
  

 

 

 

 1ذًشٍٚ 

ٚٓذف ْزا انرًشٍٚ إنٗ دساعح انغمٕغ انشالٕنٙ نكشٚح يؼذَٛح فٙ انٕٓاء ٔ فٙ عائم نضج 

 : انًؼطٛاخ 

𝜌1انكرهح انحجًٛح نهكشٚح  - = 2,7. 103𝑘𝑔. 𝑚−3 ,  

𝑉: حجى انكشٚح  - = 4,20. 10−6 𝑚3  

𝜌2: انكرهح انحجًٛح نهغائم انهضج  - = 1,26. 103𝑘𝑔. 𝑚−3,      

𝑔 : شذج يجال انثمانح  - = 9,80 𝑚. 𝑠−2        

 Oذٕجذ انُمطح  . G ذُطثك ػهٗ يشكض لصٕسْا O َحشس انكشٚح يٍ انُمطح t=0ػُذ انهحظح 

  1 يٍ انغطح انحش نهغائم انهضج انز٘ ٕٚجذ فٙ أَثٕب شالٕنٙ شفاف  انشكم Hػهٗ اسذفاع 

 خالل عمٕغٓا فٙ انٕٓاء ٔ G نًشكض لصٕس نهكشٚح 𝑣  ذطٕس انغشػح اعفهًّٚثم يُحُٗ انشكم 

داخم انغائم انهضج  

 . دراسة حركة انكرية في انهىاء - 1

 ثاترح ٔ ًَٓم شؼاع    R   شذذٓا   𝑅ًَُزج ذأثٛش انٕٓاء ػهٗ انكشٚح أثُاء عمٕغٓا فّٛ تمٕج شالٕنٛح  

 𝑡1 يشكض لصٕس نهكشٚح إنٗ انغطح انحش نهغائم ػُذ انهحظح G ٚصم Hانكشٚح أياو االسذفاع 

  𝑣1تانغشػح 

 V ٔ g ٔ 𝑡1 ٔ 𝑣1 ٔ 𝜌1 تذالنح Rترطثٛك انمإٌَ انثاَٙ نُٕٛذٍ ػثش ػٍ -  1-1

𝑣تاعرغالل انًُحُٗ -  1-2 = 𝑓(𝑡) أحغة لًٛح انشذج R  

دراسة حركة انكرية داخم انسائم انهزج  -  2

 إنٗ دافؼح    Pذخعغ انكشٚح أثُاء عمٕغٓا داخم انغائم انهضج تاإلظافح نٕصَٓا  

𝐹aأسخًٛذط 
    = −𝜌2. 𝑉. 𝑔. 𝑖  لٕج احركان يائغ ًَُزجٓا تـ ٔ 

𝑓 = −𝑘. 𝑣. 𝑖  حٛث k   يؼايم ثاتد يٕجة  

 نًشكض لصٕس انكشٚح 𝑣تٍٛ اٌ  انًؼادنح انرفاظهٛح انرٙ ذحممٓا انغشػح -2-1

 ْٙ:     𝑑𝑣

𝑑𝑡
=5,2−26𝑣  

 تٍٛ 2تاعرؼًال ْزِ انًؼادنح انرفاظهٛح انحشفٛح ٔ اعرغالل يثٛاٌ انشكم - 2-2

   𝐴=5,2  ٔ  B=26     اٌ

  kاحغة لًٛح - 2-3

    2ذًشٍٚ

 .ذغرؼًم انطائشند انًشٔحٛح فٙ تؼط انحاالخ الٚصال انًغاػذاخ االَغاَٛح انٗ يُاغك يُكٕتح  ٚرؼزس انٕصٕل انٛٓا ػثش انثش 

فٛشذطى , G0يشكض لصٕسِ ,  ثاترح ٔذغمػ صُذٔق يٕاد غزائٛح  V0 يٍ عطح االسض تغشػح افمٛحHذرحشن غائشج يشٔحٛح ػهٗ اسذفاع ثاتد

.  يشذثػ تاالسض ٔانز٘ َؼرثشِ غانٛهٙR(O ;i ;j) فٙ يؼهى يرؼايذ يًُظىG0َذسط حشكح  .T تغطح االسض فٙ انُمطح

g=10m/s  : َؼطٙ
2

 ٔ   H=405mًَٓم اتؼاد انصُذٔق  .

   :دراسة انسقىط انحر- انجزء االول (1

,  t=0انهحظح  ٚغمػ انصُذٔق ػُذ, ًَٓم انمٕٖ انًشذثطح تراثٛش انٕٓاء ػهٗ انصُذٔق

 راخ  V0 تانغشػح انثذئٛح االفمٛحA(xA=450m ;yA=0) اَطاللا يٍ انُمطح

 .  V0=50m/sانمًٛح

 G0 نحشكح x(t)ٔ y(t)انًؼادنرٍٛ انضيُٛرٍٛ , ترطثٛك انمإٌَ انثاَٙ نُٕٛذٍ, أجذ- 1.1

 . Rفٙ انًؼهى 

. حذد نحظح اسذطاو انصُذٔق تغطح االسض - 1.2

 . G0أجذ يؼادنح يغاس- 1.3

(: خاص بانعهىو انفيزيائية وانرياضية)دراسة انسقىط باحتكاك–انجزء انثاني  (2

ػهٗ  ذثمٗ انًشٔحٛح عاكُح . ستػ صُذٔق تًظهح ذًكُّ يٍ انُضٔل تثػء  ذى , نكٙ الذرهف انًٕاد انغزائٛح ػُذ اسذطاو انصُذٔق تغطح االسض  

ٚطثك انٕٓاء لٕٖ احركان يؼثش . t0=0 ساعٛا تذٌٔ عشػح تذئٛح ػُذ انهحظح  ٚغمػ انصُذٔق ٔيظهرّ. O  انغاتك فٙ انُمطح Hَفظ االسذفاع 

َؼطٙ كرهح انًجًٕػح اثُاء  .ًَٓم دافؼح اسخًٛذط خالل انغمٕغ. tانصُذٔق ػُذ انهحظح   ذًثم يرجٓح عشػح vحٛث . f=100vػُٓا تانؼاللح

 m=150kg :(انصُذٔق ٔانًظهح )انغمٕغ 

.  يشكض لصٕس انًجًٕػح  G1 انرٙ ذحممٓا عشػحRأجذ انًؼادنح انرفاظهٛح فٙ انًؼهى- 2.1

.  نهغمٕغτ ٔكزا انضيٍ انًًٛضVlim حذد انغشػح انحذٚح,  تذالنح انضيٍ G1  ذغٛش عشػح2ًٚثم يُحُٗ انشكم - 2.2

. اػػ لًٛح ذمشٚثٛح نًذج انُظاو انثذئٙ -2.3

. a4 ٔانرغاسع v4حذد لًٛرٙ انغشػح, تاػرًاد غشٚمح أنٛش ٔانجذٔل انرانٙ  -2.4
0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 ti ( s) 

5.08 4.37 V4 2.8 1.93 1.00 0 Vi (m/s) 

6.6 7.07 a4 8.12 8.71 9.33 10.00 ai (m/s
2
)  
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