
قة الوضع الثقالیة تمارين طا

assilah.com-www.svt

=: نأخذ في جمیع التمارين  9,8 .
:1مرين ت

بذلك مختلف المواضع یحتلفيمكنه أن ينتقل راسیا  m=2kgكتلته Mا نعتبر حسما صلبا نقطی
.بالمتروالمدرج و الموجه نحو األعلى الرأسي Ozعلى المحور 

.z=2نأخذ كحالة مرجعیة لطاقة الوضع الثقالیة النقطة ذات األنسوب - 1
.z2=-4و z1=6أحسب طاقة الوضع الثقالیة عندما يكون في الموضع 

. z=-1وضع الثقالیة النقطة ذات األنسوب نأخذ كحالة مرجعیة لطاقة ال- 2
و z2=0و z1=-4: حسب طاقة الوضع الثقالیة عندما يكون الجسم في المواضع التالیة أ

z3=-1.

:2تمرين 

في بناية تتكون من طابق سفلي وثالث m=50kgيوجد طفل كتلته 
.طبقات فوق الطابق األرضي 

.الوضع الثقالیة نعتبر سطح األرض الحالة المرجعیة لطاقة- 1
:أحسب طاقة الوضع الثقالیة للطفل عندما يوجد 

.في الطابق السفلي - 1.1
.في الطابق الثاني - 1.2

.نعتبر الطابق التاني مرجعا لطاقة الوضع الثقالیة - 2
:طاقة الوضع الثقالیة عندما يوجد الطفل Eppأحسب 

.في الطابق السفلي - 2.1
.في الطابق الثالث - 2.2

:3تمرين 
M=500gكتلتھا : نعلق بحامل كرة فلزية متجانسة وغیر مجوفة 

،r=5cmوشعاعھا 
أنظر الشكل m=50gوكتلته L=50cmطوله OAبواسطة حبل 

جانبه
نزيح المجموعة المكونة من الحبل و الكرة عن موضع توازنھا 

=المستقر بزاوية  20°
:الثقالیة بكم تتغیر أثناء ھذه اإلزاحة ، طاقة الوضع 

.للكرة - 1
.للحبل - 2
.للمجموعة - 3
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:5تمرين 

نريد الحصول على ماء من بئر بواسطة دلو معلق بحبل يمر عبر مجرى بكرة كما يوضح الشكل 
.أسفله

.نختار سطح األرض أصال لمحور األناسیب 
أحسب طاقة الوضع الثقالیة للدلو ، عندما يأخذ الموضع في الشكل ، في الحالتین - 1

:التالیتین 
 حالة مرجعیة لطاقة الوضع الثقالیة كعندما نختار سطح األرض.
 حالة مرجعیة لطاقة الوضع الثقالیة كعندما نختار مستوى الماء.
غیر طاقة  الوضع الثقالیة عندما ينتقل مركز قصور الدلو من مستوى الماء الى أحسب ت- 2

ماذا تستنتج؟. سطح األرض في كل من الحالتین أعاله 
.m=10kg:نعطي كتلة الدلو

:6تمرين 

وكتلتھا 50cmℓ=، طولھا OBيمكن لساق متجانسة 
m=600g ثابت (∆)، أن تدور في مجال الثقالة ، حول محور

. Oأفقي يمر بطرفھا 
مركز حیث ق في موضع توازنھا غیر المستقر نضع السا

، ثم نزيحھا قلیال عن ھذا الموضع (∆)فوق المحور Gقصوھا 
.بدون سرعة بدئیة 

:5تمرين 
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التي تكونھا الساق مع الخط للساق بداللة الزاوية Eppعبر عن طاقة الوضع الثقالیة - 1
.(∆)الرأسي المار من  

كز قصور الساق أصال لمحور األناسیب الموجه نحو األعلى و رلمG0نختار الموضع البدئي 
Epp=0 عند ھذا الموضع.

=من القیمة أحسب تغیر طاقة الوضع الثقالیة عندما تمر - 2 =الى القیمة 15° 150°
.

:7تمرين 

:يتكون منABCDفوق مدار  m=400gكتلته (S)ينتقل جسما صلبا 
.AB=3mطوله ABجزء مستقیم - 
.R=50cmشعاعه CBجزء دائري - 
.CD=2mجزء مستقیم طوله - 

نختار ). ABCنھمل اإلحتكاكات على الجزء (بدون سرعة بدئیة Aمن الموضع (S)نطلق الجسم 
Epp=0 عند الموضعC أصل األناسیب حیثz=0.

.واحسب قیمتھا sin60°و ABو gبداللة Bفي الموضع (S)سرعة VBعبر عن - 1
.Cو Bفي كل من الموضعین أحسب طاقة الوضع الثقالیة - 2
.Cأحسب الطاقة الحركیة في الموضع باستعمال مبرھنة الطاقة الحركیة - 3
،أحسب شغل قوة األحتكاك بین منعدمة Dفي النقطة (S)إذا كانت سرعة الجسم - 4

.Dو Cالموضعین 

:8تمرين 

نريد أن نجعل عمودا ھاتفیا ، كتلته 
m=150kg وطولهL=3m في وضع رأسي

سطح العلى ملقى بعد أن كان في البداية 
.رض األفقي لأل

نعتبر أن . بمحرك Aلتحقیق ذلك نربط طرفه 
GAبالمسافة Aمركز قصور العمود يبعد عن 

g=9,81N/kg: نعطي .=GAحیث 



لألرض نختار السطح األفقي . ثابتة فوق السطح Bللعمود أن يدور حول نقطة Bيمكن للطرف 
.وأصاللألناسیب مرجعا لطاقة الوضع الثقالیة 

:أوجد طاقة الوضع الثقالیة للعمود في الحالتین 
=زاوية عندما يكون العمود -  .مع المستوى األفقي 60°
.عندما يكون العمود في وضع رأسي - 

:9تمرين 

طوله ABيتكون من جزء مستقیم ABCDفوق مدار m=200gكتلته (S)ينتقل جسما صلبا 
AB=2m وجزء دائريCB شعاعهr=3m وجزء مستقیمCD.

=بسرعة Aمن الموضع (S)ينطلق  3 ة بسرعBفیصل الى الموضع . = 2 ..
.كحالة مرجعیة لطاقة الوضع الثقالیة Oنأخذ المستوى األفقي المار من 

.ABوالجزء (S)ما طبیعة التماس بین - 1
.أوجد شدتھا ABثابتة وموازية للجزء ⃗علما أن قوة االحتكاك مكافئة لقوة - 2

g=10N.kg-1: نأخذ 

.Dو Cو Bاحسب طاقة الوضع الثقالیة في كل من المواضع - 3
استنتج سرعة Dبتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة أوجد قیمة الطاقة الحركیة عند الموضع - 4

. Dعند (S)الجسم 

منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة


