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:1تمرین 

خالل سقوطھا تخضع القطرة لقوة احتكاك .، في الھواء رأسیا بدون سرعة بدئیة rتسقط قطرة ماء ، كرویة الشكل شعاعھا 
=:المائع  .سرعة القطرةVثابتة و ηحیث 6

=: معطیات  20    ،= 1,8.10 =: ،     الكتلة الحجمیة للماء. 1000 .
g=9,8m. الكتلة الجمیة للھواء    ،  := 1,3 .

.بین أن دافعة أرخمیدس مھملة أمام وزن  القطرة-1
.أثبت المعادلة التفاضللیة لحركة القطرة-2
.أحسب السرعة الحدیة للقطرة-3

:2تمرین 

في أنبوب مملوء بالغلیسییل كتلتھ mتسقط رأسیا كریة فوالذیة كتلتھا 
⃗شدة قوة االحتكاك المائع تحقق العالقة الحجمیة  = − ⃗

حسب العالقة rوبشعاع الكریة ثابتة تتعلق بلزوجة السائل Kحیث  = 6.
:الدراسة التجریبیة لسرعة الكریة بداللة الزمن أعطت المبیان التالي

=:معطیات  5  ،= 4,1 = 1260 .     ، = 9,8 .
:بین أن المعادلة التفاضلیة للكریة تكتب على الشكل -1
2-+ . = (1 − . )
.عبر عن السرعة الحدیة للكریة وحدد مبیانیا قیمتھا -3
.لزوجة الغلیسیریناستنتج قیمة -4

:3تمرین 
،كریة t=0، عند اللحظة Oنحرر بدون سرعة بدئیة انطالقا من النقطة 

=كتلتھا =وشعاعھا 20 داخل سائل كتلتھ الحجمیة 1 = 1200 ..



⃗: یكتب تعبیر قوى االحتكاك المائع المطبقة من طرف السائل على الكرة على الشكل = −6 ⃗
: نعطي.شعاعھا rمتجھة سرعة الكریة و ⃗ھو معامل لزوجة السائل على الكرة و : حیث 

=و =: حجم الكرة  10 /.
.أجرد القوى المطبقة على الكریة أثناء حركتھا واكتب تعبیرھا المتجھي-1
بتطبیق القانون الثاني لنیوتن بین أن المعادلة التفاضلیة التي تحققھا سرعة مركز قصور -2

+: الكریة تكتب على الشكل =
.Bو Aحدد تعبیر كل من 

.Bو Aبداللة وتعبیر الزمن الممیز ℓأوجد نعبیر السرعة الحدیة -3
یمثل المنحنى جانبھ تغیرات سرعة مركز قصور الكرةسرعة مركز قصور الكریة بداللة الزمن -
.و ℓحدد مبییانیا قیمتي .
=: تحقق من أن -5 =و 1,66 6,33 ..

.ηلسائل استنتج قیمة معامل لزوجة ا-6
یكتب تغیرات أنسوب مكز قصور الكریة یكتب -7

): على الشكل  ) = ℓ( + − )
:بین أن حل المعادلة التفاضلیة ھو ( ) = ℓ(1 − )

:4تمرین 

الدورة العادیة  علوم فیزیائیة2012میكانیك االمتحان الوطني 

من تحدید بعض المقادیر الحركیة ولزوجة تمكن دراسة سقوط جسم صلب متجانس في سائل لزج 
.السائل المستعمل

mثم نسقط فیھ كریة متجانسة كتلتھا نمأل أنبوبا مدرجا بسائل لزج وشفاف كتلتھ الحجمیة 
.t=0بدون سرعة بدئیة عند اللحظة Gومركز قصورھا 

.بالنسبة لمعلم أرضي نعتبره غالیلیا Gندرس حركة 
).1الشكل(رأسي موجھ نحو األسفل ⃗على محور zباألنسوب tظة عند اللحGنمعلم موضع 

غیر ⃗عند أصل التوایخ وأن دافعة أرخمیدس ⃗منطبق مع أصل المحور Gنعتبر أن موضع 
.مھملة بالنسبة لباقي القوى المطبقة على الكریة



⃗ننمذج تأثیر السائل على الكریة أثناء الحركة بقوة احتكاك  = − معامل kو tعند لحظة Gمتجھة سرعة ⃗حیث ⃗
.ثابت موجب
:المعطیات 

=: شعاع الكریة - 6,00.10
=: كتلة الكریة - 4,10.10

.نذكر أن شدة دافعة أرخمیدس تساوي شدة وزن الحجم المزاح للسائل 
+تكتب على الشكل Gبتطبیق القانون الثاني لنیوتن ، بین أن المعادلة التفاضلیة لحركة -1 =

.حجم الكریةVو و mو gبداللة شدة الثقالة Bوتعبیر mو kبداللة Aمحددا تعبیر 

.حجم الكریةVو و mو gبداللة شدة الثقالة Bوتعبیر mو kبداللة Aمحددا تعبیر 
)تحقق أن التعبیر -2 ) = (1 − .الزمن الممیز للحركة =لتفاضلیة ، حیث حل المعادلة ا(
.Bو Aلمركز قصور الكریة بداللة أكتب تعبیر السرعة الحدیة -3
حدد مبیانیا , بداللة الزمن ، الذي یمثل تغیر السرعة 2نحصل بواسطة عدة معلوماتیة مالئمة على منحنى الشكل -4

.و قیمتي 

.kأوجد قیمة المعامل -5
=: للسائل وفق العالقة التالیةمع شعاع الكریة ومعامل اللزوجة kیتغیر المعامل -6 6

.للسائل المستعمل في ھذه التجربة حدد قیمة 
=: كالتالي Gتكتب المعادلة التفاضلیة لحركة -7 7,57 − لجدول أوجد ، باعنماد طریقة أولیر ومعطیات ا5

وقیمتي 

منتدیات علوم الحیاة و األرض بأصیلة


