السلسلة 02 :
المستوى  :السنة الثانية العلوم الرياضية

التمرين التاسع  :القانون الثاني لنيوتن.
2

نهمل جميع االحتكاكات وناخذ  g  10m.sو , α  60
يتكون مسار المتحرك  Mمن سكة لها جزء  ABCمستقيمي
وجزء  CDدائري مركزه  Oوشعاعه . R  1m
نقوم بقذف جسم  Mكتلته  m  0.5kgبدون سرعة
0

ur
بدئية انطالقا من النقطة  Aتحت تأثير قوة  Fأفقية وثابته
على طول القطعة  AB  1mثم نقوم بحذفها.
ur
 uFلكي يتمكن الجسم من الوصول إلى النقطة . D
 )1أحسب القيمة الدنوية للقوة r
 )1.0 )0ماهي قيمة السرعة  V Dللجسم عند النقطة  Dإذا كانت . F  150N
r r
 )0.0أعط معادلة مساره بالنسبة للمعلم  D,x,yبعد مغادرته للنقطة .D





الذي يصل إليه الجسم بالنسبة للمستوى . ABC
ur
 )2.0أحسب قيمة العلو ur
 )2أحسب شدة القوة  R Dالتي يطبقها الجسم  Mعلى السكة عند النقطة  Dبنفس السرعة  V Dللسؤال . 1.0

التمرين العاشر  :دراسة حركة متزلج.
بالنسبة لمستوى أفقي ، HOCMنطلق جسم نقطي  Bبدون سرعة
من نقطة  Aتنتمي إلى مستوى مائل بزاوية ur α

بدئية وكتلته ، mليصل إلى النقطة  Oبسرعة . V O
شكله دائري وشعاعه R
بعد ذلك سوف يتحرك على جزء من المسار ur

ثم ليغادره فيما بعد عند النقطة  Cبسرعة ، V Cليسقط عند نقطة .M

ur
اتجاه متجهة السرعة  V Cعند النقطة  Cيكون زاوية α
مع المستوى األفقي.
 )1أوجد المعادلة الزمنية للمتحرك على طول المسار
. y  f  t  ، AO

ثم عبر عن سرعته  VOعند النقطة  Oبداللة . l  OA , g , α :
لماذا سرعة الجسم عند النقطة  Cهي نفسها عند النقطة .O



r r



 )0أوجد بداللة  VO , g , αمعادلة مسار المتحرك بين النقطتين  Cو  Mفي المعلم  . C,x,yثم أوجد معادلة المدى

π
بداللة  VO , α ,g :ثم بداللة  ، α ,lبالنسبة ل
4
 )2لتغيير مدى الحركة  ،نستعمل جهاز يمكنناurمن تغيير الزاوية ، αنقوم دائما باطالق الجسم من النقطة  Aبدون سرعة
بدئية ويغادر السكة عند النقطة  Cبسرعة  V Cتكون زاوية  αمع المستوى األفقي.
بالنسبة ألي زاوية  αيكون المدى  CMقصوي.

 α و ، l  1.6mأحسب كل من  VOوالمدى CM
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