
 امتحان الوحدة االولى

 

( 12m/s( فكانت سرعة الجسم نهاٌة الفترة الزمنٌة )4s)( مدة 5kg( فً جسم ساكن كتلته )X+تؤثر لوة محصلة باتجاه ) (1

 ( على الترتٌب هً :Fmax،  ̅ ، باالعتماد على الشكل وبٌاناته فان ممدار الموة المتوسطة والموة العظمى )

 (25 , 50(             د()30 , 60(         ج()15 , 25(           ب()15 , 50)أ(

( فان m/s 100( بسرعة )kg 5( من فوهة بندلٌة كتلتها )g 100اذا انطلمت رصاصة كتلتها ) (2

 ( تساوي :m/sسرعة ارتداد البندلٌة بوحدة )

 2-د(                          2ج(                   1-ب(                1أ(

( موضوعة على ارضٌة غرفة 10kgى زالجة ساكنة كتلتها )عل (48kgٌمف عمر الذي كتلته ) (3

هو والزالجة عمر تحرن ( 15m/sبسرعة ) الى االمام  ( ، وعندما لذف حمٌبته2kgملساء وهو ٌحمل حمٌبته التً كتلتها )

 :ا تمرٌببسرعة 

              للخلف 0.5m/s د(             لالمام 0.5m/s ج(               لالمام 50m/s ب(             للخلف 5m/sأ(

( 12m/s( بسرعة )X+( باتجاه )Aتتحركان باتجاهٌن متعاكسٌن بحٌث تتحرن الكرة )( ، A , Bكرتان متماثلتان فً الكتلة ) (4

( بعد VA , VB( ، تصادما تصادما مرنا . ان سرعة كال من الكرتٌن )X-( باتجاه )8m/s( تتحرن بسرعة )Bبٌنما الكرة )

 ( هً :m/sترتٌب بوحدة )التصادم على ال

         (12 , 8-)د(                       (12- , 8-) ج(                 (8- , 12)ب(                 (8 , 12)أ(

ان الصى ارتفاع وصل ( فاصطدم به والتحما  معا 0.72kg( افمٌا باتجاه بندول لذفً كتلته )0.03kgاطلك سعد سهما كتلته ) (5

 : بالترتٌب وسرعة السهم  اللتحام مباشرةسرعة البندول المذفً بعد اان .(20cm)الٌه البندول فوق المستوى االفمً االبتدائً 

 (25m/s ,2m/s   ) د(             (20m/s , 25m/s) ج(           (2cm/s , 50m/s ) ب(            (2m/s , 50m/sأ( )

زخمه  فنمص من الزمناتجاه حركته لمدة عكس وة ( فاثرت فٌه ل2m/s( بسرعة )x-( ٌتحرن باتجاه )1.6kgجسم كتلته ) (6

 : نهاٌة الفترة الزمنٌة سرعته بحافظ على اتجاه حركته ام عكس اتجاهه وكم اصبحت  الجسمفهل  (16N.sالخطً بممدار )

            8m/s وتصبح اتجاهها االصلي تحافظ على ب(                        12m/s وتصبح تحافظ على اتجاهها االصليأ(

 8m/s وتصبحتعكس اتجاهها  د(                                     12m/s وتصبحتعكس اتجاهها  ج(

 :( s)بعد زمن  الشكل المجاور ٌمثل العاللة البٌانٌة بٌن الموة المؤثرة على جسم زمن تاثٌرها . ٌنعدم التغٌر فً زخم الجسم (7

 24.5د(                 18ج(                     14.5ب(                  6.5أ(

 ٌرتد المدفع للخلف عند انطالق المذٌفة منه وذلن : (8

 للحفاظ على الزخم الخطي محفوظا , وتكون سرعته مساوية لسرعة القذيفة (أ 

 للحفاظ على الزخم الخطي محفوظا , وتكون سرعته اقل من سرعة القذيفة (ب 

 وتكون سرعته مساوية لسرعة القذيفةللحفاظ على الطاقة الحركية محفوظة ,  (ج 

 للحفاظ على الطاقة الحركية محفوظة , وتكون سرعته اقل من سرعة القذيفة (د 

سمٌه االشجار المزروعة  اثناء فً ثابتة بسرعة سٌرٌ لصهرٌج ماء  الخطً زخملل ماذا ٌحدث، تتغٌر  لم الولود كمٌة ان بفرض (9

  ؟ ولماذا ؟ فً الجزٌرة الوسطٌة لشارع الحرٌة

 تقل الكتلة الن , زدادي تتغير                                 ب( السرعة الن , يتغير أ(

 قلت الكتلة الن , قلي ثابتة                                  د( السرعة الن , تغيري ج(

 عندما تتحرن شاحنة وسٌارة بالسرعة نفسها فان : (11

 الخطي للسيارة , والقوة الالزمة اليقاف الشاحنة = القوة الالزمة اليقاف السيارة أ(الزخم الخطي للشاحنة = الزخم

 ب(الزخم الخطي للشاحنة اكبر من الزخم الخطي للسيارة , والقوة الالزمة اليقاف الشاحنة = القوة الالزمة اليقاف السيارة

 اليقاف الشاحنة اقل من القوة الالزمة اليقاف السيارة ج(الزخم الخطي للشاحنة اقل من الزخم الخطي للسيارة , والقوة الالزمة

 د(الزخم الخطي للشاحنة اكبر من الزخم الخطي للسيارة , والقوة الالزمة اليقاف الشاحنة اكبر من القوة الالزمة اليقاف السيارة

( ، اذا كان الزخم الخطً للجسم االول ثلثً الزخم الخطً للجسم الثانً ، 2mوالثانً كتلته ) (mجسمان : االول كتلته ) (11

 حركٌة للجسم الثانً بالجول؟  ( . فما ممدار الطالة ال68jومجموع طالتٌهما الحركٌة )

 120د(             72ج(                    36ب(                       30أ(

ضعاف كتلة السٌارة اذا ارة مساوٌا ممدار الزخم الخطً لشاحنة كبٌرة كتلتها اربعة اٌمكن ان ٌكون ممدار الزخم الخطً لسٌ (12

 كانت :

 سرعة الشاحنة =ب( سرعة السيارة         سرعة الشاحنة        اضعاف  4أ(سرعة السيارة = 

 نةسرعة الشاحضعف  40سرعة الشاحنة              د( سرعة السيارة = اضعاف  8ج( سرعة السيارة = 
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( وكتلة 60kg) يدفاذا كانت كتلة الجنباحكام عند اطالق الرصاص منها  على كتفه ٌتهدلكعب بن اثناء ولوفه جنديٌسند  (13

فعند انطالق الرصاصة بسرعة على رصاصة واحدة فمط والبندلٌة تحتوي  (100gوكتلة الرصاصة الواحدة ) (10kgالبندلٌة )

(700m/s )تمرٌبا فان سرعة ارتداد الجندي : 

 5m/sد(                  10m/sج(                    1m/sب(              0.1m/sأ(

( امامها كتلتها B( فتصطدم راسا براس بكرة اخرى )6m/s( بسرعة )X+( باتجاه )5kg( التً كتلتها )Aتتحرن الكرة ) (14

(3kg( تتحرن باتجاه )+X( بسرعة )3m/s بعد التصادم . )استمرت ( الكرةB) بسر بالحركة بنفس االتجاه( 5عةm/s ) .

 ( هً :m/s( بعد التصادم بوحدة )Aان سرعة الكرة )

     4.8د(                0.48ج(           5.5ب(                      5أ(

( مع الزمن . اعتمادا على الشكل فان x+( ٌتحرن باتجاه )2kgالشكل المجاور ٌمثل العاللة بٌن الزخم الخطً لجسم كتلته ) (15

 ة المؤثرة فً الجسم فً الثانٌة االولى بوحدة نٌوتن هً :الموة المحصل

 د(الٌمكن حسابها                20-ج(                    20ب(                     60أ(

(وتصطدم بمطعة خشبٌة ساكنة كتلتها 980m/s( تتحرن بسرعة )50gرصاصة كتلتها ) (16

(9.95kgمعلمة بخٌطٌن خفٌفٌن بشكل راسً كبندول )  لذفً ، فاذا استمرت الرصاصة داخل

 المطعة الخشبٌة فان سرعة المطعة الخشبٌة بعد التصادم مباشرة :

 12m/sد(            1.2m/sج(                    49m/sب(                   4.9m/sأ(

 : Aالشاحنة  نستنتج ان كما فً الشكل المجاور ، تصادم حالةشاحنتان فً  (17

 Bاكبر من  ، والتغٌر فً الزخم Bدارها اكبر من تتاثر بموة مم (أ 

 Bالل من  ، والتغٌر فً الزخم Bتتاثر بموة ممدارها الل من   (ب 

 Bالل من  ، والدفع علٌها Bتتاثر بموة ممدارها نفس ممدار  (ج 

 Bمن اكبر  فً السرعة ، ٌحدث لها تغٌر Bتتاثر بموة ممدارها نفس ممدار  (د 

( كما فً الشكل المجاور ، kg 1ط وكتلة كل منهما )عربتان مرتبطتان معا بنابض مضغو (18

( نحو B( وحٌنما افلت النابض تحركت العربة )A( على العربة )kg 2وضع ثمل ممداره )

 ؟ m/s( بوحدة A( . ما ممدار السرعة التً انطلمت بها العربة )m/s 0.53الٌسار بسرعة )

 0.81د(                      0.36ج(                                 0.08ب(                          0.18أ(

( تمفان على ارض صالة التزلج الجلٌدٌة فاذا دفعت الشمٌمة الصغرى kg 50( والصغرى )kg 60شمٌمتان كتلة الكبرى ) (19

 هً : (m/s 0.4اذا كانت سرعة الكبرى ) (m/sبوحدة ) سرعة حركة الشمٌمة الصغرى شمٌمتها الكبرى نحو الشرق . فان

 0.24-د(              0.48-ج(            0.48ب(                    0.24أ(

وزمن ( X+باتجاه )( 2kgٌمثل الشكل المجاور العاللة بٌن الموة المؤثرة فً جسم كتله ) (21

عندما تصبح  (m/sبوحدة )فان سرعة الجسم  السكونتاثٌرها  ، فاذا بدا الجسم الحركة من 

 : هً فٌه صفراالموة المؤثرة 

 45د(              30ج(               5ب(            60أ(
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