
 

  

 

 

 1تَريِ 

 : شاق٘ىيا في اىٖ٘اء، حصيْا ػيٚ اىْتائج اىتاىيحm متيتٔ (S)خاله دراسح حرمح سق٘ط جسٌ صية 
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. v=f(t) تذالىح اىسٍِ vارسٌ اىَْحْٚ اىَثياّي اىََثو ىتـيراخ اىسرػح  .1

 . vlimػيِ قيَح اىسرػح اىحذيح  .2

حذد ٍذج اىْظاٍيِ االّتقاىي ٗ  اىذائٌ؟  .3

. t=0s في اىيحظح (S)احسة تسارع حرمح  .4

. (S)ٍثو اىق٘ٙ اىخارجيح اىَطثقح ػيٚ ٍرمس قص٘ر  .5

 ٗرىل في حاىح  اىسرػاخ v تذالىح اىسرػح (S)تتطثيق اىقاُّ٘ اىثاّي ىْي٘تِ، أٗجذ اىَؼادىح اىتفاضييح ىحرمح ٍرمس قص٘ر  .6

  :(S) اىَؼادىح اىتفاضييح ىحرمح اُ تيِ . ٍؼاٍو االحتناكf=K.v ٗ kشذج ق٘ج االحتناك ّؼثر ػْٖا تَا ييي حيث .اىصـيرج

  
dv

dt
+  Av = C  1 −

ρ.VS

m
  Aٗ Cحذد تؼثير  .(S) حجٌ اىجسٌ 𝑉𝑆 اىنتيح اىحجَيح ىيٖ٘اء، ρحيث    . 

 .                   kاستْتج قيَح دافؼح أرخَيذش ٗقيَح اىثاتتح  .7

g =10 N.Kg: ّؼطي 
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 .m = 19g  ؛  

 2تَريِ 

. دُٗ سرػح تذئيحب تاىْسثح ىَؼيٌ أرضي O سق٘طا شاق٘ىيا تذءا ٍِ ّقطح m = 100kgيسقظ ٍظيي متيتٔ ٍغ تجٖيسٓ 

. (َّٖو دافؼح أرخَيذش ) f = kv اىٖ٘اء تؼثرٕا شذتٖا  احتناكيخضغ أثْاء سق٘طٔ إىٚ ق٘ج 

. v تسارع ٍرمس قص٘ر اىَظيي تذالىح اىسرػح aيَثو اىَثياُ جاّثٔ تـيراخ 

 : ٕي تتطثيق اىقاُّ٘ اىثاّي ىْي٘تِ، تيِّ أُ اىَؼادىح اىتفاضييح ىحرمح اىَظيي  .1
dv

dt
= Av + B  . ثاتتاُ ٍحذد تؼثير اهA ٗ B .

 .(v𝓁)اىسرػح اىحذيح ىيَظيي  ٗ g اىثقاىح شذج ٍجاه  : قيَتي مو ٍٍِثاّياػيِّ  .2

تتَيس اىحرمح اىساتقح تاىَقذار  .3
k

m
 .حذد ٗحذتٔ ٗاحسة قيَتٔ ٍِ اىَثياُ. 

. kاحسة قيَح اىثاتتح  .4

. t ≤ 7s ≥ 0: ٍثو ميفيا تـيراخ سرػح اىَظيي تذالىح اىسٍِ في اىَجاه اىسٍْي  .5

 3تَريِ 

. ّذرش في ٍرجغ سطحي أرضي ّؼتثرٓ ؿاىيييا حرمح سق٘ط مريح في اىٖ٘اء

 . t تذالىح اىسٍِ vتـير سرػح ٍرمس قص٘ر اىنريح اىَْحْٚ يَثو 

. حّذد اىَجاه اىسٍْي ىْظاٍي اىحرمح .1

. v𝓁ػيِّ قيَح اىسرػح اىحذيح  .2

ٍارا تستْتج؟ . t=0في اىيحظح    تسارع ٍرمس قص٘ر اىنريح a0احسة  .3

اىنريح إىٚ األرض؟  ٍا ٕي قيَح اىتسارع ىحظح ٗص٘ه .4

 ىحرمح اىسق٘ط اىشاق٘ىي v(t)ٍثّو ميفيا تـير اىسرػح  .5

.  ىَرمس قص٘ر اىنريح في اىفراؽ

g = 9,80 m.s:  اىَؼطياخ
-2

. m = 30 g:   ، متيح اىنريح 

 4تَريِ 

 ٗشؼاػٖا  m=35g ،متيتٖا   مريح،حرمح سق٘ط  ٍ٘جٔ ّح٘ االسفو (O,Z)ّذرش في ٍرجغ سطحي أرضي ّؼتثرٓ ؿاىيييا  ٍح٘رٓ 

.r=1,0cm  في اىٖ٘اء متيتٔ اىحجَيح  ρair = 1,3kg / m
3

   f=K.vاىشنو ػيٚ احتناك حرمتٖا اىٚ ق٘ج أثْاء تخضغحيث  

 .اىنريح ػيٚ اىَطثقح اىق٘ٙ اجرد .1

g =  9,8m/s:     ّؼطي .اىنريح ٗزُ شذج أٍاً ٍَٖيح أرخَيذش دافؼح أُ تيِ .2
2

 

 v تذالىح اىسرػح (S)تتطثيق اىقاُّ٘ اىثاّي ىْي٘تِ، أٗجذ اىَؼادىح اىتفاضييح ىحرمح ٍرمس قص٘ر  .3

v(t)=A+B.e: حو اىَؼادىح اىتفاضييح ينتة ػيٚ اىشنو اىتاىي  .4
-t/

 A  ٗ B ٗ حذد تؼثير مو ٍِ  . 
 .اىذائٌ اىْظاً اىحرمح تثيؾ اىتقريثيح ىني استْتج اىَذج .5

 .ٍارا تسَٚ .اىذائٌ اىْظاً حذد قيَح اىسرػح  في .6

 .  اػظ تؼثير اىسرػح ثٌ احسة قيَتٖاt=ػْذ  .7
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