
 الميكانيك الكالسيكي –إم أي تي 

 تمحانان اال

 

  10 االتمحانن 1

 

 10االمتحان 
 

 

 اقطة( 22)   :0المسألة 

 

تمحراً في  01قمنن برتمي حجر تمن تمسحوى سطح األرض تمبنشرةً ااو األعلى بسرعة )بنلثناية(  عند اللاظة 

 (.2m/sec 10gالثناية )أهمل ساب )تمقنوتمة( الهواء، وافحرض أنَّ 

 

a)  6  ناية( سيصل هذا الاجر إلى اقطة ارتفنعه القصوى، وكم سيبلغ ارتفنعه فوق األرض  في أي وقت )بنلث 

 حينذاك؟               

 

b)  6  .ارتمي اآلن حجراً ثناينً ااو األعلى تمبنشرة بعد الاجر األول بثنايحين 

 ك اللاظة؟تمن هو ارتفنع الاجر األول عن األرض بنألتمحنر في تل                 

 

c)  10  عد ثانية واحدة   ببأي سرعة يحوجب علينن رتمي الاجر الثناي تمن األرض بايث يضرب الاجر األول 

 تمن رتمي الاجر الثناي؟                  

 

 

 

 

 

 اقطة( 43) :2المسألة 
 

 يحارك جسيم في ثالثة أبعند، تمحجه تموضعه تُمعطى تمن خالل العالقة الحنلية:

 

  
 

 بنلثناية. tالمسنفن  تمقنسة  بنلمحر، والزتمن 

 

a)  6       3السرعة االتجنهية عندتمن تكون )تمحجه(   تمن هو شعنعt؟ 

b)  6       3ن يكون تمن هي السرعة )تمحجه( )بنلمحر في الثناية( عندتمt؟ 

c)  6        3تمن هو شعنع )تمحجه( العجلة وتمن تمقداره بنلمحر في الثناية المربعة عندتمن يكونt؟ 

 

 

 

 تمن خالل العالقة الحنلية: فقط، وتمحجه )شعنع( تموضعه تُمعطى zحارك على اتمحداد الماوريأتمن اآلن، فإن الجسيم 

 

  

 

d)  6       عند أي لاظة يحوقف الجسيم عن الاركة ؟ 

e)  10    تمخطط( لـ( ًارسم رسمنً بيناينz  تمن )بداللة الزتمن بايث يشمل )المدة الزتمنيةsec 2t  إلى  

       sec 4t. 



 الميكانيك الكالسيكي –إم أي تي 

 تمحانان اال

 

  10 االتمحانن 2

 

 

 (اقطة 33)  :3المسألة 

 
. تحغير سرعة الجسيم 0xيكون تموضعه عند  0t. عند اللاظة xيحارك جسيم على اتمحداد خط تمسحقيم 

 xبنلمحر في الثناية  وعن  Vبنلثوااي وعن t، كمن هو تموضح في الصورة؛ يعبر عنtكدالة في الزتمن Vاإلتجنهية

 بنألتمحنر.

 
 

a)  6    تمن هيx  عندتمن تكونsec 1t؟ 

b)  6   تمن هي العجلة )بنلمحر في الثناية المربعة( عند اللاظةsec 2t؟ 

c)  6   تمن هيx  عندتمن تكونsec 3t؟ 

d)  6   بنلـالسرعة تمن تمحوسط( اإلتجنهيةm/sec بين  )0t  وsec 3t؟ 

e)   10  0تمن تمحوسط السرعة "العددية" )بنلمحر في الثناية(  بينt  وsec 3t؟ 

f)  10 ارسم رسمنً بيناينً )تمخططنً( لـx  0بداللة الزتمن بينt وsec 3t وبيّن بوضوح في تمخططك . 

 .sec 3 ,2 ,1 ,0tبنلضبط )كِميّنً( عند اللاظن   xتمن هي المواضع                  

 

 

 

 

 

 

 


