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 جامعة محمد خيضر بسكرة

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 الرياض ي التدريبقسم 
 

                                                                                                                         

 ةالحيويامليكانيكا  ـــان متحــــــاجيـــــــة في ذإلاجابـــــــة النمو 
 

 .(تدريب رياض ي، تربية وعلم الحركة)الثانية ليسانس  السنة: املستوى 

               ألاول                                                                                                                         :السداس ي                                                                                                                                      0202/0200:السنةالجامعية

 (نقاط 20: )ألاول  الجواب 

 :من الشدة القصوى يساوي  (%95)للتكرار بشدة  (t)الزمن الالزم -

  t  =3(s)، ومنه 3=  2..2 ÷ 2..0  

 (نقاط 22: )الثاني الجواب

 من الشدة القصوى باستخدام نظرية الطاقة الحركية (%95)بشدة زم للتكرار ال إيجاد الزمن ال -

Em  =1/2 × (m )×  (V)0 (1)…………………. 

Em  =1/2  ×  (.3 )×  (32/0..2)0 

Em(222%)  =22...0    جول 

Em(.2%)  =22...0 ×  0.95 

Em(.2%)  =4368.29  جول 

 : نجد( 2)تعويض في املعادلة بال

23...0.  =2.2  ×  .3  ×  (32/t)0 

23...0.   =22.2 × (32/t)0 

222.0. (  =32/t)0 

222.0.   =.22/0 t 

0 t=.22/222.0. 
0 t=..22  ومنه نجدt  =0..0  (s) 

 (نقاط 03): الجواب الثالث

 .رباستخدام قانون العالم بامل (A)اض ي إيجاد إرتفاع مركز ثقل الري-

  2.2+الطول   ×  2.220=قانون العالم باملر

= 2.220  ×  2.2  +2.2 

= 223...    cm 

 (نقاط 22): الرابعالجواب 

 .باستخدام طريقة التحليل (A)اض ي الريإيجاد احداثيات مركز ثقل 
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 (mi)الوزن الجزئي  الوحدات الجسمية
 (ن10)

 

Xi (10 ن) Yi (10 ن) Mi * Xi( 10 ن) Mi * Yi(10 ن) 

 44.48 24.56 6.7 3.7 2... الرأس

 176.62 119.85 5.6 3.8 32.22 الجذع

 48.80 37.84 4.9 3.8 .... الحوض

 13.45 10.76 6.5 5.2 0.20 الذراع ألايمن

 11.17 4.96 5.4 2.4 0.20 الذراع ألايسر

 8.06 7.56 6.5 6.1 2.02 الساعد ألايمن 

 5.82 2.35 4.7 1.9 2.02 الساعد ألايسر

 2.66 2.95 6.5 7.2 2.22 اليد اليمنى

 1.55 0.65 3.8 1.6 2.22 اليد اليسرى 

 29.05 35.69 3.5 4.3 3.. الفخذ ألايمن

 28.22 25.73 3.4 3.1 3.. الفخذ ألايسر

 7.47 15.77 1.8 3.8 2.22 الساق اليمنى 

 8.71 9.54 2.1 2.3 2.22 الساق اليسرى 

 0.37 4.34 0.3 3.5 2.02 القدم اليمنى

 0.99 0.99 0.8 0.8 2.02 القدم اليسرى 

 387.42 303.54   3. املجموع

 (نقاط 22...........................................)الجدول *

 (نقاط 23...........................)بدقة في الورقة امليليمترية (15C)نموذج رسم -

 
Xg =∑mi × xi / m = 303.54/83 = 3.6  (22 ن) 

Yg =∑mi × yi / m = 387.42/83 = 4.6 (22 ن) 

 مليمتر على محوري الفواصل والتراتيب 0±يقبل هامش الخطأ في تحديد إحداثيات مركز الثقل ب : مالحظة

 22بالقاعة رقم  الزوال الثالثة بعدعلى الساعة  0200جانفي  32ألاحد حصة معاينة أوراق إلاجابة يوم 

 


