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لتحقیق ذلك .یرید العب كرة قدم إنجاز ضربة حرة مباشرة
على مسافة )أنظر الشكل(یضع الالعب الكرة في النقطة  = =من المرمى الذي ارتفاعھ25,0 2,44

تكون زاویة ⃗سرعة بدئیة ــــــــیقذف الالعب الكرة ب = .مع الخط األفقي30°
نعتبر الكرة جسما صلبا نقطیا ونھمل تأثیرات الھواء ، كما 

=قالة منتظما وشدتھ نعتبر مجال الث 10 ..
)بین أن مسار الكرة ینتمي الى المستوى الرأسي  -1 , ,⃗ ⃗ ).
)حدد معادلة المسار في المعلم  -2 , ,⃗ ⃗ .و  و بداللة (
.عب من تسجیل الھدف باعتبار الكرة تمر محادیة للعارضة األفقیةاللالتي تمكن ااألفقیةما ھي قیمة السرعة-3

:2تمرین 

نعتبرھا (ألعاب القوى ، قذف أحد األبطال كرة حدیدیة خالل 
=كتلتھا )نقطیة على ارتفاعAمن نقطة 7,35 ℎ = ون ــــــتك⃗من سطح األرض بسرعة بدئیة 1,8

=زاویة  .مع المستوى األفقي 45°
فصول ذات األ) السقوط نقطة (Cتسقط الكرة عند النقطة  = ).أنظر الشكل(Oالنقطةمن19,43

: نعطي
=: شدة الثقالة* 10 .
.و و و ℎداللة برأوجد معادلة المسا-1
. و و و ℎبداللة أوجد تعبیر السرعة البدئیة -2

.أحسب 
.الذي تصل الیھ الكرة أوجد االرتفاع -3
.عند االرتفاع ⃗حدد احداثیات متجھة السرعة -4
.عند النقطة ⃗حدد منظم متجھة السرعة -5
.(Ox)مع اتجاه المحور Cعند النقطة ⃗التي یكونھا اتجاه متجھة السرعة أوجد قیمة الزاویة -6

منتدیات علوم الحیاة و األرض بأصیلة
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=تنطلق كریة ، كتلتھا  عند لحظة Aمن موضع ، 500
.نعتبرھا  أصال للتواریخ بسرعة 

=: نعطي 10 h=2 mو  .
، ونعطي (⃗,A)نختار معلما لدراسة الحركة على الجزء 

منحنى تغیرات سرعة مركز القصور الكریة على الجزء 
:بداللة الزمن 

.علل جوابكحركة الكریة على الجزء طبیعة ما-1
وقیمة السرعة استنتج قیمة احداثیات متجھة التسارع -2

.البدئیة 
.ني لنیوتن أحسب شدة قوة االحتكاكبتطبیق القانون الثا-3
أحسب .4بعد المدة علما أن الكریة تصل الى النقطة -4

.باستعمال طریقتین
اثیر تتواصل الكریة حركتھا في مجال الثقالة المنتظم تحت

أصال جدیدا نأخذ لحظة وصولھا الى النقطة .وزنھا فقط 
⃗, O)المعلم للتواریخ ونختار المعلم  , لدراسة  ھذه ⃗(

.حركة ال
.y(t)و x(t)أوجد تعبیر المعادالت الزمنیة للحركة -5
gبداللة Cأوجد تعبیر لحظة وصول الكریة الى النقطة -6
.أحسب قیمتھا .hو 
.Cسرعة الكریة لحظة وصولھا الى النقطة أحسب قیمة -7
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