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 وحدة المادة والطاقة 
 : اآلالت البسيطة ) البكرات ( الثانيةالوحدة التعميمية 

========================================================== 
( في المربع √المة ) اختر اإلجابة الصحيحة عمميا لكل من العبارات التالية وضع ع: السؤال األول
 : المقابل لها

   : لنا .................. الذي كنا سنبذلو لو استخدمنا بكرة ثابتة  البكرة المتحركة  توفر -1

 ربع الجيد                     ثمث الجيد                    نصف الجيد               ال توفر الجيد       

 
 سم يكون ذراع القوة يساوي : 22بكرة متحركة قطرىا  -2

 سم   5          سم          15      سم                   12       سم                 22
 

  تعتبر البكرة الثابتة رافعة من النوع : -3

 عتمة           الثالث                  الثاني                        األول                            
 
 رات المتحركة والجيد المبذول لرفع الثقل :      الرسم البياني الذي يوضح العالقة بين عدد البك -4
 

 

 

 
 : احد الصور التالية توفر فييا البكرات اكبر جيد -5
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 : في الشكل المقابل تكون قراءة الميزان -6

 نيوتن 222                نيوتن 152                 نيوتن 122                نيوتن 52          

 

 المقاومة يساوي : سم فإن طول ذراع 6إذا كان طول ذراع القوة في البكرة المتحركة يساوي  -7

  سم 12 سم                     9                        سم 6 سم                    3          

 بكرات متحركة تساوي :  3خالل دراستك لمشكل المقابل ، قيمة القوة عند استخدام  -8

        1                        2                          3                        4 

 

 

========================================================= 

: اكتب بين القوسين كممة ) صحيحة ( لمعبارة الصحيحة وكممة ) خطأ ( لمعبارة غير السؤال الثاني
 الصحيحة عمميا في كل مما يأتي :

 (.................)                                         البكرة الثابتة توفر الوقت وال توفر الجيد.  -1
                             

 (.................)                                              البكرة الثابتة رافعة من النوع الثالث.  -2
                                  

 (.................)                    .             البكرة الثابتة  يذراع القوة ضعف ذراع المقاومة ف -3
                

 (.................)               .                              من أمثمة البكرة الثابتة بكرة رفع العمم  -4
                                    

 (.................)                                               .2ضعف ل 1البكرة المتحركة ل يف -5
                            

 (.................)                               ذراع القوة في البكرة الثابتة اكبر من ذراع المقاومة .  -6

 نيوتن 100

 قيمة القوة

4 

3 

2 

1 

 عدد البكرات  1    2     3   4
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 (                     ................)                              نيوتن 122الرجل  رفعيامقدار المقاومة التي ياذا كانت  -7
                           .                                   نيوتن  222قوة يساوي  فان مقدار ال 

                   
   (..................)                                              .النوع األولفعة من البكرة المتحركة را -8
 
    (.................)                                               . 2البكرة ب ل ييرمز لذراع القوة ف   -9
 

 (..................) ثر بتقميل عدد البكرات .    يمكن زيادة قدرة البكرات المتحركة عمى توفير الجيد أك -12
_______    ________________________________________________________________                                     

 
في الجدول التالي اختر العبارة أو الشكل من المجموعة )ب ( واكتب رقمها أمام ما  : الثالثالسؤال 

 يناسبها من عبارات المجموعة ) أ ( : 
 

 المجموعة )ب( المجموعة )أ( الرقم 

  (... ) 
(......) 

 . 2= ل1بكرة يكون بيا ل -
 . 1نصف ل 2بكرة يكون بيا ل -

 البكرة المتحركة  -1
 العتمة -2
 البكرة الثابتة -3

(....  ) 
(......) 

 .العالقة بين القوة و المقاومة في البكرة المتحركة  -
 العالقة بين القوة و المقاومة في البكرة الثابتة . -

 ق = مق -4
 مق  2ق =  -5
 2ق = مق/  -6

  (....) 
 

  (..  ) 

 لالزمة لرفع الثقلشكل تكون فيو القوة ا -
 .أكبر ما يمكن  
 تكون فيو القوة الالزمة لرفع الثقلشكل  -
 أقل ما يمكن . 
 
 
 
 

                        
 

                 

7- 

1- 

1- 
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 -: عمل لما يمي تعميال عمميا سميما :  رابعالسؤال ال

 
 يفضل استخدام البكرة عن استخدام العتمة  في رفع االثقال . -1

............................................................ ............................... 
 
 تعتبر البكرة الثابتة رافعة من النوع األول . -2

................................................................ ........................... 
 
 .نستخدم البكرة الثابتة رغم أنيا ال توفر الجيد  -3

.......................................................... ................................ 
 
 البكرة المتحركة توفر لنا نصف الجيد . -4

............................................................ ................................ 
 
 المقاومة في البكرة الثابتة. ذراع القوة يساوي ذراع -5

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

================================================================= 

 السؤال الخامس : أجب عن األسئمة التالية : 

 الشكل المقابل يوضح أحد أنواع البكرات تستخدم في رفع ثقل . -1

 . ..............القوة المستخدمة في رفع الثقل ) ق ( = ........ -

 . .........................( =  1ل طول ذراع القوة ) -

 

 :ـالثابتة في الشكل  المقابلحدد عناصر البكرة -2
 

 

 

 

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

............... 
................ 
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 نيوتن 20 = مق المقاومة مقدارسم ،  5 = 2 ل المقاومة ذراع طول و سم5 =  1ل القوة ذراع طول ثابتة بكرة لدينا -3
 ؟ تستنتج ماذا ؟ الجيد قوة مقدار أحسب

 . ........................................... القانون : 

  .   ..............................................:  الحل

 . ..........................................................................................:  االستنتاج

========================================================== 
 

 حسب ما هو مطموب في الجداول التالية :  قارن بين كل مما يأتي السؤال السادس : 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 البكرة المتحركة البكرة الثابتة وجو المقارنة

العالقة بين القوة 
 والمقاومة

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

 ............................ .................................... 2ول1العالقة بين ل

 توفير الجيد
 

   ................................        ........................... 
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 ماذا تتوقع أن يحدث في الحاالت التالية :السؤال السابع : 

 لمقوة عند استبدال بكرة ثابتة ببكرة متحركة . -1

-............................................................ . 
 . ما  رافعة في المتحركة البكرات عدد زيادة عند -2

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

 . األجسام لرفع الثابتة البكرة استخدام عند -3

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

=================================================================== 

 : المطموب عن أجب ثم التالية األشكال ادرسالسؤال الثامن :

 : يمي  عما اجب ثم الشكل البكرات ادرس أنواع ألحد المقابل الشكل-1

 . ...................... المقابل  الرسم في البكرة نوع ما  -

 نيوتن (                                            22.                          )  نيوتن ........... الميزان قراءة عنيا يعبر التي القوة قيمة ما  -

 ؟ البكرة ىذه أىمية ما  -
.................................. . 

                      

  . بين قيمة القوة وعدد البكرات المتحركة يوضح العالقةبياني الرسم ال -2

 - ادرس الرسم ثم أجب عن المطموب:

 . ......العمود الذي يمثل أقل جيد مبذول يمثمو الحرف ..... -

 .قيمة القوة . .......بزيادة عدد البكرات المتحركة .. : االستنتاج -
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 : جب عن المطموب أمامك ثم أ تيال البكراتادرس  -3

 

 

 

 

 

 .... ................يمثل البكرة . ( 1) . الشكل 1

 .. .............يمثل البكرة ...... ( 2 ). الشكل 2

 ... نيوتن.........= .... ( 1 ) رقم. القوة في البكرة 3

 ... نيوتن.......= .... ( 2 ) رقم . القوة في البكرة 4

 ...... البكرة............= ...... 2.... البكرة ، ل ............= ..... 1ل  (1 )رقم . في البكرة 5

 . ..................= ... 1ل  (1 )رقمفي البكرة  .6

 ......  البكرة..........= ...... 2البكرة ، ل  ................= ... 1ل  (2 ) رقم. في البكرة 7

 . .................= .... 1ل  (2 ) رقم. في البكرة 8 

 د .ي.... الج................ ( 1 ) رقم. البكرة 9

 . دي..... الج.............. (2 ) رقم. البكرة  12

 ............ .فعة من النوع .....راتعتبر  (1 ) رقم. البكرة  11

 ................. .فعة من النوع راتعتبر  (2 ) رقم. البكرة  12

 
 
 

 (1 )  (2 ) 
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 :ـ اكمل المخطط التاليالسؤال التاسع : 
 

 

 

 

 

 

========================================================== 

 

 

 

 

 

 

 الحالة الثانية الحالة األولى 

حال استخدام األدوات  في
 الواردة في

 ( 2(   )  1رقم ) 

 (3 (  )4  (  )5 ) 

 ( 1(   )  2(  )  1رقم ) 

 (3  (   )4  (   )5 ) 

 ....................... ...................... الجيد المبذول 

 .................................................... االستنتاج

 
 

عناصر 
 البكرة الثابتة

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

 : ادرس األدوات التالية ثم أجب عن المطموب السؤال العاشر : 


