
                                   القصور مبدا      

                                         Le principe d’inertie                         

I. اإلبراز التجريبي لمركس القصور لجسم صلب.  

 تجربت   -1

  . M و  A فوق منضدة هوائيت أفقيت ، و نسجل  حركتي نقطتين  منه  Sنرسل حامال ذاتيا 

A تنتمي ألسفله و إلى محور تماثله الراسي و M ال تنتمي إليه . 

τ=40 ms  

 

 1تجربة

 1التسجٌل (مبسط)بشكل مستقٌمً  Sنرسل 

  .M   وAما طبٌعة حركة -1

 2تجربة

 2التسجٌل (عشوائً)   بشكل مقحم Sنرسل 

 .M و Aطبٌعة حركة  ما -1

 .A ما هً النقط التً لها نفس حركة  -2

 بإمكانه الحركة على أوجه مختلفة  ما هً النقطة التً لها دائما  هذه الحركة   S إذا تصورنا إن  -3

.. 

 . إذا كان الجسم متجانسا  مركز قصور الجسم وهً منطبقة مع مركز الثقل G    تسمى 

  Gلكل جسم صلب مركز قصور : نتٌجة       



:  

 

 

II. مبدأ القصور . 

 :وضعٌة-1 

 .(تغٌر اتجاهها  سرعتها)نعلم أن القوى تسبب الحركة 

 هل الحركة دائما فً حاجة لقوى؟

  و هل السرعة دائما مرتبطة بالقوى؟

 ..........فرضٌات

  

 . المنتظمة   المسقٌمٌة الحركة.حركة   نطرح التساؤل على ابسط 

 هل الحركة المستقٌمٌة المنتظمة فً حاجة لقوى لوجودها؟

  دائما مستقٌمٌة منتظمة ؟ Gو هل حركة 

 .تجربة-2

 (توازن) فً سكون S: 1الحالة 

 . م منتظمة  G فوق منضدة أفقٌة حركة Sعندما نرسل  :2الحالة

 (غٌر منتظمة )م متسارعة  Gحركة  :من أعالها  Sنمٌل المنضدة ونطلق : 3الحالة

 م  Sحركة :  بجسم أخر بواسطة خٌط ٌمر بمجرى بكرة   فوق منضدة أفقٌة S نربط 4الحالة 

 (غٌر منتظمة )متسارعة 

  إذن حركةG  لٌست دائما م منتظمة . 

  بالقوى :ال نعلل بوضع  المنضدة. 

 1 2و  

 

 



-  

3الحالة   

 

  م منتظمة إذا كان الجسم شبه معزول أي  Gتكون حركة : استنتاج 
𝐅
 =

𝟎
 . 

 .مبدا القصور- 3

إذا كان ساكنا ٌبقى . عندما ٌكون جسم صلب معزوال أو شبه معزوال مٌكانٌكٌا فً معلم مرتبط باألرض 

 .ساكنا و إذا كان فً حركة فحركة مركز قصوره مستقٌمٌة منتظمة 

 نتٌجة

 .الحركة م المنتظمة ال تستلزم قوى  لوجودها 

 .السرعة غٌر مرتبطة بالقوى فً الحركة المستقٌمٌة المنتظمة 

 .إذا كان مجموع القوى منعدم ال ٌعنً بالضرورة توازن 

 : ملحوظة

 .مفعول قوة على حركة جسم 



 

 المعالم الغالٌلٌة  -4

  وضعٌة 

ٌكون ساكنا بالنسبة  (بالنسبة لألرض  )عندما ٌكون شخص واقفا فً حافلة  فً حركة م منتظمة 

 .فسر . إثناء توقفها ٌنزع الى اإلمام . للحافلة 

 ال ٌتحقق 2أما فً الحالة .  ٌتحقق مبدأ القصور نقول إن المعلم المرتبط بالحافلة غالًٌ 1الحالة 

حركة الحافلة أصبحت متغٌرة تظهر قوة جدٌدة مطبقة على الشخص فٌصبح غٌر شبه معزول ).

 (.فٌتحرك إلى اإلمام

 .المعلم غالًٌ هو كل معلم ٌتحقق فٌه مبدأ القصور

 :أمثلة لمعالم غالٌلٌة 

 المعالم فً حركة م منتظمة بالنسبة لمعلم كوبرنك أو معلم –المعالم األرضٌة -معلم كوبٌرنك

 ...ارضً 

III.  الحركة الذاتٌة  و اإلجمالٌة: 

 . بالنسبة لألرضGما حركة  -1

 (فً هذا المثال).الحركة اإلجمالٌة =مستقٌمٌة منتظمة 

 .بالنسبة لألرضMما حركة  -2

 .منحنٌة

   (استعمال االنسوخ). Gبالنسبة ل Mما حركة  -3

 .حركة ذاتٌة أو خاصة = دائرٌة  منتظمة 

 :مركز كتلة  مجموعة مادٌة  -4

 Gتوجد نقطة متمٌزة  .  Gi مراكز قصورها  miنعتبر مجموعة مكونة من عدة أجسام كتلها

و ٌحقق  (مرجح)  Gٌتعلق موضعها بتوزٌع الكتلة داخل المجموعة تسمى مركز الكتلة 

 العالقة 

                                              

 



 
 :حالة جسمٌن

 

 

 .مركز كتلة  مجموعة غٌر قابلة للتشوٌه:   1تطبٌق

 

 

 :نعتبر مجموعة  مكونة من صفٌحتٌن 

 . 100g  و كتلته 10cmقرص شعاعه (2) و 500g كتلتها 40cmمستطٌلٌة طولها  (1)

 .ما موضع مركز كتلة هذه المجموعة -1

 .مركز كتلة مجموعة قابلة للتشوٌه: 2تطبٌق

 تجربة -1

  5S2. m1=0.635Kg    m2=1.250Kg وS1 مكونة من حاملٌن ذاتٌٌن {S1 ;S2}نرسل مجموعة 

m2≈ 𝟐𝒎𝟏 ًمرتبطٌن برابطة مرنة فوق منضدة هوائٌة أفقٌة  ونسجل حركتG1   و . G       τ=40ms 

 ..ما الحالة المٌكانٌكٌة لكل حامل . G2و G1ما طبٌعة حركة  -1

 .ما طبٌعة حركته.اوجد مواضع مركز كتلة المجموعة  -2

 .ما طبٌعة حركة مركز قصورها.ما الحالة المٌكانٌكٌة للجموعة  -3

 .ما ذا تستنتج عن مركز القصور و مركز الكتلة للمجموعة  -4

AiCi=m2AiBi/(m1+m2) 

 

 

 

 

 

  

  

 الكفاية النوعية                         

استغالل مبدا القصور في شرح بعض الظواهر المرتبطة بالحركة او سكون بعض االجسام    

            



 

 

 

 

 


