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𝑚أحسب شغل وزن جسم ، كتلته  = 100𝑔 ،: في الحالات التالية 

  يسقط من ارتفاعℎ1 = 15𝑚 . 

  يصعد بارتفاعℎ2 = 2𝑚 . 

  ينزاق فوق سطح مائل بزاوية𝛼 = 𝐴𝐵ى مسافة لبالنسبة للمستوى الأفقي ع 30° = 3𝑚 . 

𝑔نعطي :    = 10𝑁 𝑘𝑔⁄ 

 

𝑚كتلته  Sيصعد جسم صلب  = 500𝑔  بسرعة ثابتة∨= 2 𝑚 𝑠⁄   على سكة مائلة بزاوية𝛼 = 10° 

 بالنسبة للمستوى الأفقي .

شدتها  Sقوة الاحتكاك المطبقة من طرف السكة على الجسم 

𝑓 = 1𝑁    ومنحاها معاكس لمتجهة السرعة∨⃗⃗  . 

الحبل على السكة بواسطة حبل مرتبط بمحرك،  Sيتم جر الجسم 

المطبقة   �⃗�هملة، نعتبر أن اتجاه القوة غير قابل للامتداد وكتلته م

 اتجاهها يوازي الخط الاكبر ميلا. Sمن طرف الحبل على الجسم 

 .واحسب شداتها Sأجرد القوى المطبقة على الجسم  -1

على   3𝑚احسب أشغال هذه القوى خلال انتقاله بمسافة  -2

 المستوى المائل .

 .  �⃗�أحسب القدرة المبدولة من طرف القوة  -3

 

𝑚كتلته  (𝑆)يتحرك جسم صلب  = 10𝑘𝑔 يبين الشكل أسفله: فوق سكة تتكون من ثلاثة أجزاء كما 

 
 

  الجزء𝐴𝐵  مستقيمي مائل بزاوية𝛼 = 𝐴𝐵بالنسبة للخط األفقي طوله  30° = 25𝑚 . 

  الجزء𝐵𝐶  مستقيمي أفقي طوله𝐵𝐶 = 50𝑚 . 

  الجزء𝐶𝐷  دائري شعاعه𝑟 = 2𝑚  ومركزه𝑂  نعطي𝜃 = 𝛼  و𝑔 = 10 𝑁. 𝑘𝑔−1 . 
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𝑓وشدتها  𝐴𝐵مماسية للمسار  𝑓نعتبر االحتكاكات مكافئة لقوة  𝐵إلى  𝐴خالل انتقال الجسم من  -1 = 15𝑁 . 

 دون سلم. ثم مثلها ب  𝐴𝐵خالل االنتقال  (𝑆)أجد القوى المطبقة على الجسم  -1.1   

 أحسب شغل وزن الجسم خالل هذا االنتقال ما طبيعته ؟ -2.1   

 احسب شغل قوة االحتكاك خالل هذا االنتقال ما طبيعته ؟ -3.1   

𝑘علما ان معامل االحتكاك الساكن هو  -1.1    =  . 𝑅أحسب شدة القوة  0,2

 القوى المطبقة على الجسم خالل هذا االنتقال. . أحسب شغل كل قوة من 𝐵𝐶نعتبر االحتكاكات مهملة فوق الجزء  -2

′𝑓وشدتها  𝐶𝐷مماسية للمسار  ′𝑓نعتبر االحتكاكات مكافئة لقوة ثابتة  𝐶𝐷خالل االنتقال  -3 = 20𝑁 . 

 . 𝑐𝑜𝑠𝜃و  𝑟بداللة  ℎاعط تعبير  -1.3   

 .𝐷إلى  𝐶استنتج شغل وزن الجسم خالل انتقال الجسم من  -2.3   

 و حدد طبيعته ؟ 𝐷إلى  𝐶خالل انتقال الجسم من  ′𝑓احسب شغل قوة االحتكاك  -3.3   

 

خلا ل عملية نقل حمولة من سطح الارض إلى طابق علوى نستعمل رافعة 

 من رفع حمولة كتلتها  M، يمكن لهذا المحرك  Mتحتوي على محرك 

𝑚 = 250𝑔   بسرعة ثابتة∨= 0,5 𝑚 𝑠⁄  ،بواسطة مرود أسطواني الشكل ،

𝑟شعاعه  = 10 𝑐𝑚  . ملفوف عليه حبل كتلته مهملة وغير قابل للامتداد 

𝑔نأخذ  = 9,81 𝑁 𝑘𝑔⁄ . 

 أحسب السرعة الزاوية لدوران المحرك. -1

 الحمولة. ة لرفعلتوتر الحبل ، اللازم  𝒫�⃗�أحسب القدرة  -2

من هذه القدرة  %70. علما أن  𝒫خلال الصعود يشتغل المحرك بقدرة  -3

 : يستعمل لرفع الحمولة والجزء الآخر يضيع بفعل الاحتكاكات . أوجد

 للمزدوجة المحركة. 𝑀𝐶العزم  -1.3  

 لمزدوجة الاحتكاك. 𝑀𝑓العزم  -2.3  

 . 𝒫القدرة  -3.3  
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𝑚يصعد متزلج كتلته  = 80 𝑘𝑔  منحدرا مستقيميا ومائلا بالزاوية𝛼 = ، بسرعة ثابتة لقطع المسافة  20°

𝐴𝐵 = 1500 𝑚  . 

مع  𝛽يخضع المتزلج لقوة جر يطبقها حبل اتجاهه يحدد الزاوية 

قوة  طبق السطح الجليدي على المتزلج. ياتجاه المنحدر 

احتكاك ثابتة في اتجاه متجهة السرعة وفي نفس المنحى 

𝑓المعاكس للحركة و شدتها  = 30𝑁 . 

𝑔نعطي :   = 10 𝑁. 𝑘𝑔−1  

أجرد جميع القوى المطبقة على المتزلج و لوازمه ثم مثل  -1

 متجهاتها في الشكل.

 الاحتكاك.أحسب شغل كل من الوزن و قوة  -2

 أحسب شغل قوة الجر التي يطبقها الحبل على المتزلج. -3

 

𝑚نستعمل محركا محركا لجر جسم ، كتلته  = 20 𝑔   بسرعة ثابتة فوق سطح ثابته فوق سطح أفقي ،

𝛼زاوية يكون بواسطة حبل  =  السطح.مع  30°

𝑃عند تشغيل المحرك بقدرة  -1 = 400 𝑊  تكون شدة القوة المسلطة من طرف الحبل على الجسم

𝐹هي  = 140𝑁  . أحسب سرعة الجسم . 

 أوجد شدة قوة الاحتكاك المطبقة من طرف سطح التماس . -2

𝛽السطح المائل بزاوية ينتقل الجسم الآن فوق  -3 =  بالنسبة للسطح الافقي .  15°

لها المحرك كي لا تتغير حركة الجسم مع انحفاظ اتجاه متجهة القدرة الإضافية التي يجب أن يبد ما هي

 القوة ؟ 
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𝑃وزنها  (𝑆)تجر حمولة  = 1000 𝑁  مائل بالزاوية  بسرعة ثابتة ، على سطح مستو و𝛼 = ، بواسطة 30°

 )أنظر الشكل(. 20𝑐𝑚حبل كتلته مهملة ، وملفوف حول أسطوانة شعاعها 

 تدار الاسطوانة بدون احتكاك بواسطة محرك يطبق عليها مزدوجة عزمها ثابت.

 تخضع الحمولة لقوة احتكاك شدتها ثابتة وتساوي 

 𝑓 = 200 𝑁 . 

أجرد القوى المطبقة على كل من الحمولة و الاسطوانة  -1

 ومثل متجهاتها في الشكل .

 أحسب شدة القوة التي يطبقها الحبل على الحمولة . -2

أحسب عزم المزدوجة التي يطبقها المحرك على  -3

 الاسطوانة.

 استنتج قدرة المحرك علما أن سرعة الحمولة هي -1

  ∨= 0,5 𝑚. 𝑠−1 . 

𝑚نقطي كتلته  (𝑆)نعتبر جسم  = 50 𝑔 معلق بخيط كتلته مهملة وغير قابل للامتداد ، طوله 

 𝐿 = 40 𝑐𝑚 . 

𝛼نزيح الجسم عن موضع توازنه بزاوية  = ثم  𝐴للموضع  60°

حيث يكون الخيط  𝐵نحرره بدون سرعة بدئية ليمر بالموضع 

𝛽زاوية  =  مع الشاقولي )أنظر الشكل(. 30°

𝑔نعتبر الاحتكاكات مهملة ، و نعطي :   = 10 𝑁. 𝑘𝑔−1  

 

،  𝐴في الموضع  (𝑆)أجرد القوى المطبقة على الجسم  -1

 ومثلها بدون سلم .

.  𝐵إلى  𝐴أعط تعبير شغل وزن الجسم خلال الانتقال من  -2

 ثم احسب قيمته.

 . ثم احسب قيمته. 𝐶إلى  𝐴استنتج تعبير شغل وزن الجسم خلال الانتقال من  -3
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