
  

 1تمرين 

mhوشسم سأسٕا وذُ األػهّ كشٔح فُالرٔح مه اسذفاع  75,1 تانىسثح نسطخ األسض َتسشػح تذئٕح مرجٍرٍا سأسٕح َلٕمرٍا 

1

0 .5  smv . أصال نهرُاسٔخ َ سطخ األسض أصال نهمذُس انشأسٓ (انكشٔح)وؼرثش نذظح اوطالق انمزٔفح),( kO


  

g=10m/s وؼطٓ  .وؼرثش أن ذأثٕش انٍُاء مٍمم.    انمُجً وذُ األػهّ
2 

 .أػظ ممٕزاخ مرجٍح انرساسع نمشكز لصُس انمزٔفح .1

 . مشكز لصُس انمزٔفحG سشػح َ أفصُل tz)( َ tv)(أػظ ذؼثٕش كم مه  .2

 .maxz َاسرىرج لٕمح maxz نذظح َصُل انمزٔفح إنّ اسذفاػٍا انمصُْ Stأَجذ لٕمح  .3

 .ما لٕمح سشػح انمزٔفح ػىذ َصُنٍا إنّ سطخ األسض .4

 2تمرين 

v0=5m.s ، تسشػح تذئٕح h=2mوشسم مه جذٔذ انكشٔح وذُ األػهّ َ مه مُضغ ُٔجذ ػهّ اسذفاع 
-1

 . 

Gaـ دذد ممٕزاخ مرجٍح انرساسع 1


g=10m/sوؼطٓ  . نهكشجG نمشكز انمصُس 
2

 

ـ  وخراس مذُسا سأسٕا 2 ;O k


 ُٔجذ ػهّ سطخ األسض ، َوخراس نذظح إسسال انكشج أصال O مُجٍا وذُ األػهّ َ أصهً 

 .نهرُاسٔخ

. G نمشكز انمصُس z(t) َ األوسُب v(t) أثثد ذؼثٕش كم مه انسشػح- 2-1

.  نذظح َصُل انكشج إنّ لمح مساسٌا tSاسرىرج انراسٔخ - 2-2

.  انزْ ذصم إنًٕ انكشجHSأدسة اإلسذفاع األلصّ - 2-3

.  نذظح سمُط انكشج ػهّ سطخ األسض’tدذد - 2-4

 3تمرين 

وؼرثش أن انكشج فٓ سمُط دش، َ .  مه سطخ األسضh=3m ُٔجذ ػهّ اسذفاع 0وذشس تذَن سشػح تذئٕح ،كشج دذٔذٔح مه مُضغ 

g=10m/sوؼطٓ .  وخراس نذظح اوطاللٍا أصال نهرُاسٔخ
2

 

ما انمُِ انرٓ ذم إٌمانٍا ؟ : 1

  نهكشج ،Gأثثد انمؼادنح انرفاضهٕح نذشكح مشكز انمصُس : 2

 . t تذالنح انزمه G نمشكز انمصُس VG ذم اسرىرج ذؼثٕش انسشػح 

 .دذد نذظح َصُل انكشج إنّ سطخ األسض: 3

 4تمرين 

.  تذَن سشػح تذئٕحS أسمظ مالح انفضاء ػهّ سطخ انممش جسما كشَٔا 15خالل سدهح أتُنُ

 فٓ سمُط دش ؟ Sٌم ُٔجذ انجسم  .1

 .                                                             Sأثثد انمؼادنح انرفاضهٕح نذشكح مشكز لصُس .2

 .                                                                        اسرىرج انمؼادالخ انزمىٕح نٍزي انذشكح .3

mh تؼذ سمُط مه اسذفاع Sأدسة مذج انسمُط، َانسشػح انرٓ ٔأخزٌا انجسم  .4 5,1 . 

1.6,1شذج انثمانح ػهّ سطخ انممش : وؼطٓ  kgNgL 

 5تمرين 

 .ػانٕح كرافً نً َ اوسٕاتٓ شكم نً انجسم ٌزا وؼرثش أن. انمىرظم انثمانح مجال فٓ تذئٕح سشػح تذَن  ٔسمظ mكرهً  صهثا جسما ورشن

  مُجً وذُ األسفم(  O ;𝑘)وذسس ٌزا انسمُط فٓ مؼهم مرؼامذ َ ممىظم مذُسي 

 مشكز لصُس انجسم انصهة خالل انسمُط Gما طثٕؼح مساس  .1

  َ اسرىرج P/ Faذم ادسة انىسثح. أجشد انمُِ انمطثمح ػهّ انجسم  أثىاء دشكرً .2

ػشف انسمُط انشأسٓ انذش  .3

 . نذظح كم فٓ سشػح انجسم ذذممٍا انرٓ انرفاضهٕح انمؼادنح أَجذ نىُٕذه انثاوٓ انماوُن ترطثٕك .4

 . نهذشكح انزمىٕح انمؼادالخ ،َاكرة ذؼثٕش انذشكح طثٕؼح اسرىرج .5

   h=20mادسة مذج انسمُط انمُافمح السذفاع  .6

𝜌نهٍُاء :انكرهح انذجمٕح  = 1,3𝐾𝑔/𝑚3نهجسم انصهة ، 𝐾𝑔/𝑚3 𝜌
′
= g=10m/sذساسع انثمانح   ، 1000
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