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:1تمرين 

دون احتكاك حول قابلة للدوران ، بL=1mوطولھا mعتبر ساقا كتلتھا ن
بالنسبة عزم قصور الساق . أفقي يمر من أحد طرفیھا (∆)محور 

∆ھو (∆)للمحور  =.

=نزيح الساق عن موضع توازنھا الراسي بزاوية  ثم نحررھا 60°
أحسب السرعة الزاوية .z=0عند Epp=0بدون سرعة بدئیة نأخذ 

نعطي .لمركز قصور الساق عندما تمر من موضع توازنھا المستقر
.g=9,8N.kg-1: شدة الثقالة 

:2تمرين 

يمر (∆)وعزم قصورھا بالنسبة لمحور أفقي ثابت r=10cmنلف حول مجرى بكرة ، شعاعھا 
∆بمركزھا  = .m=500gكتلته (S)، خیط ثبت في طرفه جسم صلب 4.10

متزحلقا نحو Oبدون سرعة بدئیة من النقطة (S)نحدث بواسطة محرك دوران البكرة ، فینطلق 
)األعلى حسب الخط األكبر میال للمستوى  الذي يكون زاوية ( = . مع المستوى األفقي 30°

نأخذ .جرى البكرة نھمل جمیع االحتكاكات والخیط نعتبره غیر مدود وكتلته مھملة والينزلق على م
g=9,8N.kg-1.

.x=OGبداللة أفصوله (S)مركز قصور Gمربع سرعة v2يمثل الشكل جانبه تغیرات 

بداللة (S)للجسم Ec(S)عبر عن الطاقة الحركیة - 1
.xاألفصول 

ثم أحسب قیمتھا لحظة مرور rو ∆و xبداللة (P)للبكرة Ec(P)أوجد تعبیر الطاقة الحركیة - 2
(S) بالموضعA . نعطي :OA=d=1m.

ويتابع ھذا األخیر مساره على (S)، ينفصل الخیط عن الجسم Aبالموضع (S)عند مرور 
)المستوى  لحظة (S)أوجد تعبیر الطاقة المیكانیكیة للجسم .Bلیصل الى أعلى موضع (

.dو و gبداللة Aمروره من الموضع 



.مرجعا لطاقة الوضع الثقالیة Oلنقطة نأخذ المستوى األفقي المار من ا
.Bعند النقطة (S)الطاقة المیكانیكیة للجسم Em(B)حدد قیمة - 3
.ABاستنتج قیمة المسافة - 4

:3تمرين 

يتكون من جزء مستقیم طوله ABCDينتقل فوق مدار m=0,5kgنعتبر جسما نقطیا كتلته 
AB=2m ومن جزء دائري ،ABC شعاعهr=0,5m.
.g=10N/kgوشدة الثقالة °60=نعطي 

.بدون سعة بدئیة Aمن النقطة (S)نطلق الجسم 

.نعتبر االحتكاكات مھملة - 1
. θو gو mو rبداللة Aفي الموضع (S)أوجد تعبیر الطاقة المیكانیكیة للجسم - 1- 1

Em(A)أحسب 
.Bفي الموضع (S)أحسب طاقة الوضع الثقالیة والطاقة الحركیة للجسم - 2- 1
.Dعند وصوله الى الموضع (S)أحسب سرعة الجسم - 3- 1

نتیجة قوى االحتكاك التي 4m/sتساوي Bفي الموضع (S)في الواقع سرعة الجسم - 2
.(S)ثابتة ومنحاھا معاكس لمنحى حركة الجسم ⃗نعتبرھا مكافئة لقوة 

.ABأحسب الطاقة المفقودة على شكل حرارة أثناء األنتقال - 1- 2
.⃗أحسب شدة القوة - 2- 2

:4تمرين 

:المكون من ABCD، قابال للحركة على المسار m=0,6kgنعتبر جسما صلبا كتلته 
 -ABطوله جزء مستقیمAB=3m مائل بالزاوية= .بالنسبة للمستوى األفقي 50°
 -BC جزء من دائرة شعاعھاr=80cm.
 -CDأفقي طوله جزء مستقیمCD=3m.

.تتم بدون احتكاك ABCبدون سرعة بدئیة ، الحركة على المسار Aمن النقطة Sنطلق الجسم 
.مرجعا لطاقة الوضع الثقالیة Cنختار المستوى األفقي المار من 



.أصال لألناسیب Cنعتبر النقطة 

.قیمتھا أحسبA.في الموضع Sالحركیة للجسم عبر عن طاقة الوضع الثقالیة والطاقة - 1
Bع في الموضSأحسب كال من طاقة الوضع الثقالیة والطاقة الحركیة للجسم - 2
Cفي الموضع Sكال من طاقة الوضع الثقالیة والطاقة الحركیة للجسم أحسب - 3
Cأحسب شدة قوة اإلحتكاك بین النقطتین .بسرعة منعدمة Dنقطة الالى Sيصل الجسم - 4

.CDقال استنتج كمیة الحرارة المحررة خالل اإلنت. Dو 

:5تمرين 

نصف دائرة مركزه بدون سرعة بدئیة فوق مسار Aمن نقطة m=100gكتلته Sنحرر جسما صلبا 
O وشعاعهR=20cm.

كحالة Bونأخذ المستوى األفقي المار من النقطة . تتم بدون احتكاك Sنفترض أن حركة الجسم 
.Ozمركز المسار مطابقة ألصل المحور Oمرجعیة لطاقة الوضع الثقالیة ، والنقطة 

:Sأحسب الطاقة المیكانیكیة للجسم - 1
.Aعند النقطة - 1- 1
.Bعند النقطة - 2- 1

.Bعند النقطة Sاستنتج سرعة الجسم - 2
.Bقطة أن يصعد ألیھا نعد تجاوز النSالتي يمكن للجسم Cحدد موضع النقطة - 3



؟Cبعد تجاوز Sماحركة - 4
g=9,8N/kg: نعطي 

:6تمرين 

فیتحرك بدون احتكاك Oانطالقا من النقطة v0صغیرة بسرعة بدئیة أبعاده Sنرسل جسما صلبا 
=على مستوى مائل بالزاوية  .بالنسبة للخط األفقي 30°

.1أنظر الشكل من المستوى المائل Aلحظة وصوله الى النقطة Sتنعدم سرعة الجسم 

كما ھو مبین في dبداللة المسافة المقطةعة Ecتتغیر طاقته الحركیة Sخالل حركة الجسم 
.2الشكل 

.لجسم صلب في حركةأعط نص مبرھنة الطاقة الحركیة - 1
.d=0,6mعند قطعه المسافة Sبتطبیق ھذه المبرھنة ، عین شغل وزن الجسم - 2
.v0ثم استنتج قیمة سرعته البدئیة . Sللجسم mأوجد قیمة الكتلة - 3



فقي ة عند المستوى األفي مجال الثقالة منعدمSقة الوضع الثقالیة للجسم نعتبر أن طا- 4
.Aالمار من النقطة 

.Oفي مجال الثقالة في الموضع Sللجسم Eppأحسب قیمة طاقة الوضع الثقالیة - 4.1
Aو Oكته بین النقطتین رأثناء حSللجسم Emھل تنحفظ الطاقة المیكانیكیة الكلیة - 4.2

علل جوابك ؟؟
g=10N/kg: نعطي 

منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة


