
 

 

 assilah.com-www.svt 
 

 : 1تمرين 

 

 دورة في الدقيقة. 1800غير قابل للتشويه حركة دوران حول محور ثابت بسرعة ثابتة قيمتها  (D)ينجز قرص 

𝑟𝑎𝑑). عبر عن السرعة الزاوية لدوران القرص بالوحدة  -1 𝑠⁄ )  

 . 𝑐𝑚 6و    𝑐𝑚 12تبعدان عن محور الدوران تباعا بالمسافتين    𝑁و   Mأحسب السرعة الخطية لنقطتين  -2

 و ذلك باستعمال سلم مناسب .  Nو  Mمثل في تبيانة متجهتي السرعة الخطية في الموضعين  -3

 

 : 2تمرين 

 ا المتطابقين.، ثبت احدهما على الأخرى، لهما حركتا دوران حول محوريهم 𝑑2و  𝑑1( قطراهما تباعا 2( و  )1بكرتان )-1

 أنجز تبيانة لهذا التركيب . -أ

 (.2قياس السرعة الخطية لنقطة من حافة البكرة ) 𝑉2( و 1قياس السرعة الخطية لنقطة من حافة البكرة ) 𝑉1يمثل  -ب

عبر عن 
𝑉1

𝑉2
 . 𝑑2و    𝑑1بدلالة  

 دون انزلاق . 𝑉. يتحرك الشريط بسرعة  𝑑2و  𝑑1نصل بكرتين، محوارهما متوازيان، بشريط قطرا البكرتين هما  -2

 أنجز تبيانة التركيب. -أ

أوجد تعبير خارج  -ب
𝜔1

𝜔2
 .  𝑑2  و  𝑑1بدلالة  

 : 3تمرين 

 
 دورة في الدقيقة . 33ينجز قرص 

 ما طبيعة حركة القرص . -1

 حركة نقطة متحركة من القرص. ما طبيعة -2

 القرص.أوجد قيمة السرعة الخطية لنقطة من محيط  -3

 دقيقة ؟ 22ما المسافة التي تقطعها هذه النقطة خلال  -3

 . cm 30نعطي : قطر القرص هو 
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 : 4تمرين 

 لإنجاز دورة كاملة. 𝑠 86164تدور الأرض حول المحور المار من قطبيها في المعلم المركزي الأرضي بحيث تستغرق 

𝑅أحسب السرعة الخطية لنقطة من سطح الأرض توجد على خط الإستواء حيث شعاع الأرض  -1 = 6380 𝑘𝑚 . 

 من مركز الأرض .  𝑘𝑚 42200يوجد قمر اصطناعي يمكن اعتباره نقطيا على بعد  -2

 هذا القمر يبدو ساكنا بالنسبة لمعلم أرضي. 

 م المركزي الأرضي؟ ما طبيعة حركة هذا القمر الاصطناعي في المعل -2-1

 أحسب قيمة السرعة الزاوية لهذا القمر الاصطناعي في المعلم المركزي الأرضي. -2-2

 ما قياس سرعته الخطية في هذا المعلم؟ -2-3

 

 : 5تمرين 

 من جسم صلب في دوران حول محور ثابت هي: Mالمعادلة الزمنبة لحركة نقطة 

𝑠(𝑡) = 0,70𝑡 +  بالمتر. 𝑠(𝑡)بالثانية و  𝑡حيث       0,03

 ماطبيعة حركة الجسم الصلب؟ -1

𝑡عند اللحظة  Mالأفصول المنحني للنقطة  حدد قيمة -2 =  و سرعتها الخطية . 0

 .t بدلالة الزمن Mللنقطة  𝜃(𝑡)أوجد تعبير الأفصول الزاوي ،   𝑐𝑚 30هو  Mإذا علمت أن قطر المسار الدائري للنقطة  -3

 : 6تمرين 

من جسم صلب في دوران حول محور ثابت ،  Mنسجل مواضع نقطة 

𝜏خلال مدد زمنية متتالية ومتساوية قيمتها  = 40 𝑚𝑠  . 

 فنحصل على التسجيل الممثل في الوثيقة جانبه بالسلم الحقيقي.

 

. ثم مثل  𝑀6و   𝑀4و   𝑀2في المواضع  Mأحسب قيم سرعة  -1

 متجهة السرعة في هذه المواضع.

 ؟ علل جوابك . Mما طبيعة حركة النقطة  -2

 أحسب سرعتها الزاوية . -3

أصلا   𝑀0باعتبار  𝜃(𝑡)و  𝑠(𝑡)أكتب المعادلتين الزمنيتين  -4

 أصلا للتواريخ. 𝑀1للأفاصيل المنحنية والزاوية و تاريخ تسجيل 

 



 

 

 

 : 7تمرين 

 
 من جسم صلب في دوران حول محور ثابت. Mيمثل المبيان التالي تغيرات الأفصول الزاوي بدلالة الزمن لنقطة 

 

 باستغلال المبيان : -1

 حدد طبيعة حركة الجسم . -أ   

 . Mحدد السرعة الزاوية للنقطة  -ب   

 . 𝜃(𝑡)أكتب المعادلة الزمنية  -ج   

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

 أحسب سرعتها الخطية . -أ   

𝑠أكتب المعادلة الزمنية للأفصول المنحني  -ب    = 𝑓(𝑡) . 

 

 : 8تمرين 

 
يمثل المبيان التالي تغيرات السرعة الزاوية بدلالة الزمن لجسم صلب في 

 دوران حول محور ثابت .

 

 صف مرحلتي الحركة. -1

 السرعة الزاوية في المرحلة الأولى من الحركة.حدد  -2

 أحسب عدد الدورات المنجزة خلال هذه المرحلة. -3

 : 9تمرين 

𝑅دوران حول محور ثابت مسارا دائريا شعاعه  من متحرك في Mترسم نقطة  = 2𝑚  سرعتها الزاوية ثابتة . 

 𝜔 = 2𝑟𝑎𝑑. 𝑠−1 . 

𝑡عند اللحظة  = 1𝑠   تحتل الموضعA  ذي الأفصول الزاوي𝜃 =
𝜋

6
 . 

 . Mلحركة النقطة  𝜃(𝑡)أوجد المعادلة الزمنية  -1

 ما هي سرعتها الخطية ؟ -2

 ما هي المدة الزمنية لكي ينجز المتحرك دورة كاملة ؟ -3

 



 

 

 : 12تمرين 

 
 من ضمن أنظمة نقل الحركة النظامان الممثلان في الشكلين التاليين :

 

 نفترض أن السير لا ينزلق على مجرى البكرتين. حيث 1نعتبر النظام  -1

 حدد منحى دوران البكرة الثانية . -1.1   

 . 𝜔2و    𝜔1أوجد العلاقة بين سرعتيهما الزاويتين  -2.1   

 . ما قيمة تردد البكرة الثانية ؟  1𝐻𝑧تدور البكرة الأولى بانتظام بتردد يساوي  -3.1   

𝑅2نعطي :      = 2𝑅1 

 حيث نفترض أن الدولابين يدوران بدون انزلاق. 2النظام  نعتبر -2

 حدد منحى دوران الدولاب الثاني . -1.2   

أثبت العلاقة التالية :  -2.2   
𝜔1

𝜔2
=

𝑛1

𝑛2
 و ددي أسنان الدولابين 𝜔2و   𝜔1بين سرعتهما الزاويتين   

         𝑛1   و𝑛2 .   

𝑝نعطي العلاقة :           =
2𝜋𝑅

𝑛
 المسافة بين سنين مختلفين او خطوة الأسنان . 𝑝ث حي  

 : 11تمرين 

 
𝑅 متجانسا شعاعه  (𝐷)نعتبر قرصا  = 0,3𝑚  متعامد مع مستواه و يمر من مركز  (∆)في دوران حول محور ثابت

 . 𝐺قصوره 

 

𝜔𝑖باستعمال طريقة التأطير :                -1 =
𝜃𝑖+1−𝜃𝑖−1

2𝜏
 

 . 𝑀6و   𝑀2    ،𝑀4في كل من المواضع   Mأوجد قيمة السرعة الزاوية للمتحرك 

 

 



 

 

 

 ما طبيعة حركة القرص ؟ علل جوابك. -2

أصلا  𝑀2أصلا للأفاصيل و لحظة مرور الجسم من    الموضع  𝑀0باختيار  𝜃(𝑡)أكتب المعادلة الزمنية للأفصول الزاوي  -3

 للتواريخ .

 دوران القرص . أحسب التردد لحركة -4

لنقطة من القرص تبعد عن محور  الدوران بالمسافة  𝑉السرعة -5
𝑅

2
 . 

 دورات . 5أحسب المدة الزمنية اللازمة لكي ينجز القرص  -6

 أصلا للأفاصيل و لحظة تسجيلها أصلا للتواريخ . 𝑀0نأخذ النقطة  -7

 . 𝑠(𝑡)أعط المعادلة الزمنية لحركة باستعمال الأفصول المنحني     

 

 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة
 

 

 

 



 

 

 

 

 : 12تمرين 

 

 نعطي الشكل اسفله تغيرات الأفصول المنحني بدلالة الزمن :

 

 ؟ 𝑀ما طبيعة حركة النقطة  -1

 . 𝑀لحركة دوران النقطة  𝑠0عين الأفصول البدئي  -2

𝑠أكتب المعادلة الزمنية  -3 = 𝑓(𝑡)  لحركة النقطة𝑀 . 

تبعد عن محور الدوران  𝑁أحسب قيمة السرعة الخطية لنقطة  -4

𝑅𝑁بالمسافة  = 25 𝑐𝑚    : نعطي𝑅𝑀 = 30cm  . 

 استنتج السرعة الزاوية للجسم الصلب . -5

خلال المدة  𝑀لحركة النقطة  𝑠𝑀∆ما هي قيمة التغير المنحني  -6

𝑡∆الزمنية  = 2,5 𝑠 . 

خلال المدة  𝑁لحركة النقطة  𝜃𝑁∆استنتج قيمة التغير الزاوي  -7

𝑡∆الزمنية  = 2,5 𝑠   ثم قارنها بالتغير الزاوي ب∆𝜃𝑁 . 

 

 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة
 


