
 مــادة: الـــفـــيـــزيـــاءــال
  الجــذع المشتــرك العــلــمــي و التكـنـولـوجـيالـشـعـبـة: 

 سـيـدي مـومـن –الــثــانـويـة الـتـأهـيـلـيـة مـحـمـد الـسـادس  مرضي : أيوب ذ

 وىـــــــــــــــــــق      الثـــــــــــــــــث      رـــــــــــــــيـــــــــــــــــأثــــــــــــــــــت       تــــــــــــــــحـــــــــــــــت      بـــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــص       مـــــــــــــــــــســـــــــــــج       وازنــــــــــــــــــــــــــــــــت  التمارينسلسلة 

Equilibre d'un solide soumis à l'action de trois forces 

 

 :1تمرين  

 فُق m = 2kgكخهخً  (S)صهبا  جظما وضع

األفمي.  انمظخُِ عه α=30°ططح مائم بشاَيت 

 طزفً َثبج مٍمهت َكخهخً مذَد غيز بخيظ َوشذي

 انخيظ يكُن  (S)انجظم  حُاسن عىذ . بحامم اآلخز

 نهظطح. مُاسيا

 g = 10N/kg  ---  T = 15Nوعطي: 

 .حُاسن في ٌَُ (S) عهّ انمطبمت انمُِ اجزد (1

 اطخىخج ثم انمُِ نٍذي انمضهعي انخظ أوشئ (2

 . َانظطح  (S) انجظم بيه انخماص طبيعت

 .R انظطح حأثيز شذة احظب (3

  ⃗  ⃗      انمعهم َوعخبز االحخكاكاث، وٍمم (4

 ،سنانخُا شزط بخطبيك جاوبً مبيه ٌُ كما

 شذة T احظب : انخحهيهيت انطزيمت َباطخعمال

 .انظطح حأثيز شذة Rَ  انخيظ حُحز

 :2ن تمري 

 m=300g كخهخٍا (S) حذيذيت كزيت وعهك

، َ  وطبك  K=100N/mبطزف وابض صالبخً 

 أوٍا فىالحع مغىطيض بُاططت أفميت ⃗ عهيٍا لُة 

 انىابض محُر يكُن عىذما حُاسن في َحصبح حىحزف

 مع انخظ انزأطي. α=30° ساَيت

 g = 10N/kg  ---  l0 = 20cmوعطي: 

 . (S)انكزيت عهّ انمطبمت انمُِ اجزد (1

 .1N ↔ 1cm بانظهم انمضهعي انخظ مثم (2

 m , g , α بذالنت T  َF انشذحيه حعبيز أَجذ (3

 ثم أحظب ليمخيٍما.

 , K بذالنت نهىابض انىٍائي انطُل حعبيز أَجذ (4

m ,g , α , l0 ليمخً احظب ثم. 

 

 :3تمرين  

 َسوً شذة (S) صهب جظم حُاسن عهّ نهحفاظ

P=3N بشاَيت مائم ططح فُق α=30° عه 

 محُري يكُن وابض بُاططت وشذي،  األفمي انمظخُِ

 بيه انخماص وعخبز . انمائم انمظخُِ احجاي مع β ساَيت

 .احخكان بذَن انمائم َانظطح (S) انجظم

 .حُاسن في ٌَُ (S) عهّ انمطبمت انمُِ اجزد (1

 شذة T أَجذ ، انمبياويت انطزيمت باطخعمال (2

 عهّ انظطح حأثيز شذة Rَ  انىابض حُحز

 . β=15° حانت فيانجظم 

 شذة T أَجذ ، انخحهيهيت انطزيمت باطخعمال (3

 . P , β , α بذالنت انىابض حُحز

 .l∆ انىابض إطانت اطخىخج (4

 شذة R أَجذ ، انخحهيهيت انطزيمت باطخعمال (5

 .β=15° حانت فيانجظم  عهّ انظطح حأثيز
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BRAHIM
Sticky Note
www.pc1.ma




