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 309 الموضوع
مثبتة على منحدر سطحه أملس W=400N  أسطوانة وزنها

 عديم الوزن، كما في الشكل. أوجد القوى  ABبواسطة قضيب 
P  وR .المؤثرة على األسطوانة في نقاط التماس  

 
         (a) 

فهي  Pعمودية على سطح التماس مع اإلسطوانة، أما  R: االستفادة من خصائص االستناد فكرة الحل
 ABمنطبقة على العنصر المحوري 

 )أفقي وشاقولي( الحل بطريقة اإلسقاط على المحاور اإلحداثية
 

ΣFH=0 

P cos25=R sin55 

P=0.9038R 

ΣFV=0 

P sin25 +R cos55 =400 

(0.9038R) sin25 +R cos55 =400 

0.9556R=400 

R=418.60 N           answer 

P=0.9038(418.60) 

P=378.34 N           answer 

(b) 

 ستناد()موازية وعامودية على سطح اال الحل باعتماد دوران المحاور اإلحداثية

ΣFx=0 

P cos30 =400sin55 

P=378.35 N           (ok!) 

ΣFy=0 

R=P sin30 +400cos55 

R=378.35 sin30 +400 cos55 

R=418.60 N           (ok!) 

 (c) 

 مع جيب الزاوية الحل بطريقة التناسب

 P, R ويتم قياس شدة يقبالقياس الدق يرسم مخطط تجميع القوىمن معرفة اتجاه القوى،  (b)من الشكل 

P/sin55=R/sin65 =400/sin60 

P=378.35 N           (ok!) 

R=418.60 N           (ok!) 

 

(d) 
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 319 الموضوع

يرتبط الحبالن، كما هو مبين بالشكل، بمحور يجمع أسطوانتين 
. 2000Nمستقرتين على سطح استناد أملس، وزن كل واحدة 

وتعمل الحبال بواسطة بكرات عديمة االحتكاك على نقل تأثير 
تستخدما لتحقيق استقرار  ،2000Nو  1000Nوزنهما كتلتين 

 األسطوانتين على سطح االستناد. 
بين األسطوانات والسطح  Nوالضغط الطبيعي  θحدد الزاوية 

 األفقي األملس.

 

 

 الحل

 لألسطوانتينمبين جانباً مخطط الجسم الطليق 

 W=2x2000=4000Nوزن األسطوانتين 

 من قانون توازن القوى:

ΣFH=0 2000N cosθ=1000N 

cosθ=0.5   θ=60 

ΣFV=0 N+2000sinθ=4000N 

N+2000sin60=4000 

N=2268N 
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  326 الموضوع
، kN 400و kN 200يحتوي الصندوق على أسطوانتين أوزانها 

أبعادها مبينة على الشكل األوزان واألبعاد المشار إليها. 
شدة وميل ردود األفعال بافتراض أسطح مالمسة ناعمة، حدد 

 .Dو  Cو  Bو  A الناشئة فيما بينها في النقاط
 

 

cosθ=2.6/(2+1) 

θ=29.93 

 N 200من مخطط الجسم الطليق لألسطوانة 

ΣFV=0 

RC.sinθ=200 

RC.sin29.93=200 

RC=400.85 kN           

ΣFH=0 

RD=RC.cosθ 

RD=400.85cos29.93 

RD=347.39 kN           

 N 400من مخطط الجسم الطليق لألسطوانة 

ΣFH=0 

RA=RC.cosθ 

RA=400.85cos29.93 

RA=347.39 kN            

ΣFV=0 

RB=400+RCs.inθ 

RB=400+400.85sin29.93 

RB=600 kN            
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 324الموضوع 

، كما =1000N Wتحمل حمولة  انش 10عجلة نصف قطرها 

 هو موضح في الشكل

تعلو هذه العجلة لالعجلة، المطبقة في مركز  Pحدد القوة األفقية  .1

ً حسب . اانش 5على طوب ارتفاعه  الناتج عن رد الفعل  أيضا

 .تحت الطوب

، حدد مع األفقيأي ميل  Pالقوة تأخذ  إذا كان من الممكن أن .2

ميل  زاويةالالزمة لتعلو الطوب ، واحسب  Pالقيمة الدنيا لـ 

 الفعل في الكتلة.ورد ، يصنعها مع األفقيالتي  P القوة

 1الطلب 

 القوى المطبقة على العجلة:

  الوزن الذاتيW=1000N 

  رد الفعلR العجلة، مماسظمية على بين العجلة والطوب، وهي قوة نا 

 ها.ومارة من مركز

  قوة الشدP 

  رد الفعلN األفقي.  بين العجلة وسطح االستناد 

 

 تحليلياً الموضوع

، بينما تكون قيمة Wقيمته القصوى المساوية  N، الجسم في حالة استقرار ويأخذ رد الفعل Pقبل تطبيق القوة 

R=0. 

 .Nويتصاعد لقاء تناقص في قيمة  Rوتزايدها بالشدة، يتشكل رد الفعل  Pمع بدء تطبيق القوة 

 .N=0حتى قيمة حرجة، تصل العجلة إلى مرحلة االستقرار الحرج لتصبح قيمة  Pمع تزايد قيمة القوة 

القيمة الحرجة تنفصل العجلة عن سطح االستناد سعياً لتعلو سطح الطوب. بالطبع سيتحرك  Pبتجاوز القوة 

 مركز العجلة مع حركتها نحو األعلى 

 

 

 

 

 

 

 

 1الطلب 

tan30=1000/P 

P=1732.05 N   

sin30=1000/R 

R=2000 N          
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 2الطلب 

ً  Pتحليل هذه الحالة ال تختلف عن تحليل الحالة السابقة. مع اعتبار أن حال القوة   ليس أفقيا

 

P/sin60=1000/sin(30+θ) 

P = 1000sin60/sin(30+θ) 

dP/dθ = −1000sin60 cos(30+θ)/sin2(30+θ)=0 

    −1000sin60cos(30+θ)=0                   

 ومنه 

cos(30+θ)=0                ال يمكن أن يكون سوى أن 

30+θ=90                         أي ان 

θ=60      تنفصل العجلة عن سطح االستنادوهي الحالة التي  

 

Pmin=1000sin60/sin(30+60) 

Pmin=866.02 N           

 

α=180−60−(30+θ) 

α=180−60−(30+60) 

α=30 

 

R/sinα=1000/sin(30+θ) 

R/sin30=1000/sin(30+60) 

R=500 N          
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 mm method of members 001 الموضوع
 Bو  Aيتم تثبيت الهيكل الموضح في الشكل، عند النقاط 

ويتم تثبيته في حالة توازن بواسطة القرص المضغوط  Cو 
عند نقطة المنتصف  kN 54للكابل. تعمل حمولة مقدارها 

عند النقطة  kN 36، ويتم تطبيق حمل قدره ABللعضو 
C حدد التفاعل عند .A والقوة الداخلية في العضو ،BC ،

 والتوتر الموجود على الكابل المضغوط.
 

a=16cos30=13.86 m 

b=16sin30 =8 m 

c=a.tan37 =13.86tan37 =10.44 m 

 CDالشد في الحبل 

ΣMA=0 

(Tsin53)(8+10.44)=36000(13.86)+54000(4) 

T=48548.1 N           

 Aرد الفعل في 

ΣMD=0 

Ax(8+10.44)=36000(13.86)+54000(4) 

Ax=38772.23 N 

 

ΣFV=0 

Ay+Tcos53 =36000+54000 

Ay+10788.47cos53 =36000+54000 

Ay=60783.0 N 

RA= √ (Ay
2+Ax

2) 

RA=√(38772.232+60783.02) 

RA=72096.18 N 

 

tanθAx=Ay/Ax=60783.0/38772.23 

     θAx=57.47 

 عليه فإن

RA = 72096.18 N at θAx= 57.47° مع االفق 

 

 CDلقوة في ا

tanβ=8/(13.86−8)           β=53.78 

ΣMA=0 

(FBC.sinβ)(8)=54000(4) 

(FBC.sin53.78)(8)=54000(4) 

FBC=33467.45 N tension          
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 fr 006 الموضوع
تند على الجدار استناد مفصلي في sالهيكل الموضح في الشكل م

A  واستناد بسيط فيE.نصراحسب القوة المؤثرة على الع BD 
مع اعتبار عناصر الهيكل صلدة غير   .Eو A عندردود الفعل و 

 قابلة للتشوه.
 

ΣMA=0 

4RE=6(120) 

RE=180 kN           

 

ΣFH=0 

AH=RE 

AH=180 kN           

 

ΣFV=0 

AV=120 kN         

  

ΣMA=0 

3(2FBD/√13)=6(120) 

FBD=432.67 kN          
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 P106 الموضوع
 Cعند ، مثبت بمفصل kN 25الشكل، وزنه  الجائز الموضح في

أوجد . Dعند  بكرة ملساءعبر  Bإلى  Aيمتد من محمل بحبل و 
ابحث عن الضغط في الكبل إذا كان قطره قيمة القوى في الحبل 

 كيلو نيوتن. 25سم وكان الشريط يزن  1.5
 

ΣMC=0 

-150T-(Tx270x3/5)T+25x103x150=0 

T=12kN 

T=σA 

12000=σ[π(152)/4] 

σ=68 MPa    

 

 

  



 جامعة دمشق كلية الهندسة المدنية
 مسائل محلولة في الميكانيك الهندسي

 أ.د. عفيف رحمة

10 | P a g e  
 

 308الموضوع 

. حدد قوة 6000Nحمولة تبلغ  ،لالموضحان في الشك ،الكبل والذراعينقل 

 في ذراع الرافعة. Cفي الكبل وضغط الضغط لـ  Tالشد 

 

ΣFH=0 

Ccos45=Tcos30 

C=1.2247T 

ΣFV=0 

Tsin30+Csin45=6000 

Tsin30+(1.2247T)sin45=6000 

1.366T=6000 

T=4392.4 lb           

  

 

C=1.2247(4392.4) 

C=5379.4 N           

 

 X, Yسب ح طريقة اإلسقاط

 X وراً مح Cنختار منحى الشعاع 

ΣFy=0 

Tsin75=6000sin45 

T=4392.3 N       

ΣFx=0 

C=Tcos75+6000cos45 

C=4392.3cos75+6000cos45 

C=5379.4 N          
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 طريقة التناسب

T/sin45=C/sin60=6000/sin75 

T=4392.3 N  T=4392.3 N 

C=5379.4 N  C=5379.4 N 
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 311-310الموضوع 

مع المستوى كما هو موضح في  θمائلة بزاوية  Pقوة ل ، معرضمثبت على مستوى أملس 300N وزنه صندوق

 المستوى.مطبقة على ال Nوالضغط الطبيعي  Pفأوجد قيمة  ، θ =30الشكل. إذا كانت 

ΣFx=0   Pcosθ=Wsin30 

Pcos45=300sin30 

P=212.13 N           answer 

ΣFy=0  N=Psinθ+Wcos30 

N=212.13sin45+300cos30 

N=409.81 N           answer 

 

 θ، فأوجد الزاوية  180Nتساوي  Pإذا كانت قيمة 

 في حالة اتزان. 300Nالتي يجب أن تميل عندها مع المستوى األملس لتحمل صندوق 

ΣFx=0 

Pcosθ=Wsin30 

180cosθ=300sin30 

cosθ=5/6 

θ=33.56      
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 340 الموضوع
للحفاظ على التوازن، مع إهمال  Pإلى  Wبالنسبة لنظام البكرات الموضح في الشكل، أوجد نسبة 

 احتكاك المحور وأوزان البكرات
وانتهاء  Aالمطبقة عند البكرة  Pمن تحليل توزع القوى في حبال الشد الداخلية بدأ من حمولة الشد 

 ، نجدEبالبكرة السفلى 
 

ΣFV=0 

W=9P 

W/P=9     
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 341 الموضوع
المطلوب تحليل قوى الشد في منظومة البكرات المبينة جانبًا 

وحساب شدة قوى الشد المطبقة في الحبال، علما بأن البكرة األم 
 .kN 36، ووزن البكرة الواحدة W=720 kNتنقل حمولة 

 

 Aمن البكرة 

ΣFV=0 

3T1=36+720 

3T1=726 

T1=252 kN 

 Bمن البكرة 

ΣFV=0 

3T2=36+T1 

3T2=36+252 

3T2=288 

T2=96 kN 

 Cمن البكرة  

P=T2 

 P=96 kgوعليه فإن قوة الشد 
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 اتمتحانأسئلة االنماذج عن 
 
 

  )عالمتان( 1السؤال 
طط في األشكال التالية مخ

أشعة القوى المطبقة على جسم 
 a ،b ،c توثالثة مخططا

حديد تلتجميع القوى تخطيطيًا و 
 .. ما هو الشكل الصحيح بينهماT محصلةالعناصر 

  b      اإلجابة 
 

 عالمات( 8) 2السؤال 
. محصلة هذه )ك( لسحب الجسم Oفي النقطة  1F ،2Fتتالقى القوى 

 .Xعن المحور  90وميلها  300kNشدتها  Tالقوى 
)الشدة، ميل  2Fبالطريقة التخطيطية تجميع القوى حدد عناصر الشعاع 

 kN=1cm 100الحامل واالتجاه( اعتبر كل 
F 

  

 Xحسب المحور 

 الشدة

kN 

1F 30 200 

2F 49 260 

T 90 300  

 

 

 اإلجابة
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 عالمة( 25)        3السؤال 
ي مبينة ف أسطوانتين أوزانها وأبعادها علىالصندوق حتوي ي

 ، جميع األسطح ملساء. بافتراض ل جانباً الشك
احسب المسافة األفقية بين مركزي األسطوانتين والميل  .1

 عالمة(5بينهما )
 ارسم الجسم الطليق لألسطوانتين

 .عالمةD (5+5 )و  Cالفعل عند  حدد ردود .2
 عالمةB (5+5 )و  Aعند  ردود الفعل حدد .3
 

 

L(1-2)=1+2=3cm 

Lh(1-2)=5.6-1-2=2.6cm 

cosθ=2.6/(2+1) 

θ=29.93 

 

From the FBD of 200 kN cylinder 

ΣFV=0 

RCsinθ=200 

RCsin29.93=200 

RC=400.85 kN           answer 

  

ΣFH=0 

RD=RCcosθ 

RD=400.85cos29.93 

RD=347.39 kN           answer 

  

  

From the FBD of 400 kN cylinder 

ΣFH=0 

RA=RCcosθ 

RA=400.85cos29.93 

RA=347.39 kN           answer 

  

ΣFV=0 

RB=400+RCsinθ 

RB=400+400.85sin29.93 

RB=600 kN           answer 
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 عالمات( 10)                     1السؤال 
 )ك(. لسحب الجسم Oفي النقطة  1F ،2F ،3Fتتالقى القوى 

المطبقة على  Tى القو  محصلة احسب شدةبطريقة مضلع القوى 
سم مكافئ  1اعتبر كل  .وحدد ميلها )بشكل تقريبي( الجسم )ك(

 100kNلقوة 
F 

  

 Xحسب المحور 
 الشدة

1F 30 100kN 

2F 60 200 kN 

3F 135 150 kN   
 

 اإلجابة
 T335 kNبالقياس      
 =76.2بالقياس    

إلى  لكنها تصل ،علمًا بوجود عدة مسارات لتسلسل تجميع القوى 
 =76.2و  T=335 kNنتيجة واحدة 

 عالمات 10وللزاوية  Tصحة الشكل والقيمة التقريبية للقوة 
 

 
 :بطريقة اإلسقاط اإلجابة

أو  X-Yطريقة إسقاط األشعة على المحاور مثل  يمكن للطالب أن يقدم أي حل آخر وفق الطرق الرياضية
 في حال تقديم حّل بديل وصحيح( 8طريقة تناسب األضالع مع جيب الزوايا )تخفض العالمة إلى 

Fx=0        F1 cos1=F2cos2+F3cos3-TX=0 

                 100*0866+200*.5-150*0.707-TX = 0         TX=0             80.5 kN      

Fx=0        F1 sin1=F2sin2+F3sin3 -TY=0 

                 100*0.5+200*.866+150*0.707-TX = 0        TY=0            329.27 kN      

T=√ (T2
X+T2

Y)=√(80.52+3292)) = 338.9 kN 

Tan = TY/TX = 329.27/80.5 = 4.088         =76.25 
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 عالمة( 25)                       2السؤال 
مفصل في ب، مثبتة W=10 kNوزنها الذاتي  ABCالرافعة 

A،  ة في ستندموB تستخدم اً منزلق موجه شاقولي ندسبم .
 .P=24 kN الرافعة لرفع وزن أقصى مقداره

 الطليق للرافعةارسم الجسم  -1
 .Bو  Aاحسب ردود األفعال في كل من  -2
عن  Aاحسب بالطريقة المناسبة ميل رد الفعل في  -3

  الجدار الشاقولي.

 )أبعاد البكرة مهملة(
 

 اإلجابة
 P=24 kNمتمثلة بالوزن تعمل البكرة على تغيير اتجاه القوة ال

 T=24 kNوهي قوة شد في الحبل 
 منزلق )متدحرج( موجه شاقولياً  Bمفصلي والمسند  Aالمسند 

 )رد الفعل أفقي(.
 عالمة( 2) الجسم الطليق

 حساب ردود األفعال:

T=P=24 kN                                                                             بفعل البكرة عالمات( 4)        
MA=0       -24*6m-10*2m+24*2.5m+XB*1.5=0             XB= + 69.3 kN )4 عالمات( 

X=0         XA+XB+T=0          XA + 69.3 - 24=0               XA= - 45.3 kN  )4 عالمات( 

Y=0         YA+P+W =0          XA – 10 - 24=0                  YA= + 34 kN    )4 عالمات( 

RA=√ (-45.32+342)=56.6 kN                                                                       )3 عالمات( 

  عن الشاقول ARميل رد الفعل في 

 

 

TanA=XA/YA= (- 45.3/34)=1.33               A=53.1                                  )4 عالمات( 
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 عالمات( 5لكل فقرة  عالمات، 15)                     1السؤال 
 لسحب الجسم )ك(. O، في النقطة 1F ،2Fتتالقى القوتان 

لتوضيح عناصر شعاع المحصلة، ارسم مضلع القوى المطبقة على  .1
 الجسم )ك(

 Kashiوفق نظرية  Tاحسب شدة المحصلة  .2
 Xنسبة للمحور  Tميل المحصلة  Sinاحسب بطريقة السينوس  .3

 50kNسم مكافئ لقوة  1للرسم اعتبر كل 
F 

  
 Xحسب المحور 

 الشدة

1F 60 200kN 

2F 135 150 kN 

T ? ?  

 

 
 اإلجابة

 عالمات( 5)     1

 

 عالمات( 5)     2
T2=F1

2+F2
2-2F1F2cosC 

T2=2002+1502-2*200*150 cos105 

T=279.33kN 

 عالمات( 5)     3
SinC/T=SinA/F2=SinB/F1 

Sin105/279.33=SinA/150=SinB/200 

A=31.2       B=43.75 

=91.2 
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 عالمة( 20)                       2السؤال 
، وليبقى في وضع أفقي يتم دعمه بواسطة كابل يمتد Aمتمفصل في  ABالذراع 

 . )أبعاد البكرة مهملة(Dإلى بكرة صغيرة عند  Cمن 
 درجة( 2ما هو دور البكرة ) .1
 درجة( 2ما خصائص العنصر الحبلي ) .2
 درجةA (2 )ما هي خصائص المسند المفصلي المستخدم في  .3
 درجةAB (2 )ارسم مخطط الجسم الطليق للزراع  .4
في الكبل، ورد الفعل  Tباستخدام معادالت التوازن الساكن، احسب قوة الشد  .5

 درجاتA( .12 )في 
 )تقاس العالمة بحسب صحة الحّل وصحة اإلجابة(

 

 
 اإلجابة

 .CDفي الحبل  Tتعمل البكرة على تغيير اتجاه ومنحى قوة الشد  .1
 العنصر الحبلي يعمل على الشد فقط. .2
 لرد الفعل في المسند المفصلي مركبتان أفقية وشاقولية. .3

 
 عالمة( 2الجسم الطليق ) .4

 .Yو  Xمفصلي ولرد الفعل مركبتين حسب  Aالمسند  .5

 cos=1/√5=0.447   sin=2/√5=0.894       (لم يكن من الضروري حسابها) 

 

ΣMA=0 

40(2/√5)T=20 (200)+60 (100)      T=279.51 N           ( درجات 4 ) 

ΣFV=0 

AV+(2/√5)T-200-100=0 

AV+(2/√5) (279.51)-300=0         AV=49.99 N               (4 درجات) 

ΣFH=0 

AH-(1/√5)T=0 

AH=(1√5) (279.51)             AH=125.0 N              (4 درجات) 
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 األخطاء المرتكبة في حّل السؤال االول:

  الزاوية بينT  2وF  ال تساوي54  بين والزاويةT  1وF  ال تساوي30 

 عدم الدقة في الرسم 

  خطأ في تحديد اتجاه المحصلةT 

 

 :السؤال الثانياألخطاء المرتكبة في حّل 

 لهو DRاعتبار الشكل المبين جانباً هو الجسم الطليق، يقتضي األخذ برد الفعل 

 :6، ليصبح عدد المجاهيل  YDو  XDمركبتان 

XD  وYD  ،XA  وYA  ،T  ومعرفة الميل  لقوة الشدT  وهي قيمة غير

 محددة في معطيات المسألة.

 . ةيوازل، فيما لو حددت قيمة ل3ولحل المسألة نحتاج لخمسة معادالت بدال من 

 .هاندأ نيبملا لكشلا قيلطلا مسجلا رابتعا وه ةلأسملا لحل حصألا

 

 ومن األخطاء الشائعة في الحل

  عدم كتابة قيمة ذراع عزم المركبة الشاقولية للقوةT  في المعادلةAMΣ 

  التي تقلل من احتمال  (5√ ,2 ,1)لم يستفد الطالب من معطيات المسألة ،

 Cosو  Sinارتكاب الخطأ في حساب 
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 عالمات( 5فقرة عالمات، لكل  15)                     1السؤال 
  F=8kNيعمال لنقل الحمولة  AB, ACالعنصران المحوريان 

 عالمة( 2ما هي خصائص العنصر المحوري ) .1
 عالمةA (5 )ارسم بالطريقة التخطيطية مضلع القوى في  .2
 ACو  ABقيمة القوة في  Sinاحسب بطريقة السينوس  .3

 عالمة( 4+4)

 

 اإلجابة
تتحمل العناصر المحورية قوى الضغط والشد وتكون القوى منطبقة  -1

 على محور العنصر.
 ACو  ABقوة خارجية توزع كقوتين على العنصرين  Fالحمولة  2

 و
كحاملين   ACو ABنحدد شكل متوازي األضالع من منحى العنصرين 

 ACFو  ABFللقوتين 
3- FAB/sin20=8/sin40 

FAB=4.25 N           ضغط 

 

FAC/sin120=8/sin40 

FAC=10.77 N          شد 

 

 األخطاء الشائعة: استنتاج خاطئ لقيم الزوايا.  رسم خطأ ألشعة القوى.
 2اإلجابة 

 

 
 عالمة( 20)                       2السؤال 

. ُتركب بكرة Cومستندة استناد حر في  Aمتمفصلة في  ACالعارضة 
بواسطة حبل نيوتن  200وتحمل حمولة  Bسم في  20نصف قطرها 

 ، كما هو موضح في الشكل. Dممتد حتى 
 عالمة( 2ما هي خصائص العنصر الحبلي ) -1
 عالمة( 2ما هو دور البكرة ) -2

 مع إهمال وزن العارضة
ارسم مخطط الجسم الطليق للبكرة واحسب قيم مركبتي رد الفعل  -3

 عالمةB (6 )في 
واحسب قيم ردود  ACارسم مخطط الجسم الطليق للعارضة  -4

 عالماتC (10 )و  Aالفعل في كل من 
صحة الحّل وصحة اإلجابة( وال تنسى أن )تقاس العالمة بحسب 

 المماس عمودي على نصف قطر الدائرة.
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 اإلجابة
 العنصر الحبلي عنصر تنطبق القوة على محوره ويعمل على الشد فقط  -1
 .Wالمتولدة في الحبل من الحمل  Tتعمل البكرة على تغيير اتجاه ومنحى قوة الشد  -2

 الجسم الطليق للبكرة مبين جانباً  -3

 T=200N( تأخذ قوة الشد القيمة 2بناًء على )و 
 Bوإذا أراد الطالب التحقق فيأخذ عزوم القوى حول 

MB=T*20-200*20=0 

T=200N 

 مفصلي ولرد الفعل مركبتان أفقية وشاقولية Bالمسند في 

BV+Tsin30-200=0 

BV+200sin30-200=0 

BV=100 N 

ΣFH=0 

BH=Tcos30 

BH=200cos30 

BH=173.20 N 

 لم حيث شدتها، تحديد في أخطأ الطالب من كبير عدد أن إال T قيمة بديهية رغم

 صحيحة غير إسقاط معادالت لكتابته أو (،2) في ذكره لما الطالب ينتبه

 

  الجسم الطليق للبكرة

ΣMA=0 

80RC=40BV 

80RC=40(100) 

RC=50 N 

ΣMC=0 

80AV=40BV 

80AV=40(100) 

AV=50 N 

ΣFH=0 

AH=BH 

AH=173.20 N 

√RA=AH
2+AV

2 

√RA=173.202+502 

RA=180.27 N 

tanθAx=AV/AH 

tanθAx=50/173.20 

θAx=16.1 

 

 

 

 الجسم الطليق للعارضة -4
 

 

مطبقة على البكرة ومنها إلى العارضة بشكل ردود  200Nالحمولة 

 فعل.

 Bالخطأ الشائع في إجابة الطالب، هو وضع ردود األفعال في 

تنتمي للبكرة وال تنتمي للعارضة. أي أن  F، علماً بأن Fوالحمولة في 

 على البكرة يجب أن تنتقل كردود فعل إلى العارضة. Fالحمولة 
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 الكتابة واإلجابة على أسئلة االمتحانفي  العامة عيوبال

 وإعادة الكتابة المتكرر الشطب 

 الخط السيئ 

 اإلجابة خطوات عدم ترتيب 

  بأكثر من طريقةأو الحساب تكرار العمليات الحسابية 

  جمع، ضرب، طرح وقسمة(أخطاء في العمليات الحسابية البسيطة( 

  أخطاء في حسابSin  وCos 

 
 

  


