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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
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   1فيزياء للمهندسين سنة  -عياش . د 2

 في قوانين الحركة المستقيمة مسأئل
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على مستوي يميل عن  يتوضع m=10kgليكن لدينا جسم كتلته 

لتي تميل عن المستوي ا) F=50N، تؤثر عليه القوة  األفق بزاوية 

 :فأوجد ،(=30بزاوية   

 زاوية ميل الطريق  

 في حال سكون الجسم؟

سكون الجسم أي الجسم في  
   Fx=0: حالة توازن 

Fy=0 , 

    Fcos  -mgsin=0: Fx=0    

    Fsin  +R-mgcos =0: Fy=0    

=25.5 



 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؟

4 

 زاوية ميل المستوي  2) -
R     
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 األخيرتينالمقطوعة خالل الثانيتين لمسافة ا3)- 

3s 2s X5  

   
X3 

  

طرق 

 الحل 
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V V0 
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 سرعة ابتدائية

إيجاد  السرعة 

:  اإلبتدائية

 3السرعة بعد 
 ثواني 
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. عن األفق  ليكن لدينا جسم يتحرك على مستوي يميل بزاوية 

وجود قوة احتكاك وتحرك الجسم أوجد زاوية ميل المستوي  بفرض 
 (k=0.3)حيث   بسرعة ثابتة وفق حركة مستقيمة منتظمة

Fx=0  حركة مستقيمة منتظمة 

Fy=0 

mgsin -  fk=0 

الحركة على المستوي  المائل فقط 

 ( Xوفق المحور )

fk =k N 

N - mgcos =0 

 tg =k 



 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 

 مكافىءقطع مسار القذيفة 

 Rمدى القذيفة 
 uسرعة القذيفة 
  Hارتفاع القذيفة 
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V0=200km/h 

30 
X 

y 

1
6

0
0

m
 

X         

V0x 

V0y 

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

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

 نوع القذف     

ألن الزاوية  التي يصنعها القذف مائل 

 <90  30= الجسم مع األفق

 األعلى إلى بناء قمة من حجر يقذف
 زاوية وفق 200km/h إبتدائية بسرعة

30 (األفق مع) على يقع المبنى كان فإذا 

 :فأوجد األرض عن 1600m ارتفاع
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V0=200km/h 

30 
X 

y 

1
6

0
0

m
 

X         

V0x 

V0y 

احسب المسافة األفقية التي -(2

 تقطعها القنبلة ؟

 مستقيمة متغيرة yالحركة وفق المحور
 gوفق تسارع  بانتظام 

احسب الزمن الذي تستغرقه -1)

 القنبلة حتى تصل إلى األرض؟

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

 مستقيمة منتظمة  xالحركة وفق المحور
 V0x=Vxالسرعة ثابتة  ألن 

احسب سرعة القذيفة و منحاها  3)-

 لحظة وصولها لألرض ؟

=? 

t=20.8S 

X=1000m 

Vy=180.3m/s V=186.5m/s =-75 



 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 
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R=30N 

S=40N 



 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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