
 

 

 مفهوم القوة 
Notion de force 

 

𝑰 – : مميزات القوة 

  point d’application  : نقطة التأثير -1   

 + إذا كان التأثير الميكانيكي تأثير تماس مموضع  تكون نقطة التأثير هي نقطة التماس بين الجسم    

ِّر و الجسم المؤثَّر عليه .      المؤث 

 + إذا كان التأثير الميكانيكي تأثير تماس موزع  تكون نقطة التأثير بالنسبة للأجسام ذات الأشكال      

ِّر و الجسم المؤثَّر عليه .      الهندسية البسيطة هي المركز الهندسي لمساحة التماس بين الجسم المؤث 

 ه و نرمز لثقل الجسم المؤثَّر عليه  + أما إذا كان التأثير عن بعد فإن نقطة التأثير تكون هي مركز    

 . 𝐺بالحرف     

 

 La ligne d’action  خط التأثير : -2   

 خط تأثير القوة هو المستقيم الذي يدل على اتجاه المفعول الإفتراضي للقوة والذي يمر من نقطة    

 التأثير .   

 

 Le sensالمنحى :  -3   

 منحى القوة هو منحى حركة القوة المؤثرة ويحدد دائما انطلاقا من نقطة التأثير .    

 

 L’intensité الشدة :  -4   

 شدة القوة هي مقدار فيزيائي تخضع للقياس .   

 .نستعمل جهاز الدينامومتر لقياس شدة القوة    

 . Nيرمز لها بالحرف  ( Newton )الوحدة العالمية للقوة هي النيوتن    

 

 𝑰𝑰- القوة : ورمز تمثيل 

 تمثيل القوة : -1  

 تمثل القوة بسهم يسمى متجهة القوة بحيث يكون :  

 نقطة تأثير القوة . + أصل المتجهة منطبق مع  

 خط تأثير القوة . + إتجاه المتجهة هو  

 منحى القوة .+ منحى المتجهة هو   

 . السلم الذي تم اختياره  شدة القوة وذلك حسبيتناسب مع  + طول المتجهة   

 

 رمز القوة : -2  

 . �⃗⃗�أو  �⃗⃗�أو  �⃗⃗�أو  �⃗�نرمز للقوة برمز المتجهة أي بحرف لاتيني فوقه سهم مثل :   

 . 𝑅أو  𝑇أو  𝑃أو  𝐹نرمز للشدة القوة بنفس الحرف لكن بدون سهم مثل :   

 



 

 

 مثال :   

 

 
 

 

 تطبيق :  

 التي يطبقها الخيط على الكرة . �⃗�حدد مميزات القوة   

𝐹هي  �⃗�علما ان شدة القوة    = 4𝑁 . 

⟶ 1𝑐𝑚مثلها على التبيانة بالسلم :     2 𝑁 

 

 الحل :  

 : �⃗�مميزات القوة   

 نقطة تماس الخيط بالكرة .  𝐴النقطة  نقطة التأثير :  

 . 𝐴المستقيم الأسي المار من النقطة  خط التأثير :  

 نحو الأعلى . 𝐴من  المنحى :  

𝐹 الشدة :  = 4 𝑁 

 التمثيل :

   2𝑐𝑚بسهم طوله  �⃗�نمثل القوة 

 

 

 

 

 

 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة


