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 ( 3+7+0 ) الكطي : ثاٌٗٛ عمًٕ جتسٖبٗٛ

 اإلختباز األٔه يف وادٚ العمًٕ الفٗصٖائٗٛ

 

  : األٔه تىسَٖال

 املٕضح يف الشكن املكابن املتكُٕ وَ:       )ٖتحسك عمٜ وطاز)        ( كتمتْ Sجطي صمب )

وطاز دائسٙ ٌصف       ,وطتٕٙ أفك٘     ,         ميٗن عَ األفل بصأٖٛ       وطتٕٙ وائن طٕلْ     

 . وطتٕٙ شاقٕل٘   ,   قطسٓ  

ال خيضع اجلطي إىل ٔالشاقٕل٘ وطاز الدائسٙ  يف  شدتّا ثابتٛ بٍٗىا fإىل قٕٚ إحتكاك  (     عمٜ املطاز  (S)خيضع اجلطي 

                                     قٕٚ إحتكاك . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األضئمٛ :

 اجلصء األٔه :

 . ⁄     بطسعٛ ثابتٛ :     إىل املٕضع    ٖتحسك اجلطي وَ املٕضع -

 . ٔأكتب وعادلٛ إحنفاظ الطاقٛ   ٔ    لمجىمٛ )جطي ( بني املٕضعني   وجن احلصٗمٛ الطاقٕٖٛ-(1

 شدٚ قٕٚ اإلحتكاك . اضتٍتج -(2

–                أثبت أُ اإلضتطاعٛ تعطٜ بالعبازٚ التالٗٛ :-(3  ٔأحطب قٗىتّا .   

 اجلصء الجاٌ٘ :

 . ⁄      بطسعٛ   عمٜ بكٗٛ  املطاز لٗصن الٍكطٛ   (S)ٖٕاصن اجلطي -

 . ٔأكتب وعادلٛ إحنفاظ الطاقٛ   ٔ    بني  (جطي )وجن احلصٗمٛ الطاقٕٖٛ لمجىمٛ -(1

  .   أٔجد املطافٛ -(2

 اجلصء الجالح :

 .⁄       لٗصن الٍٍكطٛ بطسعٛ :    ٌصف قطسٓ     ٖكىن جطي حسكتْ عمٜ وطاز دائسٙ 

 .  أٔجد ٌصف الكطس -أ(

 السابع :اجلصء 

ٖٔتٕقف عٍد         فٗضغطْ وكداز          ٖصطدً بٍابض  ثابت وسٌٔتْ    الٍكطٛ  عٍد ٔصٕه اجلطي 

 . ٔأكتب وعادلٛ إحنفاظ الطاقٛ  ( وجن احلصٗمٛ الطاقٕٖٛ لمجىمٛ  )جطي +ٌابض (1.            الٍكطٛ 

 .   أحطب وكداز االٌضغاط -(2
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 التىسَٖ الجاٌ٘ :

  بغاش اهلٗمًٕٗ         ٔ إزتفاعّا         لطدد دزاضٛ  الضغط قىٍا مبأل إضطٕاٌٛ ذات ٌصف قطس  
 

   

         ضغطْ ٔ 

                بني أُ  حجي الغاش داخن اإلضطٕاٌٛ  ِٕ-(1
 

𝜃       (إذا كاٌت دزجٛ احلساز2ٚ        

 .  أحطب كىٗٛ وادٚ الغاش  داخن االضطٕاٌٛ-أ(

 وإِ احلجي املٕل٘  لغاش اهلٗمًٕٗ يف ِرٓ العسٔف .-ب(

 بل ( ٌضغط املكبظ حتٜ ٖصبح عٍد ٌصف اإلزتفاع الطا3

 أحطب الضغط اجلدٖد لمغاش ٔذلك بإعتباز أُ دزجٛ احلسازٚ ثابتٛ خاله التجسبٛ .-أ(

 (إذا أصبح الضغط مخطٛ أضعاف الضغط األٔه فكي ٖكُٕ احلجي اجلدٖد لمغاش .4
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 جاِن ِٕ كىَ عمي أخٕ ٔلٗظ***  عاملا ٖٕلــــــــــــد املسء فمٗظ تعمي

 اجلحافن عمْٗ التفت إذا صغري***  عٍدٓ عمـــــــــي ال الكًٕ كبري ٔإُ

 احملافن إلْٗ زدت إذا كبري***  عاملا كاُ إُ الكًٕ صغري ٔإُ
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