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 ةاحليويامليكانيكا  ـــان اإلجابـــــــة النمودجيـــــــة يف إمتحــــــ

          2022/2023:السنةالجامعية، السداس ي ألاول         (جميع الاختصاصات)السنة الثانية ليسانس 

 (نقاط 60): ألاول  الجواب             
 (ن 01) رسم تخطيطي مبسط لنظام الرافعة املدروس .1

 
 (ن 01) النظام الثالثالرافعة املدروس هو نظام  .2

 (ن01). R)(قاومة يقع بين محور إلارتكاز وشعاع امل (F)اع القوة املحركة ألن شع :التعليل

 (ن 10) :(F)حساب قيمة القوة املحركة .3

 ذراعها ومنه* املقاومة = ذراعها * القوة لدينا 

L * R = D* F 

L * R/D = F 

  m * g = Rحيث 

 L * g * m/D =Fومنه 

 F/0.03 = 10 * 50 * 0.3إذن 

N 5000 = F 

 (ن 01) :AMساب ح.4

AM=ومنه طول ذراع املقاومة/طول ذراع القوة ، 

AM=0.03/0.3 ومنه ، 

AM=.10  

 (ن01) :ACحساب *       

 :الطريقة ألاولى*

AC  = ومنهلقوةاطول ذراع /ملقاومةاطول ذراع ، 

AC = 0.3/0.03ومنه ، 

AC = 01 

 :لثانيةاالطريقة *

AC  =1/ AM ومنه ، 

AC  =1/ 0.1 ومنه ، 

AC = 01 
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 (نقاط 60): الثاني الجواب

 (ن 01) :الجملة الحركية املدروسةمميزات  .1

 
  :ةطبيعة حركة الكرة املقذوفاستنتاج  .2

 (ن01): (OX): نسبة ملحور الفواصلبال-

 القانون الثاني لنيوتن نجد تطبيق ب
F = m.a Σ 

= m.a P 
 نجد االسقاط ب

= m.a 0 
 تساوي الصفر نستنتج أن  ال أن كتلة الكرةبما 

a=0 
  .أن التسارع يساوي الصفر فإن طبيعة حركة الكرة المقذوفة على محور الفواصل هي حركة مستقيمة منتظمةبما 

 (ن01): Y(O(: نسبة ملحور الفواصلبال-

 القانون الثاني لنيوتن نجد تطبيق ب
F = m.a Σ 

= m.a P 
 نجد االسقاط ب

= m.a P- 
m.g=m.a- 

g-a= 
  .متغيرة بإنتظامهي حركة مستقيمة  gjvhjdfhفإن طبيعة حركة الكرة المقذوفة على محور  (CTE)ثابت أن التسارع بما 

  :(t=1s)موضع إحداثيات الكرة في اللحظة حساب  .3

 (M/s)إلى   (Km/H)أوال السرعة من ل و نح

 :ومنه 3.6/   (Km/H)السرعة =  (M/s)أن السرعة يث ح

  100/3.6  =8.22 m/s= (M/s)السرعة 

 (ن01): (OX): نسبة ملحور الفواصلبال-

 أن طبيعة الحركة على محور الفواصل هي حركة مستقيمة منتظمة فإن معادلتها من الشكلبما 

x = vt+x0 

 :تصبح املعادلة الزمنيةمنه و ، t0  = 0, X0 = 0 ائية ملا ن الشروط إلابتدم

α osc. 0vt/ v= v =X 

(t) α osc. 0vX=  

 :نجد (t = 1s)في اللحظة   التعويضب

X = 27.80 * 0.94 

26.1 m =X 
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 (ن01): Y(O(: التراتيبنسبة ملحور بال-

 فإن معادلتها من الشكل متغيرة بإنتظامأن طبيعة الحركة على محور الفواصل هي حركة مستقيمة بما 

0t + Yα * Sin0+ V 2a t ½=  Y 

 :دون إرتفاع إبتدائي ومنه نجدالشروط إلابتدائية القذف تم من مستوي ألارض بن م

tα * Sin0+ V 2t g ½ -= Y 

 :نجد (t = 1s)في اللحظة   التعويضب

(1) 34.0* 8 27.+  21)( 01 ½ -= Y 

(1) 34.0* 8 27.+  21)( 01 ½ -= Y 

4.45 m = Y 

 (ن01) :داخل أو خارج املرمى تسديدة الالعب .4

رمى، وقد كان إرتفاعها يقدر ب أي وصلت إلى امل( x=26.1m)قطعت مسافة  t= 1sأن الكرة في اللحظة بما 

 متر( 2.41)متر وهو إرتفاع أعلى من إرتفاع مرمى كرة القدم الذي يقدر ب (4.44)

 .ر املرمىنستنتج أن تسديدة الالعب كانت خارج إطاومنه 

 (نقاط 80): الجواب الثالث

 (ن10) .باستخدام قانون العالم باملر (A)اض ي إيجاد إرتفاع مركز ثقل الري .1

  1.4+الطول *  0.442=قانون العالم باملر

= 0.442  *184  +1.4 

= 44.041    mc 

 (ن20): تخدام طريقة التحليلباس (A)اض ي الريإيجاد احداثيات مركز ثقل  .2

 (ن03): الجدول *
 Xi Yi Mi * Xi Mi * Yi (mi)الوزن الجزئي  الوحدات الجسمية

 118.32 29.92 12.4 4.4 6.8 الرأس

 482.24 161.4 13.2 3.8 42.4 الجذع

 30.24 2.96 14.4 1.4 2.12 الذراع ألايمن

 36.42 13.46 14.4 6.4 2.12 الذراع ألايسر

 16.89 1.42 13.3 1.2 1.22 الساعد ألايمن 

 16.26 9.22 13.2 2.2 1.22 الساعد ألايسر

 4.21 1.09 13.6 2.6 0.42 اليد اليمنى

 4.16 3.9 12.3 9.3 0.42 ى اليد اليسر 

 22.34 18.2 9.1 2.2 8.4 الفخذ ألايمن

 28.2 41.64 9.2 4.9 8.4 الفخذ ألايسر

 21.62 4.94 4.1 1.4 4.24 الساق اليمنى 

 24.4 23.22 6 4.4 4.24 الساق اليسرى 

 2.44 1.14 2 0.9 1.22 القدم اليمنى

 4.19 6.84 3.3 4.4 1.22 القدم اليسرى 

 961.8 322.28   84 املجموع
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 (ن30): (15C)وذج نممخطط *

 

 (ن01) :تحديد إلاحداثيات*

M = 322.28/85 = 3.79/Mi * Xi Σ Xg = 

961.8/85= 11.31/ M =  * Yi MiΣ  =Yg  

  خطأ هامش يقبل(± 5 mm )في تحديد إحداثيات مركز الثقل.  
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