
 

 

 

 

 

امقّة ٍي كّه ىؤّثر خارجي أِ فعه يغّير في شكه امجسً، أِ حامتُ، أِ في اتجاٌ ىسارٌ، 

  .أِيؤثر عنٓ حركتُ، فيبطئُ، أِ يزيد في سرعتُ، أِ يّقفُ

فإذا أردنا تحريك األجساو امساكنة أِ زيادة امتحّكً في سرعة األجساو اميتحّركة ىسبقًا فإننا 

ة ىحددةنؤثر ّّ ؛ ِإّن جييع األشياء ِاألنشطة امعاّىة امتي نقّو بَا بشكه   فيَا باستخداو ق

ة ىحددة منقياو بَا ّّ   .يّىي تحتاج إمٓ ق

ة امعضنية/ 1 ّّ :   امق
.   امقّة امعضنية ىصدرٍا اإلنسان ِامحيّان

.   تحرك امقّة امعضنية أجساىا ساكنة
   .يصّب امٕعب امكرة فيحركَا : 1ىثال 
   .امعربة يستعيه امحصان امقّة امعضنية ميجّر : 2ىثال 

ة امكَربائية/ 2 ّّ :   امق
    .نستغه بعض اآلٔت بفضه امقّة امكَربائية

 (آمة خنط امعجين) (آمة امرحي) يتطنب تشغيه بعض اآلٔت امينزمية قّة كَربائية  :   ىثال
... امحاسّب -  امتنفاز  :  ىثال

ة اميغناطسّية/ 3 ّّ :   امق
   .تحّرك امقّة اميغناطسّية بعض األجساو

    .يحّرك اميغنطيس األجساو امحديدية ىثه اميساىير: ىثال
  .افرك امقنً عنٓ شعري فتتّمد طاقة ىغناطسية قادرة عنٓ تحريك ِرقة صغيرة

: امقّة امييكانيكية/ 4
ة امييكانيكّية ّّ  .   تحتاج األجساو ميحّرك يعيه بامق

 . امّشاحنة– امّطائرة - امحافنة- امسّيارة: ىثال
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: ىفعّل امقّة 

: تتسّبب امقّة اميسنطة عنٓ جسً ىا في 

:    تحريكُ/ 1

ة عنٓ جسً ثابت فأحّركُ       ّّ     .أسّنط ق

ة دفع عنٓ سيارة ىتّّقفة فتتحّرك ىن ىكانَا:  ىثال ّّ .   أسّنط ق

: تّقيف حركتُ / 2

ة عنٓ جسً ىتحرك فأِقف حركتُ← ّّ     .أسّنط ق

    .يسّنط حارس اميرىٓ قّة عنٓ امكرة فيّقف حركتَا: ىثال

:    تغيير شكنُ/ 3

ة عضنّية عنٓ بعض األجساو فيتغّير شكنَا        ّّ     .أسّنط ق

    . فيتغّير شكنَااإلسفنجأسّنط قّة عضنية عنٓ : ىثال

:   تغيير أّتجاٌ/ 4

ة عنٓ جسً ىتحّرك فأغّير اّتجاٍُ        ّّ     .أسّنط ق

ّٕعب امكرة في اّتجاٌ اميرىٓ فيتصّدْ مَا امحارس ِيغّير اّتجاٍَا: ىثال ب ام ّّ     .يص

:    صعّد األجساو/ 5

ة ّّ     .صعّد األجساو إمٓ أعنٓ يتطّنب تسنيط ق

ة : 1ىثال  ّّ     .إخراج امّدمّ ىن امبئر يحتاج إمٓ ق

ة ميّصه اآلجر  : 2ىثال ّّ     . سطح امينزلإمٓيسنط امعاىه ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 


