
  

 1تمرين 

ذصً  t=0 . ِٓ سطح اٌمّش تذْٚ سشػح تذئ١ح ػٕذ اٌٍحظح h ذسمط ، ِٓ ٔمطح ٚالؼح ػٍٝ اسذفاع m=500g ٔرشن وش٠ح ورٍرٙا

g=9,8m/s : ٔؼطٟ.    t=11,2s ػٕذ اٌٍحظح  17,9m/sاٌىش٠ح إٌٝ سطح اٌمّش تسشػح
2 

  اجشد اٌمٜٛ اٌّطثمح ػٍٝ اٌىش٠ح، ٚاسرٕرج أْ ذساسػٙا ثاتد .1

  اسرٕرج ل١ّح اٌرساسع .2

ػٍٝ سطح اٌمّش  gL اسرٕرج شذج اٌثماٌح .3

  z(t)اسرٕرج ذؼث١ش االٔسٛب   اٌحشفٟ ٌسشػح اٌىش٠ح تذالٌح اٌضِٓذؼث١شاػط  .4

   h  احسة ل١ّح .5

 2تمرين 

تؼذ لطغ ِسافح  . ِٛجٗ ٔحٛ األسفً (o,Z) ، تذْٚ سشػح تذئ١ح، ِٓ أصً ِحٛس سأسٟ m ٔطٍك وشج صغ١شج ِٓ اٌشصاص ورٍرٙا

2mٔؼطٟ.  ، ذصطذَ اٌىشج تاألسض : g=9,8m/s
2 

 ٌّارا ٠ّىٓ اػرثاس ٘زا اٌسمٛط سمٛطا حشا  .1

 أثثد اٌّؼادٌح اٌرفاض١ٍح ٌحشوح اٌىشج .2

 أصً ِؼٍُ اٌضِاْ O ٔخراس إٌمطح. ِا ٘ٛ حً ٘زٖ اٌّؼادٌح .3

أٚجذ ٌحظح ٚ سشػح اصطذاَ اٌىشج تاألسض؟   .4

 3تمرين 

g=9,8m/s : ٔؼطٟ،  ٠سمط جسُ وشٚٞ ِٓ سطح ػّاسج، ٚفك حشوح سمٛط حش سأسٟ
2 

 ِا شىً ِساس ِشوض لصٛس اٌجسُ؟  .1

 أػط اٌمٜٛ اٌّطثمح ػٍٝ اٌجسُ خالي سمٛطٗ .2

 ِا اٌمٜٛ اٌٍّّٙح أِاَ اٌٛصْ؟ ػًٍ جٛاته .3

 .m15احسة ِذج اٌسمٛط ِٓ اسذفاع  .4

 4تمرين 

ٔؼرثش سمٛط اٌجسُ سأس١ا ٚحشا فٟ ِؼٍُ ِرؼاِذ .  ِٕحٕٝ ذغ١ش سشػح جسُ ٠سمط ػٍٝ ِمشتح ِٓ سطح اٌمّشجأثٗ ٔؼطٟ

 .سأسٟ ِٕٚحاٖ ٔحٛ األسفً  (  O ;k) ح١ث اٌّحٛس  ِّٕظُ

 ِشوض لصٛس اٌجسُ خالي اٌحشوح؟ G ِا ل١ّح ذساسع .1

 ِا ل١ّح اٌسشػح اٌثذئ١ح؟  .2

  فٟ أٞ ِٕحٝ أسسً اٌجسُ؟ .3

 ٠0,5mساٚٞ  z0 أسسً اٌجسُ ِٓ ٔمطح أٔسٛتٙا .4

 t  تذالٌح اٌضِٓ G ػثش ػٓ سشػح .5

  z(t) ، ذؼث١ش األٔسٛبt أٚجذ تذالٌح .6

 ألصٝ G اٌزٞ ٠ىْٛ ػٕذٖ اسذفاع tm أٚجذ اٌراس٠خ .7

 ٌٍجسُ اٌصٍة zm احسة االسذفاع األلصٝ .8

 5تمرين 

v0 = 5m.s  وش٠ح سأس١ا ٔحٛ األػٍٝ تسشػح تذئ١حٔطٍك
-1

ٌحظح اإلطالق ٠ٛجذ ِشوض لصٛس اٌىش٠ح فٟ ٔمطح ذٛجذ ػٍٝ اسذفاع  .

m1,75h=  ذأث١ش اٌٙٛاء. ِٓ سطح األسض ًّٙٔ. 

 .ِرجٙح ذساسع ِشوض لصٛس اٌىش٠ح خالي اٌحشوح  𝑎 أٚجذ ١ِّضاخ .1

 .ِٛجٙا ٔحٛ األػٍٝ ٌّؼٍُ ِرؼاِذ ِّٕظُ أصٍٗ فٟ ِسرٜٛ سطح األسض (  O ;𝑘) ٔخراس ِحٛسا سأس١ا .2

 .ذثاػا ٌسشػح ٚأٔسٛب ِشوض لصٛس اٌىش٠ح v(t) ٚ z(t) أٚجذ اٌرؼث١ش٠ٓ

 فٟ لّح اٌّساس؟ G ِا سشػح .3

 .إٌٝ لّح اٌّساس G اٌرٟ ٠صً ف١ٙا tF احسة اٌٍحظح .4

  ػٓ سطح األسض؟ F اٌّساس تىُ ذثؼذ لّح .5

 .تؼذ تٍٛغٗ لّح اٌّساس G صف حشوح .6

 .ًّٔٙ أتؼاد اٌىش٠ح. ٌحظح ٚصٛي اٌىش٠ح إٌٝ سطح األسض G احسة سشػح .7

g=9,8m/s : ٔؼطٟ
2 
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