
 التأ ثري املتبادل للقوى اخلارجية وادلاخلية 

عندما يسلط الرياضي قوة على األرض للنهووض للوى األعلوى اهوعا يأنوي            

رد األ األرض سيساوي القوة المسلطة ويأاكسه اي االتجاه، ومن المألوم لدينا    

 اتجوواه الوووو   وو  الرياضوويا داىمووا للووى األسووفل ك وضوويأل لمفهوووم  ووع  األرض

لألشووياف اووا  اتجوواه رد اأوول األرض سوويعو  للووى األعلووى  ي ضمأنووى    الرياضووي 

عندما يؤثر ضقوة للوى األرض اوا  األرض سويرد  لوى للوى األعلوى  ي ل  رد الفأول 

 سيعو  ضاالتجاه المو ب ومع اتجاه قوة الأضالت  ي:

 رد الفعل = قوة العضالت
 ننا نس طيع    نس ن ج   :وضما    وو  الجسم اي اتجاه مأاكس لرد الفأل اإ

 وزن الجسم –رد الفعل = قوة العضالت 
ول وضيأل  لى اوي ماوا ، لوو  دل الرياضوي  ركوة ثنوي مفرولي الورك  ين مون       

الوقوووب ضلووعل ميوور م ووالن ايووه  انسووياضيا اهووعا يأنووي تىلووب وو  الجسووم علووى قوووة 

لأضوالت نيووتن وكانوق قووة ا 1000الأضالت واا راضوا    وو  الرياضوي كوا  

 نيوتن اا  عالمة رد الفأل س عو  سال ة ال : 800اي لحظة الاني 

 وو  الجسم –رد الفأل = قوة الأضالت 

 1000 – 800رد الفأل = 

 نيوتن 200 -رد الفأل = 

ونسوو ن ج موون  لووى    رد الفأوول سوويعو  اقوول موون وو  الجسووم اووي  الووة الانووي      

ال ظوة مهموة ل فسوير ضأو  نيووتن وذوعه م 800=200-1000وضالض ط سويعو   

الوممنا،  موا ل ا ععسونا الحالوة  ي ل  الرياضوي سويمد مفرولي -منحنيات دالة القووة

نيووتن  1000الرك  ين من وضع الجلوو  الل ىلوب علوى وو  الجسوم الوعي مقوداره 

 نيوتن  اا راضاا اا  عالمة رد الفأل س عو  مو  ة ال : 1200نح اج للى 

 و  الجسمو –رد الفأل = قوة الأضالت 

 1000 – 1200رد الفأل = 

 نيوتن 200رد الفأل = 

ونسوو ن ج موون  لووى    رد الفأوول سوويعو  اك وور موون وو  الجسووم اووي  الووة الموود       

نيوووووتنا وكمووووا موضووووأل اووووي اللووووعل  1200=200+1000وضالضوووو ط سوووويعو   

 ا1المرقم 



 

 

 (1الشكل )
  

  

 

ومن  لى نس ن ج  يضا ل  رد األ األرض سيعو  صفرا  و قري ا للوى الروفر       

ل ا تساوت قوة الأضالت مع وو  الجسم وسوب لن تعو  ذناك عالمة  مو  وة  و 

ا يوضوأل  يضوا سال ة لرد الفألا مموا يؤشور  و يود  علوى الا وات  و االسو قرار وذوع



عوودم اسوو طاعة األ فووا  موون الوقوووب علووى القوودمين اووي سوون م عوورة ضسوو ب ضووأ  

 الأضالت   تىلب وو  الجسم على قوة الأضالتا

  

 يمعننا االس فادة من  لى اي قانو  نيوتن الااني لمأراة ال أجيل  و الأجلة:

 التعجيل× القوة = الكتلة 
 

 

 

 القوة    

 ــــــــــــــــــ = التعجيل

 الكتلة    
  

 ولو عوضنا عن القوة ضرد الفأل

  

 رد الفعل    

 ــــــــــــــــــ = التعجيل

 الكتلة    
  

 وو  الجسم –ومن مألوماتنا  عاله اا  رد الفأل = قوة الأضالت 

 اا :

  

     وزن الجسم –قوة العضالت     

ضو دة م/ثا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = التعجيل
2

 

     الكتلة    

  

 

  

 ماا  :

مووا مقوودار ال أجيوول  محسوووضة ضو وودة م/ثووا
2

نيوووتن يسوولط علووى  800ا لجسووم وونووه 

 نيوتن . 870األرض قوة مقدارذا 

 الحل:

 وو  الجسم –قوة الأضالت     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ال أجيل

 ع لةال    

  

م/ثا 9.81نجد الع لة من خال  قسمة وو  الجسم على الجع   
2
 ا

 القوة    



 ــــــــــــــــــ = الع لة

 ال أجيل    

  

    800 

 ــــــــــــــــــ = الع لة

    9.81 

 كىم تقري ا 82=     الع لة

  

    870 – 800 

 ـــــــــــــــــــــــ = ال أجيل

    82 

  

    70 

 ــــــــــــــ = ال أجيل

    82 

م/ثا 0.85ال أجيل = 
2
 ضما    ال أجيل مو ب اا  الجسم اي  الة مد 

  

ا    ن وقوع الطوط ال يواني لل أجيول، 2ويمعننا من خال  مال ظة اللعل المورقم       

ل  ي ضأل العب الوثوب الطويول  الأوري ا اوي  وال ين علوى لو وة االرتقواف الحالوة 

لى اله و  والاانية االنطالق  نرسم من ملط الالعوب خطوا عموديوا وذميوا للوى األو

األعلوووى ايعوووو  اوووي  الوووة االرتعووواو األموووامي عنووودما يعوووو  الطوووط الووووذمي  ماموووه 

وضووالأعس يعووو  اووي  الووة االرتعوواو الطلفووي عنوودما يعووو  الطووط خلفووها، وضمووا ل  

ال يواني سويعو  ضاالتجواه الالعب ياني رك  ه ضأد ذ و ه على لو ة االرتقواف اوالطط 

 السالب

  

 



 

 (2شكل )
  

 ما ل ا كا  الداع على سطأل األرض ضلعل ماىول مالموا ذوو واضوأل اوي مر لوة       

ا اوا  القووة ت حلول للوى مورك  ين  ل ا كانوق تمور 2االرتعاو الطلفي  اللوعل المورقم 

جسوما ا وديهما المرك وة األاقيوة وال وي سو  أامل موع اتجواه الحركوة ل  ضمركم ك لوة ال

سوويعو  رد الفأوول ضأعووس اتجوواه الحركووة  ي ال ت أاموول مووع وو  الالعووب، والمرك ووة 

 األخرل س عو  عمودية وذي مالما مر ساضقا،  ي:

  

   قوة العضالت    

التعجيل 

 األفقي
 ـــــــــــــــــــــ =

يل األاقي سي أامل مع على األملب اا  ال أج

 قوة اال  عاك والعي تم لذماله

   الكتلة    

  

 وزن الجسم –قوة العضالت     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = التعجيل العمودي

 الكتلة    
  

 وعن  ريق قانو  اياامور  يمعننا من ليجاد المحرلة لل أجيل 


