
 

 

 التأثيرات امليكانيكية 
Les actions mécaniques 

 

𝑰 – : التأثيرات الميكانيكية و مفعولها 

 أمثلة وملاحظات : -أ   

 يؤدي تأثير الحصان على العربة إلى تحريكها . -

 يؤدي تأثير اليد على العجينة إلى تشويهها أي تغيير شكلها . -

 يؤدي تأثير الجدار على الكرة إلى تغيير حركتها . -

 يؤدي تأثير الطاولة على الكتاب إلى الحفاظ على توازنه . -

 

 استنتاج : -ب   

 جموعة المدروسة .بالجسم المدروس أو المر عليه نسمي الجسم المؤث     

 

 للتأثير الميكانيكي المطبق على جسم ما مفعولان :   

   مفعول تحريكيEffet dynamique . يؤدي إلى تحريك الجسم أو تغيير مسار حركته : 

 مفعول سكوني  Effet statique  يؤدي إلى تشويه شكل الجسم أو جعله في حالة :

 سكون .

 

𝑰𝑰- : أصناف التأثيرات الميكانيكية 

 

 : action de contact تأثير التماس -1      

     ر ث   ؤنقول بأن تأثير ميكانيكي تأثير تماس عندما يكون الجسم الم    

 في تماس مع الجسم المؤثًّر عليه .    

 يمكن لتأثير التماس أن يكون موزعا أو مموضعا .    

 

 تأثير التماس المموضع :     

                     يكون التماس بين الجسم المؤث  ر و الجسم المؤثًّر عليه في     

 .مساحة صغيرة يمكن اعتبارها نقطية     

      

 تأثير التماس بين الجسم الصلب والخيط    1مثال : في الشكل     

 مموضعا .    

 تأثير التماس الموزع :     

   يكون التماس بين الجسم المؤث  ر و الجسم المؤثًّر عليه في      

 ( . 2اعتبارها نقطية )أنظر الشكل مساحة كبيرة لا يمكن      



 

 

 

 موزعا . 2مثال : التماس بين الكتاب والطاولة في الشكل      

 

 

 :  action à distance تاثير عن بعد -2      

د عندما لا يوج نقول بأن تأثير ميكانيكي يعتبر تـثيرا عن بعد     

 (3) أنظر الشكل  المؤثًّر عليه . الجسمر و الجسم المؤث    تماس بين

 

 توجد ثلاثة تأثيرات عن بعد وهي :    

 

   : وهي التأثيرات المطبقة بين التأثيرات المغنطيسية +     

 المغنطيس و الأجسام  المغنطيسية .       

 : وهي التأثيرات المطبقة من طرف التأثيرات الكهربائية+     

 الأجسام المكهربة كالمسطرة عند حكها بالشعر .       

 :  وهي التأثيرات بسبب الكتلة  تأثيرات التجاذب الكوني+     

 كتأثير كوكب الأرض على الأجسام .        

     

        

   𝑰𝑰𝑰 - : جرد التأثيرات الميكانيكية 

 

  من الأجسام يجب اتباع الخطوات التالية :سم أو مجموعة المطبقة على جد التأثير الميكانيكية تحديل     

      

  تحديد المجموعة المدروسة وهي الجسم او الأجسام التي نريد البحث عن التأثيرات أولا  : 

 الميكيانيكية المسلطة عليها .            

  المجموعة المدروسة . المطبقة علىتحديد تأثيرات التماس : ثانيا 

 المجموعة المدوسة .عن بعد المطبقة على تحديد التأثيرات  : ثالثا 

 

 تطبيق :     

 

 نعلق كرة بخيط ونقرب منها مغنطيس كما هو      

    في الشكل جانبه .ممثل       

 

 أجرد التأثيرات المطبقة على الكرة .  -1     

  صنف هذه التأثيرات إلى مموضعة وموزعة .  -2     

 

 


