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 انحادي عشرانصف ( ۲قصیر )

 انسؤال األول :۔

 أكمم انعثاراخ انعهمیح انتانیح تما يناسثها : -أ
مع السشعح الضأَح ) الذائشٔح ( ،  ................السشعح المماسٕح فٓ الحشكح الذائشٔح تتىاسة  -١

 ة طشدٔاً مع ......................  . كما تتىاس

 . .............. الدسم َلكه تغٕش مه ............القُج الدارتح المشكضٔح ال تغٕش مه مقذاس ... -۲

 ( في انمرتع انىاقع أماو أنسة إجاتح نكم من انعثاراخ انتانیح :۔√ب۔ ضع عالمح ) 

 أفضل خظ تٕاوٓ ُٔضح العالقح تٕه متدً القُج الدارتح المشكضٔح َوصف قطش المساس الذائشْ. ١

 ثثاخ السشعح الخطٕح :ذ عى
 

 

 


        
                                                                                 

30 )إرا داس خسم علٓ مساس دائشْ ، َمسح وصف قطشي صأَح مقذاسٌا  .۲
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س ٌزي ، فإن مقذا (

 :( ٔساَْ) تالشادٔان الضأَح 
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 انسؤال انثاني:۔

 : تانقىج انجاذتح انمركزيحما انمقصىد  -أ

.............................................................................................................................. 

 عهم نما يهي: -ب

 ٔخشج الماء مه المالتس تاتداي الثقُب فٓ الىشافح تٕىما تتدً المالتس وحُ داخل الحُض. -١

.............................................................................................................................. 

 -انمسائم انتانیح : حم  -ج

للسٕاسج تاالوعطاف ٔسمح َ m(80) مىعطف وصف قطشي  تسٕش علٓ   Kg (2000)  سٕاسج كتلتٍا -١

   : ٓما ٔلأحسة كاك تٕه العدالخ َالطشٔق االحت( تذَن الحاخح إلٓ قُج ۲0)  m/s  علًٕ تسشعح

 صأَح إمالح الطشٔق  . -أ

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 سٕاسج.الشد فعل الطشٔق علٓ المشكثح العمُدٔح ل - ب

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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 انحادي عشرانصف ( ۲قصیر )

 انسؤال األول :۔

 أكمم انعثاراخ انعهمیح انتانیح تما يناسثها : -أ
إرا صاد وصف القطش لدسم ٔتحشك فٓ مساس دائشْ لمثلٓ ما كان علًٕ ) تفشض ثثاخ سشعتً  -١

 .الضأَح ( ، فإن سشعتً الخطٕح ............................. 

 ...............لدسم المتحشك تـ.....تسمّ القُج العمُدٔح علّ المساس الذائشْ ل -۲

 ( في انمرتع انىاقع أماو أنسة إجاتح نكم من انعثاراخ انتانیح :۔√ب۔ ضع عالمح ) 

 : علّ السشعح الخطٕح القصُِ االمىح لدسم متحشك علّ مىعطف دائشْ مائل  تتُقف -١

       وصف قطش المىعطف َكتلح الدسم  .        وصف قطش المىعطف َصأَح مٕل المىعطف. 

       صأَح مٕل المىعطف َكتلح الدسم   .         الدارتٕح َصأَح مٕل المىعطف َكتلح الدسمعدلح. 

وعٕش علٓ أحذ كُاكة المدمُعح الشمسٕح ٌَُ كُكة األسض ، ٌَُ فٓ حشكح دائمح ٔىتح عىٍا  -۲

 :  ٓ تسثثٍا حشكح األسضكثٕش مه الظُاٌش الطثٕعٕح مثل ظاٌشج تعاقة اللٕل َالىٍاس الت

                  الدورانية              االهتزازية            المدارية                 المغزلية 

 انسؤال انثاني:۔

 عهم نما يهي: -أ

 .تسمي سرعة الجسم الذي يتحرك علي طهل مسار دائري بالسرعة المماسية -١

................................................................................................................... 

 للعجلة المركزية قيمة في الحركة الدائرية على الرغم من ثبات السرعة . -2

................................................................................................................................ 

 -انمسائم انتانیح : حم  -ج

تعدلح مشكضٔح ،  m(50) علّ مىحىّ وصف قطشي  تتحشك Kg  (1000)ٍا كتلتسٕاسج  -١

سٌا مقذا
2/2 sm : أحسة 

 للسٕاسج. لضأَحالسشعح ا -أ

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 .القُج الدارتح المشكضٔح -ب

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 
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