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  التاريخ ميكانيكا الموضـوع

من االمتحانز 010 الدرجه ساعتان   

 

 
 

 )نموذج استرشادي(

 ليات الهندسة بالجامعات المصرية امتحان مسابقة االلتحاق بك

 لطالب المعاهد الفنية والثانوية الصناعي

 

 

 اختر االجابة الصحيحة

 الدرجة

   2 

1. 
 

 ٣٫٥٣أ.  ١٫2٧ب. 

  ج. ال يوجد ٦٫٣٧د. 
 الدرجة

   2 
سم ويرتكز القضيب فى وضع أفقى على دعامتين ملساوتين عند النقطتين  ١٥٠. أ ب قضيب غير منتظم وزنه و نيوتن وطوله 2

نيوتن أصبح القضيب على وشك الدوران ، واذا علق  ١2ه سم اذا علق من أ وزن قدر ٣٥سم ، ب د =  ٣٥ج ، د حيث أ ج = 
 نيوتن أصبح القضيب على وشك الدوران. أوجد بعد وزن القضيب عن نقطة أ. 2٠من ب وزن قدره 

 

 أ. ال يوجد سم ٦٥ب. 

  سم ٣2٫٥ج.  سم ١٣٠د. 
 الدرجة

   2 
سم والكبرى مقدارها  ٦٦٫٦٧ب خفيف أ ب طوله نيوتن وتؤثر فى الطرف أ من من قضي ٣٠٫٠. قوتان متوازيتان صغراهما ٣

نيوتن ويبعد خط عملها عن الطرف ب بمقدار  ل. أوجد قيمة   ١٠٫٠نيوتن تؤثر فى الطرف ب فاذا كان مقدار محصلتهما   ٤٠٫٠
 ل.

 

 أ. ال يوجد سم ٤٠٠٫٠ب. 

  سم ٣٠٠٫٠ج.  سم 2٠٠٫٠د. 
 الدرجة

   2 
سم / ثانية فى خط مستقيم على مستوى أفقى أملس فصدمت كرة  ٧٠عة مقدارها جم تتحرك بسر ٥٠٠. كرة ملساء كتلتها ٤

سم /  ٤٠سم / ثانية فزادت سرعة الكرة الثانية الى  2٠جم تتحرك فى نفس االتجاه بسرعة مقدارها  ٣٠٠أخرى ملساء كتلتها 
 ثانية أوجد  طاقة الحركة المفقودة نتيجة التصادم.

 

 جول ٣٫٠٦أ.  جول ٤٫٠٨ب. 

  ج. ال يوجد جول 2٫٠٤. د
 الدرجة

   2 
سم ونقطة م  ٧٫٥سم ، ب ج =  ٤٫٥سم ، أ د =  ٤. ا ب ج د شبه منحرف فيه أ د // ب ج ، ب أ عمودى على أ د . أ ب = ٥

نيوتن فى األضالع أ ب ، أ د ، د ج  ٥٣،  2٠،  ٣٤،  ٣٠،  2٠سم( أثرت القوى  ٤٫٥هى مسقط نقطة د على ب ج )ب م = 
 ج أ على الترتيب. أوجد مقدار عزم االزدواج المكافئ.، م د ، 

 

 نيوتن . سم ٣٠أ.  نيوتن . سم ٦٧٫٥ب. 

  نيوتن . سم 2٧ج.  د. ال يوجد
 الدرجة

   2 
سم. علقت الصفيحة  ١٠سم وطول ب ج =  ١٣. صفيحة رقيقة على شكل مثلث متساوى الساقين أ ب ج ، فيها أ ب = أ ج = ٦

ثقل  ٨٠٠أس أ بواسطة مسمار أملس بحيث كانت حرة الدوران . أثر عليها ازدواج فى مستواها مقداره من ثقب صغير عند الر
 جم .سم فاتزنت الصفيحة بحيث أصبح الضلع أ ب أفقيا. أوجد وزن الصفيحة.

 

 أ. ال يوجد ثقل كجم 2٧٠٫٨٣ب. 

  ثقل كجم ١٦2٫٥ج.  ثقل كجم ١٠٨٫٣٣د. 
 الدرجة

   2 
فكم تكون قراءة  2متر / ث 2٫٥كجم من ميزان زنبركى فى سقف مصعد. اذا هبط المصعد بعجلة  ١/2 . علق جسيم كتلته٧

 الميزان عندئذ؟
 

 ثقل كجم ٠٫٩٣أ.  ثقل كجم ٠٫٥٦ب. 

  ثقل كجم ٠٫٣٧ج.  د. ال يوجد
 الدرجة

   2      
تل متساوية مقدار كل منها ك عند ب ، سم وضعت ثالث ك ٤سم ، ب ج =  ٣ا ب ج مثلث قائم الزاوية فى ب فيه ا ب =  .8

 .منتصف ا ب ، منتصف ا ج . باعتبار أن نقطة األصل هى ب ، اب رأسى ، ب ج أفقى أوجد البعد الصادى لمركز الثقل
 

 

 فر سمصأ.  سم ١ب. 

  سم 2ج.  سم ٣د. 
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 الدرجة

   2 
كم / ساعة  ١١٤ة أخرى ب قادمة فى االتجاه المضاد . تسير سيارة أ على طريق مستقيم وكان مقدار سرعتها بالنسبة لسيار٩

كم / ساعة. أوجد مقدار سرعة  ٧٦، وعندما خفضت السيارة أ سرعتها الى النصف أصبح مقدار سرعتها بالنسبة للسيارة  ب 
 السيارة ب.

 

 كم / ساعة ٨٠أ.  كم / ساعة ٦٠ب. 

  ج. ال يوجد كم / ساعة ٣٨د. 
 الدرجة

   2 
جم فى خط مستقيم واحد على نضد أفقى أملس وفى اتجاهين متضادين بالسرعتين   ٣١2جم ،  ١2٤ان كتلتاهما . تتحرك كرت١٠
سم / ث على الترتيب. فاذا علمت أن الكرتين تحركتا بعد التصادم كجسم واحد فاحسب مقدار دفع أى من  22سم / ث ،  ٨٨

 الكرتين على األخرى.
 

 م سم / ثج ١١2٥٠أ.  جم سم / ث ٩٧٦١٫2٨ب. 

  جم سم / ث ١٨٧٥٠ج.  د. ال يوجد
 الدرجة

   2 
سم ويرتكز القضيب فى وضع أفقى على دعامتين ملساوتين عند  ١٥٠. أ ب قضيب غير منتظم وزنه و نيوتن وطوله ١١

ن ، نيوتن أصبح القضيب على وشك الدورا ٧٥سم اذا علق من أ وزن قدره  ٣2سم ، ب د =  ٣٩النقطتين ج ، د حيث أ ج = 
 نيوتن أصبح القضيب على وشك الدوران. أوجد وزن القضيب. ١2٥واذا علق من ب وزن قدره 

 

 أ. ال يوجد نيوتن ٤2٫٦ب. 

  نيوتن ١٠٫٦٥ج.  نيوتن ٨٧٫٦٦د. 
 الدرجة

   2 
دم متر عن سطح األرض. وبعد ثانية واحدة اصط ١٣كجم من شرفة عمارة ارتفاعها  2. سقطت كرة من المطاط كتلتها ١2

 متر / ث وكونا جسما واحدا. أوجد سرعتهما المشتركة بعد التصادم. ٦٠جم يتحرك ألعلى بسرعة  2٥٠بها جسم مدبب كتلته 
 

 أ. ال يوجد متر / ث ٣٫٠٧ب. 

  متر / ث ٤٫٠٩ج.  متر / ث 2٫٠٤د. 
 الدرجة

   2 
صلب فإرتدت رأسياً ألعلى ألقصى إرتفاع  أمتار عن سطح أفقى ١٦كجم من إرتفاع  ٠٫٦. سقطت كرة من المطاط كتلتها ١٣

 ثانية. أحسب رد فعل األرض على الكرة. ٠٫١٤٣متر وكان زمن تالمس الكرة باألرض  ٤لها وقدره 
 

 نيوتن ١١١٫٤أ.  ب. ال يوجد

  نيوتن ٣٦٫٧١ج.  نيوتن ٧2٫١٤د. 
 الدرجة

   2 
سم من أحد الطرفين ،  ٩مثبت فى الساق من نقطة على بعد  سم معلقة أفقيا بخيطين رأسيين أحدهما ٣٦. ساق خفيفة طولها ١٤

سم من الطرف اآلخر ومعلق من الطرفين ثقلين متساويين فاذا كان كال من الخيطين يتحمل شدا  ١٥واآلخر من نقطة على بعد 
 نيوتن ، فأوجد مقدار الشد اآلخر. ٥٤ال يزيد عن 

 

 نيوتن ١٨أ.  نيوتن ٩ب. 

  تننيو ٣٦ج.  د. ال يوجد
 الدرجة

   2 
سم / ث. واذا كان  ٦١سم / ث فاصطدمت بحائط رأسى وارتدت أفقيا بسرعة  ٨٤جم قذفت أفقيا بسرعة  2٦٠. كرة كتلتها ١٥

 من الثانية فأوجد مقدار قوة دفع الحائط على الكرة بثقل الكيلوجرام. ١/2٨زمن تالقى الكرة بالحائط 
 

 ثقل كجم ٠٫٥أ.  ثقل كجم 2ب. 

  ج. ال يوجد ثقل كجم ١٫٠٨د. 
 الدرجة

   2 
ه ومعامل االحتكاك بين الكتلة ٣٠ثقل كجم على مستوى يميل على األفقى بزاوية قياسها  ٤. وضعت كتلة من الخشب تزن ١٦

ثقل كجم تعمل فى خط أكبر ميل للمستوى وألعلى، هل يكون  ٣اذا اتزنت الكتلة تحت تأثير قوة مقدارها  ٠٫٤والمستوى يساوى 
 لجسم على وشك الحركة.ا

 

 أ. ب. ليس اي من اإلجابات

   ج. نعم د. ال
 الدرجة

2 

17. 
 

 أ. ال يوجد ثقل كجم سم ٣٤٦٤٫٥ب. 

  ثقل كجم سم ١٣٩٥٫٧٦ج.  ثقل كجم سم 2٠٧٨٫٧د. 
 الدرجة

   2       

18. 
 

 جول 2٧٠-أ.  جول ١٨٠-ب. 

  ج. ال يوجد جول ٩٠-د. 
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 الدرجة

   2    

19. 
 

 ٤٫٤٣أ.  ب. ال يوجد

  ٦٫٦٤ج.  ٨٫٨٦د. 
 الدرجة

   2 
سم. فاذا  ٤٨سم / ثانية على هدف خشبى ثابت فاستقرت فيه بعد أن قطعت مسافة  2٤٠. أطلقت رصاصة أفقيا بسرعة 2٠

اذا  سم فأوجد كتلتة الرصاصة بالجرام ٣٦أطلقت نفس الرصاصة بنفس السرعة على هدف ثابت من نفس نوع الخشب سمكه 
 داين. ٣٥٠٠٠علمت أن مقاومة الخشب لحركة الرصاصة تساوى 

 

 جم ٥٨٫٣٣أ.  جم ١٠٥ب. 

  ج. ال يوجد جم ١٤٠د. 
 الدرجة

   2 
جم وتحركتا معا كجسم واحد  ١٣2٠جم تتحرك فى خط مستقيم أفقى اصطدمت بكرة أخرى ساكنة كتلتها  ٦٠٠. كرة كتلتها 2١

 سم/ ث اوجد السرعة المشتركة بعد التصادم. ٧2التصادم مباشرة = وكانت سرعة الكرة األولى قبل   -
 

 أ. ال يوجد سم / ثانية ٣٠ب. 

  سم /  ثانية 22٫٥ج.  سم / ثانية ١٠د. 
 الدرجة

 2 

22. 
 

 كجم متر / ث  ٣٥٫٧٨أ.  ب. ال يوجد

  كجم متر / ث  ٩٨٫٤٤ج.  كجم متر / ث  ٥٣٫٦٧د. 
 الدرجة

   2 
متر عن سطح األرض. وبعد ثانية واحدة اصطدم بها  ١٥كجم من شرفة عمارة ارتفاعها  ٣المطاط كتلتها  . سقطت كرة من2٣

 متر / ث وكونا جسما واحدا. أوجد سرعتهما المشتركة بعد التصادم. ٦٠جم يتحرك ألعلى بسرعة  2٧٠جسم مدبب كتلته 
 

 متر / ث ٤٫٠٤أ.  ب. ال يوجد

  ث متر / ٣٫٠٧ج.  متر / ث ٥٫٠٩د. 
 الدرجة

   2 
سم ، علق القضيب من طرفيه أ ، ب بواسطة خيطان رأسيان بحيث كان  ٩٠نيوتن طوله  ١٤. قضيب أ ب منتظم وزنه 2٤

نيوتن من نقطة على القضيب بحيث كانت قوة الشد فى أحد الخيطين ضعف قوة  ٧٠القضيب فى وضع أفقى. علق وزن قدره 
 ين هذه النقطة والطرف أ.الشد فى الخيط اآلخر. احسب المسافة ب

 

 سم 2٧أ.  ب. ال يوجد

  سم 2٠ج.  سم ٣٠٫٥د. 
 الدرجة

  2 

25. 
 

 أ. ال يوجد و 2٫٥ب. 

  و ١٫٦٧ج.  و ٣٫٣٣د. 
 الدرجة

   2       

26. 
 

 جول ١٠٠٫2٥أ.  جول 2٠٠٫٥ب. 

  جول ٣٠2٫٥ج.  د. ال يوجد
 الدرجة

   2 
متر / ث على الترتيب. أوجد سرعة  ٣٥كم / ساعة ،  ٧٥٫٦. جسمان أ ، ب يتحركان على خط مستقيم وكانت سرعتاهما 2٧

 الجسم أ بالنسبة للجسم ب اذا كان الجسمان يسيران فى اتجاهين متضادين.
 

 أ. ال يوجد م / ث ١٠٠ب. 

  م / ث 2٥ج.  م / ث ٥٦د. 
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 الدرجة

   2 
ثقل جم ثم قمنا بتعليق القضيب  ٨سم. اذا علقنا من طرفى القضيب وزنين كل منهما  2٠تظم طوله . أ ب قضيب غير من2٨

سم( فان القضيب يتزن فى وضع أفقى. واذا غيرنا الوزنين بوزنين آخريان  ٨بواسطة حبل رأسى من نقطة ج )حيث أ ج = 
سم(. أوجد الشد فى حبل التعليق فى  ٨٫٥)حيث أ د = ثقل جم فان القضيب يتزن أفقيا اذا علق من نقطة د  ١٤قيمة كل منهما 

 الحالة الثانية.
 

 ثقل جم ٤٨أ.  ثقل جم ٧2ب. 

  ثقل جم ٩٦ج.  د. ال يوجد
 الدرجة

    2     

29. 
 

 أ. ال يوجد جول ٥٤٠٫٠ -ب. 

  جول 2٧٠٫٠ -ج.  جول ١٠٨٠٫٠ -د. 
 الدرجة

   2 
سم. فاذا أطلقت  ٤٠نية على هدف خشبى ثابت فاستقرت فيه بعد أن قطعت مسافة سم / ثا 2٠٠. أطلقت رصاصة أفقيا بسرعة ٣٠

سم فأوجد السرعة التى تنفذ بها الرصاصة اذا  ٣٠نفس الرصاصة بنفس السرعة على هدف ثابت من نفس نوع الخشب سمكه 
 داين. ٣٥٠٠٠علمت أن مقاومة الخشب لحركة الرصاصة تساوى 

 

 سم / ث ١٠٠أ.  ب. ال يوجد

  سم / ث ٥٠ج.  سم / ث ١٥٠د. 
 الدرجة

   2 
نيوتن يمكنه الدوران بسهولة فى مستوى رأسى حول مفصل عند طرفه أ. أثر  2٠٥متر ووزنه  ٤. أ ب قضيب منتظم طوله ٣١

ه. ٤٥على القضيب ازدواج عمودى على مستوى دوران القضيب جعله يميل على الرأسى فى وضع االتزان بزاوية مقدارها 
 قدار رد فعل المفصل على القضيب.أوجد م

 

 نيوتن ١٠٠أ.  نيوتن ٤١٠ب. 

  ج. ال يوجد نيوتن 2٠٥د. 
 الدرجة

   2 
متر( على  ٦متر يرتكز عند الطرف أ وعند النقطة ج )أ ج =  ٨ثقل كجم طوله  ٤٠. أ ب لوح خشبى أفقى منتظم وزنه ٣2

اللوح الخشبى. أوجد رد الفعل عند الدعامة أ عندما يكون  ثقل كجم على هذا ٨٠دعامتين ملساوتين . يتحرك رجل وزنه 
 الرجل فى منتصف المسافة أ ج.

 

 ثقل كجم ١٠٦٫٦٧أ.  ثقل كجم 2٦٫٦٧ب. 

  ثقل كجم ٥٣٫٣٣ج.  د. ال يوجد
 الدرجة

  2 

33. 
 

 أ. ال يوجد نيوتن ١٨٫٧٥ب. 

  نيوتن ١٣ج.  نيوتن ٦٫2٥د. 
 الدرجة

   2 
جم فى حوض مملوء بسائل لزج فاذا كانت مقاومة السائل تتناسب مع سرعة الكرة داخل  2١٠كتلتها  . سقطت كرة زجاجية٣٤

سم / ث فأوجد كمية حركة الكرة فى السائل  ١٨)ثالثة أرباع( وزن الكرة عندما كانت سرعتها  ٣/٤السائل وأن المقاومة تساوى 
 عندما تصبح سرعتها منتظمة.

 

 جم سم / ث 2٠٠٠أ.  جم سم / ث ٨٠٠٠ب. 

  جم سم / ث ٥٠٤٠ج.  د. ال يوجد
 الدرجة

   2 
وكانت أقصى سرعة تتحرك بها السيارة  ١/١2٠أطنان تصعد على مستوى يميل على األفقى بزاوية جيبها  ٦. سيارة كتلتها ٣٥
 ثقل كجم.. ٣٠٠كم / ساعة . أحسب قدرة السيارة بالحصان اذا كانت مقاومة الهواء ٣٦

 

 أ. ال يوجد نحصا ٩٣٫٣٣ب. 

  حصان ٤٦٫٦٧ج.  حصان ٧٠د. 
 الدرجة

  2 

36. 
 

 ١٠٫٠أ.  2٫٥ب. 

  ١٥٫٠ج.  د. ال يوجد
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 الدرجة

   2 
 متر / ثانية أوجد طاقة حركة القذيفة. ٦٠كجم وتسير بسرعة  ٥٠٠. قذيفة كتلتها ٣٧

 

 أ. ال يوجد جول ٩٠٠٠٠٠ب. 

  جول ١٨٠٠٠٠٠ج.  جول ٤٥٠٠٠٠د. 
 الدرجة

   2 
بادئا من السكون. فاذا كانت مقاومة الطريق  ١/٣كجم طريقا خشنا يميل على األفقى بزاوية جيبها  ٣2٠. تهبط سيارة كتلتها ٣٨

 كجم متر / ث. ٧٩٠٠من وزنها فاوجد الزمن الالزم لكى تكتسب كمية حركة  ١/١2لحركة السيارة تساوى 
 

 ثانية ٥٫١أ.  ثانية ١٥٫٣١ب. 

  ثانية ١٠٫٠٨ج.  د. ال يوجد
 الدرجة

2 

39. 
 

 ١2٫٥أ.  2٥ب. 

  ج. ال يوجد ٥٠د. 
 الدرجة

 2     

40. 
 

 نيوتن ٧٫٥أ.  نيوتن ١٥ب. 

       ج. ال يوجد نيوتن 22٫٥د. 
 الدرجة

   2  
على ( متر ٦= أ ج )متر يرتكز عند الطرف أ وعند النقطة ج  ٨ثقل كجم طوله  ٤٠أ ب لوح خشبى أفقى منتظم وزنه ـ  ١٤

أوجد رد الفعل عند الدعامة ج عندما يكون الرجل فى . ثقل كجم على هذا اللوح الخشبى ٨٠يتحرك رجل وزنه  . دعامتين ملساوتين 

. منتصف المسافة أ ج  
 

 ثقل كجم ١٣٣٫٣٣أ ـ  ب ـ ال يوجد

  ثقل كجم ٣٣٫٣٣ج ـ  ثقل كجم ٦٦٫٦٧د ـ 
 الدرجة

   2  

 ٤2 ـ 
 

 نيوتن ٢٢٫٥أ ـ  نيوتن ١٤٫٤٣ب ـ 

  ج ـ ال يوجد نيوتن ٧٫٥د ـ 
 الدرجة

   2  
 حول القوة عزم أوجد ⃐ع ١٠ يساوى( ٣ ، ١) أ النقطة حول عزمها ⃐ص ٤+  ⃐س ٣=  ⃐قوة قـ  ٤٣

(٧ ، 2-) ب النقطة . 
 

 ⃐ع ٣٤ـ  أ ⃐ع ١٧ب ـ 

  ⃐ع ٦٨ـ  ج ال يوجدد ـ 
 الدرجة

   2  
ساعة ، / كم  ٥٠ن تتحرك على طريق أفقى بأقصى سرعة لها ومقدارها حصا ٢٥طن وقدرة محركها  ٢٫٥سيارة كتلتها ـ  ٤٤

. أوجد مقاومة الطريق لحركة السيارة  
 

 ثقل كجم ٦٧٫٥أ ـ  ب ـ ال يوجد

  ثقل كجم ١٣٥ج ـ  ثقل كجم ٣٣٫٧٥د ـ 
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 الدرجة

   2  
علقت الصفيحة من . سم ٨= ب ج سم وطول  ١٥= أ ج = صفيحة رقيقة على شكل مثلث متساوى الساقين أ ب ج ، فيها أ ب ـ  ٥٤

سم . ثقل جم  ٨٠٠أثر عليها ازدواج فى مستواها مقداره . ثقب صغير عند الرأس أ بواسطة مسمار أملس بحيث كانت حرة الدوران 

. أوجد وزن الصفيحة. فاتزنت الصفيحة بحيث أصبح الضلع أ ب رأسيا  
 

 ثقل كجم ٣١١٫٢أ ـ  ثقل كجم ١٣٠ب ـ 

  ج ـ ال يوجد مثقل كج ٦٢٦٫١٦د ـ 
 الدرجة

   2  
 ٧٠سم يتزن اذا ارتكز طرفه أ على مستوى أفقى أملس وارتفع طرفع ب بتأثير قوة مقدارها  ١٢٠أ ب قضيب غير منتظم طوله ـ  ٦٤

سم ويتزن القضيب ايضا اذا ارتكز الطرف ب على المستوى  ٢٠نيوتن تؤثر رأسيا الى أعلى فى نقطة تبعد عن الطرف ب بمسافة 

. أوجد وزن القضيب. نيوتن تؤثر رأسيا الى أعلى عند أ ٨٠فقى األملس وارتفع الطرف أ عنه بتأثير قوة مقدارها األ  
 

 نيوتن ٧٢٫٦٦أ ـ  نيوتن ١٣٨٫٣٣ب ـ 

  نيوتن ٢٨٨ج ـ  د ـ ال يوجد
 الدرجة

   2  
على دعامتين ملساوتين عند النقطتين  سم ويرتكز القضيب فى وضع أفقى ١٥٠أ ب قضيب غير منتظم وزنه  و  نيوتن وطوله ـ  ٧٤

نيوتن  أصبح القضيب على وشك الدوران ، واذا علق من  ٢٠سم اذا علق من أ وزن قدره  ٤٠= سم ، ب د  ٣٠= ج ، د  حيث أ ج 

. أوجد وزن القضيب. نيوتن أصبح القضيب على وشك الدوران ٣٠ب وزن قدره   
 

 نيوتن ١٠أ ـ  نيوتن ٢٢٫٥ب ـ 

  ج ـ ال يوجد نيوتن ٤٥د ـ 
 الدرجة

   2  
ساعة ، / كم  ١٢٠تسير سيارة أ على طريق مستقيم وكان مقدار سرعتها بالنسبة لسيارة أخرى ب قادمة فى االتجاه المضاد ـ  ٨٤

. أوجد مقدار سرعة السيارة أ. ساعة/ كم  ٨٠وعندما خفضت السيارة أ سرعتها الى النصف أصبح مقدار سرعتها بالنسبة للسيارة  ب   
 

 ساعة/ كم  ٤٠أ ـ  ساعة/ كم  ١٦٠ب ـ 

  ج ـ ال يوجد ساعة/ كم  ٨٠د ـ 
 الدرجة

   2  
ث و الثانى رأسى ألعلى / م ٤٨متر عن سطح األرض قذف جسيمان األول رأسى ألسفل بسرعة  ١٥٠من نقطة على ارتفاع ـ  ٩٤

واستغرق الجسيم المقذوف ألعلى    -ثانية  للوصول لألرض " ن" فاذا استغرق الجسيم المقذوف ألسفل زمن قدره -" ع"بسرعة ابتدائية 

. اوجد أقصى ارتفاع يصل اليه الجسيم المقذوف ألعلى من نقطة القذف"  ن٣" أمثال هذا الزمن للوصول الى سطح األرض  ٣  
 

 متر ٨٫٦٣أ ـ  متر ٣٤٫٥٢ب ـ 

  متر ١٣٫٨٩ج ـ  د ـ ال يوجد
 الدرجة

   2  

 ٥٠ ـ 
 

 ٢٫٥٥أ ـ  جدب ـ ال يو

  ١٫٢٧ج ـ  ٦٫٣٧د ـ 


