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Ft/v 

        ))))Le poids(((() ) ) ) الثقلالثقلالثقلالثقل((((فعل األرض على مجلةفعل األرض على مجلةفعل األرض على مجلةفعل األرض على مجلة
 )(�Tرضا م� ا���� ا��	��
	�� ا����

�	�	
  FT/Sأو    P �  ب و ُی�م����(S) ���� م	��

وه% ا�*�(%ل أو ا�'& ا�%ا$� ب	� م�آ� ا�رض 

 م�آ� ا�رض.

  718m�56 �4دا م2 ا����1 :أو (	�� /.� ا�-���
  : و ی��� ب���>(�) g(ا�ر9	�

  P=m أوm=p/g      أو  g=p/m 

  
        القوة و احلالة احلركيةالقوة و احلالة احلركيةالقوة و احلالة احلركيةالقوة و احلالة احلركية

تغير من سرعتها بحيث جملة فإنها قوة ما على
حركة  اتجاهالقوة في نفس  اتجاهكان  تتزايد سرعتها إذا

.القوة عكس إتجاه حركة الجسم اتجاهكان 
ة سرعة جملة ما ال يعني عدم وجود قو 
يعني دوما  أن وجود الحركة لجملة ما ال 

.وجود قوة مؤثرة عليها 

هو عبارة عن قوة تنشأ من التأثير :   اإلحتكاكاإلحتكاكاإلحتكاكاإلحتكاك
  المتبادل باللمس بين جملتين و له مظهران

مقاوم وهو الذي يعيق حركة الجملة و يمثل 
بشعاع عكس إتجاه الحركة مثل إحتكاك المضلي 

إحتكاك محرك و هو الذي يساعد على حركة الجملة 
و شعاعه في إتجاه الحركة مثل اإلحتكاك الملتصق 

  باألرض الذي يسمح للسيارة باإلقالع
 

تنطلق بفعل اإلحتكاك السيارة ذات الدفع األمامي 
 المحرك الناشئ بين العجلتين و األرض

 

Ft/s 

 ����1  

m/s 

Fv/t 

 

 

 

الظواهر امليكانيكيةالظواهر امليكانيكيةالظواهر امليكانيكيةالظواهر امليكانيكية
املقاربة األولية للقوةاملقاربة األولية للقوةاملقاربة األولية للقوةاملقاربة األولية للقوةوووو

Première  approche  vectorielle 

ا�-��� ا��	��
	�	� ه� آ� 

أو ��ءا م7  أو م-�%�� أ�A�م أم� ?��1<� ا��	�ی�=	� 
F<� إم� 6�=�� أو $��� أو D�زی�

 �	/G8 ��A
مفهوم التأثير المتبادل بين الجمل الميكانيكية:    

�F �	�
 ���� م� ��� ���� أخ�ى ب����� ا��	��
	�� و 

  :أفعال ميكانيكية تالمسية 

   )K1F ا���ب، ��ب� ب'	&  ��
)(Pف آ�ة، ��F ا��ی�ح ��� ا�*�اع

 :  

 ،Q	4�7R�ب ا�P� SیST��(
   ه% م'�& ی�'V ا�G1/	�ات 

?	W 8%29 آ� ، ا���1�د�� ب	� ا�ُ-�� ا���7	� ب��Sرا�6 

�Y ب	� آ� ، ���� F ��9.��� ب	X%ی� ا�*��  Z/

�	�>6 ��Tب'& ی
إذاآ�ن ا�G1/	� ا�ُ��1�دل ب	� ا�-��1	� بS�ُُُُي ی�%ن ا�'& 

دل بين الجملتين تالمسي يكون الخط متصل

                               Fr   

 
عند وجود إحتكاك  

يكون مخطط الجسام المتأثرة

 األرض         الكرة         لخيط        

Fr 

لميكانيكي بقوة و نُمثلها ا  

  :الرمز المقابل

(B)  

بجهاز الربيعة وحدتُها 

  يقابلها طول الشعاع

المستقيم الواصل بين الجملتين يقابله حامل الشعاع

 Aعلى الجملة 

        FB/A                                          

                                                      A   

فعل األرض على مجلةفعل األرض على مجلةفعل األرض على مجلةفعل األرض على مجلة): ): ): ): 2((((ة ة ة ة الوحدالوحدالوحدالوحد
ا���� ه%:  تعريف الثقل

�	�	
��� ���� م	��
 مميزاته :

 الحامل وه% ا�*�(%ل أو ا�'& ا�%ا$� ب	� م�آ� ا�رض 

.وم�آ� ا�-���  

 %T
 اإلتجاه: دوم� 

أو (	�� /.� ا�-��� الشدة

ا�ر9	�م.Sار ا�-�ذب	� و 

P=m×g

  

القوة و احلالة احلركيةالقوة و احلالة احلركيةالقوة و احلالة احلركيةالقوة و احلالة احلركية) :) :) :) :3((((الوحدةالوحدةالوحدةالوحدة
قوة ما على تإذا أثر  

تتزايد سرعتها إذا
.الجسم  

كان  و تتناقص إذا  
 انعدام: مالحظة 

 كمامؤثرة عليها 
 وجود قوة مؤثرة عليها 

اإلحتكاكاإلحتكاكاإلحتكاكاإلحتكاك))))4((((الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة 
المتبادل باللمس بين جملتين و له مظهران

مقاوم وهو الذي يعيق حركة الجملة و يمثل  إحتكاك .1
بشعاع عكس إتجاه الحركة مثل إحتكاك المضلي 

  بالهواء
إحتكاك محرك و هو الذي يساعد على حركة الجملة  .2

و شعاعه في إتجاه الحركة مثل اإلحتكاك الملتصق 
باألرض الذي يسمح للسيارة باإلقالع

 

 

السيارة ذات الدفع األمامي :مثال
 المحرك الناشئ بين العجلتين و األرض

 
 
 

 

 

    الظواهر امليكانيكيةالظواهر امليكانيكيةالظواهر امليكانيكيةالظواهر امليكانيكية
 

وووو    اجلملة امليكانيكيةاجلملة امليكانيكيةاجلملة امليكانيكيةاجلملة امليكانيكية::::))))1((((الوحدةالوحدةالوحدةالوحدة  

vectorielle  de  la force 

تعريف الجملة الميكانيكية :     ا�-��� ا��	��
	�	� ه� آ�

ZA�  �	=�ی�	ا�� �1<��? �م أم�Aأو ��ءا م7  أو م-�%�� أ�
 F<� إم� 6�=�� أو $��� أو D�زی�

مفهوم التأثير المتبادل بين الجمل الميكانيكية

�F �	�
���� م� ��� ���� أخ�ى ب����� ا��	��
	�� و 
:هPا ا���� $�1�ن  

أفعال ميكانيكية تالمسية  �

��(م^�  م%�9	�وه� 
%��ن 
��F ا��ی�ح ��� ا�*�اع( و ُم%ز�� م^�   

 ةبعدي ةل ميكانيكيافع أو �

، �Pب ا�رض �_�A�م (م^�   

تمثيل مخطط األجسام المتأثرة:    

ا���1�د�� ب	� ا�ُ-�� ا���7	� ب��Sرا�6 
���� F ��9.��� ب	X%ی� ا�*�� 

�	/G1ا� �	د�1�م�1 �	1��� �	6<� ��Tب'& ی  

إذاآ�ن ا�G1/	� ا�ُ��1�دل ب	� ا�-��1	� بS�ُُُُي ی�%ن ا�'& :  مالحظة

 متقطع
دل بين الجملتين تالمسي يكون الخط متصلوإذاكان التأثير المتبا  

        بدون وجود إحتكاك         
يكون مخطط الجسام المتأثرة، بخيط  ةمعلقكرة لديك : مثال   

 
لخيط        ا              الحامل

Fr  
                       

      الهواء                      

  نُنمذج الفعل: تمثيل القوة بشعاع 

الرمز المقابلب لها يرمز وبشعاع 
 `
 لقوة المطبق من الجملةاإذاآ�

(B)على الجملة المتأثرة   Aالمؤثرةَ

  مميزات القوة
بجهاز الربيعة وحدتُها وتُقاس  :الشدة

يقابلها طول الشعاع) N(النيوتن رمزه 
من الجملة المؤثرة نحو :  اإلتجاه

 الجملة المتأثرة يقابله سهم الشعاع
المستقيم الواصل بين الجملتين يقابله حامل الشعاع:  المنحى  

على الجملة  Bنُمثل فعل الجملة : مثال 

                           B                                                                       

                                                      



 

        التيار و التوتر الكهربائيان املتناوبانالتيار و التوتر الكهربائيان املتناوبانالتيار و التوتر الكهربائيان املتناوبانالتيار و التوتر الكهربائيان املتناوبان
Tension et courants alternatif        

ه% ���	� إ
1�ج ا�1	�ر : التحريض الكهرو مغناطيسي 

ا��<�ب�=� و یZ1 ب�T1یc م7R�4	Q ب-%ار وش	�� أو 
ا���Q  و یG*7 بc�P ا�1	�ر ا��71�وب م^� ا�Sی7�م%


A�� ا��7R�4	Q ب����Y7 ا�ُ��Tض أم� ا�%ش	�� 
ب����Y7 ا�ُ��T1ض

التيار الكهربائي المستمر يمر في الدارة المغلقة في إتجاه 
واحد وجهته االصطالحية هي من القطب الموجب نحو 

. القطب السالب  أي عكس حركة اإللكترونات
التيار الكهربائي المتناوب  جهته تتغير بالتناوب في 

مرة في الثانية الواحدة  50جهتين متعاكستين حوالي 

كماأن شدته تتغير بين الصفر و  220
  قيمتين حديتين متعاكستين

هو جهاز يسمح بتحديد : جهاز راسم اإلهتزاز المهبطي
.لشكل أدناه الحظ ا كمانستنتج من خالله

Umax :

  Umax  =الشاقولية.عددالتدريجات×ساسيةالشاقولية

  .     يقاس بالثانية، لنوبتين متتاليتين  الزمن الالزم

  =T عدد التدريجات األفقية×األفقية

هو عدد التكرارات في الثانية الواحدة و يقاس 

              f=1/t: يعطى بالعالقة

:عالقة التوتر األعظمي بالتوتر المنتج 

Umax=  Ueff  أوUmax/Ueff=√�  

 ����2  

 

الظواهر الكهربائيةالظواهر الكهربائيةالظواهر الكهربائيةالظواهر الكهربائية
L'électrisation            

هي  :تعريف التكهرب أو مايسمى بالكهرباء الساكنة 
 يمكنحيث  إكتساب للشحنات الكهربائية

  .اللمس، التأثير،الدلك : األجسام بعدة طرق منها 
  :هناك نوعان من الكهرباء

  .الكهرباء الموجبة وهي المحمولة على الزجاج المكهرب
  .الكهرباء السالبة وهي المحمولة على اإليبونيت المكهرب

 الكهربائية بنفس النوع من الشحنة
يتنافران أما الجسمين المشحونين بشحنتين مختلفتين 

              +++تجاذب   ---                                  
   

          

 Cرمزها  )(Coulombهي الكولوم 

ذات  البرتونات بها تتكون من نواة مركزية
و الكترونات تدور حولها شحنتها

  

e=─1.6×10 :هي 
-19

C  

   :e=+1.6×10
-19

C  
 =عدد الشحنات الموجبة 

  q=0 Cأي شحنتها االجمالية
نحسب مقدار الشحنة بمعرفة عدد االلكترونات المفقودة أو 

    q=e×nعدد اإللكترونات

هي األجسام التي تنقل الشحنة 
.)اإللكترونات

 بانتقالهي التي ال تسمح 

التيار و التوتر الكهربائيان املتناوبانالتيار و التوتر الكهربائيان املتناوبانالتيار و التوتر الكهربائيان املتناوبانالتيار و التوتر الكهربائيان املتناوبان: : : :     ))))6((((الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة 
et courants alternatifs

التحريض الكهرو مغناطيسي 

ا��<�ب�=� و یZ1 ب�T1یc م7R�4	Q ب-%ار وش	�� أو 
 ا���Q  و یG*7 بc�P ا�1	�ر ا��71�وب م^� ا�Sی7�م%


A�� ا��7R�4	Q ب����Y7 ا�ُ��Tض أم� ا�%ش	�� 
 ب����Y7 ا�ُ��T1ض

 
التيار الكهربائي المستمر يمر في الدارة المغلقة في إتجاه 
واحد وجهته االصطالحية هي من القطب الموجب نحو 

 القطب السالب  أي عكس حركة اإللكترونات
التيار الكهربائي المتناوب  جهته تتغير بالتناوب في 

جهتين متعاكستين حوالي 

v220بالنسبة لتوتر 

قيمتين حديتين متعاكستين
جهاز راسم اإلهتزاز المهبطي

كمانستنتج من خاللهطبيعة التيار   

Umaxالتوتر األعظمي

ساسيةالشاقوليةالح.

الزمن الالزم: Tالدور

األفقيةالحساسية

هو عدد التكرارات في الثانية الواحدة و يقاس :fالتواتر

يعطى بالعالقةو  تزبوحدة الهر
 عالقة التوتر األعظمي بالتوتر المنتج 

Umax=  Ueff×√�

  

 

الظواهر الكهربائيةالظواهر الكهربائيةالظواهر الكهربائيةالظواهر الكهربائية::::ا0ال الثاني ا0ال الثاني ا0ال الثاني ا0ال الثاني   

L'électrisation    التكهربالتكهربالتكهربالتكهرب: : : :     ))))5((((الوحدةالوحدةالوحدةالوحدة

تعريف التكهرب أو مايسمى بالكهرباء الساكنة 
إكتساب للشحنات الكهربائيةعملية فقد أو 

األجسام بعدة طرق منها  تكهرب
هناك نوعان من الكهرباء :أنواع الكهرباء 

الكهرباء الموجبة وهي المحمولة على الزجاج المكهرب
الكهرباء السالبة وهي المحمولة على اإليبونيت المكهرب

بنفس النوع من الشحنةالجسمان المشحونان  *
يتنافران أما الجسمين المشحونين بشحنتين مختلفتين 

 يتجاذبان

  +++  تنافر  +++ 
  

                                    

      ---تنافر   ---       
  

هي الكولوم :وحدة قياس الشحنة
تتكون من نواة مركزية:  بنية الذرة

و الكترونات تدور حولها شحنتهاشحنة كهربائية موجبة   
  سالبة

 

هي لإللكترن  الشحنة العنصرية

:   أما شحنة البروتون فهي   
عدد الشحنات الموجبة (الذرة متعادلة كهربائيا 

أي شحنتها االجمالية) السالبة  عددالشحنات
نحسب مقدار الشحنة بمعرفة عدد االلكترونات المفقودة أو 

عدد اإللكتروناتهو nالمكتسبة 

هي األجسام التي تنقل الشحنة : األجسام الناقلة
اإللكترونات(الكهربائية عبرها  

هي التي ال تسمح : زلة ااألجسام الع
.اإللكترونات عبرها  



 V'*و�� إ$>?  م� �4ف ا��Tم cذ� S7� %ر���ب
.م�� ی*�� خ��ا ?.	.	� ��	  ، 8-��  م��ش� م2 ا��%ر 

 ��*�� ��A7��ب �م���4 ) 2(8��ا�. W	?

م%$%�� ب���%ر و�T1F S7<� ��8ل ا���Y�ح 8��م� �� 

إ
�>(� م� ا�*�� ا��.�ب� . 
 ��e5 ا�1%�8 ا��A?أUmax  ر�	و دور و 8%ا�8 ا�1

 �	.Fا� �	6�AT2إذا ���` أن ا�(s)/dvi   

 3V/dviو أن ا�AT�6	� ا���%دی� 

  : �Sی7� م� ا��>(� 
  Umax  =الشاقولية عدد التدريجات×الحساسية الشاقولية

Umax= 2 × 3V/dvi=     6V 

  =Tعدد التدريجات األفقية ×لحساسيةاألفقية

T= 4 × 2(s)/dvi = 8(s) 
  

f  إذ Hrtz =  0.125 f= 
�

�
 

: دةدةدةدةــــــــــــــــــــفائفائفائفائ     
ال بد للنـاجح مـن أن يكـون قـوي     
المالحظة، دائـم التركيـز، حافظـاً    

طموحـاً إلـى    ،ماً للتدبرللوقت، مدي
 .المعالي

هوى متبع، ونفـس  : مثبطات النجاح
همـة بـاردة،   أمارة، ودنيا مؤثرة، و
 .وطول أمل مع تسويف

ــاً  ــاس عيبــ ــوب النــ                     ومل أر يف عيــ
ــامِ   ــى التمـ ــادرين علـ ــنقص القـ   كـ

ــامث   ــص ج ــو ل ــك فه ــذر فراغ           ح

  يـــدعوك لإلمهـــال والعصـــيان  

  إن الفـــراغ خديعـــة لعقولنــــا  

 ــزان ــهم واألحــ ــة للــ   وحمطــ

 
 ����3  

  
  اإلشارة التي يعطيها راسم اإلهتزازالمهبطي للتيارالمتناوب

  .األمن الكهربائي

La sécurité 

إثنان ، نميز فيه ثالثة أقطاب 

 و اللون [P]ه رمز
أما األخر فهو الحيادي 

القطب الثالث فهو  أزرق أما

 Prise de terreاألرضي و يكون موصوال باألرض 

 عنصر الحماية
 المأخذ األرضي

القاطع التفاضلي أو 
 المنصهرة

القاطع التفاضلي أو 
 المنصهرة

ورتُركب القاطعة في سلك الط

صحيح:  2خاطئ    أما الشكل 

م%$%�� ) g?h)1 م� 2	Sا أن ا�.�5A? ��4 ا�*��

 <Y1م �ح دا=���Y�ی�.� ا� �>T1F S7� ���1��دي و ب�	T��ب

 V'*و�� إ$>?  م� �4ف ا��Tم cذ� S7� %ر���ب
 8-��  م��ش� م2 ا��%ر 

 cذ� Qو�� ��*�� ��A7��ب �م�8�

م%$%�� ب���%ر و�T1F S7<� ��8ل ا���Y�ح 8��م� �� 
.ا��%ر  

 م^�ل : إ
�>(� م� ا�*�� 
 ��e5 ا�1%�8 ا��A?أ

إذا ���` أن ا�AT�6	� ا�F.	� ، ا��<�ب�=� 

و أن ا�AT�6	� ا���%دی� 

�Tم� ا��>(� :  ا� �ی7S�
الحساسية الشاقولية

 Tحساب الدور

لحساسيةاألفقيةا

  A?f�ب ا�1%ا�8 

 = : م� ا��>(� 
�

�

 

ال بد للنـاجح مـن أن يكـون قـوي      •
المالحظة، دائـم التركيـز، حافظـاً    

للوقت، مدي
المعالي

مثبطات النجاح •
أمارة، ودنيا مؤثرة، و
وطول أمل مع تسويف

ــاً  • ــاس عيبــ ــوب النــ ومل أر يف عيــ
ــامِ   ــى التمـ ــادرين علـ ــنقص القـ كـ

 

ــامث  او • ــص ج ــو ل ــك فه ــذر فراغ ح
  يـــدعوك لإلمهـــال والعصـــيان
إن الفـــراغ خديعـــة لعقولنــــا  
 ــزان ــهم واألحــ ــة للــ وحمطــ

 

اإلشارة التي يعطيها راسم اإلهتزازالمهبطي للتيارالمتناوب
  

األمن الكهربائي: )7(الوحدة التعليمية

a sécurité électrique     

نميز فيه ثالثة أقطاب : V220الكهربائيالمأخذ 

رمز Phaseأنثوية منها الطور 
أما األخر فهو الحيادي  أحمراالصطالحي للسك هو

Neutr ورمزهN][ أزرق أمالونه و

األرضي و يكون موصوال باألرض 

  ]T[رمزه 

 الخطر الكهربائي
التعرض للصدمات 

 الكهربائية
الدارة الكهربائية المستقصرة 

أي التماس بين الطور و 
 المحايد
الشديد لشدة التيار  اإلرتفاع

 الكهربائي أو زيادة الحمولة
تُركب القاطعة في سلك الط: تركيب القاطعة   

خاطئ    أما الشكل :  1الشكل   
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