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2011/2010السنة الجامعیة جامعة قسنطینة                                                 
األول في المیكانیكمتحاناال

)نقاط 50(: 01التمرین -
.العمل المیكانیكي، الطاقة الحركیة، ثم أستنتج نظریة الطاقة الحركیة: عرف كل من- 1

متى نتكلم عن الطاقة الكامنة،حدد الفرق األساسي بین قوة محافظة و قوة غیر محافظة- 
.بعد واحده العالقة في حالة ذ، ما شكل ھبالقوةالطاقة الكامنة ربط حدد العالقة التي ت- 
.  نحفاظھااالكلیة، و متى نتكلم عن مبدأ ةعرف الطاقة المیكانیكی- 

:  في حالة نابض مرن، قوة اإلرجاع تكتب من الشكل- 2
3( ) 'F x Kx K x  

تمثل استطالة النابض، أوجد الطاقة الكامنة التي نشتق منھا xثابتا المرونة و ھماK'وKحیث
K'وKحدد وحدة كل من ثم ه القوة، ذھ

من وضعیة التوازن ثم aلمسافة و نسحبھا mنثبت بطرف النابض كتلة فوق سطح مستوي أفقي، -3
:نتركھا بدون سرعة ابتدائیة

1أوجد السرعة عند - / 2x a0 2وx 
أوجد النقطة التي تغیر فیھا الكتلة اتجاه حركتھا، -

ا تستنتج؟ذما

)نقاط 80(: 02التمرین -
:تتحرك تحت تأثیر قوة میكانیكیة من الشكل mكتلتھا Mنقطة مادیة 

 .   .   .   .F a Cos t i b Sin t j  
  

ثوابت موجبةa ,b ,ωحیث :  

0tفي اللحظة االبتدائیة     ،2(0) - aOM i
m
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m


 

، ثم أستنتج عبارة شعاع التسارعأكتب القانون األساسي للتحریك لھذه النقطة1-
متعامدانالسرعة والتسارع أستخرج عبارة شعاع السرعة ، ثم حدد المواقع التي یكون فیھا 2-
أحسب عبارتي التسارع المماسي و التسارع النظمي3-
نقطة بدایة الحركة واتجاھھاو حددأستخرج معادلة المسار، ما ھي طبیعتھ، أرسمھ-4
.لكذات تسارع مركزي؟ بین ذھل الحركة -5

أنظر الشكل في ظھر الصفحة)نقاط 70(: 03التمرین -
fھاحتكاكأفقي معامل على مستوي ،M1و M0بین نقطتینdلمسافة ینزلق،mصلب كتلتھ جسم

(0)0بسرعة ابتدائیة .V V i
 

.
.M1، ثم استخرج سرعة الجسم عند للتحریكالقانون األساسي و اكتب مثل مجموع القوى المؤثرة، 1-
نتج    أكتب القانون األساسي للتحریك ثم است،إلى األرضHیسقط الجسم من ارتفاعلنقطة،ه اذھعند 2-

.و سرعة الجسم عندھاM2نقطة السقوط تإحداثیا
:  عند التصادم مع اٍألرض تنقلب سرعة الجسم وفق المعادلة 3-

' ' ,y y x xV V V V   أوجد ،
.أعلى ارتفاع یمكن أن یصل إلیھ الجسم بعد االرتداد

.لك و ما ھو شكل المسار الكلي للحركةذا یحدث للجسم بعد ذصف بشكل كیفي ما-4
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