
 
 

 
  

bÿÓmbné˛a@Z@¸Îc@
@é@Â«@kucÛmdÌ@bø@¡‘œ@µ€a˚ : 
 ْ  ١٢٠تحصران بينهما زاوية قياسها  ققوتان متساويتان مقدار كل منهما  ) ا] (١[

 ْ زادت محصلتهما    ٦٠وإذا تضاعفت القوتان وأصبح قياس الزاوية بينهما              
 ]    ٣ ٢ + ١[اإلجابة :                . قوحدة عن الحالة األولى . أوجد مقدار  ١١بمقدار              

  

 على حاملين عند سم يرتكز فى وضع أفقى  ١٢٠قضيب غير منتظم طوله اب )  ب(     
 سم ، إذا ُعلق من ٤٠= بدسم ،  ٣٠= اج من القضيب بحيث د،  جالنقطتين               
 ، وإذا  جث . جم يصبح القضيب على وشك الدوران  حول  ١٦٠ثقل قدره  ا             

 ث . جم مع بقاء الثقل األول فإن القضيب يصبح  ٥٠٠ثقل قدره  بعلق من              
 .                                       ا. أوجد وزن القضيب وبعد نقطة تأثيره عن  دعلى وشك الدوران حول              

      ]  سم   ٥٠ث . جم   ،     ٢٤٠[  اإلجابة :                                                                                                 
 ني����وتن ت����ؤثر ف����ى نقط����ة مادي����ة ف����ى اتجاه����ات     ١٢،  ٨،  ٨) ث����الث ق����وى مقاديره����ا  ا] (٢[

 موازي���ة ألض���الع مثل���ث متس���اوى األض���الع م���أخوذة ف���ى ترتي���ب دورى واح���د أوج���د              
 نيوتن ] ١٢وفى اتجاه القوة ،  نيوتن ٤اإلجابة : [                مقدار المحصلة واتجاهها .                

 سم ،  ١٣=  اج=  ابصفحة على شكل مثلث متساوى الساقين فيه  ابج) ب(     
 ، فإذا  اسم تدور بسهوله فى مستو رأسى حول مفصل ثبت عند  ١٠=  بج    
 جم . سم فاتزنت فى ث   ٢٠٠ معيار عزمهازدواج وفى مستواها أثر على الصفيحة         
 وضع كان فيه احد الساقين رأسيا ، فأوجد وزن الصفيحة علما بأنه يؤثر فى نقطة         
 ]    ث جم   ٦٥ [  اإلجابة :                  تالقى متوسطات المثلث .                                         

 ) ، فإذا كانت : ٣،  ٢ تؤثر فى  (  B٣Bق،  B٢Bق،  B١Bق) ثالث قوى ا] (٣[
   ض٤+  ز٣-=  B٣Bق ،    ض٢ - ز=  B٢Bق،    ض٤+  ز٢=  B١Bق           
 أوجد مجموع عزوم هذه القوى حول نقطة األصل ، وكذلك بعد خط عمل             
 ] ٢،    ع١٢[ اإلجابة :              المحصلة عن نقطة األصل                                         

 منتصفه ) علق القضيب من نيوتن ( يؤثر فى ٢٦سم ووزنه  ١٣٠) قضيب منتظم طوله ب(     
 سقف حجرة ، فإذا كان الخيطان طرفيه بخيطين خفيفين ثبت طرفاهما من نقطة فى             
 ن الشد فى كل من الخيطين عندما يكو مقدار سم . فأوجد ٥٠متعامدان وطول أحدهما            
            توازن .                                                        القضيب معلقا تعليقا حرا وفى حالة            

 نيوتن ]  ٢٤،    ١٠[ اإلجابة :                                                                                                              
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bÿÓflb‰Ìá€a@Z@bÓ„bq@
@ÛmdÌ@bø@¡‘œ@µ€a˚é@Â«@kuc : 
 ط��ارد الس���فينة  ف���إذا كان��ت البارج���ة ت  م) تتح��رك بارج��ة وس���فينة معادي��ة ف���ى خ��ط مس��تقي     ا] (١[

 ك��م / س ، وكان��ت الس��فينة تب��دو لقائ��د البارج��ة متحرك��ة نح��وه         ٦٠بأقص��ى س��رعة وه��ى          
 ك���م / س فأوج���د مق���دار الس���رعة الفعلي���ة للس���فينة ، وإذا ُعل���م أن كتل���ة      ٢٠نح���وه بس���رعة         
 حص����ان فاحس����ب المقاوم����ة لحرك����ة    ١٠٠٠٠ط����ن وق����درة محركه����ا    ١٥٠٠٠البارج����ة        
 ث كجم  ]  ٣كم / س   ،    ٤٠[ اإلجابة :  لبارجة عن كل طن من كتلتها .                    ا        

 ) تحت ٦،  ٧= ( ب) إلى الموضع  ٣،  ٢= (  ا يتحرك جسيم من الموضع  )  ب(     
 حيث التحليل منسوب إلى اتجاهين متعامدين   ض ٤+  ز ٣=  قتأثير القوة         
 مقاسه بالداين ،  ق الجسيم علمًا بأن الششغل المبذول من. أحسب  وص،  وس        
 جول ]  ٢٧ -[ اإلجابة :               ف بالسنتمتر .                                                            

 نضدمستقيم واحد على  كجم فى خط ٠.٥كتلة كل منهما  نملسا وا ) تتحرك كرتانا] (٢[
 متر / ث فى نفس االتجاه وبينهما مسافة ما ، وضع حاجز ١٠أملس بسرعة أفقى          
 على النضد بحيث يقطع مسار الكرتين على التعامد فاصطدمت به الكرة األمامية           
 متر / ث عين سرعة ٢وارتدت لتصدم الكرة الخلفية ثم ارتدت مرة ثانية بسرعة          
 تصادم علما بأن الحاجز قد أثر على الكرة  األولى بدفع مقدارهالكرة الخلفية بعد ال         
     ]م / ث  فى نفس اتجاه حركتها قبل التصادم   ٢[ اإلجابة :             نيوتن . ث .                ٨          

 س���م وخرج���ت م���ن الجه���ة األخ���رى بنص���ف    ٩) ُأطلق���ت رصاص���ة عل���ى ه���دف س���مكه  ب(     
 به���ا ، فم���ا ه���و أق���ل س���مك الزم له���دف م���ن نف���س الم���ادة حت���ى    س���رعتها الت���ى دخل���ت             
 تخ�����رج  من�����ه نف�����س الرصاص�����ة عن�����دما تطل�����ق علي�����ه ب�����نفس س�����رعتها الس�����ابقة  .                           

    سم ]  ١٢[ اإلجابة :                                                                                           
 حص���ان عل���ى طري���ق أفق���ى بأقص���ى     ٨٠٠ط���ن وقدرت���ه   ٦٠٠يتح���رك قط���ار كتلت���ه   ) ا] (٣[

 ك��م / س . أوج��د بثق��ل الكيل��و ج��رام المقاوم��ة ع��ن ك��ل ط��ن م��ن       ٧٢س��رعة ل��ه وق��درها             
 يص���عد  وإذا ف���رض أن الق���درة والمقاوم���ة ل���م تتغي���ر فأوج���د أقص���ى س���رعة    كتل���ة القط���ار .             

مي����ل عل����ى األفق����ى بزاوي����ة جيبه����ا   به����ا القط����ار طريق����ًا ي         
٢٥٠
١ .                           . 

                                                               ]كم / س   ٤٠ث كجم / طن  ،   ٥[ اإلجابة :                                                                    
 ك���م / س ٦٣ره���ا بس���رعة منتظم���ة مق���داط���ن واح���د تتح���رك ف���ى خ���ط مس���تقيم س���يارة كتلته���ا  )ب(     

 ث . كج��م . أوج��د ق��وة المقاوم��ة لحرك��ة الس��يارة      ٥٠٠ف��إذا كان��ت ق��وة مح��رك الس��يارة            
 ، وإذا أوق���ف مح���رك الس���يارة وتحرك���ت تح���ت ت���أثير المقاوم���ة فق���ط . أوج���د المس���افة               

 الت����ى تقطعه����ا الس����يارة م����ن لحظ����ة إيق����اف المح����رك حت����ى تس����كن .                  .            
 متر   ]٣١.٢٥،  ف =   ٢م / ث ٤.٩=  جث . كجم   ،   ٥٠٠=  م[ اإلجابة :                                             

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 أوال : االستاتيكا

 : أجب عن سؤالين فقط مما يأتى
 ني���وتن ت���ؤثران ف���ى نقط���ة مادي���ة وقي���اس الزاوي���ة بينهم���ا      ق،  ٨مق���دارهما ) : قوت���ان ا(ـ���١

 . قفأوجد نيوتن    ٣ قْ . إذا كان مقدار محصلتهما  ١٢٠        
 )٥،  ٢= (اقطة تؤثران عند الن ض٢+ز-= ٢ق،  ض+ز٥=١ق)  القوتان ب(  

         أوجد  ثم) ١،  ١=(بأوجد متجه عزم محصلة هاتين القوتين بالنسبة للنقطة            
 ط عمل المحصلة .على خب  طول العمود المرسوم من النقطة           

 

 .جم من طرف خيط خفيف مثبت طرفه اآلخر فى سقف  ث ٨٠ مقدارهعلق ثقل  )ا(ـ ٢
 قل بقوة أفقية فاتزن فى وضع يميل فيه الخيط على الرأسى  حجرة . جذب الث        
 . األفقية و الشد فى الخيطالقوة  ين مقدار كل منع . ٣٠ْبزاوية قياسها         

  نيوتن فى  ٣،  ك، ق،  ٦ أثرت قوى مقاديرها ،  م مربع تقاطع قطراه ابجد )ب(  
 مجموع الجبرى لعزوم هذه   على الترتيب فإذا انعدم ال  اد،  جد، جب،اب     
 . ك،  ق فأوجد  م ، بالقوى حول كل من النقطتين            

 

 أثرت قوى مقاديرها سم   ٢٤=  بجسم  ، ١٣=  اج=  ابمثلث فيه ابج  )ا(ـ٣
 على الترتيب . أثبت أن المجموعة  جا ، بج،  ابنيوتن فى   ٣٩،  ٧٢،  ٣٩         
  ج،  ب، وأوجد معيار عزمه ، ثم أوجد قوتين تؤثران فى تكافئ ازدواجا          
 .وتجعالن المجموعة فى حالة توازن  جبعموديتين على          

     سم يرتكز فى وضع أفقى على حاملين عند ٣٠قضيب غير منتظم طوله  اب )ب( 
 ث كجم ٦قدره  ثقل اووجد أنه إذا علق من   دب=  جد=  اجحيث   د،  ج    

 ثقل قدره ب، وإذا علق من  جفإن القضيب يصبح على وشك الدوران حول           
 . أوجد مقدار وزن  دث كجم ألصبح القضيب على وشك الدوران  حول  ٩         
 . االقضيب وُبعد نقطة تأثيره على الطرف          
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٥
٣

 ثانيا : الديناميكا
 : أجب عن سؤالين فقط مما يأتى

 ى  حيث ى   ٢) ٢+  ن= ( رمن العالقة  نكدالة  ر يعطى متجه موضع جسيم )ا(ـ٤
 . نمتجه وحدة ثابت . أوجد متجهى سرعة وعجلة الجسيم عند أى لحظة زمنية            

 كرتان ملساوان متساويتا الكتلة تتحركان فى اتجاهين متضادين على خط  )ب(  
 حد ، تتحرك أحداهما بسرعة او مستقيم على خط مستقيم أفقى       
 واحدًا   ًاجسممتر/ ث إذا تصادمت الكرتان وكونتا ٧والثانية بسرعة  متر/ث ١٤       

 فأوجد سرعة هذا الجسم بعد التصادم مباشرة . وإذا كانت كتلة كل من         

الكرتين         
٥
 جة التصادم بالجول .كجم  فاحسب طاقة الحركة المفقودة نتي ١

 ُعلق جسم فى ميزان زنبركى مثبت فى سقف مصعد فسجل الميزان القراءة  )ا(ـ٥
 عن���دما تح���رك   ث كج���م ٨ث كج���م عن���دما ك���ان المص���عد س���اكنا ، ث���م س���جل الق���راءة      ٧      

       أوجد مقدار واتجاه العجلة التى يتحرك بها المصعد رأسيا بعجلة منتظمة .        

 .  مصعدال       

 جيبها فقى بزاويةموضوع على مستو أملس يميل على األكجم  ١٠جسم كتلته  )ب( 
�
�

 

 ث كجم فى اتجاه خط أكبر ميل للمستوى إلى أعلى .   ٨أثرت على الجسم قوة         
 ثوان من بدء الحركة   ٣أوجد مقدار عجلة الحركة ، وإذا انعدم تأثير القوى بعد         
 افة إلى يقطعها الجسم بعد ذلك حتى يسكن لحظيًا .فأوجد المس         

 

 ك���م / س���اعة ، ف���إذا     ١٤ عل���ى طري���ق مس���تقيم أفق���ى بس���رعة    ا) يتح���رك راك���ب دراج���ة   اـ���(٦
 ك���م / س���اعة ف���ى اإلتج���اة المض���اد . أوج���د       ٢٠يتح���رك بس���رعة   بقاب���ل راكب���ًا آخ���ر          
 . ابالنسبة إلى  بسرعة        

 ك���م/ س��اعة عل��ى طري��ق مس���تقيم     ٧٢ير بأقص��ى س��رعة له��ا    ط��ن تس���  ٤) س��يارة كتلته��ا   ب(  
 ث كج���م لك���ل ط���ن م���ن الكتل���ة . أوج���د ق���درة مح���رك        ٣٠أفق���ى ض���د مقاوم���ة تع���ادل           
 الس�����يارة بالحص�����ان . وإذا ص�����عدت الس�����يارة طريق�����ًا منح�����درًا يمي�����ل عل�����ى األفق�����ى               

=  هحي���ث  ح���ا   هبزاوي���ة        
٢٠
 الكيلو مت���ر/ س���اعة أقص���ى س���رعة للس���يارة    فأوج���د ب���  ١

  علما بأن المقاومة واحدة على الطريقين.       
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@

bÿÓmbné�a@Z@¸Îc@
@ÛmdÌ@bø@¡‘œ@µ€a˚é@Â«@kuc : 
 ني���وتن ت���ؤثران ف���ى نقط���ة مادي���ة وقي���اس الزاوي���ة بينهم���ا        ق،  ٨)  قوت���ان مق���دارهما  ا] (١[

 ومحص���لة  قلتهما عمودي���ة الق���وة األول���ى فأوج���د قيم���ة    ْ  ،  ف���إذا كان���ت محص���  ١٢٠            
 نيوتن ]  ٣ ٨،    ١٦[ اإلجابة :  هاتين القوتين                                                          

 على  نيوتن يرتكز فى وضع أفقى ٩سم ووزنه  ٦٤ قضيب غير منتظم طوله اب)  ب(     
 ثقل  اسم ، علق من  ١٥=  بدسم ،  ٨=  اجبحيث كان  د،  جند حاملين ع            
 . أوجد بعد نقطة  جنيوتن فأصبح القضيب على وشك الدوران حول  ١٨قدره             
 ، ثم أوجد أيضا أكبر ثقل يمكن تعليقه من الطرف  جتأثير وزن القضيب عن             
 .   ارفع الثقل المعلق عند دون أن يختل التوازن مع عدم   ب           

   ]  نيوتن   ٧٣.٨سم  ،   ١٦[  اإلجابة :                                                                   

 ني������وتن ف������ى نقط������ة مادي������ة ف������ى   ك،     ٢ ٥،   ٢ ٤،  ٦،  ق) أث������رت الق������وى ا] (٢[
 ش���مال ، الش���مال الغرب���ى ، الجن���وب الغرب���ى ، الجن���وب عل���ى       اتجاه���ات الش���رق ، ال             
 ني����وتن وتعم����ل   ٢إذا كان����ت المحص����لة تس����اوى    ك،  قالترتي����ب . أوج����دى قيمت����ى              
  ]  ٩=  قنيوتن  ،    ٢=  ك[ اإلجابة :  فى اتجاه الشمال .                                            

 يمكنه ث كجم يؤثر عند منتصفه ،  ٦سم ووزنه  ١٤٠منتظم طوله  قضيب با) ب(     
 الدوران بسهوله حول مسمار أفقى ثابت يمر بثقب صغير فى القضيب عند نقطة         
 على نضد ا  بطرفه ب. فإذا استند القضي بسم عن الطرف  ٣٥التى تبعد  ج     

 أفقيا بحبل   بلقضيب . وإذا شد الطرف أفقى أملس فأوجد رد فعل النضد على ا        
 حتى أصبح رد فعل النضد مساويا وزن القضيب فأوجد الشد فى الحبل ومقدار         
 ْ .  ٣٠واتجاه رد فعل المسمار علما بأن زاوية ميل القضيب على األفقى تساوى         

 ]    ٣  ١٢=  ر=  شث كجم  ،    ،  ٢ = ر [  اإلجابة :                                                        
  ض٤ - ز=  B٣B،ق  ض٢+  ز=  B٢Bق،   ض٣+  ز=  B١Bقتؤثر القوى   )ا] (٣[

 ) . أوجد عزم محصلة هذه القوى بالنسبة للنقطة   ١،  ١ -= (  اعند  النقطة         
                                                                         على خط عمل المحصلة  بقطة ) ، ثم أحسب طول العمود المرسوم من الن٨،  ٠= ( ب    

 ]  ١٠ ٢،   ع٢٠[ اإلجابة :                                                                                                  
 نيوتن  ٣٠سم ووزنه  ١٠٠)  طوله ظم () علق قضيب منتب(     

 من طرفيه بحبلين ثبت طرفاهما فى مسمار فى السقف ، فإذا كان الحبالن             
 سم ، فما مقدار الشد فى كل من الحبلين عندما  ٥٠متعامدان وطول أحدهما             

 . فى حالة اتزان  يكون القضيب معلقا تعليقا مطلقا و            
   @]نيوتن   ٣ ١٥،    ١٥اإلجابة : [                                                                                         

 
 
 
 
 
 

                                                                       @
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bÿÓflb‰Ìá€a@Z@bÓ„bq@
@ÛmdÌ@bø@¡‘œ@µ€a˚é@Â«@kuc : 
 جم تحت تأثير القوتين  : ١يتحرك جسيم كتلته  ) ا] (١[

 ،  فإذا كان متجه موضع الجسيم  ض ٥ – ز ٣=  B٢Bق،  ض ٣ – ز ٣=  B١Bق        
P٢ن ا= ( ر  يعطى كدالة فى الزمن من العالقة         

P  +ن ب+ ( ز)  ٢P٢
P  +ض)  ٥ 

 القوة، ثم احسب قدرة  ب،  اعين الثابتين بالداين .  ق،  مقاسه بالسنتيمتر رحيث         
  إرج / ث]  ٥٠٠،   ٤ -=  ب،   ٣=  ا[ اإلجابة :          ن من بدء الحركة  . ثوا ٥المحصلة بعد         

 ث كجم على جسم ساكن موضوع على مستوى خشن  ٢٠)  أثرت قوة مقدارها ب(     
 أمتار وفى نهاية هذه المسافة أصبحت طاقة حركته    ٤فحركته فى اتجاهها مسافة          
 الحركة بثقل الكيلو جرام . ث كجم . متر . أحسب مقاومة ٤٠         

 ث . كجم  ]  ١٠[  اإلجابة : م =                                                                                      
 كم / س ، وتتحرك على نفس  ٧٠) تتحرك سيارة على طريق مستقيم بسرعة ا] (٢[

 سرعة الدراجة بالنسبة  كم / س . أوجد ٤٠الطريق دراجة بخارية بسرعة            
 للسيارة  فى الحالتين اآلتيتين :            

       UأوالU . الدراجة البخارية تتحرك فى نفس اتجاه حركة السيارة : 
       UثانياU . الدراجة البخارية تتحرك عكس اتجاه حركة السيارة : 

 كم / س  ] ١١٠كم / س   ،   ٣٠[ اإلجابة :                                                                     
 جم تتحرك فى خط مستقيم على مستوى أفقى  ١٦) كرة ملساء كتلتها ب(     

 سم / ث صدمت كرة أخرى ملساء ساكنة كتلتها  ٢١٠وعندما كانت سرعتها         
 لجسم جم ، فإذا تحركت الكرتان بعد التصادم كجسم واحد . أوجد سرعة هذا ا ٣٢       
 بعد التصادم مباشرة ، وإذا تحرك الجسم بعد التصادم تحت تأثير مقاومة ثابتة         
 ث جم . أوجد المسافة التى يقطعها الجسم حتى يسكن .                .   ٢٤مقدارها         

     سم ] ٥،  ف = سم / ث فى اتجاه حركة األولى   ٧٠[ اإلجابة :                                                  
 بالعالقة : نيعطى متجه إزاحة جسيم  ف  كدالة فى الزمن  )ا] (٣[

P٣نف = (          
P – ى . عين متجهى السرعة والعجلة وأثبت أن معيار   ن ٢٧ ( 

 العجلة يتناسب طرديا مع الزمن . وأوجد متى تكون الحركة تقصيرية ومتى تكون          
 ة .   متسارع         

P٢ن٣[ اإلجابة : (                 
P - ٣<  ن<  ٠، تقصيرية   ٣>  نى  ،  متسارعة :   ٦ى  ،    ن٦) ى  ،  ٢٧ [                                                                                                

 م / ث  ٥ يتح���رك رأس���يا إل���ى أعل���ى بس���رعة منتظم���ة  كج���م ، ٢١٠ ب���الون كتلت���ه بم���ا في���ه ) ب(     
 كج���م رأس���يا إل���ى أس���فل .   ٧٠، وعن���د لحظ���ة م���ا وه���و ص���اعد س���قط من���ه جس���م كتلت���ه          
 حظ���ة س���قوط الجس���م .  ث���وان م���ن ل  ٥اوج���د البع���د ب���ين الب���الون والجس���م الس���اقط بع���د             

 متر    ] ١٨٣.٧٥[ اإلجابة :                                                                                                            
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 أوال : االستاتيكا

 : أجب عن سؤالين فقط مما يأتى
 والزاوية بينهما  نيوتن تؤثران فى نقطة مادية وقياس ق ، ٤قوتان مقدارهما  (ا) ١

 . قأوجد  قعلى القوة   ٤٥ْ قياسها إذا كان اتجاه محصلتهما يميل بزاوية  ١٣٥ْ      
 تؤثران عند نقطة األصل .   ض٤ - ز=  ٢ق،  ض٤ - ز٥ = ١ق(ب) القوتان   

 )  ثم أوجد متجه عزم ٤,٣-( = اأثبت أن خط عمل محصلتهما يمر بالنقطة        
 )  . ٥- ، ٢( = بلة بالنسبة للنقطة المحص       

 

 ث جم على مستو أملس يميل على األفقى بزاوية قياسها ٩٠(ا) وضع جسم وزنه  ٢
 . إذا حفظ الجسم فى حالة توازن بواسطة قوة تعمل فى اتجاة خط اكبر ميل   ٣٠ْ      

 .للمستوى إلى أعلى ، أوجد مقدار القوة ورد فعل المستوى على الجسم        
 نيوتن يؤثر فى منتصفة ، يتحرك فى  ٢٠سم ووزنه  ٥٠قضيب طوله  اب(ب)   

 . أثر على القضيب ازدواج فى  امستوى رأسى حول مفصل ثابت عند طرفه         
 نيوتن . سم . أوجد رد فعل المفصل  ٢٥٠مستوى رأسى معيار عزمه         
 ازن .وزاوية ميل القضيب على الرأسى فى وضع التو        

 

  ٤٠،  ق،  ٦٠،  ٨٠شكل سداسى منتظم أثرت قوى مقاديرها  ابجدهو(ا)  ٣
 على الترتيب ، فإذا انعدم المجموع     هد،  جد،  بج،  ابث جم فى        
 .  قفأوجد  االجبرى لعزوم هذه القوى حول الرأس        

 منتصفه )  نيوتن ( يؤثر فى  ٣٠سم ووزنه  ٦٠قضيب منتظم طوله  اب(ب)   
 ، معلق فى وضع أفقى بواسطة خيطين خفيفين رأسيين من طرفيه ويحمل         
 ، اسم من الطرف  ١٠نيوتن على بعد  ١٠القضيب ثقلين مقداراهما         
 . أوجد مقدار الشد فى كل من  بسم من الطرف  ٢٠نيوتن على بعد  ٢٠        
 الخيطين .        
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 ثانيا : الديناميكا
 

 : أجب عن سؤالين فقط مما يأتى
 كجم فى خط مستقيم أفقى ، فإذا كان متجه إزاحته كدالة فى  ٤يتحرك جسم كتلته   (ا) -٤

+  ن٢يعطى بالعالقة ف = (  نالزمن           
٢
 ) ى حيث ى متجه وحدة ثابت ، ٢ن٣

 ثانية . ٢=  نمية حركة الجسم عند بالثانية . أوجد ك نف مقاسه بالمتر ،           
 جم تتحركان فى خط مستقيم أفقى واحد  ٥٠جم ،  ٢٠(ب) كرتان ملساوان كتلتاهما     

 سم / ث ،  ١٠الكرتان عندما كانت سرعتاهما  تاصطدموفى اتجاهين متضادين ،            
 كة بعد أن قطع سم / ث على الترتيب وكونتا جسمًا واحدًا توقف عن الحر ٢٥           
 سم تحت تأثير مقاومة ثابتة . أوجد :  ٣٥مسافة            
 :  سرعة الجسم بعد التصادم مباشرة . أوال           
 :  المقاومة التى أثرت على الجسم بالداين . ثانيا           

 
  ث كجم ٧٥فسجل وقف رجل على الميزان ، ه ميزان ضغط تبقاعدـ (أ)  مصعد كهربى  ٥

 ث كجم عندما  ٦٠وسجل الميزان  جعندما كان المصعد صاعدًا بعجلة منتظمة           
 وكتلة الرجل .ج . أوجد مقدار العجلة  ج٢كان هابطًا بعجلة منتظمة            

 م / ث . أوج����د طاق����ة حرك����ة   ٢١ج����م بس����رعة أفقي����ة   ١٥(ب) ُأطلق����ت رصاص����ة كتلته����ا      
 ذا اص�����طدمت الرصاص�����ة عندئ�����ذ عمودي�����ا بح�����ائط رأس�����ى  الرصاص�����ة ب�����الجول . وإ          
 ث��وان . أوج�د مقاوم��ة الح��ائط للرصاص�ة بثق��ل الكيل��وجرام    ٣ فغاص�ت في��ه وس�كنت بع��د            
 بفرض أنها ثابتة .            

 
 حص���ان تص���عد منح���درًا يمي���ل عل���ى األفق���ى     ٤٨٠ط���ن وق���درتها   ٩٦ـ      ق���اطرة كتلته���ا        ٦

بزاوي����ة جيبه����ا           
١٠٠

 ك����م / س . أوج����د مق����دار المقاوم����ة لحرك����ة  ٥٤بأقص����ى س����رعة  ١

 الق���اطرة وأوج���د أقص���ى س���رعة تتح���رك به���ا الق���اطرة عل���ى أرض أفقي���ة بف���رض أن                    
 المقاومة لم تتغير .            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

bÿÓmbné�a@Z@¸Îc@
@@ÛmdÌ@bø@¡‘œ@µ€a˚é@Â«@kuc: 
 ف���ى المق���دار ومتالقيت���ان ف���ى نقط���ة ومق���دار محص���لتهما يس���اوى       ) قوت���ان متس���اويتان ا] (١[ 

 ث.كج����م .  ٦ث.كج���م . وإذا عك����س اتج����اه أح����داهما ف���إن مق����دار المحص����لة يس����اوى    ١٢        
     ]     ٥ ٣[اإلجابة :             أوجد مقدار كل من القوتين .                                            

 ث كج���م ، يرتك���ز أفقي���ا عل���ى ح���املين   ٤س���م ووزن���ه  ٤٠قض���يب من���تظم طول���ه   اب)  ب(     
 الثقل��ين  ب،  ا، عل��ق م��ن طرفي��ه     دس��م والث��انى عن��د     ٩=  اجحي��ث   جأح��دهما عن��د          
 إذا ك�����ان الض�����غط عل�����ى  دث كج����م عل�����ى الترتي�����ب . أوج�����د موض����ع النقط�����ة    ٦،  ١٤        
 ، أوج��د أيض��ا اكب��ر ثق��ل يض��اف       دن��د  ض��عف الض��غط عل��ى الحام��ل ع     جالحام��ل عن��د          
 .  دون أن يخت��ل ت��وازن القض��يب .                                اإل��ى الثق��ل المعل��ق عن��د           

٩سم   ،   ١٣اإلجابة : المسافة بين الحاملين [                                                   
      ]ث كجم   ٥١١

 ) ني����وتن بواس����طة خيط����ين يم����يالن عل����ى الرأس����ى ب����زاويتين   و) عل����ق جس����م وزن����ه ( ا( ]٢[
 ني����وتن  ١٢ف����اتزن الجس����م عن����دما ك����ان الش����د ف����ى الخ����يط األول    ٣٠ْ،  ْهقياس����يهما             
 . ه) وقي���اس الزاوي���ة  وني���وتن . أوج���د قيم���ة ال���وزن (    ٩والش���د ف���ى الخ���يط الث���انى                

 ْ ] ٢٢َ  ١ً  ٢٧)  =  هآ(قنيوتن   ،     ١٨.٩١٢٣[ اإلجابة :                                        
  ٢٠٠سم ووزنها  ٢٠صفيحة رقيقة منتظمة مربعة الشكل طول ضلعها  ابجد  )ب(     

 ث جم ويؤثر عند مركزها الهندسى ، معلقة بمسمار يمر فى ثقب صغير بالقرب          
 سيا ، أثر على الصفيحة ازدواج معيار عزمه بحيث يكون مستواها رأ امن          
 ث جم . سم فى اتجاه عمودى على مستواها فاتزنت . أوجد :   ١٠٠٠         

          UأوالU                رد فعل المسمار :UثانياU  على الرأسى             جا: قياس زاوية ميل 
 ]  ْ   ٢٠َ   ٤٢ث . جم     ،    ٢٠٠ [  اإلجابة :                                                                      

 
 )  ،  وأثرت القوة ٣،  ٣= (  افى النقطة   ض٢ - ز٧=  B١Bق)  أثرت القوة ا] (٣[

 ، بحيث  م) . اوجد الثابت ١ -،  ٥= (  بفى النقطة  مض+  ز=  B٢Bق            
 )   ٣،  ٦= (  جدم  مجموع عزمى هاتين القوتين بالنسبة للنقطة ينع              

 ]١٠=  م[ اإلجابة :                                                                                                             
 ف���ى وض���ع أفق���ى ث.كج���م  ١٠س���م ووزن���ه  ٨٠طول���ه  با) عل���ق قض���يب غي���ر من���تظم ب(     

 ْ ويمي���ل  ٦٠بخيط���ين يمي���ل األول عل���ى القض���يب بزاوي���ة قياس���ها   ب،  ام���ن طرفي���ه             
 ْ ف��إذا ات��زن القض��يب فأوج��د مق��دار      ٣٠الخ��يط  الث��انى عل��ى القض��يب بزاوي��ة قياس��ها                  
          . االش���د ف���ى  ك���ل م���ن الخيط���ين وبع���د نقط���ة ت���أثير القض���يب وزن القض���يب ع���ن                    

 سم] ٢٠ث.كجم ،   ٥،      ٣ ٥[ اإلجابة :                                                                      
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bÿÓflb‰Ìá€a@Z@bÓ„bq@
@ÛmdÌ@bø@¡‘œ@µ€a˚é@Â«@kuc : 
 لجسم متحرك يعطى كدالة فى الزمن بالعالقة  : رإذا كان متجه الموضع  )ا] (١[

P٢ن ٤.٩= (  ر         
P – ى  . فأوجد متجهات اإلزاحة والسرعة  ١٥+  ن ١٩.٦ ( 

 والعجلة عند أى لحظة زمنية ، ثم أوجد الزمن الذى تنعدم عنده السرعة وعين           
 فترات التسارع وفترات التقصير لحركة الجسم  .          

 [       ] ٢،  ٠[   ،   تقصيرية فى  [ ∞ ،  ٢رعة فى ] [ اإلجابة :  متسا                                              

طن���ا وق���درة محركه���ا   ٢٠)  ق���اطرة كتلته���ا ب(     
٣
 حص���ان تص���عد منح���درًا يمي���ل عل���ى   ١٥٣

األفق���ى بزاوي���ة جيبه���ا          
١٠٠

 ك���م / س . أوج���د مقاوم���ة    ٣٦وكان���ت أقص���ى س���رعة له���ا     ١

 در لحرك���ة الق���اطرة مق���دره بثق���ل الكيل���و ج���رام لك���ل ط���ن ، وإذا تحرك���ت الق���اطرة      المنح���       
 عل���ى طري���ق أفق���ى مقاومت���ه ض���عف مقاوم���ة المنح���در فب���رهن عل���ى أن أقص���ى س���رعة               
 .ك����م / س أيض����ا .                               ٣٦للق����اطرة عل����ى الطري����ق األفق����ى تس����اوى            

 ث كجم  ]  ١٠[ اإلجابة :                                                                                     

 ،   ض ٢+   ز=    B١Bقكجم تحت تأثير القوى :  ٢يتحرك جسم كتلته   )ا] (٢[
 مقدرة كل منها بالنيوتن حيث   ض ٥+   ز ٣=   B٣Bق،   ض+  ز ٢=   B٢Bق      
 دة متعامدين ، فإذا كان متجه اإلزاحة كدالة فى الزمن يعطى متجها وح ض،  ز       
Pانبالعالقة :  ف =        

٢
P ن(  ب – زP٢

P- ومعيار اإلزاحة بالمتر . أوجد : ض)  ن 
       UأوالU  ب،  ا:  قيمة كل من الثابتين  
       UثانياU . الشغل المبذول من هذه القوة بعد ثانيتين من بدء الحركة  : 

       UثالثاU  ثانية . ٢: طاقة الحركة فى نهاية زمن قدره 
٢=  ااإلجابة :  [                                              

 جول   ٧٢=  طجول  ،   ٦٨=  ش،    ٢ -=  ب،   ٣
 م / ث عل���ى قطع���ة   ٥٠.٥ج���م بس���رعة أفقي���ة مق���دارها    ٢٠) أطلق���ت رصاص���ة كتلته���ا  ب(     

 كج��م موض��وعة عل��ى نض��د أفق��ى فاس��تقرت فيه��ا وكونت��ا جس��مًا واح��دا          ٢ش��بية كتلته��ا  خ        
 أوج����د س����رعة ه����ذا الجس����م بع����د التص����ادم مباش����رة ، وإذا أرت����د ه����ذا الجس����م بس����رعة               
 س���م / ث بع���د اص���طدامه بح���اجز ثاب���ت عل���ى النض���د وعم���ودى عل���ى اتج���اه الحرك���ة          ٢       

 ني���وتن وأن  ١.٠١علم���ا ب���أن المقاوم���ة الكلي���ة تس���اوى  فأوج���د دف���ع الح���اجز عل���ى الجس���م          
 س�����م ع�����ن موض�����ع القطع�����ة الخش�����بية قب�����ل إط�����الق الرصاص�����ة .    ٢٤الح�����اجز يبع�����د         

          كجم . متر / ث   ]  ٠.٢٤٢٤م / ث  ،   ٠.٥[ اإلجابة :                                             
 ك���م / س ش���اهد راكبه���ا س���يارة أخ���رى تس���ير ف���ى    ٣٠) دراج���ة بخاري���ة تس���ير بس���رعة  ا] (٣[

 ك���م / س . فم���ا ه���ى الس���رعة  ٩٥االتج���اه المض���اد فب���دت له���ا وكأنه���ا تتح���رك بس���رعة             
                                      كم / س  ضد اتجاه حركة الدراجة   ] ٦٥[ اإلجابة :        الفعلية للسيارة .                                 

 كم / س ،  ٦٣طن على طريق أفقى بسرعة منتظمة   ١٤٠يتحرك قطار كتلته ) ب(     
 ومة الهواء طن ، فإذا كانت مقا ٣٥انفصلت عنه العربة األخيرة وكتلتها        
 ث . كجم لكل طن من الكتلة ، أوجد :  ٧تعادل  كواالحتكا       
        UأوالU . نيوتن    ٩٦٠٤[ اإلجابة :                                        : أوجد قوة آالت القطار[ 
        UثانياU . متر ٢٢٣٢[ اإلجابة :                                   : المسافة التى تقطعها العربة حتى تسكن[   
        UثالثاU   . متر ] ٢٩٧٤[ اإلجابة :          : البعد بين العربة والقطار حتى لحظة سكون العربة 


