
  

 

   1تمرین 

على طاولة أفقیة من  v0دئیة ببسرعة  m= 100gكتلتھ  (S)ندفع جسم صلب 
االحتاكات غیر مھملة و ). الشكل.(x’xعلى المحور  االفاصیل اصل Aنقطة 

  .�ثابتة  شدتھا الحركة ولمنحى تكافئ قوة وحیدة معاكسة نعتبرھا 
  .                         (S)مثل القوى المطبقة على الجسم  -1

.بتطبیق القانون الثاني لنیوتن أثبت أن  -2 �� = −
�

�
  

  .v2=f(x)أكتب المعادالت الزمنیة للحركة و استنتج العالقة النظریة  -3
  :استنتج  المبیانباستعمال . xبداللة   v2تغیرات  جانبھالمنحنى  یعطي -4

  البدئیة السرعة ا v0 قیمة -
  . شدة قوة االحتكاك  � قیمة -

إذا علمت أن سرعتھ في ھذه النقطة .  Bالمسار في النقطة  (S)یغادر الجسم  -5
  .(Bx,By)أكتب معادلة المسار في المعلم   vB=4m/sھي 

  .  g=10m/s2 نعطي 

   2تمرین 

لمستوي االفقي ل بالنسبة α=30°مستوي مائل بالزاویة فوق ینزلق بدون سرعة بدئیة   Aفي النقطة   m= 300gنترك جسما كتلتھ 
   h= 50cmنعطي  .      Bالمار من 

  1.0J   Ec(B) =قیمتھا  Bیكتسب الجسم طاقة حركیة في النقطة 
 .  Bالى   Aاحسب شغل وزن الجسم  خالل انتقالھ من  -1

 نعتبرھا ثابتة  ، f⃗شغل قوة االحتكاك  Bالى   Aاستنتج خالل االنتقال من  -2
   BC=1mحیث   BCیواصل الجسم الحركة على المستوى االفقي  -3

قوة احتكاك نعتبرھا ثابتة وتكافئ قیمتھا  الى  Cو  Bویخضع الجسم بین 
f = 0.5N  

 متغیرة بین أن حركة الجسم   Cو B بتطبیق القانون الثاني لنیوتن بین  -3-1
  .بانتظام ثم احسب تسارعھ 

 .  Cاحسب سرعة الجسم في النقطة  -3-2
   E النقطة  ویتوقف عند CED الدائري المساریواصل الحركة على   Cالموضع یصل الجسم الى عندما -4

  OC=OD=OE=r=1mنھمل االحتكاكات على المسار الدائري الواقع في المستوي الشاقولي حیث 
  βاحسب الزاویة  -4-1
  Sماھي أقل قیمة للسرعة التي یجب أن یدفع بھا الجسم الصلب  ، ABCDنعتبر أن االحتكاكات مھملة على طول المسار  -4-2

  COD=90°حیث الزاویة   D الموضعحتى یتمكن من الوصول الى 
  g=10m/s2 :نعطي 

  : 3تمرین 

ثابتھ مائلة بالنسبة  F�⃗ وذلك تحت تأثیر قوة جر  vAبسرعة بدئیة A نقطة أ منءدب ABCعلى مسار  g 400كتلتھ  Sیتحرك جسم 
  ABعلى الجزء f=0,4 Nیخصع الجسم أثناء حركتھ لقوة إحتكاك ثابتھ شدتھا  .كما في الشكل  = 60oللمستوى  األفقي زاویة 

سرعة حركة ھذا الجسم على تغیر المخطط الممثل في الشكل   یعطي.فقط  
  .بداللة الزمن ABالجزء 

  . ABأستنتج من الشكل طبیعة الجسم على المسار  -1
  .أحسب تسارع الجسم   وسرعتھ البدئیة  -2
  . ABإستنتج طول المسار  -3
 F     .  g = 10 m/s2احسب شدة قوة الجر  -4
لیصل  r شعاعھ الذي  BCحركتھ على المسار الدائري  Sیواصل الجسم  -5

 .  =m/s VC 2 قیمتھا یسرعة C  إلى 
  .  = 30oعلما ان  الدائري ارسھذا الم شعاعأحسب 

  . Dلیسقط على األرض عند النقطة  Cالنقطة  Sیغادر الجسم  -6
  . Cبعد مغادرتھ النقطة  Sأكتب معادلة مسار الجسم  -6-1
  . Cوالشاقولي المار بالنقطة  Dأحسب المسافة األفقیة بین النقطة  -6-2
  .لحظة مالمستھ األرض  Sأحسب سرعة الجسم  -6-3
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