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 I- مفهىم التأثير الميكانيكي 

 أمثلة و مالحظات -1 
                شكهٓا. شٌّٕذإنى  كشج عهى شثكح انًضشبٌؤدي ذأثٍش ان -           ٌؤدي ذأثٍش انحصاٌ عهى انعشتح إنى ذحشٌكٓا . - 

 اظ عهى ذٕاصَّ.ٌؤدي ذأثٍش انطأنح عهى انكراب إنى انحف -       عهى انكشج إنى ذغٍٍش حشكرٓا. ًضشبذأثٍش انٌؤدي  -

 إستنتاج  - 2 
 شكهّ أٔ انحفاظ عهى ذٕاصَّ. شٌّٕإنى ذحشٌكّ أٔ ذغٍٍش حشكرّ أٔ ذ ٍش انًٍكاٍَكً انًطثق عهى جسى ياانرأثٌؤدي  

 خالصة 
 ذحشٌك جسى أٔ ذغٍٍش حشكرّ أٔ ذشٌّٕ شكهّ أٔ انحفاظ عهى ذٕاصَّ .إنى ٌٓذف فعم انرأثٍش انًٍكاٍَكً ْٕ كم  - 
        ٔانحفاظ عهى رشٌّٕ ٌشًم ان نسكًَٕأانًفعٕل  انحشكح ذغٍٍش رحشٌك ٔانانًٍكاٍَكً ٌشًم  انًفعٕل انرحشٌكً نهرأثٍش - 

  انرٕاصٌ 

  نًؤثش أٔ يصذس انرأثٍش ٔ اَخشانجسى انزي ٌطثق ذأثٍشا يٍكاٍَكٍا : انفاعم أٔ اٌسًى  - 

 انًرهقً أٔ انًؤثش عهٍّ . 

انزي ٌؤدي إنى ذشٌّٕ انقذو كشج ذ ، يثم ذأثٍش انعاسضح عهى ًٌكٍ أٌ ٌؤدي ذأثٍش يٍكاٍَكً إنى يفعٕنٍٍ فً آٌ ٔاح   ملحىظة 

 شكهٓا ٔذغٍٍش حشكرٓا .  

 ٔصُف ْزا انًفعٕل : سكًَٕ  يفعٕل ذأثٍش انطأنح عهى انكراب ْٕ انحفاظ عهى انرٕاصٌ  تطبيق 

 II -  تصنيف التأثيرات الميكانيكية 

  تأثيرات التماس : -أ
     يًٕضعا أٔ  ٔ ٌكٌٕ إيا ذأثٍش انرًاسعُذيا ٌكٌٕ انجسى انًؤثش فً ذًاس يع انجسى انًرهقً فئٌ انرأثٍش انًٍكاٍَكً ٌسًى  

 إرا كاَد يساحح انرًاس َقطٍح يثم : ذأثٍش خٍظ عهى جسى يعهق تّ . يًٕضعاٌكٌٕ انرأثٍش  - :يٕصعا   

 .عهى كراب إرا كاَد يساحح انرًاس كثٍشج يثم : ذأثٍش طأنح يٕصعاٌكٌٕ انرأثٍش  -             

 التأثيرات عن بعد -ب
 ٍٍ انًؤثش ٔانًؤثش عهٍّ.تعذ ْٕ انرأثٍش انزي ٌرى دٌٔ ذًاس تانرأثٍشعٍ   

 طثق عهى جًٍع َقظ انجسى انًرهقً.ا ذألَٓح يٕصعكم انرأثٍشاخ عٍ تعذ  ذأثٍشاخ   

 ذٕجذ ثالثح إَٔاع يٍ انرأثٍشاخ عٍ تعذ ًْٔ :  

 .يع انحذٌذانًغُطٍس  ذجارب يثم:  طٍسٍحاانرأثٍشاخ انًغُ -

 . فحيٍ انثالسرٍك عُذ حكّ تانشعش عهى األجساو انخفٍقهى يثم ذأثٍش :  انرأثٍشاخ انكٓشتائٍح -

 كٕكة األسض عهى األجساو. جارتٍحيثم ذأثٍش :  انكًَٕ جاربرأثٍشاخ انذ 

 ذأثٍش انشٌاح ) حشكح انٕٓاء ( عهى األجساو ذأثٍش ذًاس.         ملحىظة  

 III- جرد التأثيرات الميكانيكية 

  انرأثٍشاخ انًطثقح عهى جسى أٔ يجًٕعح يٍ األجساو ٔذرى ْزِ انعًهٍح ٔفق انًشاحم جًٍع جشد انرأثٍشاخ ًْ عًهٍح ذحذٌذ   

 انرانٍح:     

 :  }  انكراب { يثمٔرنك تكراتح انجسى أٔ األجساو انًذسٔسح تٍٍ اليرٍٍ  : تحديد المجمىعة المدروسة - 1 

  ..األجساو انًرًاسح يعّاألجساو انًرًاسح يعّذدْا تعذد ذدْا تعذد ٔعٔع  انًذسٔسانًذسٔس  انجسىانجسىانًطثقح عهى انًطثقح عهى  : تحديد تأثيرات التماس -2 
                ًْٔ ذأثٍش جارتٍح األسض دائًا ٔقذ ٌضاف إنٍٓا ذأثٍش ًْٔ ذأثٍش جارتٍح األسض دائًا ٔقذ ٌضاف إنٍٓا ذأثٍش   انًذسٔسانًذسٔس  انجسى انجسى انًطثقح عهى انًطثقح عهى  : تحديد التأثيرات عن بعد -3 

  ..يغُاطٍسً أٔ ذأثٍش كٓشتائً يغُاطٍسً أٔ ذأثٍش كٓشتائً       
                          انًطثقح عهى انًسًاس.أجشد انرأثٍشاخ       ذًشٌٍ ذطثٍقً 

 {.{.  } انًسًاس} انًسًاس  ::المجمىعة المدروسة هي المجمىعة المدروسة هي   --    انجٕاب     
                                --  تأثيرات التماس هي :تأثيرات التماس هي :  --    ذأثٍش انخٍظ عهى انًسًاس.ذأثٍش انخٍظ عهى انًسًاس.

              --  التأثيرات عن بعد هي :التأثيرات عن بعد هي :--  ذأثٍش انًغُذأثٍش انًغُااطٍس عهى انًسًاس .طٍس عهى انًسًاس .--  ذذأثٍش جارتٍح األسض عهى انًسًاس.أثٍش جارتٍح األسض عهى انًسًاس.
    ملحىظة          

 كم جسى ٌرًاس يع انجسى انًذسٔس ٌسهظ عهٍّ ذأثٍش ذًاس . -   

   إرا كاَد انًجًٕعح انًذسٔسح ذركٌٕ يٍ جسًٍٍ أٔ أكثش ٌجة جشد انرأثٍشاخ انًطثقح عهى كم عُصش يٍ عُاصشْا ٔ قذ  -  

   .ؤثش ال ٌُرًً إنى انًجًٕعح انًذسٔسح()انًؤثش ٌُرًً إنى انًجًٕعح انًذسٔسح( أٔ خاسجٍا )انًٌكٌٕ ذأثٍشا داخهٍا  

 حامل

 خيط

 مسمار

 مغناطيس
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