
 I )-  :اجب بصحيح او خطأ 

 ................الكتلة مقدار فيزيائي يتغير حسب المكان والارتفاع 

 يتغير ................. االوزن مقدار فيزيائي ثابت ل 

 ................ لقياس المقاومة الكهربائية نستعمل جهاز الأمبيرمتر 

  كتلة جسم على سطح القمر تساوي كتلته على سطح الأرض................ 

 

ІІ )- الجدول التالي ءملإ: 

 

 m(kg) 50 .......................... 6.5كتلة الجسم     

 P(N) ......................... 114.1 65شدة وزن الجسم  

 ........................... g(N/kg) 9.80 1.63شدة مجال الثقالة  

 

III )- يلي جب بصحيح أو خطأ على ما: 

  

  كلما انخفضت كتلة الجسم انخفضت شدة وزنه

  هي مركز ثقل الجسم نقطة تأثير قوة عن بعد

  تتغير حسب خط العرض فقطشدة الثقالة 

إذا كان جسم في توازن تحت تأثير قوتين يكون لهاتين القوتين نفس خط 

 التأثير

 

 

 التصحيح 

I )-  :اجب بصحيح او خطأ 

 .خطأ                الكتلة مقدار فيزيائي يتغير حسب المكان والارتفاع 

 خطأ.                                      يتغير  الوزن مقدار فيزيائي ثابت لا 

  خطأ.              لقياس المقاومة الكهربائية نستعمل جهاز الأمبيرمتر 

   .خطأكتلة جسم على سطح القمر تساوي كتلته على سطح الأرض 

 

ІІ )- الجدول التالي ءملإ: 

 

 m(kg) 50 70 6.5كتلة الجسم     

 P(N) 490 114.1 65شدة وزن الجسم  

 g(N/kg) 9.80 1.63 10شدة مجال الثقالة  

 

III )- يلي جب بصحيح أو خطأ على ماأ: 

  



 صحيح كلما انخفضت كتلة الجسم انخفضت شدة وزنه

 صحيح هي مركز ثقل الجسم نقطة تأثير قوة عن بعد

 خطأ شدة الثقالة تتغير حسب خط العرض فقط

 صحيح لهاتين القوتين نفس خط التأثيرإذا كان جسم في توازن تحت تأثير قوتين يكون 

 
 :2تمرين 

  املأ الفراغ بما يناسب: -(1

  ........ مميزات القوة هي ......................... و ................................... و ................................ و.......... 

 ...................على هذا الجسم. ...........................وزن جسم هو ........................................... التي تطبقها .. 

 .............. تقاس شدة القوة بواسطة ......................................، ووحدة قياسها هي .......................... رمزها.. 

 أجب بصحيح أو خطأ:-(2

 ..............................                                                     تقاس الكتلة بواسطة الميزان.                                 ★

 ..............................                                           يخضع جسم في توازن فوق مستوى أفقي إلى قوتين.           ★

 ..............................                                                                     نمثل وزن الجسم بسهم رأسي نحو الأعلى. ★

 ..............................                                                .نقطة التأثير هي كل نقطة تنتمي إلى الجسم المؤثر عليه★ 

 ..............................                                                     تتغير كتلة جسم بتغير موضعه بالنسبة لسطح الأرض. ★

 

  : أمام الاجابة الصحيحة)×( ضع علامة -(3

 :  العلاقة بين شدة الوزن والكتلة بعبر عن ن-

            𝐏 = 𝐦 + 𝐠                   𝐦 = 𝐏 × 𝐠                    𝐏 = 𝐦 × 𝐠            𝐠 = 𝐦 × 𝐏     

  : الوحدة العالمية لشدة الثقالة هي -

          𝑵/𝑲𝒈                                   𝑲𝒈                           𝑲𝒈/𝑵                              𝑵 

  :نعبر رياضيا عن الشرط الثاني للتوازن بالعلاقة  -

                �⃗⃗� 𝟏 − �⃗⃗� 𝟐 = �⃗⃗�                       �⃗⃗� 𝟏 + �⃗⃗� 𝟐 = �⃗⃗�                                  �⃗⃗� 𝟏 × �⃗⃗� 𝟐 = �⃗⃗�  

 

 

 التصحيح

  :سباملأ الفراغ بما ينا -(1

   الشدةو المنحىوخط التأثير ونقطة التأثير مميزات القوة هي. 

  على هذا الجسم.  الأرض التي تطبقها القوةوزن جسم هو 

  رمزها نيوتن، ووحدة قياسها هي دينامومتر تقاس شدة القوة بواسطة 𝑵. 

 أجب بصحيح أو خطأ:-(2

 صحيحتقاس الكتلة بواسطة الميزان.                                                                               ★

 صحيح                                   يخضع جسم في توازن فوق مستوى أفقي إلى قوتين.           ★



 خطأ                                                              .نمثل وزن الجسم بسهم رأسي نحو الأعلى ★

 خطأ                                           .نقطة تأثير قوة تكون دائما في مركز الجسم المؤثر عليه★ 

 خطأ                                             تتغير كتلة جسم بتغير موضعه بالنسبة لسطح الأرض. ★

 

 : أمام الاجابة الصحيحة)×( ضع علامة -(3

 :  العلاقة بين شدة الوزن والكتلة بعبر عن ن-أ

             𝐏 = 𝐦 + 𝐠                 𝐦 = 𝐏 × 𝐠                𝐏 = 𝐦 × 𝐠                 𝐠 = 𝐦 × 𝐏     

  : الوحدة العالمية لشدة الثقالة هي -ب 

             𝑵/𝑲𝒈                                 𝑲𝒈                           𝑲𝒈/𝑵                              𝑵 

  :نعبر رياضيا عن الشرط الثاني للتوازن بالعلاقة  -ج

                �⃗⃗� 𝟏 − �⃗⃗� 𝟐 = �⃗⃗�                    �⃗⃗� 𝟏 + �⃗⃗� 𝟐 = �⃗⃗�                                  �⃗⃗� 𝟏 × �⃗⃗� 𝟐 = �⃗⃗�  

 

  :3ين تمر 

 قطعة خشب بطرف دينامومتر كما يبين الشكل جانبه.نعلق 

 اجرد القوى المطبقة على القطعة الخشبية، وصنفها إلى قوى تماس وقوى -(1

 .وقوى موزعة وقوى مموضعة عن بعد    

 .m = 500gوزن قطعة الخشب مع العلم أن كتلتها   �⃗⃗�حدد مميزات القوة -(2

 تي يطبقها الخيط على قطعة الخشب:ال  �⃗⃗�استنتج معللا جوابك مميزات القوة -(3

 المطبقتين على قطعة الخشب،  �⃗⃗�و   �⃗⃗�القوتين  مثل على نفس الشكل -(4

 .2,5Nلكل  1cmباستعمال السلم:     

 في توازن؟ 𝑺ما القيمة التي يشير إليها الدينامومتر عندما يكون الجسم -(5

 نعطي:  

  ،هي المركز الهندسي للقطعة وتنطبق مع مركز ثقلها Gالنقطة  

 g = 10N/kgشدة مجال الثقالة هي:  

 التصحيح

وقوى موزعة وقوى  فها إلى قوى تماس وقوى عن بعديصنتجرد القوى المطبقة على القطعة الخشبية، و -(1

 :مموضعة

 .Sالمجموعة المدروسة: الجسم 

 جرد القوى: 

  �⃗⃗�موزعة ونرمز لها ب و هي قوة عن بعد  𝑺تأثير جاذبية الأرض ، وزن الجسم 

  �⃗⃗�وهي قوة التماس ومموضعة و نرمز لها ب  Sتأثير الخيط على الجسم 

 :m = 500gوزن قطعة الخشب مع العلم أن كتلتها   �⃗⃗�د مميزات القوة يحدت -(2

  ْ

X 



 .𝑺مركز ثقل الجسم  𝑮نقطة التأثير: 

 .𝑮خط التأثير: الخط الرأسي المار من 

 نحو الأسفل. 𝑮المنحى: من 

𝑷                                                               الشدة: = 𝒎.𝒈 

𝑷 تطبيق عددي:                   = 𝟓𝟎𝟎 × 𝟏𝟎−𝟑𝒌𝒈 × 𝟏𝟎𝑵 𝒌𝒈⁄ 

𝑷 = 𝟓𝑵 

 :𝑺التي يطبقها الخيط على الجسم   �⃗⃗�استنتاج مميزات القوة -(3

 حسب شرطا توازن جسم صلب تحت تأثير قوتين:

 للقوتين نفس خط التأثير نفس الشدة ومنحنيان متعاكسان.

 : �⃗⃗�مميزات القوة  

 والخيط. 𝑺نقطة تماس الجسم  𝑨نقطة التأثير: 

 .𝑨خط التأثير: الخط الرأسي المار من 

 نحو الأسفل. 𝑨المنحى: من 

𝑻                                                      الشدة: = 𝑷 = 𝟓𝑵 

⟶ 𝟏𝒄𝒎باستعمال السلم:   �⃗⃗�و   �⃗⃗�تمثيل القوتين -(4   𝟐, 𝟓 𝑵 

𝑷بما ان  = 𝑻 = 𝟓𝑵  : 𝟐نمثل القوتان بسهم طوله حسب السلم 𝒄𝒎 ⟶ 𝟓 𝑵 

 القيمة التي يشير إليها الدينامومتر:-(5

 .𝟓𝑵في توازن فإن وزن الجسم يساوي القيمة التي يشير إليها الدينامومتر أي  𝑺بما أن الجسم 

 

 :4تمرين 

 نثبت خيطا بحامل ثم نعلق كرية في طرفه. )أنظر الشكل(

 أجرد القوى المطبقة على الكرية.-1

حدد ميزات القوة المطبقة من طرف الخيط على الطرية علما ان شدتها هي -2

𝑭 = 𝟑𝑵. 

 .𝟐𝑵 لكل 𝟏𝒄𝒎على الشكل بالسلم:   �⃗⃗�مثل القوة -3

 

 التصحيح

 أجرد القوى المطبقة على الكرية:-1

 المجموعة المدروسة: الكرية



 جرد القوى:

  �⃗⃗�تأثير جاذبية الأرض على الكرية وتمثل وزن الكرية نرمز لها ب 

 . �⃗⃗�القوة التي يطبقها الخيط على الكرية نرمز لها ب 

 طرف الخيط:مميزات القوة المطبقة من -2

 والخيط. 𝑺نقطة تماس الجسم  𝑨نقطة التأثير: 

 .𝑨خط التأثير: الخط الرأسي المار من 

 نحو الأعلى. 𝑨المنحى: من 

𝑭الشدة:  = 𝟑𝑵 

  𝟐𝑵 لكل 𝟏𝒄𝒎على الشكل بالسلم:   �⃗⃗�تمثيل القوة -(3 

,𝟏أي:    𝟓 𝒄𝒎 𝟑 لكل𝑵 

 جانبه. أنظر الشكل

 

 :5تمرين 

𝒎كتلته  (𝑺) نضع جسما صلبا = 𝟕𝟎𝟎 𝒈  فوق سطح أفقي كما

 مبين في الشكل جانبه.

 صنفها.د القوى المطبقة على الجسم الصلب، ثم أجر -1

𝒈أحسب شدة وزن الجسم الصلب: نعطي -2 = 𝟏𝟎 𝑵 𝒌𝒈⁄. 

 حدد مميزان شدة وزن الجسم الصلب مستعينا بالجدول أسفله.-3

 الشدة المنحى خط التأثير نقطة التأثير رمز القوة

……………… ……………. ……………… ………………… ………………….. 

,𝟑لكل  𝟏𝒄𝒎باستعمال السلم :   �⃗⃗�مثل متجهة الوزن -4 𝟓 𝑵 

 التصحيح

 جرد القوى المطبقة على الجسم الصلب: -1

 (𝐒)   المجموعة المدروسة: الجسم الصلب

  جرد القوى التي يخضع لها الجسم الصلب:

 . �⃗⃗�القوة المطبقة من طرف جاذبية الأرض ، وزن الجسم الصلب نرمز لها ب 

 موزعة.تصنيف القوة: قوة عن بعد 

   �⃗⃗�القوة المطبقة من طرف السطح الأفقي ، نرمز لها ب 

 موزعة.تماس تصنيف القوة: 



 حساب شدة وزن الجسم الصلب: -2

𝑷 = 𝒎.𝒈 

𝒎                                        كتلة الجسم الصلب: = 𝟕𝟎𝟎 𝒈  

𝒎                                         أي: = 𝟕𝟎𝟎 × 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝒌𝒈 = 𝟎, 𝟕 𝒌𝒈 

𝒈                                             شدة الثقالة: = 𝟏𝟎 𝑵 𝒌𝒈⁄ 

𝑷 = 𝟎, 𝟕𝒌𝒈 × 𝟏𝟎 𝑵 𝒌𝒈⁄  

𝑷 = 𝟕𝑵 

 حديد مميزان شدة وزن الجسم الصلب:ت-3

 الشدة المنحى خط التأثير نقطة التأثير رمز القوة

�⃗⃗�  𝑮الخط الرأسي  : مركز ثقل الجسم الصلب

 𝑮المار من 

𝑷 نحو الأعلى 𝑮من  = 𝟕𝑵 

 

 باستعمال السلم :  �⃗⃗�ل متجهة الوزن يمثت-4

𝟏𝒄𝒎  𝟑لكل, 𝟓 𝑵 

 𝟕𝑵لكل  𝒄𝒎 𝟐حسب السلم           

 أنظر الشكل. 𝒄𝒎 𝟐بسهم طوله   �⃗⃗�نمثل متجهة الوزن 

 

 :6تمرين 

 نعتبر الشكل جانبه حيث كرة في توازن فوق سطح أفقي.

 نعطي: 

𝑷شدة وزن الكرة على سطح الأرض: - = 𝟒𝑵. 

𝒈𝑻شدة مجال الثقالة على سطح الأرض: - = 𝟏𝟎 𝑵 𝒌𝒈⁄ 

𝒈𝑳شدة مجال الثقالة على سطح القمر: - = 𝟏, 𝟔𝟑 𝑵 𝒌𝒈⁄ 

 المطبقة من طرف السطح الأفقي على الكرة.  �⃗⃗�بدراستك لتوازن الكرة، حدد معللا جوابك شدة القوة -1

 .𝟐𝑵لكل  𝒄𝒎 𝟏باستعمال السلم :   �⃗⃗�و   �⃗⃗�القوتين  مثل -2

 .𝒈ثم بالوحدة   𝒌𝒈بالوحدة  𝒎أحسب كتلة الكرة -3

 على سطح القمر. 𝑷𝑳احسب شدة وزن الكرة -4

 بمقارنتك لوزن الكرة على سطح الأرض ووزنها على سطح القمر، ماذا تستنتج؟ -5

 

 التصحيح

 المطبقة من طرف السطح الأفقي على الكرة:  �⃗⃗�تحديد شدة القوة -1



القوة المطبقة من طرف السطح الأفقي ، فإن شرطا     �⃗⃗�وزنها و    �⃗⃗�بما ان الكرة في توازن وهي تخضع لتأثير قوتين 

 التوازن يتحققان :

𝑹             إذن للقوتين نفس الشدة أي: = 𝑷 = 𝟒𝑵 

 :𝟐𝑵لكل  𝒄𝒎 𝟏باستعمال السلم :   �⃗⃗�و   �⃗⃗�القوتين تمثيل -2

  �⃗⃗�و   �⃗⃗�أي أن طول سهم المتجهتين  𝟒𝑵لكل  𝟐𝒄𝒎باستعمال السلم فإن:   

 . 𝒄𝒎 𝟐هو 

 كتلة الكرة: 𝒎حساب -3

𝑷                         : لدينا = 𝒎.𝒈  

𝒎                                أي:  =
𝑷

𝒈
 

𝒎تطبيق عددي:           =
𝟒𝑵

𝟏𝟎𝑵 𝒈⁄
= 𝟎, 𝟒 𝒌𝒈 

𝒎 = 𝟎, 𝟒𝒌𝒈 = 𝟎, 𝟒 × 𝟏𝟎𝟎𝒈 = 𝟒𝟎𝟎 𝒈 

 حساب شدة الوزن على سطح القمر:-4

𝒈𝑳بما ان شدة الثقالة على سطح القمر هي  = 𝟏, 𝟔𝟑 𝑵 𝒌𝒈⁄:فإن شدة الوزن تكتب ، 

𝑷𝑳 = 𝒎.𝒈𝑳 

𝑷𝑳 = 𝟎, 𝟒 𝒌𝒈 × 𝟏, 𝟔𝟑 𝑵 𝒌𝒈⁄ = 𝟎, 𝟔𝟓 𝑵 

 نها على سطح القمر:وز مقارنة وزن الكرة على سطح الأرض ب-5

 :أرض أكبر من وزنها على سطح القمرنلاحظ ان وزن الكرة على سطح ال

𝑷

𝑷𝑳
=

𝒎.𝒈𝑻

𝒎.𝒈𝑳
=

𝒈𝑻

𝒈𝑳
=

𝟏𝟎

𝟏, 𝟔𝟑
= 𝟔, 𝟏𝟑 

𝑷 = 𝟔, 𝟏𝟑 𝑷𝑳 

 استنتاج:

ن شدة الثقالة على الأرض أكبر من مرات من وزنها على سطح القمر لكو 6 حواليوزن الكرة على سطح الأرض أكبر ب

 القمر.الشدة على سطح 

 

 :6تمرين 

 .2Dو  1Dبدينامومترين  Bو Aذات كتلة مهملة، نثبت طرفيها  (𝑪)يمثل الشكل أسفله حلقة -
 

 
 أجرد القوى المطبقة على الحلقة )مع إهمال وزن الجسم(؟  -1



 ؟2Dو  1Dمن طرف الدينامومترين (𝑪)حدد مميزات القوى المطبقة على الحلقة  -2

 N 2,5لكل    1cmمثل على الشكل أعلاه متجهات هذه القوى بالسلم التالي:  -3

 جوابك؟ ، علل(𝑪)ماذا تستنتج بالنسبة للحلقة  -4 

 

 التصحيح

 :(𝑪) رد القوى المطبقة على الحلقةج-1

 . �⃗⃗� 𝟏على الحلقة نرمز لها ب  𝑫𝟏القوة المطبقة من طرف الدينامومتر 

 . �⃗⃗� 𝟐على الحلقة نرمز لها ب  𝑫𝟐الدينامومتر القوة المطبقة من طرف 

 بما ان كتلة الحلقة مهملة، فإن وزنها مهمل كذلك فتبقى الحلقة خاضعة لقوتين فقط.

 :2Dو  1Dمن طرف الدينامومترين (𝑪)مميزات القوى المطبقة على الحلقة  -2

 

 شدة القوة المنحى خط التأثير نقطة التأثير رمز القوة

�⃗⃗� 𝟏 𝑨  الخط الأفقي المار من𝑨  من𝑨  نحو𝑶𝟏 𝑭𝟏 = 𝟓𝑵 

�⃗⃗� 𝟐 𝑩  الخط الأفقي المار من𝑩  من𝑩  نحو𝑶𝟐 𝑭𝟐 = 𝟓𝑵 

 

 N 2,5لكل    1cmالتالي:  بالسلم �⃗⃗� 𝟐   و �⃗⃗� 𝟏تمثيل القوتين -3

𝑭𝟏لدينا  = 𝑭𝟐 = 𝟓𝑵     :𝟐حسب السلم𝒄𝒎  4لكلN 

 انظر الشكل أسفله.  2cmطول سهم كل منها  �⃗⃗� 𝟐و  �⃗⃗� 𝟏نمثل القوتين بمتجهتين 
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