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 .القانون الثاني لنيوتن: التمرين التاسع 
 

نهمل جميع االحتكاكات وناخذ 
2

g 10m.s
  و

0
α 60 , 

 مستقيمي ABCمن سكة لها جزء  Mيتكون مسار المتحرك 

Rوشعاعه  Oدائري مركزه  CDوجزء  1m . 

mكتلته  Mنقوم بقذف جسم  0.5kg بدون سرعة 

Fتحت تأثير قوة  Aبدئية انطالقا من النقطة 
ur

 أفقية وثابته 

ABعلى طول القطعة  1m ثم نقوم بحذفها. 

Fوة أحسب القيمة الدنوية للق( 1
ur

 . Dلكي يتمكن الجسم من الوصول إلى النقطة  

DVماهي قيمة السرعة ( 1.0( 0
ur

Fإذا كانت  Dللجسم عند النقطة   150N . 

أعط معادلة مساره بالنسبة للمعلم ( 0.0 D,x,y
r r

 .Dرته للنقطة دبعد مغا 

 . ABCأحسب قيمة العلو الذي يصل إليه الجسم بالنسبة للمستوى ( 2.0

DRأحسب شدة القوة ( 2
ur

DVبنفس السرعة  Dعلى السكة عند النقطة  Mالتي يطبقها الجسم  
ur

 . 1.0للسؤال  

 

 .دراسة حركة متزلج: شر التمرين العا
 

بدون سرعة  B،نطلق جسم نقطي  HOCMبالنسبة لمستوى أفقي  αتنتمي إلى مستوى مائل بزاوية  Aمن نقطة 

OVبسرعة  O،ليصل إلى النقطة  mبدئية وكتلته 
ur

 . 

  Rى جزء من المسار شكله دائري وشعاعه بعد ذلك سوف يتحرك عل

CVبسرعة  Cثم ليغادره فيما بعد عند النقطة 
ur

 .M،ليسقط عند نقطة  

CVاتجاه متجهة السرعة 
ur

  αيكون زاوية  Cعند النقطة  
 .مع المستوى األفقي

 أوجد المعادلة الزمنية للمتحرك على طول المسار ( 1

AO  ، y f t . 

ثم عبر عن سرعته 
O

V  عند النقطةO  بداللة :OA , g , αl . 

 .Oهي نفسها عند النقطة  Cلماذا سرعة الجسم عند النقطة 

أوجد بداللة ( 0
O

V , g , α  معادلة مسار المتحرك بين النقطتينC  وM  في المعلم C,x,y
r r

ثم أوجد معادلة المدى .  

: بداللة 
O

V , α ,g  ثم بداللةα ,l بالنسبة ل ،
π

α
4

 1.6وml  أحسب كل من،
O

V  والمدىCM  

بدون سرعة  A،نقوم دائما باطالق الجسم من النقطة  αلتغيير مدى الحركة ، نستعمل جهاز يمكننا من تغيير الزاوية ( 2

CVبسرعة  Cلسكة عند النقطة بدئية ويغادر ا
ur

 .مع المستوى األفقي αتكون زاوية  

 .قصوي CMيكون المدى  αبالنسبة ألي زاوية 

 


