
  

 

 

                                          1تّريٓ

  ، يٕسٌك تدْٚ احتىان ػm=0,3 kgٍٝ وتٍتٗ (S)ٔؼتثر جسّا صٍثا 

α=30 ِائً تساٚيح (P1)ِستٜٛ 
0

.   تإٌسثح ٌٍّستٜٛ األفمي

 ، ثُ ِثٍٙا في رسُ ٚاضح (S) أجرد اٌمٜٛ اٌّطثمح ػٍٝ اٌجسُ -1

تيٓ أْ   أثٕاء حروتٗ ،(S)تتطثيك اٌمأْٛ اٌثأي ٌٕيٛتٓ ػٍٝ اٌجسُ - 2

.  ِستميّيح ِتغيرج تأتظاَ(S) ٌٍجسُ Gحروح ِروس اٌمصٛر 

 a1 أحسة ليّح اٌتسارع 

 تدْٚ سرػح تدئيح، فيصً إٌٝ إٌمطح A ِٓ اٌّٛضغ (S)يٕطٍك اٌجسُ - 3

B تسرػح VB=4 m.s
-1 

. tB خالي ِدج زِٕيح AB، لاطؼا اٌّسافح 

.                            أػط ٔص ِثرٕ٘ح اٌطالح اٌحرويح: 1-3

 ABأحسة . VB ٚ g ٚ   تدالٌح ABتتطثيك ِثر٘ٓ اٌطالح اٌحرويح، أٚجد تؼثير اٌّسافح :  2-3

.                                                                                                                                              tBحدد اٌّدج : 3-3

  تسرػح Cفيّر ِٓ ِٛضغ   ، (P2) حروتٗ ػٍٝ ِسار ِستميّي أفمي (S) ، يتاتغ اٌجسُ VB تاٌسرػح Bتؼد ِرٚرٖ ِٓ اٌّٛضغ - 4

 VC=2 m.s
-1

 .  BC=3 mٔؼطي اٌّسافح  . 

Rأحسة شغً اٌمٛج : 1-4


.                                                       (S) ػٍٝ اٌجسُ (P2) اٌتي يطثمٙا اٌّستٜٛ 

.                                                                     يتُ تاحتىان(S) ٚ اٌجسُ (P2)تيٓ أْ اٌتّاش تيٓ اٌّستٜٛ : 2-4

a2=-2m.s ؛(p2) ػٍٝ اٌّستٜٛ (S)تتطثيك اٌمأْٛ اٌثأي ٌٕيٛتٓ، تيٓ أْ تسارع ِروس لصٛر اٌجسُ : 3-4
-2

  .    

 .                     زاٚيح االحتىان  φاستٕتج : 4-4
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 2تّريٓ 

 ABCD يتحرن ػٍٝ سىح رأسيح m = 200 gوتٍتٗ  (S)جسُ صٍة 

 BCاٌجسء  .30 ِستميّي ِائال تإٌسثح ٌألفمي تساٚيح ABاٌجسء 

cmr جسء ِٓ دائرج شؼاػٙا CDأفمي، ٚاٌجسء  251  ٚزاٚيتٙا 

60.ٔؼطـي :AB = 1 m ٚ BC = 50 cm .

 تدْٚ سرػح تدئيح، ٚٔؼتثر االحتىاواخ ٍِّٙح Aيٕسٌك اٌجسُ ِٓ إٌمطح 

ِا٘ي .Bٚ C ٚ Dػٕد وً ِٓ إٌمط  (S)أحسة سرػح اٌجسُ اٌصٍة 

 . ؟ ػًٍ جٛاتهBCػٍٝ اٌّسار   (S)طثيؼح حروح اٌجسُ اٌصٍة 

Rػثر ػٓ شدج اٌمٛج 


  اٌّّؼٍّح M اٌتي تطثمٙا اٌسىح ػٍٝ اٌجسُ ػٕد إٌمطح 

 تدالٌح تاٌساٚيح 
CV ٚ 1r ٚ  ٚ gٚ  m.  احسة ليّتٙا ػٕد

30.      ٔؼطي  شدج ِجاي اٌثماٌح :g=9,8 N/Kg    

 3تّريٓ 

تتحرن ػرتح أٌؼاب فٛق سىح تتىْٛ ِٓ لطؼتيٓ أفميتيٓ    

 -AB :  ٓلطؼح أفميح ، اٌتّاش تيٕٙا ٚ تي(S) يتُ تاحتىان  .

 -BC :  030لطؼح ِائٍح تإٌسثح ٌألفمي تساٚيح ،  

.  يتُ تدْٚ احتىان (S)ٚ اٌؼرتح   BC اٌتّاش تيٓ اٌمطؼح 

:  في اٌّؼABٍُ ػٍٝ اٌمطؼح (S)دراسح حروح - 1

200m ذاخ اٌىتٍح (S)يجر طفً اٌؼرتح  gِٓ   اٌّٛضغA 

Fتٛاسطح لٛج أفميح ثاتتح 


1.5Fشدتٙا     N تيّٕا لٜٛ االحتىان ، 

fتىافئ لٛج 


1f شدتٙا  N .

 ِثً ِتجٙاتٙا ػٍٝ ،  ثُ(S)أجرد اٌمٜٛ اٌّطثمح ػٍٝ اٌؼرتح : 1-1

.   رسُ ٚاضح 

 ِستميّيح ِتغيرج تأتظاَ ، AB ػٍٝ اٌجسء (S) ، تيٓ أْ حروح ox ، ٚ تاإلسماط ػٍٝ اٌّحٛر (S)تتطثيك اٌمأْٛ اٌثأي ٌٕيٛتٓ ػٍٝ اٌؼرتح : 2-1

2تسارػٙا 

1 2,5 .a m s     . 

.         ِؼاًِ االحتىانkٚ  استٕتج  .   (S) ػٍٝ اٌؼرتح AB ، أٚجد شدج اٌمٛج اٌّمرٚٔح تتأثير اٌجسء oyتاإلسماط ػٍٝ : 3-1

  . (’Bx) ِحٛرٖ   في اٌّؼBCٍُ ػٍٝ اٌمطؼح (S)دراسح حروح - 2

12 تسرػح B تٕطٍك ِٓ إٌمطح (S)ػٍّا أْ اٌؼرتح  .Bv m s ػٕد ٌحظح ٔؼتثر٘ا أصال ٌٍتٛاريخ (t=0) حيث تسٚي اٌمٛج ، F


اٌتي واْ يطثمٙا 

2,5Ct ػٕد اٌٍحظح C ، فتصً إٌٝ إٌمطح (S)اٌطفً ػٍٝ اٌؼرتح  s . 

 .    BC تسارع اٌؼرتح ػٍٝ اٌمطؼح 2a أٚجد (S)تتطثيك اٌمأْٛ اٌثأي ٌٕيٛتٓ ػٍٝ: 1-2

)أوتة ِؼادٌح اٌسرػح : 2-2 )v t ٌحروح (S) ػٍٝ اٌمطؼح BC استٕتج ليّتٙا ػٕد اٌّٛضغ ٚ ، C  . 

)استٕتج اٌّؼادٌح اٌسِٕيح : 3-2 )x t ٌحروح (S) ػٍٝ اٌمطؼح BC أحسة اٌّسافح ٚ BC.     
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