
  

   االستاتيكامراجعة ليلة االمتحان يف 
 أكمل  ما يأتي   

  ٠,٧٥نیوتن ومعامل االحتكاك  ٦٠إذا كانت قوة االحتكاك النھائي )١(
  .............فإن مقدار قوة  رد الفعل المحصل تساوي  
  ................تسمى النسبة بین مقداري قوة االحتكاك النھائي ورد الفعل العمودي )٢(
إذا اتزن جسم تحت تأثیر عدة قوى مستویة فیكون المجموع الجبري لعزوم ھذه القوى )٣(

  .................... حول أي نقطة في مستویھا 
  =.............م + ازدواج فإن ك ) ، م ٢-= ( ٢،  ق)  ٤-ك،=( ١ق: إذا كونت القوتان )٤(

  =............. ⃐أ جـ   ⃐أ بفإن ) ٣،٦=(،جـ ) ٢-،٥= (،ب) ١،١=(إذا كانت أ) ٥(

لنقطة األصل  بالنسبة) ٢،٣(التي تؤثر في النقطة أ ⃐ص ٣- ⃐س ٤= متجھ عزم القوة ق)٦(
  .......... یساوي

  =............ب ⨀ْ فإن أ  ١٢٠) =أ<(سم ،ق   ٣    ٦= أجـ = المثلث أ ب جـ فیھ أب)٧(

   ٢⃐ ق ⧵⧵ ١⃐قسم حیث ١٠٠=نیوتن ، البعد بینھما  ٧٠=  ٢نیوتن ، ق ٣٠= ١كان ق إذا)٨(

  =............ ١⃐قوفي اتجاھین متضادین فإن بعد نقطة تأثیر المحصلة عن 

 ٢فإن ق ⃐ص٩- ⃐س ٣= ١ھما قوتي ازدواج وكانت ق ٢ق٣،  ١ق٢إذا كان )٩(

...............=  

  ....تساوي)٢،٥(، ب)١،٢-(حیث أ ⃐أ بفي اتجاه ⃐ص ٨+ ⃐س٦=⃐قالمركبة الجبریة للقوة )١٠(
                                                                                                                             

 

  كجم موضوع على مستوٍ  مائل خشن یصنع مع األفقي زاویة جیبھا    .ث ٢٥جسم وزنھ )أ(

فأوجد أقل قوة تؤثر في اتجاه یوازي     =امل االحتكاك بین الجسم والمستويفإذا علم أن مع
  وتمنع الجسم من االنزالق   ىالمستو

 أ بنیوتن وتؤثر في الطرف أ من قضیب خفیف  ٣٠قوتان متوازیتان أصغرھما )ب(
نیوتن ویبعد خط عملھا  ١٠والكبرى تؤثر في الطرف اآلخر ب فإذا كان مقدار محصلتھما 

  .سم فما طول القضیب  ٩٠عن الطرف ب بمقدار 

   
٣  

٥    
١    

٥ 



  

 

فاثبت أن خط عمل ق یمر بالنقطة ) ٠،٢(تؤثر في النقطة أ ⃐ص ٤- ⃐س ٣= ⃐قإذا كانت  )أ(
  على خط عمل ق ) ٢،٣(ثم أوجد طول العمود الساقط من النقطة جـ ) ٢-،٣(ب

نیوتن یؤثر عند نقطة منتصفھ یرتكز القضیب في  ٦٠سم ووزنھ ١٢٠قضیب طولھ  أ ب)ب(
ي مثبت من ضع أفقي عل حامل عند طرفھ ب ویحفظ في حالة توزن بواسطة خیط رأسو

سم ٢٠نیوتن عند نقطة تبعد  ٢٠سم عن الطرف أ ویحمل ثقال مقداره  ٤٠نقطة فیھ تبعد 
الذي یجب  لمن أ عین قیمة كل من الشد في الخیط والضغط على الحامل وما ھو مقدار الثق

تعلیقھ في الطرف أ حتى یصبح القضیب على وشك االنفصال عن الحامل ؟وما ھي قیمة 
  ندئذ؟الشد في الخیط ع

 

  نیوتن في االتجاھات ١٠، ١٤، ١٠، ١٤سم أثرت القوى ٨أ ب جـ ء مربع طول ضلعھ )أ(

على الترتیب أوجد معیار عزم االزدواج المحصل ثم اوجد مقدار  ⃖أ ء،  ⃖جـ ء،  ⃖جـ ب،  ⃖أ ب

⃖ب ء  واتجاه قوتین تؤثران في أ ، جـ وتوازیان   .حتى تتزن المجموعة  ⃗

  جـ  ھفأوجد المتج) ٢-،٢= ( ⃐ب،  ) ٤،  ٣=( ⃐أإذا كان )ب(

   ⃐ع٦-=  ⃐ب×  ⃐جـ،  ١٥= ⃐جـ ⨀ ⃐أبحیث یكون 

 

سم في وضع أفقي على حاملین عند طرفیھ ویحمل ٨٠وطولھ  أ بیرتكز قضیب منتظم )أ(
نیوتن ٢٠سم عن أ ومقدار اآلخر ٦٠نیوتن عند نقطة تبعد ٥القضیب ثقلین مقدار أحدھما 

سم عن ب فإذا كانت قیمة رد فعل الحامل عند ب مساویة ضعف قیمتھا ٥عند نقطة تبعد 
  .من أ ، ب  عند أ فأوجد كل من مقدار وزن القضیب ورد الفعل عند كل

أثبت أن عزم قوة بالنسبة لنقطة ثابت ال یتوقف على موضع نقطة تأثیر القوة على خط )ب(

  .  ⃐قعمل 



 

ثم احسب مساحة  ⃐أجـ×  ⃐أبفأوجد قیمة ) ٦،  ٣=(، جـ) ٢-،٥=(، ب) ١،١=(إذا كانت أ)أ(
  سطح المثلث أب جـ

   ء،  جـسم ویرتكز في وضع أفقي على حاملین عند ٤٦قضیب غیر منتظم طولھ  أب)ب(

  سم  وجد أن القضیب على وشك الدوران إذا علق من الطرف أ ٧= ءسم ، ب ٦=جـحیث أ

جم أوجد وزن القضیب وبعد نقطة  ١٨٠جم أو من الطرف ب ثقل كتلتھ ١٢٠ثقل كتلتھ 
  . تأثیر وزنھ عن الطرف أ 

 

، ) ٠، ٣(وكانت النقط ب، جـ ، ء ھي ) ٣، ٠=(في النقطة أ) ١-،  ١(تؤثر القوة ق)أ(

  .  جـءیمر بنقطة ب وینصف  ⃐قاثبت أن خط عمل . على الترتیب ) ١، ٢-(، ) ٤،٣(

  سم رسم خارج المستطیل المثلث ھـ أ ء ١٢= سم ، ب جـ٩=فیھ أب لمستطیأب جـ ء )ب(

 ٤٨،٣٦، ٣٦سم أثرت قوى مقادیرھا ٨ء   وارتفاعھ  المتساوي الساقین الذي قاعدتھ أ

أثبت أن مجموعة القوى على الترتیب   ⃖ھـ أ،  ⃖ءھـ،  ⃖جـء، ⃖أء،  ⃖أبجم  في . ث  ٤٠،٤٠،
  .تكافئ  ازدواجا  وأوجد معیار عزمھ 

 

  ٠,٥جم على مستوى خشن یمیل على األفقي بزاویة جیبھا .ث٢٠٠وضع جسم وزنھ )أ(

 ٢٥أثرت على الجسم قوة مقدارھا     وكان معامل االحتكاك بین الجسم والمستوى یساوي 
  ث، جم في اتجاه خط أكبر میل للمستوى وألعلى 

  . ن ما إذا كان الجسم على وشك الحركة أم ال م فأوجد قوة االحتكاك ، وبّیسفإذا اتزن الج

  ٥،١، ٤، ٩أثرت قوى مقادیرھا ْ  ١٢٠)=أ<(سم ، ق١٢أ ب جـ ء معین طول ضلعھ ) ب(

أوجد المجموع الجبري لعزوم ھذه . على الترتیب  ⃖ءب،  ⃖ءجـ،  ⃖ب جـ،  ⃖ب أ  نیوتن في     
  .القوى حول كل من  نقطة ب ، ونقطة م نقطة تقاطع قطري المعین

  

 ٣  

٤ 



 

  .عرف معامل االحتكاك وزاویة االحتكاك )أ(

  كجم یستند بطرفھ أ على أرض أفقیة خشنة وبطرفھ ب .ث ٩سلم منتظم وزنھ  أب )ب(

  على حائط رأسي خشن فإذا كان معامل االحتكاك عن أ ، ب ھما        ،       على الترتیب 

ثم شد الطرف أ للسلم بقوة أفقیة ق جعلت السلم على وشك االنزالق بعیدًا عن الحائط وكان 
  اوجد مقدار القوة ق ْ  ٤٥ویة قیاسھا یصنع مع األفقي زا مالسل

 

  سم١٥=سم، ب جـ ١٢=،أب   ب جـ   ⧵⧵ أء فیھ  قائم في أ    أب جـ ء شبھ منحرف)أ(

  ، ب جـ ، جـ ء ، ء أ أب  في اتجاھات جم .ث ٢٠،  ٢٦، ٣٠سم أثرت القوى ق ، ١٠=أء

  .االزدواج  أوجد مقدار ق ، عزم. فإذا كانت المجموعة تكافئ ازدواج 

   ⃐م=  ⃐ب×  ⃐أمتجھان غیر صفریین حیث  ⃐ب،  ⃐أإذا كان )ب(

  ) ⃐ب ٢- ⃐أ ٣(× )  ⃐ب ٢ +⃐أ(قیمة المقدار   ⃐مفأوجد بداللة 

  

  

  

                      

 

 ١  

٢ 

 ٥  

٦ 


