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 التمرين األول:

 وهو املس متاما          ( فتسلك املسار  Aنرتك عربة دون سرعة ابتدائية من أعلى مستوي مائل ) النقطة 

 الشكل داخل االطار .انظر 

 , ما نوعها ؟ Aهل متلك العربة طاقة عند املوضع  -1

 , ما نوعها ؟ Bهل متلك العربة طاقة عند املوضع  -

 , ما نوعها ؟ Cهل متلك العربة طاقة عند املوضع  -

 C , B , Aقارن قيمة الطاقة يف املواضع السابقة   -2

 اشرح حتوالت الطاقة يف هذا املثال لتأكيد نص -3

 احنفاظ الطاقة .     

بني  مثل احلصيلة الطاقوية للجملة ) العربة + األرض ( -4

 باعتبار سطح األرض مرجعا حلساب الطاقة الكامنة الثقيلة. Bو   Aالوضعني 

 أكتب معادلة احنفاظ الطاقة املوافقة . -5

33وزاوية امليل           رتفاع اال ليكن  -6
    B.استنتج سرعتها عند  3

         

    g=9.8 N/ Kg واحتكاك الكرية مع اهلواء ونأخذ يف كامل التمرين نهمل تأثري

                          = AB hبعد قطعها االرتفاع      Bدون سرعة ابتدائية فتصطدم باألرض عند املوضع   Aتسقط هذه الكرية  من املوضع  

Vبداللة مربع السرعة     mلكرية كتلتها    EC ميثل املخطط التالي تغريات الطاقة احلركية  
2   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . mكتلة الكرية   و VBسرعة اصطدام الكرية باألرض  استنتج  باالعتماد على البيان -1

 ثم اكتب معادلة احنفاظ الطاقة   Bو  A كرية + األرض ( بني املوضعنيمثل احلصيلة الطاقوية للجملة )  -2

 الذي سقطت منه الكرية  .  hاستنتج االرتفاع    -
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 زاوية ميله بالنسبة لألفقو       طوله    على سطح مستو مائل         ُيَجّرُ  متزحلق كتلته 

      ثابتة الشدة و االجتاه , يصنع حاملها مع خط امليل األعظم زاوية           حتت تأثري قوة          

  .معاكسة الجتاه احلركة و شدتها ثابتة   خيضع املتزحلق أثناء حركته لقوة احتكاك 

 مثل القوى املؤثرة على املتزحلق .  -1

 . Bو   Aاحلصيلة الطاقوية للجملة ) متزحلق+ أرض ( بني  مثل -2

 إذا كانت حركة املتزحلق منتظمة فاحسب عمل كل قوة -3

 .  Bاىل   Aعند انتقاله من 

 . قوة االحتكاكاستنتج قيمة  -4

ينزلق جسم صلب  S  0,050, ميكن اعتباره نقطيا كتلتهm kg  على مسارABC D يف مستوي شاقولي.يقع 

AB ميثل ربع دائرة مركزهاO  0,50ونصف قطرهاr m  نعترب االحتكاكات مهملة على اجلزء .AB . 

BC 1طريق أفقي طولهBC m. 

I-  ندفع اجلسم S  من النقطةA  بسرعة ابتدائية 

12قدرها  /m s. 

 Bو  Aمثل احلصيلة الطاقوية بني املوضعني  -1

 .  + ارض للجملة : اجلسم    

 الطاقة . احنفاظأكتب معادلة  - 2

استنتج سرعة اجلسم  -3 S  عند املوضعB . 

II-  يصل اجلسم S  إىل املوضعC 2,5قدرها  بسرعة /m s . 

 ؟ علل ذلك طاقويا .BCعلى اجلزء  احتكاكهل توجد قوة  -1

 باعتبارها ثابتة . االحتكاككان اجلواب بنعم , أحسب عمل قوة  إذا -2

III-  يغادر S  املستويBC عند النقطةC  ليسقط عند النقطةD . 

 . Dأحسب الطاقة احلركية للجسم حلظة وصوله إىل النقطة  - 

ُيسحب بواسطة  حبل موصول اىل  زورق ) احلبل يوازي سطح املاء (   m= 80 kg متزحلق كتلته مع لوح التزجل هي  

 بسرعة Bليصل إىل  Aثابتة , ينطلق املتزحلق من السكون عند املوضع   كما يف الشكل حيث شدة قوة جذب احلبل 

 VB= 25 m.s
الذي طوله   AB توجد على هذا اجلزء,   1-

250 m   معاكسة جلهة احلركة و ثابتة ,   احتكاكقوى

يتخلى  Bو عندما يصل املتزحلق اىل  ,  f =100Nشدتها 

عن احلبل و يكمل مساره على صفيحة ملساء ترتفع عن 

  °30 = , و متيل عن األفق بزاوية   hسطح املاء مبقدار  
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Vc= 24 m . sبسرعة  Cليصل اىل 
,  يغادر املتزحلق الصفيحة عند  االحتكاكاتحيث تهمل على الصحيفة كل  1-

 . D ليسقط يف املاء عند  Cاملوضع 

i.  دراسة حركة املتزحلق من  -اجلزء األولA   اىلB : 

 يف رسم مناسب. Bو   Aمثل القوى املؤثرة على املتزحلق بني املوضعني  -1

 . Bو   A+أرض( بني املوضعني مثل احلصيلة الطاقوية للجملة)متزحلق-  2

 للمتزحلق . Fاكتب معادلة احنفاظ الطاقة ,  ثم  استنتج شدة قوة جذب احلبل  -3

 ثانية , فاستنتج استطاعة حمرك الزورق . 23هو  Bاىل  Aاذا علمت أن الزمن املستغرق من  -4

ii. دراسة حركة املتزحلق من   -اجلزء الثانيB   اىلC -: 

 يف رسم مناسب.  Cو  Bمثل القوى املؤثرة على املتزحلق بني املوضعني  -1

 . Cو   Bأرض( بني املوضعني + مثل احلصيلة الطاقوية للجملة)متزحلق  -2

 .  m 2,45تساوي  hاكتب معادلة احنفاظ الطاقة  يف هذه احلالة , و بّين أن قيمة االرتفاع   -3    

iii.  دراسة حركة املتزحلق من   -اجلزء الثالثC   اىلD - : 

 . Cصف حركة املتزحلق عندما يغادر املوضع -1

من رسم املنحنيني املقابلني , حيث أحد Dو   Cأرض( بني املوضعني  + مكنت الدراسة الطاقوية للجملة)متزحلق -2

أرض( و املنحنى االخر ميثل تغريات طاقتها الكامنة  + للجملة)متزحلق نيني ميثل تغريات الطاقة احلركيةاملنح

 الزمن .بداللة 

 ؟ علل جوابك .  ( )     ايهما ميثل و    ( )    فأي املنحنيني ميثل  -

 :hmaxاملوضع الذي من أجله يبلغ  املتزحلق أقصى ارتفاع ممكن    Mنسمي  -3

 أوجد من املنحنى قيمة الطاقة احلركية  -أ     

 , مع تربير االجابة .  Mعند املوضع  أرض( + )متزحلقو الطاقة الكامنة للجملة 

 . hmaxاستنتج  قيمة  -ب 

 ( . Dاملوضع  احسب سرعة اصطدام املتزحلق بسطح املاء )أي سرعته يف -4
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 ميكن اعتباره m=0,1Kgنرتك جسم كتلته  -

 Aنقطي دون سرعة ابتدائية من النقطة  

  )الشكل(. ABCDينسحب يف املسار 

 الطاقوية للجملة:مثل احلصيلة -1

 معادلة ثم أكتب .Bو A)جسم+ ارض( بني 

 )تهمل االحتكاكات(. احنفاظ الطاقة

 علما انه يصل hاستنتج قيمة  -2

 .⁄        بالسرعة Bإىل  

        حيث :         بوجود قوة احتكاك تكافئ  BCيواصل اجلسم حركته على اجلزء  -3

 .    قدم احلصيلة الطاقوية للجسم ثم استنتج قيمة -   

 .     يف مدة قدرها Dيواصل اجلسم حركته ليصطدم باألرض عند النقطة  -4

Ng                                                 ب( احسب قيمة.             .'hأ( استنتج قيمة      10     , 45 . 

 K=200N/mبواسطة نابض ثابت مرونته  m=500gاهلدف من هذا الرتكيب هو حتريك  عربة كتلتها   

 بفعل االحتكاك   Bحيرر النابض فتنفصل العربة و تندفع لتتوقف عند  A عند املوضع  4cm  x =يعاني انضغاط مقداره 

 .  Aأحسب شدة قوة توتر النابض عند املوضع   - 1

أحسب   Aما هو شكل الطاقة املخزنة يف النابض عند املوضع  – 2

 .قيمتها عندئذ 

    A بفرض أن كل طاقة النابض تتحول إىل  العربة عند املوضع - 3

    Aاليت تنطلق بها العربة من املوضع   VA أحسب السرعة -أ       

ثم أحسب شدة قوة االحتكاك الثابتة اليت تؤدي   Bو  A مثل احلصيلة الطاقوية للجملة )العربة(  بني املوضعني -ب      

 . 80cm   AB =علما أن :    Bإىل توقيف العربة عند املوضع 

 

 كما يف الشكل املقابل.  ي أفقـي مستو لىع      على سطح أملس و مائل بزاوية         نضع كتلة 

 مّثل خمتلف القوى املطبقة على  الكتلة عند التوازن . -1

 أحسب مقدار الطاقة الكامنة         يستطيل النابض مسافة  -2

Epe   املخزنة يف النابض .       يعطــــى          

 واحسبها.    ,    ,   ,   بداللة :   W(p)أكتب عبارة عمل الثقل   -3

 

بالنسبة  ابتدائية)خال من االحتكاك( بسرعة على سطح أملس أفقي M=200gيدفع احد الطلبة قطعة صابون كتلتها 

)حيث نهايته           وطوله األصلي k=250N/mحنو نابض ثابت مرونته  VA=0.5m/sملعلم عطالي قدرها 

 . A, ثم ترجع إىل املوضع  C( فانعدمت سرعة قطعة الصابون يف املوضع Bاحلرة يف املوضع 
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 :يوضح مراحل حركة قطعة الصابونالشكل 

 

 

 

 

 

 ,ثم السلسلة الطاقوية. Cإىل B مثل السلسلة الوظيفية للحركة من -1

 , استنتج طوله وهو منضغط . X=1.4cmإذا علمت أن مقدار انضغاط النابض هو -2

 . Cأوجد قيمة القوة املطبقة من طرف النابض على قطعة الصابون يف املوضع -3

 ؟ Aماهي السرعة اليت ترجع بها قطعة الصابون إىل -4

 ماذا تقول عندئذ للجملة )قطعة صابون+ النابض(؟ 

, فوصلت  AD=100cmحيث  Dتصادف قطعة الصابون سطح خشن )يؤثر بقوة احتكاك(للوصول إىل املوضع -5

 . VD=0.1m/sبسرعة  Dعة إىل املوضع القط

  Dو  Aمثل احلصيلة الطاقوية للجملة )قطعة صابون( بني املوضعني -

 .اوجد شدة قوة االحتكاك املطبقة من طرف السطح على القطعة علما أنها موازية لالنتقال وثابتة الشدة -

إىل املوضع  h=200cmلتسقط من ارتفاع  Rأي نهاية الطريق يف  DRتواصل القطعة حركتها فوق سطح أملس -6

E   . بإهمال قوى االحتكاك  احسب سرعة القطعة عند املوضعE . 

 

, مثبتة           يتكون نواس من كرية صغرية كتلتها 

 .         لطرف خيط مهمل الكتلة  طوله  

θيزاح عن وضع توازنه بزاوية  ثم يرتك حلاله بدون      

تتحرر الكرة من سرعة ابتدائية. عند حلظة مروره بوضع التوازن 

           بنابض أفقي ثابت مرونتهاخليط وتلتحم 

 . ( )فيتقلص هذا األخري بـمقدار 

 .  (AB) حدد قيمة عمل توتر اخليط خالل االنتقال-1

مثل احلصيلة الطاقوية للجملة )نواس + ارض( ثم -2

 . Bاستنتج قيمة الطاقة احلركية عند 

بتمثيل احلصيلة  . Bار بالنقطة باعتبار أن عند التقلص أألعظمي للنابض, الكرية تبقى على املستوي األفقي امل -3

 .( ), احسب املقدار قصى انضغاط للنابض أوB بني (  نواس+  كريةالطاقوية للجملة ) 

              

C 

 
h 

 

E 
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 D 
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 يث :الشكل( ح )    ينزلق على الطريق            كتلته  )  s) جسم صلب

 .       مستوي أملس طوله   (  )  -

         طريق أفقي خشن  طوله (  ) -

         

 : اجلزء األول 

 Bليصل  A( ينحدر بدون سرعة ابتدائية من النقطة Sنرتك جسم  )

   . (Sنعترب اجلملة  اجلسم )            بسرعة

 AB         على اجلزء  )  sمثل القوى املؤثرة على اجلسم )-1

ثم اكتب B و Aمثل احلصيلة الطاقوية للجملة بني املوضعني -2

 معادلة احنفاظ الطاقة.

  . αثم قيمة الزاوية    hاوجد االرتفاع -3

 اجلزء الثاني 

.يف  BCحركته على املسار يواصل اجلسم :   ABبعد قطعه املسافة 

 وجود قوة احتكاك ثابتة الشدة .

 خالل هدا املسار. )  sمثل القوى املؤثرة على اجلسم )-1

 .fبسرعة معدومة . احسب شدة قوة االحتكاك  Cيصل إىل النقطة  )  sعلمت ان اجلسم )إذا  -2

 اجلزء الثالث 

   K=500N/mشاقوليا بدون سرعة ابتدائية فيلتحم بنابض ثابت مرونته  Cمن النقطة  )  sيسقط شاقوليا اجلسم )

 نابض(. + )  sفيضغطه . باعتبار اجلملة ) اجلسم )

   'Dو  Cمثل احلصيلة الطاقوية بني -1

 بالنابض. )  sيصطدم بها اجلسم )احسب السرعة اليت -2

 احسب شدة قوة التوتر النا بض عند أقصى انضغاط. -4هو أقصى انضغاط يعانيه النابض .                    ما -3

ثم احسب , ( حنو األعلى  .اشرح التحوالت اليت حتدث Sالنابض اىل أقصى انضغاط  يدفع اجلسم ) وصول عند -5

 يصل اليه اجلسم . Dأقصى ارتفاع عن النقطة 

 α =30°بدون سرعة ابتدائية وفق اخلط امليل األعظمي ملستوي مائل عن األفق بزاوية m=300g  ينزلق جسم كتلته 

 وذلك بإهمال االحتكاكات.  20cmليصطدم بنابض مرن فينضغط ب

إذا علمت أن    Bاحسب سرعة اجلسم عند موضع االصطدام-1

AB=2m . 

 Cاحسب الطاقة الكامنة املرونية عند أقصى انضغاط للنابض-3

 .kواستنتج ثابت املرونة 

يف الواقع أن سرعة اجلسم هي ثلثي سرعته احملسوبة سابقا ,أوجد -4

 ديدة.                          قوة االحتكاك واستنتج قيمة انضغاط النابض اجل


