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قسم علوم الجو
المرحلة االولى

ذاتسعداد األإ

نعمھحسین عبودي
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كتابة التقریر
-كتابة التقریر:خطوات

-:تكون على الشكل التاليوالمقدمة (الصفحة االولى) -1

-:شملیو)الصفحھ الثانیة(الجزء النظري -2

ن ظری����ة التجرب����ة وفك����رة الق����انون االساس����ي الش����رح الخ����اص بھ����ا وھ����و موج����ود ویؤخ����ذ م����ن الش����یت الخ����اص                    
بكل تجربة

-:شملیو)الثالثةالصفحھ (الجزء العملي -3

من خالل العمل الیدوي على التجربة .في المختبراالحسابات والنتائج الذي تم الحصول علیوالقراءات 

-(الصفحة الرابعة):الرسم البیاني-4

)او بعض االمور االخرىالمیل ةسم استخراج قیمر(ھو وضع ورقة بیانیھ في التقریر ویتم من خالل ال

فالرسم البیاني یمثِّل وسیلة بصریة لتوضیح وإدراك العالقة بین متغیِّرین واستنباط المعادلة الریاضیة التي تربط

اال اذا كانت ھنالك حاجھ الى غیر ذلك .لبیاني یجب أْن تُحدَّد نقطة األصل في الرسم اوبینھما 

الجامعة المستنصریة
كلیة العلوم

قسم علوم الجو

اسم الطالب
اسم الشریك

اسم التجربة

تاریخ اجراء التجربة
تاریخ تسلیم التجربة
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استخدام القانون التالي إلیجاد المیل:                                  یتم *
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-(الصفحة االخیرة) وتشمل :المناقشة-5

-:وتتضمنةللتجربالفھمالمختبر ومدى فيالعملالیة من خالل تم التوصلھومناقشة ما

.مناقشة الفكرة االساسیة للبحث -1
.القانون الرئیسي والمتغیرات الداخلة فیھ -2
.مناقشة الرسم البیاني -3
.النتائج التي تم التوصل الیھا في الجداول-4
الفائده والتطبیق العملي للتجربة .-5
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الوحدات
)1الجدول (

الوحدات األساسیة 

رمز الوحدةالوحدةالكمیة الفیزیاویة

meterm(length)الطول 
kilogramkg(mass)الكتلة 
seconds(time)الزمن 

(velocity)السرعة 
meter/
second

m s-1

(acceleration)التعجیل 
meter/

second2m s-2

newtonN(force)القوة 
يعزم القصور الذات

(moment of inertia)
kilogram

meter2kg m2

تحویل الوحدات
)2الجدول (

التحویل
(cgs) وحداتھا في نظام (mks) وحداتھا في نظام

الكمیة الفیزیاویة
رمزھا الوحدة رمزھا الوحدة

1 kg=103 g g gram kg Kilogram (mass) الكتلة

1 m=102cm cm centimeter m Meter (length) الطول

1 m=102cm cm centimeter m Meter (Radius)نصف القطر
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) الرموز والقوانین الرئیسیة3الجدول (

Linear motion Rotational motion
position x Ɵ Angular position
velocity v ω Angular velocity

acceleration a α Angular
acceleration

Motion equations
X = vt

v = v0 + at
x = v0t + ½ at2

v2 = v0
2 + 2ax

Ɵ = ωt
ω= ω0 + αt

Ɵ = ω0t + ½  αt2

ω2 = ω0
2+ 2α Ɵ

Motion equations

Mass (linear
inertia)

m I Moment of inertia

Newton s second
law

F = ma Ʈ = I α Newton s second
law

momentum P = m v L = I ω Angular
momentum

work Fd Ʈ Ɵ Work
Kinetic energy ½ mv2 ½ I ω2 Kinetic energy

power Fv Ʈ ω Power

قیم المقاسة مع القیم المتوقعة العلم كّمي ونعني بھذا انَّ الفیزیاوي یحاول مقارنةھوالفیزیاءان 
من النظریة

- -
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)1تجربة (
عدة قوى تلتقي في نقطة واحدةإیجاد محصلة 

Determination of the resultant of many forces at one point

-األجھزة المستخدمة:

مسطرة.-5منقلة.  -4ورقة بیضاء.  -3لوحة توازن القوى. -2.اوزان-1

-نظریة التجربة:

تصنَّف الكمیات الفیزیاویة إلى صنفین:

وھي الكمیات التي تكون لھا قیم��ة عددی��ة فق��ط كالطاق��ة والكتل��ة وال��زمن وغیرھ��ا، scalarتجاھیة كمیات غیر إ-1

وتجمع ھذه الكمیات جمعاً جبریاً.

وتجم��ع ھ��ذه              وھي الكمیات التي تكون لھا قیمة عددیة واتجاه كالقوة والسرعة وغیرھ��ا،vectorكمیات إتجاھیة -2

.الكمیات جمعاً اتجاھیاً .

ومن المعلوم انَّھ إذا أثرت ثالث كمیات اتجاھیة على جسٍم م��ا (أي تلتق��ي ف��ي نقط��ة واح��دة) وكان��ت ف��ي حال��ة ت��وازن    

تكون محصلة إثنین منھما مساویة للمتجھ الثالث بالمقدار ومعاكسة لھ باالتجاه فإذا رسم مثلث القوى (للقوى الثالث��ة) 

أمكن تحقیق قانون الجیوب وھو:

(1) ……………...............
sinγ

F

sinβ

F

sinα

F 321 ==

حیث:
F1, F2, F3.وھي القوى األول والثاني والثالث على التوالي

α.ھي الزاویة المحصورة بین القوة الثانیة والقوة الثالثة والمقابلة للقوة األولى

βالثانیة.قوة األولى والقوة الثالثة والمقابلة للقوةھي الزاویة المحصورة بین ال

γللقوة الثالثة.ھي الزاویة المحصورة بین القوة األولى والقوة الثانیة الثاني والمقابلة

,F1)(یمكن إیجاد مقدار المحصلة  F2, F3:لقوتین مختلفتین باحدى الطریقتین

دناه الذي یسمى بقانون الجیب تمام:باستخدام القانون أ-1

(2)…. ……….…. αcos2 32

2

3

2

21 FFFFF ++=

γcos2 21

2

2

2

13 FFFFF ++=

لوحة توازن القوى
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βcos2 31

2

3

2

12 FFFFF ++=

فعن��د تمثی��ل المتجھ��ین ).cm1یس��اوي nt1فیج��ب ان نعتبرب��ان ك��ل ج��اد المحص��لة بطریق��ة الرس��م (إی-2
2

F,
1

F

بسھمین یبتدئان من نقطة واحدة طولھما یتوافق ویتناسب مع قیم ھذین القوتین وتحدید الزاویة بینھما وإكمال متوازي 
(األضالع، فانَّ القطر یمثل المحصلة

3
(Fكما في الشكل أدناه:-

-طریقة العمل:

بق��وى مختلف��ة وغی��ر ق��یم االوزانواالوزانثبِّ��ْت الورق��ة البیض��اء عل��ى لوح��ة الت��وازن وم��ن ث��م ثبِّ��ْت الحلق��ة -1
(غیر متساویة) أي أن: 

321 FFF ≠≠

واجعل قیم الزوایا مختلفة أیضاً:
γ≠β≠α

:o360ویجب اإلنتباه إلى انَّ مجموع ھذه الزوایا یجب اْن یكون 
o360=γ+β+α

ْد مك��ان ك��ل -2 م��ن خ��الل وض��ع خ��ط وزنمن مركز الحلقة ارسْم نقطة عل��ى الورق��ة البیض��اء المثبّت��ة تحتھ��ا ث��مَّ ح��دِّ

.قیمة القوة التي سجلتھهواكتْب بجوارمستقیم مع كل خیط 

.نقطة المركزصل كل الخطوط مع ومن ثم الورقھ إرفْع -3

ْن كل منھا.-4 قْس بواسطة المنقلة مقدار كل زاویة ودوِّ

γ

2F

3
F1F

βα

γ
(F1) N(F2) N

(F3) N

المركز

βα

γ
(F1) N(F2) N

(F3) N

المركز
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ْل مقادیر القوى والزوایا على ورقة الحسابات وجْد محصلة القوى-4 ,F1)(سجِّ F2, F3من خالل:-

إستخدام قانون الجیب تمام-أ

مَّ ذكرھا في نظریة التجربة.إستخدام طریقة الرسم التي ت-ب

-:تحقَّْق من صحة النتائج عن طریق استخدام قانون الجیوب-6

γ
≈

β
≈

α sin

F

sin

F

sin

F 321

وقارْن بین قیم أطراف ھذه المعادلة إذ یجب اْن تكون أطراف ھذه المعادلة متساویة تقریباً، ویمكن استخدام أي 

منھا عندما تكون بقیة الحدود معلومة.طرفین من ھذه المعادلة إلیجاد أي حد مجھول 


