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Le mouvement 

 

 :1تمريه  

 – 213m/minت:  التالٍ السزعاث km/h الىحذة إلى حىل (1

16,6cm/s-- 25m/s. 

 : m/s بالىحذة التالٍت السزعاث عه عبز (2

8,3km/h – 44m/min – 101km/s 

 :2تمريه  

 مىضذة فُق راتي حامم ومظ إحذِ تسجيم أسفهً انشكم يمثم

 وختار τ=40ms َمتساَيت متتانيت زمىيت مذد خالل أفميت ٌُائيت

 .   ⃗    انفضاء معهم في نهتُاريخ أصال M0 تسجيم نحظت

 التالً الجذول مأل أتمم (1

 M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 المىضع

t(s)         

x(cm)         

 .M النقطت حزكت طبٍعت حذد (2

 . t6و  t2 اللحظتٍه بٍه المتىسطت السزعت احسب (3

 .M6و  M2 المىضعٍه فً اللحظٍت السزعت احسب (4

   السزعت متجهت مثل (5
 بسلم مناسب. ⃗⃗⃗⃗⃗

    ⃗    معلمفً ال M لحزكت الزمنٍت المعادلت اكتب (6

 :3تمريه  

 80km/h ليمتٍا ثابتت بسرعت مستميمي مسار َفك سيارة تىتمم

 .األرضي نهمرجع بانىسبت

 .السٍارة حزكت طبٍعت حذد (1

 ًئالبذ األفصىل أن علما الحزكت لهذه الزمنٍت المعادلت اكتب (2

 .x0=125m  هى t=0 اللحظت عنذ للسٍارة

 :4تمريه  

إزاحت  في متحرن جسم مه ومطت مسار أعالي انشكم يمثم

 مىتظمت. مستميميت

 tA=0 حٍث المتحزك للجسم  V السزعت قٍمت احسب (1

 . AB=400mو  tB=20sو

فً  للحزكت الزمنٍت المعادلت اكتب (2

 :كل حالت

 للمسار ٌنتمً O المعلم أصل حٍث   ⃗     المعلم فً .أ 

 .AO=5m بالمسافت A النقطت عه وٌبعذ

 للمسار ٌنتمً ’O المعلم أصل حٍث    ⃗      المعلم فً .ب 

 .O’B=1m بالمسافت B النقطت عه وٌبعذ

 .’Oو  O النقطتٍه مه المتحزك ٌمز لحظت أي فً (3

 :5تمريه  

 ٌُائي وضذ فُق خيال نحركت انمسافاث مخطظ جاوبً انشكم يمثم

 .أفمي

 .الخٍال حزكت طبٍعت حذد (1

 .الخٍال سزعت احسب (2

 .للحزكت الزمنٍت للمعادلت العذدي التعبٍز اعط (3

 .xM=5cm المىضع مه الخٍال مزور لحظت عٍه (4

 . t=0,06sاللحظت عنذ الخٍال أفصىل عٍه (5

 :6تمريه  

 تىجس ، d=10cm لطرٌا دائرة متحرن جسم مه M ومطت مسار

 .ثابتت زاَيت بسرعت انذليمت في دَرة 222 انىمطت

 .M النقطت حزكت طبٍعت حذد (1

 .M للنقطت الزاوٌت السزعت قٍمت rad/s بالىحذة اعط (2

 .الحزكت لهذه والتزدد الذور حذد (3

 .M لنقطتل  الخطٍت السزعت قٍمت حذد (4

 :7تمريه  

 ، مستميمي طريك عهّ انمىحّ وفس في A َ B سيارتان تتحرن

 صمأ عىذ.VA=72km/hَ VB=90km/hثابتتان سرعتاٌما

 انفضاء معهم أصم  O ومطت مه A انسيارة تمرt0=0 انتُاريخ

 .O انىمطت وفس مهB انسيارة t1=30s نحظت في َتمر  ⃗    

 . m/s بالىحذة VBو  VA السزعتٍه قٍمتً عٍه (1

 .  ⃗    فً سٍارة كل لحزكت الزمنٍت المعادلت اكتب (2

 مىضع واستنتج. Aبالسٍارة  B السٍارة التحاق تارٌخ حذد (3

 .االلتحاق

 مزور عنذ السٍارتٍه بٍه تفصل التً d المسافت احسب (4

3min. 
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