
 

 

 

 

بالتوفيق. أنصحك بإعادة إنجازه من جديد إن كنت قد أخطأت في إنجاز تمرين ما فبعد قراءة بعض األجوبة منه : ملحوظة   

 حل تمارين الميكانيك 2
 

 .لنابض ثبت طرفه اآلخر كما هو مبين في الشكل  Aبالطرف  Sنعلق جسما صلبا :  1التمرين 

 . 6Nمتساوية و تساوي كل واحدة  Sالقوى المطبقة على الجسم  شدات

 (هو القوة المطبقة من طرف الرض على الجسم ) عرف وزن جسم   -1

 و صنفها الى قوى تماس و عن بعد و الى   Sأجرد القوى المطبقة على الجسم  -2

 .مموضعة و موزعة 

 .حدد مميزات كل قوة  -3

 P :على الشكل  -3و  -2

عن /تماس القوة

 بعد

مموضعة 

 موزعة/

 الشدة المنحى خط التاثير نقطة التاثير

 T=6N من اسفل الى اعلى Aالمستقيم الراسي المار من  A مموضعة تماس T  القوة المقرونة بتاثير النابض

 P=6N من اعلى الى اسفل Gالمستقيم الراسي المار من  G موزعة عن بعد P( قوة األرض) وزن الجسم 

 

طول السهم ) أنظر الشكل  . 3Nلكل  1cmباختيار السلم  Sمثل على الشكل متجهتي القوتين المطبقتين على الجسم  -4

2cm ) 

 

 

 

 (انظر الشكل )  fيجدب المغنطيس الموضوع فوق طاولة ، كرة فوالذية معلقة بخيط  : 2التمرين 

 (.موزعة / مموضعة ( ) عن بعد / تماس ) اجرد القوى المطبقة على الكرة الفوالذية محددا اصنافها  -1

 المطبقة من طرف الخيط على الكرة ، ثم مثلها على الشكل بالسلم  Fحدد مميزات القوة   -2

1cm  1لكلN  علما ان شدتها تساوي ، :F=1N  

 FA/B  (2cm)المقرونة بتاثير المغنطيس على الكرة         متجهة القوة  F A/Bتمثل المتجهة  -3

 .حدد مميزات هذه القوة .  0,5Nلكل  1cm:بالسلم 

 (.دون اإلشارة الى الشدة ) حدد مميزات وزن الكرة  -4

 .القوة المطبقة من طرف الخيط قوة تماس مموضع  -  -1

 .موزعة القوة المطبقة من طرف المغنطيس قوة عن بعد  -     

 .عن بعد موزعة ( قوة األرض ) وزن الكرة  -    

 :المميزات  -4و  -3 -2

عن /تماس القوة

 بعد

مموضعة 

 موزعة/

 الشدة المنحى خط التاثير نقطة التاثير

 T=1N من اسفل الى اعلى (المائل )الحامل للخيط المستقيم  M مموضعة تماس F  القوة المقرونة بتاثير الخيط 

 //////// من اعلى الى اسفل Gالمستقيم الراسي المار من  G موزعة عن بعد P  (قوة األرض)  كرةوزن ال
المستقيم األفقي المار  G موزعة عن بعد FA/Bالقوة المطبقة من طرف المغنطيس 

 Gمن 

من اليسار نحو 

 اليمين

R=1N 

من الشكل 

 و السلم

 يجب اضافتها على الشكل   Gو  M النقط 

 .بدون سلم و ال شدة باألزرق  Pتمثيل 

 

 

اثناء نقل حمولة ثقيلة برافعة برجية إليصالها الى ارتفاع عن سطح االر ض ، انجز التصوير المتتالي لحركة  : 3التمرين 

 

T 

 

F 

1cm                 0,5 N        

2cm              2x0,5/1=1N =R 

 

 

P 
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 السنة الثالثة ثانوي إعدادي: المستوى                   لفيزياء و الكيمياءا: المادة  

 

 

  الثالثة ثانوي إعداديالسنة : المستوى                                الفيزياء والكيمياء   : المادة 

 دروس وأنشطة تعليمية تعلمية

 استمرارية الدراسة بعد لضمانعن 



 مركز ثقل ( G5 ,G4,G3,G2,G1) المواضيع المتتالية  ، 111/1بالسلم ( انظر الشكل ) الحمولة 

 .0,5sالمدة الزمنية الفاصلة بين صورتين متتاليتين هي . الحمولة خالل مرحلة من حركتها 

 .حدد معلال جوابك طبيعة حركة الحمولة  -1

 من خالل الشكل اسفله المسافات المقطوعة خالل نفس المدة الزمنية تتناقص يعني السرعة في تناقص إذن طبيعة الحركة 

 مـــــــــســـــــتقــــــيـــمـــــي: متــــــــبــــــــــاطـــــــــــئــــــــة، أما نوع الحركة فهو حركة إزاحـــــــــة و نوع المسار 

 .G4الى الموضع  G1من الموضع  Gرعة المتوسطة لحركة الحمولة عند انتقال مركزالثقل احسب الس -2

 111يعني نضرب في   111/1: السلم    4m ,cm=5x100 d=5,4و    3x0,5s=1,5s =   : لدينا من خالل الشكل 

3,6m.s =:أن نعلم 
-1

   =
   

   
 Vm= 

 

  
 

 أنظر الجدول .اجرد القوى المطبقة على الحمولة مع التصنيف  -3

 أنظر الجدول.حدد مميزات القوى المطبقة  على الحمولة  -4

 الشدة المنحى خط التاثير نقطة التاثير الصنف القوة

 P=1500N من اعلى إلى أسفل Gالمستقيم الراسي المار من  G عن بعد Pوزن الحمولة 

 A T=1500Nنحو  Bمن  (AB)المستقيم  B تماس Tالحبل القوة المطبقة من 

 

 750Nلكل  1cm:نختار السلم  . أنظر الشكل .مثل متجهات القوى المطبقة على الحمولة على الشكل  -5

P=T=1500N =شدة القوة المطبقة من طرف الحبل = شدة وزن الحمولة : نعطي    
 

الشكل جانبه على ورق مليمتري : ملحوظة   
 
 
 

                     1cm                       750N 
                                                              X=1500N x1cm/750N = 2cm                    1500N 

 
 
 

 
 

T 

P 



 توازن جسم صلب خاضع لقوتين
Equilibre d’un corps solide soumis à deux forces 

Mostafa nassit : :لمشاهدة الدرس على شكل فيديو ادخل الى صفحتي في الفايسبوك   

:الدراسة التجريبية  -1  

:تجربة *   

(أنظر الشكل ) بواسطة دينامومترين  خفيفةنثبت  حلقة   

:الحلقة في توازن و تحت تاثير   

. 1القوة المقرونة بتأثير الدينامومتر  -   
      

.2ر الدينامومتر القوة المقرونة بتأثي -    
      

.وزن الحلقة و يعتبر مهمال  P 

 إذن الحلقة في توازن و تحت تأثير 

 : F2 و    F1    القوتين

:لنحدد مميزات كل قوة   

 القوة نقطة التأثير خط التأثير المنحى الشدة

F1=3N D1 نحو A من (AB) المستقيم A  : 1الدينامومتر القوة المطبقة من طرف F1  

F2=3N D2 نحو B  من (AB)المستقيم B  : 2القوة المطبقة من طرف الدينامومتر F2 

.أنظر الشكل أعاله   1,5N 1 لكلcm : لنمثل متجهتي القوتين بالسلم   

.أالحظ أن للقوتين نفس خط التأثير ، نفس الشدة و منحيان متعاكسان : مالحظة *   

:صلب خاضع لقوتين  نص شرط توازن جسم: خالصة *   

نفس خط التأثير ، نفس الشدة و : يكون جسم صلب خاضع لقوتين في توازن إذا كان للقوتين    

.منحيان متعاكسان   

: يمكن أن نعبر عن شرط التوازن كالتالي       

(  ألن للقوتين منحيان متعاكسان ( -)و ( ألن القوتين نفس الشدة ) =   F1 +F2 = 0  F2= -F1  أي   

.أي نفس خط التأثير  ( محمولين على نفس المستقيم ) للقوتين نفس الحامل   

: تطبيقات  -2  

  تطبيق 1 :1- الجسمS في توازن على سطح أفقي

 P=30N : شدة وزن الجسم هي : نعطي   

S أجرد القوى المطبقة على الجسم -1-1  
.حدد مميزات هذه القوى  -1-2   

15N    1 cm مثل متجهتي القوتين المطبقتين على الشكل بالسلم  -1-3  

أنظر الجدول -2-1و  -1-1  

 P 1-3- أنظر الشكل  

 
 

 القوة نقطة التأثير خط التأثير المنحى الشدة

P=30N 
G من أعلى نحو األسفل  المستقيم الرأسي المار من   G :وزن الجسم P  

R=P=30N من أسفل إلى األعلى 
(AG)المستقيم A  القوة المطبقة من طرف السطح األفقي R 

 

F
1
 

F
2
 

 

R 

S الجسم   

السطح األفقي                   A     

 A؛



 
 

.فوق سطح مائل بالنسبة للمستوى األفقي أنظر الشكل   S 2- نضع الجسم  

.األسئلة نفس   
.أنظر الجدول -2-2و  -2-1  

أنظر الشكل  -2-3  

 
 

 القوة نقطة التأثير خط التأثير المنحى الشدة

P=30N 
G من أعلى نحو األسفل  المستقيم الرأسي المار من   G :وزن الجسم P  

R=P=30N من أسفل إلى األعلى 
G المستقيم الرأسي المار   B  لمائلالقوة المطبقة من طرف السطح ال R 

 
F1 1  2 F2 تطبيق 2 : نضع جسمين صلبين 1 و 2 في الماء كما يوضح الشكل جانبه 

 P2=1N  هي 2وشدة وزن الجسم  P1=2N هي   1شدة وزن الجسم : نعطي    
 M  نفس األسئلة السابقة.  

 P2   

 P1  1الشكل في :  

نقطة  خط التأثير المنحى الشدة

 التأثير
 القوة

P1=2N 
G من أعلى نحو األسفل  المستقيم الرأسي المار من   G :  1وزن الجسم P1 

F1=P1=2N من أسفل إلى األعلى 
G المستقيم الرأسي المار   G  القوة المطبقة من طرف الماء F1  

:  2 الشكل في  

 

نقطة  خط التأثير المنحى الشدة

 التأثير
 القوة

P2=1N 
G من أعلى نحو األسفل  المستقيم الرأسي المار من   G :  2وزن  الجسم P2 

F2=P2=1N من أسفل إلى األعلى 
G المستقيم الرأسي المار   M القوة المطبقة من طرف الماءF2 

 

Poussée d’Archimède دافعة أرخميدس : نسمي القوة المطبقة من طرف السوائل أو الغازات ب  -:ملحوظة     
(الجسم متجانس ) تأثير القوة المطبقة من طرف الماء هي مركز ثقل الجزء المغمور من الجسم  نقطة -              

 
    

 

 

 

 

 

 R 

 السطح المائل

                                 B                               

P 

 السطح األفقي


