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                      م الجامعى:                                       الشعبة:االسم:                                                         الرق

 
 

  17←1ضع دائرة على اإلجابة الصحيحة فى هذه الورقة لألسئلة من 

 

 األرض؟ سطح عن ارتفاع العمارةفما هو  s 2.5فوصل إلى األرض بعد مضى  أعلى عمارةإذا سقط حجر من  -1

a) 45.355 m b) 30.625 m c) 78.333 m d) 24.555 m e) 88.675 m 

 
 هو ن سرررطح األرضالمبنى ع  ارتفاع إذا كانف األفقي, االتجاه في m/s 30مقدارها  ابتدائي بسررررع   مبنىقذف حجر من أعلى  -2

30 m  الحجر قبل مالمسته  األرض مباشرة:سرع   فيكون مقدار 

a) 23.4 m/s b) 14.9 m/s c) 32.8 m/s d) 38.6 m/s e) 49.6 m/s 

 
ند عند  قط  األصررل, اع m/sj2 – i3= ( 0v (بتسررارع بابو اكا و سرررعته   xyالمسررتو   فيتحرك جسرري    = 0tعند زمن  -3

 , ماهو تسارع الجس ؟ v = (9i + 7j) m/sكا و سرعته  t = 3 sزمن 

a) (5i +3j) m/s2 b) (2i +6j) m/s2 c) (4i +3j) m/s2 d) (2i +9j) m/s2 e) (2i +3j) m/s2 

 
 تسرراا   Fبقوة أفقي    السررينياتجاه المحور  في دفع ح خشررنموضرروع على سررط m كتلتهجسرر   -4

5
1
,  F2مقدارها  في  فس االتجاه أخر  ا , افى  فس الوقو سرح  الجسر  بقوة أفقي ازن الجسر   

  ؟ االحتكاكماهو مقدار معامل فبسرع  بابت  إذا تحرك  الجس  ف

a) 0.3 b) 0.4 c) 0.5 d) 0.6 e) 0.7 

 
 تصنع زااي    N 40بواسط  قوة مقدارها  25ºبزااي   األفقيإلى أعلى سطح مائل أملس يميل على  N 49ز ه سح  جس  ا  -5

30º ماهو مقدار تسارع الجس ؟ مع السطح المائل , 

a) 2.79 m/s2  b) 21.74 m/s2  

c) 7.70 m/s2  d) 12.09 m/s2  

e) 15.68 m/s2  

 
هو مقدار محصرررل  القوة ما m 800 صرررط قطره  أفقي دائريمسرررار  في m/s 80ا بسررررع  مقداره تطيراسرررتعراضررري   طائرة -6

 ؟ kg 75كتلته  الذيالمؤبرة على الطيار 

a) 800 N b) 900 N c) 100 N d) 500 N e) 600 N 

 
 تيالماهو مقدار سرررع  الجسرر  عند اللح      2m/s 4بتسررارع مماسررى مقداره  m 2 صررط قطره  دائريمسررار  فييتحرك جسرر   -7

 ؟ 2m/s 6للجس   ع الكلييصبح فيها التسار

a) 3 m/s b) 6 m/s c) 9 m/s d) 12 m/s e) 15 m/s 

 
مقدار سرع   أزداد إذااألفقي. فمع  37ºتصنع زااي   N 16خشن بواسط  قوة مقدارها  أفقيعلى سطح  kg 3سح  جس  كتلته  -8

 أبناء تلك اإلزاح ؟ االحتكاكمقدار الشغل المبذال بواسط  قوة فماهو   m 5إزاح  مقدارها  في m/s 6إلى  m/s 4من  الجس 

 

a) -98 J b) -32 J c) -16 J d) 64 J e) -34 J 

 
, فما هو عزم القصور الذاتي   rad/s 200لتسريع مراح  من السكون لتصل إلى السرع  الزااي   J 3000إذا بذل شغل مقداره  -9

 للمراح ؟
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a) 0.5 kg.m2 b) 0.15 kg.m2 c) 1.5 kg.m2 d) 1.3 kg.m2 e) 3.2 kg.m2 

 
يج  أن يعطيها الموتور إلى المصرررررعد  التيلقدرة أقل قيم   ل , ماهى kg 800ايحمل حمول  كتلتها  kg 1000مصرررررعد كتلته  -10

 ؟  m/s 3ليصعد بسرع  بابت  مقدارها 

a) 52.92 kW b) 33.51 kW c) 101.2 kW d) 23.65 kW e) 78.93 kW 

 
 

 

 

 عن سررطح األرض فإذا كا و سرررع  الجسرر  m 6 ارتفاعهمن أعلى سررطح مائل خشررن من السرركون   kg 20كتلته  ينزلق جسرر  -11

 ؟االحتكاكمقدار الطاق  الميكا يكي  المفقودة بواسط  قوة  فماهو,   m/s 8  المائل  هاي  السطح عند

a) -536 J b) -670 J c) 345 J d) -770 J e) 110 J 

 
 ضررغط مسرراف  فإذا,  أفقيبحيث أن طرفه السررفلى متبو على سررطح   رأسررياضررع  في ( m 600 N/ه )بابو قوت  ابضاضررع  -12

20 cm 4 جس  كتلته   عليه ااضع kg يصل إليه الجس ؟ ارتفاعماهو أقصى ف, ب  ترك ليتمدد قاذفاً الجس  إلى أعلى 

a) 46 cm b) 36 cm c) 41 cm d) 31 cm e) 20 cm 

 
ً  حال  سرركون في kg 8جسرر  رخر كتلته  اصررطدم مع m/s 5بسرررع  يتحرك  kg 2تلته جسرر  ك -13 ماهى  .االتصررق به اتحركا معا

 الطاق  الحركي  المفقودة  تيج  هذا التصادم؟

a) 12 J b) 20 J c) 27 J d) 8 J e) 31 J 

 
اصرطدم تصرادماً مر اً أحاد  البعد مع يني الموج  للمحور السر هفي االتجا m/s 2بسررع  مقدارها يتحرك  kg 5 جسر  كتلته  -14

  بعد التصادم؟ ى الطاق  الحركي  الكلي  للجسمينفي االتجاه المعاكس. ماه m/s 3يتحرك بسرع  مقدارها  kg 4جس  رخر كتلته 

a) 33 J b) 61 J c) 16 J d) 28 J e) 42 J 

 
 هاي  هذه الفترة ) على فرض  فيهو مقدار سرررعته الزااي  , ما  s 17دارات فى  8الداران من السرركون اعمل  فيبدأ إطار  -15

 أن تسارعه الزااي بابو(؟

a) 16 rad/s b) 5.9 rad/s c) 2 rad/s d) 9.2 rad/s e) 2.5 rad/s 

 
شكل.  kg 4=  2mبجس  رخر كتلته  يمر على بكرة  صل عبر خيط خفيطمت  kg 5=  1mجس  كتلته  -16 إذا  كما هو موضح بال

تدار حول محور عدي  كا و ا كاك ا صررررررط قطرها لبكرة  اكان  ,R = 0.2 mاالحت

2T  =اقيم  الشررد  N 31.5=  1Tاكا و قيم  الشررد  , 2m/s 3.5هو  2mتسررارع الكتل  

14 N  ماهو عزم القصور الذاتي للبكرة؟  

 

 

 

 

 
تشرركل أضررالعه أربع  قضرربان   m × 4 m 2.5 مسررتطيل أبعاده سعلى رؤا kg 0.4أربع كتل متشررابه  قيم  كل منها  ببتو -17

منتصرررط الضرررلع القصرررير للمسرررتطيل ايواز   فيلهذه المجموع  حول محور يمر  الذاتيماهو عزم القصرررور  يمكن إهمال كتلتها.

  الضلع الكبير؟

a) 3.4 kg.m2 b) 4.1 kg.m2 c) 2.5 kg.m2 d) 1.6 kg.m2 e) 5.3 kg.m2 

 
 

a) 0.2 kg.m2  b) 1.7 kg.m2  

c) 4.2 kg.m2  d) 7.8 kg.m2  

e) 0.9 kg.m2  

2m 

m1 


