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  46 مسألة محلولة صفحة 

غادرت  فإذا   50km/h تغادر سيارة  مطارا بسرعة منتظمة  

طائرة هذا المطار بعد ساعة من انطالق السيارة بسرعة ثابتة 
 :و باالتجاه نفسه و المطلوب  500km/h مقدارها

 الزمن الذي تستغرقه الطائرة كي تلحق بالسيارة ؟ ماهو -

ماهي المسافة التي تكون قد قطعتها السيارة و الطائرة عند   -

 تالقيهما؟

1h 
  

نقطة 

 التالقي 

v1=50km/h 

v2=500km/h 
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نحدد 
 X0النقطة 

 للسيارة



  54المحاورصمثال موضح عن اسقاطات عالقات التوازن السكوني على 

  Y   x   إسقاط عالقتي شرط التوازن على المحاور 

 محور الدوران
+ 

- + 

                                                                                                                             A ، Bاحسب قوى رد الفعل عند النقطتين 

-W2.4+W.1-R.4+W1.6=0 
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R=30N 

S=40N 

W1+W+W2-R-S=0 R+S=70N 



 مسائل في التوازن 

 عند استناد محور إلى  W  ووزنه 4m    طوله منتظم لوح يستند

 شدته ثقل فيها المعلق و 1m نهايتيه إحدى عن تبعد A النقطة

400N . 100 شدته ثقل الثانية نهايته في يعلق وN . المطلوب؟ و 

 ؟Aوشدة رد الفعل عند نقطة االستناد  Wأوجد مقدار ثقل اللوح 

 :اللوحنطبق شرطي التوازن على 

¦� = القوى محصلة F=0      0    
 الصفر = محصلة عزوم القوى                                 

�¦�* =0 

W+400+100-R=0��
W-R=-500     (1) 

+ 
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 Aالنقطة من  يمرالدوران محور  

 قائمةالزوايا بين القوى و األذرع 

   sin�T=1 �• - + 

-100x3-wx1-Rx0+400x1=0 

�• W=400-300=100N 

 W-R=-500 (1)نعوض في 

R=500+100=600N 
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وضع على جدار بحيث  200Nووزنه   10mليكن لدينا لوح خشبي طوله 
عند   500Nمقداره يعلق ثقل   60�qتكون الزاوية بينه و بين مستوي األرض 

/1تبعد نقطة   :، والمطلوبطول من نهايته السفلى   4
 Rقوة رد فعل الجدار على اللوح   - 

60�q 

60�q 

R     

W1=500N     

W=200N     

B 

A 

ط
ئ
ا
ح

  

   مستوي األرض

- 

+ 

fx 

   56ص مسائل في التوازن
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N 

R=130N 

-RXLXSin60+WXL/2XSin30+W1XL/4XSin30=0 

-RX10XSin60+WX5XSin30+W1X2.5XSin30=0 



 مسائل في الحركة و القذف

و  �T=30�qبزاوية تساوي  نحو األعلى على طريق مائل m=2kg تدفع قطعة كتلته

فإذا علمت أن عامل االحتكاك االنزالقي بين القطعة و . V0=22m/s  إبتدائيةبسرعة 

 :والمطلوب  �Pk 0.3=المستوي      

 التي تفعل بالقطعة عندما تتحرك إلى أعلى المستوي  fأوجد قوة االحتكاك  -1

 ما هو الزمن الذي تستغرقه القطعة في صعودها المستوي  -2

 حالة الصعود

mg 

�T �T 

X   

 اتجاه الحركة

 yمن شرط التوازن على المحورN تحسب  fk=�Pk Nتعطى قوة االحتكاك بالعالقة 

�•  N-mg cos�T=0 

 مستقيمة متغيرة بانتظام X  الحركة وفق المحور 

 Vf=at+V0 ((Vf=0: تنعدم السرعة في آخر المسار 

نحتاج قانون نيوتن  •�إليجاد الزمن يجب إيجاد التسارع 

 الثاني

-Fk-mg sin�T=ma  �•   �6FX=m aX  

a= -7.45m/s2 t= 3s 

fk=5.1N 



 مسائل في الحركة و القذف

  إبتدائيةو بسرعة  �T=30�qعلى طريق مائل بزاوية تساوي  m=2kg تدفع قطعة كتلته

V0=22m/s .      فإذا علمت أن عامل االحتكاك االنزالقي بين القطعة و المستوي

=0.3 �Pk  والمطلوب: 

 ماهي المسافة التي تقطعها القطعة في صعودها المستوي  -3

 حالة الصعود

mg �T 
�T 

-mg sin�T 
X  



�D 

X F 

�T 

mg 

�D 
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على مستوي يميل عن  يتوضع m=10kgليكن لدينا جسم كتلته 

لتي تميل عن المستوي ا) F=50N، تؤثر عليه القوة  �Dاألفق بزاوية 

 :فأوجد ،(�T=30بزاوية   

  �Dزاوية ميل الطريق ‰�
 في حال سكون الجسم؟

سكون الجسم أي الجسم في  
�6����حالة توازن Fx=0   

�6Fy=0 , 

    Fcos �T -mgsin�D=0: �6Fx=0    

    Fsin �T +R-mgcos �D=0: �6Fy=0    

�D=25.5 



وحين يعود ساقطا  50m/s إبتدائيةنحو األعلى بسرعة  شاقوليايقذف جسم 

تحت   55mمن األعلى يصادف حاجزا أفقيا موضوعا على بعد شاقولي  

و تسارع الجاذبية األرضية 10kgنقطة القذف فإذا كانت كتلة الجسم 

g=10m/s2 ،بإهمال تأثير الهواء والمطلوب: 

 X(t) ،Y(t)استخرج التوابع الزمنية للحركة  -(1

 .ماهي أعلى مسافة يصلها الجسم المقذوف عن الحاجز األفقي -(2

احسب الزمن الذي يستغرقه الجسم ليصل إلى أعلى ارتفاع عن نقطة  -(3

 .(بدءا من لحظة القذف)القذف 

V0 

  الحاجز

55m 

Vy=0 

 m=10kg نقطة القذف

حركة مستقيمة  y الحركة وفق المحور ( 1

  Xمتغيرة بانتظام وال توجد حركة وفق المحور 
X(t)=0   

y(t)=+1/2 at2 + V0yt+y0 

تكون السرعة معدومة أي ( الذروة)عند أعلى مسافة  2)

Vy=0  :V2-V0
2 =-2g (y-y0)�• نعوض ،: 

نوع  ماهو

 القذف؟

 y= 125m    180=  55+125= البعد عن الحاجز األفقيm 

+ 

a = g  



احسب الزمن الذي يستغرقه الجسم ليصل إلى أعلى ارتفاع عن نقطة  -(3

 (بدءا من لحظة القذف)القذف 
 احسب الزمن الالزم لعودة الجسم إلى نقطة القذف بدءا من لحظة القذف  -(4

احسب سرعة   الجسم و طاقته الحركية لحظة مالمسة القذيفة للحاجز  -(5

 األفقي؟

V0=50m/s 

  الحاجز

55m 

Vy=0 

 m=10kg نقطة القذف

  Vy=-g t + V0y  t1= 2.5 s: يحسب الزمن من العالقة 

=          الزمن الالزم لعودة الجسم إلى نقطة القذف 

 t2زمن الهبوط +  t1زمن الصعود 

 :يحسب زمن الهبوط من العالقة 

y=+1/2 g t2 + V0y t + y0   :y=125m  V0y=0 

t2= 5 s   الزمن الكليt=    7.5s= 5+2.5  

2g(y-y0 v2-v0+): سرعة الجسم تحسب من العالقة 
2=  

+ 

 y-y0=180  V0=0   v= 60m/s Ek= 18kJ  نعوض 

+ 

 صعود

 هبوط



  B,A,استنادنقطتي  إلى =60N  W1 ووزنه4m منتظم طوله لوح يستند   

علبة دهان توضع . على الترتيب   1.5m،1mتبعدان عن نهايتي اللوح 

من )نهاية الطرف اليساري للوح من   0.5mبعد على =20N W2وزنها  

، فإذا Aمن النقطة  Xعلى بعد  W3=70N، يعلق وزن B)جهة النقطة 

 :فأوجد.A  :Ra=80Nالنقطةالفعل عند شدة رد علمت أن 

   Bشدة رد الفعل عند النقطة  -

 مسائل في التوازن 

اللوح  في حالة توازن  
�6F=0             

RA+RB-W1-W2-W3=0   

80+RB-60-20-30=0 

W2=20N W3=30N 

0.5 1 0.5 0.5 

+   

=60N 

RA=80N RB=? 

RB=30N 



W 

 الذي يحقق توازن اللوح ؟X  أوجد البعد  2)

 Aنختار محور الدوران عند النقطة 

 

W1=60N��
W2=20N��
W3=30N��
RA=80N��
RB=30N��
 

- + 

 -W3.X+W1.0.5     ��
-RB.1.5+W2.2=0 

-30X+60X0.5-30x1.5+20x2=0 

X=?     
      

30X=30-45+40 X=0.83m 

هل يمكن تغيير 

 ؟محور الدوران


