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 1ذًشٍٚ 

  τ=10ms خالل يذد صيُٛح يررانٛح ٔ يرماٚسحيشكض انمصٕس يرذشن  Gذًثم انرسجٛالخ انرانٛح يٕاضغ يررانٛح انرٙ ٚشغهٓا 

.  فٙ كم ذسجٛم M1 ٔM2دذد لٛى يرجٓاخ انسشػح فٙ انًٕضؼٍٛ -1

  يرجٓاخ انسشػح انًٕافمح ، يغ اخرٛاس سهى يُاسة خانرسجٛاليثم فٙ  -2

v يرجٓح ذغٛش انسشػح خانرسجٛاليثم فٙ  -3   .t2 ٔt3    ٔt4تٍٛ انهذظرٍٛ   

 . M3اسرُرج لًٛح انرساسع فٙ انُمطح  -4

 .يثم تسهى دلٛك يرجٓح انرساسع انًٕافمح -5

   
 2ذًشٍٚ 

.  تذٌٔ سشػح تذئٛحS أسمظ يالح انفضاء ػهٗ سطخ انمًش جسًا كشٔٚا 15خالل سدهح أتٕنٕ

 فٙ سمٕط دش ؟ Sْم ٕٚجذ انجسى  -1

 .Sأثثد انًؼادنح انرفاضهٛح نذشكح يشكض لصٕس -2

 .اسرُرج انًؼادالخ انضيُٛح نٓزِ انذشكح -3

mh تؼذ سمٕط يٍ اسذفاع Sأدسة يذج انسمٕط، ٔانسشػح انرٙ ٚأخزْا انجسى  -4 5,1. 

1.6,1شذج انثمانح ػهٗ سطخ انمًش : َؼطٙ  kgNgL 

  3ذًشٍٚ 

ذصطذو انكشج يغ سطخ انمًش تسشػح .  يٍ سطخ انمًش h يٍ االسذفاع m= 500g ، َطهك كشٚح يٍ انفٕالر كرهرٓا  t=0ػُذ انهذظح 

17.9m.sذسأ٘ 
-1 

.  t = 11.2sػُذ انهذظح 

.  ثاتد aاجشد انمٕٖ انًطثمح ػهٗ انكشج ، ثى اسرُرج أٌ ذساسع انكشج  -1

  .                                                                             a دذد لًٛح انرساسع -2

 .  ػهٗ انمًش gLاسرُج لًٛح ذساسع انثمانح  -3

  . tأػظ انرؼثٛش انذشفٙ نسشػح انكشج  تذالنح انضيٍ  -4

  .                                                             z(t) اسرُرج ذؼثٛش االسذفاع -5

  . hدذ لًٛح االسذفاع  -6

.  vlدذد لًٛرٓا  ْم ذصم سشػح انكشج انٗ لًٛح دذٚح ؟إرا كاٌ انجٕاب تُؼى ، -7

 4ذًشٍٚ 

mhَشسم سأسٛا َذٕ األػهٗ كشٚح فٕالرٚح يٍ اسذفاع  75,1 تانُسثح نسطخ األسض ٔتسشػح تذئٛح يرجٓرٓا سأسٛح  

1ٔلًٛرٓا 

0 .5  smv . أصال نهرٕاسٚخ ٔ سطخ األسض  (انكشٚح)َؼرثش نذظح اَطالق انمزٚفح 

),(أصال نهًذٕس انشأسٙ kO


. َؼرثش أٌ ذأثٛش انٕٓاء يًٓم.  انًٕجّ َذٕ األػهٗ

 .أػظ يًٛضاخ يرجٓح انرساسع نًشكض لصٕس انمزٚفح -1

 . يشكض لصٕس انمزٚفحG سشػح ٔ أفصٕل tz)( ٔ tv)(أػظ ذؼثٛش كم يٍ  -2

 .maxz ٔاسرُرج لًٛح maxz نذظح ٔصٕل انمزٚفح إنٗ اسذفاػٓا انمصٕ٘ Stأٔجذ لًٛح  -3

. يا لًٛح سشػح انمزٚفح ػُذ ٔصٕنٓا إنٗ سطخ األسض -4

 5ذًشٍٚ 

ذكافئ لٕٖ .  تانُسثح نهًسرٕٖ األفمٙ  °20 = ػهٗ نٕدح يسرٕٚح يائهح تضأٚحm=2Kg جسى يكؼة يٍ انخشة كرهرّ Sُٚضنك 

. ًَٓم لٕٖ االدركان انٕٓاء. َؼرثشْا يٕاصٚح نهسطخ انًائم  4N شذذٓا  fاالدركان انمٕج 

 . t=0 تذٌٔ سشػح تذئٛح ػُذ Sَطهك انجسى 

 . (G;x;y) ٔأػظ ذؼاتٛش يرجٓاذٓا فٙ انًؼهى Sاجشد انمٕٖ انًطثمح ػهٗ انجسى انًكؼة - 1

  .S   اسرُج انرؼثٛش انذشفٙ نًرجٓح ذساسع  يشكض انمصٕس انجسى- 2

  .                                                                Ryدذد لًٛح انًشكثح انًُظًٛح - 3

  .                           8m تُٓاٚح انًٛم، ػهًا أَّ لطغ يسافح S نٛصطذو انجسى tfدذد انهذظح - 4
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