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 بعد تكتسب و  مائل مستوي على 1kg  كتلتها كرة تتحرك

  : المطلوب و2.5m/sec   مقدارها سرعة ثواني خمس

ماهي محصلة القوى  -(1

 المؤثرة على الكرة؟

2 

 زاوية ميل المستوي  2) -
R     
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 األخيرتينالمقطوعة خالل الثانيتين لمسافة ا3)- 
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 بعد تكتسب و  مائل مستوي على 1kg  كتلتها كرة تتحرك

  : المطلوب و2.5m/sec   مقدارها سرعة ثواني خمس
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، تؤثر على على لوح يميل عن األفق بزاوية  mيتحرك جسم كتلته 

 :  و المطلوب  ،(مع اللوح تصنع زاوية ) Fالجسم  قوة  

 ؟ Yو  Xعين القوى المؤثرة على الجسم وفق المحورين 
 شرط توازن  الجسم ؟ ماهو

 

X F 

 

mg 
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هي الحركة التي يكون حامل مسارها دائرة و تسارعها غير 

 .معدوم 

 الحركة الدائرية 

     t  :w=/tزمن خالل   تغير الزاوية :  wالسرعة الزاوية 

و تكون  tتغير المسافة خالل الزمن :  Vالسرعة الخطية 

 محمولة على الشعاع المماسي  

V=R.W 

m/s rad/s 
W=2f 

 :f 1عياش فيزياء للمهندسين سنة .د 5 تواتر الحركة الدائرية 



 الحركة الدائرية 

at  : تسارع مماسي

 للحركة ( خطي)

an:  تسارع ناظمي

 للحركة 

شعاع 

واحدة 

محمول 

على 

 المماس

شعاع 

واحدة 

محمول 
 على 
 الناظم

  مماس

   ناظم
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 أنواع الحركة الدائرية 
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 :  تنقسم الحركة الدورانية إلى  

 :حركة دائرية منتظمة 

 :حركة متغيرة بانتظام 

 a=an    at=0تسارع مماسي معدوم  

an# 0 
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 الحركة الدائرية المنتظمة 

التسارع : الحركة الدائرية المنتظمة 

 ثابتةتكون شدة السرعة  المماسي معدوم أي

  اتجاهها يتغيرعلى طول المسار الدائري لكن 

  باستمرار

تسارع ناظمي ترتبط هذه الحركة بوجود 

يوجد قوة  موجه نحو مركز الدائرة 

بالقوة مسؤولة عن هذ التسارع تعرف 

 الجاذبة 

 

لفرق بين القوة ا

الجاذبة والقوة 

   النابذة
  

 

 العالقة بين القوتين؟
  

 قانون نيوتن الثالث

 1عياش فيزياء للمهندسين سنة .د 8



الدائرية للحركة الناظمي التسارع وجود يشترط 
 .دائماan     0≠ أي

 مالحظات عن الحركة الدائرية 
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 وفق نصف  قطر المسار  الناظميتغير التسارع 

R  a = at           

 at=0 الحركة مستقيمة منتظمة ؟

 at≠0 الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام ؟

 متى تتحول الحركة الدائرية إلى حركة مستقيمة؟
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يصنع مع الشاقول زاوية  Lمعلق بخيط طوله   mليكن لدينا جسم كتلته 

وفق الشكل المبين  rويتحرك وفق مسار دائري نصف قطره  60 مقدارها 

عدد الدورات في الثانية ، توتر : في الرسم أدناه ، و المطلوب حساب
 L=20cm,m=200gتعطى . Tالخيط 

 حساب القوة الجاذبة 

وفق ( يتسارع)يتحرك الجسم 
   Xالمحور

Fy=0   T cos= mg  

ترتبط الحركة وفق المحور األفقي   m V2/R=m W2R = FX=man  ,  T sinا
 an الناظميمع التسارع ( الناظمي)

T=4N  W=10  

   الشاقوليال يوجد حركة وفق المحور 
X    

Y    

  r ،R=L Sin نحسب 

    

 r= 

R=  
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 العمل و الطاقة 

عند تطبيق طاقة الجسم يعرف العمل بأنه تغير 
و    Xعليه بحيث تؤدي النتقاله مسافة  Fقوة 

 :يعطى العمل بالعالقة 

W =   F  .  X 

 نميز ثالث حاالت حسب قيمة الزاوية 

 بين حامل القوة و االنتقال

=0 =90  الزاوية   

Joul (J) 
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 العمل و الطاقة 

 العمل و الطاقة  وجهان لعملة واحدة 

 تغير الطاقة

 تغير السرعة

 تغير الموضع

 الموضع+تغير السرعة 

 طاقة حركية

 طاقة ميكانيكية

 طاقة كامنة
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 الطاقة الحركية 

 الحركية الطاقة في تغير  سرعته في تغير إلى للجسم المقدم العمل أدى إذا

EK2-EK1 = 

 الطاقة الكامنة 

تغير في Y2 إلى  Y1إذا أدى العمل لتغير موضع الجسم من 

 الطاقة كامنة 

14 

Ek=EK2-EK1 
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 الطاقة انحفاظ

 الطاقة الكلية للجسم ثابتة 

 EK+EP=0  

 E=EK+EP=const 
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 االستطاعة
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 حركة القذائف 

جسم  يعطى سرعة أولية و يرمى في الهواء : القذيفة 

،و يتبع مسار محدد وفقا لقوة ثقله  وفق زاوية معينة 
     .فقط

 مائل ، أفقي ، شاقولي  : أنواع القذف 

 زاوية القذف 

 مسار القذيفة

 Rمدى القذيفة 

 Vسرعة القذيفة 

 H  16ارتفاع القذيفة 
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 األفق عن تميل بصورة تطير طائرة من قنبلة تقذف
  وسرعة 1600m ارتفاع وعلى درجة 30 بزاوية
  200km/h ابتدائية

x 

y 

V0 

V0x 

V0y 

30 

200km/h 

1
6

0
0

m
 W=mg 

V0x =V0 cos (30)=55.5x0.8 
=48.06m/s                     

V0y =V0 sin (30)=55.5x0.5  
=27.75m/s                    

 ما هو نوع القذف 

ألن الزاوية  التي يصنعها القذف مائل 

 <90  30= الجسم مع األفق
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 احسب المسافة األفقية التي تقطعها القنبلة ؟-(2

 مستقيمة متغيرة yالحركة وفق المحور
  gوفق تسارع  بانتظام 

احسب الزمن الذي تستغرقه القنبلة -1)

 حتى تصل إلى األرض؟

V0x= 48.06 m/s 
V0y=27.75m/s 

 ألن  مستقيمة منتظمة  xالحركة وفق المحور
 V0x=Vxالسرعة ثابتة 

18 

X=? 

احسب سرعة القذيفة و منحاها لحظة  3)-

 وصولها لألرض ؟

  y= ½ g t2 –V0y t +y0 t=20.8s 

X= V0X t+x0 X=1000m 

Vx=v0x Vy=gt-v0y V=186.5m/s  المنحى  :
=-75° 

 1عياش فيزياء للمهندسين سنة .د



 علم التوازن السكوني 
 :الشرطان التالياننقول عن جسم أنه يخضع لتوازن سكوني إذا تحقق 

 F=0مجموع محصلة القوى المؤثرة على الجسم معدومة أي  -( 1

 =0محصلة عزوم القوى المؤثرة على الجسم معدومة أي  -(2

0 

X     

F   

 بعزم  Fالقوة تدوير أثر يدعى

   : بالعالقة يعطى و القوة
  = F X r 

البعد بين حامل القوة  rحيث 

 ومحور الدوران

r 
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 = F X r 
 عزم القوة 

 له )عزم القوة حاصل جداء شعاعي فهو كمية شعاعية

دوران مع عقارب : سالبة  -(جهة موجبة أو سالبة 

 دوران عكس عقارب الساعة: الساعة ، موجبة 

F 

r 

X 

F 

 r 

 
r=r sin 

 بعد الدوران قبل الدوران

X 

= F. r. sin= F. r. cos=F.r  
بعد الدوران  rمسقط  rحيث 

 قبل الدوران  rعلى 

 = F X r 
N m N.m 
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  54المحاورصمثال موضح عن اسقاطات عالقات التوازن السكوني على 

  Y   x   إسقاط عالقتي شرط التوازن على المحاور 

 محور الدوران
+ 

- + 

                                                                                                                             A ، Bاحسب قوى رد الفعل عند النقطتين 

-W2.4+W.1-R.4+W1.6=0 

 1عياش فيزياء للمهندسين سنة .د 21



 مسائل في التوازن 

 عند استناد محور إلى  W  ووزنه 4m    طوله منتظم لوح يستند

 شدته ثقل فيها المعلق و 1m نهايتيه إحدى عن تبعد A النقطة

400N . 100 شدته ثقل الثانية نهايته في يعلق وN . المطلوب؟ و 

 ؟Aوشدة رد الفعل عند نقطة االستناد  Wأوجد مقدار ثقل اللوح 

 :اللوحنطبق شرطي التوازن على 

    F=0      0 = القوى محصلة
 الصفر = محصلة عزوم القوى                                 

=0 

W+400+100-R=0 
W-R=-500     (1) 

+ 
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 Aالنقطة من  يمرالدوران محور  

 قائمةالزوايا بين القوى و األذرع 

   sin=1  - + 

-100x3-wx1-Rx0+400x1=0 

 W=400-300=100N 

 W-R=-500 (1)نعوض في 

R=500+100=600N 
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  A,Bنقطتي استناد  إلى =60N  W1 ووزنه4m منتظم طوله لوح يستند   

علبة دهان توضع . على الترتيب   0.75m،1mتبعدان عن نهايتي اللوح 

من )نهاية الطرف اليساري للوح من   0.5mبعد على =20N W2وزنها  

 :  المطلوبB)جهة النقطة 

  Aالنقطةالفعل عند تعطى شدة رد ،  Bماهي شدة رد الفعل عند النقطة 

:Ra=60N. 

 مسائل في التوازن 

اللوح  في حالة توازن  
F=0             

RA+RB-W1-W2=0   + 

RB=20N             
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W 
X=? 

على اللوح، فماهي الحدود المسموح أن Wإذا وقف عامل دهان وزنه 2)

   يتحرك بها العامل على اللوح حتى ال ينقلب اللوح؟

+ 

 Aنختار محور الدوران عند النقطة 
- + 

-W.X+W1.1.25-RB.2.25+W2.2.75=0 

        W.X=85              
W1=60N 
W2=20N 
RA=60N 
RB=20N 

 هل يمكن تغيير محور الدوران ؟ 

 1عياش فيزياء للمهندسين سنة .د 25



 محور الدوران عند مركز الثقل 

 -W.X+RA.1.25-RB.1+W2.1.5=0 

W1=60N 
W2=20N 
RA=60N 
RB=20N 

W X=? 

 Bمحور الدوران عند النقطة 

 -W.X+RA.2.25-W1.1+W2.0.5=0 

W 
X=? 

- + 

- + 
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وضع على جدار بحيث  200Nووزنه   10mليكن لدينا لوح خشبي طوله 
عند   500Nمقداره يعلق ثقل   60تكون الزاوية بينه و بين مستوي األرض 

 :، والمطلوبطول من نهايته السفلى   1/4تبعد نقطة 
 Rقوة رد فعل الجدار على اللوح   - 

60 

60 

R     

W1=500N     

W=200N     

B 

A 

  حائط

   مستوي األرض

- 

+ 

fx 

   56ص مسائل في التوازن
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