
                                                  

            

  

        ))))نقطنقطنقطنقط    2222((((الرسعة املتوسطة الرسعة املتوسطة الرسعة املتوسطة الرسعة املتوسطة     ::::    المترين أالولالمترين أالولالمترين أالولالمترين أالول
  .$نية 18مرت خالل  520 الشاحنةتقطع . لتوزيع املواد الغذائية عىل جزء من طريق مسـتقميي برسعة $بتة شاحنةتتحرك 

 .الشاحنة مسـتقميية منتظمة ٔام متسارعة ٔام متباطئة؟ حدد ما ٕاذا اكنت حركة .1
mٔاحسب الرسعة املتوسطة للشاحنة ب .2 / s. 
mٔاوجد العالقة بني  .3 / s  وkm / h. 
kmٔاحسب الرسعة املتوسطة للشاحنة ^لوحدة  .4 / h.  

        ))))نقطنقطنقطنقط    6666((((    احلركة اcائرية املنتظمةاحلركة اcائرية املنتظمةاحلركة اcائرية املنتظمةاحلركة اcائرية املنتظمة    ::::        المترين الثاينالمترين الثاينالمترين الثاينالمترين الثاين
  .من متحرك يف حركة Mنقطة ركة حلاحلقيقي جانبه تسجيل ^لسمل ميثل الشلك 

τاملدة الزمنية الفاصp بني تسجيلني متتاليني يه  = 60ms.  
 .معلال جوابك Mطبيعة حركة النقطة حدد  .1
 .؟ ماذا تسـتنتج. 2Mو  1Mٔاحسب رسعة املتحرك يف املواضع  .2

 مثل هذه املتجهة ^سـتعامل سمل.5Mحدد ممزيات متجهة الرسعة يف املوضع  .3
  .مناسب بعد نقل الشلك ٕاىل ورقة حتريرك

 .للمسار اcائري للمتحرك Rاع�دا عىل التسجيل حدد قمية الشعاع .4
 .Tو دور احلركة  Vو رسعة املتحرك  Rٔاوجد العالقة اليت تربط بني الشعاع  .5
  .ٔاعط تعريف اcور و الرتدد مث حدد قمية لك مهنام .6

        ))))نقطنقطنقطنقط    4444((((    احلركة املسـتقميية املنتظمةاحلركة املسـتقميية املنتظمةاحلركة املسـتقميية املنتظمةاحلركة املسـتقميية املنتظمة    ::::        المترين الثالثالمترين الثالثالمترين الثالثالمترين الثالث
mكتلته ذاتيانرسل حامال  = 600g و نسجل حركة فوق منضدة هوائية ٔافقية ،M  رٔاس املفجر ٔاثناء مدد زمنية متتالية
τ = 60ms فنحصل عىل التسجيل التايل :   

        
 .علل جوابك؟ Mما طبيعة حركة النقطة  .1
 .ماذا تسـتنتج؟ .2Mو  1Mضعنياملو ٔاحسب الرسعة اللحظية للحامل ا�ايت يف  .2
 مث ^سـتعامل سمل مناسب مثل هذه املتجهة عىل التسجيل بعد نق� ٕاىل. 3Mممزيات متجهة الرسعة يف املوضع حدد  .3
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  .ٔ�صل ملعمل الزمن 3Mٔاوجد املعاد� الزمنية للحركة و ذ� ^عتبار حلظة تسجيل النقطة  .4
        ))))نقطنقطنقطنقط    4444((((حركة ^حتاكك عىل مسـتوى مائل حركة ^حتاكك عىل مسـتوى مائل حركة ^حتاكك عىل مسـتوى مائل حركة ^حتاكك عىل مسـتوى مائل     ::::        المترين الرابعالمترين الرابعالمترين الرابعالمترين الرابع

αمائل بزاوية يتحرك مزتحلق عىل مسـتوى جليدي  = نعترب ٔان ).ٔانظر الشلك ( ^لنسـبة للمسـتوى أالفقي 45°

fلقوة ªحتاكاكت ضعيفة لكهنا غري ¦مp و ماكفئة 
كتp املزتحلق مع لوازمه  .موازية للمسار و لها منحى معاكس للحركة →

mيه  = 50Kg . نأخذg = 10N / Kg  و نعطيφ = ªRحتاكك وزاوية  15° = 30N شدة القوة املقرونة بتأثري السطح.  

Pٔاحسب شدة وزن املزتحلق و حدد ممزيات القوة  .1
→. 

 .ٔاجرد القوى املطبقة عىل املزتحلق ٔاثناء حركته .2
  .ورقة حتريرك مث مثل عليه القوى و ذ� ^سـتعامل سمل مناسب ٔانقل الشلك ٕاىل .3
 .املزتحلق يف اجلليد زشدة القوة اليت متنع انغرا NRشدة قوة ªحتاكك و   fٔاحسب  .4
  .ٔاحسب معامل ªحتاكك الساكن  .5

        ))))نقطنقطنقطنقط    6666((((التجاذب الكوين التجاذب الكوين التجاذب الكوين التجاذب الكوين     ::::        المترين اخلامسالمترين اخلامسالمترين اخلامسالمترين اخلامس
4mتنطلق مركبة فضائية كتلهتا  القمررحp فضائية حنو يف  = 10 Kg من عىل سطح أالرض.   

  أالوىل مطبقة من طرف أالرض و الثانية مطبقة من  طول الرحp ختضع املركبة الفضائية لقوتني
TRنعطي  .طرف القمر = 6400Km  0وg = 10N / Kg.  

 .ذكر بنص قانون التجاذب الكوين .1
hٔاحسب شدة جمال الثقا� عىل ارتفاع  .2 = 5000Km من سطح أالرض. 
 .اسـتنتج شدة وزن املركبة الفضائية عند هذا ªرتفاع .3
 كيف تتغري قمية هذه . ٔاعط تعبري شدة القوة املطبقة من طرف أالرض عىل املركبة الفضائية .4

  .أالرض؟الشدة علام ٔان املركبة الفضائية تبتعد عن 
 كيف تتغري قمية هذه. القمر عىل املركبة الفضائية تعبري شدة القوة املطبقة من طرفٔاعط  .5

  .تقرتب من القمر؟ الشدة علام ٔان املركبة الفضائية    
 بني ªرض و القمر تنعدم اجلاذبية حبيث تصبح القوة املطبقة من طرف أالرض  يف منطقة .6

  مثل القوتني املطبقتني عىل  .Gنرمز لهذه املنطقة ب. القوة املطبقة من طرف القمرتساوي 
  .الفضائية يف هذه املنطقةاملركبة 

  .LMو لكتp القمر ب  TM، و نرمز لكتp أالرض ب LRو لشعاع القمر ب  TRعاع أالرض ب نرمز لش : معطيات

  .hو للمسافة الفاصp بني سطح أالرض و املركبة ب  Dنرمز ٔايضا للمسافة الفاصp بني مركزي أالرض و القمر ب    

        فٕان مه ذهبـت أخالقهـم ذهبـوافٕان مه ذهبـت أخالقهـم ذهبـوافٕان مه ذهبـت أخالقهـم ذهبـوافٕان مه ذهبـت أخالقهـم ذهبـوا        ************    وٕامنا أالمم أالخالق ما بقيتوٕامنا أالمم أالخالق ما بقيتوٕامنا أالمم أالخالق ما بقيتوٕامنا أالمم أالخالق ما بقيت

  فأقـم علهيـم مأمتـًا وعويـالفأقـم علهيـم مأمتـًا وعويـالفأقـم علهيـم مأمتـًا وعويـالفأقـم علهيـم مأمتـًا وعويـال        ************صيب القوم فـي ٔاخالقهـم صيب القوم فـي ٔاخالقهـم صيب القوم فـي ٔاخالقهـم صيب القوم فـي ٔاخالقهـم أ أ أ أ ذا ذا ذا ذا وإ وإ وإ وإ 

 محد شويقأ 


