
  حركة دقیقة في مجال الثقالة المنتظم تمارین في درس
  1التمرین 

12.6وكتلتھا الحجمیة   r =4cmقبل رمي كرة شعاعھا   8km.h-1أمتار بسرعة 5یقطع العب الكرة الحدیدیة مسافة  .g cm   . عندما قطع

50تكون زاویة  v = 7m.s-1بسرعة  h= 1m الالعب ھذه المسافة یرمي الكرة من ارتفاع      .مع المستوى األفقي   
للكرة على سطح األرض عند الرمي، توجد  G0مطابق مع اسقاط مركز القصور  Oوأصل المعلم . t=0نختار لحظة رمي الكرة أصال للتواریخ 

   .نھمل احتكاك الھواء .   y0 =1m  و   x0 =0حیث  A(x0,z0)إذن الكرة في النقطة 
  نھتم في البدایة لحركة الالعب قبل الرمي  -1
  لحركة مركز القصور الالعب أثناء الحركة   x(t)أوجد المعادلة الزمنیة  - 1-1
 استنتج المدة الزمنیة التي استغرقتھا حركة الالعب - 1-2
  نھتم اآلن بحركة الكرة بعد الرمي– 2
لحركة  z(t)و x(t)القانون الثاني لنیوتن ، أوجد المعادالت الزمنیة  بتطبیق  -2-1

  الكرة
  استنتج معادلة المسارللحركة  - 2-2
 Fما ممیزات متجھة السرعة عند قمة المسار - 2-3
  الذي تصل الیھ الكرة zFما االرتفاع القصوي  - 2-4
  .، حدد ھذه المسافة  Oمن أصل المعلم  xPیرید الالعب نقر كرة أخرى توجد على مسافة  - 2-5
  . xPسرعة الكرة لحظة اصطدامھا مع الكرة المتواجدة على المسافة  vPحدد قیمة  - 2-6
  الحركیةبتطبیق مبرھنة الطاقة  مرة أخرى،  vPحدد السرعة -3

  2تمرین 

تعتبر ریاضة التزحلق على الجلید من الریاضات الشتویة األكثر 
انتشارا في المناطق الجبلیة ، حیث یسعى ممارسوا ھذه الریاضة 

 .إلى تحقیق نتائج إیجابیة و تحطیم أرقام قیاسیة 
  :تتكون حلبة التزحلق الممثلة في الشكل من ثالثة أجزاء   
ل بزاوی�������ة ائ�������م AB=82.7mمس�������تقیم طول�������ھ  ABج�������زء  -

α= 140 بالنسبة للمستوى األفقي 
 ،  L= 100mمستقیم أفقي طولھ  BCجزء  -
    دائري CDجزء  -

 Dو A،B،Cیمر المتزحلق أثناء حركتھ من المواضع .  g= 10m.s-2، نأخذ  m= 65Kgكتلتھ )  S(  ننمذج المتزحلق ولوازمھ بجسم صلب
  . ABفینزلق دون احتكاك على الجزء  بدئیةبدون سرعة  Aینطلق المتزحلق من الموضع  t= 0عند اللحظة  . المبینة في الشكل

  ثم حدد طبیعة الحركة مع التعلیل ؟ αو  gبداللة  الجسم تسارع حركة تعبیربتطبیق القانون الثاني لنیوتن أوجد  -1
  ؟ Bلحظة مروره بالموضع  VBاعتمادا على المعادالت الزمنیة للحركة ، أوجد قیمة السرعة  -2
  .    fالحركة  منحىحیث یخضع لقوة احتكاك ثابتة الشدة و معاكسة ل BCیواصل المتزحلق حركتھ على الجزء  -3

ثم  Bسرعة المتزحلق لحظة مروره بالموضع  VCو  m ،L ،VBبداللة كل من  fشدة قوة االحتكاك  تعبیرالطاقة الحركیة أوجد  مبرھنةبتطبیق 
 ؟ VC= 12m.s-1أن  ااحسب قیمتھا علم

مع المستوى األفقي فیسقط  المتزحلق في  θ= 450حیث تكون الزاویة  VDبسرعة  Dعند مغادرتھ الحلبة ، یمر المتزحلق من الموضع  -4
  .بإھمال تأثیر الھواء أثناء الحركة .  Pالموضع 

 و استنتج معادلة المسار؟ Y(t)و X(t)المعادالت الزمنیة للحركة  حدد -5
  YG= - 5mو  XG= 15mھما  Pعلما أن إحداثیتي المتزحلق عند الموضع  Dلحظة مغادر المتزحلق الموضع  VDحدد قیمة السرعة  -6

  3تمرین 
خالل حصة تدریبیة، وفي غیاب الریاح، حاول العب الغولف  البحث 

  البدئیة التي ینبغيعن الشروط 
دون   Q، كي تسقط في حفرة  Oأن یرسل بھا كرة  الغولف من نقطة 

  KHأن تصطدم بشجرة علوھا 
على نفس  Q للشجرة والحفرة  Kوالموضع  Oالنقطة . توجد بینھما
 ). 1شكل (االستقامة 

  ،  تسارع الثقالة m = 45 gكتلة كرة الغولف   :معطیات
 g = 10 m.s-2  . KH = 5  ؛ OK = 15 m ؛ OQ = 120 m   

   . نھمل دافعة أرخمیدس وجمیع االحتكاكات

 تُكون متجھتھا V0 = 40 m.s-1  بسرعة بدئیة   O، أرسل الالعب كرة الغولف من النقطة ( t = 0 )عند اللحظة  


0V   الزاویة
020  مع

)j,i,O( نختار معلما متعامدا ممنظما مركز قصور الكرة في المستوى الرأسي،  Gلدراسة حركة . المستوى األفقي


   Oأصلھ مطابق للنقطة  

 .   Gإحداثیتي متجھة سرعة مركز قصور الكرة yvو xvبتطبیق القانون الثاني لنیوتن، أثبت المعادلتین التفاضلیتین اللتین تحققھما  -1

 .  استنتج التعبیر الحرفي لمعادلة مسار الحركة. Gلحركة  y(t)و  x(t)أوجد التعبیر الحرفي للمعادلتین الزمنیتین  -2
KBمن مسار مركز قصور الكرة أفصولھا Bنعتبر نقطة  -3 xx   وأرتوبھاBy . اُحسبBy  . ھل تصطدم الكرة بالشجرة ؟ 

بالنسبة للزاویة  -4 V0حدد قیمة . ال تصطدم الكرة بالشجرة 24
السرعة البدئیة التي ینبغي أن یرسل بھا الالعب كرة الغولف كي تسقط  ’

 . Qفي الحفرة 

 




