
)نعتبر جسما  )S 300كتلتھm g0شد بطرف نابض كتلتھ مھملة وطولھ األصلي 25cmكما أن صالبتھ ھي :
130 .k N m 30فوق مستوى مائل بزاویة  وثبت طرف النابض االخر بحامل ثابت یبقي،( )S في توازن كما یبین

110نعطي . الشكل .g N kgنھمل اإلحتكاكات.  

)مثل على الشكل، وبدون سلم، القوى المطبقة على-1 )S؟  

)انشيء، بدون سلم، الخط المضلعي للقوى المطبقة على  -2 )S

  ؟Tأحسب .وm،gتعبیر شدة توتر النابض بداللة Tو استنتج منھ

  ؟طول النابضاستنتج .إطالة النابض أحسب -3
)شدة القوة التي یطبقھا السطح المائل علىRاعتمادا على الخط المضلعي، أوجد تعبیر -4 )S بداللةm،gو. أحسبR؟  

  

  :و المكون منأسفلھنعتبر التركیب المبین 
 ساقAB طولھا 820متجانسة وكتلتھاm g وقابلة للدوران حول محور  أفقي ثابت یمر من طرفھاB.

 نابض مرن كتلتھ مھملة وصالبتھk مثبت في النقطةC من الساق حیث
3

AC 
.

 45عند التوازن، تكون الساق زاویة  مع المستوى األفقي.
  .أجرد القوى المطبقة على الساق-1
  .اعط تعلیال لجوابك. مثل على الشكل اتجاھات القوى المطبقة على الساق-2
، أحسب وm،gتوتر النابض بداللة  Tبتطبیق مبرھنة العزوم، أوجد تعبیر-3

  .قیمتھ
6cm: ثابتة الصالبة، علما أن إطالة النابض ھيkاستنتج قیمة -4 .  

Rانشيء الخط المضلعي للقوى المطبقة على الساق، ثم استنتج منھ ممیزات القوة -5


Bالتي یطبقھا المحور على الطرف 

  .من الساق
  
  

  1H،6C،7N،15P،17c:نعتبر  الذرات التالیة

  .بنیة اإللكترونیة لكل ھذه الذرات، ثم حدد عدد الكترونات الطبقة الخارجیةاعط ال-1
  .استنتج رقم الدورة و المجموعة التي ینتمي إلیھا كل عنصر-2
3NH،2: اعط تمثیل لویس للجزیئات التالیة-3 2C H،2H O،2 4C H،3Pc،4CH الطبقة في جدول محددا عدد الكترونات

N، محددا كذلك عدد األزواج الرابطة dN،و عدد األزواج اإللكترونیة  اإلجمالي tNالخارجیة اإلجمالي لكل جزیئة 


وغیر 

nNالرابطة


  .لكل ذرة مكونة للجزیئة

3NH،2H:اعط تمثیل كرام للجزیئات التالیة-4 O،3Pc،4CH  

3اعط الصیغة المنشورة لكل متماكبات الجزیئة ذات الصیغة اإلجمالیة -5 8C H O.  
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