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 r  نصف قطره  A’C  قوس دائري ب امماسيتنتهي  ’AA   على مستوى أفقي Fقوة ب mكتلته  (G)جسم  ندفع

 .) أنظر الشكل(  αاوية على األفق بز CDينتهي بطريق مستقيمة و مائلة 

من النقطة  (G) تبدأ حركة الجسم

A   لتمر بالنقطة  من السكون

’ A   0 سرعة  اكتسبتبعد إنv 

 االرتفاعذات  Dالنقطة  للتص

Dh  بالنسبة للمستوى األفقي

AA’. 

في السؤالين  االحتكاكاتتهمل 

 Fو نفرض أن القوة    2و  1

على  (G)المطبقة على الجسم 

منطبقة  ’AA المستوى األفقي   

 في جهة الحركةعلى المسار و 

 .تعطى و ثابتة الشدة 
AA’=l=0.5m وg=10N/kg 

و  m=5kgو  α=45°و 

r=1m  2.5=وmDh 

.CD=3.12 m ; 

1-  

 . ’AAخالل الطريق  ((G)) الجسم بقة على طمثل القوى الم •
 .’Aو  A( بين الموضعين (G)الطاقوية للجملة ) الجسم أنجز الحصيلة  •

 .’Aو  Aبين الموضعين  ((G)) الجسم اكتب عبارة عمل كل قوة مطبقة على  •

  A’سرعة الجسم عند الموضع  0vأوجد عبارة  ((G)) الجسم  على بتطبيق مبدأ إنحفاظ الطاقة •

 l و Fو  m بداللة
أوجد عبارة موضع كيفي و  ’Aبين الموضعين   ((G)) الجسم بتطبيق مبدأ إنحفاظ الطاقة على  -2

بالنسبة للمستوى األفقي   Bارتفاع النقطة   gو   hو  l و Fو  m بداللة Bعند الموضع  vالسرعة 

 .  ’Aالمار بـ 

 .Dإلى النقطة  (G)الجسم  التي من أجلها يصل Fلقوة أصغر قيمة لاستنتج * 

  Dإلى غاية النقطة   ’Aتحت تأثير قوى احتكاك ابتداء من النقطة   ((G)) الجسم في الحقيقة يقع  -3

 و معاكسة لجهة الحركة. f=10Nلمسار و ثابتة الشدة تنمذج على أنها قوة واحدة موازية ل

 في هذه الحالة .  F* أحسب قيمة القوة 
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 r  نصف قطره  A’C  تنتهي مماسيا بقوس دائري  ’AA على مستوى أفقي   Fبقوة  mكتلته  (G)ندفع جسم 

 ) أنظر الشكل(.  αعلى األفق بزاوية  CDينتهي بطريق مستقيمة و مائلة 

من  (G)تبدأ حركة الجسم

من السكون لتمر    Aالنقطة 

بعد إن اكتسبت    ’Aبالنقطة 

 Dلتصل النقطة  0v سرعة 

بالنسبة  Dhذات االرتفاع 

 .’AAللمستوى األفقي 

تهمل االحتكاكات في السؤالين 

 Fو نفرض أن القوة    2و  1

على  (G)المطبقة على الجسم 

منطبقة  ’AA المستوى األفقي   

على المسار و في جهة الحركة 

 و ثابتة الشدة .تعطى 

AA’=l=0.5m و

g=10N/kg  وα=45°  و

m=5kg  وr=1m  و

=2.5mDh ; .CD=3.12 m 

1- 

 . ’AAخالل الطريق  ((G)) الجسم مثل القوى المطبقة على  •
 .’Aو  A( بين الموضعين (G)أنجز الحصيلة الطاقوية للجملة ) الجسم  •

 .’Aو  Aبين الموضعين  ((G)) الجسم اكتب عبارة عمل كل قوة مطبقة على  •

  A’سرعة الجسم عند الموضع  0vأوجد عبارة ((G)) الجسم  على بتطبيق مبدأ إنحفاظ الطاقة •

 l و Fو  m بداللة
أوجد عبارة السرعة و موضع كيفي  ’Aبين الموضعين   ((G)) الجسم بتطبيق مبدأ إنحفاظ الطاقة على  -2

v  عند الموضعB بداللة m  وF و l  وh  وg   ارتفاع النقطةB   بالنسبة للمستوى األفقي المار بـ’A  . 

 .Dإلى النقطة  (G)التي من أجلها يصل الجسم  F* استنتج أصغر قيمة للقوة 

  Dإلى غاية النقطة   ’Aتحت تأثير قوى احتكاك ابتداء من النقطة   ((G)) الجسم في الحقيقة يقع  -4

 و معاكسة لجهة الحركة. f=10Nاحدة موازية للمسار و ثابتة الشدة تنمذج على أنها قوة و

 في هذه الحالة .  F* أحسب قيمة القوة 
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