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:1تمرين 

∆، علما أنه يدور بزاوية حول محور ثابت في حركة دوران منتظم نعتبر قرص  = 0,5rad خالل
∆المدة  =0,1s أجسب:

.tr.min-1و rad.s-1السرعة الزاوية بالوحدتین - 1
.دور الحركة وترددھا - 2
.دورة 20بعد المسافة التیقطعتھا نقطة من محیط القرص - 3

.20cmنعطي قطر القرص 

:2تمرين 

:محور ثابت ھي صلب في دوران حول من جسم Mالمعادلة الزمنیة لحركة نقطة 
s(t)=0.20t+0.30 حیث :s بالمتر وt بالثانیة

.حدد طبیعة حركة الجسم معالل جوابك - 1
.Mحدد السرعة الخطیة للنقطة - 2
.10st=أحسب المسافة التي قطعتھا النقطة في اللحظة - 3
)أكتب المعادلة الزمنیة - 4 .20cmأنھا تبعد عن محور الدوران بالمسافة لحركتھا علما (

:3تمرين 

من جسم صلب صلب في Mيمثل المبیان التالي تغیرات األفصول الزاوي بداللة الزمن لنقطة 
.جوران حول محور ثابت 

:باستعمال المبیان - 1
.حدد طبیعة حركة الجسم - 1.1
.Mحدد السرعة الزاوية للنقطة - 1.2
.f(t)=أكتب المعادلة الزمنیة - 1.3

تبعد عن محور الدوران بالمسافة Mعلما أن النقطة - 2
10cm.

.أحسب سرعتھا الخطیة - 2.1
.s=f(t)أكتب المعادلة الزمنیة لألفصول المنحني - 2.2

منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة



:4تمرين 
من جسم صلب في دوران حول محور ثابت ، خالل مدد زمنیة متتالیة Mنسجل مواضع نقطة 

=ومتساوية قیمتھا  .¼فنحصل على التسجیل الممثل في الشكل أسفله بالسلم . 40

ثم مثل متجھة السرعة عند ھذه . M3و M2و M1في المواضیع Mأحسب قیم سرعة النقطة - 1
.المواضع 

.؟ علل جوابك Mما طبیعة حركة النقطة - 2
.أحسب سرعتھا الزاوية - 3
)و s(t)أكتب المعادلتین الزمنیتین - 4 وتاريخ لحظة أصال لألفاصیل المنحنیة والزاوية M0باعتبار (

.أصال لألفاصیل M1تسجیل 

:5تمرين 

، من بین الممیزات التقنیة المبینة من 18mmلقطع البالط مجھزة بقرص من الماس قطره آلة
.2950tr/mnطرف الصانع نقرأ سرعة دوران القرص  

.rad/sما ھي قیمة السرعة الزاوية للقرص المعبر عنھا ب - 1
.أحسب السرعة اللحظیة لحبة من مسحوق الماس المتواجدة في محیط القرص - 2
بالنسبة لحبة تنفصل عن محیط القرص ، عین المدة الزمنیة الالزمة لكي تصل ھذه الحبة - 3

.لشخص يبعد عن القرص بمترين 
.النظارات الواقیة من طرف األشخاص أو الذين يشتغلون على مقربة منھا علل المطالبة بحمل- 4

:6تمرين 
.tr.min-1.33=حول محور ثابت بسعة زاوية ثابتة R=30cmقرص شعاعه ريدو

.ما طبیعة حركة القرص - 1
.أعط قیمة السرعة الزاوية للقرص - 2
.المعلم األرضي أحسب السرعة الخطیة لنقطة من محیط القرص في - 3
.دقائق 5أحسب المسافة المقطوعة من طرف نقطة من محیط القرص في - 4
استنتج الزاوية التي يكسحھا شعاع القرص في نفس المدة واستنتج عدد الدورات المنجزة - 5

.من طرف القرص 


