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 1الواجب المنزلي 
 

 :الواجب المنزلي المحاضرات التاليةهذا يغطي 

 ، مناقشاتعدم اليقينالتحليل البعدي لحاالت القياسات،  ،األبعاد ،الوحدات ،قوى العشرة :1ة المحاضر

 .القياس في

 .، التسارعاالتجاهية أحادي البعد، السرعةعلم الحركة  :2ة المحاضر

 .ثالثي األبعادعلم الحركة  ،التقاطعي الضرب ،السلمي\النقطيضرب ال، المتجهات/األشعة :3 المحاضرة

 .للسقوط يةطر المرجعاأل ثالثي األبعاد،علم الحركة  :4 المحاضرة

 

- 4المحاضرة رقم  بعد االنتهاء منهذا الواجب  حل مسائل استكماليجب  -
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عدم اليقيندير وحاالت التق 1-1
*

: 

حاول بالعين المجردة تقدير أطوال بضعة أشياء في بيئتك المباشرة بالسنتمتر أو المتر، ثم قم بقياسها 

 باستخدام مسطرة أو عصا قياس متري كم بلغ مستوى جودة عمليات التقييم التي قمت بها ؟

 

 

األساسية الوحدات 1-2
*
  

ثافة تمثل الوحدات الثالث األساسية؟ ماذا عن الطول والكتلة هل يمكننا اعتبار أن الطول والكتلة والك

 والسرعة؟

 

 

 يف نقيس سماكة ورقة بدرجة عالية من الدقة؟ك 1-3

a)  بالميليمتر كتاب سماكةما يمكنك  بأدق بالمسطرةقِس. 

b)  ؟(بالميليمتر)في قياسك  ( المسمى عادة بالخطأ) لعدم اليقينكم يبلغ المقدار التقريبي 

c) في قياسك حسب ما نصت ( المسماة عادة بالشك أو الخطأ النسبي)التقريبية  عدم اليقين ما هي نسبة

 أ؟  عليه الفقرة

d)  استنتج من إجابتك لـA  (.بالميكرون)مقدار سماكة ورقة واحدة 

e)  ؟(بالميكرون)قياس سماكة الورقة الواحدة  في عدم اليقينما هو مقدار 

f)  ؟اكة ورقة واحدة التي حصلت عليهافي نتيجة قياس سم عدم اليقينما هي نسبة  

g)  في  عدم اليقين (نسبة)حتى لو أخذنا )قد تتباين قيم سماكة الورقة التي حصل عليها مختلف الطالب

 وقع ذلك؟لماذا يت   .(بعين اإلعتبار قياساتهم

 

 :النسبي عدم اليقينحاالت  1-4

رقم محاضرة الفي  الذي قيس الطالب طول ( 0)النسبي لقياسات  عدم اليقينحاالت هناك فارق كبير بين 

 . ةالمحاضرذات في  المبينة سماكة عظم الفخذ( 2)و 10
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؟ قيمة سماكة العظام القياسيةبالنسبة ل كم يبلغ ؟لطول الطالب (النسبة المئوية) النسبي  عدم اليقينماهو 

 ؟كثيراً عن بعضهما بعضاً  لماذا تختلفان

 

 

كواسار البعيد 1-5
*

: 

على  الواقع Q1208+1011سار االتي شاهدها رواد الفضاء هو كوعلى اإلطالق ام بعداً أحد أكثر األجس

على خريطة مقياسها  سارواالك هذا إذا أردنا أن نحدد موقع. بليون سنة ضوئية من األرض 02.1بعد 

1:1.5 x 10
20

 .ساراهذا الكويجب عليك وضع ، فعلى أي بعد من مركز المخطط 

 

 

رضعلى األ المسافات 1-6
*

: 

احسب المسافة من القطب إلى خط . 106 * 6.37األرض لها شكل كروي تقريباً، بنصف قطر يساوي 

احسب المسافة المستقيمة من القطب إلى خط االستواء، المار من . االستواء، مقاساً على منحنى األرض

 .خالل األرض

  

 

كالذرات في جسم 1-7
*

:  

لجسم  ( بالكتلة) أن التركيب الكيميائيبمع العلم  ؟كغ37ه وزن يبلغ ما هو عدد الذرات في جسم إنسان

% 0.6نيتروجين، % 7.7هيدروجين، % 5.6كربون، % 6..0أوكسجين، % 56اإلنسان يتألف من 

 .(في حساباتكالمواد األخرى تجاهل )مواد أخرى % 1.76فوسفور، و% 0كالسيوم، 

 

 

الفلكية/ الفضائية المسافات 1-8
*

: 

 AUتمثل . والسنة الضوئية (pc) والفرسخ النجمي (AU) الوحدة الفلكيةغالباً  كيستخدم علماء الفل

AU=1.496 X 10بين األرض والشمس وهي تساوي  فةالمسا
11

m، والـpc  المسافة التي من أجلهاهي 
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السنة أما (. الشكلكما هو موضح في ) بالضبطثانية واحدة  (تبلغ)زاوية  مقابل واحدة AU يكون لدينا

 .هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدةفالضوئية 

 (AU)بالمسافة بين األرض والشمس (  pc) الفرسخ النجمي عبر عن

 

 

 .بالسنوات الضوئية pcعبر عن 

 .باألمتار pcعبر عن 

 

 

كثافة النجوم متوسط 1-9
*

:  

x 10 7.0 يبلغ نصف قطر شمسنا
8
 m  2.0 في حين تبلغ كتلتها x 10

30
kg . ؟ مقدار متوسط كثافتهاما

 .لكل سنتمتر مكعبعبر عن اإلجابة بالغرام 

 

 

 :والتسارع  اإلتجاهية الموقع، السرعة 1-01

 :كما يلي( بالثانية)  tجسم يتحرك على خط مستقيم مع الزمنل( بالمتر) xموقع يتغير 

2
t2+ t02 - 05 x= 

a)  لموقع  مخططاً ارسمx  من  الزمنمقابلt=0  إلىt = +6  

b)  اإلتجاهية للسرعة مخططاً ارسم v (الثانية فيبالمتر) من  الزمنمقابلt=0   إلىt = +6 

c)  للتسارع  مخططاً ارسمa ( المربعةالثانية  فيبالمتر ) من  الزمنمقابلt=0   إلىt = +6 

d) عند االتجاهية ما هي السرعة (t=0  )؟ +(1)و+( 2)و 

e)  ما هو التسارع عند (t=0  )؟+(1)و+( 2)و 

f) ؟ وما هو موقع اً صفر االتجاهية ن السرعةمتى تكوx من الجسم في هذه الحالة؟ 

g)  بين  االتجاهيةما هو متوسط السرعةt=-1  وt=+3 ؟ 
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h) بين  االتجاهية ما هو متوسط السرعةt=0  وt=+6 ؟ 

i)  ما هو متوسط السرعة بينt=0  وt=+6 ؟ 

j) يعكس الجسم اتجاهه؟ زمن عند أي 

 

  

األمانحادث سيارة وأحزمة  1-11
*

: 

كم في الساعة بنسبة ثابتة تبلغ  51عند االصطدام، تتباطأ  السيارة التي تسيرفي البداية بسرعة مقدارها 

مترفي الثانية211
2

قبل االصطدام، كانت المسافة بين . حزام األمان بلوحة القيادة اليضعراكب يصطدم .  

لراكب بلوحة القيادة؟ افترض أنه لم بأي سرعة، بالنسبة للسيارة، يصطدم ا. سم 51الراكب ولوحة القيادة 

 .يكن هناك تباطؤ للراكب قبل اصطدامه بلوحة القيادة

 

 

 ، العودة إلى نفس النقطة على األرضللتفكير محفز 1-21

كم 01مشي تثم وتقف ومن الجنوب،  باتجاهكم  01مشي وت على األرض Aبالمسير عند النقطة  تبدأ فتاة

. التي انطلقت منها Aإلى النقطة  تعاد لتكون قدالشمال  باتجاهم ك01مشي تقف ثم وتالشرق،  باتجاه

هناك عدد ال منها ألن ال تنس أي واحدة توافق هذه الحالة وأماكن النقاط التي على سطح األرض أوجد 

 .نهائي منها

 

 

  :عظم فخذ اإلنسان 1-31

 .http://www.wcape.school.za/subject/biology/skeleton/femur.htmانظر إلى الموقع 

 2:0وسترى عظم فخذ اإلنسان بمقياس تقريبي يبلغ 

a)  ما هي نسبةd/l  النسبة  .األولى المحاضرةفي كما عرفناهاd/l تتمكن لن  .مستقلة عن المقياس

بمقدار  سيشكل هذا األمر فرقاً  .المحاضرةفي  نا بتعريفهاقمكما  dقياس القيمة المتوسطة لـ  من

 .على األكثر% 01

http://www.wcape.school.za/subject/biology/skeleton/femur.htm
http://www.wcape.school.za/subject/biology/skeleton/femur.htm
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b)  ما متوسط قيمةd/l تعد هذه القيمة أكبر بشكل ملحوظ من القيمة المذكورة في ؟ لبيانات مخططنا 

a أعاله. 

c)  لى يمشون عوبما أن البشر  .أنا ضائع قليالً  ،في حقيقة األمر. لماذا األمر كذلك تعللهل يمكنك أن

في للثديات  بالنسبة أكبر وليست أصغر من متوسط القيمة d/lتوقعت أن تكون قيمة  فقد قدمين

 .(أقدام) تمشي على أربع مخططنا بما أنها

 

* 
 الطبعة الثالثة -الفيزياء للمهندسين والعلماء -أوهانيان وماركيت 


