
  
 
 
 

1تمرین   
0vإرسال، یقذف العب تنس بمضربھ الكرة بسرعة أفقیة إلنجاز


mhعلى ارتفاع  تي توجدال Aومن النقطة 00,2 من سطح األرض وعلیھا أن تجتاز

mDشباك علوه  90,0.ھو  بین الالعب والشباك مسافةال m12  . و نختار لحظة ارسال الكرة اصال للتواریخt=0   

في المعلم  -1


),( oyoxحدد المعادالت التفاضلیة للحركة إھمال تأثیر الھواءبو.  

  .لحركة الكرة أكتب المعادالت الزمنیة -2

:بین أن معادلة المسار ھي -3
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  فوق الشباك ؟ cm10حتى تمر الكرة بـ  0vما ھي قیمة  -4

  .لشباك ل الكرة أحسب قیمة سرعة اجتیاز-5

1.80,9:عطى ن . واستنتج مدى القذیفة أحسب مدة السقوط،-6  smg. 

2تمرین   

حركة الكرة درس ن Oمن نقطة⃗�������  ، بسرعة بدئیةmكتلتھا كرة 0tنقذف عند اللحظة
,⃗�,R(O غالیليفي المعلم ال ,⃗�,O) نعتبر أن حركة الجسم تتم في المستويو   (⃗� نھمل .  (⃗�

تغیرات قیمة سرعة القذیفة   جانبھ بیانمیمثل ال.كل من مقاومة الھواء و دافعة أرخمیدس
  .   Mو النھائي  O البدئي بداللة الزمن بین الوضعین

  .كرة مثل القوى الخارجیة المطبقة على  العلى تبیانة  -1
  .)المعادالت التفاضلیة ( بتطبیق القانون الثاني لنیوتن بیّن طبیعة الحركة -2
 .أوجد المعادالت الزمنیة لكل من السرعة والموضع -3

  .xv0المركبة  قیمةثم  0vالسرعة البدئیة  القیمةحدد بیان مال من خالل -4

  .yv0التي قذف بھا الجسم و قیمةاستنتج قیمة كل من الزاویة -5

مثل كل من -6 tvxو tvy الزمنيفي المجالst )88,10( .  

 .نقطة سقوط الكرة Mحیث  OM استنتج  المسافة األفقیة -7
 .حدد احدثیات قیمة المسار -8

3تمرین   
 قصورنعتبر حركة  مركز  ، ولتسھیل الدراسة   D = 21,69 mالعالمي  بقذفھا مسافة في لعبة رمي الجلة  ، تمكن العب من تحطیم الرقم القیاسي  

  : حیث توفرت لدیھ المعلومات التالیة منافس، دراسة  ھذه الرمیة  الكرة فقط ، أراد مدرب العب
    V 0 = 13,7 ms-1بسرعة  بدئیة      h = 2,62 mتم قذف الكرة من ارتفاع  -
  . α = 430 القذف زاویة - 
بداللة  Vx  ،Vyوبواسطة تجھیز مناسب تمت محاكاة القذف وتم الحصول على المنحنیین   

  )Oy(و  ) Ox (السرعة على المحورین  على التوالي احثیات متجھة  Vx ،Vyالزمن  حیث 
  :دراسة نتائج المحاكاة  -1
  )Ox(على المحور دراسة حركة مركز القذیفة   - 1-1
   t = 0القذیفة في اللحظة  قصورلسرعة مركز  V0xالمركبة حدد  -1- 1-1
   .مع تعلیل اإلجابة ) Ox (على المحور القذیفة  قصورطبیعة حركة مركز الحدد  -2- 1-1
  قمة المسارعند  )Ox(على المحور  قصورسرعة مركز ال Vsxالمركبة حدد  -3- 1-1
   . البدئیة للقذفدراسة الشروط  - 1-2
    t = 0لسرعة في اللحظة ل V0yالمركبة قیمة حدد  -1- 1-2
   V0 = 13,7 ms-1، و   α = 430تحقق من أن القیم السابقة تتوافق مع زاویة القذف  -2- 1-2
  : القذیفة  قصورسرعة مركز  متجھةدراسة  - 1-3
  حدد لحظة وصول مركز القذیفة الى قیمة المسار -1- 1-3
  .المسار  عند قمةالقذیفة  قصورسرعة مركز  حدد ممیزات متجھة -2- 1-3

0Vالسرعة  متجھتيأرسم  -3- 1-3


    ،SV


القذف  وعند  القذیفة لحظة  قصورلمركز     

  .مسار ال قمة من ھامرور
  : القذیفة  قصورالدراسة النظریة لحركة مركز  -2
  .حدد متجھة التسارع , بتطبیق القانون الثاني لنیوتن  في معلم نعتبره غالیلي  - 2-1
   أوجد المعادالت الزمنیة للحركة  - 2-2
  رنھ مع النتائج السابقةاحدد اللحظة التي یصل فیھا القدیفة الى قمة المسار و ق - 2-3
   المسارحدد معادلة  - 2-4
 Dالقیمة حدد المدي و قارنھ مع  - 2-5
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