
 رياضيات  2002باك  : 1 تمرين 

 ⁄      ، مثبت إلى نابض ميمل الكتمة حمقاتو غير متالصقة ثابت مرونتو   كتمتو  ( )يتشكل نواس مرن افقي من جسم نقطي 
⃗⃗   الحركة دون احتكاك عمى مستوي أفقي مزود بمحور  ( )، يمكن لـ  ⃗⃗  ⃗ 

عن  ( )كما في الشكل . نزيح  ( )ينطبق عمى وضع توازن   مبدأه 
، ثم نتركو لحالو دون سرعة ابتدائية دون سرعة ابتدائية . سمحت دراسة تجريبية بتسجيل حركة   وضع توازنو في االتجاه الموجب بمقدار 

 . ( )   والحصول عمى مخطط السرعة  ( )

 تحت أي شرط يمكن اعتبار المرجع األرضي غاليميا بتقريب جيد؟ -1
 قانون الثاني لنبوتن أوجد المعادلة التفاضمية لمحركة .بتطبيق ال -2
 باالعتماد عمى البيان عين كال من :    -3

 لمجممة الميتزة.      الدور الذاتي  -
 .   النبض الذاتي   –
 .  الكتمة  –.        سعة االىتزاز  -
 . ( )   اكتب المعادلة الزمنية لمحركة  -

  احسب قيمتيا.أثبت ان طاقة الجممة محفوظة ،  -4

 : 2التمرين 

،   قابل لالنزالق دون احتكاك عمى ساق أفقية تخترقو ومثبتة بطرف نابض ثابت مرونتو       كتمتو  ( )يمثل الشكل جسما صمبا 
 .   نزيح الجسم عن وضع توازنو في االتجاه الموجب بمقدار 

 الطاقة الحركية لمجسم خالل الزمن:البيان يمثل تغيرات 
 بتطبيق القانون الثاني لنيوتن اكتب المعادلة التفاضمية لمحركة . -1
 اعتمادا عمى البيان : -2

 حدد  طبيعة الحركة . -أ 
 .   قيمة المطال االعظمي  -ب 
 .   النبض الذاتي و    الدور الذاتي جد  -ج 
 لمنابض.  ثابت المرونة  -د 

 . ( )   اكتب المعادلة الزمنية لمحركة  -3
 . ( ) استنتج عبارة السرعة  -4
+ نابض ( وبين أنيا ( )أعط عبارة الطاقة لمجممة ) جسم  -5

 ثابتة .
 احسب قيمتيا. -

 



 :3تمرين 

 : 4التمرين 
، نزيح الجسم   نابض ثابت مرونتو مرتبط ب مستوي افقيقابل لالنزالق دون احتكاك عمى       كتمتو  ( )يمثل الشكل جسما صمبا 

 .   بمقدار  سالبعن وضع توازنو في االتجاه ال
 .  بداللة المطال   البيان يمثل تغيرات التسارع 

 اكتب المعادلة التفاضمية لمحركة باستعمال مبدا انحفاظ الطاقة . -1
 البيانية لممنحنى المعطى .اكتب المعادلة  -2
 اعتمادا عمى البيان : -3

 .   قيمة المطال االعظمي  -أ 
 .   والدور الذاتي    جد النبض الذاتي  -ب 
   احسب قيمة التواتر الذاتي  -ج 

 . ( )   اكتب المعادلة الزمنية لمحركة  -4
 . ( ) و  ( ) استنتج عبارة السرعة  -5
 .( )   ارسم المنحنى  -6
 

 

 

𝟐𝟎 


