
قدرة قوةتمارين شغل و
assilah.com-www.svt
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واستنتج طبیعة الشغل في كل AB=25cmخالل اإلنتقال F=10Nشدتھا ⃗أحسب شغل القوة 
:حالة من الحاالت التالیة 

:2تمرين 

الى نقطة Aخالل إنتقال مركز قصوه من نقطة  m=10gكتلته (S)أحسب شغل وزن جسم صلب 
B في كل من الحاالت التالیة:

g=10N.kg-1شدة الثقالة : نعطي 
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فتكون حركة مركز قصورھا حسب m=8,5kgيقوم رياضي أثناء تداريبه برمي كرة حديدية كتلتھا 
:المسار المبین أسفله 

.yO=1,90m: تغادر الكرة يد الرياضي أرتوبھا Oالنقطة 
S ھي أعلى نقطة في المسار إحداثیاتھا:(yS=4,5m;xS=6,72m).
D مدى الحركة أفصوھا:xD=16,20m.
.Dالى Oثم من Sالى Oخالل اإلنتقال من أحسب شغل وزن الكرة - 1
لكي يكون شغل وزن الكرة Mحدد المواضع . Gنقطة تنتمي الى مسار حركة Mنسمي - 2 → ( .محركا ثم لكي يكون مقاوما Mالى Oمن (⃗

:4تمرين 

هسمكm=10kgوكتلته L=4mنعتبر سلما طوله 
ضعیف جدا ، موضوع على سطح األرض بجانب جدار 

).1الوضعیة (
مستندا على الجدار بحیث يكون معه نرفع السلم ونضعه 

=الزاوية  أحسب شغل وزن السلم أثناء )2الوضعیة (30°
.ھذه العملیة 

.g=9,81N.kg-1نأخذ 

:5تمرين 

قابلة للدوران L=50,0cmوطولھا m=200gنعتبر ساقا متجانسة كتلتھا 
ون نحرر الساق من موضع يك. Oxحول المحور األفقي بدزن احتكاك 

=زاوية  زن الساق بین وأحسب شغل Ozمع المحور الرأسي 45°
.Ozوالوضعیة التي يتطابق اتجاھھا مع اتجاه المحور ھذه الوضعیة 

.g=9.81N.kg-1نأخذ 
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، معلق بخیط كتلته مھملة وغیر قابل للمد m=50gجسم نقطي كتلته 
.L=40cmطوله 



=نزيح الجسم عن موضع توازنه بزاوية  ثم Aللموضع 60°
حیث يكون الخیط Bنحرره بدةن سرعة بدئیة لیمر بالموضع 

=زاوية  نعتبر اإلحتكاكات .مع الخط الرأسي أنظر الشكل 30°
g=10N.kg-1: ونأخذ .مھملة 

مثل، بدون سلم ،القوى المطبقة على الجسم في - 1
.Aالموضع 

Bالى Aمن نتقال االأعط تعبیر شغل وزن الجسم خالل - 2
.أحسب قیمته ثم.

Aاستنتنج تعبیر شغل وزن الجسم خالل اإلنتقال من - 3
.ثم أحسب قیمته . Cالى 

:7تمرين 

منحدرا مستقیمیا m=80kgيصعد متزلج كتلته 
=ومائال بالزاوية  ، بسرعة ثابتة على 20°

تحت تأثیر قوة سحب AB=1500mمسافة 
=حدد الزاوية يطبقھا حبل اتجاھه ي 60°.

يطبق السطح الجلیدي على المزلجتین قوة 
احتكاك ثابتة في اتجاه متجھة السرعة وفي 

.f=30N، وشدتھا المنحى المعاكس للحركة 
المطبقة على المتزلج ولوازمه أجرد القوى- 1

.ثم مثجھاتھا في الشكل 
كل من الوزن وقوة اإلحتكاك أحسب شغل - 2
.أحسب شغل قوة السحب التي يطبقھا الحبل على المتزلج - 3

: نعطي 
g=10N.kg-1

:8تمرين 

فوق مستوى P=1000Nلرفع حمولة وزنھا 
=مائل بزاوية  بالنسبة للمستوى 45°

تدور R=20cmاألفقي ، نستعمل بكرة شعاعھا 
بسرعة زاوية ثابتة حول محور ثابت بواسطة 

على نعتبر اإلحتكاكات المسلطة . محرك 
.f=200Nالحمولة مكافئة لقوة وحیدة شدتھا

أجرد القوى المطبقة على الحمولة ومثل - 1
.متجھاتھا على الشكل



.المطبقة من طرف الحبل على الحمولةشدة القوةأحسب- 2
.للمزدوجة المحركة التي يطبقھا المحرك على البكرة أحسب العزم - 3
.v=0,5m.s-1: قدرة المحرك ، علما أن سرعة الحمولة ھي أستنتج - 4

:9تمرين 

1000بسرعة ثابتة تساوي D=10cmندير قرصا متجانسا قطره P=1kWبواسطة محرك قدرته 
.دورة في الدقیقة

.أستنتج السرعة الزاوية للقرص .Hzلدوران القرص بالوحدة Nأحسب التردد - 1
.أحسب السعة الخطیة لنقطة من محیط القرص - 2
.للمزدوجة المحركة التي يطبقھا المحرك على القرص الذي نعتبره ثابتا أحسب العزم -أ- 3

.دورات 10المزدوجة عندما ينجز القرص أحسب شغل ھذه -ب
ماسیا مقرص قوة د كبح حرك القرص، وبالتالي نوقف المحرك عن اإلشتغال ونطبق منري- 4

.F=25Nشدتھا ⃗ى القرص قوة مقاومة عل
.دورة كاملة 50نالحظ أن القرص يتوقف عن الحركة بعد إنجاز 

)Wوأحسب الشغل ⃗مثل على شكل القوة  ⃗).
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