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 2012/2013: الشي٘ الدزاسٔ٘ -                                                                                                 مكسٗ –ثاىْٓ٘ الدكتْز أمحد عسّٗ 

 دقٔك30٘:                                                                                                                                            املدٗ 1ع 1: الكشه 

                                                                                 الفسض األّل للفصل األّل

 
 

 :التنسًٓ األّل 

  تكع علٙ سطح األزض ، ىكرف كسٗ شاقْلٔا ذمْ األعلٙ  بشسع٘ ابتدائM٘ٔابتداء مً ىكط٘ 


 فٔالحظ أٌ أعلٙ ىكط٘ 0

 .Nتبلغَا الكسٗ ٍٕ اليكط٘ 
f اٌ متابع٘ حسك٘ الكسٗ أثياء صعْدٍا مكً مً زسه امليخيٙ  (t )  الرٖ ميجل تغريات سسع٘ الكسٗ بدالل٘ الزمً كنا

 :ٍْ ممجل يف الشكل املكابل  

 :اعتنادا علٙ امليخيٙ أّجد*1

 .طبٔع٘ احلسك٘ مع التعلٔل *أ

 .0قٔن٘ الشسع٘ االبتدائٔ٘ *ب

  .Nاملْضع  اىل Mاملدٗ الزمئ٘ اليت تشتغسقَا الكسٗ مً املْضع-  ج

 . عً سطح األزض N االزتفاع الرٖ تْجد علُٔ  اليكط٘- د

 :ختضع الكسٗ أثياء حسكتَا اىل قْٗ- 2

 مإٍ ٍرِ الكْٗ ؟- أ

 .(احلامل ّ اجلَ٘ )أذكس خصائصَا - ب

 أعط شكل كٔفٕ للتصْٓس املتعاقب حلسك٘ مسكز الكسٗ، ّ مجل - 3

 .علُٔ الكْٗ املؤثسٗ يف مْضعني خمتلفني 

                   

 

 

 

 (دقٔك٘ 30املدٗ  ):  التنسًٓ األّل 

  تكع علٙ سطح األزض ، ىكرف كسٗ شاقْلٔا ذمْ األعلٙ  بشسع٘ ابتدائM٘ٔابتداء مً ىكط٘ 


 فٔالحظ أٌ أعلٙ ىكط٘ 0

 .Nتبلغَا الكسٗ ٍٕ اليكط٘ 
f اٌ متابع٘ حسك٘ الكسٗ أثياء صعْدٍا مكً مً زسه امليخيٙ  (t )  الرٖ ميجل تغريات سسع٘ الكسٗ بدالل٘ الزمً كنا

 :ٍْ ممجل يف الشكل املكابل  

 :اعتنادا علٙ امليخيٙ أّجد*1

 .طبٔع٘ احلسك٘ مع التعلٔل *أ

 .0قٔن٘ الشسع٘ االبتدائٔ٘ *ب

  .Nاملْضع  اىل Mاملدٗ الزمئ٘ اليت تشتغسقَا الكسٗ مً املْضع-  ج

 . عً سطح األزض N االزتفاع الرٖ تْجد علُٔ  اليكط٘- د

 :ختضع الكسٗ أثياء حسكتَا اىل قْٗ- 2

 مإٍ ٍرِ الكْٗ ؟- أ

 .(احلامل ّ اجلَ٘ )أذكس خصائصَا - ب

 أعط شكل كٔفٕ للتصْٓس املتعاقب حلسك٘ مسكز الكسٗ، ّ مجل - 3

 .علُٔ الكْٗ املؤثسٗ يف مْضعني خمتلفني 
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1-  
 .ّ الشسع٘ تتياقص  (الشاقْل)ٍٕ حسك٘ مشتكٔن٘ متباطئ٘ الٌ املشاز مشتكٔه : طبٔع٘ احلسك٘ *أ

v0= 12 m . s  :  دمد t=0مً امليخيٙ الشسع٘ االبتدائٔ٘ تْافل : إجياد قٔن٘ الشسع٘ االبتدائٔ٘ *ب
-1

  

  t=1.2s: تْافل اللخظ٘ اليت تيعدو فَٔا الشسع٘ أٖ  : MNاملدٗ الزمئ٘ لكطع املشاف٘ *ج

 ّ ٍٕ ىفشَا املشاف٘ املكطْع٘ مً طسف الكسٗ بني املْضعني      :  عً سطح األزضN ازتفاع اليكط٘* د 

M ّ Nبني امليخيٙ ّ حمْزٖ الرتاتٔب ّ الفْاصل ٗ، ّ ٍٕ متجل املشاح٘ احملدّد  

N N

12 1,2
h h 7,2m

2


   

 

 

 .ختضع الكسٗ إىل قْٗ جرب األزض هلا  قْٗ الجكل * ا -2

 .احلامل ٍْ الشاقْل  ّ اجلَ٘ ذمْ األسفل دّما * ب

 شكل كٔفٕ للتصْٓس املتعاقب ّ متجٔل قْٗ جرب األزض -3

  للكسٓ٘ يف مْضعني خمتلفني مبني بالشكل املكابل ، حٔح تكٌْ املشافات املكطْع٘

 . خالل ىفص اجملاالت الزمئ٘ متياقص٘ 
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