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 “...أسهره اجلهل أعواما...من مل يسهره العلم أياما” 1/3

 α 10التمريـن 

 α 10التمريـن 

I  ) نعترب جسما نقطياA  كتلتهm=2kg  قابال إلحتالل خمتلف الوضعيات على احملور ،Oz                 الرأسي املوجه حنو األعلللى ا املل را بلاللوحل   املل .

 .g=9,8N.kg-1نأخذ 

 نأخذ كحالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالة النقطة ذات األنسوبz=2  .    أحسب طاقة الوضع الثقالية للجسم عن ما يكون يف الوضعياتz1=6 ،

z2=-4 . 

 نأخذ كحالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالة النقطة ذات األنسوبz=-1 .  أحسب طاقة الوضع الثقالية للجسم عن ما يكون يف الوضعياتz1=6 ،

z2=-4  ،z3=9   ،z4=-1  . 

 α 10التمريـن 

ب ان سرعة  Aمن نقطة  m=100gذي أبعاد صغري  ج ا، كتلته ( S)حنرر جسما صلبا 

( S)نف ض أن حركة اجلسم . R=20cmا شعاعه  Oب ئية فوق مسار نصف دائري مركزه 

كحالة مرجعية لطاقة الوضع  Bنأخذ املستوى األفقي املار من النقطة . تتم ب ان احتكاك

  . g=9,8N/Kgنأخذ  .  Ozمركز املسار مطابقة ألصل احملور  Oالثقالية ا النقطة 
 

 أحسب الطاقة امليكانيكية للجسم الصلب(S) : 

  عن  النقطةA .  

  عن  النقطةB .  

 استنتج سرعة اجلسم(S )عن  النقطةB . 

 ح د موضع النقطةC  اليت ميكن للجسم(S ) أن يصع  إليها بع  جتاازه النقطةB  . 

 ما حركة(S ) بع  اصوله النقطةC ؟ 

 الشغل امليكانيكي ا الطاقة:  Iاجلزء 

 طاقة الوضع الثقالية ا الطاقة امليكانيكية:  4الدرس 

تلتلم بل ان       α=30° امللائلللني بلاللزاايلة           CDا   ABحركة اجلسم على املستويني .    ABCDينزلق على املسار ,    m=1kgكتلته  (C)جسم مكعب 

، حليل    f=3.92Nخيضع املكعب لقو  احتكاك ش تها  BCاحتكاك ، اعلى املستوى األفقي 

، ارتفلاعله   ABعلى املستوى  Mحنرر املكعب من موضع .   L = BC = 2 mطول املسار األفقي 

h1 = 1 m  بالنسبة للمستوى األفقي ب ان سرعة ب ئية . 

 باعتبار اخلط األفقي مرجع طاقة الوضع الثقالية، احسب يف املوضعM      طاقة الوضع الثقالليلة

 (C)الطاقة امليكانيكية  للجسم  ا (C)للجسم 

  للجسم احسب الطاقة امليكانيكية(C)  عن  اصوله النقطةC  ثم استنتج سرعة اجلسمVC 

 احسب االرتفاعh2  الذي يصله اجلسم(C)  على املستوىCD   

 بني أن اجلسم(C)  عن  رجوعه من االرتفاع ،h2  يتوقف عن  نقطةN  . ح د موضع النقطةN  

  للجسم احسب الطاقة امليكانيكية(C)    النقطة عنN 
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 α 14التمريـن 

 10التمريـن 

 :حبي  ABCDEعلى سكة  m = 5 kgكتلته  (S)جسما صلبا  vA = 8 m/sبسرعة  Aنرسل من النقطة 

AB  : قوس من دائر  شعاعهاR = 3 m  اθ = 30° . 

BC  :  قطعة مستقيمية مائلة بزااية   بالنسبة للمستوى األفقي حي : 

BC=2,4m  اθ = 30° . 

CD  قطعة مستقيمية طوهلاCD = 2 m . 

DE  : قطعة مستقيمية مائلة بزاايةθ = 30°   بالنسبة للمستوى األفقي  حي :

DE=2m  

 . g=10m.s-2مرجعا لطاقة الوضع الثقالية ا نأخذ  Aخنتار املستوى األفقي املار من 

 .نعترب االحتكاكات مهملة طول السكة 1)

 .أعط نص مربهنة الطاقة احلركية 1-1  

 .Eا  Dا  Cا  Bاحسب أنسوب كل من النقط  1-2  

  .Eإىل  Aعن ما ينتقل من  (S)ح د شغل ازن اجلسم  1-3  

 .Eإىل  (S)اليت يصل بها  vEأاج  السرعة  1-4  

 . Cيف النقطة  (S)أاج  سرعة اجلسم , باعتمادك على احنفاظ الطاقة امليكانيكية 1-5  

 .CDثابتة موازية للمسار  fفقط ا مكافئة لقو   CDنعترب االحتكاكات غري مهملة على القطعة  2)

 .لقو  االحتكاك  fح د الش    2-1  

 . (S)اليت يتوقف عن ها اجلسم  Fأاج  أنسوب النقطة  2-2  

α 

 .توج  يف مستوى رأسي ا تتكون من جزئني كما يبني الشكل ( ABC)، نعتربه نقطيا ، فوق سكة m=500gكتلته  Sينزلق جسم صلب 

 جزءAB  مستقيمي مائل بالنسبة للخط األفقي بزاايةθ=60°  3=ا طولهm AB . 

 جزءBC  ذي شكل دائري مركزهO'  شعاعهr=50cm . 
 

 .  g=10N.kg-1: نأخذ . ب ان سرعة ب ئية Aمن النقطة ( S)نطلق اجلسم 
 

 .Bا  Aنعترب االحتكاكات مهملة بني  1)

ا  g، أاج  ب اللة  Bا  Aبني ( S)مربهنة الطاقة احلركية على  بتطبيق 1-1  

AB  اθ  تعبري السرعةvB  للجسم(S ) عن  مراره من النقطةB . أحسب قيمةvB . 

يف جمال ( S)للجسم  EppB، تعبري طاقة الوضع الثقالية  B أاج  بالنقطة 1-2  

خنتار احلالة املرجعية لطاقة الوضع . ) EppBأحسب . θا  rا  gا  mالثقالة ب اللة 

 ( Cالثقالية املستوى األفقي املار من النقطة 

  .Bيف النقطة  (S) للجسم EmBاستنتج قيمة الطاقة امليكانيكية  1-3  
 

( S)للجسم  vc، أحسب السرعة Cا   Bنف ض أن اإلحتكاكات مهملة بني  2)

 .Cعن  اصوله إىل املوضع 

 

 .Cا  B نتيجة اجود اإلحتكاكات بني v’c=6m.s-1تسااي  Cيف املوضع ( S)يف الواقع، سرعة اجلسم  3)

 . C يف النقطة( S)للجسم  E’mcأحسب قيمة الطاقة امليكانيكية  3-1  

 . BC استنتج الطاقة املفقود  على شكل حرار  أثناء اإلنتقال 3-2  

 “...أسهره اجلهل أعواما...من مل يسهره العلم أياما”

A 

B 

C D 

E 

θ 

θ θ 
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  10التمريـن 

علللى شلكلل جلزء ملن                ABيتكون ملن جلزء        ABC، ينزلق فوق م ار  Aب ان سرعة ب ئية من املوضع  m=0,5kgكتلته  Sنطلق جسما صلبا 

 . 2mطوله  BCا جزء مستقيمي  r=0,5mدائر  شعاعها 

 نأخذg=10N/kg  60=ا°. 

 نعترب اإلحتكاكات مهملة فوق املسارAB  ا غري مهملة على املسارBC . 

 خنتار املستوى األفقي املار منB مرجعا لطاقة الوضع الثقالية. 

 أاج  تعبري الطاقة احلركيةEc(A). 

 أاج  تعبري طاقة الوضع الثقاليةEp(A)  ب اللةm  اg  اr  ثم أحسب قيمتهاا ، . 

 أاج  تعبري الطاقة احلركيةEm(A). 

 أحسب الطاقة احلركيةEc(B)  يف املوضعB ( علما أن الطاقة تنحفظ بنيA  اB .) 
 علما أن اجلسم يتوقف يف النقطةC  . أحسب الطاقة امليكانيكيةEm(C). 

 استنتج تغري الطاقة امليكانيكيةΔEm  بنيB  اC  .  استنتج كمية احلرار  احملررQ  خالل اإلنتقالBC. 

 “...أسهره اجلهل أعواما...من مل يسهره العلم أياما”

  10التمريـن 

علللى شلكلل          ABيتكون ملن جلزء          ABC، ينزلق فوق م ار  Aمن املوضع  vA=2m/sبسرعة ب ئية  m=0,5kgكتلته  Sنطلق جسما صلبا 

 .  r=0,5mجزء من دائر  شعاعها  BCا جزء  AB=2mجزء مستقيمي طوله 

 نأخذg=10N/kg  30=ا°. 

 نعترب اإلحتكاكات مهملة فوق املسارAB  ا غري مهملة على املسارBC . 

 خنتار املستوى األفقي املار منB مرجعا لطاقة الوضع الثقالية. 

 أاج  تعبري الطاقة احلركيةEc(A). 

 أاج  تعبري طاقة الوضع الثقاليةEp(A)  ب اللةm  اg  اAB  ثم أحسب قيمتهاا ، . 

 أاج  تعبري الطاقة احلركيةEm(A). 

 أحسب الطاقة احلركيةEc(B)  يف املوضعB ( علما أن الطاقة تنحفظ بنيA  اB .) 

 ح د تعبري طاقة الوضع الثقاليةEp(C)  ب اللةm  اg  اr ثم أحسب قيمتها ، . 

 علما أن اجلسم يتوقف يف النقطةC  . أحسب الطاقة امليكانيكيةEm(C). 

  10التمريـن 

 oxنسلملي     .    v0=15m/sيف جمال الثقالة بالسرعة  Oمن النقطة  m=100gكر  كتلتها 

ا نهمل اإلحلتلكلاكلات ا ملقلااملة               g=9,8N/kgنأخذ . احملور الرأسي ozاحملور األفقي ا 

 .اهلواء

I ) إىل أي ارتفاعh  تصع  القذيفة إذا كان اجتاهv0 رأسيا حنو األعلى؟ 

II ) إذا كانت املتجهةv0  مع   تقيم الزاايةox تكون ،B   أعلى نقطة يف املسار على اإلرتفلاع

zB=h/2 . 

 أحسب سرعة القذيفة يف النقطةB 

 بتطبيق مب أ القصور، بني أن حركة القذيفة حسبox مستقيمية منتظمة . 
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  10التمريـن 

زااية ميل املستوى املار من اللنلقلطلتلني        .    F=650Nمنح را بسرعة ثابتة حتت تأثري قو  حمركة موازية للمسار ش تها  mيصع  جسم صلب كتلته 

A  اB  هيβ=60° . 

I )  أحسب شغل القوF  بني املوضعنيA  اB  علما أنAB=40m . 

II )  بتطبيق مربهنة الطاقة احلركية بني املوضعنيA  اB   أاج  تعبري كتلة اجلسمm  ب اللةF  ،g   اβ  ثم استنتج قيمتها . 

III ) انطالقا من املوضعB   حتذف القوF  ا ينطلق اجلسم بسرعةvB=20m/s  ب ان احتكاك إىل النقطةD . 

                   أعط التعبري احلريف لطاقة الوضع الثقالليلة بلاعلتلبلار احللاللة امللرجلعليلة

 (.  m=75kgنأخذ )املشار إليها يف الشكل 
              استنتج التعبري احلريف للطاقة امليكانيكيلة للللجلسلم بل الللةm      ،v 

 .أنسوب مركز ثقل اجلسم عن  حلظة ما zا  gسرعة اجلسم، 

 أحسب الطاقة امليكانيكيةEm(B)  للجسم عن  النقطةB. 

 استنتج الطاقة امليكانيكيةEm(D)              للجسم علنل  اللنلقلطلةD     بل ان

 .حساب معلال ذلك

IV ) بينت القياسات أنEm(O)=Em(D)/2 .ماذا تستنتج؟ أحسب شغل تأثري السطح على اجلسم. 

 “...أسهره اجلهل أعواما...من مل يسهره العلم أياما”

  01التمريـن 

 مترين من فرض حمراس
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