
 

 (((للمواد الميكانيكية الخواص((((

 والقوى الـــاألحم مع وتفاعلها اـــتعامله ةــآلي تعكس التً المواد خصائص هً

 عبر فاعلٌتها ومدى للمادة المتوقع الزمنً العمر لتحدٌد وُتستخدم عليها، المركزة

 المواد تصنيف على أٌضا   المٌكانٌكٌة الخصائص وتساعد ،التصنٌع بعد ما مرحلة

 وليست متغيرة بأّنها للمواد المٌكانٌكٌة الخصائص عتبرت حٌث .هويتها وإعطاء

 ل  ـــمث الغرفة حرارة درجة فً فالتغٌر بها، المحٌط للوضع تبعا   تتغٌر حٌث ثابتة

 دــتحدٌ اراتــــاختب رىـــُتج لذلك ، المٌكانٌكٌة المواد خصائص فً تغٌرا   ٌسبب

ٌّنة معٌارٌة حرارة درجة على الخصائص  .مع

 

 

 :تاليةالالمهمة بعض المصطلحات  للمواد الميكانيكية الخصائص تضم

 والصدمات اإلجهاد وتحّمل لمقاومة المادة قدرة وهً( toughness: )المتانة 

 . علٌها الواقعة

 شد بقوة علٌها التأثٌر عند للستطالة المادة قابلٌة وهً( ductility: )المـطيلية

 . خٌوط أو رفٌعة أسلكا   مشّكلة  

 . االختراق أو دشالخ وتحّمل لمقاومة المادة قدرة وهً( hardness: )الصالدة

 زوال عند األصلً لشكلها الرجوع على المادة قدرة هً( elasticity: ) المرونة

 . حدود ضمن علٌها المؤثرة القوة

ٌّة حسب وشكلها المادة أبعاد فً التغٌٌر معدل هو( strain: )االنفعال  اإلجهاد كم

 .له المعرضة

ٌّن مقدار لتحمل المادة قدره هً( dynamic load: )الديناميكي الحمل   من مع

 . متكرر أو لحظً بشكل علٌها المطبقة القوى

 متكرر بشكل الحمل تطبٌق بعد وتشّوهها المادة انهٌار هو و( fatigue: )التعب

 . علٌها

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF


 أي حدوث قبل علٌها المطبقة القوة لتحمل المادة قدرة هً( Strength: )الخضوع

 .فٌها تغٌٌرات

 دون لإلجهاد اـــتعرضه عند رــللتكس المادة قابلٌة هً( brittleness) :الهشاشة 

 .التمدد بمرحلة المرور

 بعد ومستمر دائم بشكل المادة شكل فً الحاصل التغٌر هً( plasticity: )اللدونة 

 . علٌها القوة تطبٌق من االنتهاء

 . اءـــللنحن  ادةـــالم ةـــمقاوم ًــــوه( Stiffness: ) القساوة

 للضغط تعرضها دــــعن ادةــــالم ةـــاستجاب مقدار هً( malleability: )المطاوعة

 .علٌها الطرق أو

 

 

 



 

ـم ـــى جســــــ( عل N 1,5ا ) ـــــوة مقـــدارهـــرت قـــــــــ(:أذا أث1)افتراضً مثال

cm2 60) قطعة (معدنـــً  ، مساحته )  
( فما مقدار االجهاد الناتج من تأثٌر القوة  

 الٌها فً أعله على الجسم المعدنً.المشار 

m2 0,5(داٌن على جسم معدنً مساحته)  D 100(:أثرت قوة مقدارها ) 2مثال)
 ) 

 ما مقدار االجهاد الذي تعرض لها الجسم .          

 



 

 

 

 

 

 االنفعال-داجهاال ىمنحن مخطط

 لفلز واالنفعال( مساحة وحدة كل على المبذولة القوة) الجهد بٌن العلقة ٌبٌن 

 .مطٌلً

 

 

 



 

 


