
  

 

 

 

 1ذًشٌٍ 

I– ذحهك يشٔحٍح ػهى اسذفاع ثاتد h يٍ عطح األسض تغشػح أفمٍح ثاترح لًٍرٓا v0 = 50 m.s
-1

َررشن صُذٔق يٕاد غزائٍح . 

 نٍشذطى تغطح     v0 َؼرثشْا اصم انًؼهى  ٔتغشػح تذئٍح أفمٍح O اَطاللا يٍ انُمطح t=0 ٌغمظ فً انهحظح Gيشكض لصٕسِ  (نإلغاثح)

;O) فً انًؼهى Gَذسط حشكح . (انشكم ) Mاألسض فً انُمطح  i  ;  j  ) انزي َؼرثشِ غانٍهٍا، ًَٓم أتؼاد انصُذٔق ًَٓم دافؼح 

 أسخًٍذط خالل انغمٕط

 .x(t) ٔ z(t)ترطثٍك انمإٌَ انثاًَ نٍُٕذٍ حذد انًؼادنرٍٍ انضيٍُرٍٍ  .1

.  z(x)يؼادنح انًغاس .2

 .Mإحذاثً َمطح انغمٕط  .3

 .انضيٍ انالصو نٕصٕل انصُذٔق إنى األسض .4

II –ػهى َفظ االسذفاع  ذثمى انًشٔحٍح .  ذى ستظ انصُذٔق تًظهح ذًكُّ يٍ انُضٔل شالٕنٍا تثظءh انغاتك فً انُمطح O نٍرشن ،

= fتانؼاللح  ٌخضغ انصُذٔق نمٕج احركان انٕٓاء َؼثش ػُٓا. انشكم t = 0 تذئٍح فً انهحظح  انصُذٔق ٌغمظ تذٌٔ عشػح −100. v   

 ًَٓم دافؼح أسخًٍذط خالل انغمٕط. tفً انهحظح   ًٌثم يرجٓح عشػح انصُذٔق   v: حٍث

 .جذ انًؼادنح انرفاضهٍح انرً ذحممٓا عشػح يشكض لصٕس انصُذٔق .1

 .t عشػح يشكض لصٕس انصُذٔق تذالنح انضيٍ vًٌثّم انًُحُى جاَثّ ذغٍش  .2

 .v𝓁جذ انغشػح انحذٌح  .3

 .t=0s  ٔt=10sحّذد لًٍرً انغشػح ٔانرغاسع فً انهحظرٍٍ  .4

g = 9,8 m.s: ٌؼطى
-2

 ،  h = 405 m،    ٔانًظهح  كرهح انصُذٔقm =150 kg. 
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g=10m/sَٔأخز  دافؼح أسخًٍذط خالل انغمٕط ًَٓم ذأثٍش انٕٓاء ٔ
2

 

-І  حركة سقوط حر رأسي 

 يٍ َمطح  V0 تمزف انكشج َحٕ األػهى تغشػح بػُذ تذاٌح اإلسعال ٌمٕو انالع

A ذثؼذ ػٍ عطح األسض تًغافح hA=1.2m فرُؼذو عشػرٓا ػُذ انُمطح  B. 

 تاػرثاس اصم انضيٍ نحظح اَطالق انكشج يٍ - 1

  أٔجذ انرؼاتٍش انحشفٍح نهًؼادالخ انضيٍُح Aانُمطح 

 .AٔBاعرُرج طثٍؼح حشكح انكشج ٔطٕسْا تٍٍ - 2

. V0احغة انغشػح - 3

 AB=80cm=dَؼطً 

II-  حركة سقوط حر بسرعة بدئية أفقية 

 ٌضشتٓا انالػة تانًضشب فركٌٕ عشػرٓا Bػُذ ٔصٕل انكشج إنى انُمطح 

?VB= أفمٍح ٌٔشغة  أٌ ذًش ْزِ انكشج يٍ َمطح C ذٕجذ ػهى اسذفاع 

h=10cm فٕق شثكح انًهؼة راخ االسذفاع hf=90cm ٌٔانرً ذثؼذ ػٍ يكا 

   D=12mاإلسعال ب 

تاػرثاس اصم انضيٍ نحظح (O;i;j)أٔجذ يؼادنح يغاس انحشكح فً انًؼهى -1

 Bاَطالق انكشج يٍ 

 .انرً ذحمك سغثح انالػةVBاحغة انغشػح  - 2

 .  حذد فً ْزِ انحانح إحذاثٍاخ َمطح عمٕط انكشج ػهى عطح األسض- 3

 انرً ذغًح نهكشج تانغمٕط  داخم يهؼة انخصى ػهًا VBحذد لٍى انغشػح - 4

 m 6.4أٌ خظ انًهؼة ٌثؼذ ػٍ انشثكح ب
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