
 

 

 سلسلة تمارين حول توازن جسم تحت تأثير ثالث قوى

assilah.com-www.svt  

 
 لدراسة توازن جسم صلب خاضع لثالث قوى غير متوازية بالنسبة لمعلم أرضي:

 *تحديدالمجموعة المدروسة.
 مع تحديد المتجهة المقرونة بكل قوة .*جرد القوى المطبقة على المجموعة المدروسة 

 *تمثيل على تبيانة متجهات القوى ذات المميزات المعروفة .
 تطبيق شرطي التوازن على المجموعة المدروسة .*

�⃗�1يمكن استغالل شرط التوازن  + �⃗�2 + �⃗�3 =  بطريقتين مختلفتين : 0⃗⃗

الطريقة األولى :الطرقة الهندسية أو المبيانية والتي تعتمد على الخط المضلعي وخطوط 

 ستوية .التأثير المتالقية والم
 الطريقة الثانية : الطريقة التحليلية 

, O , 𝑖 )تحديد معلم متعامد وممنظم  - 𝑗 ) م نسقط العالقة المتجهية على المحورين

Ox  وOy . 
بين شدات القوى المطبقة على المجموعة نحصل على عالقتين جبريتين  -

 المدروسة .
 من خالل هاتين العالقتين نجيب على األسئلة المطروحة . -

 

 

 :1تمرين 
 

معلقة بواسطة نابض  m=500gنعتبر كرة متجانسة كتلتها 
مثبت عند النقطة  k=100N/mذي لفات غير متصلة وصالبته 

O عندمل نطبق قوة.�⃗�  أفقية شدتهاF=6N  على الكرة يصبح

 .والمجموعة في حالة توازن  OA=𝓁=15cmطول النابض 

 أوجد عند التوازن :
 

 توتر النابض . -1
 . 0𝓁الطول األصلي للنابض  -2

مع الخط OAالتي يكونها محور النابض  ∝الزاوية  -3

 . Oسي المار من الرأ
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  :2ين تمر
 

 k=50N/mثبت بالطرف الحر  لنابض ثابتة صالبته  m=200gكتلته  (S)نعتبر جسما صلبا 
 بحامل ثابت )أنظر الشكل (. Oبينما ثبت الطرف اآلخر 

 

 
 

طول النابض هو :  فيبقى في توازن عند موضع يكون فيه ، ثم نطلقه ، نحو اليمين  Sنزيح الجسم 
OA=𝓁=20cm 

، والطول األصلي للنابض هو  )S(مركز قصور Gللنابض مواز للسطح األفقي ومار من  OAالمحور 
cm =140𝓁 . 

 
 . (S)شدة القوة التي يطبقها النابض على Tأحسب  -1

 . (S)الجسم  مركز قصور Gيمر من  (S)متجهة القوة التي يطبقها السطح على  �⃗⃗�بين أن اتجاه  -2

 . �⃗⃗�واستنتج شدة القوة  →  1N1cmبالسلم :  (S)مثل الخط المضلعي للقوى المطبقة على .1-3 -3

 والمستوى األفقي يتم باحتكاك ؟علل جوابك . (S).هل التماس بين 2-3

 مع الخط الرأسي . �⃗⃗�التي يكونها اتجاه  𝜑استنتج قيمة زاوية اإلحتكاك 

 
 :3تمرين 

 
 . Aة على جدار رأسي عند النقطة ريونعلق بواسطة خيط ك

مع الجدار  βوزاوية  1شكل مع الجدار  𝛼ة حيث يكون الخيط زاوية رييمثل الشكالن اسفله ، وضع الكو

 شكل ب .

 
 ة في كل حالة .ريأجرد القوى المطبقة على الكو -1
 ة في كل حالة .ريمثل القوى المطبقة على الكو -2
 والجدار باحتكاك ؟ علل جوابك .في أي حالة يتم التماس بين الكويرة  -3



 

 

 :4تمرين 
 

𝛼فوق مستوى مائل بزاوية  m=0,5kgكتلته  Sيمثل الكل أسفله توازن جسم صلب  = 45° 

ومعلق بالطرف الحر لنابض ذي لفات غير متصلة كتلته مهملة وصالبته  بالنسبة للمستوى األفقي
k=25N/kg . 

 
 . Sأجرد القوى المطبقة على الجسم  -1
باعتمادك على الريقة المبيانية أوجد شدة القوة المطبقة من F=3Nعلما أ، شدة توتر النابض  -2

 . Sطرف المستوى المائل على الجسم 
 والمستوى المائل . Sاستنتج أن التماس يتم باحتكاك بين الجسم  -3
 أحسب زاوية اإلحتكاك . -4

 
 :5تمرين 

 
غير قابلة  OCو  OBو  OAنعتبر المجموعة الممثلة في الشكل أسفله في حالة توازن حيط الخيوط 

 لإلمتداد وكتلتها مهملة .

 
 نعطي :

  m=1kg(S):كتلة الجسم 
 g=10N/kgشدة الثقالة : 

 . OCو  OBو   OAأوجد مبيانيا توترات الخيوط  -1
 نفس السؤال باستعمال الطريقة التحليلية . -2
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 :6تمرين 
 

 .في توازن على مستوى أفقي  m=0,5kgكتلته  (S)جسما صلبا  (1)يمثل الشكل 
 حيث يبقى محوره مواز للمستوى األفقي . (D)يرتبط الجسم  بدينامومتر 

 g=10N/kgنعطي : 

 
 

 .علما أن اإلحتكاكات مهملة حدد القيمة التي يشير اليها الدينامومتر  -1

𝛼نميل المستوى األفقي بزاوية  -2              =  وتبقى اإلحتكاكات  (2)كما يبين الشكل  20°

 مهملة .             
 . (S)مثل بدون سلم القوى المطبقة على   -1- 2                 
→ 1cmأنشئ الخط المضلعي لهذه القوى بالسلم :   -2.2                  1𝑁 

 شدة  Rو  (S)على  (D)شدة القوة التي يطبقها الدينامومتر  Fاستنتج مبيانيا  -2.3                 
 . (S)التي يطبقها السطح المائل على القوة               

 (S)بحيث يبقى الجسم  (D)نفترض األن اإلحتكاكات غير مهملة ، نزيل الدينامومتر  -3        
 فوق المستوى المائل .في توازن              

 . (S)للقوة التي يطبقها السطح المائل على ’Rأحسب الشدة - 3.1

 ي على المستوى المائل . والخط العمود ⃗⃗⃗⃗′𝑅بين متجهة القوة φأوجد مبيانيا  -3.2

 الزاوية ؟اسم هذه ما 
 

 :7تمرين 

 
مرتكزة على سطح  m=1kgمتجانسة كتلتها  ABنعتبر ساقا 

بواسطة خيط   B،بينما نشد طرفها اآلخر  Aأفقي عند طرفها 
 غير مدود وكتلته مهملة ، كما يبين الشكل .(f)أفقي 

 g=10N/kgنعطي : 
 

أجرد القوى المطبقة على العارضة ومثل على الشكل  -1
 إتجاهات القوى المطبقة على  الساق .

 هل اإلحتكاكات بين الساق والسطح مهملة ؟ علل جوابك . -2

 منتديات علوم الحياة و األرض بأصيلة



 

 

 
 . F=6Nعلما أن شدة القوة التي يطبقها الخيط على الساق هي :  -3

 1cm →2Nأنشئ الخط المضلعي للقوى المطبقة على الساق بالسلم 

 زاوية اإلحتكاك . φالتي يطبقها السطح األفقي على الساق ، واحسب  �⃗⃗�استنتج شدة القوة  -4

 
 

 : 8تمرين 
 

موضوعا فوق طاولة أفقية ، بأحد طرفي خيط يمر عبر مجرى   m=1,2kg،كتلته  (S)نربط جسما صلبا 
تبقى  100g 1m =بكرة )البكرة تغير اتجاه القوة وال تغير شدتها (. نعلق في الطرف اآلخر كتلة معلمة 

 المجموعة في توازن )انظر الشكل(.

 . (S)القوة المطبقة من طرف الطاولة على الجسم الصلب  �⃗⃗�حدد مميزات 

 g=10N/kgنعطي : 
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