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  : التمرين األول

  ، نعترب أن احلركة تتم دون احتكاك.r = 2 mتتحرك بداخل اسطوانة نصف قطرها  m = 1Kg ميثل الشكل املقابل كرة مملوءة كتلتها 

 حيث: Bإىل الوضع  Aملا يتغري موضع الكتلة من الوضع   احسب التغري يف الطاقة الكامنة للجملة ( كرة + ارض) -1

 h=1,5 m  وg=10 N/Kg 

 بتطبيق مبدأ احنفاظ الطاقة على اجلملة ( كرة + ارض) اوجد سرعة الكرة -2

   يكون سطح األرض. (h=0 )، علما أن املستوى املرجعي لقياس االرتفاع Bملا تصل إىل الوضع  

  

 :لثاينالتمرين ا

                           , �مل قوى مقاومة اهلواء.                                                                                                      g=10 SIتعطى  

  .على �بض حلقاته متباعدة Aابتداء من السكون  من املوضع  M=200gكتلته   (S)جسم يسقط 

 من النهاية احلرة للنابض املثبت شاقوليا من �ايته األخرى . h=1mيوجد اجلسم على ارتفاع  

,كما يف الشكل املقابل                                                                                                K=200N/m. �بت مرونة النابض Xفينضغط النابض  مبقدار  

.                                                                                                 Cو A+ �بض)عند املوضعني  (S)ما هي أشكال الطاقة اليت متتلكها اجلملة(جسم  –1

مث اكتب معادلة اإلحنفاظ.                                                                                                       Cو A+ �بض)  بني  املوضعني  (S)مثل خمطط الطاقة للجملة( جسم  –2  

                                                                      .                                            Xاحسب مقدار االنضغاط -3

 .     Cمثل القوى املؤثرة على اجلسم عند املوضع -4 

  .                                          C احسب قيمة القوة اليت يطبقها النابض على اجلسم  عند املوضع –5

 :  التمرين الثالث 

30وزاوية ميله   AB = 2 mبدون سرعة إبتدائية على مستوى مائل طوله   Aمن النقطة  m = 400 gيتحرك جسم نقطي كتلته    

fلقوة احتكاك  Bو  Aخيضع اجلسم بني النقطتني  .األفق مع


0,4fمعاكسة إلجتاه احلركة قيمتها  N .  

 ABأ) مثل القوى املطبقة على اجلسم عندما يتحرك على  

Pعمل كل من الثقل  Bو  Aب) أحسب بني 


fوقوة االحتكاك  


.  

  Bو Aأ) مثل احلصيلة الطاقوية للجسم بني  .1

 مث أكتب معادلة احنفاظ الطاقة . 

 .Bب) أحسب الطاقة احلركية للجسم عند املوضع 

  .Bب) استنتج سرعة اجلسم عندما يصل إىل النقطة 

 ( أنظر الشكل ) . Dليسقط على النقطة  Bيغادر اجلسم النقطة 

 . �CDخذ مرجع الطاقة الكامنة القالية املستوي األفقي 

   Dو  Bأرض ) بني النقطتني  -مثل احلصيلة الطاقوية للجملة ( جسم   -أ

  أكتب معادلة احنفاظ الطاقة . -ب

10بسرعة قيمتها  Dيصل اجلسم إىل النقطة  -ج /Dv m s  .  

أحسب الطاقة الكامنة الثقالية للجملة ( جسم + أرض) عند  - 1-ج  PP B
EB    .  
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EPP = 
0 

α ℓ 

m 

h. استنتج االرتفاع -2-ج BC    .                                                            �10مل �ثري اهلواء و�خذ /g N kg 

  : التمرين الرابع

 -2يف الشكل  Dاىل�Aمل االحتكاك من -

  تسقط سقوطا حرا m=1Kgكرية كتلتها    نرتك-

أسفلها مث تواصل حركتها على مستوى مائل على األفق بزاوية Bمن نقطة أخرى  2mتقع على بعد Aبدون سرعة ابتدائية من نقطة 
0=30 وطولهBC=3m  بعد ذلك تكمل سريها على طريق أفقيCD=2m  

  ؟ وهل هو عمل حمرك ؟ علل؟ Bاىل  A/أوجد عمل ثقل الكرية خالل االنتقال من 1

  مث أوجد  Bو   Aمثل احلصيلة الطاقوية للجملة  (كرية) بني الوضعني -2

  معادلة أحنفاظ الطاقة هلا بني نفس الوضعني السابقني.

  .Bأحسب سرعتها عند-3

  ؟ Cاىل  B/أوجد عمل ثقل الكرية خالل  االنتقال من 4

  ؟  Dاىل  Cنفس السؤال خالل االنتقال من 

  ؟ Dاىل  Aنتقال من/استنتج عمل الثقل هلا خالل اال5

 g =10N/Kg   ,)=0.860cos(30   ,)=0.50sin(30تعطى 

 : امسالتمرين اخل

�مربوطة خبيط عدمي االمتطاط طوله   m = 50 gنواس بسيط مكون من كرية معدنية صغرية كتلتها  = ، يزاح عن الشاقول بزاوية � �

� =   ويرتك دون سرعة ابتدائية ( انظر الشكل )     °��

 �،  �، m  ،gبداللة     (�)���جد عبارة الطاقة الكامنة الثقالية  -1

  aعند املوضع 

 bو   �aالعتماد على مبدأ احنفاظ الطاقة بني املوضعني  -2

 �،  �،   gعند مرورها �لشاقول بداللة    ��  جد عبارة سرعة الكرية  

9,81یعطى:                                                                                         .��  احسب  /g N K g 

   : لتمرين السادسا

gmجسم صلب كتلتھ  40  ینطلق من نقطةA  بدون سرعة ابتدائیة لیتحرك بحركة انسحابیة على طول المسار
ABCD  المبین في الشكل، نعتبر قوى االحتكاك موجودة فقط على الجزءBC .من المسار  

  .Bو  Aمثل الحصیلة الطاقویة بین الموضعین   - 1
  
 Bو Aبین الموضعین اكتب معادلة إنحفاظ الطاقة  -2

علما أن االرتفاع ھو  Bواستنتج سرعة الجسم عند النقطة 
cmh 125.  

smvCالقیمة  Cتبلغ سرعة الجسم عند النقطة  -* /2.  

یصطدم بنابض مرن  Cعندما یصل الجسم إلى النقطة  -3
mNkحلقاتھ غیر متالصقة ومھمل الكتلة، ثابت مرونتھ  /100 فیؤدي إلى انضغاطھ بمسافة ،CDx 0.  

  .Dو  Cمثل الحصیلة الطاقویة بین الموضعین  -أ
KgNgیعطى:  .                                                                                        0xأحسب المسافة  -ب /10  

-2-الشكـــــل  
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a 

b 

c α 
��
���⃗  

  : التمرين السابع

عن املستوي  α=30°لينزل من السكون على خط امليل االعظم ملستوي مائل �لزاوية   Aيف النقطة   m= 300gنرتك جسما كتلته  -1

  J   cBE 1 =قيمتها  Bيكتسب اجلسم طاقة حركية يف النقطة ,  .  B   h= 50cmاالفقي املار من 

 

 

  Bاىل   Aاحسب عمل ثقل اجلسم من -أ

 اليت نعتربها �بتة ⃗��عمل قوة االحتكاك  Bاىل   Aاستنتج من -ب 

اىل قوة احتكاك نعتربها �بتة   Cو   Bوخيضع اجلسم بني    BC=1mحيث   BCيواصل اجلسم احلركة على الطريق االفقي  -2

�وتكافئ قيمتها  = �. ��  

 بني أن حركة اجلسم متباطئة �نتظام مث احسب تسارعه   Cو  Bبتطبيق القانون الثاين لنيوتن بني   -أ

  Cم يف النقطة احسب سرعة اجلس  -ب

mrOEODOC :�مل االحتكاكات على املسار الدائري الواقع يف املستوي الشاقويل حيث -3 1  ملا يصل اجلسم 

    Eيواصل احلركة على املسار الدائري ويتوقف عند   Cاىل 

  احسب الزاويةβ 

حىت يتمكن من   S, ماهي أقل قيمة للسرعة اليت جيب أن يدفع �ا اجلسم الصلب  ABCDبفرض أن االحتكاكات مهملة على طول املسار 

 COD=90°   2g=10m/sحيث الزاوية   Dالوصول اىل الوضع 

  : لتمرين الثامنا

�� فوق سطح أفقي أملس ، بسرعة ابتدائية  m = 50 g  نقذف افقيا  كرية (نعتربها نقطية) كتلتها  
����⃗ ��، قيمتها     = � �/�    )

  انظر الشكل)  

  

 

 

 

  و�مل االحتكاكات  يف كل التمرين.       R= 1 m ربع دائرة  نصف قطرها   abc   نعترب املسار

 مثل القوى املؤثرة يف الكرية على السطح االفقي -1

��  الطاقة بني ان�العتماد على مبدا احنفاظ  -2 = ��              

���� جد عبارة الطاقة الكامنة الثقالية  -3
         gو شدة حقل اجلاذبية االرضية ) m  ،α   ، Rبداللة  bعند املوضع            

EPP  = 0 

C 

a 

 

 



  السنة الثانية �نوي     سلسلة متارين امليكانيك                                                                                                         

  

:معمري حوسني                                                                                                                                                        الصفحة4      األستاذ

     
 

  bو  aمثل احلصيلة الطاقوية للجملة ( كرية + ارض) بني املوضعني   -4

 بني ان            bو  aتنعدم سرعتها . �العتماد على مبدا احنفاظ الطاقة بني  bملا تصل الكرية اىل املوضع  -5

 ��� �  = � −
��

�

� � �
                                      

����و αاحسب  -6
         

 cجد قيمة السرعة اليت جيب أن تقذف �ا الكرية حىت تصل إىل املوضع  -7

 g = 9,81 N/kg يعطى : شدة حقل اجلاذبية االرضية     

  :التاسعالتمرين 

I-  یتحرك جسم M  كتلتھm=2 kg  بدون أي احتكاك على المسارABCDEF  التالي 2الموضح في الشكل :  
 أحسب عمل الثقل في الحاالت التالیة: -أ
  B عإلى الموضA عند االنتقال من الموضع  -
  Cعإلى الموض Bعند االنتقال من الموضع  -

  
 D عإلى الموض Cعند االنتقال من الموضع  -
  E عإلى الموض Dعند االنتقال من الموضع  -

  Eنحو  Aاستنتج عمل الثقل أثناء االنتقال من  -ب
   β،= 30°  α ،g = 10 N/kg °60 =    یؤخذ

R= 8 m ، AB = 10 m  
 

 
 : رشاالعن ير تملا

 ) A( النقطة ئل نترك عربة دون سرعة ابتدائیة من أعلى مستوي ما
  طار .انظر الشكل داخل اإلملس تماماأوھو    A, B , C  فتسلك المسار 

 
                   , ما نوعھا ؟ Aھل تملك العربة طاقة عند الموضع  .1
 , ما نوعھا ؟ Bھل تملك العربة طاقة عند الموضع  .2
 , ما نوعھا ؟ Cھل تملك العربة طاقة عند الموضع  .3
 C , B , A  قارن قیمة الطاقة في المواضع السابقة .4
 لتأكید نصاشرح تحوالت الطاقة في ھذا المثال  .5

نحفاظ الطاقة .إ       
 
 

  باعتبار سطح األرض مرجعا Bو   Aبین الوضعین  مثل الحصیلة الطاقویة للجملة ( العربة + األرض ) .6
.لحساب الطاقة الكامنة الثقلیة          

 ظ الطاقة الموافق .أكتب معادلة انحفا .7
                                                                    030وزاویة المیل   AB=  4mحیث  hرتفاع  إتنزلق من    1kgلتكن كتلة العربة  .8
  .Cالموضع  عندإستنتج  سرعتھا  ثم  cBE   الحركیة اإستنتج طاقتھ ثم    Bسرعتھا  عند  أحسب -

     g = 10 N/kg : تعطى الجاذبیة األرضیة                                                                                             
 


