق الرئيسة لقياس حجوم السوائل، واألجسام الصلبة املنتظمة الشكل، وغير منتظمة الشكل.

األجسام الصلبة املنتظمة الشكل   -1
        األدوات: مسطرة مترية، أو القدمة ذات الورنية، أو امليكروميتر.

        الطريقة: قس أبعاد اجلسم الصلب واستخدم املعادلة املناسبة  حلساب احلجم بالسنتيمتر املكعب أو املتر املكعب.    
وإليك بعض األمثلة:   

حجم جسم كروي يساوي، πr3     حيث r تشير إلى نصف قطر اجلسم الكروي          ) أ (   
حجم متوازي مستطيات يساوي الطول � العرض � االرتفاع )ب(   

حجم أسطوانة يساوي، πr2 � االرتفاع حيث r تشير إلى نصف قطر أحد الطرفني )جـ(          

ميزان الكتل االنزالقي شكل 14 
شكل 15  ميزان إلكتروني

4
3
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األجسام الصلبة غير منتظمة الشكل  -2
األدوات: مخبار مدرج )ومعه وعاء إزاحة، عند الضرورة(.         

الطريقة:          
بالنسبة لألجسام الصغيرة التي تغوص في املاء، فإن حجم اجلسم يقاس باملعادلة V يساوي V2 - V1 حيث  ) أ (   

V1  تساوي حجم املاء قبل وضع اجلسم فيه.    
قراءة احلجم بعد وضع اجلسم في املاء.           V2 تساوي 

                         

      

)ب(  بالنسبة لألجسام الصغيرة )مثل قطعة من الفلني( التي تطفو فوق سطح املاء، استخدم ِثقل تغطيس   
)غامر( مثل قطعة فلز لضمان انغمار اجلسم الصغير متاًما.

بالنسبة لألجسام الكبيرة التي تغوص في املاء، فإننا نستخدم وعاء إزاحة ومخباًرا مدرًجا. )جـ(   

ملحوظة:  بالنسبة لألجسام الكبيرة التي تطفو فوق سطح املاء، استخدم ثقل تغطيس )غامر( بنفس الطريقة كما           
في اخلطوة )ب(.

شكل 16

حتذير: تأكد من أن مستوى العني يقع
علــى نفــس اخلــط مــع ســطح الســائل 
قبــل قراءة احلجــم v2 ،v1 بالســنتيمتر 

املكعب.

شكل 18

 شكل 17
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حجم كبير من السائل   -3
األدوات: مخبار مدرج، أو دورق قياس  

الطريقة: صب السائل في مخبار مدرج أو دورق قياس، واقرأ احلجم مباشرة.  

حجم صغير من السائل  -4
األدوات: سحاحة، أو ماصة   

الطريقة:  صب السائل في سحاحة، أو أدخل السائل في ماصة بواسطة مضخة يدوية مطاطية صغيرة، ثم اقرأ   
احلجم مباشرة.

سحاحة

ماصة

شكل 20

مالخظة :- 
وحدة قياس احلجوم الشائعة للسوائل هي )Lit( حيث   

                             
1Lit=   10 -3 m3                            

16
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صقل املهارات

صقل املهارات )1(: القياس ووحدات القياس
ستؤدي في كراسة النشاط العملي هذه استقصاءات كمية كثيرة، ستشمل قياس الكميـات وحساب بعض النتائج. ومن 

الضروري تقدمي وحدات القياس أوًلا حتى تكون القياسات واحلسابات ذات مغزى واضح.
وتعتبر أية كميـــة في الفيزياء بدون وحدات قياس عدمية الفائدة. تخيل أنك تســأل شــخص )ما( عن املســافة بني نقطتني 
وتكون اإلجابة 2.3 فقط. إن العدد 2.3 ليس له معنى بدون وحدات قياس، فقد يعني 2.3 شــبر، أو 2.3 بوصة، أو 2.3 
كيلومتر، أو 2.3 ملليمتر. تختلف جميع هذه القياســات عن بعضها البعض رغم متاثل القيمة العددية، ومن هنا تتضح 

لنا أهمية وحدات القياس.
وفي كل مرة تقيس، تذكر أن القياس يشمل جزئني:

العدد الذي ميثل احلجم أو قيمة القياس. ) أ ( 
وحدات ذلك القياس. )ب( 

تدريب  
اذكر اسم بعض وحدات القياس الشائعة ووحدة القياس الدولية للكميات التالية:  -1

وحدة القياس الدولية وحدات القياس الشائعة                         الكمية                       
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الزمن   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتلة    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  درجة احلرارة   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الطول   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  احلجم   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  املساحة    

وضح اخلطأ في اجلمل التالية:  -2
اجلملة                                                                          امللحوظة     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ     0.20 kg وزن قطعة من اخلشب يساوي ) أ (   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ  درجة حرارة املاء تساوي ˚60    )ب(   
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صقل املهارات )2(: حتويل وحدات القياس
تتطلب أحياًنا جتارب الفيزياء حتويل كميات من وحدة قياس إلى وحدة قياس أخرى مماثلة لها، فقد تريد على سبيل املثال 

.m3 إلى cm3 وحتويل ،kg إلى g وألداء ذلك يجب حتويل .kg m-3 0.800 بوحدة القياس g cm-3 التعبير عن قيمة
وبالنسبة للطاب الذين يواجهون مشاكل عند أداء هذا التحويل، توجد طريقة بسيطة قد تريد جتربتها، ولكــن بالنسبة 

لهــؤالء الواثقـــــني في أداء حتويـــــل وحدات القياس فمن األفضل لهم االلتــزام بطريقتهم. وفيما يلي الطريقـة البسيطة:
 

                            1 kg 1000 تساوي g             1        و m 100 تساوي cm                           

                                 تساوي 1          و             تساوي1             
 

ونسمى تلك بالعوامل.   

وللتعبيــر عــن g cm-3 0.800، ميكنــك ضرب سلســلة مــن العوامل إللغاء وحــدات القياس التي التريدهــا، والبقاء على 
الوحدات التي تريدها.

وميكن التعبير عن g cm-3 0.800 بـهذه الطريقة      

                                                �               �                �               �                

     

   :m 15 بوحدة mm وللتعبير عن

 1000 mm 1 تساوي m                   
                                                                        تساوي 1         

       
                                           0.015 m    تساوي                     �                                                                     

تدريب 
.kg 562 بوحدة g عبِّر عن  -2    .m 35 بوحدة cm عبِّر عن  -1

.cm3 3.2 بوحدة m3 عبِّر عن  -4  .m2 200 بوحدة cm2 عبِّر عن  -3

.cm 0.98 بوحدة m عبِّر عن  -6  .m 102 بوحدة mm عبِّر عن  -5

.cm2 500 بوحدة mm2 عبِّر عن  -8  .g cm-3 600 13 بوحدة kg m-3 عبِّر عن  -7

.cm3 150 بوحدة ml عبِّر عن  -10  .m s-1 2500 بوحدة cm min-1 عبِّر عن  -9

1 kg
1000 g

0.800 g

1 cm3

15 mm
 1

100 cm
1 m

0.800 g

1 cm3

1 kg

1000 g

100 cm

1 m

100 cm

1 m

100 cm

1 m

1 m

1000 mm
1 m

 1000 mm

    800 kg m-3 تساوي
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صقل املهارات )3(: التعبير عن الكميات باألرقام املعنوية املناسبة
يعتبر إجراء القياسات وحساب النتائج من املهام التي سيتحتم عليك أدائها في أية جتربة. ويجب اإلشارة إلى حدود دقة 
القياسات أو النتائج. إن عدد األرقام املعنوية في قيمة قياس أو نتيجة عددية يشير إلى الدقة املستخدمة. تعلمت عن 
األرقام املعنوية في مادة الرياضيات التي درستها في املرحلة األساسية، فإذا كنت نسيت قواعد حتديد عدد األرقام املعنوية 

في عدد ما، فإن اجلدول التالي ينشط ذاكرتك.

وكما ترى من األمثلة في اجلدول، فإن علماء الفيزياء يهتمون بطريقة التعبير عن األعداد. فإن الرقم 5 على سبيل املثال 
ميكن أن يعني 5.0 أو 5.00 لعالم الرياضيات، أما بالنسبة لعالم الفيزياء فإن الرقم 5 يختلف عن 5.0 أو 5.00. وفي املرة 

التالية التي تكتب أو حتسب فيها قيمة ما في جتربتك، اسأل نفسك: مامدى الدقة املتضمنة في القيمة؟
تدريب

اذكر عدد األرقام املعنوية والقيم املتضمنة في القياسات التالية.
القيمة املتضمنة عدد األرقام املعنوية   القيمة   

بني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2.3 kg  -1
بني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   0.310 m  -2
بني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   0.31 m  -3
بني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   29˚C  -4
بني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   29.5˚C  -5

بني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   10.2 s  -6
بني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   10.20 s  -7
بني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   0.007 kg  -8
بني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   7.0 � 103 g  -9
ــ  بني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   515 mm  -10

  

يتضمن القيمة بني 0.4 ، 0.6
يتضمن القيمة بني 0.49 ، 0.51

يتضمن القيمة بني 0.499 ، 0.501
يتضمن القيمة بني 0.04 ، 0.06

يتضمن القيمة بني 0.049 ، 0.051
يتضمن القيمة بني 4 ، 6

يتضمن القيمة بني 4.9 ، 5.1
تتضمن القيمة بني 4.99 ، 5.01
تتضمن القيمة بني 1.51 ، 1.53

تتضمن القيمة بني 15100 ، 15300
قد يكون الصفر ذو داللة، فإذا كان كذلك

فإن القيمة املتضمنة ستقع بني 149 ، 151. وإذا كان الصفر ليس ذو 
داللة فإن القيمة املتضمنة ستقع بني 140 ، 160.

تتضمن القيمة بني 140 ، 160
تتضمن القيمة بني 149 ، 151

1
2
3
1
2
1
2
3
3
3

2 أو 3 )مبهم(

2
3

0.5    
0.50  
0.500
0.05 

0.050
5      

5.0   
5.00 
1.52 

1.52 � 104

150

1.5 � 102

1.50 � 102

القيمة              عدد األقام املعنوية                            امللحوظات

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



21

صقل املهارات )4(: معاجلة األعداد 
كجــزء مــن حســاباتك للتوصل إلى النتيجــة، قد يكون عليك جمع، أو طرح، أو ضرب، أو قســمة األعداد، وميكن إجراء 
تلــك العمليات احلســابية بســهولة باســتخدام اآللة احلاســبة، ولكن القيمة املتوصــل إليها بعد أداء جميــع العمليات باآللة 
احلاســبة غالًبا ما حتتوي على أرقام معنوية كثيرة. ولقد تعلمنا في الدرس الســابق أنه يجب توخي احلرص عند التعبير عن 
النتائج باستخدام العدد الصحيح من األرقام املعنوية. وستوضح األمثلة التالية بعض األساليب املقبولة للتعبير عن نتائجك 

بالعدد الصحيح من األرقام املعنوية.
ضرب وقسمة األعداد 

من املقبول غالًبا في عمليات الضرب والقســمة اســتخدام نفس عدد األرقام املعنوية في خارج القســمة أو ناجت الضرب كما 
في العامل األقل دقة.

)القيمة باآللة احلاسبة: 3.46462(   3.46 تساوي            0.211   �   16.42 ) أ ( 
)3 أرقام معنوية( )3 أرقام معنوية(      )4 أرقام معنوية(            

)القيمة باآللة احلاسبة: 2.968(  3.0 تساوي                0.530   �                   5.6 )ب( 
)رقمان معنويان( )3 أرقام معنوية(            )رقمان معنويان(             

)القيمة باآللة احلاسبة: 0.448275862(   0.45 تساوي    14.50  ÷  6.5 )جـ( 
)رقمان معنويان( )4 أرقام معنوية(            )رقمان معنويان(             

)القيمة باآللة احلاسبة: 200.4(  2 � 102 تساوي               0.5         ÷               100.2 )د( 
)رقم معنوي واحد( )رقم معنوي واحد(          )4 أرقام معنوية(    

جمع وطرح األعداد 

توضح األمثلة التالية كيفية معاجلة األرقام املعنوية في اجلمع والطرح.
)القيمة باآللة احلاسبة: 62.03(             62.0 = 1.53 + 60.5 -1 
)القيمة باآللة احلاسبة: 4.132(                     4.1 = 1.7 + 2.432 -2 
)القيمة باآللة احلاسبة: 6.621(                 7 = 0.7 + 3 + 2.921 -3 
  )القيمة باآللة احلاسبة: 15.168(          15.2 = 0.232 - 15.4 -4 
)القيمة باآللة احلاسبة:101.7(                  102 = 18.3 - 120 -5 

الحظ احتواء القيمة النهائية في جميع أمثلة اجلمع والطرح على نفس عدد األرقام العشرية، أو حتتل نفس القيمة املكانية 
مثل العامل األقل دقة.

تدريب
احسب ما يلي وأعط اإلجابة في الصورة املقبولة

1- 3.254 m ÷ 2.0 m =
2- 5.120 kg ÷ 3.1 m3 =
3- 10.2 cm + 3.42 cm + 6.5 cm =
4- 7.270 kg - 3.4 kg =
5- 19.8 m � 0.32 m =
6- 1.252 m � 0.612 m2 =
7- 700 g + 40.2 g + 9.4 g =
8- 18.5 m - 0.22 m =
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صقل املهارات )5(: متثيل البيانات في رسوم بيانية
يوضح التمثيل البياني العاقة بني كميتني، وُترسم عادة الكمية التي ميكنك التحكم بها وتغييرها على محور السينات، 
ويجــب تنويــع هــذه الكميــة بخطوات منتظمة في التجربة .وُترســم الكمية التي تعتمد على الكميــة التي تتحكم بها أو 

تغيرها على محور الصادات.
ويجب ماحظة النقاط التالية عند إعداد الرسوم البيانية:

.t )s(  أو )s( الزمن ،)ا من احملورين  اسم الكمية )الوحدة(، مثل الزمن )الثانية يجب تسمية كّلً ) أ ( 
اســتخدم مقياًســا مائًمــا لرســم شــكل بياني كبير بقدر ما تســمح املســاحة املتاحــة. يجب أن تقــع النقاط في  )ب( 

.14 cm 10 في cm ضمن مستطيل ذي مساحة ليست أقل من
يجب أال يقل عدد األرقام املعنوية على املقياس عن العدد املوجود في جدول النتائج. )جـ( 

يجب وضع العامات املطلوب رســمها في الرســم البياني بوضوح وبدقة. ونوصي برســم عامات )+( أو نقاط  )د( 
داخل دوائر       للتعبير عن النقاط.

ا مســتقيًما أو منحنى سلًســا، واستـخـــدم  لناجت خّطً )هـ(  الحتاول وصل جميع النقاط على الرســم البياني، فلن يصبح ا
بـــدًلا من ذلك مســطرة شــفافة ملســاعدتك على رســم أفضل خط مســتقيم أو منحنى مرن لرســم منحنى ســلس 

خال معظم النقاط. تذكر أن تستخــــدم قلم رصاص حاد 2B لرســم اخلط املســتقيم أو املنحنى.
عند حتديد ميل اخلط املستقيم، ارسم مثلًثا كبيًرا )بخطوط متكســـرة(، واستخــدم الطريقـــة اإلحداثية لتحديد  )و( 

امليل. التنس تسمية احملاور اإلحداثية على الرسم البياني.
يجب توضيح دليل كيفية احلصول على القراءة من الرسم البياني مثل: )ز( 

املثلث املرسوم حلساب امليل.  )1(  
اخلطوط املرجعية )املتكسرة( إليجاد نقطة على احملور األفقي تناظر نقطة على احملور الرأسي أو العكس .  )2(  

وتبني الرسومات التالية التمثيات البيانية املقبولة وغير املقبولة:

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



23
23

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



24
24

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



25

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



26

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



27

صقل املهارات )6(: قراءة التمثيالت البيانية
بعــد جتميعــك لبيانــات التجربــة، قد تريد معرفة كيفيــة ارتباط املتغيريــن ببعضهما البعض. طريقة ســهلة لفحص العاقة 

الرياضية بني املتغيرين هي التمثيل البياني. يشير التمثيل البياني إلى االجتاه العام للعاقة الرياضية بني املتغيرين.
وبالنســبة لصفــك، فإنــك قد تواجه عاقتني رياضيتني شــائعتني. فــإذا X و Y املتغيران املراد اســتقصاءهما، فإن العاقتني 

الرياضيتني ستكونان كالتالي:
1) y = kx                                                                                        )ثابت k ،x  تتناسب طردّيًا مع y(
2) y =                                                                                                       )ثابت k ،x  ا مع )y تتناسب عكسّيً

  y =      هذه عاقة   y = kx هذه عاقة

ونقول 
ا مع x في هذه العاقة. بأن y تتناسب عكسّيً

الحظ مايلي في هذه العاقة
.     y تنقص إلى y 2، فإنx إلى x عندما تزيد •

.     y تنقص إلى y 3، فإنx إلى x عندما تزيد •
     .4y تزيد إلى y فإن ،      x إلى x عندما تنقص •

     .2y تزيد إلى y فإن ،     x إلى x عندما تنقص •

k 
x

 k
x

1
2
1
3 1

4
1
2

الحظ مايلي في هذه العاقة
.2y تزيد إلى y 2، فإنx إلى x عندما تزيد •
.3y تزيد إلى y 3، فإنx إلى x عندما تزيد •

        y تنقص إلى y فإن ،      x إلى x عندما تنقص •

       y تنقص إلى y فإن ،      x إلى x عندما تنقص •

ونقول 
بأن y تتناسب طردّيًا مع x في هذه العاقة.

1
2

1
2

1
4

1
4
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تدريب:

                                                    

يبني هذا التمثيل البياني العاقة بني القوة احملصلة املؤثرة على جسم ما وعجلة هذا اجلسم.
ماذا تقول عن العاقة بني a ، F؟  )1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ا للعجلة، تنبأ بالقوة احملصلة املطلوبة لتحرك اجلسم  إذا عرفت أن هذه العاقة صحيحة حتى في وجود قيم كبيرة جّدً  )2(

بعجلة مقدارها:
  1(                          ?                     )F = 15 N ،                        ملحوظة: عندما(                     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2(                          ?                     )F =25 N ،                         ملحوظة: عندما(                         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

a (ms-2)

 a = 1.2 ms-2

 a = 2.0 ms-2

 a = 0.6 ms-2

 a = 1.0 ms-2

a
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التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تدريب املهارات )امليكانيكا(     
أجرى أحد الطاب جتربة لتحديد قيمة عجلة اجلاذبية األرضية (g) مستخدًما البندول البسيط. 

بأخذ  التالية  النتائج  إلى  التوصل  مت   ،100.0 cm إلى   40.0 cm بني  تتراوح  والتي   L للطول  املختلفة  للقيم  بالنسبة 
.L مجموعتني من القراءات الزمنية لـ 20 ذبذبة لكل قيمة من  قيم الطول

فإذا كانت <t> هي متوسط املدة الزمنية لكل 20 ذبذبة، وإذا كانت           =         الزمن الدوري للذبذبة الواحدة، سجل قيم  
L , τ   في اجلدول التالي:

1 , τ2
  , <t> ,   τ            

املدة الزمنية لـ 20 ذبذبة

L (cm) 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0طول اخليط 

25.1 28.3 29.0  33.6 35.6 37.7 40.2 

25.3 28.1 31.0  33.5 35.8 37.9 40.0 t1 (s) 

تدريبات للممارسة العملية

سدادة منشطرة

ثقل البندول

<t>
20

t1 + t2

2
<t> =                      τ  =   <t>

20

t2 (s) 

املدة الزمنية لـ 20 ذبذبة
(s)<t> L (cm)

t1 (s) t2 (s)          (s)(s2)τ 2

2

 τ
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مبعلومية أن الزمن الدوري     يرتبط بالطول L والعجلة الناجتة عن اجلاذبية g باملعادلة              

 = 2π √     

ا مستقيًما ألن   فإن الرسم البياني للمدة الزمنية  2     مقابل L سيعطي خّطً

.      = L                  

.g مع           والتي ميكن من خالها التوصل إلى m وعادل ميل اخلط املستقيم ،L ا املدة الزمنية  2    مقابل مثل بيانّيً

:gو m حساب

L
g

4π2

g
4π2

g

2

 τ
 τ

 τ
 τ

 τ
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قياس الطول 
(50 ml) مسطرة مترية    كأس صغيرة األدوات 

القدمة ذات الورنية     كرة فوالذية   
املقياس ذو اللولب امليكرومتري    قطعة قصيرة من سلك سميك   

 
خطوات العمل  

افحص املسطرة املترية، وحتقق من أصغر قراءة عليها. ) أ ( 
أصغر قراءة )قسم واحد( = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

قس ارتفاع مقعدك من األرض عند أربعة مواقع مختلفة، ثم احسب متوسط ارتفاع مقعدك. )ب( 

متوسط ارتفاع املقعد، cm ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =       
افحص القدمة ذات الورنية، وتأكد من أصغر قراءة عليها. حتقق أيًضا من وجود أي خطأ صفري. )جـ( 

                       أصغر قراءة )قسم واحد على الورنية(،       cm ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =
اخلطأ الصفري على القدمة ذات الورنية )إذا ُوِجَد(،   cm ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =           

استخدم القدمة ذات الورنية لقياس القطر الداخلي واخلارجي للكأس في ثاثة مواقع مختلفة.  )د( 
أوجد متوسط القطر الداخلي واخلارجي.          

      

متوسط القطر الداخلي،    cm ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =   
متوسط القطر اخلارجي،    cm ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =   

املوقع
االرتفاع )سم(

              2               1

(cm) القطر الداخلي الصحيح(cm) القطر اخلارجي الصحيح املوقع

1

2

3

التجربة 1
التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   4               3  
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افحص  املقياس ذو اللولب امليكرومتري، وتأكد من أصغر قراءة عليه، ثم حتقق أيًضا من وجود أي خطأ صفري. )هـ( 
أصغر قراءة )قسم واحد على األسطوانة اخلارجية(، mm ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =         

اخلطأ الصفري للمقياس اللولبي امليكرومتري )إن وجد(، mm ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =          
استخدم املقياس ذا اللولب امليكرومتري لقياس قطر السلك والكرة الفوالذية في 3 مواقع مختلفة. )و(  

أوجد  متوسط قطر السلك والكرة الفوالذية.         

             متوسط قطر السلك، mm ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =
متوسط قطر الكرة الفوالذية، mm ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =   

سؤال تعديل
بــدون اســتخدام املقيــاس ذي اللولــب امليكرومتــري، اقترح طريقة لقياس قطر قطعة طويلة من الســلك. ميكنك اســتخدام 

مسطرة مترية وقضيب زجاجي منتظم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       

(mm) قطر السلك الصحيح(mm) القطر الصحيح للكرة الفوالذية املوقع

1

2

3
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لتعيني العالقة بني زمن الذبذبة )الزمن الدوري( وطول البندول البسيط
                       120 cm خيط طوله األدوات 

ساعة إيقاف   
ثقل البندول                                                              

مشابك    
مسطرة مترية                                                             

حامل املعوجة    
سدادة منشطرة                           

 
 

خطوات العمل
ثبت أحد أطراف اخليط بثقل البندول، وثبت الطرف الثــاني بإحكام في الســـدادة املنشطرة ُمكوًنا بندوًلا طوله  ) أ ( 

L= 100.0 cm )انظر الشكل(.  
أزح ثقل البندول إزاحة صغيرة بعيًدا عن موضع االتزان (θ < 10º)، ثم ادفعه إلحداث ذبذبة في نطاق تلك اإلزاحة.  )ب( 
ميكن أن تكون الذبذبة الكاملة في مدى من النقطة A إلى النقطة C، ثم تعود إلى A، أو من C إلى A ثم تعود إلى 

C )انظر شكل 2(.
ارصد الفترة الزمنية لعشرين ذبذبة باستخدام ساعة إيقاف. سجل الوقت t1 ثم كرر رصد الزمــن لـ 20  )جـ( 

ذبذبة أخرى وسجل الوقت t2. احسب متوسط الفترة الزمنية <t> ثم الزمن الدوري        باستخدام العاقة،          =            
ر طول اخليط L بجذب طرفه العلوي، ثم كرر اخلطوات )ب(، )جـ( لقيم l تتراوح من  قصِّ ) د( 

.40 cm 90 إلى cm  
ضع سبع مجموعات من قيم  t> ،t2 ،t1 ،L> ،     في جدول. )هـ( 

.L ا الزمن      مقابل الطول مثل بيانّيً ) و( 
من  التمثيل البياني، اذكر العاقة بني الزمن      وطول L البندول. ) ز( 

التجربة 2

سدادة منشطرة
خيط

مشابك

مسطرة مترية

ساعة إيقاف 

حامل 

)شكل1(

ثقل

التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<t>
20

L

 τ

 τ  τ

 τ
 τ
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    <t> ،t2 ،t1 ،l، قراءة كل من

االستنتاج 

أسئلة 
اذكر اثنني من االحتياطات الوقائية التي عليك اتخاذها في هذه التجربة.  -1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) أ (   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ب(   

من نتائجك، ما الطول التقريبي للبندول الذي حقق فترة زمنية قدرها s 2؟  -2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

سؤال تعديل
ميكن لساعة اإليقاف التي لديك إعطاء قراءات دقيقة حتى 0.1 من الثانية أو أدق )مثل s ،30.4 s 48.72(. افترض اآلن 
أن لديك ساعة إيقاف أقل دقة، تعطى قراءات دقيقة حتى ثانية واحدة فقط )مثل: s ،30 s 48(. كيف تعدل حينئذ 

خطوات التجربة للحصول على القيم الدقيقة للزمن الدوري     ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 τ

 τ

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



36

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



37

لتعيني عجلة السقوط احلر g، باستخدام البندول 
           .1.5 m ثقل بندول موصول بخيط قطني طوله األدوات 

ساعة إيقاف   
حامل، ومسمار، ومشبك                                                                                 

مسطرة مترية   
سدادة مشطورة                                                                                            

"L = 1.200 m" ،بطاقة مدون عليها   

خطوات العمل
) أ ( ضــع البنــدول علــى ارتفــاع ثابت فوق أرضية الغرفة. ميكن تغيير طول البندول، ولكن الميكن تغيير املســافة الكلية 

من احلامل الثابت إلى األرضية L، كما هو موضح بالرسم.
سجل قيمة L كما هو موضح على البطاقة. )ب( 

.0.500 m حوالي x اضبط طول البندول حتى يكون )جـ( 
.x قس وسجل املسافة ) د( 

أزح ثقل البندول ملسافة قصيرة لكي يتأرجح. تأكد من أن البندول اليصطدم باملنضدة. )هـ( 
قس، وسجل t20، الزمن املستغرق حلدوث 20 ذبذبة كاملة. يبني شكل 2 حركة الذبذبة الكاملة. ) و( 

احسب وسجل     ، الزمن املستغرق لذبذبة واحدة كاملة، ثم احسب وسجل 2       . ) ز( 
 0.200 m بني x كرر اخلطوات من )جـ( إلى )ز( للحصول على األقل على خمس مجموعات من القراءات لقيم )ح( 

.1.000 mو  
ا (s2 (        )محور الصادات( مقابل x (m) )محور السينات(. مثل بيانّيً )ط( 

ميل التمثيل البياني G سالب. جتاهل اإلشارة السالبة ثم عني G، ميل التمثيل البياني. ثم وضح كيف توصلت إلى  )ى( 
املعلومات الضرورية من متثيلك البياني.

  . g =         ،باستخدام املعادلة ،g احسب قيمة عجلة السقوط احلر )ك( 

التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتجربة 3

40
G

2

 τ

 τ
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تسجيل القراءات

 g حساب

االحتياطيات املتخذة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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لتعيني قيمة عجلة السقوط احلر 
ثقل البندول                                                            األدوات 

مسطرة مترية   
                                            )2 m خيط من القطن )طوله                         

ساعة إيقاف   
حامل  )مبشبك على ارتفاع m 1.4 عن األرض(                        

خطوات العمل 
تأكد عند إجراء هذه التجربة أن املشبك يرتفع دائًما m 1.4 عن املستوى األرضي، وال حترك احلامل أو تضبط ارتفاع  ) أ (  

املشبك بشكل غير ضروري.
امســك املشــبك بإحــدى يديك بإحكام، واســتخدم اليد األخرى جلــذب خيط البندول ببطء خال املشــبك حتى  )ب( 

يصبح ثقل البندول على ارتفاع m 0.30 من األرض.
.h قس، وسجل، على قدر اإلمكان من الدقة، مستخدًما املسطرة املترية ارتفاع قاع ثقل البندول عن األرض )جـ( 

كرر القياس، واحسب، وسجل متوسط القياسني. ) د( 
ضع البندول في وضع التذبذب كما هو مبني في املنظر األمامي في الشكل السابق. )هـ( 

عني، وسجل t، الزمن الذي استغرقته 20 ذبذبة كاملة. ) و( 
كرر عملية التعيني، ثم احسب، وسجل متوسط القيمتني. ) ز( 

τ  ، الزمن الدوري لذبذبة البندول. مستخدًما متوسط القيمة، احسب، وسجل   )ح( 
 ،0.60 m ،0.45 m ، h كرر اخلطوات من )أ( إلى )ح( للحصول على قيم       للقيم التقريبية التالية لارتفاع )ط( 

.0.90 m ،0.75 m  
ْن في جدولك القيم املناظرة لـ          2              ضع جميع القياسات في جدول، وَضمِّ )ي( 

ــا T 2 (s2) )محور الســينات( مقابل h (m) )محور الصادات(، وميكــن احلصول على ميل التمثيل البياني من  )ك(مثــل بيانّيً
  .k = 39.5 m s-2 ،هي عجلة السقوط احلر g حيث G =         ،املعادلة  

عني امليل G في متثيلك البياني، ووضح عليه القيم التي استخدمتها لتعيني امليل. )ل( 
.g استخدم امليل للتوصل إلى قيمة )م( 

التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتجربة 4

k
g

 τ
 τ ، τ

 τ

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



41

 0.30 m حوالي h عندما يكون االرتفاع h قراءة قيم

 h حساب متوسط قيمة االرتفاع

 0.30 m حوالي h عندما يكون االرتفاع t قراءة قيم الزمن

  t حساب متوسط قيمة الزمن

 0.30 m حوالي h عندما يكون االرتفاع τ  حساب الزمن

  ،  τ  ، τ  ،  t ،h ، جدول قياسات وقيم

G تعيني ميل التمثيل البياني

k = 39.5 m s-2 ،حيث ،G =      ،باستخدام املعادلة g تعينيk
g

2
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الستقصاء اعتماد مدة التذبذب الرأسي لزنبرك به ثقل على احلمل 
زنبرك حلزوني                                                                 األدوات 

حامل مبشبك واحد ورأس مصقول واحد   
قات املوجودة بها(           كتل مشقوقة )ابتداًء من g - 0 250 تشمل العاَّ                       

ساعة إيقاف   

خطوات العمل
ْق أحد طرفي الزنبرك احللزوني في املشبك والرأس املصقول املوجود باحلامل. َعلِّ ) أ ( 

ل الكتل املشقوقة في الطرف احلر للزنبرك حتى ميكن قياس الوقت الذي يستغرقه الثقل املعلق ألداء 20 ذبذبة  َحمِّ )ب( 
رأسية كاملة.

سجل الزمن t1 الذي يستغرقه الثقل F ألداء 20 ذبذبة رأسية كاملة. كرر رصد الزمن الازم حلدوث 20 ذبذبة رأسية  )جـ( 
  .T =          ،)ومن ثم مدة الذبذبة الواحدة )الزمن الدوري <t> ثم احسب متوسط الزمن ،t2 وسجله  

.2.00 N 0.50 حتى N كرر اخلطوات )ب، جـ( مع استخدام قيم أخرى للثقل تبدأ من ) د( 

سجل على األقل ست قيم لكل من τ2 ،τ،<t> ،t2 ،t1 ،F في جدول. )هـ( 

.N s-2 للتمثيل في m مقابل الزمن 2   ، ثم حدد ميل F ا الثقل مثل بيانّيً ) و( 
 N m-1 في k هي ثابت الشد للزنبرك، أوجد قيمة kو ،g = 9.81 m s-2 حيث F = g k

4π2
مبعلومية أن، 2     ) ز( 

مبعادلة ميل املنحنى m مبا يلي           .   

.T2 ، τ ،<t> ،t2 ،t1 ،F قراءة

ذبذبة رأسية

زنبرك حلزوني

التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتجربة 5

<t>
20

g k
4π2

τ

τ
τ

2τ
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  k و m حسابات

االحتياطات املتخذة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لتعيني كثافة
جسم صلب منتظم الشكل  )1(

جسم صلب غير منتظم الشكل  )2(

لتعيني كثافة جسم صلب منتظم الشكل   1-2
زجاجة لدائنية صغيرة املقياس ذو اللولب امليكرومتري  األجهزة: 

20 كرة فوالذية صغيرة ميزان                                                
خطوات العمل  

.m1 زن الزجاجة اللدائنية الصغيرة الفارغة لتعيني كتلتها ) أ ( 
.m2 ضع جميع الكرات الصغيرة في الزجاجة اللدائنية، ثم زنها مرة أخرى وارصد الكتلة )ب( 

قس قطر d واحدة من الكرات الفوالذية عند موقعني مختلفني. )جـ( 
تسجيل القراءات 

     m1 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ g ،كتلة الزجاجة اللدائنية الفارغة                            
m2 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ g ،كتلة الزجاجة اللدائنية وجميع الكرات الفوالذية   

        اخلطأ الصفري في املقياس ذو اللولب امليكرومتري، mm ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =.

العمليات احلسابية  
g ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =                                         كتلة 20 كرة فوالذية، 
M = كتلة كرة فوالذية واحدة،    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

g ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =                                                                           
d = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ cm  ،قطر كرة فوالذية واحدة بالسنتيمتر                 

                                    )3.14  = π حيث(   V =     π         3   ،حجم كرة فوالذية واحدة                             
  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =
                                                cm3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

املتوسط

d (mm) ،القطر الصحيح

القراءة الثانيةالقراءة األولى 

التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتجربة 6

d
2

4
3
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 ρ =                                             ،كثافة الصلب                                 
                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =
                                     g cm-3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =
                                   kg cm-3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

2-2  لتعيني كثافة جسم صلب غير منتظم الشكل 
سدادة زجاجية مخبار مدرج  األدوات 

خيط سميك ماء                            
مقص ميزان                                

مناديل ورقية                    

خطوات العمل 
.M زن السدادة الزجاجية لتعيني كتلتها ) أ ( 

.V1 صب املاء في املخبار املدرج حتى حوالي ثلثه، ثم شاهد قراءة احلجم )ب( 
.V2 اربط السدادة الزجاجية بخيط وأنزلها برفق في املاء، ثم الحظ قراءة احلجم )جـ( 

 .V2 - V1 يساوي V حجم السدادة الزجاجية ) د( 
ارفع السدادة الزجاجية من املاء، وجففها باستخدام منديل ورقي. )هـ( 

.V2 - V1 و V2 ثم احصل على القيم املناظرة لألحجام ،V1 كرر اخلطوة )ب( مرتني بقيم مختلفة من احلجم ) و( 

تسجيل القراءات 

V = (V2 - V1) = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ cm3 ،متوسط حجم السدادة الزجاجية    

V1  (cm3)

V2 (cm3)

(V2 - V1) (cm3)

احملاولة الثالثةاحملاولة الثانيةاحملاولة األولى

V1

V2

M
V
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اخلطوات احلسابية 
       ρ  =                 ،كثافة الزجاج                                                     

                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =
                                     g cm-3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =
                                   kg cm-3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

أسئلة
في التجربة )2-1(، ماسبب استخدام 20 كرة فوالذية بدًلا من كرة فوالذية واحدة؟  -1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

في التجربة )2-2(، اذكر اثنني من االحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام املخبار املدرج.  -2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

سؤال تعديل 
إذا ذاب جسم صلب غير منتظم في املاء )مثل قطعة من السكر(، كيف تعدل خطوات التجربة )2-2( لتعيني كثافة 

اجلسم الصلب غير املنتظم؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

M
V
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لتعيني كثافة الزجاج  
مسطرة مترية                           األدوات 

عشر شرائح مجهر   
محور ارتكاز الرافعة                                                       

  50 g كتلة   

خطوات العمل 
مستخدًما املسطرة املترية، قس الطول l والعرض w لشريحة مجهر.  )1( ) أ ( 

.T ضع عشر شرائح فوق بعض، ثم قس مجموع سمكها  )2(       
عني احلجم V لكومة الشرائح مستخدًما املعادلة V تساوي الطول � العرض � االرتفاع.  )3(       

وازن املسطرة )عند نقطة املنتصف( على محور ارتكاز الرافعة.  )1( )ب( 
)2(  ومع االحتفاظ باملسطرة املترية متوازنة عند هذه النقطة، ضع كومة الشرائح على أحد جوانب املرتكز،       

والكتلة g 50 على اجلانب اآلخر، ثم اضبط موقعهما حتى تتوازن املسطرة مرة أخرى. اجعل املسافات 
كبيرة قدر اإلمكان بني محور ارتكاز الرافعة وبني كل من كومة الشرائح والكتلة على اجلانب اآلخر، ثم 

قس املسافات x،y كما هو موضح بالرسم.  
.M = 50       ،باجلرام(، مستخدًما املعادلة( M احسب كتلة كومة الشرائح  )3(       

احسب كثافة الزجاج حيث الكثافة تساوي      )جـ( 

قراءة الطول، والعرض، واالرتفاع 

yx

محور  ارتكاز  الرافعةشرائح
كتلة

التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتجربة 7

x
y

M
V
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V حساب احلجم

  x ،y قراءة املسافات

  M حساب الكتلة

حساب الكثافة 
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التجربة 8

للتحقق من مبدأ العزوم
حامل مبشبك ورأس مصقول  50 cm مسطرة مترية ذات ثقب عند عامة األدوات 

دبوس بصري )طوله على األقل cm 5(              باستيسني                           
خيط                                                      .100 g ،50 g كتلتان وزنهما                          

 
 

        

خطوات العمل
ا مبشبك على ارتفاع cm 25 فوق املنضدة. ثبت املسمارالبصري أفقّيً ) أ ( 

أدر محور املسطرة املترية عند عامة cm 50. يجب أن تكون املسطرة املترية قادرة على الدوران بحرية. )ب( 
ا. فإن لم تكن كذلك، أضف الباستيسني إلى املسطرة املترية حتى  تأكد إذا املسطرة املترية قادرة على التوازن أفقّيً )جـ( 

يحدث التوزان.
باستخدام حلقة، علِّق الكتلة، m1 = 50 g على أحد جوانب املسطرة املترية عند عامة cm 5 حتى تكون املسافة  ) د( 

.45.00 cm 50 حتى محور االرتكاز هي g من الكتلة التي وزنها d1

ا بتعليق الكتلة، m2 = 100 g على اجلانب اآلخر. قس املسافة d2 من الكتلة g 100 حتى محور  وازن املسطرة أفقّيً )هـ( 
االرتكاز ثم سجل النتائج في اجلدول التالي.

.20 cm25، و cm30، و cm35، و cmو ،d1 = 40 cm ،كرر اخلطوات )د(، )هـ( عندما تكون قيمة املسافة ) و( 
ا املسافة d1 مقابل املسافة d2 ثم حدد ميل m التمثيل. مثل بيانّيً ) ز( 

اجلدولة
العزوم في عكس اجتاه 

عقرب الساعة
العزوم في اجتاه عقرب

املسافة  الساعة املسافة      W1  = m1g

  W1 � d1 (N cm) W1 (N)

التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    W2  = m2g

d1 (cm)W2 (N)d2 (cm)  W2 � d2 (N cm)
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)m( العملية احلسابية لـ

االستنتاج
 (W1 � d1) إلحداث توازن للمسطرة املترية )أي، اتزان دوراني(، يجب أن تكون العزوم في عكس اجتاه عقــرب الساعة

              (W2 � d2) حول احملور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  للعزوم في اجتاه عقرب الساعة

سؤال  
ملاذا لم يتم أخذ ثقل املسطرة  في االعتبارعند حساب العزوم؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

سؤال تعديل
إذا كان لديك مسطرة مترية منتظمة ذات كتلة مجهولة )بني g ،50 g 80( ومنشور زجاجي وقطعة كتلة g 50، صف 
كيفية استخدامك ملبدأ العزوم لتحديد الكتلة الصـحيحة للمسطرة املترية. من أي النواحي ميكن أن تكون هذه الطريقة 

أفضل من الطريقة التي مت وصفها في هذه التجربة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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لتحديد موقع مركز ثقل  قطعة مثلثة رقيقة
بطاقة مثلثة الشكل مثقوبة عند الرأسني                                             األدوات 

مسمار صغير، أو دبوس بصري   
خيط عمودي في طرفه ثقل رصاص                                                                

حامل   
مثلث قائم الزاوية                           

خطوات العمل 
.A َعلِّق القطعة املثلثة من املسمار الصغير عند النقطة ) أ ( 

َعلِّق اخليط العمودي من املسمار، ثم علِّم موضع اخليط العمودي على القطعة املثلثة. )ب( 
.B كرر ما حدث في اخلطوتني )أ(، )ب( بالنسبة للنقطة )جـ( 

ارسم خطوًطا على القطعة املثلثة متثل مواقع اخليط العمودي.  )1( ) د( 
اشرح كيف تأكدت من أن موقع اخلطني عينا بدقة.  )2(       

حدد نقطة تقاطع اخلطني ولتكن X، ثم قس، وسجل املسافة املتعامدة p من النقطة X حتى أطول جوانب املثلث. )هـ( 
اربط مثلثك بدون إحكام بهذه الصفحة. ) و( 

شرح كيفية التأكد من أن موقع اخلطني عينا بدقة:

خيط عمودي

بطاقة مثلثة

مسمار

التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتجربة 9

A

B
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  p قراءة

سؤال 
كيف تتحقق من أن النقطة X هي مركز كتلة القطعة املثلثة؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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استخدام االحتكاك جلعل جسم ما يتسلق 

يرجع أصل نشأة هذا النشاط الشيق إلى رجل ياباني ُيسمى أكيوسايتو. ويبني الشكل 2 فكرة وهدف هذا النشاط. 

(8 cm طولها) قطعة من ماصة األدوات 
شريط الصق               

بطاقة من ورق مقوى               
منقلة              

(2 m طولها) قطعة من خيط           

خطوات العمل
.(4 cm طول كل منهما) اقطع املاصة إلى أنبوبتني متساويتني ) أ ( 

صل األنبوبتني بالبطاقة كما هو مبني في شكل 1. )ب( 
ْر اخليط خال األنبوبتني. مرِّ )جـ( 

علِّق اخليط على املسمار كما هو مبني في شكل 2. ) د( 
امسك طرفي اخليط، واجعلها مشدودة، ثم شد كل طرف من اخليط بالتبادل، وستجد أن البطاقة تتسلق إلى أعلى  )هـ( 

اخليط. 

شكل 2  شكل 1

نشاط
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      ملحوظات املعلم              الدرجة     التاريخ

اسم الطالب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         الفصل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الرقم                   النشاط العملي                الصفحة
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     ملحوظات املعلم              الدرجة       التاريخ

اسم الطالب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         الفصل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الرقم                  النشاط العملي                 الصفحة
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       ملحوظات املعلم            الدرجة       التاريخ

اسم الطالب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         الفصل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الرقم                   النشاط العملي                الصفحة
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