
 

 

  

 

I.     (تذكير)قوتينل توازن جسم صلب خاضع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    عندما يكون جسم صلب في توازن تحت تاثير قوتين 
    و           

 :فان        

                             (  شرط الزم لتوازن مركز القصورG.) 

            (شرط الزم لغياب الدوران.)للقوتين نفس االتجاه 



 

 

 بحيا  )هذان الشرطان الزمان لتوازن جسم خاضع لقوتين لكنهماا ييار كاافيين:  ملحوظة  

حركااة و حركااة مركااز قصااوره   يمكاان ان يكااون الجساام فااي               =نعلاام ان اذا كااان

   (.مبدأ القصور :  نتظمة مستقيمية م

 

I. توتر النابضla tension du ressort   

 ".او العكس"توتر النابض هي القوة المطبقة من طرف نابض على جسم 

 (.كتلته مهملة )في توازن مشدود بنابض  m=200gكتلته  Sنعتبر جسما 

 مثلها . Sاجرد القوى المسلطة على 

 .ر النابضتعين شدة تو

g=10NKg-1  

l0  (.البدئي)الطول االصليlongueur initiale 

l  الطول النهائي.longueueur finale 

Δl=l-l0  اطالة النابض.allongement   

 .Sالمجموعة المدروسة الجسم 

 :جرد القوى 

     الوزن 

 .    توتر النابض

   (و لهما نفس االتجاه)                  =                          في توازن   Sالجسم 

          F=pذن ا

 F=mg =2N          

 .lΔو إطالته   Fالعالقة بين شدة توتر نابض -2

 تجربة  2-1

 .للنابض  Δl     ونقيس اإلطالة   mبتغيير الكتلة  Fنغير شدة توتر النابض 

 أ القياسات

m(g) 0 50 100 150 

F(N) 0 0.0 1 1.0 

lΔ 2.0 0 5.0 10 

  (منحنى تدريج النابض.)lΔبداللة اإلطالة  Fمثل منحنى تغيرات  -ب

 .المعامل الموجه للمستقيم Kعين  -ج

 K2و  K1ثاام  F=1Nلهمااا نقااس التااوتر  2و 1لنابضااين  2Δlو  1Δlاإلطالااة   قااارن  -د 

 .Kاستنتج مدلول .



 

 

  .ما وحدته صالبة النابض   Kنسمي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      نكتب .معادلته دالة خطية    0المنحنى عبارة عن مستقيم يمر من - 1

  
  

     
=20Nm-1                  

F=1N       Δl1=5cm        وK1=20Nm-1                 (مقارنة نتائج مجموعتين) 

F=1N                Δl2=10cm        وK2=10Nm-1            

تمثال صاالبة الناابض ( بالنسبة لنفس التاوتر)منخفضة   Δlمرتفعة كلما كانت  Kكلما كانت 

. 

 (.و طول اصلي ) K         la raideurلكل نابض صالبته 

       :كي ال يفقد النابض مرونته    

 .دينامومتر = مسطرة + نابض: تطبيق 

III.  ارخميدس دافعة 

 دس يابراز دافعة ارخم -1

 .مالحظات

 .عند وضع قطعة من الخشب فوق الماء نالحظ انها تطفو 

 .السطح  إلىتعود   أنهايمر  كرة تنس داخل الماء نالحظ  عند محاولة-أ

 .باليد  يلتصق  البالستيك أننالحظ في الماء  ايد  ببالستيك و يمره إدخالعند  -ب



 

 

 .  إخراجهالماء لكن يسهل في يصعب  يمر  دلو  -ج

المااااء يسااالط قاااوة علاااى كااال جسااام مغماااور فياااه   أننساااتنتج 

. 

 

 
 

 ابرازها  

عنااااااااااد يماااااااااار 

 الجسم في الماء نالحظ ان  الدينامومتر يشير إلى قيمة مختلفة ؟

 .دافعة ارخميدس: يسلط الماء قوة على الجسم تسمى

 .ارخميدس هي قوة مسلطة من طرف مائع على جسم و هي قوة تماس موزعة دافعة 

 ارخميدسمميزات  دافعة -2

 .Sدراسة توازن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :جرد القوى 

     الوزن

     دافعة ارخميدس 

S     في توازن               

        .مميزات  دافعة ارخميدس

 . األعلىنحو  األسفلمن :المنحى 

 .رأسي: االتجاه 

 .Aمركز الجزء المغمور : التأثيرنقطة 

 F:شدة ال

      .دافعة ارخميدس شدة  3

      S جزئيا مغمورS 



 

 

 .تحديد شدة  دافعة ارخميدس تجريبيا   3-1

 1التوازن 

 :جرد القوى 

     الوزن

     توتر الخيط 

S     في توازن               

P=T=0.85N   

 2التوازن 

  :جرد القوى 

     الوزن

       توتر الخيط 

     دافعة ارخميدس 

S     في توازن                       

 .الخط المضلعي مغلق 

  F=P-T’=0.80-0.61=0.24N   

العوامااال المااالثرة علاااى شااادة دافعاااة  3-2

 .ارخميدس 

 :فرضيات 

  كتلة الجسمm  

  حجم الجسمV. 

  طبيعة السائل. 

 العمق. 

  شكل الجسم  .... 

 .نفس شدة دافعة ارخميدس :في الماء  الجسم  نغير عمق: 1تجربة 

 ارخميدسنفس شدة دافعة (:عجين)نغير شكل الجسم :  2تجربة 

 .نفس شدة دافعة ارخميدس :نأخذ جسمين لهما نفس الحجم و كتلة مختلفة :3تجربة 

كلماا كاان الحجام اكبار كلماا : ينمختلفا حجماين و  الكتلاةنأخذ جسمين لهما نفاس :4تجربة 

 .اكبر  شدة دافعة ارخميدس  كانت 

الكتلاة )الساائل بطبيعاة   شادة دافعاة ارخميادس تتعلاق ( مااء ماالح)نغير السائل : 0تجربة 

 (.الحجمية 

 بحجم الجسم المغمور و   بطبيعة السائل  شدة دافعة ارخميدس تتعلق  :استنتاج 



 

 

 تعبير شدة دافعة ارخميدس  3-3

 F=1.4N:تجربة   

 V=140mLحجم الماء المزاح

 .P0حساب حجم الماء المزاح 

           

        *10=1.4N 

  F=P0نالحظ ان 

 إذن 

                           

 

 .تساوي شدة دافعة ارخميدس شدة وزن السائل المزاح :استنتاج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :حاالت 3عند وضع جسم في الماء  هناك :ملحوظة 

             إذاالجسم يطفو  

             إذاالجسم يعلق     

             يغوص في الماء إذا الجسم 

 

 

www.khomsiphysique.jimdo.com        

 

 

 

http://www.khomsiphysique.jimdo.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 

 

 

 

 

                                

 


