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:1تمرین 

.یعتبر كوكب زحل الكوكب الذي لھ أكبر عدد من االقمار التابعة لھ
=یدور ھذا األخیر في مسار دائري شعاعھ . أكبراألقمار الخمسون التابعة لھ ھو تیتان  1,22.10

Tودوره المداري  = 15,9.
.بین أن حركة تیتان دائریة منتظمة-1
.كتلة زحلو و أثبت تعبیر الدور المداري بداللة -2
.أحسب كتلة زحل-3

=: ثابتة التجاذب الكوني : نعطي  6,67.10 ( . )
:2تمرین 

ℎیدور قمر اصطناعي حول األرض على اتفاع  = .من سطح األرض 205
=كتلة القمر االصطناعي  87,3.

:أحسب
.الدور المداري للقمر اإلصطناعي و استنتج تردد دورانھ-1
.سرعتھ -2
.المماسي واستنتج تسارعھ الكليتسارعھ المنظمي وتسارعھ-3
.شدة القوة المطبقة علیھ من طرف األرض-4

:نعطي
=:   شعاع األرض 6380
=: كتلة األرض  5,98.10

=: ثابتة التجاذب الكوني  6,67 . 10 ( . )
:3تمرین 

كتلة تمكن كل من دراسة حركة األرض حول الشمس ودراسة حركة األقمار اإلصطناعیة حول األرض ، من مقارنة 
)الشمس  )كتلة األرض ب ( ).
:معطیات

=: الدور المداري لحركة األرض حول الشمس  365.
:شعاع المدار الدائري لحركة مركز األرض حول الشمس  = 1,5.10.

=: دور دوران األرض حول محورھا القطبي  1.
)نعتبر قمرا اصطناعیا  و شعاعھ في ساكنا بالنسبة لألرض ، كتلتھ (

=: المعلم المركزي األرضي ھو 4,2.10.
)نھمل تأثیر باقي الكواكب على كل من األرض  )والقمر اإلصطناعي ( ) .

.أنظر الشكل

منتدیات علوم الحیاة و األرض بأصیلة



.ما ھي الشروط التي یجب أن تتوف لیكون قمر إصطناعي ساكنا بالنسبة لألرض -1
)بتطبیق القانون الثاني لنیوتن على القمر اإلصطناعي -2 في المعلم المركزي األرضي ، أثبت أن تعبیر متجھة تسارع (

)مركز قصور القمر  ⃗: ھو ( = . الواحدیة المنظمیة لمعلم فریني النتجھة⃗ثابتة التجاذب الكوني ، و ، حیث ⃗
)بین أن حركة القمر اإلصطناعي -3 .في المعلم المركزي األرضي ، منتظمة ودائریة (
)للقمر ، تعبیر الدور المداري و و استنتج بداللة -4 . حول األرض (
.و بداللة ، أوجد تعبیر الثابتة =: یعبر عن القانون الثالث لكیبلیر بالعالقة -5

=: أحسب كتلة األرض علما أن كتلة الشمس تقارب . و و  و بداللة حدد تعبیر النسبة -6 2.10
:4تمرین 

األقمار اإلصطناعیة في مدارات دائریة وذلك من أجل تقدیم  مجموعة من الخدمات یدور حول األرض مجموعة من 
ومن بین ھذه األقمار نجد أقمارا نقول إنھا ساكنة بالنسبة .....لإلنسان ، كاإلتصال ومراقبة أحوال الطقس والحدود الجغرافیة 

.لألرض 
ة لألرض تم وضعھ في مداره على ارتفاع الھدف من ھذا التمرین ھو دراسة حركة قمر اصطناعي ساكن بالنسب ℎ = .بالنسبة لسطح األرض 36000

:معطیات 
=: ثابتة التجاذب الكوني  6,67.10 ( . )

=: كتلة األرض  5,98.10.
=: شعاع األرض  6350

.ماھو المعلم الذي نختاره لدارسة ھذه األقمار -1
.توفیرھا لیكون القمر الإلصطناعي ساكنا بالنسبة لألرض ما ھي الشروط الواجب -2
⃗مثل على تبیانة القمر اإلصطناعي في مداره حول األرض ثم بین القوة المطبقة علیھ -3 ومتجھة ⃗ومتجھة سرعتھ /

.⃗تسارعھ 
.أحسب قیمتھا . ℎو و و أوجد تعبیر سرعة القمر بداللة -4
.الثالث لكیبلیر أثبت القانون-5
. استنتج الدور المداري بالنسبة لألرض ، ماذا یمثل ھذا الدور بالنسبة لألرض -6

منتدیات علوم الحیاة و األرض بأصیلة


