
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلسلة تمارين الوحدة 1: حركة دوران جسم صلب غير قابل للتشويه حول محور 

 ثابت

 ثانوية الخليج التأهيلية
األولى باكالوريا  :المستوى  

                    ذة: الغايش حليمة
            العلوم التجريبية  :الشعبة

  

 

1التمرين   

  Oدنية ويمر من مركز تماثلهاية مركزية حيث يمكنه الدوران حول محور ثابت ينتمي للقطعة المعننربط حامال ذاتيا بواسطة خيط غير مرن مع قطعة معد

  τ= 40msأثناء مدد زمنية متتالية ومتساوية قيمتها  Mنرسل الحامل الذاتي ونسجل حركة النقطة 
                         أصال لالفاصيل المنحنية ونحدد  M0. نختار النقطة 4/1فنحصل على التسجيل التالي بالسلم 

𝜃𝑖باألفصول الزاوي  Mموضع النقطة  = (𝑂𝑋      ,𝑂𝑀        ) باألفصول المنحني أو 𝑠 = 𝑀0𝑀𝑖. 

 
 دائرية منتظمة ؟ Mبين أن حركة النقطة -1

θدون في جدول قيم كل من الزوجين -2 = 𝑓(𝑡)  وs = f(t) . 

θمثل المنحنيات الممثلة للدالتين -3 = 𝑓(𝑡)  وs = f(t) . 
 ؟ Mة النقطة استنتج المعادالت الزمنية لحرك-4
 ؟  Mسرعة الزاوية لدوران الحامل الذاتي والسرعة الخطية لحركة النقطة حدد ال-5

 

θ∆أحسب السرعة الزاوية لقرص في حركة دوران منتظم علما أنه يدور بزاوية -1 = 0.3 𝑟𝑎𝑑  خالل مدة زمنية قدرها∆𝑡 = 0.1𝑠 استنتج دور .

 وتردد حركة هذا القرص؟

. استنتج دور tr/s. أحسب السرعة الزاوية للعجلة بالوحدة العالمية ثم بالوحدة V=90km/hهي  d=60cmقيمة سرعة نقطة من عجلة سيارة قطرها -2

  وتردد حركة العجلة.

  2التمرين

 دورة في الثانية. 25. عند تشغيله ينجز الدوار حركة دوران حول محور ثابت بسرعة زاوية قدرها d=2.2mقطر دوار منوب محطة نووية هو 

 .(rad/s)اعط تعبير السرعة الزاوية للدوران بالوحدة -1

  توجد على الجانب الخارجي للدوار. Mاحسب قيمة السرعة الخطية لنقطة -2

  3التمرين

𝑠(𝑡)من جسم صلب في دوران حول محور ثابت هي :  Mة لحركة النقطة ينالمعادلة الزم = 0.7𝑡 +  .(m)بالمتر  s(t)بالثانية و  tحيث  0.03

 ماطبيعة حركة الجسم الصلب؟1- 

 .t=0عند اللحظة  Mحدد قيمة األفصول المنحني للنقطة 2- 

 بداللة الزمن. Mللنقطة  θ(t). اوجد تعبير األفصول الزاوي 30cmهو  M اذا علمت ان قطر المسار الدائري للنقطة3- 

 

  4التمرين

 (∆)ورقابلتين للدوران حول نفس المح R2=10cmو  R1=4cmالمجموعة الممثلة في الشكل جانبه والمتكونة من أسطوانتين ملتحمتين شعاعهما نعتبر

 األفقي والثابت.

 غير قابالن لالمتداد وكتلتاهما مهملة. (f2)و  (f1)حول األسطوانتين على التوالي خيطان  نلف

  αينزلق على مستوى مائل بزاوية  m1كتلته  (s1)جسما صلبا  (f1)للخيطنثبت بالطرف االخر

 تنجز األسطوانتين خالل حركتهما ثالث .m2كتلته  (s2)نعلق جسما صلبا  (f2)وبالطرف الخر للخيط 

 دورات خالل كل دقيقة وفق المنحى الممثل جانبه. نهمل جميع االحتكاكات.

 واالسطوانتين. (s2)و  (s1)حدد طبيعة حركة كل من الجسمين الصلبين -1

 سطوانتين.لحركة اال ωاحسب السرعة الزاوية -2

 لحركة االسطوانتين.  fو التردد Tاستنتج الدور -3

 على السطح المائل. علل جوابك (s1)حدد سرعة حركة الجسم -4

 .10sخالل المدة  مسافة الصعود dخالل حركة المجموعة. علل جوابك.استنتج  (s2)حدد سرعة حركة الجسم-5

 ف-6

  5التمرين

 

 (S1) 

(S2) 

R2 
(f1) 

(f2) 

α 

(+) 

  T. تدوراألرض حول نفسها خالل المدة R=6380kmنعتبر أن األرض كروية الشكل شعاعها 

 .التي توافق يوما فلكيا
 اعط السرعة الزاوية لدوران األرض.-1
 في λمن سطح األرض معلمة بخط العرض  Mلنقطة  Vأوجد تعبير السرعة الخطية -2

 .λو  Tو  Rالمعلم المركزي األرضي بداللة 

 (λ=° 0)للنقط التي توجد في خط االستواء على التوالي V3 وV2 و V1احسب السرعات -3
 .(λ =48°)اريس ب( وفي λ =32°وفي مراكش )

 .s86164نعطي:  مدة يوم فلكي 

 
 

  6التمرين
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