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 (2ورقة عمل ) التصادماتالزخم الخطي وسئلة على وحدة أ

له نفس الكتلة ويلتحمان مع جسم ساكن  v( يتحرك بسرعة mعند تصادم جسم كتلته ):  1سؤال 

 معاً ، فإن سرعتهما المشتركة تساوي ؟

 vد(     vج(     2v ب(              v (أ

 

 

 ة بسرع kg 0.2ضرب محمود كرة تنس كتلتها :  2سؤال 

20 m/s  نحو أسيل ، فارتدت عن مضرب اسيل بسرعة 

30 m/s  0.2بعد تالمس مع المضرب مقداره s فإن : 

 

 يساوي :مقدار الدفع الذي يؤثر بالكرة  * 

 N.s 2د(    N.s 2 -ج(                 -N.s 01ب(     N.s 10أ( 

 لقوة المتوسطة التي تؤثر بالكرة تساوي : ا *

 N 100-د(     N 50-ج(    N 50ب(      N 100أ(     

 

 يوضح الشكل التالي القوة المؤثرة في كرة خالل فترة :  3سؤال 

 هو موضح في الشكل التالي ، القيمة التي تمثل الدفع  زمنية كما

 المؤثر في الكرة :

 N.s 10 (أ

 N.s 30- (ب

 N.s 10- (ج

  N.s 20 (د

 

 : م وزخمه هولعالقة بين سرعة الجسالخط البياني الذي يوضح ا:  4سؤال 
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 (J 32( تتحرك نحو الشمال بطاقة حركية ) kg 1مقدار الزخم الخطي لكرة كتلتها ) :  5سؤال 
 نحو الشمال 8د(          نحو الشمال 46ج(     نحو الشمال      8ب(    نحو الشمال   23 (أ

 
 
 

يجب أن يكتسبه الجسم ( جد مقدار التسارع الذي  kg.m/s 01( وزخمه )kg3 )جسم كتلته  : 6سؤال 
 . (s 2( خالل )  m/s8 لزيادة سرعته الى )

 

 2m/s6د(                2m/s 3ج(              2m/s  ب(            2m/s    (أ
 

لة القو ة منهما كل في أث رت .أملس   أفقي    سطح على يستقران B و A صندوقا:  7سؤال   بات جاه نفُسها الُمحص 
ندوق  كتلة أن علمتُ  إذا .نفِسها  )t Δ (لزمنيةا للفترة +xمحور ندوق تساوي نصف كتلة   )Am  (الصُّ  B  الصُّ

 الزمنية؟ الفترة نهاية في صحيحة اآلتية العالقات أيُّ 
 

 B> KE A, KEB= p Apب.       B< KE A, KEB< p Apأ . 

  B< KE A, KEB= p Ap د.  p> KE A, KEB> p Apج. 

 

 ؟ أي الكميات التالية تبقى محفوظة دائما في أي تصادم في نظام معزول : 8سؤال

 د( الطاقة الحركية   ج( السرعة   ب( الزخم     الطاقة الحركية  (أ

  عندما يصطدم جسمان مختلفان في الكتلة فان الدفع الذي يؤثر فيه كل جسم في االخر:  9سؤال

 التصادماتكس في االتجاه لكل انواع امتساو في المقدار ومتع -أ
 كس في االتجاه للتصادمات المرنة فقطامتساو في المقدار ومتع -ب
 متساو لكل انواع التصادمات -ج
 كس في االتجاه للتصادمات عديمة المرنة فقطامتساو في المقدار ومتع -د
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 الرسم البياني المجاور يمثل منحنى : 11سؤال 
  الزخم الخطي ( حيث –)السرعة المتجهة  

 𝑘𝑔.𝑚/𝑠وقيس الزخم الخطي بوحدة  𝑚/𝑠ة قيست السرعة بوحد
 هي: 𝐴,𝐵معتمدا على الرسم فإن كتلة كال من الجسم 

 kg =20 b, M kg =25aM -أ
 kg =5 b, M kg =20aM -ب
 kg =15 b, M kg =20aM -ج
 kg =5 b, M kg =10aM -د

 
تلة ، كم ك 3m/s 01مقداره فاكتسبت تسارعا  5Nضرب العب البيسبول الكرة بقوة قدرها :  00سؤال 
 ؟الكرة

 kg 0.5د(     kg 50ج(    kg 5ب(   kg 0.6 (أ
 

  :حتى وذلك الصدمة أثناء في االنضغاط يمكنه صدمات بماص السيارات تزود : 03سؤال 
 يقل زمن التصادم وتقل القوة المؤثرة -أ

 يزداد زمن التصادم وتقل القوة المؤثرة -ب
 يقل زمن التصادم وتزادا القوة المؤثرة -ج
 وتزداد القوة المؤثرة يزداد زمن التصادم -د

 

  ، فإن 𝐵𝐸𝐾=𝐴𝐸𝐾، حيث  𝐴مثلي كتلة  𝐵، كتلة الجسم  𝐵,𝐴جسمان :  02سؤال 
  𝐵𝑣√=𝐴𝑣-د   𝐵𝑣=𝐴𝑣-ج  𝐵𝑣2√=𝐴𝑣 -ب 𝐵𝑣=2𝐴𝑣 -أ

 

 

( تتحرك  𝑘𝑔 61.1( ، ويقفز في عربة كتلُتها )  𝑚/𝑠 5.1يركض علي شرقًا بسرعة )   : 01سؤال 
 علي( ؛ فما مقداُر سرعة حركة  𝑘𝑔 51)  علي( ، إذا علمت أن كتلة  𝑚/𝑠 1شرقًا بسرعة مقدارها ) 

 جاهها ؟اتمعا؟ وما  والعربة

 غربا    3 د(   غربا   m/s 4.4ج(      شرقا   m/s 4.4ب(   شرقا    m/s 3 (أ
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 اإلجابات
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