
قوانين نيوتن في الحركة 



األولنيوتنقانون•

كونالسحيثمنحالتهعلىجسمكليبقي”علىالقانونهذاينص•
منتغيرخارجيةقوهعليهتؤثرلممامنتظمةبسرعةالحركةأو

.“الحركيةأوالسكونيةحالته

ركالمتحوالجسمساكنايظلالساكنالجسمأنالقانونهذامنونفهم•
.حالتهمنتغيرخارجيةقوةعليهتؤثرلممامتحركايظل

علىالتأثيرعنداألولنيوتنقانونتحقيقيمكنهلاآلنوالسؤال•
.الخارجيةالقوىمنبمجموعةالجسم

القوىتلكمحصلةتكونعندماذلكويتحققنعم،واإلجابة•
.الصفرمساوية



سم الجسم الساكن يظل ساكناً ما لم يؤثر عليه قوة تحاول تحركيه ، والجـ1•
.هما لم تؤثر عليه قوة تغير من حركتبهاالمتحرك حركة منتظمة يظل متحركا 

ـ ال يفرق القانون بين الجسم الساكن أو المتحرك حركة منتظمة من حيث2•
.  القوي المؤثرة عليه ، إذ أن مقدار محصلة القوي في كل حالة يساوي صفرا

.ويقال للجسم الساكن أو المتحرك حركة منتظمة أن في حالته الطبيعية

ير ـ يبين القانون أن الجسم الساكن أو المتحرك حركة منتظمة ال يمكنه تغي3•
هذا حالته بنفسه بل البد من وجود قوة تؤثر عليه فتخرجه من هذه الحالة ، ول

أي أن ،" قانون القصور الذاتي " السبب يسمي القانون األول لنيوتن أحياناً 
.الجسم يكون قاصرا من تلقاء ذاته علي تغيير حالته



فإن القوي المؤثرة عليه هي( أو سيارة ) ـ عندما يتحرك قطار 4•
قوة المحرك في اتجاه حركة القطار ومقاومة الهواء واالحتكاك في 

االتجاه المضاد ، وعندما تكون قوة المحرك أكبر من مجموع 
وع المقاومات فإن القطار يتحرك حركة متسارعة، وعندما تصبح مجم
مة المقاومات مساوية لقوة المحرك نجد أن القطار يتحرك حركة منتظ

تأثير وعند إبطال قوة المحرك يتحرك القطار حركة تقصيرية نتيجة ل
مقاومات الهواء واالحتكاك كل علي القطار في اتجاه مضاد التجاه 

.القطار تمامافحركته حتى يق



:تـعـريـف الـقـوة •

الحركة المنتظمة اوهي كل مؤثر يعمل علي تغيير حالة الجسم سواء من السكون 
.والمقصود بالقوة هنا هي محصلة القوة التي تؤثر علي الجسم

:وجـود الـقـوة •

ة وإنما إن الحركة في خط مستقيم ليست دليال علي وجود قوة فقد تكون هذه الحركة منتظم
.حدوث تغير في مقدار السرعة هو الدليل القاطع علي وجود قوة سببت هذا التغير

.حيث أن محصلة القوة المؤثرة علي كليهما تنعدم•



:خـاصـيـة الـقـصـور الـذاتـي •

معني الجسم قاصر أو عاجز بذاته عن تغيير حالته سواء من السكون أو الحركة المنتظمة و
ذلك أن كل األجسام تميل إلي البقاء علي حالة سكونها أو حالة حركتها المنتظمة بل 

.وتعمل علي مقاومة أي تغير في حالته وهذا ما يسمي بالقصور الذاتي

:السـكـون أو الـحـركـة المـنـتـظـمة •

.هذا القانون ال يفرق بين الحسم السكن والجسم المتحرك حركة منتظمة



الثانينيوتنقانون
الية،انتقحركةتعطيهبحيثجسمفي(قوىمحصلة)قوةأثرتإذا”علىالقانونهذاينص

اتجاههافيويكونالمؤثرةالقوةمعطرديايتناسبالجسميكتسبهالذيالتسارعمقدارفان

.“الجسمكتلةهوالتناسبوثابت

Fالصورةعلىرياضياالقانونهذاعنالتعبيرويمكن = m a،حيثFالقويمقدارهي

.الكتلةهيmوالتسارعهوaالمحصلة،

يتحركفتجعلهماجسمعلىFالقوةتؤثرحيثالثاني،نيوتنقانونالتاليالشكلويوضح

وبذلك.عهتساروبالتاليالجسمسرعةتزايدنالحظهذهالشدقوةمقدارزادوإذاانتقاليةحركة

القوىمحصلةهيFالقوةأننالحظأنيجب.طردياتناسباالتسارعمعالقوةتناسبنستنتج

.المؤثرة
f

F

f

النيوتنهي MKSوحدة قياس القوة في النظام  



(:1)مثال 

.m/sec2 10علما بأن تسارع السقوط الحر يساوي Kg 20كتلته  طفل أحسب وزن 

الحل

وزن الولد يعطى من

W = mg = 20 x 10 = 200 N

(:2)مثال 

.m/sec2 20إذا كان تسارعه  Kg 0.3احسب محصلة القوى المؤثرة في جسم كتلته 

الحل

m= 0.3 Kg,   a = 20 m/sec2

F = ma = 0.3 x 20 = 6 N

لة القوى وتعتمد فكرة المسائل  المتعلقة بقانون نيوتن الثاني إليجاد محص

(الكتلة في التسارع)المؤثرة ومساواتها بالقانون  



:(3)مثال

6بتسارعأعلىالىمصعديتحرك m/sec2،80كتلتهرجلأرضيتهعلىويقف Kg.احسب

10الحرالسقوطتسارعبأنعلماالمصعد،أرضيةعلىالرجلبهايؤثرالتيالقوةمقدار

m/sec2.

الحل

أرضيةفعلوردWهىالمصعدأرضيةعلىالرجلبهايؤثرالتىالقوةأنافترضناإذا

.Rهوعليهالمصعد

R – W = ma

R – 800 = 80 x 6

R = 1280  N حركة المصعد 

aبتسارع 

W

R

W = mg = 80 x 10 = 800 N

- R))محصلة القوى فى اتجاه الحركة هي   W .وبتطبيق قانون نيوتن الثاني يكون:



المعاكسعلالفردنتيجةلألمامالصاروخينطلقحيثالثالث،نيوتنقانونفكرةالشكليوضح

الخلفمنالغازاتاندفاعلقوة

ملحوظة

بيدكالضغطفعند.مختلفينجسمينفييؤثرانبلواحدجسمفييؤثرانالالفعلوردالفعل

.اليدعلىتؤثرالفعلردقوةبينماالمنضدةفيتؤثرالفعلقوةفانمنضدةعلى

الثالثنيوتنقانون

كتبوي،“االتجاهفيلهومعاكسالمقدارفيلهمساوفعلردفعللكل”علالقانونينص

Fالصورةعلىرياضيا = - F/



أنواع خاصة من القوى
قوة الجاذبية األرضية. 1:

بها األرض على جميع األجسام فتجذبها نحوها وتكسبهاهي القوة التي تؤثر 
أوزانها

.وتزداد كلما ازدادت كتلة الجسم،وتقل كلما بعد الجسم عن مركز األرض 

::قوة جذب األرض تعطى بالعالقة التالية

تسارع الجاذبية األرضية:جكتلة الجسم ، :حيث ك

ض ، وتساوي مقدار قوة جذب األر“ حرا“ مقدار القوة الالزمة لمنع الجسم من السقوط سقوطا
للجسم 

=وزن الجسم

ج×ك =ق 

ج

وزن 

الجسم 

ج×ك=و 



:قوة الشد. 2

م محاوال شده فان الحبل يؤثر بقوه على الجسوعند ربط جسم بحبل 
قوة الشداتجاه الحبل وتسمى هذه القوةفىجره 

ير  مرن ة مقارنة مع كتلة الجسم وغلالكتالغالب عديم فىيعد الحبل 
الحبل متساويااجزاءجميع فىوفى هذه الحالة يعد الشد 

خفيفهوحبل حول بكرة ملساء ليس فيها قوه  احتكاك لاوعندما يدور 
الحبل  اجزاءجميع فىفان الشد يبقي متساويا ( عديمة الكتلة ) 

اتجاه الشد فىهوتعمل البكرة على تغيير



االنزالق السطحين المتالمسين محاولة منعهما مننتوءاتهي القوة التي تنشأ بسبب تداخل 
.على بعضهما  

.قوة االحتكاك تعتمد بشكل أساسي على طبيعة السطحين 
مالحظة



لحلا

عل هي يوضح الشكل المرافق أن الجسم الجسم يضغط على سطح الطاولة بقوة ف

.Nوأن سطح الطاولة يؤثر بقوة رد فعل Wوزنه 

N

W

W = N

N = 10  نيوتن

(:4)مثال 

لة يستقر على سطح طاولة أفقية، احسب رد فعل سطح الطاوN 10جسم وزنة 

.على الجسم مع الرسم



الحل

إلى Tإلى أسفل وقوة الشد في الحبل Wالقوتين المؤثرتين في الجسم هما الوزن  

وحيث أن الجسم متزن فان. أعلى

T-15 = 0

T = 15 N

ردقوةنمابيأسفلإلىالغرفةسقففيوتؤثرالحبلفيالشدهيالفعلوقوة

الحظ)علياإلىواتجاههاالحبلفيالغرفةسقفبهايؤثرالتيالقوةفهيالفعل

.(متساويتينالقوتينأن

:(5)مثال

بواسطةنيوتن15وزنهجسمعلق

غرفة،سقفإلىالوزنمهملحبل

دالشفاحسبمتزناالجسمكانفإذا

وردالفعلقوىوبينالحبلفي

W=15 N.الفعل

T


