
 Exemples d’actions mécaniques– أمثلة لتأثيزات ميكانيكية 
I -تذكيز  

يفؼٕنّ " أيب إرا سبْى فٙ تٕاصٌ جسى أٔ ٚشّْٕ ، فُمٕل أٌ " يفؼٕنّ حشكٛب " ًٚكٍ نتأثٛش يٛكبَٛكٙ أٌ ٚحشن جسًب أٔ ٚغٛش حشكتّ ، َمٕل أٌ - 

" سكَٕٛب 

  ٔ تتًٛض ثبألصم ٔ االتجبِ ٔ انًُحٗ ٔ انشذح".يتجٓخ انمٕح"َمشٌ نكم تأثٛش يٛكبَٛكٙ يتجٓخ تسًٗ - 

II -تصنيف القىي :

 القىي الداخلية و القىي الخارجية - 1

. تحذٚذ انًجًٕػخ انًذسٔسخ ًٚكٍ يٍ تصُٛف انمٕٖ إنٗ داخهٛخ ٔ خبسجٛخ- 

انمٕٖ انخبسجٛخ انمٕٖ انذاخهٛخ 

انًجًٕػخ انًذسٔسخ يٍ طشف أجسبو تُتًٙ  ػهٗ ْٙ انمٕٖ انًطجمخ

  ٚٓبإنٗ

ْٙ انمٕٖ انًطجمخ ػهٗ انًجًٕػخ انًذسٔسخ يٍ طشف أجسبو ال 

. تُتًٙ إنٛٓب

فٙ حبنخ ٔجٕد انتًبط ثٍٛ انجسًٍٛ  ٔ  (تًبط يًٕضغ ٔ تًبط يٕصع )"  لٕٖ انتًبط" ًٚكٍ تصُٛف انمٕٖ انذاخهٛخ ٔ انمٕٖ انخبسجٛخ إنٗ - 

 .فٙ حبنخ غٛبثّ" لٕٖ ػٍ ثؼذ"

 التماس  يقى- 2

 لٕٖ انتًبط انًٕصػخ لٕٖ انتًبط انًًٕضؼخ

ْٙ انمٕٖ انتٙ تطجك ػُذيب ٚتى انتًبط ثٍٛ جسًٍٛ ػهٗ يسبحخ 

 صغٛشح جذا ًٚكٍ اػتجبسْب َمطخ 

ْٙ انمٕٖ انتٙ تحذث ػُذيب ٚتى انتًبط ثٍٛ جسًٍٛ ػهٗ يسبحخ ، ٔ 

 تطجك ػهٗ انًسبحخ ثكبيهٓب

. انتًبط ثذٌٔ احتكبن ٔ انتًبط ثبالحتكبن* 

ثبحتكبن ثذٌٔ احتكبن 

 
R   فٙ غٛبة االحتكبكبد تكٌٕ انًتجٓخ 


.  ػًٕدٚخ ػهٗ انسطح

 

Rػُذ ٔجٕد االحتكبكبد تكٌٕ انًتجٓخ 


 ثبنُسجخ نهًُظًٙ  يبئهخ ثضأٚخ

NR: ػهٗ سطح انتًبط ٔ تكٌٕ نٓب يشكجتبٌ َشيض نًٓب ة


 ٔ TR


 .

 *NR


 (تحٕل دٌٔ إَغشاص انجسى فٙ سطح انتًبط  )يشكجخ َبظًٛخ : 

 *TR


fتمبٔو االَضالق ٔ ْٙ انمٕح انًكبفئخ نجًٛغ االحتكبكبد ، ٔ تؼشف ثمٕح االحتكبن  )يشكجخ يًبسٛخ : 


 ).

NR R f 
  

 

III - القىة الضاغطة و مفهىم الضغط

: القىة الضاغطة- 1

 (انشكم انًمبثم  )كًٛخ يٍ انًبء ثّ إَبء صجبجٙ َذخم ػهجخ يضٔدح ثًطبط فٙ : يثبل

Fَشيض نٓب ة ". Forces pressantes– انمٕٖ انضبغطخ " انمٕٖ  تسًٗ ْزِ . ػهٗ كم انجٕاَت تًبط ٚطجك انًبء داخم اإلَبء لٕٖ - 


 .

Fيًٛضاد انمٕح انضبغطخ - 


 . 
 يشكض يسبحخ انتًبط:  َمطخ انتأثٛش              

 انؼًٕد٘ ػهٗ سطح انتًبط: االتجبِ               

 فٙ يُحٗ اَضغبط انًسبحخ:  انًُحٗ              

. َحذدْب ثؼذ تؼشٚف انضغظ:  انشذح              

 :    مفهىم الضغط- 2

:ثبنؼاللخ   .S ػهٗ انجضء انًحٛظ ثٓزِ انُمطخ انز٘ يسبحتّ M فٙ َمطخ Pَؼشف انضغظ 
F

P
S

 

F : شذح انمٕح انضبغطخ ة(N) . 

S : انًسبحخ انًضغٕطخ ة(m
2
) . 

P : انضغظ ة(Pa) . 

1m يطجمخ ػهٗ سطح يسبحتّ 1Nانجبسكبل ْٕ لًٛخ انضغظ انُبتج  ػٍ انتأثٛش انًٕصع نمٕح ضبغطخ شذتٓب : " تؼشٚف انجبسكبل
2

 أ٘ 
21 1 .Pa N m ." 

: الضغط الجىي- 3

". انضغظ انجٕ٘ : " لٕح ضبغطخ يٕصػخ ، َسًٙ انضغظ فٙ كم َمطخ يٍ انجٕ  انًٕجٕدح فّٛ ٚسهظ انٕٓاء ػهٗ األجسبو 

: ٔحذاد لٛبط انضغظ انجٕ٘ - 

       (cm-Hg)انسُتًتش يٍ انضئجك              (atm)األطًٕسفٛش  (bar)انجبس 
51 10bar Pa 1 101325atm Pa 76 1 101325cm Hg atm Pa   

 
 


