
  

 

 

 1تَزيِ 

. 30 ٍستقيَي ٍائال تاىْسثح ىألفقي تشاويح AB اىجشء ABCD يتحزك عيً سنح رأسيح m = 200 gمتيته  (S)جسٌ صية 

cmr جشء ٍِ دائزج شعاعها CD أفقي، واىجشء BCاىجشء  251  وساويتها 60.ّعطـي :AB = 1 m و BC = 50 cm .

 تذوُ سزعح تذئيح، وّعتثز االحتناماخ ٍهَيح Aيْشىق اىجسٌ ٍِ اىْقطح  .1

 . ؟ عيو جىاتلBCعيً اىَسار   (S)ٍاهي طثيعح حزمح اىجسٌ اىصية .D و C وBعْذ مو ٍِ اىْقظ  (S)أحسة سزعح اىجسٌ اىصية  .2

Rعثز عِ شذج اىقىج  .3


 اىََعيَح تاىشاويح M اىتي تطثقها اىسنح عيً اىجسٌ عْذ اىْقطح 

 تذالىح 
CV 1 وr و  و gو  m  . احسة قيَتها عْذ

30. 

اىسنح تاىسزعح  (S) يغادر Dعْذ اىْقطح 
DV


 فيخضع فقظ ىَجاه اىثقاىح، ّختار ىحظح 

 .P أصال ىيتىاريخ ويسقظ عيً اىَستىي األفقي عْذ اىْقطح Dٍِ اىْقطح  (S)ٍزور 

 .، واحسة قيَتيهَاDحذد إحذاثيتـي ٍتجهح اىسزعح عْذ اىْقطح  .4

);;(في اىَعيٌ  (S)أوجذ ٍعادىح ٍسار  .5 jiD


 .

),(أوجذ اإلحذاثياخ  .6 PP yx حيث P هي ّقطح سقىط (S)  عيً اىَحىر),( xD .

أحسة  .7
Ptو 

PV أوجذ قيَح اىشاويح اىتي تنىّها .اىيحظح و اىسزعح ىيجسٌ ٍثاشزج قثو اىسقىط   
PV


),( ٍع اىَحىر xD .

 2تَزيِ 

𝑉𝐴  تسزعح  )( تشاويح االفقي تاىْسثح ىيَستىي ٍائو تقع في أسفو ٍستى أٍيس ،  Aٍِ ّقطح  S)(ّذفع جسَا 
Oفيصو إىً اىْقطح       تسزعح  

V0  0 ّعتثزها اصو اىتىاريخعْذ ىحظحفيغادر اىَستىيt اىقذيفح تذالىح سزعح   ارتىب تغيزاخاىَْحًْ االوه يَثو  . (3)  مَا تاىشنو 

 . تذالىح اىشٍِافصىه اىقذيفح تغيزاخ  اٍا اىَْحًْ اىثاّي فيَثو اىشٍِ

 
  ٍا طثيعح حزمح اىجسٌ عيً اىَستىي اىَائو- 1

    ؟  V0 ثٌ استْتج  V0Yو  V0Xحذد قيَح مو ٍِ - 2

    ؟  sinأحسة قيَح - 3

mAO عيَا اُ - 4 5,1 أحسة 
AV  ؟   

ىيقذيفح   ؟   األفقي اىَذي Of أحسة اىَسافح- 5

         ّقطح اصطذاً اىقذيفح تاألرض  ؟Hأوجذ إحذاثيتي اىْقطح -6
 3تَزيِ 

 فيتحزك وفق ٍسار ٍستقيَي عيً اىَستىي اىَائو تشاويح, تذوُ سزعح تذئيح t=0  في اىيحظح  O  ٍِ اىْقطح m=100g   متيته(S)يْطيق جسٌ

α=30° . خاله حزمته عيً اىَستىي اىَائو  يخضع اىجسٌ اىً قىج F   ّهَو االحتناماخ وّأخذ   . (1اىشنو) ثاتتحg=10m.s
-2

 OA=1m و

 .دراسح حزمح اىجسٌ عيً اىَستىي اىَائو- 1

  . االفصىه ىَتجهح اىسزعح Vxاوجذ اىَعادىح اىتفاضييح اىتي يحققها- 1-1

 .  تغيزاخ احذاثي ٍتجهح اىسزعح 2يَثو ٍْحًْ اىشنو - 1-2

 . عيً اىَستىي اىَائو (S)ٍا طثيعح حزمح اىجسٌ - 1-2-1

  .Fاحسة شذج اىقىج - 1-2-2

 . اىقىج اىَطثقح عيً اىجسٌ ٍِ طزف اىَستىي اىَائو Rاحسة- 1-3

  .V(t)  وx(t)اوجذ اىَعادىتاُ اىشٍْيتاُ- 1-4

 سزعح  VA استْتج. A اىً اىْقطح (S)  اىيحظح اىتي يصو فيها اىجسٌ  tAحذد- 1-5

  . Aاىجسٌ في اىْقطح 

  حزمته عيً اىَستىي االفقي  (S)يتاتع اىجسٌ .  A في اىْقطح F ّحذف اىقىج- 2

 ٍا طثيعح اىحزمح عيً اىَستىي االفقي -2-1

 . B في اىْقطح  (S) سزعح اىجسٌ VBاستْتج- 2-2

 t=0  في ىحظح  VB  تسزعح افقيح B  اىَستىي االفقي في اىْقطح (S)يغادر اىجسٌ- 3

 .ّعتثزها اصال جذيذا ىيتىاريخ  ىيسقظ في ٍجاه اىثقاىح 

  .(O,i,j) في اىَعيٌ اىَتعاٍذ اىََْظٌy=f(x)اوجذ ٍعادىح اىَسار- 3-1

  . P في اىْقطح(S) ىحظح سقىط اىجسٌ  tP حذد- 3-2

  .P ٍثاشزج قثو اىسقىط في (S)  سزعح اىجسٌ VP حذد- 3-3
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