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 رطجٛن:رٕاصٌ جغى صهت خبضغ نوٕرٍٛ

  
I. (رزكٛش)جغى صهت رذذ رأثٛش هٕرٍٛٔاصٌ د: 
 َؼزجش جغى صهت كٙ رٕاصٌ رذذ رأثٛش هٕرٍٛ   
   F1  ٔF2  .ْٙبرٍٛ انوٕرٍٛ رخضؼبٌ نهششطٍٛ انزبنٍٛٛ ٔانز 
 :ششطٙ انزٕاصٌَغًًٛٓب    

  F1+F2=0  ْٔزا ششط الصو نغكٌٕ يشكض هصٕس
 .انجغى

 ٙة انهوٕرٍٛ َلظ خظ انزأثٛش،ْٔزا ششط ربَٙ الصو نـ
 .دٔساٌ انجغى كٙ دبل رذون انششط األٔل

I. انوٕح انًطجوخ يٍ طشف َبثض: 
 :رٕرشَبثض -1

 .ٚغًٗ انطٕل األصهٙ 𝓵0َؼزجش َبثض يلشؽ يٍ أ٘ دًٕنخ،ٚكٌٕ نّ كٙ ْزِ انذبنخ طٕل     

 .ٚغًٗ انطٕل انُٓبئٙ نهُبثضٔانز٘ 𝓵كئٌ طٕنّ ٚصجخ  mػُذيب َؼهن ثبنُبثض كزهخ     

إطبنخ انُبثض َٔؼجش ػُٓب                   𝓵=𝓵-𝓵0∆َغًٙ انلشم     

 . (m)كٙ انُظبو انؼبنًٙ نهٕدذاد ثبنًزش    
  :رطجٛن    

 أٔجذ رؼجٛش رٕرش انُبثض (s)ثذساعخ رٕاصٌ انجغى     
 . gٔشذح انثوبنخ  mثذالنخ انكزهخ    
 :دم    

 انًذسٔعخ انًجًٕػخ:{انجغى(s) } 
  جشد انوٕٖ انًؤثشح ػهٗ انًجًٕػخ

 :انًذسٔعخ
   P:  (s)ٔصٌ انجغى*        

 T: (s)رأرٛش انُبثض ػهٗ انجغى*        
   نهزٕاصٌرطجٛن انششط األٔل : 

                P+T=0      ُٗنهوٕرٍٛ َلظ انشذح ٔيُذٍٛٛ يزؼبكغٍٛأٚؼ ٌ 
      T ْٕ   :     T=mgإرٌ رٕرش انُبثض  T=P=mg:  ٌ َلظ انشذح رؼطٙنهوٕرٙ                 

 :انؼالهخ ثٍٛ رٕرش َبثض ٔإطبنزّ -2
   :انذساعخ انزجشٚجٛخ

َٔذٌٔ انُزبئج كٙ  𝓵∆َٔغجم كٙ كم يشح اإلطبنخ  mَؼهن ثبنُبثض كزم يؼهًخ هًٛزٓب   
 ( g=9,8N/Kgَؼطٙ ):انجذٔل انزبنٙ

 m (g) 0 20 50 100 150 200 250 300انكزهخ

∆𝓵=𝓵-𝓵0 ((10-2m  0 0,2 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 T(N ) 0 0,196 0,491 0,981 1,47 1,96 2,45 2,94رٕرش انُبثض

 
 :أعئهخ نإلعززًبس

 : ثئعزؼًبل انغهى  𝓵∆ثذالنخ اإلطبنخ  Tيثم انًُذُٗ انًًثم نزـٛشاد رٕرش انُبثض  -1
        1cm               ∆𝓵=10-2m            

 
  T=0,2N                            1cm 

 𝓵∆ٔإطبنزّ  Tإعزُزج انؼالهخ انزٙ رجًغ رٕرش انُبثض  -2
 .رغًٗ صالثخ انُبثض،أػظ هًٛزٓب ٔٔدذرٓب Kف إرٌ ربثثخ سعٌُِّ -3

 

𝑃 
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 :أجٕثخ 

  1- 

 1- 
 
 ٚزُبعت إطشادا يغ إطبنزّ ، Tانًُذُٗ ػجبسح ػٍ يغزوٛى ًٚش يٍ أصم انًؼهى،إرٌ انزٕرش-2 
 .ربثثخ انزُبعت ٔانزٙ رًثم انًؼبيم انًٕجّ نهًُذُٗ انًذصم ػهّٛ Kيغ  T=K∆𝓵َٔكزت  

 .يٛضِ٘ يوذاس ْٔٙ رغًٗ صالثخ انُبثض Kانزبثثخ  
  N/mانُظبو انؼبنًٙ نهٕدذاد ْٙ  كٙ  Kإَطالهب يٍ انؼالهخ انغبثوخ َغزُزج أٌ ٔدذح  -4
 :يجٛبَٛب َذغت هًٛخ انًؼبيم انًٕجّ نهًغزوٛى Kنذغبة هًٛخ صالثخ انُبثض     

   

             K=
T2−T1

∆ℓ2−∆ℓ1
=0,1N/m K =:  د ع         

2−0.5

(20−5)
 

 
II. داكؼخ أسخًٛذط: 
 :انكزهخ انذجًٛخ نغبئم -1

 φَٔشيض نٓب ػبدرب ة .انكزهخ انذجًٛخ يوذاس كٛضٚبئٙ ًٚٛض كزهخ جغى ػهٗ ٔدذح دجًّ 
(rho)  ٔأμ  (mu) َٔؼجش ػُّ ثبنُغجخ: 

                                                          φ=
m

V
        

  Vكزهخ انجغى انز٘ ٚذزم انذجى  mدٛذ   
 Kg/m3ٔدذح انكزهخ انذجًٛخ كٙ انُظبو انؼبنًٙ نهٕدذاد ثبنكٛهٕؿشاو ػهٗ انًزش يكؼت  

 . Kg.m-3أٔ  
 . g/cm3   ،Kg/Lَغزؼًم أٚضب انٕدذاد  
  φe=1Kg/Lْٙ روشٚجب    ءانكزهخ انذجًٛخ نهًب 

 :داكؼخ أسخًٛذط -2
عبئم أٔ )ا كٙ يبئغداكؼخ أسخًٛذط ْٙ انوٕح انزٙ ٚخضغ نٓب جغى يـًٕس كهٛب أٔ جضئٙ  

 F                                                                                      (ؿبص

 

 جغى يـًٕس عبئم         
 

𝓵∆ (mm) 

𝑀2 

M1 
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 :رؼٍٛٛ شذح داكؼخ اسخًٛذط رجشٚجٛب -3
 

 
 ٔػهٗ انكلخ األخشٖ جغى Mَضغ ػهٗ كلخ يٛضاٌ كزهخ  

 (S)ٔإَبء (B) . كُالدظ أٌ انكزهخM  رؼبدل يجًٕع كزم
 (-1-شكم).انجغى ٔاإلَبء

 
 

 
 

،كُالدظ إخزالل رٕاصٌ كٙ إَبء يًهٕء ثبنًبء(S)َـًش انجغى 
 (-2-شكم)V=200cm3ٌ دجى انًبء انًضاح ْٕ أ، ٔانًٛضاٌ

 
 

  
 
 

،كُالدظ أٌ انًٛضاٌ  Bَصت كًٛخ انًبء انًضادخ كٙ اإلَبء 
 .(-3-شكم).ٚؼٕد نًٕضؼّ انجذئٙ

 
 
 

  
 
 

 :أعئهخ نإلعززًبس  
 .كٙ انًبء (S)نًبرا إخزم رٕاصٌ انًٛضاٌ ػُذ ؿًش انجغى كغش  -1
 .انزٙ ٚطجوٓب انًبء ػهٗ انجغى انًـًٕس  Fإعزُزج شذح انوٕح  -2

 . g=10N/Kgٔشذح انثوبنخ   φe=1Kg/Lَؼطٙ انكزهخ انذجًٛخ نهًبء 
 :أجٕثخ 
اْب يٍ هٕح يُخ (S)إخزالل رٕاصٌ انًٛضاٌ ٚذل ػهٗ أٌ انغبئم ٚطجن ػهٗ انجغى -1 

 ،رغًٗ ْزِ انوٕح داكؼخ أسخًٛذط (-2-رجشثخ شكم)سأعٙ ْٓبرجبٔإ األعلم َذٕ األػهٗ
 (-3-انزجشثخ انًًثهخ كٙ انشكم  رنك كًب رجٍٛ)يضاحال نًبءارغبٔ٘ ٔصٌ  ِ٘ٔ
  :سخًٛذط رغبٔ٘ ٔصٌ انغبئم انًضاحاداكؼخ شذح -2

 
               F=m.g   دٛذm ح ٔانزٙ َذغجٓب ثئعزؼًبل انكزهخ انذجًٛخ كزهخ انغبئم انًضا             

.φنهغبئم    

=φانكزهخ انذجًٛخ : نذُٚب    
m

V
 m=φ.V: ٔثبنزبنٙ Vكزهخ انغبئم انز٘ دجًّ  mدٛذ  

   
    F=φ.Vg: رصجخ أسخًٛذطداكؼخ  شذح 

 
دجى انًبء انًضاح  كٙ انزجشثخ أنذٍٚ φe=1Kg/L=103Kg/m3نذُٚب انغبئم ْٕ انًبء : عد 

 ْٕV=200cm3=200.10-6m3    ٌإرF=103.200.10-6.10=2N            

B 

S 

M 

B 

S 

M 

 
M 

s 

 

-1- 

-2- 

-3- 
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 :رؼشٚق -3
نٗ األجغبو انًـًٕسح كٛٓب هٕح رغًٗ داكؼخ أسخًٛذط،ْٔٙ عانغٕائم رطجن 

. رغبٔ٘ شذح ٔصٌ انغبئم انًضاح F ٔشذرٓبعٛخ ٔيُذبْب َذٕ األػهٗ أس
 
      F=φ.V.g:   َٔكزت  

 
 

      (m3)دجى انغبئم انًضاح  V              (Kg/m3)انكزهخ انذجًٛخ نهغبئم    φ   :دٛذ
g شذح انثوبنخ(N/Kg)      F شذح داكؼخ أسخًٛذط(N)   ( كٙ ْٙ انٕدذاد انًذسجخ

 (انُظبو انؼبنًٙ
 :أسخًٛذط ٔيجذأ انزأرٛشاد انجُٛٛخداكؼخ  -4

 ؿًش جغى كٙ عبئم عبكٍ ،كئٌ انغبئم ٚطجن ػُذ      
 .Fهٕح داكؼخ أسخًٛذط انجغىػهٗ       
إنٗ  ثٛشاد انجُٛٛخ ٚخضغ انغبئم انزأ يجذأٔدغت       
: ثذٛذ ٚطجوٓب ػهّٛ انغبئم انًـًٕس ’F ٔحم      

 
                                   F=-F’  
 
 
 

 :أسخًٛذط كٙ انـبصادداكؼخ  -5
ثذٔسْب رطجن ػهٗ األجغبو انًـًٕسح انـبصاد  

 ٔرغًٗ  كٛٓب هٕح سأعٛخ يُذبْب َذٕ األػهٗ
 
أسخًٛذط كٙ انـبصاد،ٔشذرٓب رزُبعت داكؼخ  

 .يغ دجى انجغى ٔانكزهخ انذجًٛخ نهـبص
 
انصٕسح جبَجّ رجشثخ رجٍٛ ثٕضٕح داكؼخ كٙ  

: أسخًٛذط كٙ انـبصاد
رطلٕ  ٔيُٕٛوألػهجخ                                        
   ص أكزش كزبكخ يٍ ايهئ اإلَبء ثؾرى  

ٔانز٘ ٚجوٗ  (ْكغبكهٕٕٚسٔس انكجشٚذ)انٕٓاء
َضغ ثشكن ػهجخ يصُٕػخ يٍ .يغزوشا كٙ اإلَبء 

ٔسم األنٕيُٛى كٙ أػهٗ اإلَبء كُالدظ أٌ انؼهجخ 
 .٘ اإلَبءرطلٕ ػهٗ عطخ انـبصانًٕضٕع ف

 ؿبص 
 إَبء  
 (ٔال ٚزطبٚش انـبص أكزش ٔصَب يٍ انٕٓاء،إرٌ كٕٓ ٚجوٗ ثبإلَبء) 

F 

F’ 


