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           البسيطة  اآلالتالطاقة و :  الحادي عشرالفصل         القوى و الطاقة :  السادسة الوحدة           الفصل الدراسي الثاني   الخامسالصف 

 1الصفحة                          عن الكتاب المدرسي   يغني ال  هذا الملخص                المعلم / يوسف سليمان البلوي

 اآلالت البسيطة:  الدرس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اآللة البسيطة : 

أداة تستخدم لتغيير مقدار القوة الالزمة واتجاهها إلنجاز 
الشغل

 الجهد القوة المبذولة  : 

 قوة نبذلها عند استعمال اآللة البسيطة

 القوة الناتجة :  المقاومة

 قوة تنتجها اآللة البسيطة

 ) الحمل (

ي وزن الجسم المراد تحريكه
 وتتمثل ف 

 ذراع القوة : 

 جزء اآللة البسيطة الذي يقع عليه الجهد

  الفائدة اآللية

 .  ذراع القوة وذراع المقاومة سبة بير  طول الن

 ابذل جهدا عند طرف ذراع القوة

 تنقل االلة البسيطة ) المفك (

 الجهد عير الذراع اىل المقاومة

وكلما قرص ذراع المقاومة وزاد ذراع القوة 
ي الجسم أكير . 

 كانت القوة المؤثرة ف 

ي الفائدة اآللية
ب مقدار الجهد ف   يمكن حساب مقدار قوة اآللة برص 

 رافعة  البكرة الوتد 

ي  العجلة و المحور   سطح مائل 
غ   الير

 بسيطة  فكوك القوارض كاالتتعمل 

 القوة الناتجة

 الجهد 



           البسيطة  اآلالتالطاقة و :  الحادي عشرالفصل         القوى و الطاقة :  السادسة الوحدة           الفصل الدراسي الثاني   الخامسالصف 

 2الصفحة                          عن الكتاب المدرسي   يغني ال  هذا الملخص                المعلم / يوسف سليمان البلوي

  الروافع : 
  

  
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

القوة  بير   تقع االرتكاز نقطة
 المقاومةو

 االرتكاز نقطة بير   تقع المقاومة
 القوةو

نقطة والقوة تقع بير  المقاومة 
 االرتكاز

 

 الروافع أنواع

ي لنوع ا لنوع األولا
 الثالثلنوع ا الثان 

 الرافعة 

  قضيب يدور حول محور يسىم نقطة االرتكاز . 

 تقوم الرافعة بمضاعفة الجهد أو المسافة أو الرسعة 

 وأحيانًا تغير اتجاه القوة المبذولة .   

العجلة والمحور آلة بسيطة متينة يمكنها أن تضاعف القوة والرسعة والمسافة 
 المقطوعة مثلها مثل الروافع

 يلف حوله حبل أو سلك البكرة عجلة محيطها غائر ,         

كل ما قل طول السطح المائل 
كان رفع الجسم أرسع، والجهد 

 .  المبذول أكير

المائل آالت  يستعمل مع السطح
 .بسيطة، منها العجلة والمحور

عندما يستعمل السطح المائل لفصل 

ي تقطيع الخشب فإنه 
جسمير  كما ف 

الوتد يطرق و   عندئذ الوتدىميس

 بالمطرقة ليندفع داخل األجسام

ي هو سطح مائل حول 
غ  الير

ي تغير اتجاه 
غ  أسطوانة، وأسنان الير

ي فيتم 
غ  القوة المبذولة. أ ما الير

 تدويره داخل األجسام بالمفك

 : السطح المائل

 
 آالت تشبه الروافع : 

 

 

 

  

 

 اآلالت المركبة : 

 عندما نجمع آلتير  أو أكير من اآلالت البسيطة معا 

 المصعد  –الشاحنة مثال : . نحصل عىل آلة مركبة

 

 


