
  

 

 
 

 1تمرين 

 ػهٗ   ، يٕضٕػاm=500g كتهتّ (S)َؼتثز جسًا صهثا 

 قٕج (S)َطثق ػهٗ انجسى  .  (𝜋1)يستٕٖ أفقي 

 تًكٍ يٍ تذزيكّ   F=5N أفقيح ثاتتح شذتٓا 

 

 
ادتكاك  ٔ انًستٕٖ يتى  تذٌٔ (S)تاػتثار انتًاص تيٍ - 1

. يثهٓا تٕضٕح تذٌٔ سهى  ثى (S)اجزد انقٕٖ انخارجيح انًطثقح ػهٗ انجسى  - 1-1

 . يزكش قصٕرِ Gادذاثياخ يتجٓح تسارع  (ax ;aY)تؼثيز، أجذ G أثُاء دزكح يزكش قصٕرِ (S)تتطثيق انقإٌَ انثاَي نُيٕتٍ ػهٗ انجسى - 1-2

. aGأدسة قيًح انتسارع .  يستقيًيح يتغيزج تاَتظاوGتيٍ أٌ دزكح يزكش انقصٕر - 1-3

.  شذج انقٕج انًطثقح يٍ طزف انسطخ ػهٗ انجسى Rدذد قيًح - 1-4

 . 𝐹 دذف انقٕج تؼذ(S) دذد طثيؼح دزكح انجسى - 1-5

K=Tan𝜑تاػتثار انتًاص تيٍ انجسى ٔ انًستٕٖ يتى تادتكاك ديث يؼايم االدتكاك - 2 = 0,4 

.  ثى يثهٓا تٕضٕح تذٌٔ سهى(S)اجزد انقٕٖ انخارجيح انًطثقح ػهٗ انجسى  - 2-1

 . شذج انقٕج انًطثقح يٍ طزف انسطخ ػهٗ انجسىRدذد قيًح ، (S) دذد طثيؼح دزكح انجسى (S)تتطثيق انقإٌَ انثاَي نُيٕتٍ ػهٗ انجسى - 2-2

 2تًزيٍ 

 تذٌٔ ادتكاك يٍ m=500g كتهتّ (S)اَطهق جسًا صهثا 

  B  تثؼذ ػٍ انُقطح VA=10m/s سزػح تذئيحب  Aَقطح 

 (π2) انًستٕٖ (S)، نيصؼذ انجسى  ℓ=300cmتًسافح 

α=30انًائم تشأيح 
0

.  ،t=0،ػُذ (π1)نهًستٕٖ تانُسثح  

 انتي يخضغ نٓا انجسى خالل َزيش نًجًٕع قٕٖ االدتكاك

  تؼثيزْاتقٕج ثاتتح (π1)دزكتّ فٕق انًستٕٖ 

  𝑓 = −0,2. 𝑖   ًَٔٓم تاثيز انٕٓاء   

 

 
 .انًستٕٖ انًائم (S)  انسزػح انثذئيح نصؼٕد انجسى 𝑣𝐵ادسة تتطثيق انقإٌَ،  -3

  . k=0 ,25 يتى تادتكاك ٔ أٌ يؼايم االدتكاك (π2) ٔ انًستٕٖ (S)َؼتثز أٌ انتًاص تيٍ انجسى - 2

.  ثى يثهٓا تذٌٔ سهى (S)اجزد انقٕٖ انخارجيح انًطثقح ػهٗ انجسى  - 2-1

 ، استُتج (π2) خالل دزكتّ ػهٗ انًستٕٖ (S) تسارع يزكش قصٕر انجسى ’aGأٔجذ تؼثيز - 2-2

, (π2) خالل دزكتّ ػهٗ انًستٕٖ (S)أجذ انًؼادنح انشيُيح نذزكح يزكش قصٕر انجسى -  2-3

 ,(π2) ػهٗ انًستٕٖ (S) انجسى سيقطؼٓا   انقصٕيح انتي L=BCادسة تطزيقتيٍ انًسافح - 3-3- 3

3تمرين   

 ػهٗ   ، يٕضٕػاm=500g كتهتّ (S)َؼتثز جسًا صهثا 

α=30يائم تشأيح يستٕٖ 
0

.   فقي األ  تانُسثح نهًستٕٖ

 خظ تأثيزْا يٕاس أ ثاتتح   قٕج(S)َطثق ػهٗ انجسى  

تذٌٔ  (S)  انجسىفيُطهق F=5Nشذتٓا   (π2)نهًستٕٖ 

  ،  Bيٍ َقطح سزػح تذئيح 

 ًَٓم جًيغ االدتكاكاخ

 

 
.  ثى يثهٓا تذٌٔ سهى (S)اجزد انقٕٖ انخارجيح انًطثقح ػهٗ انجسى  - 1

 ، استُتج (π2) خالل دزكتّ ػهٗ انًستٕٖ (S) تسارع يزكش قصٕر انجسى ’aGأٔجذ تؼثيز - 2

, (π2) خالل دزكتّ ػهٗ انًستٕٖ (S)أجذ انًؼادنح انشيُيح نذزكح يزكش قصٕر انجسى -  3

 (S) ػهٗ انجسى (π2)ادسة شذج انقٕج انًقزَٔح تتأثيز انًستٕٖ - 4

،  (π2)ٔ يٕاصم انجسى دزكتّ ػهٗ انًستٕٖ   𝐹 فتذذف انقٕج  BC=50cmيقطغ انجسى 

  C تؼذ انُقطح  ٔ استُتج طثيؼح دزكح انجسىCاتتذءا يٍ انُقطح (S) ادسة تسارع انجسى - 3-1

  C سزػح انجسى ػُذ انُقطح 𝑣𝐶ادسة - 3-2

 (S)  انقصٕيح انتي سيصم إنيٓا انجسى L=CDادسة تطزيقتيٍ انًسافح - 3-3

 

           /                   السنة الدراسية                                              سلسلة تمارين 

2:   المستــــــــــوى                                           قوانين نيوتن
émé
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