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  ن 2 : ولالتمرين األ
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  ن 8 :الثاني تمرينال

، فصدمته بسرعة أفقية  0.08cmباتجاه لوحة خشبية مثبت رأسيا، سمكها  m=0.01kgأطلق جندي رصاصة كتلتها 

v1=600m/s  400ته وخرجت منه أفقيا بسرعة واخترقm/s  .أحسب.  

  .التغير في الطاقة الحركية -1

  .الرصاصة ىعلالعمل الذي بذلته قوة مقاومة الخشب المؤثرة  -2

  فرض ىمتوسط قوة مقاومة الخشب للرصاصة، عل -3

  .أنها ثابتة القيمة 

  

  ن 10  التمرين الثالث
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400m/600m/s F
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