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الثانوية التاهيلية أيت باها
نيابة اشتوكة أيت باها
السنة الدراسية 2114/2115:

سلسلسة رقم  2الدورة األولى
 الشغل وطاقة الوضع الثقالية ،الطاقة الميكانيكية لجسم صلب
 تتبع تطور تحول كيميائي  ،المواصة والموصلية

تعطى الصيغ احلرفية ) مع التاطري ( قبل التطبيقات العددية

الشغل وطاقة الوضع الثقالية  ،الطاقة الميكانيكية لجسم صلب
 التمرين األول  :الدراسة الطاقية لكرة حديدية في سقوط حر
-1

خالل مبارة لكرة السلة في الثانوية ايت باها  ،يرسل الالعب كرة السلة  ،كتلتها  m = 200 gبسرعة بدئية  vA = 3 m.sمن إرتفاع  h0 = 1,80 mمن
سطح األرض لتصل السلة) النقطة  ( Bبسرعة ، vB = 2 m.s-1التي توجد على إرتفاع  Hمن سطح األرض .
نهمل تأثير الهواء  .وناخد شدة الثقالة g = 10 N.Kg-1
لدراسة حركة الكرة نعتبر المحور )  ( O zمعلما موجها نحو األعلى اصله  Oيوجد على سطح األرض
نعتبر سطح االرض حيث  z = 0حالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية
 .1بين أن الطاقة الميكانيكية  Emللكرة تنحفظ أثناء الحركة بين  AوB
 .2حدد طاقة الوضع الثقالية  EPPAوالطاقة الحركية  ECAعند النقطة  Aموضع مغادرة الكرة يد الالعب
عند النقطة B
 .3إستنتج الطاقة الميكانيكية
عند النقطة  Bهي = 4,1 J
 .4بين أن طاقة الوضع الثقالية
 .5إستنتج  Hإرتفاع السلة عن سطح األرض
 .6في الواقع تساوي سرعة الكرة عند السلة ) عند النقطة ( B

حيث vB

=

 ،نتيجة اإلحتكاكات بين الكرة والسلة

أ .أحسب الطاقة الميكانيكية عند النقطة  ) Bعند السلة (
ب .أحسب الطاقة المفقودة  Qعلى شكل طاقة حرارية بين  Aو B
تواصل الكرة حركتها نحو األسفل لتصل الى النقطة  Cعلى سطح األرض
 .7أجرد القوى المطبقة على الكرة أثناء إنتقالها من  Bنحو C
عند النقطة  Cمعلال جوابك
 .8حدد الطاقة الميكانيكية
 .9بين سرعة الكرة عند النقطة  Cهي vc = 6,5 m.s-1

 التمرين الثاني  :الدراسة الطاقية لجسم صلب فوق السكة ABCD
يتحرك جسم صلب ) (Sكتلته  m = 200 gفوق سكة توجد في مستوى رأسي تتكون من :
 AB جزء مستقيمي مائل بزاوية 𝜽 بالنسبة للمستوى األفقي
 BC جزء دائري شعاعه  r = 0,8 mومركزه  Iتحدده الزاوية 𝜽 = 60°
ناخد شدة الثقالة  ، g = 10 N.Kg-1ونختار المستوى األفقي المار من النقطة  Cحالة مرجعية
لطاقة الوضع الثقالية
نحرر الجسم ) (Sمن الموضع  Aبدون سرعة بدئية
 .1أحسب طاقة الوضع الثقالية  EPPAللجسم ) (Sعند النقطة  Aعلما أن  zA = 1,2 mثم
إستنتج الطاقة الميكانيكية للجسم ) (Sعند هذا الموضع
 .2بين أن طاقة الوضع الثقالية عند النقطة  Bهي EPPB = 0,8 J
 .3بأعتبار اإلحتكاكات مهملة أوجد  vBسرعة الجسم ) (Sلحظة مروره من النقطة B
 ،نتيجة
=
حيث vB
 .4في الواقع يصل الجسم الى الموضع  Bبالسرعة
اإلحتكاكات  ،أحسب الطاقة الميكانيكية للجسم عند النقطة B
 .5أحسب الطاقة الحرارية  Qالتي ظهرت خالل اإلنتقال من  Aنحو B
المكافئة لإلحتكاكات التي نعتبرها ثابتة طيلة الحركة من  Aنحو  B؟
 .6ما شدة القوة
=  vCليسقط في المستوى الذي يوجد على مسافة  h = 1 mمن  ، Cنهمل جميع اإلحتكاكات في
 .7يغدر الجسم ) (Sالسكة في النقطة  Cبسرعة
هذه المرحلة
أ .أجرد القوى المطبقة على الجسم ) (Sأثناء الحركة
= 5,2 m.s-1
ب .بين أن قيمة سرعة الجسم لحظة السقوط في  Dهي

 التمرين الثالث  :الدراسة الطاقية لجسم صلب فوق السكة ABD
يتحرك جسم صلب ) (Sكتلته  m = 500 gبدون إحتكاك فوق سكة توجد في مستوى رأسي تتكون من :
 AB جزء مستقيمي أفقي طوله AB = 1,5 m
 BD جزء دائري شعاعه  r = 0,5 mومركزه I
نعطي  𝜽 = 60°و ناخد شدة الثقالة g = 10 N.Kg-1
نختار المستوى األفقي ) (ABالمار من أصل المعلم حالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية
ثابتة شدتها  ، Fتكون زاوية  𝜶 = 60فيتحرك الجسم فوق المسار
 نطبق على الجسم )  (Sقوة
 ABبدون سرعة بدئية ليصل الى الموضع  Bبسرعة . vB = 6 m.s-1
 .8أجرد القوى المطبقة على الجسم ) (Sأثناء إنتقاله من  Aنحو B
 .9بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية بين  Aو  Bأوجد شغل القوة
 .11إستنتج أن شدة القوة
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 نحذف القوة عند مرور الجسم من الموضع  Bفي حين يواصل الجسم حركته فوق الجزء الدائري BD
عند النقطة M
 .11بين أن الطاقة الميكانيكية تنحفظ أثناء الحركة بين  Bو Mثم إستنتج قيمة الطاقة الميكانيكية
عند النقطة  Mبداللة  mو gو  rو 𝛉 ثم أحسب قيمتها
 .12أوجد تعبير طاقة الوضع الثقالية
= 7,75 J
 .13بين ان الطاقة الحركية عند النقطة  Mهي
سرعة الجسم عند النقطة M
 .14أحسب

 التمرين الرابع  :الدراسة الحركية والطاقية للمجموعة ) كرة  +قرص ( حول محور ثابت
 .Iنعتبر المجموعة ) (Sمكونة من كرية  Bكتلتها  m1=100gمثبتة الى جانب قرص متجانس D
كتلته  m=500gوشعاعه  R=50cmو مركزه . O
 .1أوجد مركز قصور المجموعة (كرية  +قرص) .
 .IIالمجموعة ) (Sقابلة للدوران في مجال الثقالة حول محور ) (أفقي يمر الطرف .A
نهمل جميع االحتكاكات ونعطي  :عزم قصور المجموعة ) (Sبالنسبة للمحور ).J∆=2,4.10-3kg.m2 : (
نسمي  األفصول الزاوي لمركز قصور المجموعة ) (Sبالنسبة لموضع توازنها المستقر .نعتبر Epp=0عند 𝜽 = 0
 .1نزيح العارضة عن موضع توازنها المستقر )  ( 𝜽 = 0بزاوية  𝜽 = 60و نحررها بدون سرعة بدئية .
 .1.1أعط تعبير الطاقة الميكانيكية للمجموعة ) (Sبداللة 𝜽 و mو Rو gو∆ Jو(ωالسرعة الزاوية)
 .1.2أوجد قيمة السرعة الزاوية المجموعة ) (Sعند مرورها من موضع توازنها المستقر .
 .1.3استنتج سرعة الكرية عند مرور المجموعة ) (Sمن موضع توازنها المستقر .
 .2نزيح اآلن المجموعة ) (Sعن موضع توازنها المستقر بالزاوية = 𝜽 ثم نرسلها نحو األسفل بسرعة زاوية .0=4rad/s
 .2.1أوجد  zmaxاألنسوب القصوي لمركز قصور العارضة .G
 .2.2عند مرور المجموعة ) (Sمن الموضع البدئي ذي األفصول  ،0تكون سرعتها الزاوية =3,2rad/s
 .3.2فسر تغيير الطاقة الميكانيكية المجموعة ) (Sوأوجد تعبير هذا التغير.

 التمرين الخامس  :إستغالل المنحنى لدراسة الطاقة الحركية والميكانيكية لجسم صلب فوق مستوى مائل
نلف حول مجرى بكرة ,شعاعه r=10cmو عزم قصورها بالنسبة لمحور أفقي ثابت )(يمر بمركزها ,J∆=4.10-2kg.m2
خيطا ثبت في طرفه جسم صلب) (Sكتلته  .m=500gنحدث بواسطة محرك دوران البكرة ,فينطلق ) (Sبدون سرعة بدئية
( الذي يكون زاوية  𝜶 = 30°مع المستوى األفقي.
من النقطة  Oمنزلقا نحو األعلى حسب الخط األكبر ميال للمستوى
نهمل جميع االحتكاكات و كتلة الخيط الذي نعتبره غير مدود و ال ينزلق على مجرى البكرة.
يمثل منحنى الشكل جانبه تغير  v2مربع سرعة  Gمركز قصور) (Sبداللة أفصوله . x = OG
 .1عبر عن الطاقة الحركية ) Ec(Sللجسم) (Sبداللة األفصول .x
و  . rثم احسب قيمتها لحظة مرور) (Sبالموضع .A
 .2أوجد تعبير الطاقة الحركية) Ec(Pللبكرة بداللة  xو
نعطيOA = d = 1m :
( ليصل إلى
 .3عند مرور) (Sبالموضع ,Aينفصل الخيط عن الجسم) (Sو يتابع هذا األخير مساره على المستوى
أعلى موضع. Bأوجد تعبير) Em(Aالطاقة الميكانيكية للجسم) (Sلحظة مروره من الموضع Aبداللة  gو 𝜶 و.d
نأخذ المستوى األفقي المار من النقطة Oمرجعا لطاقة الوضع الثقالية.
 .4حدد قيمة) Em(Bالطاقة الميكانيكية للجسم) (Sعند النقطة . B
 .5استنتج قيمة المسافة . AB

 التمرين السادس  :الحركية  ،طاقة الوضع الثقالية  ،الطاقة الميكانيكية
يتحرك جسم صلب ) (Sكتلته  m = 200 gفوق سكة توجد في مستوى رأسي تتكون من :
 AB جزء مستقيمي مائل بزاوية  𝜶 = 30°بالنسبة للمستوى األفقي طوله AB = 1,6 m
 BC جزء مستيقي أفقي طوله BC = 0,5 m
 CD جزء دائري شعاعه  r = 0,2 mومركزه I
𝜽 = 30°
نعطي

 ناخد شدة الثقالة  ، g = 10 N.Kg-1ونختار المستوى األفقي المار من النقطة  Oحالة مرجعية لطاقة
الوضع الثقالية .
نحرر الجسم ) (Sمن الموضع  Aبدون سرعة بدئية
 .15بين أن  ) ZA = 1 mأوجد اإلرتفاع  ZAبداللة  ABو 𝛂 و  rثم احسب قيمته (
 .16أحسب طاقة الوضع الثقالية  EPPAللجسم ) (Sعند النقطة  Aإستنتج الطاقة الميكانيكية للجسم ) (Sعند هذا الموضع
 .17بين أن طاقة الوضع الثقالية عند النقطة  Bهي EPPB = 0,4 J
 .18بأعتبار اإلحتكاكات مهملة أوجد  vBسرعة الجسم ) (Sلحظة مروره من النقطة B
 ،نتيجة اإلحتكاكات  ،أحسب الطاقة الميكانيكية للجسم عند النقطة B
=
حيث vB
 .19في الواقع يصل الجسم الى الموضع  Bبالسرعة
 .21أحسب  Qالطاقة المفقودة على شكل حرارة أثناء اإلنتقال AB
المكافئة لإلحتكاكات التي نعتبرها ثابتة طيلة الحركة من  Aنحو  B؟
 .21ما شدة القوة
تأثير السطح ثم
 .22يصل الجسم الى النقطة  Cبسرعة  ، vc = 2 m.s-1بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية بين  Bو  . Cأحسب ) ( Wشغل القوة
إستنتج طبيعة التماس بين الجسم و الجزء BC
ثابتة موازية للجزء  BCأحسب ’ fشدتها
 .23علما أن قوة اإلحتكاك مكافئة لقوة
الطاقة الميكانيكية عند النقطة M
 .24علما أن الجزء  CMDيتم بدون إحتكاك  ،احسب
 .25أوجد  ZMبداللة  rو 𝛉 ثم إستنتج تعبير  EPPMطاقة الوضع الثقالية عند النقطة M
 .26بين أن سرعة الجسم عند النقطة  Mهي vM = 2,45 m.s-1
 .27بأستعمال إنحفاظ الطاقة الميكانيكية حدد  vDقيمة سرعة الجسم لحظة سقوطه عند النقطة D
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