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2007/2006السنة الجامعیة جامعة قسنطینة                         

متحان األول في المیكانیكاإل

)نقاط  05:نظري(:  01التمرین -
رعة المطلقة و السرعة باستعمال العالقة بین المعلم المطلق و المعلم النسبي ، برھن العالقة بین الس1-

النسبیة، مع تحدید عبارة كل حد من ھذه العالقة
أكتب بدون برھان العالقة بین التسارع المطلق و التسارع النسبي ، حدد عبارة كل حد في العالقة2-
.ثم برھن عالقة نظریة الطاقة الحركیة، Fأعط عبارة العمل المكانیكي المنجز من طرف قوة  3-

)ةنقط07.5:  الحركیات(:02لتمرین ا-
:نقطة مادیة تتحرك حسب المعادالت الزمنیة 

θ = ωt)        ,R( 1 - Cos 2ωtρ =
0:عین معادلة المسار و أرسمھ في المجال1- ≤ θ ≤  2π
.طویلتھأحسب المركبات القطبیة لشعاع السرعة ، ثم استنتج2-
.أحسب المركبات القطبیة لشعاع التسارع ، و استخرج طویلتھ3-
.أحسب المركبات المماسیة و الناظمیة لشعاع التسارع4-
.أحسب نصف قطر اإلنحناء بداللة الزمن5-
θ1مثل شعاعي السرعة و التسارع عند النقطتین   6- = π/2   وθ2 = 5π/4.

)نقطة 07.5:  التحریك (:03التمرین -
.V0، بسرعة إبتدائیة  α°30 =یقذف جسم نحو األعلى على مستوي أملس زاویة میلھ 

.أكتب العالقة األساسیة للتحریك ، ثم استخرج عبارة التسارع1-
M0 :(  OM0أوجد قیمة السرعة عند النقطة  2- = d  )
Cو مركزه Rح دائري أملس نصف قطره  عند ھذه النقطة ینزلق الجسم على سط3-

)Mأكتب العالقة األساسیة للتحریك عند النقطة -أ θ )
)Mأستخرج عبارة السرعة عند النقطة  -ب θ )
θالتي تجعل الجسم یتوقف عند النقطة  V0ما ھي قیمة   -ج = 30° )(M1

التي یفارق بھا θfأوجد الزاویة) ج ( أكبر من القیمة المحددة في V0في حالة    -د 
ممكنةθfالجسم ھذا السطح ، ناقش بداللة السرعة اإلبتدائیة أكبر زاویة  
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