
  
 
 
 

  4تمرین 

یتطلب التعرف على بعض  إن التغلب على ھذه التحدیات.یعتبر القفز على الخنادق بواسطة الدراجات الناریة أحد التحدیات التي تواجھ المجازفین
mBC، وأخرىABیتكون مسلك المجازفة من قطعة مستقیمة .الشروط التي یجب توفرھا لتحقیق ھذا التحدي 3,56 تمیل عن األفق بزاویة

10 وخندق عرضھ ،md 30  - بجسم ) الدراجة+دراج( موعةمجننمذج ال -الشكل
kgmوكتلتھGقصورهمركز S)(صلب  1200 . ²/10عطىن smg .  

smvAبسرعة 0tفي اللحظة Aبالنقطة S)( المجموعةتمر  /10وفي اللحظة ،

st 51  تمر من النقطةB بالسرعةBv  قصورتغیرات سرعة مركز )  2-الشكل(یمثل 

  .بداللة الزمن المجموعة
  : بیان ماعتمادا على ال -1
  .S)(المجموعةحدد طبیعة الحركة، ثم استنتج تسارع  - 1-1

  .ABأحسب المسافة المقطوعة - 1-2

Fلقوة دفع المحرك BCفي الجزء المجموعةتخضع  -2


، وقوة احتكاك شدتھا
Nf 500د شدة حدبتطبیق القانون الثاني لنیوتن، . ،القوتان ثابتتان وموازیتان للمسار

Fالقوة


  .ABنفس قیمة التسارع على الجزءمجموعة حتى تبقى لل
و خالل حركتھا تخضع  Cvبسرعةوتغادرھا  Cإلى النقطةS)( المجموعةتصل  -3

⃗�  المجموعة الى قوة احتكاك تابثة تعبیرھا = −5.   اصال للتواریخعتبر لحظة المغادرة ن  ⃗�
),(في المعلم 3-1 CyCx ، حدد المعادالت الزمنیة لحركة الجسم)(S .  

   ستسقط في الخندق S)(المجموعة  ھل - 3-2

  5تمرین 

 α = 30°بالزاویة  ABبدون سرعة بدئیة وفق المستوى المائل  A، ینزلق من النقطة (S)نتترك جسم نقطي . نھمل تأثیر الھواء وكل االحتكاكات
ضمن  A،B،C،Oبحیث تكون النقاط  (r)شعاعھ  (O)مركزه  (BC)بمسلك دائري  Bمماسیا في النقطة  ABیتصل ).  AB = L( بالنسبة لالفقي 

   m = 0,2 kg  ،g = 10 m.s-2  ،L = 5 m  ،r = 2 mكتلة الجسم : نعطى.  الشكل.  نفس المستوي األفقي
  .ثم احسب قیمتھا .L،g،αبداللة  Bبالنقطة   عند مروره  (S)أوجد تعبیر سرعة الجسم  – 1
  .Cفي النقطة  (S)حدد خصائص متجھة سرعة الجسم  – 2
  .احسب قیمتھا. خالل انزالقھ على المستوي   المائل (S)الطریق على الجسم  تعبیر شدة القوة التي تطبقھا  m،g،αأوجد بداللة  – 3
احسب شدة القوة التي تطبقھا الطریق  .vI = 7,37 m.s-1بالسرعة  Iبالنقطة  (S)یمر الجسم .   (BC)أخفض نقطة من المسار الدائري  Iلتكن   -4

  .Iعند النقطة  (S)على الجسم 
  لیقفز في (BC)یغادر المسار  Cإلى النقطة  (S)عند وصول الجسم  –5
 .Mفي النقطة  B  ،Cعلى المستوي األفقي المار بالنقطتین  (S)یسقط الجسم . الھواء 

  .Cلحظة مغادرة الجسم النقطة  ( t=0 )نأخذ اصل التوریخ 
cx���⃗ )أوجد في المعلم  - 5-1  , cy���⃗   .(S)لمسار الجسم  y = f(x)المعادلة الدیكارتیة  ( 
  .  Mفي النقطة (S)لحظة سقوط الجسم   tM حدد - 5-2
  . Mمباشرة قبل السقوط في  (S) سرعة الجسم  VM حدد - 5-3
  CMاحسب المسافة  - 5-4

أوجد قیمة الزاویة التي تكونھا - 5-5
MV


),(مع المحور  MC.  

  الجسم الى قمة المسارفیھا التي سیصل  tFاوجد قیمة اللحظة  - 5-6
  6تمرین 

)للكرة في كل لحظة في المعلم المتعامد الممنظم   Gتتم معلمة مركز القصور .ننجز الدراسة في المرجع األرضي الذي نعتبره غالیلیا  , , , )o i j k
 

في .

0vبسرعة  Oیسدد العب كرة سلة من النقطة  t=0اللحظة 


ن  . من سطح األرض  h=2,10mعلى ارتفاع  Oتوجد  .مع األفقي α=51°زاویة  تكوِّ

 . d=6,25mمركز السلة ھي  Cوالمستقیم الرأسي المار من  Oالمستقیم الرأسي المار من  المسافة بین 
   Gینجح ھذا الالعب في إحراز الھدف حیث یمر مركز قصور الكرة ) .أنظر الشكل ( 

  ..من سطح األرض  h’=3,05mالذي یوجد على ارتفاع  Cمن مركز السلة 
Gaأوجد إحداثیات متجھة التسارع  1-1


  .لمركز قصور الكرة  

vاستنتج إحداثیات متجھة السرعة    1-2


OGوإحداثیات متجھة الموضع  


 .في كل لحظة  
 .أوجد معادلة المسار    1-3

0: بین أن تعبیر سرعة الكرة عند لحظة التسدید ھو -2 .
cos 2( tan )

C

C C

x g
v

x z 



  أنسوبھا  Czو  Cأفصول النقطة  Cx، حیث 

 .حدد ارتفاع الكرة،بالنسبة لسطح األرض، عند قمة المسار  -3
 . أمام مركز السلة لیتمكن من صد الكرة بلمسھا بأطراف أصابعھ  1mعلى أي ارتفاع یجب أن تصل ید مدافع یوجد على مسافة 

  . g=9,81m/s2، شدة الثقالة  r=12cm، شعاع الكرة  m=620gكتلة الكرة :   معطیات 
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