
  

 

  1تمشيه 

  = 22° مائم بضاويت AB عكت سأعيت تتكىن مه جضء مغتقيمي ABCنتكه 

  .r = 5 m ػباسة ػه سبغ دائشة شؼاػها BCبانىغبت نهمغتىي األفقي، و جضء 

R(O, i , j )(-2-شكم ). مؼهم متؼامذ و ممىظم مشتبظ باألسض 

 بغشػت A مه انىقطت m = 100 gصهبا كتهته  (S) وشعم جغما t =0ػىذ انهحظت 

 .Oمتطابق مغ أصم انمؼهم  (S)، حيث وؼتبش مشكض قصىس انجغم  V0بذئيت 

Vوتابغ تغيش انغشػت 
2 

  .3 فىحصم ػهً انمبيان انممثم في انشكم xبذالنت انمغافت 
I- دساعت انحشكت ػهً انجضء انمغتقيميAB : وؼتبش أن حشكت انجغم(S)  تتم

. باحتكاك في هزا انجضء 

  .ركش بىص انقاوىن انثاوي نىيىته -1

 . (S)حذد طبيؼت حشكت مشكض قصىس انجغم بتطبيق انقاوىن انثاوي نىيىته  -2

 .a قيمت انتغاسع  باػتمادك ػهً انمبيان أحغب -3

 .  انمقشووت بتأثيش عطح انتماطR   1أوجذ شذة انقىة  -4

 . و صاويت االحتكاك Kاعتىتج مؼامم االحتكاك  -5

 .(S) نحشكت مشكض قصىس انجغم x(t) أوجذ انمؼادنت انضمىيت  

II- دساعت انحشكت ػهً انجضءBC : وؼتبش أن حشكت انجغم(S)  تتم بذون احتكاك في

 و في وفظ انهحظت يىضنق VB بغشػت  Bإنً انمىضغ  (S)يصم انجغم  هزا انجضء

. VC بغشػت C نيصم إنً انمىضغ BCػهً انجضء 

 .Cػىذ انىقطت VC قيمت انغشػت  حذد C وBبتطبيق مبشهىت انطاقت انحشكيت بيه  -1

 انمقشووت     𝑹بتطبيق انقاوىن انثاوي نىيىته في أعاط مؼهم فشيىي، أوجذ شذة انقىة  -2

 g = 10 N/Kg:  وؼطي.  Cفي انمىضغ  (S) ػهً انجغم BC   بتأثيش عطح انتماط

 2تمشيه 

, بذون عشػت بذئيت t=0  في انهحظت  O  مه انىقطت m=100g   كتهته(S)يىطهق جغم

خالل حشكته ػهً  . α=30° فيتحشك وفق مغاس مغتقيمي ػهً انمغتىي انمائم بضاويت

وهمم االحتكاكاث ووأخز   . (1انشكم) ثابتت   F انمغتىي انمائم  يخضغ انجغم انً قىة

g=10 N/Kg و OA=1m 

. دساعت حشكت انجغم ػهً انمغتىي انمائم- 1

  . االفصىل نمتجهت انغشػت Vxاوجذ انمؼادنت انتفاضهيت انتي يحققها- 1-1

.   تغيشاث احذاثي متجهت انغشػت 2يمثم مىحىً انشكم - 1-2

.  ػهً انمغتىي انمائم (S)ما طبيؼت حشكت انجغم - 1-2-1

. Fاحغب شذة انقىة - 1-2-2

 . انقىة انمطبقت ػهً انجغم مه طشف انمغتىي انمائم Rاحغب- 1-3

 . V(t)  وx(t)اوجذ انمؼادنتان انضمىيتان- 1-4

  VA اعتىتج. A انً انىقطت (S)  انهحظت انتي يصم فيها انجغم  tAحذد- 1-5

 .  Aة عشػت انجغم في انىقظ

 حشكته ػهً انمغتىي االفقي   (S)يتابغ انجغم .  A في انىقطت F وحزف انقىة- 2

ما طبيؼت انحشكت ػهً انمغتىي االفقي  -2-1

     .  B في انىقطت  (S) عشػت انجغم VBاعتىتج- 2-2

 3تمشيه 

 قمت في  تىجذA وقطت  مه بذئيت عشػت بذون يىطهق m = 120g  كتهتهSصهبا  جغما وؼتبش

. احتكاك  بذون O  ومشكضها r = 50cmشؼاػها  دائشة قىط مه ػه عكت ػباسة

األسض  نغطح بانىغبت سأعي مغتىي في انمغاس يىجذ

 Bانىقطت  في نهجغم انهحظيت انغشػت VBتؼبيش  أوجذ ، انحشكيت انطاقت مبشهىت بتطبيق -1

   ◦θ = 20 انضاويت فيها تأخز انتي انحانت في قيمتها احغب ، θ  و g و  r بذالنت

  B، ػىذ انىقطت  فشيىي أعاط في نىيىته انثاوي انقاوىن بتطبيق -2

 . انمطبقت ػهً انجغم مه طشف انغكت   Rانقىة  مميضاث أوجذ -3

 .انتبياوت ػهً انتغاسع ومثهها مميضاث أوجذ -4

 α انضاويت  قيمت أحغب ،  C ػىذ انىقطت   انغكتيغادسحشكته و انجغم  يىاصم -5

 g = 10 N/Kg: وؼطي        . C عشػت انجغم ػىذ انىقطت  مميضاث أوجذ -6
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