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M

سلسلة تمارين
الترمين:01

تنقل آجرة على مستوي مائل يصنع خط ميله األعظمي مع املستوي األفقي زاوية
 𝛼 = 30°تخضع اآلجرة إلى القوى التالية:
-

𝐹⃗2

𝐹⃗3

القوة  𝐹⃗1حاملها أفقي وشدتها 𝑁 .160
القوة  𝐹⃗2عمودية على خط امليل األعظمي وشدتها 𝑁 .90
القوة  𝐹⃗3موازية لخط امليل األعظمي وشدتها 𝑁 .180

𝐹⃗1
𝛼

• أحسب العمل الذي تنجزه كل قوة عندما تصعد اآلجرة مسافة 𝑚  𝑑 = 3على املستوي
املائل .ما طبيعة هذا العمل؟
الترمين:02
تصعد شاحنة كتلتها 𝑡  𝑀 = 2طريقا مائال ميله  10 %بسرعة ثابتة .𝑣 = 54 𝑘𝑚. ℎ−1
.1
.2
.3
.4

مثل القوى املؤثرة على الشاحنة.
حدد طبيعة األعمال (مقاوم ،محرك ومعدوم).
أحسب شدة القوة املبذولة من طرف محرك الشاحنة إذا افترضنا أن قوى
االحتكاكات مهملة.
أحسب االستطاعة املقدمة من طرف املحرك.

𝛼

نعطيg = 10 𝑁. 𝑘g −1 :

الترمين:03
ٌيسحب متزحلق على الثلج كتلته  𝑚 = 80 𝑘gبسرعة ثابتة 𝑣 = 10 𝑘𝑚. ℎ−1

بواسطة آلة سحب حيث يصنع الحبل الذي يجره زاوية  𝛽 = 50°مع خط امليل
األعظمي ألرضية املسلك في حين يصنع هذا األخير زاوية  𝛼 = 30°مع املستوي
األفقي كما هو مبين على الشكل املقابل .تكافئ مختلف االحتكاكات إلى قوة وحيدة ⃗𝑓

معاكسة التجاه الحركة وشدتها ثابتة 𝑁 .𝑓 = 50
 .1أحص القوى املطبقة على املتزحلق.
 .2أحسب:
أ -شدة القوة التي يطبقها الحبل على املتزحلق.
ب -استطاعة هذه القوة.
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جـ -عمل هذه القوة عندما يرتفع املتزحلق ارتفاعا 𝑚  .ℎ = 2ما طبيعة هذا العمل؟
 .3أحسب عمل الثقل ⃗⃗𝑃 للمتزحلق .ما طبيعة هذا العمل؟
نعطيg = 9,8 𝑁. 𝑘g −1 :

الترمين:04
يمثل الشكل املقابل مخطط الحصيلة الطاقوية لكرية كتلتها  𝑚 = 100 gتسقط سقوطا حرا عند مرورها بالنقطتين 𝐴 و𝐵 .نعطي
g = 10 𝑚. 𝑠 −2
 .1أ -ماذا يمثل 𝐵𝐴𝑊؟ وما هي القوة التي تقوم بهذا العمل أثناء حركة

سقوط الكرية؟
ب -ما طبيعة هذا العمل (محرك أم مقاوم)؟
جـ -أحسب قيمة هذا العمل أثناء انتقال الكرية بين املوضعين 𝐴
و𝐵.
 .2أ -في ماذا يتمثل الوسط الخارجي الذي قدم عمال للكرية؟
ب -أحسب املسافة الفاصلة بين املوضعين 𝐴 و𝐵 ،واستنتج
سرعة مرور الكرية بهاتين النقطتين.

𝐸𝑐 2

𝐽4

𝐸𝑐 1

𝐽2

𝐵𝐴𝑊

وسط خارجي

الكرية

 .3إذا افترضنا أن الكرية تخضع أثناء حركة سقوطها إلى قوة احتكاك الهواء ⃗𝑓 الشاقولية والثابتة بين املوضعين 𝐴 و𝐵.
أ -مثل الحصيلة الطاقوية للكرية املوافقة لهذه الحالة.
ب -استنتج شدة قوة االحتكاك ⃗𝑓 علما أن 𝐽  ،∆𝐸𝐶 = 1,5وأن الكرية ال تتبادل سوى عمال مع الوسط الخارجي.
الترمين:05
يستعمل األطفال في حدائق التسلية لعبة التزحلق املوضحة في الشكل املقابل.
تتشكل الجملة من املستويات املتالحقة التالية:
 املستوي األفقي )𝐵𝐴(.𝑩
 املستوي املائل )𝐶𝐵( طوله 𝑚  𝑙 = 4يميل عن األفق بزاوية .𝛼 = 45° املستوي األفقي )𝐷𝐶(.𝜶
نعطيg = 9,8 𝑁. 𝑘g −1 :
𝑪
𝑫
𝑬
 .1يجلس طفل كتلته  𝑚 = 30 𝑘gعند حافة املستوي )𝐵𝐴( ويبدأ بالتزحلق على املستوي املائل )𝐶𝐵( فينزل بسرعة ثابتة.
أ -كيف تفسر نزول الطفل على املستوي املائل بسرعة ثابتة؟
ب -مثل القوى املطبقة على مركز عطالة الطفل ثم أكتب العالقة الشعاعية التي تربط بينها.
 .2أ -أحسب عمل ثقل الطفل ⃗⃗𝑃 أثناء النزول من 𝐵 إلى 𝐶.

𝑨

ب -استنتج عمل قوة االحتكاك ⃗𝑓 ثم أحسب شدتها.
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 .3إذا افترضنا أن سرعة الطفل عند النقطة 𝐶 هي 𝑠 𝑣𝐶 = 4 𝑚/وأنه يتوقف عند
النقطة 𝐸 من املستوي )𝐷𝐶( تحت تأثير االحتكاك ⃗𝑓 التي نفترضها ثابتة.
أ -مثل الحصيلة الطاقوية للجملة (طفل) بين املوضعين 𝐶 و𝐸.
ب -أكتب معادلة انحفاظ الطاقة املوافقة.
جـ -استنتج املسافة 𝐸𝐶 = 𝑑 التي يقطعها الطفل على املستوي األفقي )𝐷𝐶( قبل توقفه التام.
الترمين:06

ينطلق جسم صلب )𝑆( نقطي ،كتلته  ،𝑚 = 0,1 𝑘gمن النقطة 𝐴 على املسار املستقيم )𝐵𝐴( ،يصل إلى 𝐵 بالسرعة 𝑠𝑣𝐵 = 4 𝑚/

اعتبارا من 𝐵 يصبح املسار دائريا ضمن مستوي شاقولي ،نصف قطره 𝑚  ،𝑟 = 1حتى النقطة 𝐶 ،حيث  .𝛼 = 60°بعد النقطة 𝐶 يجد
الجسم فراغا فيتابع حركته حتى النقطة 𝑁 ثم يعود ليسقط عند النقطة 𝐷( .النقاط 𝐴 𝐵 ،و𝐷 على نفس الخط األفقي)
تهمل قوى االحتكاك ونعتبر g = 10 𝑁. 𝑘g −1
 .1أكتب عبارة الطاقة الحركية للجسم )𝑆( عند النقطة 𝐶.
 .2أحسب قيمة الطاقة الحركية للجسم )𝑆( عند النقطة 𝐶 ،ثم سرعته.
 .3أحسب الطاقة الحركية للجسم )𝑆( عند النقطة 𝐷 ،ثم سرعته.
𝑵
𝑶

𝜶
𝑪
𝑫

𝑨
𝑩

الترمين:07
سيارة )𝑆( كتلتها 𝑚 تنتقل وفق مسار مستقيم من موضع 𝐴 إلى موضع 𝑀 كيفي بدون احتكاك وبدون سرعة ابتدائية تحت تأثير قوة ⃗𝐹

موازية ملساره وفي جهة حركته ،املنحنيين البيانيين التاليين يمثالن تغيرات عمل القوة املحركة ⃗𝐹 أثناء االنتقال 𝑀𝐴 ،األول بداللة املسافة
املقطوعة 𝑀𝐴 = 𝑑 ،والثاني بداللة مربع السرعة  𝑣 2حيث 𝑣 هي سرعة السيارة عند املوضع 𝑀 أي 𝑀𝑣 = 𝑣.
 .1أكتب عبارة عمل القوة ⃗𝐹 بداللة املسافة 𝑑.
 .2بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة ،أوجد عبارة عمل القوة ⃗𝐹 بداللة مربع السرعة .𝑣 2
 .3استنتج من البيانين:
أ -شدة القوة ⃗𝐹.
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)𝑱 𝟑𝟎𝟏( ⃗⃗൯
𝑭𝑾𝑨𝑩 ൫

2
)𝒎( 𝒅

16

0

2
8

𝟐)𝒔𝒗𝟐 (𝒎/

0

الترمين:08
-

جسم )𝑆( نعتبره نقطي (أبعاده مهملة) كتلته  𝑚 = 600 gيتحرك على املسار 𝐶𝐵𝐴 حيث:
𝐵𝐴 مستوي أفقي طوله 𝑚 .𝐴𝐵 = 3
𝑪
𝐶𝐵 مستوي مائل طوله 𝐶𝐵 ويميل على األفق بزاوية .𝛼 = 30°

 يخضع الجسم )𝑆( على املسار 𝐶𝐵𝐴 إلى قوة احتكاك ⃗𝑓 شدتها ثابتة.𝜶
 .1ندفع الجسم )𝑆( من النقطة 𝐴 بسرعة ابتدائية 𝑠 𝑣𝐴 = 6 𝑚/فيبلغ النقطة
𝑩
𝐵 بسرعة 𝑠.𝑣𝐵 = 4 𝑚/
أ -مثل الحصيلة الطاقوية للجملة (جسم )𝑆() أثناء حركة الجسم )𝑆( بين املوضعين 𝐴 و𝐵.
ب -بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين هذين املوضعين ،أوجد شدة قوة االحتكاك ⃗𝑓.
 .2عند بلوغ الجسم )𝑆( النقطة 𝐵 يواصل حركته على املستوي املائل 𝐶𝐵 تحت تأثير ثقله ونفس شدة قوة االحتكاك السابقة.
أ -ما هي طبيعة حركة الجسم )𝑆( على املستوي املائل.
ب -مثل الحصيلة الطاقوية للجملة (جسم )𝑆() بين املوضعين 𝐵 و 𝐶.
جـ -بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين املوضعين 𝐵 و 𝐶 ،أوجد املسافة 𝐶𝐵 التي يقطعها
الجسم )𝑆( قبل يتوقف في املوضع 𝐶.
نعطيg = 10 𝑁. 𝑘g −1 :
)𝑱( 𝒄𝑬
الترمين:09

𝑨

𝑩

من موضع 𝐴 أسفل مستوي مائل 𝐵𝐴 يميل
على األفق بزاوية  ،𝛼 = 30°ندفع جسم
نقطي )𝑆( كتلته 𝑚 وأبعاده مهملة بسرعة
𝛼
ابتدائية  ،𝑣⃗0فيتحرك هذا الجسم على
املستوي املائل بدون احتكاك ،حتى تنعدم سرعته عند املوضع 𝐵 ليقطع مسافة 𝑑
عنذئذ.
𝑴
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املخطط البياني املقابل يمثل تغيرات الطاقة الحركية للجملة (جسم )𝑆() بداللة
املسافة 𝑥 التي يقطعها الجسم )𝑆( أثناء انتقاله من املوضع 𝐴 إلى املوضع الكيفي 𝑀.
 .1اكتب العالقة الرياضية بين 𝐶𝐸 و𝑥.
 .2استنتج قيمة الكتلة 𝑚 للجسم )𝑆( وسرعته االبتدائية .𝑣0
نعطيg = 10 𝑁. 𝑘g −1 :

الترمين:10
يقذف أحمد سهما شاقوليا نحو األعلى بواسطة مسدس لعبة أطفال .نعتبر في الدراسة أن مقاومة الهواء مهملة وأن السهم هو جسم
نقطي كتلته  𝑚 = 50 gوسرعته االبتدائية الشاقولية املوجهة نحو األعلى قيمتها  .𝑣0 = 5 𝑚. 𝑠 −1نأخذ .g = 10 𝑚. 𝑠 −2
في اللحظة  ،𝑡 = 0يقذف السهم من االرتفاع 𝑚  ℎ0 = 1,75عن سطح األرض.
 .1أحسب الطاقة الحركية للسهم لحظة قذفه.
 .2مثل الحصيلة الطاقوية للجملة (سهم) بين أدنى ارتفاع وأقص ى ارتفاع.
 .3بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة للجملة السابقة ،أوجد أقص ى ارتفاع يبلغه السهم بالنسبة لسطح األرض.
الترمين:11
يتحرك جسم كتلته 𝑚 على مسار دائري أملس نصف قطره 𝑚𝑐  ،𝑅 = 80حيث ينطلق ابتداء من املوضع 𝐴 بدون سرعة ابتدائية
ليمر باملوضع 𝑀 املحدد بالزاوية 𝜃 .نعطيg = 10 𝑁. 𝑘g −1 :
قمنا بدراسة تغيرات الطاقة الحركية 𝐶𝐸 للجملة (جسم) بداللة 𝜃 ،sin
)𝑱( 𝑪𝑬
فتحصلنا على املنحنى التالي:
𝑨
𝜽

𝑴

.1
.2
.3
.4

𝑩

مثل الحصيلة الطاقوية للجملة (جسم) بين املوضعين 𝐴 و𝑀.
أكتب معادلة انحفاظ الطاقة بين املوضعين 𝐴 و𝑀 ،واستنتج عبارة 𝐶𝐸
عند املوضع 𝑀 بداللة 𝑚 𝑅 ،g ،و𝜃 .sin
𝜽 𝐧𝐢𝐬
أكتب املعادلة الرياضية للمنحنى ،واستنتج كتلة الكرية 𝑚.
أوجد من املنحنى الطاقة الحركية للجسم في املوضع 𝐵 ،واستنتج قيمة السرعة 𝐵𝑣 في هذا املوضع.
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الترمين:12

ينزلق جسم كتلته  𝑀 = 95 𝐾gمن النقطة 𝐴 دون سرعة ابتدائية على مستوي مائل أملس طوله 𝑚  𝐴𝐵 = 150ويصنع زاوية 𝛼 = 10°

مع املستوي األفقي ،نعتبر الجملة (جسم) ،وقيمة الجاذبية األرضية .g = 9,8 𝑁/𝐾g
 .1مثل القوى املؤثرة على الجسم )𝑆( عند االنتقال من املوضع 𝐴 إلى املوضع 𝐵.
 .2احسب عمل قوة ثقل الجسم )𝑆( بين املوضعين 𝐴 و𝐵.
.3
.4
.5
.6

𝑨

)𝑺(

مثل الحصيلة الطاقوية للجملة (جسم ) بين املوضعين 𝐴 و𝐵.
اكتب معادلة انحفاظ الطاقة للجملة بين املوضعين 𝐴 و𝐵.
استنتج قيمة سرعة الجسم في النقطة 𝐵.
في الحقيقة كانت سرعة الجسم في النقطة 𝐵 تساوي نصف القيمة السابقة بسبب االحتكاكات.
أ -مثل الحصيلة الطاقوية للجملة (جسم) في هذه الحالة بين املوضعين 𝐴 و𝐵.
ب -اكتب معادلة انحفاظ الطاقة بين املوضعين 𝐴 و𝐵.

𝑪

𝜶
𝑩

جـ -احسب شدة قوة االحتكاك التي نعتبرها ثابتة خالل الحركة.
 .7يواصل الجسم الحركة على مستوي أفقي تحت تأثير قوة االحتكاك .أوجد موضع النقطة 𝐶 التي تنعدم فيها سرعته؟
الترمين:13
تتدحرج كرة صغيرة كتلتها  𝑚 = 100 gبدون احتكاك على السطح الداخلي لوعاء نصف كروي مركزه 𝑂 ونصف قطره 𝑚𝑐 .𝑅 = 10
 .1أوجد عبارة عمل ثقلها ⃗⃗𝑃 عندما تنتقل الكرة من املوضع 𝐴 املحدد بالزاوية 𝛼 إلى الوضع 𝐵 املحدد بالزاوية 𝛽.
 .2استنتج عبارة عمل الثقل عندما تنتقل الكرة من املوضع 𝐴 إلى املوضع 𝐶 الواقع على
الشاقول املار بالنقطة 𝑂.
 .3مثل الحصيلة الطاقوية للكرة بين املوضعين 𝐴 و 𝐶.

𝑹

 .4أكتب معادلة انحفاظ الطاقة ،ثم استنتج سرعة الكرة عند مرورها باملوضع 𝐶 مع العلم
أن .𝛼 = 60°
نعطيg = 10 𝑁. 𝑘g −1 :
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