
 10التمريـن 

 10التمريـن 

  الــســـلــــســـلـــــة 

α α 

 

 مع املسار    خيضع جسم صلب يف حركة ازاحة مستقيمية منتظمة لقوة       ذات اجتاه يكون زاويةAB          و ذات شدةة ،F=5N  .       احسدب شد د

 :يف احلاالت التالية AB=d=2mالقوة      بالنسبة إلنتقال 

=0°  ،=60° ،=90° ،=120°  ،=180° 

 .بني طبيعة الش   يف ك  حالة

  يسقط جسم كتلتهm=5Kg إىل األرض من علو ،h=10m .أحسب ش   وزنه مبينا طبيعته. 

 نقذف حنو األعلى جسما(S ) كتلتهm=500g  من موضعA  3يبعة عن األرض بm و يتوقف عنة موضع ،B  9يبعة عنها بm  .   أحسب ش د

 .بني طبيعته. وزن اجلسم أثناء هذا اإلنتقال

 يرس  جسم  كتلته(S )  كتلتهm=1Kg 1,5بالنسبة للمستوى األفقي، فيقطع مسافة  °30=، حنو األعلى فوق مستوى مائ  بزاويةm       قدبد

 (.S)أحسب اجملموع اجلربي ألش ال القوى املطبقة على . f=3Nعلما أن احلركة تتم بإحتكاكات مكافئة لقوة        شةتها . ان يتوقف

 20دقيقة، قةرة متوسطة قيمتها  30يبةل حمرك سيارة خالل انتقال مةتهkW .أحسب الش   املنجز من طرف احملرك. 

 يتحرك جسم(S ) كتلتهm=2kg  بالنسبة للمستوى األفقي، فيتحرك حنو األسفد  بدةون احدتدكداك ملسدافدة                °30=فوق مستوى مائ  بزاوية

AB=d=1m  . أحسب ش   ك  من القوى املطبقة على(S )ثم أوجة اجملموع اجلربي ألش ال هذه القوى. 

 الش   امليكانيكي و الطاقة:  Iاجلزء 

 شددد ددد  و قدددةرة قدددوة:  0الدرس 
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 ألنك لو أردت فعال أن حتقق أمرا فستحققه، -ال أرية-ب  ق   -ال أستطيع -إياك أن تقول ”

 ابراهيم الفقي رمحه اهلل. د“                       فكلنا نستطيع لكن ليس كلنا نرية 

β 

 10التمريـن 

 ,g=10N.Kg-1نأخذ  . حركة احلمولة مستقيمية متنظمة.  h=25m، على ارتفاع m=400Kgلرفع محولة كتلتها  20sتست رق رافعة 

 .أعط تبيانة مبسطة للحالة و مث  القوى املطبقة على احلمولة -0

 .أوجة قيمة توتر احلب  الذي يرفع احلمولة -0

 .أوجة ش   توتر احلب  خالل هذا اإلنتقال -0

 .أوجة قةرة هذه القوة -4

بالنسبة للمدسدتدوى     °20=، حنو األعلى فوق مستوى مائ  بزاوية m=80Kgيصعة متزجل كتلته  

جيددر مصددعددة الددتددزجل املددتددزجل بسددرعددة ثددابددتددة عددلددى مسددافددة                      .  األفددقددي بددواسددطددة مصددعددة الددتددزجل         

AB=L=1500m علما أن احلركة تتم بإحتكاكات مكافئة لقوة         شةتدهدا   .  قب  ان يتوقف

f=30N . 

 .أجرد القوى املطبقة على املتزجل و مثلها بةون سلم -0

 .خالل هذا اإلنتقال( S)أحسب أش ال القوى املطبقة على  -0

 .الزاوية اليت يكونها اجتاه احلب  مع اخلط الكرب ميال βمتث  الزاوية 
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 ألنك لو أردت فعال أن حتقق أمرا فستحققه، -ال أرية-ب  ق   -ال أستطيع -إياك أن تقول ”

 ابراهيم الفقي رمحه اهلل. د“                       فكلنا نستطيع لكن ليس كلنا نرية 

 10التمريـن 

  14التمريـن 

 :فوق سكة تنتمي إىل مستوى رأسي و تتكون من جزأين m=500gكتلته ( S)ينزلق جسم 

AB  : جزء مستقيمي أفقي طولهAB=4m. 

BC  : جزء ذي شك  ربع دائرة مركزهاO  و شعاعهاr=50cm. 

 

 

 

 .F=5Nنعطي (. أنظر الشك )مع املستوى األفقي  α°60=قوة متجهتها     ثابتة و تكون زاوية  Bو Aبني ( S)نطبق على 

 .v=4m.s-1بسرعة ثابتة ( S)خالل اإلنتقال         ينزلق اجلسم  -0

 .خالل هذا اإلنتقال حمةدا طبيعة ك  منهما (S)أحسب ش        و ش        وزن  0-0

 .و اليت نعتربها ثابتة خالل احلركة( S)على اجلسم  ABبتطبيق مبةأ القصور، أحسب ش       القوة اليت يطبقها اجلزء  0-0

 .ABو اجلزء ( S)استنتج طبيعة التماس بني  0-0

نعترب اإلحتكاكات مكافئة لقوة      مماسية . باإلحتكاك BCحركته فوق اجلزء ( S)، فيتابع اجلسم Bحنذف القوة     عنة النقطة  -0

 .f=1,4N: احلركة و شةتها ثابتة  للمسار         و منحاها معاكس ملنحى

 .Cاىل  Bخالل انتقاله من ( S)أحسب ش   وزن اجلسم  0-0       

  .Cاىل  Bمن ( S)أحسب ش   قوة اإلحتكاك خالل انتقال اجلسم  0-0      

 

 .تتكون من جزئني كما يبني الشك  جانبه ABCفوق سكة رأسية  m=011gكتلته ( S)ينزلق جسم 

AB  : جزء مستقيمي طولهAB=0m  61=مائ  بزاوية°θ بالنسبة للخط األفقي. 

BC  : جزء دائري مركزهO  و شعاعهr=01cm. 

 

 

 

 

 .ABنعترب اإلحتكاكات مهملة على اجلزء  -0

 .)S(أجرد و مث  القوى املطبقة على  0-0

 .خالل اإلنتقال        ( S)أحسب ش   الوزن      للجسم  0-0

 .اإلنتقال         خالل( S)على اجلسم ( S)أحسب ش   القوة      املطبقة من طرف اجلزء  0-0

: ، نعترب اإلحتكاكات مكافئة لقوة    مماسية للمسار        و منحاها معاكس ملنحى احلركة و شدددةتها ثابتة BCخالل اإلنتقال  -0

f=0,0N. 

 .rو  θبةاللة  hعرب عن اإلرتفاع  0-0

 .Cاىل  Bخالل انتقاله من ( S)استنتج ش   وزن اجلسم  0-0

  .Cاىل  Bمن ( S)أحسب ش   قوة اإلحتكاك خالل انتقال اجلسم  0-0
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