
  حركة قذیفة في مجال الثقالة المنتظم تمارین في درس

  1تمرین 

0vنعتبر جسما صلبا في سقوط رأسي حر أطلق بسرعة بدئیة   


رأسیة قیمتھا  
1.3 sm .ندرس حركة الجسم في معلم),,,( kjiO


 متعامد و ممنظم.  

 . أجرد القوى المطبقة على الجسم .1
 .مركز قصور الجسم Gتسارع  Gaاستنتج قیمة  .2

),(نختار المحور .3 kO


رأسیا وموجھا نحو األسفل، أوجد المعادلتین  للمعلم  

 :باعتبار الشروط البدئیة التالیة Gللنقطة  tz)(و  tv)(الزمنیتین

 00 z  0وv


cmz .موجھة نحو األعلى  50   0وv


  .موجھة نحو األسفل 

كتلتھا ) نعتبرھا نقطیة(خالل بطولة ألعاب القوى قذف أحد األبطال كرة حدیدیة 
m = 7,35 kg  و على ارتفاعh = 1,80 m 0من سطح األرض بسرعة بدئیةv


 x1مع المستوى األفقي، فقطعت المسافة  α = 45°تكون زاویة  

= 19,43 m   منO )نعطي ). انظر الشكلg = 10.m.s-2  
 .gو  h  ،αأوجد تعبیر معادلة المسار بداللة  .4
 .0vأحسب .  x1و h  ،α  ، gبداللة  0vأوجد تعبیر السرعة البدئیة .5

vالذي تصلھ الكرة و حدد إحداثیات السرعة  Hأوجد االرتفاع  .6


 .عند ھذا االرتفاع 
  .Cحدد منظم واتجاه متجھة سرعة الكرة عند النقطة  .7

3تمرین   

. وإلعادتھا إلى المیدان، یقوم احد الالعبین برمیھا  من خط التماس بكلتا یدیھ لتمریرھا فوق رأسھ, في مقابلة لكرة القدم، خرجت الكرة إلى التماس
  .لدراسة حركة الكرة، نھمل تأثیر الھواء و ننمذج الكرة بنقطة مادیة

mhتقع على ارتفاع Aتغادر الكرة ید الالعب من نقطة  0tفي اللحظة 20  0األرض بسرعة بدئیةمن سطحV  تكون زاویة 25 

mhتمر الكرة فوق رأس العب خصم طول قامتھ ).1شكل. (مع األفقي 80,11  واقف على بُعدm12 من الالعب الذي یرمي الكرة. 

  .                                                                    تسارع مركز قصور الكرة متجھة aبتطبیق القانون الثاني لنیوتن أوجد تعبیر -1
استنتج تعبیر  -2 yx aa  . إحداثیتي متجھة التسارع;

: اثبت أن  المعادالت الزمنیة إلحداثیات السرعة تكتب -3
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 الزمنیة إلحداثیات متجھة الموضعأوجد المعادالت  -4

بین أن معادلة مسار الكرة في المعلم -5 jiO : تكتب ,,
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    . 

مسار الكرة في المعلم) 2شكل ( یمثل مبیان  -6 jiO  2اعتمادا على الشكل .,,

 :المعطیات
2.10  smg  ،

4226,0sin      ،

9063,0cos   ،

4663,0tan .  
  

  . من رأس الخصم تمر الكرة 2hعلى أي ارتفاع   -1.6

1التي أعطیت للكرة لحظة مغادرتھا ید الالعب ھي  0Vبین أن قیمة السرعة البدئیة    -2.6
0 .81,13  smV .  

 )ن0.75.    (احسب المدة الزمنیة التي تستغرقھا  الكرة من لحظة انطالقھا إلى غایة ارتطامھا باألرض   3.6

  

  .30مائال بالنسبة لألفقي بزاویة  مستقیمي ABالجزء  ABCDیتحرك على سكة رأسیة  m = 200 gكتلتھ ) S(جسم صلب 

cm25r1جزء من دائرة شعاعھا  CDأفقي، والجزء  BCالجزء    وزاویتھا60. نعطـي :AB = 1 m  وBC = 50 cm.  

  بدون سرعة بدئیة، ونعتبر االحتكاكات مھملة Aینزلق الجسم من النقطة 
 .D ةعند النقط) S(سرعة الجسم الصلب أحسب  -1

DVالسكة بالسرعة ) S(یغادر  Dعند النقطة  -2


فیخضع فقط لمجال الثقالة، نختار لحظة  

 .Pأصال للتواریخ ویسقط على المستوى األفقي عند النقطة  Dمن النقطة ) S(مرور 
 .یھما، واحسب قیمتDحدد إحداثیتـي متجھة السرعة عند النقطة  -3
);;(في المعلم ) S(أوجد معادلة مسار  -4 jiD


.  

),(أوجد اإلحداثیات  -5 PP yx  حیثP  ھي نقطة سقوط)S ( على المحور),( xD.  

أحسب  -6
Pt و

PV  .اللحظة و السرعة للجسم مباشرة قبل السقوط   

أوجد قیمة الزاویة التي تكونھا -7
PV


),(مع المحور  xD.  

  




