
 

 

 1تورين 
. أػظ ذؼثٛش ػاللح َٕٛذٍ نهرجارب انكَٕٙ يثشصا طثٛؼح انًمادٚش انًغرؼًهح  ٔ ٔدذذٓا فٙ انُظاو انؼانًٙ نهٕدذاخ (1

. أػظ ذؼشٚف ٔصٌ انجغى  (2

 . Po=980N /Kg ٕٚجذ ػهٗ عطخ األسض ٔصَّ m=100Kg كرهّ Sَؼرثش جغًا  (3

, أػظ ذؼثٛش انشذج انًشرشكح نمٕذٙ انرجارب انكَٕٙ تٍٛ انجغى ٔ األسض ػُذيا ٚكٌٕ انجغى ػهٗ عطخ األسض (3-1

g0=G. M/R      أٌ  ًَٓم دٔساٌ األسض دٕل َفغٓا تٍٛ  (3-2
2

 

. Mأدغة كرهح األسض  (3-3

. Ph يٍ عطخ األسض ٔصَّ hَؼرثش انجغى انغاتك ػهٗ اسذفاع  (4

. h ػهٗ اسذفاع ghأٔجذ شذج انُمانح  (4-1

.  ٚغأ٘ َصف ٔصَّ ػهٗ عطخ األسضS انز٘ ٚكٌٕ فّٛ ٔصٌ انجغى hأٔجذ االسذفاع  (4-2

 245N 1 cm يٍ عطخ األسض تاعرؼًال عهى h ػُذ اسذفاع  Sيثم ػهٗ شكم يرجٓح لٕج انرجارب انكَٕٙ انرٙ ٚطثمٓا األسض ػهٗ انجغى  (5

N Kg  ، ثاترح انرجارب انكَٕٙ    R=6400Kmشؼاع األسض : يؼطٛاخ 
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 2تورين 
Kg  MT=1,31.10ذٛراٌ ْٕ لًش كرهرّ  

23
RT=2,58.10 ٔشؼاػّ 

3
 Km ّٚذٕو دٕل صدم كرهر Kg Ms=5,688.10

26
  ٔ شؼاػّ 

Rs=6,03.10
4
Km  . انًغافح تًُٛٓاDST=1,2.10

6
Km    َٕٙثاترح انرجارب انك ٔ N Kg
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 G=6,67. 10
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. انًطثمح ػهٗ يٍ طشف ػهٗ ذٛراٌ  FS/Tادغة شذج لٕج انرجارب انكَٕٙ  (1 

:  ثى أدغة R ٔ شؼاػّ M ذؼثٛش شذج يجال انثمانح نكٕكة كرهرّ أػظ( 2

. شذج يجال انثمانح ػهٗ عطخ ذٛراٌ (2-1

شذج يجال انثمانح ػهٗ عطخ صدم   (2-2

:  ٔادغة ٔصٌ ْزا انجغى m=50Kgنذُٚا جغى كرهرّ  (3

ػهٗ عطخ صدم  (2-3ػهٗ عطخ ذٛراٌ                                        (3-1

 

 3تورين 
نركٍ . ( 1انشكم ) β°45= خٛظ يائم تضأٚح ذأثٛش ذذد  m=800g كرهرّ Sفٕق عطخ أفمٙ خشٍ ٚرذشن جغى صهة 

𝐹
. F=4N لٕج انخٛظ شذذٓا  

 Sاجشد انمٕٖ انًطثمح ػهٗ انجغى (1

دذد يًٛضاخ انمٕج  (2
𝐹
  

 ٔ انؼًٕدٚح نهمٕجاألفمٛح انًشكثرٍٛ  Fx  ٔ Fyأٔجذ ذؼثٛش  (3
𝐹
,  فٙ انًؼهى 

𝑗
   )      (o,

𝑖
  ،

  ثى ادغة لًٛرًٓا

 لٕج S ػهٗ انجغى األفمٙٚطثك انغطخ  (4
𝑅
 . R=6N ٔ شذذٓا φ °60 =  يائهح تضأٚح   

يثم انمٕذٍٛ (4-1
𝑅
  ٔ 

𝑃
↔2N    تاعرؼًال انغهى   1cm  .

 ٔ انؼًٕدٚح نهمٕجاألفمٛح انًشكثرٍٛ  Rx  ٔ Ryأٔجذ ذؼثٛش  (4-2
𝑅
,  فٙ انًؼهى 

𝑗
   )  (o,

𝑖
  ،

 ثى ادغة لًٛرًٓا  

  ػهًا أٌ االدركاكاخ يًٓهح يثم انمٕذٍٛ- 2شكم –  فٕق عطخ يائم Sُٚرمم انجغى  (5 

𝑅
  ٔ 

𝑃
↔2N    تاعرؼًال انغهى   1cm 

 

  4هرين ت
  0,5bar ٔذذرٕ٘ ػهٗ غاص يذصٕس تذاخهٓا ضغطّ   R=2cmذركٌٕ يذمُح اعطٕاَٛح انشكم يٍ يكثظ شؼاػّ  

ػهٗ ذثٛاَح تغٛطح دذد اذجاِ ٔيُذٗ انمٕج انضاغطح انًطثمح يٍ طشف انغاص ػهٗ انًكثظ   (1

ادغة شذج ْزِ انمٕج   (  2

 

           5تورين 

 ٌ يرش ػهٗ عٕادم انٛاتا5800 يٍ انغٕص تثاسجح ػهٗ ػًك 1985 ياسط 14ذًكٍ غٕاص نهثذث فٙ أػًاق انثذاس تراسٚخ 

P=5.10 ٔ أٌ  انضغظ فٙ ْزا انؼًك ٚمذس ب  d=20cm ادغة شذج انمٕج انضاغطح انًطثمح ػهٗ َافذج دائشٚح يٍ انثاسجح ػهًا أٌ لطشْا – 1
7
Pa 

  ادغة كرهح انُافذج، ػهًا أٌ شذج ٔصَٓا يغأٚح نشذج انمٕج انضاغطح– 2

  اششح عثة صؼٕتح صُغ غٕاصاخ لادسج ػهٗ انغٕص تؼًك اكثش – 3

 g=10 N/Kg              َأخز شذج يجال انثمانح 
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