اجلزء  : Iالشغل امليكانيكي و الطاقة
الدرس  : 3الشـــغـــل و الطاقة احلركية
الــســـلــــســـلـــــة I 

التمريـن 10

α

 )Iتسقط كرة كتلتها  m=20gسقوطا حرا بدون سرعية بدئية ،من نقطة على العلو  h=16mمن سطح األرض .نأخذ .g=9,8N.kg-1
مثل على شكل القوى املطبقة على الكرة .أحسب شغل وزن الكرة أثناء السقوط.
أحسب الطاقة احلركية للكرة عند وصوهلا إىل سطح األرض ،و استنتج قيمة سرعتها يف هذه الوضعية.
ماذا ستكون قيمة هذه السرعة لو استبدلنا الكرة السابقة بأخرى كتلتها  m’=2m؟ استنتج.
 )IIينزلق جسم ( )Sكتلته  m=5kgفوق سكة تنتمي إىل مستوى رأسي و متكونة من جزئني :جزء
دائري  ABمركزه  Oو شعاعه  r=0,5m :بحيث  α=60°و جزء مستقيمي  .BCنأخذ
.g=9,8N.kg-1
ينطلق اجلسم من النقطة  Aبدون سرعة بدئية .باعتبار اإلحتكاكات مهملة طول اجلزء  ،ABأحسب سرعة اجلسم عند النقطة . B
يقطع ( )Sاملسافة  BC=16mقبل أن يتوقف .باعتبار أن اإلحتكاكات مكافئة لقوة  fثابتة طول اجلزء  . BCأحسب f

التمريـن 10

α

تنتقل سيارة على مسار مستقيمي من أعلى إىل أسفل ملنحدر مائل بزاوية  β=4°بالنسبة للمستوى األفقي .كتـلـة السـيـارة  m=800kgو سـرعـتـهـا
 .v=72km/hفجأة و يف موضع  ،Aيشغل السائق املكابح ،فتتوقف السيارة عند النقطة  Bعلى بعد املسافة  d=92mمـن  .Aنـهـمـل مـقـاومـة
اهلواء.
مثل على شكل القوى املطبقة على السيارة أثناء عملية الكبح.
أحسب شغل الوزن بني  Aو . B
أحسب شغل قوى اإلحتكاك املسؤولة عن إيقاف السيارة ،علما أنها مكافئة لقوة  fثابتة بني  Aو  . Bاستنتج شدتها . f

التمريـن 13

α

ينزلق متزجل كتلته  m=60kgعلى مستوى مائل بزاوية  β=15°بالنسبة للخط األفقي .علما أن املتزجل انطلق بـدون سـرعـة بـدئـيـة و أن سـرعـتـه
صارت  V2=45km/hبعد أن قطع املسافة . A1A2=L=100m
عني شدة قوة اإلحتكاك علما إن القوة اليت يطبقها السطح على املتزجل ثابتة.
أوجد املسافة اليت يقطعها املتزجل قبل أن يتوقف إذا تابع ،إنطلقا من  ،A2مساره فوق مستوى أفقي.

التمريـن 10

α

سيارة كتلتها  m=900kgانطلقت على طريق مستقيمي بسرعة بدئية  V0=100km/hو عند قطعها مسـافـة  d=97mخـلل املـدة الـزمـنـيـة
 ،Δt=6,54sتوقفت عجلتها بشكل مفاجئ .نعترب ان قوة اإلحتكاك املطبقة من طرف الطريق على العجلت شدتها ثابتة.
أحسب الطاقة احلركية البدئية للسيارة.
أجرد القوى املطبقة على السيارة .أحسب شدة قوة اإلحتكاك املطبقة من طرف الطريق على العجلت.
أحسب القدرة املتوسطة لقوة اإلحتكاك خلل الكبح.
”أن تكون واثقا من نفسك ،ال يعين أنك مغرور...لكن ان تثق بنفسك لدرجة أنك تستصغر اآلخرين ،فهذا يعين أنك متعالي“ واين داير
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التمريـن 10

α

ينطلق جسم  Sكتلته  mنعتربه نقطيا بدون سرعة بدئيـة مـن الـنـقـطـة  Aحتـت
تأثري قوة  Fثابتة تطبق عليه فقط بني النقطتني  Aو . Bفيتحرك على طول املـدار
( )ABCDEليصل إىل النقطة  Eبسرعة منعدمة .نعترب اإلحتكـاكـات مـهـمـلـة.
لدينا  ABجزء مستقيمي أفقي BC ،قوس دائري CD ،جزء مستقيمـي و DE
قوس من دائرة شعاعها . r
املعطيات ، AB=0,75 ، r=1,5m ، m=5kg :

0=15°

. =30° ،

بتطبيق مربهنة الطاقة احلركية بني  Bو  ، Eأوجد تعبري سرعة مركز قصور  Sعند مروره من النقطة  . Bأحسب قيمتها.
أحسب الشدة . F
بعد توقفه بالنقطة  ،Eيعود  Sمرة أخرى حنو النقطة  . Bبني أن تعبري  vDسرعته عند النقطة  Dيكتب كالتالي :
أحسب سرعة  Sعند النقطة  . Dنأخذ . g=9,8N.kg-1

التمريـن 10

α

ينتقل جسم صلب  Sكتلته  ، m=100gنعتربه نقطيا  ،على السكة ( )ADBمكونة من جزء دائري  DBقوس من دائرة شعاعها . r=50cm

املعطيات  AOD= =60° :و . g=9,8N.kg-1
ينطلق  Sمن النقطة  Aبدون سرعة بدئية ،إىل أي مستوى يصل إذا اعتربنا اإلحتكاكات مهملة؟
نلحظ أن  Sيصل حتى النقطة  Cحيث  . β=BOC=30°أحسب أشغال قوى اإلحتكاك بني  Aو . C
استنتج الشدة املتوسطة  fلقوى اإلحتكاك.

التمريـن 10

α
نهمل مجيع اإلحتكاكات و نأخذ . g=10N.kg-1 :

ينزلق جسم صلب  Sكتلته  ، m=100gنعـتـربه
نـقـطـيــا  ،عـلــى السـكـة ( )ABCDتـوجـد يف
مستوى رأسي و تتكون مـن ثـلثـة أجـزاء كـمـا
يبني الشكل أسفله.
جزء  ABمستقـيـمـي مـائـل بـالـنـسـبـة لـلـخـط

األفقي بزاوية  =30°و طوله . AB =0,9m
جزء مستقيمي . BC
جـــزء  CDذي شـــكـــل دائـــري شـــعـــاعـــه
. r=50cm
حنرر ( )Sمن النقطة  Aبدون سرعة بدئية.
بتطبيق مربهنة الطاقة احلركية ،أحسب  vBسرعة اجلسم عند مروره من النقطة . B
حدد طبيعة حركة اجلسم ( )Sعلى اجلزء . BC
عند مرور اجلسم ( )Sمن النقطة  ،Cيتابع حركته على اجلزء  CDمن السكة .منعلم املوضع  Mللجسم ( )Sبالزاوية  . θبني أن تـعـبـري سـرعـة
اجلسم ( )Sيف املوضع  Mيكتب على الشكل التالي :
علما أن اجلسم ( )Sيتوقف عند النقطة  Nاملمعلمة بالزاوية  . θmaxاستنتج قيمة . θmax
”أن تكون واثقا من نفسك ،ال يعين أنك مغرور...لكن ان تثق بنفسك لدرجة أنك تستصغر اآلخرين ،فهذا يعين أنك متعالي“ واين داير
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التمريـن 10

β
نهمل مجيع اإلحتكاكات و نأخذ . g=10N.kg-1 :

ينتقل متزجل كتلته ، m=80kgعلى السكة ( )ABCDتوجد يف مستوى رأسي و تتكون من ثلثة أجزاء كما يبني الشكل أسفله.
قوس دائرة  ABشعاعها  r=5cmو مركزها ' Oحبـيـث

. =60°
جزء مستقيمي  BCأفقي طوله . 5r
ربع دائرة  CDرأسية شعاعها  rو مركزها . O
املسار يوجد كليا يف نفس املستوى الرأسي .املتزجل ينطلق من النقطة  Aبدون سرعة بدئية .نعترب املتزجل نقطة مادية.
يف حماولة أوىل نعترب اإلحتكاكات طول السكة  ABCمهملة .أوجد تعبري كل من  vBو  vCسرعيت املتزجل على التـوالـي يف  Bو . Cأحسـب
قيمتيهما.
يف حماولة ثانية نعترب ان قوة اإلحتكاكات مع السكة هلا منظم ثابت  fطول املسار  ABCو اجتاهها يبقى ممـاسـا لـلـمـسـار .أوجـد تـعـبـري vB
بداللة ، f ، r ، m

و  gثابتة الثقالة.

أوجد تعبري  vCبداللة ، f ، r ، m

و  gثابتة الثقالة.

أحسب الشدة  fإذا وصل املتزجل إىل النقطة  Cبسرعة منعدمة.
يصل املتزجل إىل النقطة  Cبسرعة منعدمة ثم يتابع سريه على السكة  CDبدون احتكاك .توجد املتجهة  ODعلى املستوى األفقي .مير املـتـزجل
بالنقطة  Eاملمعلمة بالزاوية  .θأوجد تعبري السرعة  vEبالنقطة  Eبداللة . θ ، r ، g
علما أن املتزجل يغادر السكة بالنقطة  Eبالسرعة  ، vE=0,57m/sأحسب قيمة الزاوية . θ
أحسب السرعة  vGاليت يسقط بها اجلسم على النقطة . G

”أن تكون واثقا من نفسك ،ال يعين أنك مغرور...لكن ان تثق بنفسك لدرجة أنك تستصغر اآلخرين ،فهذا يعين أنك متعالي“ واين داير
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