
.المیكانیك . 1. سلسلة 
:التمرين األول

X:مركز عطالة مجلة بداللة الزمن باملعادالت التالية إحداثياتتعطى Oؤه يف معلم مبد ( t ) = 2 t  -  4
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.احسب مركبات شعاع السرعة عند أي حلظة زمنية .1
.احسب مركبات شعاع التسارع عند أي حلظة زمنية .2
حلركة ؟وماذا ميكن قوله عن ا.3

:التمرين الثاني
mيتحرك جسم كتلته  1 = 15kgدأ من السكون على مستوى أفقي بتأثري الشاقويل لثقل كتلة بm 2 = 5kg مربوط بواسطة خيط

.مير على بكرة مهملة الكتلة ومثبتة  يف حافة املستوى
ما تسارع حركة اجلسم وتوتر اخليط إذا فرضنا.1

أن احلركة تتم بال احتكاك ؟
وتوتر اخليط. سب قوة االحتكاك أح.2

m . s 2إذا كان تسارع احلركة  - 2.
. ينقطع اخليط بعد ثانيتني من بدء احلركة .3
أحسب املسافة اليت يقطعها اجلسم من حلظة االنقطاع -

وحىت يتوقف مع افتراض قوة االحتكاك تبقى ثابتة طول احلركة 

:التمرين الثالث
لينطلق بدون سرعة t = 0sحنرر هذا القرص يف اللحظة . ليقوم حبركة انسحابية على مستو مائل m = 270 gنترك قرصا كتلته 

:فنحصل على التسجيل التايل mS 80نقوم بتسجيل خمتلف األوضاع اليت يشغلها مركز عطالة القرص خالل كل . ابتدائية 

هل يقوم مركز عطالة القرص حبركة مستقيمة ؟.1
هل هذه احلركة منتظمة ؟ .2
: أكمل اجلدول التايل.3
ماذا تالحظ ؟ ماذا تستنتج؟.4
ما هي إذن حمصلة القوى .5

اخلارجية املؤثرة على القرص ؟
. ما هو حامل هذه القوة ؟ وما هو اجتاهها ؟ أحسب شدا .6
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:تمرين الرابع ال
البكرة مهملة الكتلة وحرة الدوران حول . m2كتلته )C2(و اجلسم m1كتلته ) C1 (اجلسم . 1.ليكن التركيب املبني يف الشكل 

t = 0 عند اللحظة . أملس متاما ) α=30°(نعترب يف هذا اجلزء األول من التمرين بأن املستوي املائل الذي زاوية ميله . حمور أفقي 
رر اجلملة حت

:من السكون بدون سرعة ابتدائية املطلوب
) C1(طبيعة حركة اجلسم القانون الثاين لنيوتن أدرس باستخدام .1

) .a (العبارة احلرفية لتسارع احلركة وأكتب 
st 0,1 = املنتظم بفاصل زمين قدره الفوتوغرايفنعطي نتائج التسجيل .2

. :2.أنظر الشكل) C1(حلركة مركز عطالة 

.t = 0املوضع عند اللحظة A0حبيث ) C1(متثل مواضع مركز عطالة اجلسم A0 ،A1 ،A2 ،A3 ،A4: علما أن 
.هي حركة متسارعة بانتظام ) C1(بني بأن حركة مركز عطالة -أ

.استنتج قيمة التسارع احلركة - ب
.m1أحسب قيمة الكتلة - ت
.A3والتسارع عند الوضع أعط خصائص شعاع السرعة - ث
) .C1 ( ،)C2(أحسب شديت التوترين املطبقني على اجلسمني -ج

:خامسالتمرين ال
تساوي) S-O(الزاوية بني الرابطتني ) SO2( يف جزيء ثاين أوكسيد الكربيت 

)انظر الشكل(9m-10× 142يساوي ) S-O(وطول الرابطة ° 120
تساوي ) O( مول من 1وكتلة g32تساوي ) S( مول من 1علما بأن كتلة 

g16 . فاملطلوب:
.إجياد مركز عطالة اجلزيء &

عجيل: األستاذ 
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.1.الشكل
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.      2.الشكل


