
  
  
  1مرین ت
  5.4Nبواسطة دینامومتر،فیشیر إلى قیمة  (S)نعلق جسما صلبا متجانسا  - 1

110: نعطي  .g N kg   

  .          (S)أجرد القوى المطبقة على الجسم : 1- 1
 .       (S)عین شدة وزن الجسم : 1- 2
 3.4Nكلیا في الماء،فیشیر الدینامومتر إلى قیمة  (S)نغمر الجسم  - 2
  عند غمره كلیا في الماء (S)أجرد القوى المطبقة على الجسم : 2- 1

                      من طرف الماء (S)شدة دافعة أرخمیدس المطبقة على الجسم  aFأحسب : 2- 2

31علما أن الكتلة الحجمیة للماء   (S) أحسب حجم الجسم : 2- 3 .g cm   

لة تنعطي الك.ثم نحرره فیطفو على السطح) سائل( الزئبقفي إناء یحتوي على  (S)نغمس الجسم  - 3

313.6mالحجمیة للزئبق  gcm   و الكثلة الحجمیة للجسم(S) 32.7S gcm  

  استنتج شدة دافعة أرخمیدس في ھذه الحالة: 3- 1
  حجم الجزء المغمور من الجسم في الزئبق Viأحسب: 3- 2

  2تمرین 
معلقة بنابض  g200=mفي حالة توازن كتلتھا ) S(یمثل الشكل جانبھ كویرة . 1

1.50ذي لفات غیر متصلة،كتلتھ مھملة و ثابتة صالبتھ  mNK نأخذ
1.10  KgNg 

باستعمال شرطي التوازن، حدد ممیزات القوة  المطبقة من طرف النابض على . 1.1
 .الكویرة

 lاستنتج إطالة النابض. 2.1

cmlلنابضالبدئي ل علما أن الطول . 3.1 100  حدد طول النابض ،l عند التوازن 

 ، الكویرة السابقة في توازن، حیث یكون النابض المستعمل سابقا مع الخط الرأسي2یوضح الشكل . 2

  60زاویة
 .1أجرد القوى المطبقة على الكویرة الشكل. 1.2
 :بتطبیق الشرط األول للتوازن . 2.2

sin.'TF: ھو Fبین أن تعبیر شدة القوة . أ     

: ھو T'بین أن تعبیر شدة القوة . ب
cos

.' gm
T  ثم احسبھا  

tan..gmF: بین أن. ج   ثم احسبھا 

  .حدد إطالة النابض عند التوازن. 3.2
  .حدد الطول النھائي للنابض عند التوازن. 4.2

  3تمرین 
gmكتلتھ s)(جسما صلبا  1یمثل الشكل  500  في  

Fتوازن فوق سطح أفقي وھو خاضع للقوة  


NFشدتھا  بواسطة دینامومتر  2   .و خط تأثیرھا أفقي   
  . s)(أجرد القوى المطبقة على. 1

  .ذكر بشرطي توازن جسم صلب خاضع لثالث قوى غیر متوازیة. 2
  باستعمال سلم مناسب مثل الخط المضلعي لمتجھات لقوى المطبقة . 3

Rممیزات واستنتج  s)(على    


  .                               s)(تأثیر السطح األفقي على  

  .و السطح األفقي s)(حدد، معلال جوابك، طبیعة التماس بین. 4

  4تمرین 
  ).1الشكل (فیصبح في حالة توازن F السابق بخیط مثبت بحامل ونطبق علیھ قوة أفقیة  (S)نعلق الجسم  .1

 .في ھذه الحالة (S)أجرد القوى المطبقة على الجسم  .1.1
 .ذكر بشرطي توازن جسم صلب خاضع لثالث قوى غیر متوازیة .1.2
 .(S)بتمثیل الخط المضلعي، أوجد شدات القوى المطبقة على الجسم  .1.3
 .إذا عوضنا الخیط بالنابض السابق، كم سیصبح طولھ عند التوازن .1.4

بالنسبة للمستوى األفقي فیتحقق  α °45=ونضعھ على مستوى مائل بالزاویة(S) ن بخیط الجسم نشد األ .2
  ).2الشكل T=2N (الخیط  توتر  توازنھ حیث یصبح 

      .بتطبیق شرطي التوازن أوجد ممیزات القوة المطبقة من طرف السطح المائل .2.1
 .و السطح المائل (S)استنتج طبیعة التماس بین الجسم  .2.2

  5تمرین 
 OB=42كتلتھا مھملة وطولھا  OBیمثل الشكل جانیھ عارضة متجانسة 

cm  قابلة للدوران حول محور)Δ ( أفقي وثابت متعامد معھا ویمر من
O . نربط العارضة في النقطةB  بواسطة نابض رأسي صالبتھK=50 

N.m-1 ومثبت في النقطة  وكتلتھ مھملةD.  
، حیث Aللحصول على التوازن األفقي للعارضة، نطبق في النقطة 

OA=24cm قوة تكون متجھتھا ،F    زاویةα=60°  مع العارضة
 . أجرد القوى المطبقة على العارضة

 . Fو  OAو  OBو  αتوتر النابض بداللة :  Tأوجد تعبیر  - 1
 . إطالة النابض Δlواستنتج  F=5 Nإذا علمت أن  Tأحسب  - 2

 أوجد، باستعمال الخط المضلعي، قیمة شدة القوة المقرونة 
السلم . على العارضة) Δ(، قیمة شدة القوة المقرونة بتأثیر المحور أوجد، باستعمال الخط المضلعي - 3

1N<=>1cm .  

 

  Talamidi.com  تم تحميل هذا الملف من موقع




