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مـقــدمــة الـكــــتـاب





بعض الفقرات يف هذا الكتاب ومدلوالهتا ورموزها

لـســالمـتك

التطبيقات
الفيزيائية

نشــــاط 
عــمــــيل

طرائف
 علمية

وقـفـة 
تـأمـل

لمعلوماتك

األمثلة

منه  فقرات  أو  الدراسة،  قيد  الموضوع  معلومات إضافية حول 
تنبه المتعلم إلى خطورة بعض المواد، أو توجهه إلى التصرف 
في  تضمنته  ما  يدخل  أن  دون  األمور،  بعض  حيال  الصحيح 

عمليات تقويم المتعلمين.

ويقصد هبا التطبيقات احلياتية للموضوع، أو فقرات منه تزيد من 
دافعية التعلم لدى املتعلمني، وتشعره بأمهية الفيزياء يف احلياة بكافة 

مناشطها ومستلزماهتا.

املخترب،  غرفة  داخل  املتعلمون  جيرهيا  عملية  جتريبية  نشاطات 
أو  الكافية،  واملواد  األدوات  توفر  عدم  حالة  يف  املعلم  جيرهيا  أو 

خطورهتا عليهم.

أحداث ومبتكرات ومعلومات تتميز بطرافتها ، دون أن يدخل 
ذلك يف التقويم النهائي للفصل الدراس، وإن دخل يف عمليات 

التقويم أثناء التدريس.

يراد منها لفت انتباه املتعلم إىل بعض دالئل اإليامن من خالل تأمل 
أن  يمكن  باملوضوع، كام  العالقة  ذات  الفيزيائية  الظواهر  بعض 

تكون حمور نقاش تربوي إيامن هادف.

يراد منها اعطاء املتعلم بعض املعلومات اهلامة يف نفس املوضوع 
لتثري معلوماته، دون أن تستهدف بذاهتا يف عملية التقويم.

أنواع من األسئلة املحلولة عىل الفكرة أو املفهوم املعروض هيدف 
إىل ترسيخهام، ويقيس عليها املتعلم عند تنفيذ التدريبات أو حل 

أسئلة آخر الفصل.

   الرمز         الفقـرة       مـدلـوالتــها



أنواع من األسئلة تعرض يف ثنايا املوضوع املدروس تطبيقًا لفكرة 
الصف  داخل  عليها  التدرب  بغية  للتو،  به  مر  علمي  مفهوم  أو 

وباإلرشاف والتقويم املبارش من قبل املعلم.

يتم  الفصل  موضوع  حول  والتامرين  التساؤالت  بعض  تتضمن 
تكليف الطالب باإلجابة عليها منزليًا، ويتوىل املعلم تقويمها بصورة 

منظمة وجمدولة كام يمكن اختيار بعضها للمناقشة الصفية.

العلمي  البحث  ملهارات  املتعلم  ممارسة  خالهلا  من  يتم  حماولة 
وأساليبه بصورة مبسطة من خالل تساؤل أو مشكلة تعرض عليه، 
املتوفرة بني  املختلفة  املعرفية  املصادر  مبتغاه من خالل  إىل  ليصل 
يديه )املكتبة العلمية، الربامج احلاسوبية، الشبكة املعلوماتية العاملية 
»اإلنرتنت«، وغريها(، دون مطالبته هبا يف عمليات التقويم النهائية 

آخر الفصل الدراس.

تساؤالت تسهم يف تنمية مهارة من مهارات التفكري لدى املتعلمني، 
وترتبط ارتباطًا وثيقًا بموضوع الدرس أو إحدى فقراته، واليطالب 

هبا املتعلم يف عمليات التقويم املختلفة.

يراد منها تذكري املتعلم ببعض املفاهيم أو العالقات والتحويالت 
يف  بذاهتا  تستهدف  أن  دون  باملوضوع،  العالقة  ذات  الرياضية 

عمليات التقويم.

التدريبات

أسئلة آخر 
الفصل

ابحث

أسئلة التفكري

تذكر

   الرمز        الفقـرة         مـدلـوالتــها
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الكميات الفيزيائية المتجهة
أهــداف الفصل األول :

بعد دراستك هلذا الفصل سوف تكون قادرًا عىل أن :
-1	تعّرف	كل	من	الكميات	املتجهة	والكميات	القياسية.
-2	متّثل	لكل	من	الكميات	املتجهة	والكميات	القياسية.

-3	متّثل	الكميات	املتجهة	بيانيًا.
-4	تنقل	املتجه	من	مكان	إىل	آخر	عىل	املستوى.

-5	توضح	داللة	اإلشارة	اجلربية	للمتجه.
-6تفّرق	بني	اجلمع	العددي	واملتجه.

-7	تعّرف	الرضب	القيايس	للمتجهات.
-8	تعّرف	الرضب	املتجه	للمتجهات.

-9	حتّدد	اجتاه	املتجه	الناتج	من	الرضب	املتجه.
-10	تعّرف	القوة.

-11	توجد	املركبات	املتعامدة	ألي	قوة.
-12	تفّرق	بني	عمليتي	حتليل	وتركيب	القوى.

-13	توجد	حمصلة	عدة	قوى	باستخدام	طريقة	التحليل.
-14	حتسب	زاوية	املحصلة.

الفصل األول :
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الـــكـمـــيات الـفـيزيائية الـمـتـجـهـــة 1الفصل األول :
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تدريب )1 - 1( :
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تدريب )1 - 2( :
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حساب املحصلة :
من	طرق	حساب	املحصلة	طريقة	التحليل	،	ولبيان	ذلك	لنبدأ	باآليت	:
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آخـر	 كوكـب	 سـكان	 يعتمـد	
خمتبـيء	يف	أعـاق	الكون	)هذا	
جمرد	ختيل(	حماور	ختتلف	قلياًل	
عـن	حماورنـا	شـكل	)20-1(	
فهـل	بإمكانك	مسـاعدهتم	يف	
حتليل	القـوى	املوجودة	بداللة	
باسـتـخدام	 املعطـاة	 الـزوايـا	

املحورين	أ	،	ب	؟

مــثــــال )1 - 1( :

شكل	1	-	20
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شكل	1	-	21

تدريب )1 - 3( :

في	الشكل	)	1-21	(	حلل	القوى	التالية	
إلى	مركباتها	السينية	والصادية.

......................................
......................................

لمعلـومـاتــك :  
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مــثــــال )1 - 2( :

باستخدام	 محصلتها	 فاحسب	 	،)22-1( شكل	 مادي	 جسم	 على	 التالية	 القوى	 تؤثر	
طريقة	التحليل	:

شكل	1	-	22
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شكل	1	-	23
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سـؤال للتفكير :
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شكل	1	-	24

شكل	1	-	25
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أهــداف الفصل الثان :
بعد دراستك هلذا الفصل سوف تكون قادرًا عىل أن :

-1	تفّرق	بين	السرعة	كمقدار	فقط	والسرعة	ككمية	متجهة.
-2	ترسم	منحنى	)	ع	-	ز	(	لجسم	يتحرك	بسرعة	ثابتة.
-3	ترسم	منحنى	)	ف	-	ز	(	لجسم	يتحرك	بسرعة	ثابتة.

-4	ترسم	منحنى	)	ع	-	ز	(	لجسم	يتحرك	بسرعة	منتظمة	التغير.
-5	تستنتج	معادالت	الحركة	الخطية.

-6	تطّبق	هذه	المعادالت	على	جسم	يتحرك	بتسارع	منتظم.
-7	تطّبق	هذه	المعادالت	على	جسم	ساقط	في	مجال	الجاذبية	األرضية.

الحركة على خط مستقيم

الفصل الثان :



الحركة على خط مستقيم 2الفصل الثاني :

ولكننا	نعلم	أن	الرسعة	كمية	متجهة	.

ولبيان	ذلك	ندرس	الشكل	)	2-1(	ومنه	نعلم	أن	:	المسافة	التي	قطعها	الجسم	هنا	هي	7م	،

وأن	مقدار	اإلزاحة	التي	حتركها	هي	5م	.

ولذا	فإننا	سنقول	:

شكل	2	-	1



شكل	2	-	2



شكل	2	-	3



شكل	2	-	4

سـؤال للتفكير :







شكل	2	-	5



مــثــــال )2 - 1( 



مــثــــال )2 - 2( 

شكل	2	-	6







نشــاط عملي )2 - 1( :

شكل	2	-	7

خطوات العمل :



شكل	2	-	8



مــثــــال )2 - 3( :

شكل	2	-	9



شكل	2	-	10



لمعلـومـاتــك :  

شكل	2	-	12شكل	2	-	11



أسئلة الفصل الثاني





.



أهــداف الفصل الثالث :
بعد دراستك هلذا الفصل سوف تكون قادرًا عىل أن :

-1	تعّرف	القصور	الذاتي.
-2	تمّثل	للقصور	الذاتي.

-3	تذكر	القانون	األول	للحركة.
-4	تطّبق	هذا	القانون	على	األجسام	الساكنة	والمتحركة.

-5	تذكر	القانون	الثاني	للحركة.
	-6	تطّبق	هذا	القانون	على	جسم	واحد	تؤثر	عليه	عدة	قوى.

-7	تطّبق	هذا	القانون	على	مجموعة	من	األجسام	المتماسكة	التي	تؤثر	عليها	عدة	قوى.
-8	تطّبق	الشرط	األول	للتوازن.
-9	تذكر	القانون	الثالث	للحركة.

-10	تطّبق	هذا	القانون	على	األجسام	الساكنة	والمتحركة.
-11	تحسب	مقدار	قوة	االحتكاك.	
-12	تذكر	قانون	الجذب	العام.

-13	تحسب	مقدار	قوى	الجذب	المتبادلة	بين	األجسام.
-14	تحسب	مقدار	تسارع	الجاذبية	ألي	كوكب.

قــوانــيـــن نيــــوتــن

الفصل الثالث :



قــوانـــيــــن نـــيـــوتــــن 3الفصل الثالث :

نشــاط عملي )3 - 1( :



تدريب )3 - 1( :



تطبيقات فيزيائية  :

يعطي	 مما	 للعمود	 الدورانية	 الحركة	 سرعة	 ثبات	 في	 أيضًا	 الحذاف	 يساهم	 كما	 	(
انتظامًا	في	حركة	السيارة	(

شكل	3	-	1



تدريب )3 - 3( :

تدريب )3 - 2( :



» إذا أثرت قوة مقدارها ) ق ( نيوتن على جسم كتلته ) ك ( كجم فإنها تكسبه تسارعًا 
مقداره ) ت ( م/ث2 في نفس اتجاه القوة « وذلك وفق العالقة التالية :

النيوتـن هـو مقـدار القوة التـي إذا أثـرت على جسـم كتلته 1كجم أكسـبته تسـارعًا 
مقداره م/ث2 .



مــثــــال )3 - 1( 

شكل	3	-	2

تدريب )3 - 4( :



شكل	3	-	3

أسـئلة للتفكير :



مــثــــال )3 - 2( 

شكل	3	-	4

تدريب )3 - 5( :





تدريب )3 - 7( :

شكل	3	-	5

تدريب )3 - 6( :

شكل	3	-	6



شكل	7-3

شكل	8-3

شكل	3	-	11 شكل	3	-	10 شكل	3	-	9



شكل	3	-	12



شكل	14-3

تدريب )3 - 8( :

شكل	13-3

شكل	13-3

لحل	المسائل	على	هذا	النوع	من	اتزان	القوى	فإننا	نتبع	الخطوات	التالية	:

*	سوف	نعتبر	جمع	القوى	على	محور	واحد	جمعًا	جبريًا	.

------------------------
شكل	14-3

---------------------



مــثــــال )3 - 3( 

شكل	15-3

لمعلـومـاتــك :  

-1	نرسم	المحاور	في	نقطة	تالقي	القوى	)	أو	نقطة	تالقي	امتداداتها	(.

-2	نرسم	القوى	ونحدد	الزاوية	المحصورة	بين	كل	قوة	وأحد	المحاور.

-3	نجعل	جميع	القوى	خارجة	من	نقطة	االلتقاء	،	وذلك	بنقل	متجه	القوة	إن	لزم	األمر.

-4	نحلل	القوى	إلى	مركباتها	في	جدول	)	للتبسيط	(.

	 -5	نطبق	الشرط			

-6	نحل	المعادالت	الناتجة	.

أنت	 ستسلكه	 الذي	 الطريق	 لك	 نبين	 وإنما	 الخطوات	 هذه	 بحفظ	 نطالبك	 ال	 أننا	 تذكر	
وحدك	فيما	بعد	.

ولنطبق	اآلن	هذه	الخطوات	على	المثال	التالى	:



تدريب )3 - 9( :

شكل		-3	17

شكل	16-3

على	 السابقة	 التوازن	 شروط	 طـّبـق	
الشكل	)	3	17-	(	.

------------------------
------------------------
------------------------



شكل	3	-	18





شكل	3	-	28شكل	3	-	271

شكل	3	-	22شكل	3	-	21

شكل	3	-	20شكل	3	-	19

شكل	3	-	24شكل	3	-	23



نشــاط عملي )3 - 2( :

شكل	3	-	26 شكل	3	-	25



نشــاط عملي )3 - 3( :

في هذا النشـاط نالحظ أن الجسم ذا الكتلة األصغر هو الذي يبدأ بالحركة . فهل تستطيع أن 

تفـسر ذلك ؟ ----------------------------------------------



أسـئلة للتفكير :

شكل	3	-	27



شكل	3	-	28





نشــاط عملي )3 - 4( :

شكل	3	-	29





لمعلـومـاتــك :  

مــثــــال )3 - 4( :

شكل	3	-	30

شكل	3	-	31

في	الشكل	)	-3	31	(	احسب
المجـمــوعـة تـسـارع	 مـقـــدار	
ك1	=	ك2	=	10كجم	،	وأن	معامل	
الثـانـي	 الجــسم	 بين	 االحتــكاك	

والسـطح	هو	0.1

تدريب )3 - 10( :
باالعتماد	على	المعادلة	)	3-4(		استنتج	وحدة	قياس	معامل	االحتكاك	أ		؟

--------------------------------------------------





شكل	3	-	32

تدريب )3 - 11( :

استنتج	وحدة	الثابت	ج	باالعتماد	على	القانون	في	العالقة	)	5-3(	.

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------





وقفة تأمل

مــثــــال )3 - 5( :

شكل	3	-	33



مــثــــال )3 - 6( 

شكل	3	-	34



أسئلة الفصل الثالث

شكل	3	-	35



شكل	3	-	36



شكل	3	-	37

شكل	3	-	38



شكل	3	-	39



الــشـــغــل والــطـــاقة
أهــداف الفصـل الـرابـع :

بعد دراستك هلذا الفصل سوف تكون قادرًا عىل أن :
-3	تذكر	وحدة	قياس	الشغل. -2	تّحسب	مقدار	الشغل	لقوة	ما.	 	 	 	 -1	تعّرف	الشغل.	

-6	تعّرف	القدرة. 	 -5	تفّرق	بين	العزم	والشغل.	 	 -4	تحسب	مقدار	الشغل	لقوة	ما	بيانيًا.		
-9	تعّرف	الطاقة. 	 	 -8	تعّرف	الواط.	 	 	 -7	تذكر	وحدة	القدرة.	

-12	تطبق	نظرية	الشغل	والطاقة. -11	تذكر	نص	نظرية	الشغل	والطاقة.	 -10	حتسب	الطاقة	احلركية	والكامنة	جلسم	ما.	
-15	تذكر	وحدة	قياس	كمية	الحركة. 	 -14	تعّرف	كمية	الحركة.	 	 	 -13	تشتق	قانون	حفظ	الطاقة.	

-18	تذكر	وحدة	قياس	الدفع.	 	 	 -17	تعّرف	الدفع.	 	 -16	تحسب	مقدار	كمية	الحركة	لجسم.	
-21	تطبق	قانون	حفظ	الطاقة.	 -20	تشتق	قانون	حفظ	كمية	الحركة.	 	 	 -19	تحسب	مقدار	الدفع.	

-23	تحسب	السرعة	الكونية	األولى	لألقمار	الصناعية. 	 	 -22	تعرف	التصادم	المرن.	
-24	تحسب	السرعة	الكونية	الثابتة	للمركبات	الفضائية.

الفصل الرابع :



الــشــــــغــل والــطـــــــاقــة 4الفصل الرابع :

شكل		-4	1

شكل		-4	2



شكل		-4	3



شكل		-4	4

حيث	ثا	:	ثابت	التناسب	ويسمى	بمعامل	الصالبة	أو	ثابت	القوة	.
									ف	:	االستطالة	احلاصلة	)	اإلزاحة	(	نتيجة	تأثري	القوة	.



لمعلـومـاتــك :  

شكل		-4	5

شكل		-4	6



تدريب )4 - 1( :

شكل	7-4

نسـتنتج	مما	سـبق	أن	الشـغل	المبـذول	ضد	الجاذبيـة	األرضية	لرفع	جسـم	معيـن	ال	يعتمد
علـى	المسـار	بيـن	نقطـة	البدايـة	ونقطـة	النهــايــة	لموضـوع	الجسـم	،	إنمـا	يعــتمـد	علـى

االرتـفــاع	بينـهما	فـقـط	شــكل	)	8-4(

شكل	8-4

أثبت	أن	:
شغ	)	أ	جـ	(	=	شغ	)	ب	جـ	(	وذلك	عند	

إمهال	االحتكاك	شكل	)7-4(	.
------------------------
------------------------
------------------------

-----------------------------------------------------





مــثــــال )4 - 1( :

شكل		-4	9



شكل		-4	10



مــثــــال )4 - 2( 



تدريب )4 - 2( :

-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------



وقفة تأمل

التي	 األشياء	 أكثر	 ماهية	 يزال	يجهل	 فإنه	ال	 اإلنسان	من	علم	 له	 بالرغم	مما	توصل	

يتعامل	معها	}  {	في	رأيك	كيف	يدعم	هذا	الجهل	بماهية	

الطاقة	بل	والمادة	أيضًا	إيمان	المسلم	بعالم	الغيب	الذي	نزل	به	الوحي	السماوي	؟



تدريب )4 - 3( :

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------





مــثــــال )4 - 3( :

شكل		-4	11



شكل		-4	12



مــثــــال )4 - 4( :



شكل		-4	13



تدريب )4 - 4( :

شكل		-4	14



شكل		-4	16

الشكل	)	4-15(	يوضح	بندول	بسيط	طوله	)	طول	خيطه	(	ل	وكتلة	كرته	ك	،	أزحيت	كرة	البندول	
إىل	اليمني	ثم	تركت.

يمكننا	تبيني	حتوالت	الطاقة	من	كامنة	إىل	حركية	
والعكس	باجلدول	التايل	:

شكل		-4	15

*	يسمى	البندول	يف	الشكل	)	4-15	(	بندول	بسيط	ويمكننا	احلصول	عىل	بندول	مركب	عندما	نستبدل	اخليط	أو	جزء	منه	بنابض	.



شكل		-4	17



مــثــــال )4 - 5( 

شكل		-4	18





وقفة تأمل



لمعلـومـاتــك :  



شكل		-4	19





مــثــــال )4 - 6( 



مــثــــال )4 - 7( :

شكل		-4	20





شكل		-4	21



شكل		-4	2

شكل		-4	22

شكل		-4	23



*	ق	متثل	متوسط	قوة	جذب	األرض	للجسم	.



ابـحـــث :

هناك	أقمار	صناعية	سعودية	وضعت	في	مدارها	حول	األرض	.	اكتب	بحثًا	مختصرًا	
حولها	.

بإمكانك	االستفادة	من	الموقع	اإللكتروني	لمدينة	الملك	عبد	العزيز	للعلوم	والتقنية	.
www.kacst.edu.sa



أسئلة الفصل الرابع

شكل		-4	24

شكل		-4	26

شكل		-4	25



شكل		-4	27

شكل		-4	28



شكل		-4	29







شكل		-4	30



أهــداف الفصل اخلامس :
بعد دراستك هلذا الفصل سوف تكون قادرًا عىل أن :

-2	تحسب	مقدار	السرعة	الخطية. -1	تفّرق	بين	الحركة	الخطية	على	محيط	الدائرة	والحركة	الزاوية.	
-4	تستنتج	ما	يسمى	بالتسارع	المركزي. 	 -3	تحسب	مقدار	المسافة	الخطية	)القوسية(	المقطوعة.	

-6	تحسب	مقدار	هذا	التسارع. 	 	 	 	 -5	تحدد	اتجاه	هذا	التسارع.	
-8	تحسب	مقدار	قوة	الطرد	المركزية. 	 	 	 -7	تحسب	مقدار	قوة	الجذب	المركزية.	

-10	تحسب	مقدار	التردد. 	 	 	 	 	 -9	تعّرف	التردد.	
	-12	تحسب	مقدار	الزمن	الدوري. 	 	 	 	 -11	تعّرف	الزمن	الدوري.	

-14	تعّرف	الراديان. 	 	 -13	تستنتج	العالقة	بين	التردد	والزمن	الدوري.	
-16	تستنتج	العالقة	بين	القوس	المقطوع	والزاوية	المقابلة	له. 	 	 	 -15	تحسب	مقدار	السرعة	الزاوية.	

-18	تستنتج	العالقة	بين	سرعة	القمر	الصناعي	وارتفاعه. 	 	 -17	تستنتج	العالقة	بين	السرعة	الزاوية	والخطية.	
-20	تطّبق	نظرية	فارينون. 	 	 	 	 	 -19	تعّرف	العزم.	

-22	تعين	مركز	الثقل	في	بعد	واحد	أو	بعدين	لبعض	األجسام. 	 	 	 	 -21	تعّرف	مركز	الثقل.	
-24	تعّرف	االزدواج. 	 	 	 -23	تطبق	الشرط	الثاني	للتوازن.	

-25	تحسب	قيمة	االزدواج.

الحــركــة الدائـرية

الفصل اخلامس :



الـحـــــركــة الـدائرية 5الفصل الخامس :







لمعلـومـاتــك :  

شكل	5	-	4



تتناسب  أنها  فيها  الذاتي ) ق ط ( ونرى  القصور  الناتجة عن  القوة  العالقة قيمة  وتعطينا هذه 
طرديًا مع  ع2 ويمكننا مالحظة هذه العالقة بينهما من خالل المشاهدات التالية :

-1	ما	الذي	يحدث	ألرجوحة	األطفال	عندما	تزداد	سرعتها	الشكل	)	5	-	5	(	؟

شكل	5	-	5

شكل	5	-	6



أسـئلة للتفكير :

شكل	5	-	7



شكل	5	-	8







مــثــــال )5 - 1( 



مــثــــال )5 - 2( 

شكل	5	-	9



مــثــــال )5 - 3( :

ســؤال للتفكير :

متى	نكون	أرسع	دورانًا	حول	الشمس	يف	منتصف	الليل	أم	يف	منتصف	النهار*	؟

*	إجابة	هذا	السؤال	ال	تعتمد	عىل	حتديد	يوم	ما	يف	السنة	.



مــثــــال )5 - 4( :

شكل	5	-	10



شكل	5	-	11

شكل	5	-	12



شكل	5	-	13



نشــاط عملي )5 - 1( :

شكل	5	-	14



شكل	5	-	15



مــثــــال )5 - 5( :

شكل	5	-	16



شكل	5	-	17



شكل	5	-	19

شكل	5	-	18



طرائف علمية  :

شكل	5	-	20



تطبيقات فيزيائية  :

شكل	5	-	21

ســؤال للتفكير :



شكل	5	-	22

لـسـالمـتـك :

قد	تواجه	أحيانًا	ال	سمح	الله	بعض	العواصف	الرعدية،	وعندها	يجب	عليك	أخذ	الحيطة	

سـؤال للتفكير :
الطريقة	الصحيحة	لرفع	الثقل	هي	أن	يكون	ظهر	اإلنسان	منتصبًا	متامًا	مثلا	يفعل	

رافعوا	األثقال.
فهل	تستطيع	أن	تفرس	ذلك	من	وجهة	نظر	فيزيائية	؟



شكل	5	-	23



شكل	5	-	24



مــثــــال )5 - 6( 

شكل	5	-	25



مــثــــال )5 - 7( 

شكل	5	-	26



تطبيقات فيزيائية  :

شكل	5	-	27



نشــاط عملي )5 - 2( :

شكل	5	-	28

شكل	5	-	29



وقفة تأمل :

شكل	5	-	30

شكل	5	-	31

سـؤال للتفكير :



نشــاط عملي )5 - 3( :

لندرس	اآلن	الشرط	الالزم	لكي	يمنع	الجسم	من	الدوران	.	نذكر	أننا	قد	ناقشنا	في	الفصل	
الثالث	الشرط	الالزم	لكي	يكون	الجسم	في	حالة	توازن	بشرط	إهمال	جميع	التأثيرات	الدورانية.	

وسنوجد	اآلن	الشرط	الالزم	تحققه	لكي	يكون	الجسم	في	حالة	توازن	دوراني.

للتعرف	على	شروط	توازن	الجسم	الواقع	تحت	تأثير	القوى	،	قم	بالنشاط	اآلتي	:

شكل	5	-	32



مــثــــال )5 - 8( :

شكل	5	-	33



شكل	5	-	34



  
شكل	5	-	35

شكل	5	-	36

شكل	5	-	37



طرائف علمية  :

شكل	5	-	38



مــثــــال )5 - 9( :

شكل	5	-	39

شكل	5	-	40

تطبيقات فيزيائية  :



مــثــــال )5 - 

يف	الشكل	)5-42(	احسب	قيمة	عزم	االزدواج	املؤثر.

الحـل :

الحالة	 هذه	 وفي	 متعامدين	 	 ف	 	، ق	 كون	 من	 البد	
القوتين	 على	 العمودية	 المسافة	 مركبة	 تأخذ	 فسوف	

شكل	)	5-43(	وستكون	هذه	المركبة	هي	أ	ب

شكل	5	-	41

شكل	5	-	42

شكل	5	-	43



أسئلة الفصل الخامس

شكل	5	-	44



شكل	5	-	45

شكل	5	-	46



---------------
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--------------




