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I-  مميزاث القىة 

 تتمٌز بأربع ممٌزات أو خصائص و هً :ون بالتأثٌر المٌكانٌكً الذي ٌقر الفٌزٌائًالقوة هً المقدار
  Le point d’applicationنقطة التأثير : -1

 نقطة التماس بٌن الجسم المؤثر والجسم المؤثر علٌه . نقطة تأثٌر قوة التماس المموضعة هً -
 نقطة تأثٌر قوة التماس الموزعة هً مركز مساحة التماس بٌن المؤثر والمؤثر علٌه. -
 . Gونرمز له بالحرف ثقل الجسم عن بعد هً مركز الجسم ككل والذي ٌسمى مركز نقطة تأثٌر القوة   -

 نقطة تأثٌرالقوة المطبقة على العلبة من طرف الخٌط. -   اتتطبيق
 نقطة تأثٌرالقوة المطبقة على العلبة من طرف سطح األرض. -
 نقطة تأثٌرالقوة المطبقة على العلبة من طرف جاذبٌة األرض. -

   La ligne d’actionخط التأثير: -2
 المستقٌم الذي ٌدل على إتجاه المفعول اإلفتراضً للقوة والذي ٌمر من نقطة التأثٌر.خط تأثٌر القوة هو 

 .(AB)أي المستقٌم   Bخط تأثٌر القوة التً ٌطبقها الخٌط على العلبة هو المستقٌم األفقً المار من   تطبيق
  Le sensالمنحى : -3

 ؟ منحى القوة هو منحى مفعولها االفتراضً أي من أٌن ؟ وإلى أٌن
 أي من الٌسار إلى الٌمٌن . Aإلى  Bمنحى القوة التً ٌطبقها الخٌط على العلبة هو من   تطبيق
  L’intensité  : الشدة -4

 .Nالنٌوتن ووحدتها العالمٌة هً  الدٌنامومترشدة القوة وتسمى أٌضا قٌمة القوة هً مقدار فٌزٌائً ٌقاس بجهاز ٌسمى 
 ملحوظة 

 ٌعتمد  الدٌنامومتر فً مبدئه على التناسب اإلطرادي بٌن 
 .)الزٌادة فً طوله( وشدة القوة المطبقة علٌهإطالة النابض

II- رمز القىة وتمثيلها 

                                                                 تمثيل القوة -1
 تمثل القوة بسهم ٌسمى المتجهة بحٌث ٌكون :

 إتجاه السهم هو خط تأثٌر القوة .  -تأثٌر القوة .     أصل السهم ومنطلقه هو نقطة  -
 .مناسبطول السهم ٌتناسب مع شدة القوة وذلك حسب سلم  -                   منحى السهم هو منحى القوة . -

 .2cmبسهم طوله     4N      1cm          باستعمال السلم:    8Nتمثل قوة شدتها     تطبيق

                                                                   رمز القوة -2
 .Rأو   Tأو   Pأو  F نرمز للقوة برمز المتجهة أي بحرف التٌنً فوقه سهم مثل

 ... F أوP أو R أو  Tونرمز لشدته بنفس الحرف دون سهم مثل :
 تطبيق

 التً ٌطبقها الخٌط على الكرٌة  T حدد ممٌزات القوة  -1
 ثم مثلها على التبٌانة  6N  = T إذا علمت أن شدتها  

 . 3N ٌمثل   1cmبالسلم :  
 الجواب

 ممٌزات هذه القوة  هً: -
    A . نقطة تأثٌرها: هً النقطة  -
                 . Aخط تأثٌرها : المستقٌم الرأسً المار من النقطة   -
                            .منحاها  : من األسفل إلى األعلى   -
                                                                                                        . T=6Nشدتها :    -

 تعرف علً القىي الممثلت علً التبيانت -2

- Rهي القىة التي تطبقها الطاولت علً العلبت :. 

- P : هي القىة التي تطبقها جاذبيت األرض  علً العلبت. 

- F1 :  الطاولت.علً سطح األرض هي القىة التي يطبقها 

- F2 :  ًسطح األرض .هي القىة التي تطبقها الطاولت عل 
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