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معلم المادة : م احمد العموش  

 الثاني

  ال�ص��رعة حتركت عربة وزنا N 24.5 من السكون  1
عىل مستوى طوله m 1.0 ويميل عىل األفق بزاوية 
2. اندفعت العربة إىل ناية   °30.0. انظر إىل الشكل 
 36.8 N املستوى املائل، فصدمت عربة أخرى وزنا

موضوعة عند أسفل املستوى املائل. 

 2  ال�صكل 

0 a.  احســب مقدار رسعة العربة األوىل عند أسفل 

املستوى املائل.
	.  إذا التحمت العربتان مًعا فام رسعة انطالقهام بعد 

التصادم؟

إذا تعرض جسم ساكن إىل قوى دفع تم تثيلها باملنحنى  
، فصف حركة اجلسم بعد  –1 املوضح يف الشكل 

 .C و ،B و ،A كلٍّ من الدفع

-1   ال�شكل 
(s)

 (N
)



  إذا أثرت قوة مقدارها N 186 يف كرة بولنج  
كتلتها kg 7.3 مدة s 0.40، فام التغري يف زخم الكرة؟ 

وما التغري يف رسعتها املتجهة؟ 

  .42 m/s 0.145 برسعة kg ُرميت كرة بيسبول كتلتها 
فرضهبا العب املرضب أفقيًّا يف اجتاه الرامي برسعة 

  .58 m/s

1a  .أوجد التغري يف زخم الكرة

1	  ،4.6 × 10-4 s إذا المست الكرة املرضب مدة
فام متوسط القوة يف أثناء التالمس؟ 

  +12 m/s 25 برسعـــة متجهة kg إذا حترك جسم كتلته
قبل أن يصطدم بجسم آخر، فأوجد الدفع املؤثر فيه 

إذا حترك بعد التصادم بالرسعة املتجهة 
1a +8.0 m/s

1	 -8.0 m/s

1

2

3

45

 ورقة عمل 2

اأفقيً� الصندوق  الولد  قذف  اإذا   )6 kg( كتلته�  صندوق�ً  ويحمل 
وب�إ  .)10 m/s( �مقداره بسرعة 

الق�رب بعد قذف الصندوق مب�شرة.

 ،)65 kg( في ق�رب س�كن كتلته )35 kg( يجلس ط�لب كتلته
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معلم المادة : م احمد العموش  

 الثاني

أسئلة االختيار من متعدد
ينزلق متزلج كتلته kg 40.0 عىل اجلليد برسعة مقدارها  11

m/s 2، يف اجتاه زالّجــة ثابتة كتلتها kg 10.0 عىل 

اجلليد. وعندما وصل املتزلج إليها اصطدم هبا، ثم 
واصل املتزلج انزالقه مع الزاّلجة يف االجتاه األصيل 
نفسه حلركته. ما مقدار رسعة املتزلج والزاّلجة بعد 

 تصادمهام؟  
 1.6 m/s   C  0.4 m/s  A

3.2 m/s  D  0.8 m/s B

يقف متزلج كتلته kg 45.0 عىل اجلليد يف حالة سكون  12
عندما رمى إليه صديقه كرة كتلتها kg 5.0، فانزلق 
 ،0.50 m/s املتزلج والكرة إىل الوراء برسعة مقدارها
 فام مقدار رسعة الكرة قبل أن يمسكها املتزلج مبارشة؟

 4.0 m/s C   2.5 m/s A

5.0 m/s D   3.0 m/s B

ما فرق الزخم بني شخص كتلته kg 50.0 يركض برسعة  	1
 3.00× 10  3  kg  3.00، وشاحنة كتلتها m/s مقدارها

 تتحرك برسعة مقدارها m/s 1.00؟  

 2850 kg. m/s C  1275 kg. m/s A

2950 kg. m/s D  2550 kg. m/s B

أثرت قــوة مقدارها N 16 يف حجــر بدفع مقداره  	1
kg. m/s 0.8 مســببًة حتليــق احلجر عن األرض 

 برسعة مقدارها m/s 4.0. ما كتلة احلجر؟  

 1.6 kg C  0.2 kg A

4.0 kg D  0.8 kg B

المجاوراذا علمت أن المساحة تحت المنحنى لقوة متغيرة مع الزمن كما في الشكل 
بوحدة نيوتن ؟متوسط قوة الدفع  ما فN.S 900تساوي  

2( يتحــرك بســرعة )m/s 5( علــى ســطح اأفقــي اأملــس، اأثــرت عليــه قــوة متغيــرة، مثلــت بي�نيــ�ً  kg( س5٠: جســم كتلتــه
مــع الزمــن كمــ� فــي الشــكل المجــ�ور، ب�ل�عتمــ�د علــى البي�نــ�ت المثبتــة عليــه، جــد:             

.6 s ، 4 s دفع القوة خلال  .١

اأكبر سرعة يمكن اأن يمتلكه� الجسم في نفس اإتج�ه حركته.  .٢

زمن توقف الجسم.  .3

متوســط القــوة المؤثــرة مــن بدايــة ت�أثيرهــ� وحتــى ســكون   .٤
لجســم. ا
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