أختثار ()1
س :1اكتة انمصطهح انعهمى :
 -1اٌفشق تيٓ اٌميّح اٌحميميح  ٚاٌميّح اٌّماسح فؼٍيًا
 -2عٛي اٌّساس اٌّمغٛع أشٕاء اٌحشوح ِٓ ِٛضغ ألخش.
ِ -3مذاس اٌمٛج اٌر ٝإرا أششخ ػٍ ٝظسُ ورٍرٗ  2kgاوسثرٗ ػعٍح 1m/s2
 -4اٌرغيش ف ٝسشػح اٌعسُ خالي ٚحذج اٌضِٓ.
(ب) ِا اٌؼٛاًِ اٌر ٝيرٛلف ػٍيٙا وً ِّا يأذِ ٝغ روشاٌمأْٛ؟
( )2اٌّسافح األفميح اٌر ٝذمغؼٙا لزيفح ِمزٚفٗ تضاٚيح ِيً

( )1اٌسشػح إٌٙائيح ٌعسُ

(ظـ) ذحشن ظسُ ػٍِ ٝحيظ دائشج ٔصف لغش٘ا  70mأحسة اإلصاحح اٌر ٝيمغؼٙا ٘زا اٌعسُ ٚوزٌه
اٌّسافح إرا لغغ ٘زا اٌعسُ.
(ٔ )1صف دٚسج

( )2دٚسج واٍِح

انسؤال انثاوى :
(أ) أخىر األجاتة انصحيحة :
 -1ف ٝاٌشىً اٌّماتً ذىِ ْٛحصٍح اٌمٔٛيٓ ………….N ٝ٘ F2 , F1
] [ 100 / 140 / 600 / 800

F1= 80N

F2 = 60N

] [ L.T / L.T-1 / L.T-2 / L2T-1

ِ -2ؼادٌح أتؼاد ػعٍح ٘.............. ٝ

 -3لأٔ ْٛيٛذٓ اٌصاٌس يسّ ٝتمأ [ ............ ْٛاٌمصٛس اٌزاذ – ٝاٌعزب اٌؼاَ – و – ٌَٛٛسد اٌفؼً ]
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انسؤال انثانث ( :أ) عهم نما يأتى :
 -1أٔذفاع سواب اٌسياسج ٌألِاَ ػٕذ ذٛلفٙا فعأٖ
 -2ذخرٍف اٌىّياخ إٌّع ٗٙػٓ اٌىّياخ اٌمياسيح
(ب) أروش ششعًا ٚاحذًا ٌىً ِٓ
 -1ذحشن اٌعسُ تسشػح ِٕرظّح
(ظـ) لٛذاْ Fx = 40 N

,

 -2ذحشن اٌعسُ تؼعٍح ِٛظثح
 Fy = 50 Nأٚظذ
 -2صاٚيح ِيً اٌمٛج اٌّحصٍح ػٍ ٝاالفم.ٝ

ِ -1حصٍح اٌمٔٛيٓ
انسؤال انراتع ( :أ) ما انىتائج انمترتثة عهى :

 -1أششخ شالز لِ ٜٛخرٍفح ف ٝاٌّمذاس  ٚاألذعاج ػٍ ٝظسُ ساوٓ.
 -2إٌظش ٌٍرذسيط تشىً ِائً ػٕذ أخز لشاءج حعُ سائً فِ ٝخثاس ِذسض
(ب) ما معىى أن :
 -2ػعٍح اٌسمٛط اٌحش = 10 m/s2

 -1سشػح ظسُ = 20m/s

(ظـ) تذأ ظسُ حشورٗ ِٓ اٌسىٚ ْٛذحشن تؼعٍح ٌّ 2m/S2ذج  /osأحسة:
 -2اٌّسافح اٌر ٝلغؼٙا

 -1سشػرٗ إٌٙائيح
انسؤال انخامس :
(أ) أشثد أْ

V2F = V2i + 2ad

(ب) ِر ٝ؟ ( )1ذرسا ٜٚسشػح اٌعسُ األترذائيح ٚإٌٙائيح.
( )2ذرسا ٜٚاٌسشػح األفميح  ٚاٌشأسيح ٌعسُ ِمزٚف.
(ظـ) اٌعذٚي اٌراٌ ٝيٛضح اإلصاحح اٌر ٝلغؼٙا اٌعسُ تّشٚس اٌضِٓ
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 -1أسسُ اٌؼاللح اٌثيأيح تيٓ األصاحح ػٍ ٝاٌّحٛس اٌشأط  ٚاٌضِٓ ػٍ ٝاٌّحٛس األفم.ٝ
 ِٓ -2اٌشسُ أٚظذ
 )2اإلصاحح

 )1اٌّسافح اٌىٍيح اٌر ٝلغؼٙا اٌعسُ
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أختثار ()2
انسؤال األول :
(أ) أكتة انمصطهح انعهمى :
 )1لٛج ظزب األسض ٌٍعسُ
 )2سشػح اٌعسُ ػٕذ ٌحظح ِؼيٕح
ِ )3مذاس ِّأؼح اٌعسُ أل ٜذغييش ف ٝحاٌرٗ.
ٌ )4ىً فؼً سد فؼً ِسا ٌٗ ٜٚف ٝاٌّمذاس ِٚضاد ٌٗ ف ٝاألذعاٖ.
(ب) قارن:
 )1تيٓ اٌسشػح اٌؼذديح  ٚاٌسشػح اٌّرع ِٓ ٗٙحيس اٌرؼشيف
 )2اٌؼعٍح إٌّرظّح اٌّٛظثح  ٚاٌساٌثح ِٓ حيس اٌرّصيً اٌثيأٌ ٝؼاللح ( سشػح – صِٓ )
(ظـ) ذٕغٍك لزيمح ِٓ ِذفغ تسشػح ٚ 800 m/sواْ اٌّذفغ يّيً ػٍ ٝاألسض تضاٚيح ˚ 30أحسة
 )1ألص ٝأسذفاع سأط ذصً إٌيٗ اٌمزيفح
 )2ألصِ ٝذ ٜأفم ٝذصً إٌيٗ اٌمزيفح
انسؤال انثاوى:
(أ) أختر األجاتة انصحيحة :
 )1األسرشدياْ ٘ٚ ٝحذج لياط  ...........ف ٝإٌظاَ اٌذٌٝٚ
[ شذج األضاءج  /اٌضاٚيح اٌّعسّح  /وّيح اٌّادج  /دسظح اٌحشاسج ]
 ) 2يسرخذَ ٌ ........مياط وصافح اٌسائً تصٛسج ِثاششٖ [ اٌثاسِٚرش  /اٌّأِٛرش  /اٌٙيذسِٚرش  /األِيرش]
 )3يثم ٝاٌعسُ اٌساوٓ ساوٓ إرا أششخ ػٍيح ػذج ل.............. ٜٛ
[ وثيشج أفميح ِ /رضٔح  /غيش ِرضٔح  /صغيشج ػّٛديح ]
ٚ )4حذج لياط اٌمٛج ٘ ٝإٌيٛذٓ ٚيىافئ [ kg.m/s2 / J / m/s2 / kg.m/s ] ............
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انسؤال انثانث :
(أ) ِا ِؼٕ ٝلٌٕٛا أْ ؟
 -1اٌخغأ إٌسث ٝف ٝلياط عٛي ِثٕ0.001 = ٝ
 -2إصاحح سياسج =  600mغشتًا
(ب) يرحشن ظسُ ف ٝخظ ِسرميُ عثمًا ٌٍؼاللح = V2F = 36 - 4d
أحسة :
 -1اٌؼعٍح اٌر ٝيرحشن تٙا اٌعسُ
 -2اٌضِٓ اٌز ٜيسرغشلح حر ٝيرٛلف

انسؤال انراتع :
(أ) عهم نما يأتى :
 -1لٛج اٌفؼً ٚسد اٌفؼً ال يحمماْ أذضأًا
 -2ذمً سشػح اٌعسُ اٌّمزٚف سأسيًا إٌ ٝأػٍ ٝحر ٝذصً إٌ ٝاٌصفش.
(ب) أورة اٌؼاللح اٌشياضيح ِٚا يساٚيٗ اٌّيً
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(ظـ) ِرغيشج ذحد ذأشيش لٛج ِحصٍح  F = 50 Nأحسة
( )1لٛج اٌشذ ف ٝاٌخيظ تيٓ A , B

F

( )2لٛج اٌشذ ف ٝاٌخيظ تيٓ C , B
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انسؤال انخامس :
(أ) ما انمقصود تكالً مه :
 )1لاػذج اٌيذ اٌيّٕٝ

 )2اٌحشوح األٔرماٌيح

 )3لٛج سد اٌفؼً

 )4اٌمٛج اٌّحصٍح

(ب) أحسة اٌخغأ إٌسث ٚ ٝاٌخغأ اٌّغٍك ف ٝلياط ِساحح لغؼح أسض عٌٙٛا (20 ± 0.2)m
ٚػشضٙا (15 ± 0.1)m
(ظـ) اٌعذٚي اٌراٌ ٝيٛضح اٌؼاللح تيٓ اٌّسافح ٚاٌضِٓ :
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( )1أسسُ اٌؼاللح اٌثيأيح تيٓ اإلصاحح ػٍ ٝاٌّحٛس اٌشأط ِٚشتغ اٌضِٓ ػٍ ٝاٌّحٛس األفم.ٝ
( ِٓ )2اٌشسُ أٚظذ ليّح اٌؼعٍح اٌر ٝيرحشن تٙا اٌعسُ.
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