
 كالسيكيالميكانيك ال – إم أي تي

 الواجبات المنزلية

 

 

 02الواجب المنزلي  1

 

 

 2الواجب المنزلي 
 

 :يغطي الواجب المنزلي المحاضرات التالية

 .المحسوسةالحركة الدائرية، جهاز الطرد المركزي، الجاذبية : 5 المحاضرة

 .نيوتن قوانين :6المحاضرة 

تسمية ) المدار انعدام الجاذبية في، انعدام الوزن، السقوط الحر، المحسوسةالوزن، الجاذبية  :7المحاضرة 

 .(خاطئة

 .00/0991( األمريكي العلميمجلة )االحتكاك في  هناك مقال ممتع عناالحتكاك،  :8المحاضرة 

 (5-0 اتمحاضرال)مراجعة لالمتحان  :9المحاضرة 

- 8المحاضرة رقم  بعد االنتهاء منهذا الواجب  استكمال حل مسائليجب  -
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 :*رمي الحجارة 2-1

 .ثا/م05.0 تساوي إلى األعلى بسرعة ابتدائية ودياً بشكل عامحجر أنك رميتبفرض  

a)  فما هي السرعة نية من رمي الحجر األولثا 0.00بعد  ثانياً  اً حجرعامودياً إلى األعلى إذا رميت ،

م ؟ 00.0االبتدائية التي يجب أن ترمي بها الحجر الثاني حتى يصطدم بالحجر األول على ارتفاع 

 (؟معقول/ما ممكنهل كل منه ،هناك إجابتان للسؤال)

b) نرمي ، فما هي السرعة التي يجب أن نية من رمي الحجر األولثا  1.30د  ع  الحجر الثاني ب   تإذا رمي

 م؟ 00.0 على ارتفاع يصطدم بالحجر األولحتى  بها الحجر الثاني

 

 

 :gقياسات تسارع الجاذبية  2-2

 gقيمتين لـ  لحسابين المتساقطتين في المحاضرة األولى للتفاحت حصلنا عليهااستعمل المقاييس التي 

دقة القياسات؟ استعمل القياسات التي  ضمنهل تتوافق القيمتين . المرتبطة بكل منهما عدم اليقينوحاالت 

 .00 في المحاضرة حصلت عليها

 

 

 *:(األشعة) المتجهات إضافة 2-3

سم  0.0شمال غرب، ° 00سم بزاوية  0.0 :بياناتها على الترتيبو A,B,C الموقعمتجهات لدينا ثالث 

 احسب .على ورقة تالمتجهاهذه  بدقة أرسم. شمالإلى ال °00سم بزاوية  0.0شمال شرق، و° 00بزاوية 

 .بيانياً  A+B-C وكذلك احسب A+B+Cبيانياً 

 

 

 (*:المتجهات) األشعة 2-4

؟ وما هذا الشعاع شدة/ ما هي قيمة .Ax = 5.0 ،, Ay = -3.0, Az = 1.0: لدينا شعاع مكوناته كالتالي

 ؟zوالمحور  yوالمحور  xوالمحور شعاع هذا البين  الواقعة هي الزاوية
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 *:قياس الشعاع 2-5

 .وحدتان تساوي شدته/ ولكن قيمته 3i – 6j + 2k الشعاع الذي له نفس اتجاهشعاع الأوجد 

 

 

 :ابق على اتصال بالهولنديين 2-6

كم، مدينة  00مدينة فينلو : عليهاإشارة كتب  على الطريق في هولندا وشاهدتكنت أسوق سيارتي مؤخراً 

 بين (تقريباً )ما هي المسافة القصوى والمسافة الدنيا  معرفة أية معطيات إضافية،دون . كم 09ايندهوفن 

 المدينتين؟ هاتين

 

 

 :العمودية (المتجهات)األشعة  2-7

 ؟ a، ما هي قيمة بعضهما بعضاً  مع متعامدان B = -x + ay – 5z  الشعاعو  A = 2x – 3yالشعاع 

 

 

 (*:المتجهات) األشعةإضافة وطرح وضرب  2-8

 B = 2i + j -3kو  A= -5i -3j + kأن  لنفترض 

 :أوجد

a) A + B 

b) A – B 

c) 2A – 3B 

d) A. B   و B. A 

e) A x B  وB x A 
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 :الوحدة المتجهة/ متجه الوحدة  2-9

 .معاً  x + 4y – 5z– و 2x – 3yلوحدتين العاموديتين على كل من متجه اأوجد 

 

 

 :والتسارع اإلتجاهية الموقع، السرعة 2-10

 :من خالل مايلي r متجه موقعهنحصل على . فراغ ثالثي األبعادم في ييتحرك جس

r = (6 – 2t)x + (3 + 4t – 6t
2
)y – (1 + 3t – 2t

2
)z 

 .ثوانيبال t والزمن ألمتارالمسافات با

a) عند  و شعاع السرعة االتجاهيةما هt= +3؟ 

b)  ما هي السرعة عندt=+3 ؟ 

c)  عند النقطة  (قيمته) وما هو مقداره شعاع التسارعما هوt=+3 ؟ 

 

 

 *:المخاطرسائق  2-11

التي  طريقال أسفل بعضاً بجانب بعضها  مصطفةسيارات  00سائق مخاطر يريد أن يقفز بسيارته فوق 

؟ مع سائق المخاطر ما هي السرعة الدنيا التي عليه أن يسير بها .(أدناه الشكل) سائق المخاطر يسلكها

ال بد م والمسافة األفقية التي 2 يبلغ الطريق السفلي عن لمسار سائق المخاطرالعلم أن اإلرتفاع العمودي 

 .م20هي  له من قطعها
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 :*الغولف 2-12

 (عن المستوى األفقي) ءارتقا إذا أطلق الكرة بزاوية. م200العب غولف يريد رمي كرته لمسافة 

 ؟(مع تجاهل مقاومة الهواء) يستخدمهاما هي السرعة االبتدائية المناسبة التي يجب أن  .00.0°

a)  التي ستقطعها ضافيةإلا ما هي المسافة .ثا/م0.1 بمقدارعن المطلوب السرعة اإلبتدائية زادت إذا 

 بقيت زاوية اإلطالق ثابتة؟ الكرة إذا

b) إذا التي ستقطعها الكرة  اإلضافية ، ما المسافة00.0°عن  0.5°بمقدار تزيد االرتفاعا كانت زاوية إذ

 ؟أعاله( a)حسبناها في  أطلقت بالسرعة التي

 

 

 *:ج قفزة التزل 2-13

كم في الساعة عن طريق التسارع على تلة  000يكتسب المتزلج سرعة تبلغ  الطائر، التزلج ةفي قفز

بزاوية تنحدر بعد المنصة األرض  .إلى الهواء  من مجرى منحدر أفقيومن ثم القفز  شديدة االنحدار

 .°05 مقدارها

a)  سوف يهبط على المنحدر؟ بُعدبفرض أن المتزلج يسقط سقوطاً حراً بعد مغادرة المنصة، على أي 

b)  فق ذلك مع النتيجة يت، لماذا التراً م015 تصل إلىيقطع المتزلج مسافة  الفعلية( الرياضية)في القفزات

 ؟أعاله( a)التي حصلت عليها في 
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 *:األرضية تسارع الجاذبية 14 -2

00 هنصف قطر الشمس بمسار دائريتدور األرض حول 
00

x0.5 تسارع  بسرعة ثابتة، ما هي قيمةوم

 الجاذبية المركزية لألرض باتجاه الشمس؟

 

 

 *:ةلكواكب في مجموعتنا الشمسياتسارع جاذبية   2-15

إلكمال مدار واحد  زمالالأنصاف أقطار مدارات الكواكب حول الشمس والزمن  أدناهيدرج الجدول 

احسب تسارع  .افترض أن الكواكب تدور في دوائر بسرعة ثابتة(. دورة كاملة الستكمالالزمن الالزم )

 عكسياً معتناسبة م المركزية الجاذبية اتتسارعمن ثم تحقق من أن . لكواكبلهذه ا المركزي الجاذبية

 .أنصاف األقطار المدارية مربع

 (ثانية) (مدة الدورة)والوقت الالزم إلكمال دورة كاملة  (متر)  نصف قطر الكوكب

 x 1010 7.6 x 106 5.79 عطارد

 x 1011 1.94 x 107 1.08 الزهرة

 x 1011 3.16 107 1.50 اآلرض

 

 

 :بالطائرة وإيابا   ا  رحلة ذهاب  2-16

حلة وقتاً رهل ستأخذ هذه ال( Aالنقطة  منتبدأ ) Bو Aبين النقطتين  إيابتقطع طائرة رحلة ذهاب و

استخدم  .B باتجاه Aأن الرياح تهب من  افترضعدم وجودها؟ في حال  موجود الرياح أأطول في حال 

  .بديهتك وقدر الجواب قبل إجراءك ألية حسابات 

ما . wهي عة الريح وسر v بالنسبة للهواء هي وسرعة الطائرة dهي  Bو A لتكن المسافة بين النقطتين

كيف ؟ w=vكون مساوية لسرعة الطائرة تسرعة الرياح عالية بحيث  أصبحتسيحدث لو  الذي كان

 ؟ Aإلى   Bلو كان اتجاه الرياح من  إجابتكختلف تس

 

* 
 الطبعة الثالثة -الفيزياء للمهندسين والعلماء -أوهانيان وماركيت 


