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:1تمرين 

:أحسب الطاقة الحركیة في الحاالت التالیة 
.ي مفاعل نووي فv=64km.s-1وسرعته mn=1,67.10-27kgحركة نوترور كتلته - 1
.V=900km.h-1وسرعتھا M=150tحركة طائرة كتلتھا - 2
باعتبار األرض كرة تعبیر عزم . رضي األمركزي المعلم الحركة دوران الكرة األرضیة في - 3

∆قصوھا  =.
.كتلة األرض MT=6.1024kgحیث 

.شعاعھا RT=6400kmو 
23h56min4s: الیوم الفلكي 

وشعاعھا m=1kgكتلتھا 1800tr.min-1نة حول محور تماثلھا بالسرعة حركة دوران أسطوا- 4
r=10cm وتعبیر عزم قصورھا∆ =

:2تمرين 

نثبت . ني عجالت السیارات ، نستعمل حالیا آلة تحتوي أساسا على محرك وجھاز إلكتروموازنةل
في . ثابتة ويةبسرعة زا(∆)العجلة بمورد المحرك ، التي يمكنھا من الدوران حول محور ثابت 

القیمة D=50cmالنظام العادي للدوران ، تأخذ السرعة الخطیة لنقطة من محیط العجلة ذات قطر 
V=80km.h-1.

.أحسب السرعة الزاوية لدوران العجلة - 1
∆ھو (∆)علما أن عزم قصور العجلة بالنسبة لمحور دورانھا - 2 =0,80.kg.m2.

.أحسب طاقتھا الحركیة 

:3تمرين 

توجد على ارتفاع ، mكتلتھا (S)يرة يقذف أحمد رأسیا نحو األعلى كو
h=1,0m، بسرعة من سطح األرضV0=4,0m.s-1.

.أنظر الشكل
.الذي تصل إلیه الكويرة Hحدد  اإلرتفاع - 1
.سرعة الكويرة عند وصولھا الى سطح األرض V2أحسب - 2

.ونھمل اإلحتكاكات g=9,80N.kg-1: نعطي 

منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة
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:4تمرين 

:فوق سكة تنتمي الى مستوى رأسي ومتكونة من جزئین m=200gينزلق جسم كتلته 
.r=60cmوشعاعه Oمركزه ABجزء دائري - 
.BCجزء مستقیمي - 

.بدون سرعة بدئیة Aينطلق الجسم من النقطة - 1
: نأخذ . B، أحسب سرعة الجسم عند النقطة ABباعتبار اإلحتكاكات مھملة طول الجزء 

g=9,8N.kg-1 شدة الثقالة.
⃗باعتبار ان اإلحتكاكات مكافئة لقوة . قبل أن يتوقف BC=80cmيقطع الجسم المسافة - 2

.fأحسب BCثابتة طول الجزء 

:5تمرين 

يشغل السائق المكابح . V=100kmh-1بالسرعة رتسیm=900kgكتلتھا نعتبر سیارة 
d=86mفتتوقف السیارة عن الدوران وتنزلق على اتجاه في نفس المحور على مسافة 

∆خالل المدة  = .أن تتوقف نھائیا قبل 5,60
.أحسب الطاقة الحركیة للسیارة قبل تشغیل الفرامل- 1
شدتھا ⃗قوة اإلحتكاك نعتبر . أجرد القوى المطبقة على السیارة أثناء عملیة الكبح - 2

.⃗أحسب شدة .لمنحاھا ثابتة ، لھا نفس اتجاه الحركة ومعاكسة 
.أثناء عملیة الكبح ⃗أحسب القدرة المتوسطة للقوة - 3

:6مرين ت

∆عزم قصورھابواسطة محرك يدور قرص =3,0.10-

2kg.m2 45=بسرعة زاويةtr.s-1 . نوقف المحرك
أن فیتوقف القرص تحت تأثیر مزدوجة اإلحتكاك بعد 

.دورة 120تنجز 
وجة اإلحتكاك الذي نعتبره ثابتا أحسب عزم مزد- 1
=، فیدور القرص بسرعة ثابتة قیمتھا نشغل من جديد المحرك - 2 45 .s-1 استنتج

.خالل دقیقة شغل المحرك وقدرته 

:4تمرين 

:فوق سكة تنتمي الى مستوى رأسي ومتكونة من جزئین m=200gينزلق جسم كتلته 
.r=60cmوشعاعه Oمركزه ABجزء دائري - 
.BCجزء مستقیمي - 

.بدون سرعة بدئیة Aينطلق الجسم من النقطة - 1
: نأخذ . B، أحسب سرعة الجسم عند النقطة ABباعتبار اإلحتكاكات مھملة طول الجزء 

g=9,8N.kg-1 شدة الثقالة.
⃗باعتبار ان اإلحتكاكات مكافئة لقوة . قبل أن يتوقف BC=80cmيقطع الجسم المسافة - 2

.fأحسب BCثابتة طول الجزء 

:5تمرين 

يشغل السائق المكابح . V=100kmh-1بالسرعة رتسیm=900kgكتلتھا نعتبر سیارة 
d=86mفتتوقف السیارة عن الدوران وتنزلق على اتجاه في نفس المحور على مسافة 

∆خالل المدة  = .أن تتوقف نھائیا قبل 5,60
.أحسب الطاقة الحركیة للسیارة قبل تشغیل الفرامل- 1
شدتھا ⃗قوة اإلحتكاك نعتبر . أجرد القوى المطبقة على السیارة أثناء عملیة الكبح - 2

.⃗أحسب شدة .لمنحاھا ثابتة ، لھا نفس اتجاه الحركة ومعاكسة 
.أثناء عملیة الكبح ⃗أحسب القدرة المتوسطة للقوة - 3

:6مرين ت

∆عزم قصورھابواسطة محرك يدور قرص =3,0.10-

2kg.m2 45=بسرعة زاويةtr.s-1 . نوقف المحرك
أن فیتوقف القرص تحت تأثیر مزدوجة اإلحتكاك بعد 

.دورة 120تنجز 
وجة اإلحتكاك الذي نعتبره ثابتا أحسب عزم مزد- 1
=، فیدور القرص بسرعة ثابتة قیمتھا نشغل من جديد المحرك - 2 45 .s-1 استنتج

.خالل دقیقة شغل المحرك وقدرته 

:4تمرين 

:فوق سكة تنتمي الى مستوى رأسي ومتكونة من جزئین m=200gينزلق جسم كتلته 
.r=60cmوشعاعه Oمركزه ABجزء دائري - 
.BCجزء مستقیمي - 

.بدون سرعة بدئیة Aينطلق الجسم من النقطة - 1
: نأخذ . B، أحسب سرعة الجسم عند النقطة ABباعتبار اإلحتكاكات مھملة طول الجزء 

g=9,8N.kg-1 شدة الثقالة.
⃗باعتبار ان اإلحتكاكات مكافئة لقوة . قبل أن يتوقف BC=80cmيقطع الجسم المسافة - 2

.fأحسب BCثابتة طول الجزء 

:5تمرين 

يشغل السائق المكابح . V=100kmh-1بالسرعة رتسیm=900kgكتلتھا نعتبر سیارة 
d=86mفتتوقف السیارة عن الدوران وتنزلق على اتجاه في نفس المحور على مسافة 

∆خالل المدة  = .أن تتوقف نھائیا قبل 5,60
.أحسب الطاقة الحركیة للسیارة قبل تشغیل الفرامل- 1
شدتھا ⃗قوة اإلحتكاك نعتبر . أجرد القوى المطبقة على السیارة أثناء عملیة الكبح - 2

.⃗أحسب شدة .لمنحاھا ثابتة ، لھا نفس اتجاه الحركة ومعاكسة 
.أثناء عملیة الكبح ⃗أحسب القدرة المتوسطة للقوة - 3

:6مرين ت

∆عزم قصورھابواسطة محرك يدور قرص =3,0.10-

2kg.m2 45=بسرعة زاويةtr.s-1 . نوقف المحرك
أن فیتوقف القرص تحت تأثیر مزدوجة اإلحتكاك بعد 

.دورة 120تنجز 
وجة اإلحتكاك الذي نعتبره ثابتا أحسب عزم مزد- 1
=، فیدور القرص بسرعة ثابتة قیمتھا نشغل من جديد المحرك - 2 45 .s-1 استنتج

.خالل دقیقة شغل المحرك وقدرته 



:7تمرين 

، (∆)حول محور تماثلھا r=5,0cmوشعاعھا m=1,0kgكتلتھا (S)ندير أسطوانة متجانسة 
في البداية تكون . P=1,5Wرة میكانیكیة ثابتة دكز قصورھا ، بواسطة محرك ذي قريمر بم

.األسطوانة متوقفة 
.f=20Hzلكي يصبح ترددھا أحسب المدة الزمنیة الالزمة - 1

.نھمل األحتكاكات 
تحت تأثیر مزدوجة احتكاك األسطوانةالمحرك ، فتتوقف ، نوقف f=20Hzعند التردد - 2

(∆)عزم قصور األسطوانة بالنسبة لمحور تماثلھا . دورة 980ثابت ، بعد إنجاز Mعزمھا 
∆ھو  =.

.Mأحسب 

:8تمرين

=يمثل الشكل التالي نضدا ھوائیا مائال بالزاوية  (S)وخیاالبالنسبة للمستوى األفقي ، 20°
تدور (P)قابل لإلمتداد ، كتلته مھملة ، ملفوفا حول مجرى بكرة مثبتا بخیط غیر m=400gكتلنه 

.بدون احتكاك (∆)حول محور تماثلھا 

متتالیة بدون سرعة بدئیة ، ونسجل حركته خالل مدد زمنیة Oنحرر الخیال من النقطة - 1
:نحصل على التسجیل التالي بالسلم الحقیقي .40ms=ومتساوية 

.M4و M2أحسب سرعة المتحرك في كل من الموضعین - 1.1
(S)بتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة على الخیال . نعتبر أن الحركة تتم بدون احتكاك - 1.2

:، بین أن تعبیر توتر الخیط ھو M4و M2بین الموضعین  = ( sin − .أحسب . (

.r=20cm، علما أن شعاعھا ھو ∆عین عزم قصور البكرة - 1.3



، ينفلت الخیط من البكرة ، ويستمر vA=m.s-1بالسرعة Aعند وصول الخیال الى الموضع - 2
(S) في حركة فوق النضد ، لیصل الى الموضعB بالسرعةvB=1,5m.s-1.
.تتم باحتكاك (S)بین أن حركة - 2.1
.AB=40cmأحسب شدة قوة اإلحتكاك علما أن - 2.2

g=9,81N.kg-1: نعطي 

:9تمرين 

.L=1,00mمعلقة بخیط طوله m=200gيتكون نواس بسیط من كرة كتلتھا 
=الكرة عن موضع توازنھا حیث يكون الخیط زاوية نزيح  مع الخط الرأسي ونحرھھا بدون 70°

.g=9,8N/kgنعطي . إلحتكاكات نھمال.سرعة بدئیة 

.الكرة ومثل على الشكل متجھتھا أجرد القوى المطبقة على - 1
.أحسب سرعة الكرة عند مرورھا من موضع توازنھا - 2
. Ec0=0,98Jبطاقة حركیة قیمتھا ،توازنھا من موضع ،الموجودة في حالة سكون ندفع الكرة - 3

التي يكونھا الخیط مع الخط الرأسي أحسب الزاوية القصوية 

منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة


