
 

 

ثانوي إعداديثالثةالسنة ال  محمد عماري :األستاذ  

 

I - الحركة وسبية
 ( مه كتاب المحيط 54 ص1الىشاط )مالحظة - 1

 .أحمد وحسه جانسان داخم انحافهة- 

 .فؤاد يتىقم داخم انحافهة- 

 .أميىة واقفة عهى سطح األزض تشاهد انحافهة تبتعد عىها - 

 مالحظة واستىتاج- 2

ال يمكه تحديد حانة حسكة جسم أو سكىوه إال بانىسبة  إنى جسم آخس يسمى انمسجع أو انجسم انمسجعي  ووقىل إن انحسكة -

 .وانسكىن مفهىمان وسبيان 

 .وفس انجسم يكىن في حانة حسكة بانىسبة نمسجع ما وفي وفس انىقت يكىن في حانة سكىن بانىسبة نمسجع آخس-  

 .يعتبس انجسم متحسكا بانىسبة نمسجع معيه إذا كان مىضعه يتغيس بانىسبة نهرا انمسجع - 

  .(A) يعتبس في حسكة بانىسبة نهجسم (B) فئن انجسم (B) في حانة حسكة بانىسبة نجسم (A)إذا كان جسم - 

II -مسار الحركة  
 تعريف المسار - 1

 .مسار نقطة من جسم متحرك هو الخط المستمر الذي تتبعه هذه النقطة خالل حركتها
 .ٌكون المسار إما مستقٌمٌا أو دائرٌا أو منحنٌا 

 وسبية المسار - 2

نعتبر نقطة من عجلة دراجة ثم نحدد مسارها بالنسبة للشخص الراكب ثم بالنسبة لشخص آخر واقف على  مالحظة 

 (الخاصة بنسبٌة المسار  (الفالش)مالحظة المحاكاة ).سطح األرض
 :بالنسبة للشخص الراكب مسار هذه النقطة عبارة عن دائرة  -

 :بالنسبة للشخص اآلخر مسار نفس النقطة ٌكون منحنٌا على هذا الشكل -
 إستنتاج

 .ٌتعلق مسار جسم متحرك بالمرجع ونقول إن المسار نسبً 

 ملحوظة 
 منحى الحركة هو من أٌن؟ و إلى أٌن؟ وهو أٌضا نسبً أما االتجاه فهو المستقٌم الذي تتم وفقه أو بالتوازي معه حركة الجسم 

III - ووعا الحركة 
 اإلزاحة والدوران : الحركة نوعان 

  Mouvement de translationحركة اإلزاحة- 1

 .  حركة اإلزاحة هً الحركة التً تحافظ على نفس اإلتجاه لكل قطعة من الجسم المتحرك 
خالل حركة اإلزاحة  تتحرك كل نقط الجسم المتحرك وفق مسارات متشابهة وتكون هذه الحركة إما مستقٌمٌة أو دائرٌة أو 

 .على شكل آخر أي منحنٌة 

 أمثلة
 .حركة إزاحة مستقٌمٌة: حركة المصعد - 
 .حركة إزاحة منحنٌة :حركة ناقلة المتزلجٌن  -  .حركة إزاحة دائرٌة : حركة مقصورة األلعاب - 
 Mouvement de rotationحركة الدوران -2

 .      حركة الدوران هً الحركة التً ال تحافظ على نفس االتجاه لقطع  من الجسم المتحرك
.  خالل حركة الدوران تتحرك نقط الجسم وفق مسارات دائرٌة مراكزها تنتمً إلى نفس المستقٌم الذي ٌسمى محور الدوران

 .النقط التً تنتمً إلى محور الدوران تبقى ثابتة وال تتحرك

 أمثلة
 .حركة عقارب الساعة- حركة باب قاعة الدرس عند غلقه أو فتحه - حركة عجلة حول محورها - 

 : ملحوظة 
 .(مستقٌمً أو دائري أو منحنً  )ونوع المسار  (إزاحة أو دوران  )ٌجب التمٌٌز بٌن نوع الحركة - 
 .تكون الحركة إما إزاحة أو دوران وقد تكون مركبة منهما معا - 

 أمٌنة فؤاد أحمد وحسن 

 فً حالة حركة فً حالة حركة فً حالة سكون بالنسبة للحافلة

 فً حالة سكون فً حالة حركة فً حالة  حركة بالنسبة لألرض 


