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 انثأثٛشاخ انًٛكاَٛكٛح

 نهرأثٛشاخ انًٛكاَٛكٛح يفعٕنٍٛ :

يفعٕل ذحشٚكٙ : إرا َرج عٍ ْزا انراثٛش حشكح ) سيٙ انكشج ( أٔ ذغٛٛش يغاس انحشكح ) اصطذاو  -

 انكشج تحائط (.

أٔ ذشّٕٚ يفعٕل عكَٕٙ : إرا َرج عٍ ْزا انرأثٛش عكٌٕ) ٔضع كراب عهٗ عطح يكرة( -  

) انجهٕط عهٗ األسٚكح (.   

 إَٔاع انرأثٛشاخ انًٛكاَٛكٛح :

ذاثٛش ذًاط يًٕضع ٚعُٙ أٌ انرًاط تٍٛ انًطثك ٔ انخاضع  -: ٔ ْٕ َٕعاٌ:( ذأثٛش ذًاط 1

 نهرأثٛش عثاسج عٍ َمطح يثم جغى يثثد تخٛط .

عح َمط  أ٘ ذأثٛش ذًاط يٕصع : انرًاط تٍٛ انًطثك ٔ انخاضع نهرأثٛش عثاسج عٍ يجًٕ -

 انرًاط عثاسج  عٍ يغاحح .يثال : ذأثٛش عطح انًكرة عهٗ دفرش.

: ٚحذز دٌٔ ذًاط تٍٛ انًطثك ٔ انخاضع يثم ذأثٛش األسض عهٗ كم جغى ، ٔ  ( ذأثٛش عٍ تعذ2

 ذاثٛش انًغُطٛظ عهٗ األجغاو انحذٚذٚح . 

 يفٕٓو انمٕج

. فًثال َمٕل .  َمشٌ انرأثٛشاخ انًٛكاَٛكٛح تًمذاس فٛضٚائٙ ٚغًٗ انمٕج  

انمٕج انًمشَٔح ترأثٛش انخٛط عهٗ انجغى ٔ َمٕل انمٕج انًطثمح يٍ طشف انخٛط عهٗ انجغى ٔ  -

 ْٙ لٕج ذًاط يًٕضع .

انمٕج انًمشَٔح ترأثٛش انًغُطٛظ عهٗ جغى حذٚذ٘ ٔ ْٙ لٕج عٍ تعذ يٕصعح  -  

أجشد انمٕٖ انًطثمح عهٗ انكشج . (1: 1ذطثٛك:    جشد انمٕٖ  

صُف ْزِ انمٕٖ إنٗ لٕٖ ذًاط ٔ عٍ تعذ ٔ إنٗ يًٕضعح ٔ يٕصعح. (2  

ٔأجشد انمٕٖ انًطثمح عهٗ انصُذٔق ٔ صُفٓا إنٗ لٕٖ ذًاط  : 2ذطثٛك      

عٍ َعذ لٕٖ  

 انصُذٔق
                                                                                         

انسطح          

                                                                                                      
 

 B 

A G 

 انحبم 
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 يًٛضاخ ٔ ذًثٛم انمٕج

يًٛضاخ انمٕج : - I  

ممٕشاث َ ٌٓ ومطت انتأثٕز ، خط انتأثٕز ، مىحّ انتأثٕز َ شذة انتأثٕز . 4نهمُة   

ومطت انتأثٕز: -1  

ٌٓ ومطت تاللٓ انجسم انمطبك نهمُة َ انجسم انخاظع نٍا  :ومطت تأثٕز تماص ممُظع -  

A ٌٓ انىمطت 1مثال فٓ انتطبٕك     

 - ومطت تأثٕز تماص مُسع : ٌٓ ومطت َاحذة َ َحٕذة نٍا عاللت بانمساحت انمماست

B ٌٓ انىمطت 2فٓ انتطبٕك    

 - ومطت تأثٕز لُة عه بعذ ٌٓ ومطت َاحذة َ َحٕذة تكُن ممٕذة بانجسم  

G ومطت تأثٕز انمُة انمطبمت مه طزف األرض عهّ أْ جسم ٌٓ مزكش انثمم -  

ٌُ انمستمٕم انذْ نً اتجاي مفعُل انمُة َ انمار بمطت انتأثٕز .خط انتأثٕز :  -2  

ٌُ مىحّ مفعُنٍا .مىحّ انمُة :  -3  

S1 مهأكثزىابط أثز عهّ ان  S2   4- : انجسم شذة انمُة  

عهّ انىابط أشذ 2ومُل أن شذة انمُة انمطبمت مه طزف   

عهّ انىابط . 1مه انمُة انمطبمت مه طزف    

Pَ R َTَ F َ تسمّ شذة انمُة ٔزمش نٍا باالحزفة نهمُة ممٕش   

N ٍا انعانمٕت ٌٓ انىُٕته َ ٔزمش نٍا بانحزفتَحذ   

وستعمم جٍاسا ٔسمّ انذٔىامُمتزنمٕاص شذة انمُة   

P=3N شذة انمُة انمطبمت مه طزف االرض ٌٓ:  1ذًشٍٚ    

 ) وسمٓ انمُة انمطبمت مه طزف األرض : َسن انجسم (

( أجزد انمُِ انمطبمت عهّ انجسم جاوبً مع تصىٕفٍا إنّ لُِ تماص1  

 َ لُِ عه بعذ َ إنّ ممُظعت أَ مُسعت .

( حذد ممٕشاث كم لُة . 2  

.1,5N 1نكم cm ( مثم متجٍتٓ انمُِ انمطبمت عهّ انجسم عهّ انشكم وعطٓ انسهم :3  

  1حذد ممٕشاث انمُِ انمطبمت عهّ انكزة فٓ انتطبٕك - 1:  2ذًشٌ 

4N 1 نكمcm مثم متجٍتٓ انمُِ انمطبمت عهّ انكزة . انسهم -2  

P=T=8N شذة َسن انكزة تساَْ شذة انمُة انمطبمت مه طزف انخٕط عهّ انكزة 

 

) دَن اإلشارة  2حذد ممٕشاث كم لُة مطبمت عهّ انصىذَق فٓ انتطبٕك :  3ذًشٍٚ 

 نهشذة (
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