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2009/2008السنة الجامعیة جامعة قسنطینة                                              

حریك النقطة المادیةت: 30السلسلة رقم 

0Vابتدائیةة یتحرك على مستوي أفقي بحیث ینطلق بسرعmجسم كتلتھ :  01التمرین -


بعد قطع . 
.زمن توقف الجسم ، وfاالحتكاك معامل ستنتج قیمةیتوقف الجسم عن الحركة، أdمسافة 

احتكاكینزلق دون ،Rموجود عند قمة نصف كرة من الجلید نصف قطرھا mجسم كتلتھ :  02التمرین -
ابتدائیةو دون سرعة 

الفعل موع القوى التي تؤثر في الجسم، ثم أحسب قوة ردحدد مج1-
.mوθ ،gبداللة الزاویة Mعند النقطة 

.اكتسبھاة التي عویة التي یغادر بھا الجسم الكرة و السراأوجد الز2-

)a. Sin = :تأثیر قوتین تحت mةكتل:  03التمرین - t).1F i
     و = b. Cos( t).2F j

 

0)عند النقطةكتلةوجد التt = 0االبتدائیةفي اللحظة ، ثابتان موجبانbو aحیث  , y0 )M0 و یملك
0V. = 0سرعة   iV

 
V0=-a/mω  )(مع , y0=-b/mω2

أوجد عبارة التسارع 1-
أوجد عبارة السرعة2-
أوجد معادلة المسار3-

بین أن في حالة نقطة مادیة خاضعة لتأثیر قوة مركزیة وكان مسارھا دائریا، فإن حركتھا :04ین التمر-
.  تكون دائریة منتظمة

مركزھانقطة مادیة تحت تأثیر قوة مركزیة :05التمرین -
Oعند النقطة . إھلیجیا، تسلك مساراM0 ،موقعھاشعاع
= (OM0الزاویةمع v0سرعتھا وOM0ھو , v0 ).

r2معr2وr1ھيOM0ل القیم الحدیة  > r1. أحسب قیمة
النقطتین بداللة معطیات التمرینالسرعة في ھاتین 

و مھمل الكتلة، خیط غیر قابل للتمددبواسطةOمربوطة بالمركز mكتلتھاMنقطة مادیة:06التمرین-
.rتتحرك على مسار دائري شاقولي نصف قطره 

vA, r, mبداللة ’Aو Aب شدة توتر الخیط عند النقطتین أحس-1
vA’ , وg ،ھل القیم موجبة

التفاضلیةأكتب المعادلة األساسیة للتحریك ، ثم استنتج المعادلة-2
ألجل مكاملة المعادلة(مع الشاقولOMیصنعھاالتيللزاویة 

t،اللحظةعندالسرعةثم استنتج dt/dنضرب طرفیھا بالمقدار 
 االبتدائیةمع العلم أن السرعة)= v0ھي ) 0

v0بداللةv2نكتب( , g , r,  لك شدة توترذأحسب عندالخیط
معدومة،قیمة الزاویة التي تكون من أجلھا السرعة vلنعتبر -3

كلأستخرج عبارةالتي یكون من أجلھا التوتر معدوما، القیمةTو 
cosمن  vوcos Tثم أرسمھا بداللةبداللة نفس المعطیاتv0و

v0طبیعة الحركة حسب قیمة استنتج
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.Oو طرفھ اآلخر ثابت عند النقطة  Lنعتبر نقطة مادیة معلقة في طرف خیط طولھ  :  70التمرین -
.ω1زاویة نفترض أن النقطة المادیة تقوم بحركة دائریة منتظمة بسرعة 

أحسب توتر الخیط.L  ،g ،Cosαو ω1أوجد العالقة بین  1-
1بین أن الحركة تكون ممكنة إذا كانت  2- 0  القیمة، عین ھذه
P. = أحسب كمیة الحركة 3- m V

 
Lو العزم الحركي 


ثم عزم،
نظریة العزم الحركي تحقق من.Oمحصلة القوى بالنسبة للنقطة 

نفترض أن النقطة المادیة تتحرك ھذه المرة على السطح الجانبي 4-
حیثω2، بسرعة زاویة ثابتة αزاویة رأسھ نصفلمخروط

ω1ω2 فعلھي قیمة رد ، مااحتكاكأن الحركة تتم دون و >
ω1ω2ى النقطة المادیة، ماذا یحدث في حالة علالمخروط >.

، تحت تأثیر الثقل ، یخضع ابتدائیة، یسقط شاقولیا بدون سرعة mجسم كتلتھ )المنزل(:80التمرین -
. = :  إلى قوة مقاومة الھواء و التي تتبع القانون  .R K m V

 
.ثابت موجبK، حیث 

في ھذه الحالةأكتب القانون األساسي للتحریك 1-
أستخرج المعادلة التفاضلیة التي تحدد قانون تغیر السرعة مع الزمن2-
0Vماذا یحدث لو قذفت الكتلة بسرعة 3-


.نحو األسفل

. عین في الحالتین قیمة السرعة الحدیة4-

موضوع داخل وسط حیث ینتشر حقل كھربائي من qو شحنتھ mتھ جسیم كتل)المنزل(:90التمرین -
0E. = :الشكل  E j

  حیثE0في البدایة یوجد الجسیم عند مركز اإلحداثیات و یملك سرعة موجبثابت ،

0V
 تصنع زاویةαمع المحورOx .لزج احتكاكلجسیم یؤثر فیھ بقوة نفترض بأن الوسط الذي ینتقل فیھ ا

K- = : من الشكل .F Vf
  حیثV


الثقل أمام القوى األخرىإھمالیمكننا . ھي سرعة الجسیم

أكتب العالقة األساسیة للتحریك1-
: الشكل تكتب من السرعةسرعة الجسیم ثم بین أنللأستخرج المعادلة التفاضلیة 2-

 = a . tV ex
    و = .  +tV c e dy

أحسبa  ,    ,    ,c d

)أستنتج 3- )  ,   ( )y t x tإلى أي قیم حدیة تنتھي ھاتین الدالتین لما ،t.ما ھو شكل المسار.

مرتبطتان بواسطة خیط غیر قابل للتمدد یعبر 2mو 1mجملة مشكلة من كتلتین )المنزل(:01التمرین -
.عبر بكرة عدیمة الكتلة حسب الشكل

m2فيوm1حدد مجموع القوى التي تؤثر في 1-
.gوm1 ،m2 ،αبداللة عبارة تسارع الكتلتینأستخرج 2-
حدد التوازنلحركة،ااتجاهطبیعة و m2و m1بداللةأدرس3-
gγ .1/10نرید أن یكون التسارع4- الكتلتینھي نسبة ما،=

. αالزاویة لةالبد

ینزلق m = 10Kgجسم كتلتھ)المنزل(:11التمرین -
f = 0.1احتكاكھمعامل وαمائل زاویتھ مستوي على 

ركة معھایبدأ الجسم الحαminما ھي أصغر زاویة1-
°30 =ویةانأخذ ز2- > αminα:

التسارعأكتب القانون األساسي للتحریك، و استخرج عبارة-أ
سرعتھما قیمة ،االبتدائیة معدومةة الجسمإذا كانت سرع-ب
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.D = 10mقطع مسافة یأنبعد
مرونتھعند ھذه المسافة یصطدم الجسم بنابض ثابت-ت

K = 200N/mافة، فیتقلص لمس∆Xالعظمىاالنكماشقیمة، أوجد
).g = 10m/S2نأخذ(المسافةأحسب ھذه، D‘یرتد الجسم نحو األعلى لمسافة-ث

جزء من AB: لى سطح موجھ مشكل من ثالثة أجزاء عینزلق mجسم كتلتھ )المنزل(:21التمرین -
دائرة لھا نفس نصف منربع آخرCD، و 2Rطولھ جزء مستقیم أفقيBC، و Rدائرة نصف قطرھا 

.fمعاملھ باحتكاكBCو على الجزء CDو ABعلى الجزئین احتكاكینزلق الجسم بدون .القطر
) Aنترك الجسم عند النقطة  θ = 30° , t = 0 ) أوجدابتدائیةبدون سرعة :

.Bالنقطة ، ثم استنتج السرعة عندABمن الجزءM1السرعة و رد الفعل عند نقطة كیفیة 1-
C، أحسب السرعة عند النقطة  BCمن الجزء M2السرعة و رد الفعل عند نقطة كیفیة  2-
، أوجد الزاویة التي یغادر بھا الجسم ھذا CDمن الجزء M3السرعة و رد الفعل عند نقطة كیفیة 3-

. السطح

A

B
C

D

M1
M2

M3

30°
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