
 مــادة: الـــفـــيـــزيـــاءــال
  الجــذع المشتــرك العــلــمــي و التكـنـولـوجـيالـشـعـبـة: 

 نـومـدي مـيـس –ادس ـسـد الـمـحـة مـيـلـيـأهـتـة الـويـانــثــال مرضي : أيوب ذ

 دســـــيــــــمـــــــأرخ ةـــــعـــــداف – ضــــــابـــــن طرف نـــــم ةــــقــــبـــــطــــمــــال وةــــقــــــــال  سلسلة التمارين

Tension d'un ressort - Poussée d'Archimède 

 

 :1حمرٌه  

 .l1=5cm∆ بانمسافت فٍطال رأسٍت  ⃗⃗⃗⃗   لىة K=50N/m صالبخه رأسً وابض عهى وطبك

 .T1 انشدة احسب (1

⃗⃗   شدة مرات 3 تساَْ شدتٍا  ⃗⃗⃗⃗   قُة عهيً طبقت إذا l2∆ انىابض إطانت قيمت أَجد (2  ⃗. 
 :2حمرٌه  

 عهى مشدودٌه وابضٍه حأثٍر ححج حىازن فً مهمهت كخهت وذاث d=1cm لطرها A حهمت أسفهه انشكم ٌمثم

و  K1=10N/m وصالبخهما l0=10cm انبدئً انطىل وفس نهىابضٍه .O1O2=30cm حٍث O2و  O1ـ ب انخىانً

K2=12,5N/m. 

 . Aت انحهق عهّ انمطبقت انقُِ جردأ (1

 .l2  ،∆l1  ،K1 ،K2∆ بيه انعالقت أَجد (2

 . l1  َ∆l2∆ قيمتٓ احسب (3

 . وابض كم طُل استىتج (4

 :3حمرٌه  

 انحجمٍت انكخهت ذي انبحر ماء فىق ρi=910kg/m3 انحجمٍت وكخهخه Vt حجمه جهٍدي جبم ٌطفى

ρm=1024kg/m3 .هى انماء فً انمغمىر وانحجم حىازن فً انجهٍدي انجبم Ve = 600m3. 

 .انجبم تُازن شرط حدد (1

 .Vt  َVe  َρi  َρm بيه انعالقت أَجد (2

  .انجهيدْ نهجبم Vt انحجم حسبأ (3

 :4حمرٌه  

I. مخجاوسا صهبا جسما عهكو (S) كخهخه m=0,2kg حجمه و V = 20cm3 صالبخه وابض بىاسطت K 

 .g = 10N/kgوعطً: .  l1= 15cm نهىابض ًانىهائ انطىل ٌصبحٍف l0 = 10cmً األصه طىنهو

 أرسم تبياوت تُضيحيت. (1

 .(S) انجسم عهّ انمطبقت انقُِ أجرد (2

 .(S) انجسم َزن شدة هيع (3

 .انىابض تُتر شدة T  استىتج (4

 .K=40N/m انىابض صالبت أن بيه (5

 

II. انجسم وغمر (S) هى نهىابض ًانىهائ انطىل ٌصبحٍف سائم هٍا فًك l2. 

 .انسائم هيا فٓ ك غمري عىد (S) انجسم عهّ انمطبقت انقُِ أجرد (1

ٌٓ:  نهسائمميت انحج انكتهت أن عهما انسائم طرف مه (S)  انجسم عهّ انمطبقت ميدسأرخ دافعت شدة Fa أحسب (2

ρ=1,2g/cm3. 

 .نهىابض ٓانىٍائ انطُل l2 استىتج (3
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