
  

 

 

 االحركاك يغ انهىاء ودافؼح أرخًٍذص  َهًمفً خًٍغ انرًارٌٍ
g = 10m.s َؼطً

و َهرى تانذراسح تؼذ انقذف . 2-
 1ذًزٌٍ 

انذي فاس  خالل يُافسح ريً اندهح فً األنؼاب األونًثٍح تثكٍٍ، حقق انزٌاظً

. d = 21,51 mتهذِ انًُافسح انُرٍدح 

 انرً v0يؼزفح قًٍح انسزػح  اػرًادا ػهى انفٍهى انًسدم نؼًهٍح انزيً وألخم

  :قذفد تها اندهح ، ذّى اسرخزاج تؼط انًؼطٍاخ أثُاء نحظح انزيً

 تانُسثح نسطح hA=2,00 m ػهى ارذفاع خذ انرً ذىAقذفد اندهح يٍ انُقطح 

 يغ انخط األفقً  انشكم  α=45°  انرً ذشكم انشاوٌح     v0األرض وتانسزػح 

;O)  َذرص حزكح اندهح فً انًؼهى انًرؼايذ i  ;  k   )ًوَخرار انهحظح انثذئٍح ه  

. t=0 اصال نهرىارٌخ Aانهحظح انرً ٌرى فٍها قذف اندهح يٍ انُقطح 

 انًًٍشذٍٍ نحزكح اندهح Z = h(t) و X = f(t) :حذد انًؼادنرٍٍ انشيٍُرٍٍ  .1

انًخرار،   فً انًؼهى

. hA ، α ، g ، v0 تذالنح انًقادٌز Z = g(x)اسرُرح يؼادنح يسار اندهح  .2

، ثى احسة d و hA ، α ، g تذالنح انًقادٌز v0حذد ذؼثٍز انسزػح انثذئٍح  .3

. قًٍرها

.                                          حذد انًذج انشيٍُح انرً ذسرغزقها اندهح فً انهىاء .4

 2ذًزٌٍ 

، ػٍ سطح OZ0=h=2m ٌقذف الػة خهح يٍ ارذفاع t=0sفً نحظح 

v0األرض، تسزػح تذئٍح  = 13,7m. s−1 يردهرها ذكىٌ ساوٌح ، 

α =  ox     , v0     = 35° . 

ترطثٍق انقاَىٌ انثاًَ نٍُىذٍ ػهى انقذٌفح فً انًؼهى انًثٍٍّ ػهى  انشكم   .1

. حذد،  انًؼادالخ انرفاظهٍح نهحزكح و انًؼادالخ انشيٍُح نهحزكح

. Z = f(x)اكرة يؼادنح انًسار  .2

 ؟ Mويا هً سزػرها ػُذ .  َقطح سقىط انقذٌفحMحذد إحذاثٍاخ  .3

 3ذًزٌٍ 

ػهى تؼذ   (َؼرثز انكزج َقطٍح ) يكاٌ وقىع انخطأ Oنرُفٍذ يخانفح خالل يثاراج فً كزج انقذو، وظغ انالػة انكزج فً انُقطح 

 d = 25 m يٍ خط انًزيى، حٍث ارذفاع انؼارظح األفقٍح h = AB = 2,44 m . ٌقذف انالػة انكزج تسزػح تذئٍحv0     كىٌ خ

 . α = 30°اذداهها يغ  األفقً ساوٌح 

,      ox)نذرسح طثٍؼح حزكح انكزج فً انًؼهى  oy     ) َأخذ نحظح انقذف اصم 

   .t=0انرىارٌخ 

. y=f(x)اكرة يؼادنح انًسار  .1

 حرى ٌسدم انهذف يًاسٍا نهؼارظح األفقٍح     v0كى ٌدة أٌ ذكىٌ قًٍح  .2

 ؟ (Aانُقطح )

 ؟ ويا هً قًٍح Aيا هً انًذج انشيٍُح انًسرغزقح نرصم انكزج انى انُقطح  .3

. سزػرها 

 حرى ٌسدم  انهذف يًاسٍا نخط       v0′كى ٌدة أٌ ذكىٌ قًٍح انسزػح  .4

؟ (Bانُقطح )انًزيى 

 4ذًزٌٍ 

 يُطثقح Aقاو الػة فً يقاتهح نكزج انسهح، ترسذٌذ انكزج َحى انسهح يٍ َقطح 

 يٍ سطح األرض h0=2,10 mػهى يزكش انكزج انًىخىد ػهى ارذفاع 

v0 = 8 m.sتسزػح تذئٍح 
-1

 يغ األفقً، α = 37°  ٌكىٌ اذداهها ساوٌح 

 (xC = 4,50m , zC) : انذي احذاثٍاCِ  تًزكش انسهحGنًٍز يزكش انكزج 

,      ox)فً انًؼهى األرظً  oz     )انذي َؼرثزِ غانٍهٍا  .

 اصم انرىارٌخادرص حزكح يزكش قصىر انكزج فً انًؼهى انساتق َؼرثز   .1

نحظح ذسذٌذ انكزج  

  .zC احسة  .2

vC اسرُرح قًٍرً كم يٍ. β ساوٌح ي ، انرً ٌشكم اذداهها يغ األفق     vCٌؼثز يزكش قصىر انكزج يزكش انسهح تسزػح  .3 . β و 
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