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Principe d’inertie 

 

 :1تمرين  

 . V=1,2m/s تسشعح أفمٕح طاٌَح فُق صٍثا ظسما وشسً

 أن عٍما t=100ms∆اٌمذج خالي اٌعسم ٔحرٍٍا اٌرٓ اٌمُاضع مصً

 االحرىاواخ َأن τ=20msٌٓ مررإٌه مُضعٕه تٕه اٌفاصٍح اٌمذج

 .مٍمٍح
 :2تمرين 

 مسرمٕمٓ مساسٌا أن والحظ ، اٌٍُاء فٓ حشا سمُطا وشج سمُط عىذ

 .ذرضأذ سشعرٍا َأن

 .ظُاته عًٍ ؟ مٕىاوٕىٕا معضٌَح اٌىشج ًٌ (1

 أن فىالحظ  ٌضض تسائً ممٍُء أوثُب داخً ذسمظ اٌىشج وفس ورشن (2

 َتٕه اٌىشج عٍّ اٌمطثمح اٌمُِ اظشد. مىرظمح مسرمٕمٕح حشورٍا

 .تٕىٍا فٕما مرُاصوح أوٍا

 :3تمرين  

 مصثد تحامً اٖخش طشفً َوشتظ مذَد غٕش خٕظ تطشف راذٕا حامال وشذ

 اٌخٕظ ٔثمّ حٕس اٌمىضذج عٍّ اٌزاذٓ اٌحامً وشسً. أفمٕح مىضذج عٍّ

 فٓ شاترح ذثمّ اٌزاذٓ اٌحامً لصُس مشوض َسشعح ، تاسرمشاس مرُذشا

 .تاألسض مشذثظ معٍم

 ؟ اٌزاذٓ اٌحامً لصُس مشوض حشوح طثٕعح ما (1

 عًٍ ؟ حشورً خالي اٌزاذٓ اٌحامً عٍّ اٌمطثمح اٌمُِ ذرُاصن ًٌ (2

 .ظُاته

 لصُس مشوض حشوح ذرغٕش ًٌ. اٌخٕظ ٔرمطع معٕىح ٌحظح فٓ (3

 .ظُاته عًٍ ؟ طثٕعرٍا ٌٓ ما ؟ اٌزاذٓ اٌحامً

 :4تمرين  

 فٓ (C) ٌشاحىح َأفمٕح مٍساء مسطحح فُق  (S) شٍط لطعح ذُظذ

 .سىُن حاٌح

 ذرحشن عىذما اٌصٍط ٌمطعح تاٌىسثح اٌمصُس مثذأ ٔرحمك ًٌ (1

 ؟ ٌألسض تاٌىسثح V1=36km/h شاترح تسشعح اٌشاحىح

إٌّ    ⃗⃗  مه فعأج سشعرٍا اٌشاحىح ذغٕش ، t1 ٌحظح عىذ (2

  
⃗⃗ ⃗⃗      

⃗⃗ ⃗⃗  عٍّ تعذ فٕما ذحافظ شم  t=0,1s∆ اٌمذج خالي  

 .  ⃗⃗  اٌسشعح

 ٌٍشاحىح تاٌىسثح t∆ اٌمذج خالي اٌمصُس مثذأ ٔرحمك ًٌ .أ 

 .ظُاته عًٍ ؟

 ٌمطعح تاٌىسثح t∆ اٌمذج خالي اٌمصُس مثذأ ٔرحمك ًٌ .ب 

 .ظُاته عًٍ ؟ اٌصٍط

 َمىحّ ٌٍشاحىح تاٌىسثح اٌصٍط لطعح سشعح أَظذ .ض 

 . t∆ اٌمذج خالي حشورٍا

 عىذ ذُظذ أوٍا عٍما ، اٌشاحىح مه اٌصٍط لطعح ذسمظ ًٌ .د 

t1 ٍّتعذ ع  d=1,5mٌٍشاحىح اٌخٍفٓ اٌعاوة مه. 

 :5تمرين  

 ذساَْ سشعح دَسان األسض. شاترح تسشعح األسض حُي المش ٔذَس

 اٌممش؟ لصُس مشوض حشوح طثٕعح ٌٓما   (1

 لصُس مشوض G مُضع األسض لصُس ٌمشوض تاٌىسثح أَظذ (2

 لصُس مشوضْ تٕه اٌمسافح أن عٍما .}لمش ، األسض{ اٌمعمُعح

d=3,85.10 َاٌممش األسض
5
km  َMT=81,8ML 

 :6تمرين  

 ٌٍا شاتد، سمىٍا مرعاوسح فٍضٔح صفٕحح

 لصُس شوضم مُضع أَظذ .مىحشف شثً شىً

 ؟ اٌصفٕحح

 :7 تمرين 

 َمشوضٌا aضٍعٍا مرعاوسح مشتع صفٕحح

O. مشتعح لطعح اٌصفٕحح ٌزي مه ومطع 

 حذد. ظاوثً اٌشىً ٔثٕه وماb  ضٍعٍا

 تعذ الصفيحة قصور مركز G مُضع

 عه تاٌرعثٕش ، اٌمخذش اٌمشتع حزف

OG تذالٌح تذالٌح a َ b . 

 :8تمرين  

َ لطشي  eسمىً  (D1)لشص مرعاوس 

d1  مشوضي َO1  ُْٔظذ تً شمة دائش

مُضع  G.أَظذ  O2َ مشوضي  d2لطشي 

  O1مشوض لصُس اٌمشص تاٌىسثح ٌٍمشوض

. 

،  d1=20cm  ،d2=4cmوعطٓ 

O1O2=5cm . 

 :9تمرين  

 وعرثش اٌمعمُعح ظاوثً َ اٌمىُوح مه:

َشىًٍ دائشْ  m1=200gورٍرً  (S1)ظسم صٍة 

 . r=20cmشعاعً 

َشىًٍ مشتع  m2=100gورٍرً  (S2)ظسم صٍة 

 . d=14cmطُي ضٍعً 

مشوض لصُس اٌمعمُعح  Gحذد اٌمُضع 

{(S1),(S2)}  تاٌىسثح ٌمشوض اٌعسم اٌصٍة(S1) . 

 :11تمرين  

 َضٍعٍا شاتد سمىٍا ، اٌشىً مشتعح مرعاوسح صفائح شالز وعرثش

a=20cm اٌرُآٌ عٍّ ورٍرٍا m1=400g ،m2=200g، 

m3=600g . 

 مه اٌمىُوح اٌمادٔح اٌمعمُعح قصور مركز G مُضع إحذاشٕاخ حذد

 .           اٌمعٍم فٓ اٌصالز اٌصفائح

  Talamidi.com  تم تحميل هذا الملف من موقع
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