ألسلسلة تمارية القوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األسماة عرعة ماليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اروة ال عة
فية افلعرمءةرة اررمضلمتةاسثماثلةإ ل ي
اىخَشيِ األوه:
اٍأل اىفشاغ بَا يْاعب:
.I
 وصُ جغٌ هى اىقىة اىَطبقت ٍِ طشف  ..................................عيً جغٌ ٍا حقاط ........................باعخعَاه باىذيْاٍىٍخش .
ّ قطت اىخأثيش في حاىت قىة حَاط ٍىصعت هي....................................................................:
 حخغيش شذة وصُ جغٌ بخغيش  ...............................بيَْا .........................................فال حخغيش وحبقً ثابخت.
ّْجض اىخجشبت اىََثيت في اىشنو جاّبه:
.II
يشيش اىذيْاٍىٍخش إىً اىقيَتF=3.5N :

 )1حذد ٍَيضاث اىقىة اىَطبقت ٍِ طشف اىخيط عيً اىقطعت اىفيضيت:
ٍ )2ثو عيً اىشنو اىقىة اىَطبقت ٍِ طشف اىخيط عيً اىقطعت اىفيضيت باعخباس اىغيٌ:

1.5N

1cm

اىخَشيِ اىثاّي:
ّعخبش اىشنو جاّبه:
اىجغٌ  Cفي حاىت حىاصُ و شذة ٍجاه اىثقاىتg = 9 .8N/kg:
 )1اجشد اىقىي اىَطبقت عيً اىجغٌ C
ٍ )2ارا حَثو اىقىة اىَبيْت في اىشنو؟
وٍا هي شذحها عيَا أُ اىغيٌ اىَغخعَو1.5N

 1cm؟

 )3اعخْخج ٍَيضاث حأثيش اىغطح األفقي عيً اىجغٌٍ Cعيال جىابل.:
 )4احغب مخيت اىجغٌٍ Cعيال جىابل:
اىخَشيِ اىثاىث:
أثْاء عفش عيي وهى عائق شاحْت ٍحَيت باىبشحقاه ودخىىه ىَشمض ٍذيْت ىخغىيق ٍْخىجه وجذ عالٍت أٍاً قْطشة مخب عييها ٍَْىع ٍشوس
اىعشباث راث حَىىت حخجاوص  ، 8.5tفىقف أٍاً اىقْطشة حائشا دوُ اُ يجخاصها.باعخَادك عيً ٍا دسعج عاعذ عيي في احخار اىقشاس اىَْاعب هو
يعبش اىقْطشة أً ال؟
ٍعطياث  :شذة وصُ اىشاحْت،77500N:شذة ٍجاه اىثقاىت g=9.81N/kgمخيت اىبشحقاه اىَحَو عيً اىشاحْت هي6000kg :
اىخَشيِ اىشابع:

ّعخبش اىشنو اىخاىي حيث اىجغَاُ Aو Bفي حاىت حىاصُ
-1أجشد اىقىي اىطبقت عيي اىجغٌA
 -2أجشد اىقىي اىطبقت عيي اىجغٌB
-3حذد ٍَيضاث اىقىي اىَطبقت عيً اىجغٌ  Bعيَا أُ شذة حىحشاىخيطT=3N
-4اعخْخج  m Bمخيت اىجغٌ ّ,Bعطي g=9.8N /kg

 -5حذد ٍَيضاث وصُ اىجغٌّ Aعطي مخيت اىجغٌmA=300g A

ٍ-6ثو وصُ اىجغٌ  Aواىقىة  Rاىَقشوّت بخأثيش اىَغخىي اىَائو عيَا أُ R=2N
اىخَشيِ اىخاٍظ:

يخىفش حيَيز عيً جغَاُ  Aو Bىهَا اىََيضاث اىخاىيت في ٍناُ ٍِ اىَخخبش ،بحيث شذة اىثقاىت ٍجهىىت
PB=16N،PA= ?، mB=1.6kg، mA=1.2kg
 .1أوجذ اىعالقت بيِ  mAو mBو PAوPB
 .2أحغب  PA؟
 .3أحغب شذة ٍجاه اىثقاىت؟
اىخَشيِ اىغادط:

نعتبر مظلٌا على سطح األرض كتلته  75kgوكتلة معداته هً ٌ ,15kgرٌد القفز من ارتفاع .1200
 )1احسب كتلة المجموعة ( مظلً +معداته) على سطح األرض

)2
)3
)4
)5

استنتج شدة وزن المجموعة على سطح األرض علما أنg=10N/Kg :
عٌن كتلة المجموعة عند االرتفاع 1200m
أحسب شدة وزن المجموعة عند االرتفاع  1200mعلما أن شدة مجال الثقالة هناك هًg’= 9.73N/Kg:
احسب شدة مجال الثقالة على سطح المرٌخ علما أن شدة وزن المعدات هناك تساويP=55.5N

ألسلسلة تمارية القوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األسماة عرعة ماليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اروة ال عة
فية افلعرمءةرة اررمضلمتةاسثماثلةإ ل ي
اىخَشيِ اىغابع:

أراد أحمد قٌاس كتلة  m Aلجسم  ، Aلكنه ال ٌتوفر على مٌزان.ففكر فً استعمال نابض ذي لفات غٌر متصلة و جسم  Bكتلته
معروفة ومسطرة مدرجة.حٌث قام بالقٌاسات الممثلة جانبه.
المعطٌات:
كتلة الجسم  Bهً mB = 70g

شدة مجال الثقالة هً g = 10N / Kg
توتر النابض ٌتناسب مع إطالته
 - 1بدراسة توازن أحد الجسمٌن بٌن أن كتلة الجسم المعلق بطرف
النابض تتناسب مع إطالته.
 - 2أحسب الكتلة  m Aللجسم A
اىخَشيِ اىثاٍِ:
نعتبر التركٌب التالً حٌث الكرة فً توازن.

نعطً  :شدة وزن الكرة على سطح األرض P = 6N
شدة مجال الثقالة على األرض  gT = 10N / Kgو شدة مجال الثقالة على سطح القمر gL = 1.63N / Kg
 - 1ذكر بشرطا توازن جسم صلب خاضع لقوتٌن
 - 2أحسب كتلة الكرة ثم شدة وزنها على سطح القمر
 - 3حدد معلال جوابك شدة القوة المطبقة من طرف السطح األفقً على الكرة على سطح األرض.هل تتغٌر هذه الشدة على سطح القمر؟
 - 4أجرد القوى المطبقة على الكرة و حدد ممٌزاتها على سطح القمر ثم مثلها على الشكل باستعمال سلم مناسب.
اىخَشيِ اىخاعع:
حدد العبارات الصحٌحة ثم صحح الخاطئة :
 - 1وزن جسم ٌقاس بالدٌنامومتر و لٌس بالمٌزان
 - 2عندما ٌرتفع جسم عن سطح األرض فإن شدة وزنه تزداد ألن شدة مجال الثقالة تنقص
 - 3شدة وزن جسم تتعلق فقط بكتلة الجسم
 - 4كل جسم فً سكون فهو فً توازن و هو خاضع لقوتٌن و العكس صحٌح
 - 5إذا كان الوزن الصافً لجسم هو  m = 70gفإن شدة كتلته هً 700N
 - 6شدة وزن جسم على قمة جبل توبقال هً نفسها فً مدٌنة الدار البٌضاء ألن كتلته ال تتغٌر
 - 7شدة وزن جسم فً مدٌنة أسفً تساوي شدة وزن جسم فً مدٌنة نٌوٌورك
 - 8الوحدة العالمٌة للكتلة هً النٌوتن و الوحدة العالمٌة لشدة قوة هً الغرام
 - 9شدة مجال الثقالة متساوٌة بالنسبة لجمٌع الكواكب
- 10القوة التً ٌطبقا مغناطٌس على جسم حدٌدي نقطة تأثٌرها هً نقطة من نقط تماس الجسم مع المغناطٌس
- 11منحنى متجهة القوة ٌكون دائما نحو الجسم المؤثر علٌه
- 12هناك أجسام فً الطبٌعة فً حالة توازن و هً خاضعة فقط لقوة واحدة
- 13األرض ال تطبق قوة على األجسام الخفٌفة
- 14كل تأثٌر مٌكانٌكً هو قوة ٌطبقا الجسم المؤثر علٌه على الجسم المؤثر و ٌكون لهذه القوة منحى نحو األعلى
- 15هناك تناسب عكسً بٌن شدة وزن جسم و كتلته
- 16لتمثٌل متجهة قوة ٌكفً فقط معرفة شدتها و اختٌار سلم مناسب للتمثٌل
- 17الدٌنامومتر ٌستعمل لقٌاس شدة مجال الثقالة
- 18سطح األرض ٌطبق قوة عن بعد موزعة على جسم ٌوجد فوق سطح األرض
ٌ- 19مكن لألرض أن تطبق قوتٌن على جسم ما فً نفس الوقت
- 20العالم نٌوتن هو من اكتشف قانون الجاذبٌة
- 21األجسام تصبح ثقٌلة عندما تكون على سطح القمر ألن كتلتها تنقص
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