
  

 
 

1تمرين   

gm كشج كرهرٓاَحشس 200 0 فٙ انهحظحtتذٌٔ عشػح تذئٛح يٍ اسذفاع m170 

P ذخضغ أثُاء حشكرٓا تاإلضافح إنٗ ٔصَٓا. يٍ عطح األسض


f إنٗ قٕج احركاك


 َؼطٙ

2kvf :ذؼثٛشْا تانؼالقح  . ًْم دافؼح اسخًٛذطٌ، حٛث  

.  tٔفٙ انحظح0tيثم انقٕٖ انًطثقح ػهٗ انكشج فٙ انهحظح  .1

),(يحٕسِ فٙ يؼهى غانٛهٙ انز٘ َؼرثشِ  .1.1 kO


انًؼادنح  اذثث  يٕخّ َحٕ األعفم

 نحشكح انكشٚحانرفاضهٛح 

. limvأكرة ذؼثٛش انغشػح انحذٚح .2

  يثٛاَٛانًشكض قصٕس انكشج تذالنح انضيٍ، حذد zاالَغٕبًٚثم انثٛاٌ ذغٛشاخ  .3

 يذج انُظاو االَرقانٙ -

. يؼايم االحركاك يغ انٕٓاء k قًٛح ٔ نهكشجlimvانغشػح انحذٚح -

. 0tأػظ قًٛح ذغاسع انكشج فٙ انهحظح  .4

1.8,9 َؼطٙ.ياْٙ انهحظح انرٙ ذصم فٛٓا انكشج انٗ األسض .5  smg 

 2تمرين 

يشكض  S)( تًدًٕػح ًَُزج انًظهٙ ٔيظهرّ . تذٌٔ عشػح تذئٛحٚغقظ يظهٙ طائشج ػًٕدٚح حهقد ػهٗ اسذفاع ثاتد ػهٗ عطح األسض يٍ

kgmٔكرهرٓاGانًدًٕػح 80 1.8,9َؼطٙ. ذأثٛش دافؼح أسخًٛذط ًَٓم  smg 

 .قثم فرح انًظهح، َؼرثش حشكرّ عقٕطا حشا  tخالل hنًظهٙ تذٌٔ عشػح تذئٛح، فٛقطغ اسذفاػاا  ٚقفض

),( عشػح انًظهٙ تذالنح انضيٍ فٙ يؼهى شاقٕنtvٙ)( ذطٕسٚؼطٙ انًُحُٗ اعفهّ kO


 . يٕخّ َحٕ األعفم، يشذثظ تًشخغ أسضٙ

.  يغ انرؼهٛمS)(حذد طثٛؼح حشكح انًدًٕػح .1

. hأحغة االسذفاع  .2

.   g ذغاسع اندارتٛح األسضٛح  قًٛحترطثٛق انقإٌَ انثاَٙ نُٕٛذٍ ، اعرُرح .3

 احركاك  ٚفرح يظهرّ ، فرخضغ انًدًٕػح نقٕجhتؼذ قطغ انًظهٙ االسذفاع  .4

²kvf :انٕٓاء ذؼثٛشْا  .

 ترطثٛق انقإٌَ انثاَٙ نُٕٛذٍ، تٍٛ أٌ انًؼادنح انرفاضهٛح نغشػح .1.2

( :ذكرة تانؼالقح انًدًٕػح
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. حٛثػُّ  ٚطهة انرؼثٛشج ثاتد 

kgmتذالنح ,, . 

 :ًٚثم انًقذاس .1.3

. 0t فٙ انهحظحS)( عشػح انًدًٕػح -

. ذغاسع حشكح يشكض قصٕس انًدًٕػح فٙ انُظاو انذائى  - 

. S)(نهًدًٕػح  limvانغشػح انحذٚح – 

  نهًظهح  نًظهٙ  نحظح فرح احذد .1.4

. ، ثى أحغة قًٛرkّتاالػرًاد ػهٗ انرحهٛم انثؼذ٘ حذد ٔحذج ثاتد. limvحذد قًٛح انغشػح انحذٚح .1.5

3تمرين   

kgm كشٔ٘ انشكم كرهرSّ)(خغى صهة 14105,4  3/1500ٔكرهرّ انحدًٛح mkgs 0، ٚرشك فٙ انهحظحt  تذٌٔ عشػح  

3/1000تذئٛح يٍ انغطح انحش نغائم يرداَظ كرهرّ انحدًٛح mkgl  ٗانغائماحركاك قٕج َؼطٙاألعفم ،  نٛغقظ شاقٕنٛا إن kvf   

skgkحٛث /101,3 12  .

 kْٙتاعرؼًال انرحهٛم انثؼذ٘  تٍٛ أٌ ٔحذج .1
1. skg . 

S)(يثم  انقٕٖ انًطثقح ػهٗ اندغى .2  .أثُاء عقٕطّ  

ترطثٛق انقإٌَ انثاَٙ نُٕٛذٍ تٍٛ أٌ انًؼادنح انرفاضهٛح انًًٛضج نهحشكح ذؼطٗ  .3
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lim)1(:تٍٛ أٌ ذؼثٛش انغشػح انحذٚح ذؼطٙ تانؼالقح .4
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 ٔأحغة قًٛرٓا   .

)1(:إرا كاٌ حم انًؼادنح انرفاضهٛح ْٕ .5 /tevv  ،  حذد ذؼثٛشτ 

 . يٍ انغشػح انحذٚح99%انرٙ ذثهغ فٛٓا انغشػح1tانهحظح احغة  .6
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