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:1تمرین 
,O)ي تعلى مستوى مقرون بمعلم دیكارMیتحرك جسم نقطي  ,⃗ :حیث المعادلتان الزمنیتان كالتالي ⃗( = −2 + 3…( )= − + 3… ( )

≤حیث  0
.ما طبیعة الحركة على كل محور ؟ علل جوابك-1
ما طبیعتھ؟. y=f(x)أوجد معادلة المسار -2
,O)في المعلم ⃗والتسارع ⃗أوجد تعبیر متجھتي السرعة -3 ,⃗ .tبداللة الزمن ⃗(
.متباطئة ومتسارعة حدد المجالین الزمنیین الذي عنده تكون الحركة على التتابع -4

:2تمرین 
)في معلم (S)لجسم صلب Gمكنت الدراسة التجریبیة لحركة مركز قصور  , من الحصول على المعادلة الزمنیة  (⃗

: التالیة ( ) = 2 + 2 + 0,5
)في المعلم Gھو أفصول حیث  , ⃗)

:حدد اعتمادا على المعادلة الزمنیة 
.(S)طبیعة حركة الجسم -1
.Gلحركة aقیمة التسارع -2
=عند أصل التواریخ Gموضع -3 0
=ھي  (S)تكون السرعة اللحظیة للجسم عند اللحظة -4 4 .حدد التاریخ .

:3تمرین 

)في معلم Mتتحرك نقطة مادیة  , ,⃗ :وفق المعادلة الزمنیة التالیة رعلى طول المحو(⃗ ( ) = 16 − 6
.بالثانیةبالمتربحیث 
=عند اللحظة Mأوجد موضع النقطة -1 1.
أصل المعلم؟Oمن النقطة Mفي أي لحظة تمر النقطة المادیة -2
=أحسب السرعة المتوسطة للنقطة المادیة بین الحظتین -3 =و 0 2.
.یة تھا البدئعأوجد تعبیر السرعة اللحظیة للنقطة المادیة عند لحظة معینة واستنتج سر-4
.Mالتي ستتوقف عندھا النقطة المادیة والمواضع tحدد اللحظات -5

في أي لحظة یكون التسارع منعدم؟
.متسارعة ومتباطئةMحدد المجالین الزمنیین الذي تكون فیھ حركة -6
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:4تمرین 

.ABCDعلى سكة m=100gنعتبره نقطیا ، كتلتھ (S)یتحرك جسم صلب 
=مائل بزاویة AB=L=1,5mحیث الجزء  30˚

.مستقیمي BCالجزء 
=ربع دائرة شعاعھا الجزء  1,5.
=: نعطي 10 ..

=النتائج التالیة ABعلى الجزء (S)اعطت الدراسة التجریبیة لحركة  احداثیة متجھة السرعة على حیث  . 3
.الحركةوفقھي تتم ذالOxالمحور 

.ABتتم باحتكاك على الجزء (S)بتطبیق القانون الثاني لنیوتن بین أن حركة -1
.شدة قوة االحتكاك fأحسب  -2
.أحسب . mو fو αو ABو gبداللة Bعند النقطة (S)سرعة الجسم أوجد -3
.Cسرعة الجسم عند النقطة ما قیمة .بدون احتكاك BCDحركتھ على الجزء (S)یتابع الجسم -4
.و rو gو بداللة  Mعند النقطة (S)سرعة الجسم بتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة أوجد تعبیر -5
.و و rو gو mبداللة Mبتطبیق القانون الثاني لنیوتن أوجد شدة القوة المطبقة من طرف السكة عند النقطة -6

:5تمرین 

=نرسل نحو األعلى فوق مستوى مائل بزاویة  في ازاحة m=1kgكتلتھ (S)بالنسبة للمستوى االفقي ، جسما صلبا 30°
.مستقیمیة 

عندما یكون Oxموازیة للمحور ⃗بسرعة بدئیة متجھتھا (S)ینطلق الجسم 
⃗بسرعة Aویمر من (⃗,O)منطبقا مع أصل المعلم Gمركز قصوره 

(S)أصال لألفاصیل ولحظة مرور Oنختار الموضع .Bلیتوقف عند النقطة 
=ذي االفصول Aمن النقطة  .أصال للتواریخ75

=: (S)نعطي المعادلة الزمنیة لسرعة مركز قصور الجسم  −6 + 3
.(S)، واستنتج طبیعة حركة الجسم Gلحركة aأحسب التسارع -1
.OBاستنتج المسافة .(S)لحرك مركز قصور الجسم x(t)أكتب المعادلة الزمنیة -2
⃗بتطبیق القانون الثاني لنیوتن ، أوجد شدة القوة .ثابتة ⃗یطبق المستوى المائل قوة احتكاك -3

g=10m.s-2: نعطي 
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:6تمرین 

موضوعا فوق m=200gكتلتھ (S)نعتبر جسما صلبا -1
نطبق .مستوى أفقي بحیث یتم التماس بینھما بدون احتكاك 

=شدتھا⃗قوة أفقیة ثابتة  0,5
حیث Aالنقطة انطالقا من تسمح بتحریكھ على المستوى االفقيو

موازي ⃗خط تأثیر القوة .التي نعتبرھا أصل المعلم كان ساكنا و
.األفقي نھمل االحتكاكات على الجزء .للمستوى األفقي 

=نأخذ  10 .
.لمركز قصوره أحسب قیمة التسارع -1.1
.(S)ما طبیعة حركة الجسم -1.2
)أكتب المعادالت الزمنیة للحركة -1.3 )و ( .(t=0)أصل معلم الزمن Aنعتبر اللحظة التي كان فیھا في الموضع .(

=موضع انطالقھ بدون سرعة بدئیة بمسافة Aتبعد عن النقطة Bفي نقطة - 2 مستوى (S)، یصعد الجسم 1,8
=مائال بالنسبة للمستوى االفقي بزاویة  مطبقة علیھ ، خط تأثیرھا موازي للمستوى المائل ⃗حیث تبقى نفس القوة 45°

=ك في ھذه الحالة ھو یتم باحتكاك وأن معامل االحتكا(S)نعتبر أن التماس بین المستوى المائل والجسم . 0,1.
.أحسب قیمة .وو و بداللة أكتب تعبیر قیمة التسارع -2.1
خالل حركتھ على المستوى المائل ؟ أكتب المعادالت الزمنیة للحركة (S)ما ھي طبیعة حركة مركز قصور الجسم -2.2 ( )و ( ).
.قبل توقفھعلى المستوى المائلیمكن أن یقطعھا الجسمأحسب المسافة الدنویة التي -2.3
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