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 :الأولالمترين 

mكتلته  Sنعلق جسما صلبا    = 200mg  بنابض لفاته غير متصلة و صالبتهk = 20N / m  ( أنظر الشكل.) 

 .ذكر بشرطي توازن جسم صلب خاضع لقوتين .1
 .و مثلها بدون سلم بعد نقل الشكل على ورقة اإلجابة Sأجرد القوى المطبقة على الجسم  .2
 ثم استنتج طوله األصلي علما أن طوله النهائي . Δlبتطبيق شرط التوازن أحسب إطالة النابض  .3

 .20cmهو          
 نأخذ نفس النابض و نربط طرفه األول بخيط إلى دينامومتر و طرفه الثاني إلى حائط وذلك كما يوضح   
 .الشكل أسفله  

 

Fأعط مميزات القوة  .1


هذه القوة بعد نقل الشكل على  مثل .Bالمطبقة من طرف الدينامومتر على النابض في النقطة  
1cmورقة تحريرك بالسلم  2N. 

 .استنتج شدة القوة المطبقة من طرف النابض على الدينامومتر ثم أحسب الطول النهائي للنابض في هذه الحالة .2

 :الثاينالمترين 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الثالثالمترين 
 .جسم صلب في توازن على مستوى مائل و ذلك كما يوضح الشكل جانبه يوجد
 اجرد القوى المطبقة على الجسم و مثلها بدون سلم بعد نقل الشكل إلى الورقة. 
  بين أن شدة تأثير السطح على الجسم هيR = 6N. 
  بين أنφ = α . حيثφ زاوية االحتكاك. 

gنعطي  =10N / Kg  وm = 600g كتلة الجسم. 
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 :الرابعالمترين 

 
 :اخلامسالمترين 

 
Lبمتوازي مستطيالت طوله مركب الدراسة نماثل تسهيل ل = 40m  و عرضهl = 5m  و ارتفاعهd = 4m. 

 لمركبحجم الجزء من احسب أ . 40tonnesحوالي  هون كتلتكت( حمولة  هليست ب)  يكون المركب فارغعندما  .1
  .في الميناء راسي هوون في توازن و كيعندما  المغمور في الماء

المغمور في المركب بتطبيق شرط التوازن أحسب الحجم الجديد من . من الخشب   tonnes 120ب  المركبملء يتم  .2
 .ءغير المغمور في الما الماء و استنتج حجمه

الكتلة القصوى أحسب . 1,8mال يجب أن يتعدى الجزء المغمور منه في الماء ( غرقه تفادي ) سالمة المركب لضمان  .3

 .ملها و التي تحقق هذا الشرطالتي يمكن لهذا المركب أن يح
g  نعطي  =10N / Kg 

 :السادسالمترين 
 .تعريف الجسم المعزول ميكانيكيا و الجسم الشبه معزول ميكانيكياأعط  .1
 .بنص مبدأ القصورذكر  .2
1Sالمجموعة المكونة من الجسمين نعتبر  .3 1mكتلناهما على التوالي  2Sو    = 0.5kg  2وm =1kg  و تفصل بين

1مركزي قصورهما المسافة  2G G = 90cmالجسمين مرتبطين برابطة متينة كتلتها مهملة ،. 

 
 .تحريركمركز قصور المجموعة و مثل موضعه على الشكل بعد نقله إلى ورقة حدد       
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