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 مقاربة أولية لعبارة الطاقة الحركية 

نربط عربة بنابض ثم نسحبها على مستو أفقي حتى يصبح النابض مستطااًل كفاية )في حدود مرونته( ثم نضع أمامها حاجزا أو 
( نموذج 1(. نحرر العربة في لحظة معينة مع أخذ صور متعاقبة خالل الحركة. يمثل الشكل )1نمسكها باليد كما في الشكل )

الموافقتين لموضع انطالق  Bو  A. نعلم على الشريط النقطتين مجال زمني بين نقطتين متتاليتين لتسجيالت حركة العربة في
 ((أ-1)حالة راحة الشكل ) L0العربة وموضوع العربة حيث يكون النابض في طوله األصلي 

 

 Aالموضع في  

 .................................هل يخزن النابض طاقة؟..............       هل تكسب العربة طاقة؟ 

  :Bفي الموضع 

 ؟هل تكتسب العربة طاقة؟ اذا كان الجواب نعم، من أين اكتسبتها...................... ل يخزن النابض طاقة ؟ ه

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 .Bو  Aعربة + نابض( بين (ارسم الحصيلة الطاقوية للجملة 

 .Bو  Aعربة + نابض( بين (استنتج معادلة انحفاظ الطاقة للجملة 

 

 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

.....................................................  
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نكرر نفس التجربة بتحميل العربية بحمولة واحدة ثم حمولتين ثم ثالث حموالت بسحب النابض بنفس االستطالة في كل  -
 ( يبين التسجيالت الموافقة المتحصل عليها.1الشكل ) مرة.

 .من أجل كتل مختلفة B عند النقطة السرعةنقيس 

 أكمل الجدول التالي :

2 2 2(Kg )mv m S   2 2 1(Kg )m v m S   1(Kg )mv m S    2 2 2v m S   السرعة
1( )v m S  

كتلة 
العربة 

( )m kg 
    3,81 0,10 

    2,69 0,20 
    2,20 0,30 
    1,91 0,40 
 Aفي الموضع 

 .................................................ما هو شكل طاقة الجملة المكونة من العربة والنابض؟

 متساوية في الحاالت األربعة؟ علل.)عربة+نابض( هل طاقة الجملة 

............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 :Bفي الموضع 

 ؟ علل.ما هو شكل طاقة الجملة  -

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 متساوية في الحاالت األربعة؟ علل نابض( هل طاقة الجملة )عربة+ -

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 



 األستاذ : بوشري حمزة                                 العمل والطاقة الحركية                                                            2ع ت  2قسم 

http://boucheri.weebly.com/ 

3 

 )..................................................(ا هو نمط التحويل الطاقي الذي حدث بين النابض والعربة.م -
 هل قيمة التحويل هي نفسها في كل تجربة علل. -
- .............................................................................................................. 
- .............................................................................................................. 
 عندما تزداد كتلة العربة؟ Bكيف تتغير سرعة العربة في الموضع  -
- .............................................................................................................. 
- .............................................................................................................. 

 ما هي العبارة من العبارات المقترحة 2 2; ;m v mv mv التي تناسب التحويل الذي حدث في الجملة في مختلف الحاالت؟ 

- .............................................................................................................. 

.........................و.......................وتتناسب طرديًا مع المقدار تتعلق الطاقة الحركية لجسك متحرك بــ . تقويم:
c..........وتكون عبرتها من الشكل : ...................... CE K  حيثCK .قيمة ثابتة تمثل معامل التناسب 

 عبارة الطاقة الحركية :

من  يمكنناالذي  البروتوكول التجريبي. حركة السقوط الحر لكرة لدراسة برنامج التصوير المتعقب نستعمل  -1
c.......... ةلتحقق من العباراا CE K. 

أن علم ن W P.عمل الثقل هو عمل قوة ثابتة شعاعيا ال يتعلق بالمسار 

 أرسم الحصيلة الطاقوية للجملة )كرة( بين لحظة تركها ولحظة معينة بعد االنطالق. -1

.......................... 

 اكتب معادلة انحفاظ الطاقة : -2

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
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 نستطيع االعتماد على السقوط الحر للتحقق من العبارة المناسبة، لذلك نستعمل التصوير المتعاقب.

  . hالموافقة لكل ارتفاع V السرعةفي الجدول الموالي ونسجل 

v2/h (m/s2) v2 (m/s)2 v (m/s) h (m) 
    

    

    

    

    

2v.............=  .................نالحظ أن النسبة :

h
  

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 التصديق: 

 تقويم : مما سبق ما هي العالقة النظرية للطاقة الحركية.

cE...........................عالقة الطاقة الحركية هي :    

 أكمل الجدول التالي : -2

18 16   cE J 
 5.4 11  m kg 
10  40  /v m s 
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