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 تطور جملة ميكانيكية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 



0,02 

0,04 

I:السقوط الشاقولي/ 
 التمرين األول:

gmكتلتهاكرة تنس  0tظة حلفي ال تترك 54 3137، وحجمهاcmV في الهواء  دون سرعة ابتدائية لتسقط شاقوليا 
3.3,1الذي كتلته الحجمية  mKgairوفق المحورoz،كاك مع الهواء وتخضع أثناء سقوطها الى قوة احت الموجه نحواالسفل

²kvfعبارتها  حيثSIk 310.:تعطى 
2.8.9  smg. 

 . بين أن دافعة أرخميدس مهملة أمام ثقل الكرة -1
 ثرة على الكرة. ؤ مثل لقوى الم-2
، واستنتج المعادلة التفاضلية رجع األرضيكة الكرة في المعلم المعطى والمنسوب للمر أدرس ح بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، -3

 للحركة.
استنتج عبارة التسارع -5.بالتحليل البعديkحدد وحدة-4

0a0في اللحظةt .واعط قيمته. 
 قيمتها.أحسب أستنتج عبارة السرعة الحدية ،و -6
 تطور السرعة.أرسم شكال تقريبيا لمنحنى -7

   :نيثاالتمرين ال
  ندرس في مرجع سطحي أرضي نعتبره غاليليا حركة سقوط كرية في الهواء.الشكل يمثل تطور سرعة مركز عطالة

 .tبداللة الزمن vالكرية
 . vةالحديةمن البيان:أ/ حدد المجال الزمني لنظامي الحركة.ب/عين قيمة السرع-1

 .ماذا تستنتج؟0tتسارع مركز عطالة الكرة في اللحظة 0aجـ/أحسب
 د/ ما هي قيمة التسارع لحظة وصول الكرة إلى سطح األرض؟

stهـ/ كم تكون قيمة الطاقة الحركية اللكرية في اللحظة 3؟ 
 قوط الشاقولي لمركز عطالةسلحركة ال tv)(مثل كيفيا مخطط السرعة -2
1.8,9 الكرة في الفراغ.تعطى:   smgكتلة الكرية ،gm 30 . 

 :لثالثالتمرين ا
kgmكتلته كروي الشكل S)(جسم صلب 14105,4  وكتلته الحجمية 

3/1500 mkgs ، 0اللحظة يترك فيt  دون سرعة ابتدائية من السطح 
3/1000الحر لسائل متجانس كتلته الحجمية  mkgl يسقط شاقوليا إلى ل 

kvfاألسفل ، تعطى قوة مقاومة السائل  حيثskgk /101,3 12.  
.1هي kالبعدي  بين أن وحدة لباستعمال التحلي-1 skg . 
 .أثناء سقوطه  S)(مثل  القوى المؤثرة على الجسم -2

)1( تعطى بالعبارة:نيوتن بين أن المعادلة التفاضلية المميزة للحركة الثاني ل قانون البتطبيق  -3
s
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lim)1(بين أن عبارة السرعة الحدية تعطي بالعالقة: -4

sk
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v



  .وأحسب قيمتها  

)1(إذا كان حل المعادلة التفاضلية هو:-5
t

m

k

evv


   عين اللحظة،
1tمن السرعة الحدية. 99%التي تبلغ فيها السرعة 
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 :لرابعالتمرين ا

cmDقطرها كروية الشكل برد حبةسقط ت 0,3كتلتهاg13  دون سرعة 
 عن سطح  m1500ترتفع بـ Oمن النقطة 0tفي اللحظة ابتدائية.

 . Oz)(ولياألرص نعتبرها كمبدأ للمحور الشاق
 بفرض أن حبة البرد تسقط سقوطا حرا.-1

 أ/بتطبيق القانون الثني لنيوتن، جد المعادلتين الزمنيتن لسرعةوموضع
G .مركز عطالتها 

 ب/أحسب قيمة السرعة لحظة وصولها األرض.
Pحبة البرد باإلضافة إلى ثقلها تخضع/ في الواقع 2

  دافعةة قو إلى 
أرخميدس 

 و قوة احتكاكf
 ²مع مربع السرعة حيثطردا  المتناسبةkvf .  

  .للوحدات ي النظام الدوليف kحدد وحدة المعامل ،يتحليل البعدلبا أ/
 ؟.ماذا تستنتجمع شدة الثقل و قارنها شدتها دافعة أرخميدس ، ثم احسب  وةقعبارة كتب أ ب/

 جـ/بإهمال قوة دافعة أرحميدس .
2BVA:بين أنه يمكن كتابتهاعلى الشكل، ثم المعادلة التفاضلية للحركةجد -

dt

dv
. 

 ها حبة البرد. التي تبلغlvاستنتج العبارة الحرفية للسرعة الحدية -
 .k، ثم استنتج قيمةlvجد بيانيا قيمة السرعة الحدية-

 جـ(-2( و)ب-1د/ قارن بين السرعتين التي تم حسابهما في السؤالين )
 كرةالالمعطيات: حجم  

3

3

4
rV 3.3,1،الكتلة الحجمية للهواء  mKg،²/8,9 smg .           

   :خامسالتمرين ال

Kgmيسقط مظلي كتلته 100  نقطة  بدأ منيمع تجهيزه سقوطا شاقولي Oدون سرعة ابتدائية. يخضع  بالنسبة لمعلم أرضي
kvfمن الشكل أثناء سقوطه إلى قوة مقاومة الهواء عبارتها ارخميدس(.يمثل الشكل تغيرات )تهمل دافعة )(a  تسارع مركز

 .v)(عطالة المظلي بداللة السرعة
 بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن المعادلة التفاضلية لحركة المظلي من الشكل: -1
BvA

dt

dv
  تعين عبارتيهما.ثابتان يطلب ,ABحيث    .

)(الحدية للمظلي،السرعة g)(شدة مجال الجاذبية األرضية -عين بيانيا قيمتي : -2 lv. 
تتميز الحركة السابقة بقيمة المقدار -3









m

k.حدد وحدته وأحسب قيمته من البيان، 

st:تغيرات سرعة المظلي بداللة الزمن في المجال مثل كيفيا -k.5أحسب قيمة-4 70 .                                                                                           

 سادس:التمرين ال 

gmكرة كتلتها تحرر 200  0في اللحظةt ابتدائية من ارتفاع دون سرعةm170 و تخضع أثناء  ،من سطح األرض 
Pباإلضافة إلى ثقلهاحركتها 

 إلى قوة احتكاكf
 :2 تعطى عبارتها بالعالقةkvf   .حيث تهمل دافعة ارخميدس،  

  .tوفي الحظة0tفي اللحظة  ثرة على الكرةالمؤ مثل القوى  -1 
 عتبره غاليليانالذي  يأدرس حركة الكرة في المعلم المنسوب للمرجع السطحي االرض-2

a(m.s
-2
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v(m.s
-1
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الشكل
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 .limvأكتب عبارة السرعة الحدية-3
 .بيانيا حدد ،لمركز عطالة الكرة بداللة الزمنzالفاصلة تغيراتلبيان يمثل ا-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مع الهواء. كمعامل االحتكاkقيمة ب/للكرة.limvالسرعة الحدية أ/
 .0tأعط قيمة تسارع الكرة في اللحظة  جـ/
1.8,9رض.تعطىماهي اللحظة التي تصل فيها الكرة الى األد/   smg 

 سابع:التمرين ال
أثناء التدريبات التي تقوم بها فرق الصاعقة للمظليين بالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة ، استعملت طائرة عمودية حلقت 

 على ارتفاع ثابت على سطح األرض إلنزال المظليين دون سرعة ابتدائية.
kgmوكتلتهاGمركز عطالتها S)(ننمذج المظلي ومظلته بجملة-1 80 نهمل 

 s8خالل hدون سرعة ابتدائية، فيقطع ارتفاعا يتأثير دافعة أرخميدس. يقفزا لمظل
 ، سرعة المظليtv)(ورقبل فتح المظلة، نعتبر حركته سقوطا حرا.إن دراسة تط

),(بداللة الزمن في معلم شاقولي kO
 موجه نحو األسفل، مرتبط بمرجع سطحي 

 أرضي،مكنت من الحصول على البيان )الشكل( 
 .hمع التعليل. ب/ أحسب االرتفاع S)(أ/حدد طبيعة حركة الجملة

 .  gجـ/بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، استنتج تسارع حقل الجاذبية األرضية 
 يفتح مظلته ، فتخضع الجملة لقوةhبعد قطع المظلي االرتفاع -2
²kvf احتكاك الهواء عبارتها:  . 
 الجملة ن، بين أن المعادلة التفاضلية لسرعةبتطبيق القانون الثاني لنيوت أ/

( تكتب بالعالقة: 
²

²
1(



v
g

dt

dv
. حيث عنه ثابت يطلب التعبير 

kgmبداللة  ,, . 
 .0tفي اللحظة S)(سرعة الجملة-:يمثل المقدار-ب
 تسارع حركة مركز عطالة الجملة في النظام الدائم .-
 .S)(للجملة limvالسرعة الحدية-

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات السابقة.
4 



 .0tةظة فتح المظلة التي نعتبرها مبدأ لألزمنبدأ من لح S)(يمثل الشكل المقابل تغيرات سرعة مركز عطالة الجملة-3
²/8,9 ، ثم أحسب قيمته.تعطى:k. باالعتماد على التحليل البعدي حدد وحدة ثابتlimvأ/حدد قيمة السرعة الحدية smg . 

 :ثامنالتمرين ال
 دون سرعةأنطلقت فقاعة غاز 'zzمبدأ الفواصل للمحورOالواقعة في المستوي األفقي المارمنAومن النقظة0tفي اللحظة

 الصغيرة.لهذه الفقاعة Sالساكن ابتدائية من كأس به مشروب غازي شاقوليا نحو السطح
31,0حجم  cmV  و نصف قطرهاRأثناء الصعود(الكتلة الحجمية  )نفرض أنهما ثابتين 

3.8,1للغاز  mKgg: 33الكتلة الحجمية للمائع .1005,1  mKgfالجاذبية  تسارع 
1.8,9األرضية  smgالمشروب الفقاعة قوة االحتكاك مع من بين القوى الطبقة على 

kvfالغازي التي شدتها حيثv .سرعة مركز عطالة الفقاعة 
 أ/ ماهي القوى المطبقة  على الفقاعة ؟ مثلها على الشكل ؟ -1

 ب/ بين أنه يمكن إهمال ثقل الفقاعة أمام دافعة ارخميدس المطبقة عليها .    
gvkVfgأ/ بتطبيق قانون نيوتن الثاني عبر عن تسارع حركة الفقاعة بداللة: -2 ,,,,,،  :مبينا أنه يحقق المعادلة
Bv

dt

dv




 ؟ Bب/ ماهو المعنى الفيزيائي للثابت ؟,B. حيث  يطلب إيجاد عبارة كل من  1
mnmvLإذا كانت قيمة السرعة الحديةkب/ أحسب قيمة ؟Lvعبارة السرعة الحدية أ/ أوجد  -3 /15.  

II/:حركة القذيفة 

 :التمرين األول
 منطبقة Aالكرة نحو السلة من النقطة  دقام العب في مقابلة لكرة السلة، بتسدي
mhعلى مركز الكرة الموجودة على ارتفاع  10,20  من سطح األرض بسرعة 

1ابتدائية

0 .8  smV يصنع حاملها زاوية 37مع األفق،ليمر مركز الكرةG  
)50,4,(:هإحداثياتبمركز السلة الذي  cc zmx ألرضيفي المعلم ا

),( ozox الذي 
 نعتبره غاليليا. 
أدرس حركة مركز عطالة الكرة في المعلم  -1

),( ozox.معتبرا مبدأ األزمنة لحظة تسديد الكرة وا همال تأثير الهواء 
)(أحسب-3ثم استنتج معادلة المسار. عأوجد المعادالت الزمنية للسرعة، والموض-2 cz. 

)(يعبر مركز عطالة الكرة من مركز السلة بسرعة -4 cv
التي يصنع حاملها مع األفق زاوية،)(، من استنتج قيمتي كل 

)( cv


)80,9(.تعطى )(و  2 smg 
 التمرين الثاني:
 الالعبين أحد القدم خرجت الكرة إلى التماس و إلعادتها إلى الميدان، يقوم في مقابلة لكرة

 نهمل تأثير ، الكرة حركة لدراسة . خط التماس بكلتا يديه لتمريرها فوق رأسه برميها من
)0(في اللحظة و ننمذج الكرة بنقطة مادية. الهواء tالالعب في نقطة يدي تغادرالكرة 

Aارتفاع تقع علىmh 20  بسرعة من سطح األرض
0v
يصنع مع األفق زاوية 25 

mhفوق رأس الخصم،الذي قامته )الشكل(.تمر الكرة 80,11 والواقف على بعدm12من 
 لكرة.الالعب الذي يرمي ا
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),,(بين أن المعادلة مسار الكرة في المعلم -1 jiO
: 0هي

2

22

0
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( yxx
v

g
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),,(ريمثل البيان )الشكل( مسار الكرة في المعلم المذكو  -2 jiO
. 

 
 
 
 
 
 
 
ارتفاع أي على -باستغالل المنحنى البياني أجب عما يلي :أ 

2hرأس الخصم تمر الكرة ؟ من 
)(ما قيمة السرعة االبتدائية -ب   0vالتي أعطيت للكرة لحظة مغادرتها يدي الالعب ؟ 
)17,1(للكرة في اللحظةMحدد الموضع-جـ   st . و ما هي قيمة سرعتها عندئذ ؟ 
 ة من لحظة انطالقها إلى غاية ارتطامها )اصطدامها ( باألرض.حسب الزمن الذي تستغرقه الكر أ -د  

 :ثالثالتمرين ال

إلنجاز إرسال، يقذف العب تنس بمضربه الكرة بسرعة أفقية
0v
ومن النقطةA  الواقعة على ارتفاعmh 00,2 من سطح

 .m12.البعد بين الالعب والشباك هوm90,0لوه األرض وعليها أن تجتاز شباك ع
أدرس حركة مركز عطالة الكرة في المعلم  -1

),( oyox.معتبرا مبدأ األزمنة لحظة ضرب الكرة وا همال تأثير الهواء 
 .عأكتب المعادالت الزمنية للسرعة، والموض-2
المسار هي:بين أن معادلة  -3

0

2

2

02
yx

v

g
y  

 فوق الشباك ؟ cm10حتى تمر الكرة بـ  0vما هي قيمة  -4
 أحسب قيمة السرعة عند اجتياز الشباك .ما هو عند هذا االجتياز-5

 منحنى شعاع السرعة للكرة ؟

1.80,9: يعطى واستنتج مدى القذيفة.  أحسب مدة السقوط،-6  smg. 

 رابع:التمرين ال
، بسرعة ابتدائيةmاكتلته كرة 0tعند اللحظة نقذف

0vمن نقطةOكما 
),,(في المستوي  هو مبين على الشكل المقابل. نعتبر أن حركة الجسم تتم



jiO 

 و تدرس بالنسبة للمرجع األرضي الذي نعتبر مرجعا غاليليا. 
 نهمل كل من مقاومة الهواء و دافعة أرخميدس.

 .Mو Oبين الوضعين قيمة سرعة القذيفة بداللة الزمن يمثل البيان الموالي  تغيرات
 على  الجسم الصلب. مثل القوى الخارجية المؤثرة–1
 .بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بّين طبيعة الحركة-2
 أوجد المعادالت الزمنية لكل من السرعة والموضع.-3
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لشعاع السرعة  0vأوجد من البيان :أ /القيمة  – 4

0v  .مركبة الب/قيمةxv0ةلشعاع السرع

0v. 
 .yv0التي قذف بها الجسم و قيمةاستنتج قيمة كل من الزاوية – 5
مثل كل من –6 tvxو tv yفي المجال الزمنيst )88,10( . 
 .hو الذروة OMسافة األفقيةاستنتج  من المنحنيين كل من  الم –7

 التمرين الخامس:
)0,(يقذف رياضي من النقطة 0tفي اللحظة 0zA كرة معدنية بسرعة ابتدائية

0vتصنع مع األفق زاوية. 
 حركة الكرة في المعلم المعطى،والمنسوب للمرجع األرضي الذي نعتبره غاليليا.أدرس  -1
 لحركة الكرة. tz)(،tx)(أنشئ المعادالت الزمنية -2
 حركة الكرة . أعط المعادلة الحرفية لمسار -3
أحسب الفاصلة -4

cxلنقطة السقوطC من أجل 60 ، 
smv /120    وتعطىmz 90,10 2.8,9و  smg 
 ؟Cالموافقة لسقوط الكرة في النقطة ctهي اللحظة ما -5
 الذي تبلغه الكرة؟ maxzهو االرتفاع األعظمي ما -6
 تقذف الكرة بنفس السرعة االبتدائية فتكون فاصلة السقوط  -7

mxc 15، هي زاوية القذف  ما/؟التي يصنعها شعاع السرعة 
 السادس: التمرين
 كتلتها P)(نعتبرها نقطة مادية، تريد رمي قذيفة نقطية A)(طائرة

m0ثابتة أفقيةعلى هدف على األرض. تطير الطائرة بسرعةv
 ، 

 التي نعتبرها  o)(النقطة من شاقول0tالقذيفة في اللحظة تترك
),(مبدأ للمعلم األرضي yoxo

.تهمل كل القوى المرتبطة بالهواء ، 

),(درس حركة القذيفة في المعلم المعطىأ -1 yoxo
. 

 العبارات الحرفية للمعادالت الزمنية للحركة. أكتب -2
 معادلة المسار. استنتج-3
 .s3فة يستغرق الذي توجد عليه الطائرة علما أن سقوط القذيhماهو االرتفاع  -5
 .o)(من النقطة m420لتصيب القذيفة الهدف الواقع على بعد 0vحدد قيمة -6

IIIالحركة على مستو/ 
 التمرين األول:

kgmيجر حمزة صندوقا كتلته  10على طريق أفقي)(ACمركز عطالته ،G  
Fبقوة ثابتة

 حاملها يصنع زاوية 30 مع المستوي األفقي ، حيث الجزء 
)(AB أملس والجزء)(BCالتمثيل البياني يمثل تغيرات سرعة.)خشن )الشكل 

G بداللة الزمنt. 
 لكل مرحلة. Gأ/استنتج بيانيا طبيعة الحركة والتسارع لـ-1

 .ACب/ استنتج المسافة المقطوعة
7 

1 

V(m.s
-1

) 

t(s) 
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  O 

 الهدف  

A الطائرة 

 P القذيفة 
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  420 m 



 الشكل

t(s) 0,00 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 

v(m/s) v0 0,16 0,20 0,24 0 ;28 0,32 

 

 ي لنيوتن .أ/أكتب نص القانون الثان-2
Fب/جد عبارة شدة قوة الجر

.جـ/جد عبارة شدة قوة االحتكاك ، ثم احسب قيمتهاf
 .ثم أحسب قيمتها، 

 فسر لماذا تصبح السرعة ثابتة في المرحلة األخيرة.-د
 :ثانيلالتمرين ا

Kgmتنطلق سيارة كتلتها  3500كون من النقطة من السA على طريق افقي مستقيم،تحت تاثير قوة دفع المحرك،وتتعرض لقوة
احتكاك شدتها ثابتة ،يتعطل المحرك في اللحظة

1t النقطة،B حيث تواصل السيارة حركتها حتى تتوقف عند النقطةC. 
 tv)(يمثل الشكل المقابل تغيرات سرعة السيارة بداللة الزمن 

 باالعتماد على البيان :أ/ حددعدد وطبيعة أطوار حركة السيارة. -1
جـ/ حدد اللحظةب/ أحسب تسارع كل طور.

1t. 
 د/اسنتج المسافة المقطوعة في كل طور والمسافة االجمالية. 

 بتطبيق القانون الثاني لنيوتن. -2
 أ/ أحسب شدة قوة االحتكاك.ب/أحسب شدة القوة التي يطبقهاالمحرك.

 :لثالتمرين الثا
gmكتلتهS)(ينزلق جسم صلب 100  على طول مستوى مائل عن األفق بزاوية 20وفق المحور xx


 )قمنا  )الشكل

بجهاز اإلعالم اآللي وتحصلنا  Aviméca""،وعولج شريط الفيديو ببرمجيةWebcam)(بالتصوير المتعاقب بكاميرا رقمية 
 على النتائج التالية

 
 

tfv)(أرسم البيان :-1 . 

 .aواستنتج القيمة التجريبية لتسارعS)( باالعتماد على البيان :أ/ بين طبيعة حركة -2

 . 0tفي اللحظة0vب/استنتج قيمة السرعة 

stجـ/ أحسب المسافة المقطوعة بين اللحظتين 04.01 وst 08.02 . 
 ثم أحسب قيمته. 0aكاكات مهملة :أ/ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد العبارة الحرفية للتسارعبفرض أن االحت -3

 االختالف. كيف تبرر .0aو aب/ قارن بين
fأوجد شدة القوة-4

2.8,9لمستوي المائل يعطى:المنمذجة لالحتكاكات على طول ا  smg34,020وsin . 
 رابع:التمرين ال

 يعتبر القفز على الخنادق بواسطة الدراجات النارية أحد التحديات التي تواجه المجازفين.إن التغلب على هذه التحديات
، ABون مسلك المجازفة من قطعة مستقيمةيتطلب التعرف على بعض الشروط التي يجب توفرها لتحقيق هذا التحدي.يتك

(.ننمذج الجملة )دراج+الدراجة( بجسم صلب 1-)الشكل d، وخندق عرضه 10تميل عن األفق بزاوية BCوأخرى 
)(Sمركز عطالتهGوكتلتهkgm 170 ²/10.تعطى smg . 
smvAبسرعة 0tفي اللحظة AبالنقطةS)(تمر الجملة-1 /10وفي اللحظة ،st 51  تمر من النقطةB بالسرعةBv 

 ( تغيرات سرعة مركز عطالة الجملة بداللة الزمن. 2-يمثل )الشكل
 .AB.ب/ أحسب المسافة المقطوعةS)(اعتمادا على البيان :أ/ حدد طبيعة الحركة، ثم استنتج تسارع الجملة

t(s) 

5 

v(m/s) 

10 

8 



Fلقوة دفع المحرك BCتخضع الجملة في الجزء-2
وقوة احتكاك شدتها ،Nf 500 القوتان ثابتتان وموازيتان للمسار. بتطبيق،

Fالقانون الثاني لنيوتن، جد شدة القوة
حتى تبقى للجملة)(Sزءنفس قيمة التسارع على الجAB. 

 
 
 
 
 
 
 
smvCبسرعة Cإلى النقطةS)(تصل الجملة-3 /25وتغادرها لتسقط في النقطةP  . 

),(في المعلمS)(أ/باعتبار لحظة المغادرة مبدأ لألزمنة، أدرس حركة مركز عطالة الجملة CyCx.ثم جد معادلة مسارها ، 
mdب/هل يجتاز الدراج الخندق أم ال؟ برر إجابتك،علما أن 40 وmBC 3,56. 

 : خامسالتمرين ال

)(تتكون الجملة الميكانيكية المبينة في الشكل المقابل من عربة 1Sكتلتهاgm 8001  
 و جسم صلب30مائل يميل عن األفق بزاوية بإمكانها الحركة على مستوي  
)( 2Sكتلتهgm 6002 (الشكل) االحتكاك. لتعيين شدة قوىrF المعيقة لحركة)( 1S 
)(التي نعتبرها ثابتة ومستقلة عن سرعة حركتها، نحقق التجربة التالية : نوصل  و 1S  
)(بـ 2Sبواسطة خيط مهمل الكتلة و عديم اإلمتطاط يمر على محز بكرة مهملة الكتلة 

 و التي نعتبرها مبدأ للفواصل في اللحظةA)(السكون بدءا من . تحرر الجملة من)(و قابلة للدوران حول محور أفقي
0tفتقطع العربة  مسافةxAB 2.10.() الشكل  smg

 

 أحص القوى المطبقة على الجسم و العربة ثم مثلها.حدد جهة الحركة .-1

 اني لنيوتن ، أثبت أن تسارع حركة العربة يعطى بالعالقة :بتطبيق القانون الث-3
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 كررنا التجربة السابقة عدة مرات و قمنا برسم تطورxمن أجل قيم مختلفة لـ-4
x  ²يبيانالمنحنى الأثناء الحركة فتحصلنا على)(tfx  .المبين بالشكل المقابل 

 .aأوجد المعادالت الزمنية للحركة بداللة التسارعأ/
االحتكاكشدة قوى -.aالتسارع  -استنتج بيانيا قيمة كل من : ـ/ج

rF.- شدة التوتر في الخيطT. 
II /ب واألقمار:حركة الكواك 

 التمرين األول:

 المعطيات مبينة بالجدول المقابل:
 ور كوكب زحل حول الشمس على مسار دائري يد

 للشمس، بحركة دائرية منتظمة الشكل. O)(العطالةمركز مركزه ينطبق على 
 مثل القوة التي تطبقها الشمس على كوكب زحل ثم أعط عبارة قيمتها. -1

• o 

  J زحل

  Sالشمس

 كلالش

kgM S

30100,2  كتلة الشمس 

kmr 8108,7  نصف قطر مدار زحل 

SIG 111067,6  ثابت الجذب العام 
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1 2 
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(S2) 
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(الشكل   )  

(S1) 

t2(s2) 

x(m) 
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 الشمسي ) الهيليومركزي( الذي نعتبره غاليليا. ي رس حركة كوكب زحل في المرجع المركز ند -2
 أ/ عرف المرجع المركزي الشمسي.

 لحركة مركز عطالة زحل.a)(أوجد عبارة التسارع ب/ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، 
)(كتلة الشمس ،وG)(للكوكب في المرجع المختار بداللة ثابت الجذب العام v)(جـ/ أوجد العبارة الحرفية للسرعة SM ،

 ، ثم أحسب قيمتها.r)(ونصف قطر المدار

 ، ثم أحسب قيمته.v)(و السرعةr)( المدارلكوكب زحل حول الشمس بداللة نصف قطر  T)(أوجد الدور-3

 وأذكر نصه. استنتج عبارة القانون الثالث لكبلر،-4

 :ثانيالتمرين ال
kmhحول األرض بحركة دائرية منتظمة على ارتفاع S)(يدور قمر اصطناعي 700من سطحها 

 دورة في اليوم الواحد. نفرض أن المرجع األرضي المركزي غاليلي. 55,14حيث يدور
aشعاع التسارعمثل  -1

 لحركة القمر االصطناعي)(S. 
aأعط برهان عبارة شعاع التسارع-2

 لحركة القمر االصطناعي)(S، بداللةv  سرعة القمر 

nلمسار حركة القمر حول األرض وشعاع الوحدة r، ونصف القطر S)(االصطناعي
  . 

 ول األرض تعطى بالعالقة:ح S)(بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بين أن عبارة سرعة القمر االصطناعي-3

r

GM
v T حيث،

TM.كتلة األرض 

 حول األرض. S)(دور القمر االصطناعي STحيث r،وSTأكتب العالقة بين -4
 بين أن: -5

314

3

2

/²1085,9 ms
r

T
S .6-استنتج

TM :كتلة األرض.يعطى:ثابت التجاذب الكوني SIG 111067,6  ،
KmRT نصف قطر األرض: 6400:دور األرض ، hT 24. 

 :لثثاالتمرين ال
kmr رض. ونصـف قطـرهوفـق مسـار نعتبـره دائريـا مركـزه هـو مركـز األ األرضيـدور كوكـب القمـر حـول  310384  ودوره،

jourTL 5,25 . 
 لحركة مركز عطالة القمر. vأ/ ما هو المرجع الذي تنسب إليه حركة كوكب القمر؟ ب/أحسب قيمة السرعة-1
 حلقت في مدار دائري حول القمر 1968طح القمر سنة التي حملت رواد الفضاء إلى سApollo)(المركبة الفضائية أبلو-2

kmhAعلى ارتفاع ثابت 110 . 
 أ/ذكر بنص القانون الثالث لكبلر.

ب/اوجد عبارة دور المركبة
ATبداللة

Ah ونصف قطر القمر
LR  وثابت الجذب العاموكتلته ،G.وأحسب قيمته العددية. 

 استنتج مما تقدم نصف قطر للمدارالجيو مستقرلقمر اصظناعي أرضي.-3

211 ،المعطيات: ²..1067,6  kgmNG كتلـة القمـرkgM L

221034,7  نصـف قطـر القمـر ،kmRL

31074,1  النسـبة،
3,81

L

T

M

MحيثTM .كتلة األرض 

  :رابعالتمرين ال
 من مهامها الرئيسية مراقبة الغالف الجوي و البحار األقمار االصطناعية أجسام فضائية تقوم بحركة دائرية حول األرض.

 ألرض.المعلومات التي تلتقطها إلى مراكز المراقبة المتواجدة في عدة نقاط من سطح ا المحيطات ترسل و
20 
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 والذي كان من أكبر األقمار االصطناعية األوروبية التيENVISAT""من بين هذه األقمار

 في مستوي يشمل قطبي الكرة األرضية. يقع مدار هذا  القمر تستعمل للمراقبة.

23111 :ثابت الجذب العام  المعطيات : ..1067,6  smKgG،الكتلة القمر:Kgm 8200، 
Kmhاالرتفاع المتوسط للقمر 800باعتبار األرض كروية كتلتهKgMT

241098,5  
KmRTو نصف قطره

31038,6 ،  هوالدور الذاتي لألرضmin1436. 
 و الذي نعتبره مثل على الشكل قوة الجذب العام التي تؤثر بها األرض على القمر/أ -1
 . Sطة مادية في الوضعنق
 .تهاأحسب قيمو  القوة أكتب عبارة/ب   

باعتبار القمر خاضع لتأثير األرض فقط ، أوجد عبارة تسارع القمر بداللة كل من - 2
TT MRh و هذا في معلم  ,,

 اليليا .غالذي نعتبره  جيومركزي 
هي:تعطى بالعالقة  ا الحركة دائرية منتظمة فإن عبارة قيمة سرعةبين أنه في الحالة التي تكون فيه-3

 hR

MG
v

T

T
s




.  

 .عندئذ االصطناعيأحسب سرعة القمر -4
vRhبداللة: االصطناعيأكتب عبارة الدور المداري للقمر -5 T  ثم احسب قيمة هذا الدور. ,,

 :خامسالتمرين ال
 موضح بالشكل. عطلة كوكب حول الشمس اهليليجيا كماأ/ يكون مسار حركة مركز 

 Dإلى النقطةDثم من النقطة  Cإلى النقطةCينتقل الكوكب أثناء حركته من النقطة 

 .tخالل نفس المدة الزمنية
النقطة تمادا على قانون كبلر األول فسر وجود موقع الشمس فياع-1

1F، كيف نسمي عندئذ النقطتين
1F2وF؟ 

حسب قانون كبلر الثاني ما هي العالقة بين المساحتين-2
1S 2وS؟ 

 .DوDأقل من متوسط السرعة بين الموضعينCوCن متوسط السرعة بين الموضعينبين أ-3
 ب/ من أجل التبسيط ننمذج المسار الحقيقي لكوكب في المرجع الهليومركزي 

 )الشكل(.يخضع الكوكب أثناء حركته r)مركز الشمس( ونصف قطره Oبمدار دائري مركزه
Fحول الشمس إلى تأثيرها والذي ينمذج بقوة

حسب قانون الجذب العام لنيوتن بالعالقة:  ،قيمتها تعطى
²r

mM
GF  

SIGثابت التجاذب الكونيGكتلة الكوكب وmكتلة الشمس،Mحيث 111067,6 باستعمال برمجية""Satellite جهاز في
²)(اآللي تم رسم البيان مإلعال 3rfT الشكل(حيث(T .دور الحركة  
 الث. أذكر نص قانون كبلر الث-1
 بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الكوكب وبإهمال-2
  vاألخرى، أوجد عبارة كل من الكواكب تأثيرات 

 .Tسرعة الكوكب،ودور حركته

 .3rو ²Tظرية بينأوجد العالقة الن-3r.4و²Tأوجد بيانيا العالقة بين-3

 .Mبتوظيف العالقتين األخيرتين استنتج كتلة الشمس -5
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سة؟ماذا يجب أن تعرف في الوحدة الخام  

І /:السقوط الشاقولي 
 دراسة السقوط الحر بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، والتمييز بين السقوط الحر االفتراضي والحقيقي. -
نشاء المعادالت الزمنية للحركة.-   استنتاج طبيعة حركة السقوط الحر، تسارعه، وا 
 م.دراسة السقوط الحقيقي، وتفسير التميز في هذه الحالة بخواص الجس-
 إنشاء المعادلة التفاضلية للسرعة بحالتي االحتكاك، سرعات كبيرة وسرعات صغيرة. -
 عبارة السرعة الحدية ، وثابت الزمن، وحدة ثابت االحتكاك بالتحليل البعدي.-
 تحليل منحنى السرعة و التسارع واستنتاج القيم المميزة للحركة، مقارنة منحنى السرعة في حالتي السقوط.-
 ة حالة الصعود الشاقولي لبعض الحاالت ، وتمييز الحالة عن سابقتها.دراس -
II/:حركة القذيفة 
 في معلم أرضي مستو بتطبيق القانون الثاني لنيوتن.دراسة حركة القذيفة -
 استنتاج عبارة التسارع وطبيعة الحركة على المحورين.-
 المسار.إنشاء المعادالت الزمنية السرعة والموضع واستنتاج معادلة -
 دراسة تحليلية للمعادالت بتعين ثوابت الحركة:السرعة االبتدائية ، زاوية القذف، مدة السقوط والمدى.-

III /:الحركة على مستو 
سقاطها على محور الحركة.-  حوصلة القوي األساسية المؤثرة على جسم خالل حركته على مستو، وتمثيلها وا 
 مودي بتطبيق قانون نيوتن الثاني.دراسة الحركة على مستو أفقي، مائل وع-
 إيجاد عبارة التسارع واستنتاج طبيعة الحركة )منظمة، متسارعة ،متباطئة بانتظام(.-
 المعدالت الزمنية واستخدامها في الدراسة التحليلية. -
 رسم وتحليل منحنيات السرعة والتسارع. -
 مجاهيل.ربط الدراسة التجريبية والدراسة النظرية للحركة وتحديد ال-
 دراسة جملة ميكانيكية مؤلفة من جسمين على مستويين مختلفين. -
 II /:حركة الكواكب واألقمار 
 تعريف المعلم الغاليلي، والمعالم الغاليلية األساسية )الهليو مركزي، الجيو مركزي والمركزي ألي كوكب(.-
 مي للحركة الدائرية المنتظمة.تمثيل القوة الجاذبة المركزية على مسار الحركة. والتسارع الناظ -
 دراسة الحركة الدائرية المنتظمة لحركة كوكب أو قمر بتطبيق قانون نيوتن واإلسقاط على الناظم والمماس.-
 إثبات طبيعة الحركة، وكتابة عبارة القوة، واستنتاج عبارة التسارع، السرعة.-
 بلر.تعريف الدور واستنتاج عبارته ، واثبات القانون الثالث لك -
 نص قوانين كبلر الثالثة ، واستخدامها كيفيا في الحركة االهليليجية للكوكب أو القمر. -
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