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متحان األول في المیكانیكاإل

)نقاط ( 05: 01التمرین -
OMأكتب عبارة شعاع الموقع المطلق 1-


O'بداللة شعاع الموقع النسبي M



aVالسرعة المطلقة أستنتج عبارة2-


rVبداللة السرعة النسبیة 


 .
بسطھا في حالة الحركة اإلنسحابیة ، و في حالة الحركة الدورانیة-

aعبارة التسارع المطلق  أكتب 3-


rبداللة التسارع النسبي 


حدد عبارة كل من التسارع ،
)كوریولیس ( المكتسب و التسارع التكمیلي 

في حالة حركة إنسحابیة منتظمة، ما ھو صنف ھذه المعالم  و ماھي خاصیتھ األساسیة - 4
بسط عبارة تسارعي كوریولیس و التكمیلي   في حالة جسم یتحرك على سطح الكرة األرضیة ، 5-

)نقاط 07.5(: 02التمرین -
: حركة نقطة مادیة في اإلحداثیات القطبة تكتب 

ρ = r|Sin(2ωt)|   , θ = ωt   ،ωوr ثابتان موجبان
ثم أرسم مسار الحركةمع الزمن ، θوρشكل جدول تغیر 1-
.ب المركبات القطبیة للسرعة و التسارع ، استنتج المركبات الدیكارتیة الموافقةأحس2-
.أحسب طویلتي السرعة و التسارع ،  ثم المركبتین المماسیة و الناظمیة للتسارع3-
أحسب نصف قطر انحناء المسار 4-
t = 3π/4ωو اللحظة t = 0أحسب طول المسار بین اللحظة اإلبتدائیة 5-

)نقاط 07.5(: 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 Rسطح دائري أملس نصف قطره  عند ھذه النقطة ینزلق الجسم على3-

)Mأكتب العالقة األساسیة للتحریك عند النقطة -أ θ أستخرج عبارة السرعةثم(
θالتي تجعل الجسم یتوقف عند النقطة  V0ما ھي قیمة   -ب = 0° )(M1
ھا الجسم ھذا السطح التي یفارق بθfأكبر من ھذه القیمة ، أوجد الزاویةV0في حالة    -ج
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