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          11فــــيـــزيـــاء فــــيـــزيـــاء 
    ::ميثل الشكل التايل جمموعة مكونة منميثل الشكل التايل جمموعة مكونة من

  ..بالنسبة للمستوى األفقيبالنسبة للمستوى األفقي    αα  ==  3300°°،موضوع فوق مستوى مائل بزاوية،موضوع فوق مستوى مائل بزاوية    mm==550000ggكتلته كتلته ((SS))جسم صلب متجانس جسم صلب متجانس   --
                                ، ومدورة كتلتها مهملة وطوهلا، ومدورة كتلتها مهملة وطوهلا  ’’OOمير من النقطة مير من النقطة   ((∆∆))قابلة للدوران بدون احتكاك حول حمور أفقي قابلة للدوران بدون احتكاك حول حمور أفقي   rrوشعاعها وشعاعها   MMكتلتها كتلتها ((CC))ملفاف يتكون من أسطوانة ملفاف يتكون من أسطوانة   --

    LL  ==OOAA’’  ==  44,,55ddmm..  
  ..  للمستوى املائلللمستوى املائل  خيط ربط كتلته مهملة وغري قابل لالمتداد وموازخيط ربط كتلته مهملة وغري قابل لالمتداد ومواز  --

    .퐹⃗    على طرف املدورة عموديا قوةعلى طرف املدورة عموديا قوةنطبق نطبق اموعة،اموعة،لتحقيق توازن لتحقيق توازن 
  . . واملستوى املائل يتم باحتكاكواملستوى املائل يتم باحتكاك((SS))التماس بني التماس بني 

  ..و امللفافو امللفاف  ((SS))أجرد القوى املطبقة على كل من اجلسمأجرد القوى املطبقة على كل من اجلسم  ..11
لقوة املطبقة من طرف لقوة املطبقة من طرف لل  RRYYو و   RRxx    تعبريتعبري  ددالتحليلية، أوجالتحليلية، أوجباستعمال الطريقة باستعمال الطريقة   ..22

  ..TT==  33NN: : نعطينعطي  ،،RRقيمة قيمة   ستنتجستنتجاا  ..((SS))املستوى املائل على املستوى املائل على 
  ..    kkأحسب معامل االحتكاك أحسب معامل االحتكاك   ..33
، أوجد تعبري شعاع ، أوجد تعبري شعاع }}املدورةاملدورة+ + امللفاف امللفاف {{بتطبيق مربهنة العزوم على اموعةبتطبيق مربهنة العزوم على اموعة  ..44

  . . FF==00,,66NNنعطي نعطي ..وأحسب قيمتهوأحسب قيمته  rrاألسطوانة األسطوانة 

          22فــــيـــزيـــاء فــــيـــزيـــاء 
خيطا خيطا   BBنثبت يف النقطة نثبت يف النقطة   ،،  OOAA==LL//55حبيث حبيث   OOمير من النقطة مير من النقطة   ((∆∆))قابلة للدوران حول حمور أفقي قابلة للدوران حول حمور أفقي     ،،AABB==22LL  وطوهلا وطوهلا   MM==990000ggكتلتها كتلتها   AABBنعترب عارضة متجانسة نعترب عارضة متجانسة 

  ..mmكتلته كتلته ((SS))قابل لالمتداد ،مير عرب جمرى بكرة وحيمل يف طرفه اآلخر جسما صلبا قابل لالمتداد ،مير عرب جمرى بكرة وحيمل يف طرفه اآلخر جسما صلبا   مهملة وغريمهملة وغري  ههكتلتكتلت
  ..  αα==  3300°°مع املستقيم العمودي الزاوية مع املستقيم العمودي الزاوية ن ن توجد العارضة يف حالة توازن، وتكوتوجد العارضة يف حالة توازن، وتكو

  ..AABBأجرد القوى املطبقة على العارضة أجرد القوى املطبقة على العارضة   ..11
وأحسب وأحسب ..αα  و و   ggو و   MMبداللة بداللة   AABBللقوة املقرونة بتأثري اخليط على العارضة للقوة املقرونة بتأثري اخليط على العارضة   TTأوجد تعبري الشدة أوجد تعبري الشدة   ..22

  ..قيمتهاقيمتها
  ..  mm==223300ggواستنتج أن واستنتج أن   ..αα  و و   MMبداللة بداللة   ((SS))كتلة اجلسم كتلة اجلسم   mmأوجد تعبري أوجد تعبري   ..33
  ..  AABBعلى العارضة على العارضة ((∆∆))شدةالقوة املقرونة بتأثري احملورشدةالقوة املقرونة بتأثري احملور  RRأوجد أوجد   اعتمادا على اخلط املضلعي ،اعتمادا على اخلط املضلعي ،  ..44

              11ccmm                        11NN: : السلم املناسب السلم املناسب 
 

  
       كــــيـــميـــاء  كــــيـــميـــاء  

II..   نعترب عنصرين كيميائيني نعترب عنصرين كيميائيني  XXوو  YY   كما ينتمي العنصر كما ينتمي العنصر ..ينتميان اىل الدورة الثالثة يف اجلدول الدوري لترتيب العناصر الكيميائية ينتميان اىل الدورة الثالثة يف اجلدول الدوري لترتيب العناصر الكيميائيةXX   موعة الثالثة ،وينتمي العنصرموعة الثالثة ،وينتمي العنصر إىل اإىل اYY  
  ..إىل اموعة السابعة من اجلدول الدوريإىل اموعة السابعة من اجلدول الدوري

  ..YY  ووXX  أعط البنية اإللكترونية لذريت العنصرين أعط البنية اإللكترونية لذريت العنصرين   ..11
  ..اعتمادا على اجلدول الدورياعتمادا على اجلدول الدوري  لى هاتني الذرتنيلى هاتني الذرتنيتعرف عتعرف ع  ..22
  ..YY  ووXX  أوجد رمز األيون املستقر الذي ميكن أن ينتج عن كل من ذريت العنصرين  أوجد رمز األيون املستقر الذي ميكن أن ينتج عن كل من ذريت العنصرين    ..33
  ..استنتج اسم وصيغة املركب األيوين املكون من هذين االيوننياستنتج اسم وصيغة املركب األيوين املكون من هذين االيونني  ..44
IIII..  لية لية نعترب اجلزيئة ذات الصيغة اإلمجانعترب اجلزيئة ذات الصيغة اإلمجاCC33HH77CCll..  
  ..أعط عدد األزواج الرابطة وغري الرابطة لذرة الكلورأعط عدد األزواج الرابطة وغري الرابطة لذرة الكلور  ..11


