
  

 

 

 

 1ذًشٍٚ 

 )( فٙ يحشكاخ االحرشاق َمهم يٍ احركان انمطغ انًٛكاَٛكٛح  تاسرؼًال انضٕٚخ نهحصٕل ػهٗ احركان نضج، كهًا كاٌ انضٚد  كثٛفا كاَد نضٔخرّ

V = 33,5 cm  ٔ حدًٓا  m=35gكشٚح فٕالرٚح كرهرٓاَطهك  اٌ َرحمك يٍ خٕدج صٚد صٚد يحشن نذٖػانٛح ، َشٚذ أٌ 
3

 r=2cmٔ شؼاػٓا 

ρ = 0,910 g.cm   كرهرّ انحدًٛحيًهٕء تضٚد يحشنفٙ يٍ يخثاس يذسج سأسٛا تذٌٔ سشػح تذئٛح 
-3

 t=0 ػُذ نحظح 

= 𝑓: ٚطثك انسائم ػهٗ انكشٚح خالل حشكرٓا  لٕج احركان ذؼثٛشْا  −𝐾. 𝑣  حٛث  rK ...6  ٔ ،  2.81,9  smg . 

. يثم انمٕٖ انًطثمح ػهٗ انكشٚح - 1

ترطثٛك انمإٌَ انثاَٙ نُٕٛذٍ أخذ انًؼادنح انرفاظهٛح نهحشكح - 2

vBAٔأكرثٓا ػهٗ انشكم 
dt

dv
.  كم يٍ  يحذدا ذؼثٛش :Aٔ B 

  .Aٔأحسة لًٛح 

 . VLأسرُرح ػثاسج انسشػح انحذٚح - 2-3

 نًشكض لصٕس انكشٚح  vانًُحُٗ ذغٛشاخ انسشػح ٚؼطٙ - 3

 . 0t ػُذ انهحظح a0لًٛح ذساسع انحشكح - 3-1

 . K  ٔأسرُرح لًٛح انثاتد lim𝛎لًٛح انسشػح انحذٚح- 3-2

 .حذد خٕدج صٚد انًحشن انًسرؼًم  - 3-3

  ( - Eulerأٔنٛش )حم انًؼادنح انرفاظهٛح نهحشكح ترطثٛك غشٚمح - 4

غشٚمح سلًٛح ذكشاسٚح ذمرعٙ حساب سشػح "  :يثذأ غشٚمح أٔنٛش- 

 t فٙ نحظح G فٙ يشحهرٍٛ ، ٔ ذرطهة يؼشفح سشػح Gيشكض انمصٕس 

  انسشػح انثذئٛح ٔ اخرٛاس خطٕج حساب يالئًح 0vٔ ْٙ غانثا 

 يٍ خالل اندذٔل حذد خطٕج انحساب- 4-1

 اذًى يمء اندذٔل- 4-2

 2ذًشٍٚ 

=620kg/ m ٔكرهرٓا انحدًٛح  r=6,4cm كشج يٍ انخشة شؼاػٓا
3
،  َؼرثشْا أصم نهرٕاسٚخt0=0 نحظح  أغهمد تذٌٔ سشػح تذئٛح، ػُذ  

=1,2kg/m  سأسٛا فٙ انٕٓاء ر٘ انكرهح انحدًٛح نٛسمػ
3
f=0,5.C.air..rحركان انًائغ انرٙ ٚطثمٓا انٕٓاء ػهٗ انكشج ْٕالذؼثٛش لٕج ا.  

2
.v

2
:  

سأسٛا  (O ;Z)َؼرثش انًحٕس  g=9,8m/s²ٔ   َؼطٙ شذج انثمانح  . انسشػح انهحظٛح نهكشجC=0,45 ٔ v   تشكم اندسى ٔلًٛرٓا  ثاترح ذرؼهك C حٛث

 .ٔيٕخٓا َحٕ اأنسفم

  .أٔخذ انًؼادنح انرفاظهٛح نحشكح انكشج .1

 حذد لًٛح انسشػح انحذٚح  .2

 . 0,8s   ٔ1,2s ؛ 0,4s:تاسرؼًال غشٚمح أٔنٛش أحسة سشػح انكشج فٙ انهحظاخ انرانٛح  .3

 3ذًشٍٚ 

ذسرؼًم انطائشخ انًشٔحٛح فٙ تؼط انؼًهٛاخ انؼسكشٚح انرٙ ذسرذػٙ اَضال اندُٕد تانًظالخ يٍ اخم ذُفٛذ 

 .يٓاو لرانٛح يحذدج، غٛش آَا ذؼرثش اْذفا سٓهح انًُال نهذفاػاخ االسظٛح انًعادج 

.  دساسح انسمٕغ انشأسٙ تاحركان- 1

ٚشذًٙ .  يٍ سطح االسضH=405mاذُاء ػًهٛح االَضال ذثمٗ انطائشج انًشٔحٛح ذاتثح ػهٗ اسذفاع ثاتد 

ٔٚسمػ فٙ اذداِ شالٕنٙ َحٕ االسض ًَُذج لٕج احركان .اندُذ٘ ٔ يظهرّ انرٙ ذفرح تشكم اَٙ، تذٌٔ سشػح  

.  يشذثػ تاالسض ٔانز٘ َؼرثشِ غانٛهٙR(O ;i ;j) فٙ يؼهى يرؼايذ يًُظىG0  َذسط حشكح  f =-kvانًائغ  

g=10m/s ٔ َأخز   M=100Kg٘ ٔ نٕاصيّ دَؼطٙ كرهح اندٍ
2

 .

ًَٓم دافؼح اسخًٛذط ، تٍٛ اٌ انًؼادنح انرفاظهٛح انرٙ ذحممٓا سشػح يشكض لصٕس اندسى ْٙ - 1-1

𝑑𝑉

𝑑𝑡
+ 𝐵𝑣 = 𝐴ٍٛيغ اٚداد ذؼثٛش انثاترر A ٔ B 

 ؟ A ٔ  1/Bيا انًذنٕل انفٛضٚائٙ نكم يٍ انثاتررٍٛ - 1-2

. ًٚثم انًُحٗ ذغٛشاخ سشػح يشكض انمصٕس تذالنح انضيٍ - 1-3

. حذد َظايٙ انحشكح ػهٗ ْزا انًُحُٗ- 1-3-1

 . k  ٔ اسرُرح لًٛح يؼايم االحركان  τحذد يثٛاَٛا انضيٍ انًًٛض - 1-3-2

  .t=0,2s ٔ t=0,3sأذثث حم انًؼادنح انرفاظهٛح ثى احسة لًٛح انسشػح ػُذ  - 1-4

.  لصف انًشٔحٛح تمزٚفح يعادج - 2

ػُذ سصذ انًشٔحٛح يٍ غشف اخٓضج انذفاع االسظٛح ذى ذصٕٚة يذفغ انمذائف 

ذُطهك انمذٚفح . (Ox) يغ انًحٕس ٚكٌٕ اذداِ انًذفغ صأٚح . انًعادج َحٕ انٓزف

 اصم انًؼهى O يٍ V0=200m/sتسشػح تذئٛح 

. أخذ انرؼثٛش انحشفٙ نًؼادنح يساس انمذٚفح - 2-1

 .  D=1600m ذرٛحاٌ اصاتح انٓذف َؼطٙ تٍٛ اٌ ُْان لًٛرٍٛ يخرهفرٍٛ نهضأٚح - 2-2

. اػػ ذؼثٛش ٔ لًٛح احذاثرٙ لًٛح انًساس - 2-3

 .اسرُرح صأٚح انمزف انًالئًح الصاتح انٓزف - 2-4

 

                                السنة الدراسية                               سلسلة تمارين 
2:   المستــــــــــوى                           السقوط الرأسي لجسم صلب

émé
 BAC 


