
 الكينتك املس تقمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان احلركة اليت حتدث يف اجملال الراييض يه عبارة عن اتثري متبادل بني القوى ادلاخلية للراييض )القوة العضلية( والقوى اخلارجية 

 ، الاحتاكك، قوة دفع املاء، ....... اخل( من القوى احمليطة ابلفرد.املمتثةل بـ )اجلاذبية الارضية

ومن خالل دراسة احلركة من الناحية العلمية ويه حتت اتثري عدة عوامل توثر علهيا بشلك اجيايب او سليب جيب عىل املدرب 

 وحماوةل الارتقاء ابالداء الفين لالعب.معرفة ودراسة تكل العوامل لتحديد كيفية التعامل مع التاثريات الاجيابية او السلبية 

 )قوانني نيوتن للحركة( ويه عىل النحو التايل:ب اخذها بنظر الاعتبار يه          من القوانني الطبيعية املهمة اليت جي

 

 قانون القصور اذلايت واذلي ينص عىل )لك جسم حياول الاس مترار يف سكونه او يف حركته مامل تؤثر فيه قوة اخرى -1

 لتغيري حالته(.

 الرسعة( xمعادةل قانون نيوتن الاول يه )مكية احلركة = الكتةل 

 

 مثال ذكل:

س يارة تسري وفهيا راكب وعند توقفها جفاة مييل الراكب لالمام وعند سريها يندفع للخلف............ اما يف اجملال الراييض مفثال ذكل 

كنه التوقف جفاة الا بعد مسافة وفرتة زمنية معينة وهذا يعمتد عىل مقدار القوة اليت مرت للس باق فانه المي  100عندما يهني  عداء الـ 

 يس تخدهما لغرض التوقف.

 

 مثال آ خر:

قافز العريض الميكنه القفز ملسافة بعيدة وبتكنيك حصيح من حاةل الثبات وذلكل فانه يس تخدم خطوات الاقرتاب بشلك حصيح 

 لأبعد مسافة ممكنة. ليقوم بعملية القفز وحماوةل الوصول

 لالس تفادة من قانون نيوتن الاول )قانون القصور اذلايت( فيجب علينا معرفة العوامل اليت تؤثر عىل احلركة ويه:

اجلسم رسعة معينة، فالقوة اليت تؤثر يف جسم ساكن يه اكرب من القوة اليت تؤثر يف  ويه لغرض اكساب مقدار القوة: - آأ 

 جسم متحرك ولو بشلك بطئ وهذا يدل عىل امهية )احلراكت المتهيدية( يف الاداء الراييض.



الثقل  ان ريم الثقل يف فعاليات الريم ختتلف مابني ريم ثقل الرجال وثقل النساء بسبب اختالف كتةل كتةل اجلسم: - ب

 اخلاص ابلرجال اذلي يكون اثقل عنه يف النساء وذلكل فان ثقل الرجال يتطلب قوة اكرب من ثقل النساء.

تؤثر طبيعة الارض عىل القصور اذلايت لالجسام مفن وضع الثبات يمت بذل قوة اكرب للتاثري عىل اجلسم  طبيعة الارض: -جـ

 لقوة اقل عىل اجلسم اذا اكن السطح املس او صقيال.اذا اكن السطح خش نا او غري مس توي ويكون اتثري ا

لقاعدة ارتاكز اجلسم واجتاهها اتثريا كبريا عىل القصور اذلايت للجسم، فلتحريك جسم ذو قاعدة ارتاكز كبرية  قاعدة الارتاكز:دـ 

نت قاعدة الارتاكز اليت فان ذكل يتطلب قوة للتغلب عليه اكرب من القوة اليت تس تخدم للتغلب عىل نفس الكتةل فامي لو اك

يستند علهيا صغرية وميكن اس تخدام هذا امليدا يف لعبة املصارعة فيقوم املصارع بتوس يع قاعدة ارتاكزه )القدمني( حىت تصعب 

معلية حتريكه من قبل اخلصم................ ومثال اخر ذلكل هو عند توقف الشخص اذلي يسري جفاة فانه يقوم بفتح احدى 

 مام لتاليف سقوطه.قدميه لال

 قانون التعجيل واذلي ينص عىل )ان تعجيل اجلسم يتناسب طرداي مع القوة املؤثرة وحتدث احلركة ابجتاه القوة نفسها(. -2

 معادةل قانون نيوتن الثاين   

 التعجيل .... او xالقوة = الكتةل                                    

 

 الرسعة xالكتةل                                              

 القوة = ـــــــــــــــــــــــــــــــ                                  

 الزمن                                                

خلية ولكام اكنت القوة املس تخدمة اكرب ان اجلسم املتحرك يكون هل سبب يف حركته اما بسبب قوة خارجية او قوة دا -

 اكنت احلركة اكرب وابجتاه القوة املؤثرة دامئا.

 مثال:

اثنية، ماهو مقدار كتةل  3مرت/اثنية وبفرتة زمنية قدرها  6نيوتن واكسبته رسعة مقدارها  120جسم اثرت فيه قوة مقدارها 

 ذكل اجلسم؟

 

 الرسعة xالكتةل                



 = ـــــــــــــــــــــــــــــــ القوة 

 الزمن                   

 

 x 6ك                

 = ــــــــــــــــــــ 120

            3   

 x 6  =120 x 3ك 

            120 x 3 

 كغم كتةل اجلسم. 60ك = ــــــــــــــــــــــــــــ  = 

               6                   

 د من هذا القانون يف اجملال الراييض لتحديد مواصفات الشخص الالئق لنوع الفعالية الرايضية مثل:نس تفي -

 

  اثنية 12مرت بزمن  100كغم ويقطع مسافة  60خشص كتلته 

  اثنية 12مرت بزمن  100كغم ويقطع مسافة  120خشص كتلته 

يس تخدم نصف قوته لغرض اجناز الس باق اذلي مت  )) ان الشخص الاول هو افضل من الشخص الثاين بسبب ان الاول

 حتديده بنفس املسافة لالك الشخصني((.

 مثال:

اثنية. وماهو مقدار القوة اذا اكنت كتةل  10مرت بزمن  100كغم لقطع مسافة  80احسب مقدار القوة اليت يبذلها عداء كتلته 

 كغم ؟ 120العداء 

 

 من خالل قانون الرسعة: هنا الرسعة جمهوةل فيجب اس تخراهجا اوال



 100املسافة                          

 مرت / اثنية. 10الرسعة = ــــــــــــــــ   = ــــــــــــ = 

 10الزمن                             

 

 نطبق الان قانون اس تخراج القوة:

 

 x 10             800 80 الرسعة       xالكتةل                             

 نت 80قوة العداء الاول= ـــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــ =   ـــــــ  =  

 10                10                      الزمن                                 

 

 

 x 10          1200 120الرسعة        xالكتةل                             

 نت 120قوة العداء الثاين= ـــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــ =   ـــــــ  =  

 10                10                      الزمن                                 

 قانون رد الفعل واذلي ينص عىل  -3

 املقدار ويعاكسه يف الاجتاه(. )للك فعل رد فعل يساويه يف

ان القوة اليت يسلطها اجلسم اثناء وقوفه الاعتيادي يه عبارة عن )وزنه( وذلكل فان الارض ترد بنفس القوة وعكس  -

 اجتاه اجلاذبية الارضية وكذكل اذا اكن الفعل من قبل الشخص بزاوية معينة فان الارض ترد عكس اجتاه تكل الزاوية.

يف اجملال الراييض فان اغلب الفعاليات الرايضية تمت بزاوية معينة مثل القفز العايل وذلكل جيب عىل قافز العايل ان تكون  -

مرحجة رجليه ويديه واجتاه القفز لكها ابجتاه وزاوية واحدة حنو عارضة القفز وبشلك مناسب للفعل املياكنييك املطلوب منه 

 هل يف الاجتاه لغرض حتقيق القفز اعىل ماميكنه. وذكل لضامن رد فعل لالرض معاكس

 



 القوة:

عنارص  فيه(........ وحتتل القوة موقع الصدارة يف تسلسلل ان يغري من حاةل اجلسم املؤثرة )يه الفعل املياكنييك اذلي يغري او حياو  

 مناسب لتكل احلركة. ردن تمت اي حركة صغرية اكنت او كبرية الا بوجود القوة وبقاللياقة البدنية والميكن ا

 

 ان اتثري القوة يكون عىل نوعني هام:

 التاثري ادلينامييك )وجود حركة( مثل دفع ثقل، ريم كرة..............اخل. -1

 التاثري الاس تاتييك )بدون حركة( مثل دفع حائط، دفع ثقل كبري جدا.........اخل. -2

 بنظر الاعتبار )مكية مياكنيكية( جيب الاخذكـ عند دراسة القوة 

 )مواصفات القوة( ويه ماييل:

 مقدارها -1

 اجتاهها -2

 نقطة اتثريها -3

 

 (نت50ق)

 م     (1املقدار )

 

 )لالسفل( 

 ( مس50( مثال )2(                                  الاجتاه )3نقطة التاثري )

 

 وتقاس القوة ابلنيوتن وهو:

 (.2مرت/اثنية1كغم اكسبته تعجيال قدره  1يف جسم كتلته  )مقدار القوة اليت اذا اثرت

 مجع القوى:

اذا اكنت القوى عىل اجتاه واحد فيمت )مجعهام( معا... ولكن اذا اكنت القواتن ابجتاهني متعاكسني فان احملصةل هنا تساوي )الفرق( 

تعادلت القواتن فان احملصةل تكون هنا )صفر( اي ان اتثري القوة يكون  بيهنام وحتدث احلركة ابجتاه )القوة الاكرب(... اما اذا



هذا املبدا هو مبدا مياكنييك همم جدا اذ لكام اكنت الزاوية بني القوتني صغرية اكنت حمصةل القوى اكرب والعكس )س تاتييك(...... 

 حصيح.

 

 تصنيف اجتاهات القوى:

 قوى عىل خط معل واحد: -1

 اجلسم خبط معل واحد وابجتاه واحد او ابجتاهني خمتلفني كام يف املثال التايل: وهو اتثري القوى عىل

 مجع القوى                       الفرق بيهنام             متساوية              

 )احملصةل = صفر(                                                                         

 

 

 

 وازية:املت -2

 وهو اتثري القوة بشلك متوازي ولكن ليست عىل خط معل واحد مثل رفع ثقل ابليد ويكون املبدا هنا هو )لتحقيق الثبات(.

 القوة                      

 

 

 ثقل + اجلاذبية

 

 املتالقية: -3

 عدة قوى )خمتلفة الاجتاهات( ولكهنا تؤثر عىل ذكل اجلسم )بنقطة واحدة( وهو اتثري

 زوااي معلها. -2مقدارها    -1ومثال ذكل تثبيت الاقدام املكسورة بواسطة التثقيل....... وتعمتد مقادير هذه القوى مجيعها عىل :  



 

 العامة: -4

 يف اجملال الراييض ومواصفاهتا اكل يت: ويه القوى اليت تكون اغلهبا مس تخدمة يف احلياة العامة او

 خمتلفة املقادير. - آأ 

 خمتلفة الاجتاهات. - ب

 خمتلفة يف نقاط القوة. -ج

 خمتلفة يف خطوط معلها. -د

 

 


