
 

 

 التمرين الأول :
 ض.ر و مركز مساره هو مركز الأ 𝒓ية منتظمة، شعاع مساره هو حول الأرض بحركة دائر  𝒎كتلته  (𝑆)يدور قمر اصطناعي 

 معطيات :

𝑴𝑻كتلة الأرض :   = 𝟓, 𝟗𝟕. 𝟏𝟎𝟐𝟒 𝒌𝒈  

𝑮ثابتة التجاذب الكوني :   = 𝟔, 𝟔𝟕. 𝟏𝟎−𝟏𝟏 𝑺. 𝑰 

𝒓شعاع المسار الدائري :   = 𝟐, 𝟔𝟔. 𝟏𝟎𝟒 𝒌𝒎 

 

�⃗⃗� 𝑻مثل قوة التجاذب الكوني  -1 𝑺⁄ الشدة  التي تطبقها الأرض على القمر الاصطناعي و أكتب تعبير 𝑭𝑻 𝑺⁄  بدلالة𝑴𝑻  و

𝒎  و𝒓  و𝑮 . 

 في النظام العالمي للوحدات. 𝑮باستعمال معادلة الابعاد لثابتة التجاذب الكوني ، أعط وحدة  -2

=∨بين أن تعبير السرعة الخطية للقمر الإصطناعي في المرجع المركزي الأرضي هو :  -3 √
𝑮.𝑴𝑻

𝒓
 

 دور القمر الاصطناعي. 𝑻و  𝒓بدلالة  ∨أكتب تعبير السرعة  -4

 .𝑮و  𝒓و  𝑴𝑻بدلالة  𝑻 القمر الإصطناعي استنتج تعبير دور -5

 بلرالقانون الثالث لك -6

)بين أن النسبة  -6-1
𝑻𝟐

𝒓𝟑)  ثابتة بالنسبة لأي قمر اصطناعي يدور حول الأرض ، ثم أحسب قيمتها العددية محددا وحدتها

 في النظام العالمي للوحدات.

𝝅𝟐القمر الاصطناعي . نأخذ :   ةحركل𝑇 المداري دور الأحسب  -6-2 = 𝟏𝟎 . 

 

 المعطيات :

𝑴𝑺 كتلة الشمس = 𝟐. 𝟏𝟎𝟑𝟎 𝒌𝒈 

𝑹 نصف قطر مسار زحل = 𝟕, 𝟖. 𝟏𝟎𝟖 𝒌𝒎 

𝑮 ثابتة التجاذب الكوني = 𝟔, 𝟔𝟕. 𝟏𝟎−𝟏𝟏 𝑺𝑰 

 

ينطبق مع مركز قصور الشمس وفق حركة منتظمة ) الشكل  𝑂مركزه يدور كوكب زحل حول الشمس على مسار دائري 

1. ) 

 

�⃗⃗� 𝑺مثل  -1 𝑱⁄  القوة التي تطبقها الشمس على كوكب زحل ثم أعط تعبير𝑭𝑺 𝑱⁄ . 

 ب زحل في المرجع المركزي الشمسي الذي نعتبره غاليليا.ندرس حركة كوك -2

 عرف المرجع المركزي الشمسي. -2-1  

 لمركز قصور الكوكب زحل . 𝒂بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أوجد تعبير التسارع  -2-2  

 𝒓و  𝑴𝑺و كتلة الشمس  𝑮بدلالة  للكوكب في المرجع المركزي الشمسي ∨أوجد التعبير الحرفي للسرعة الخطية  -2-3  

 شعاع مسار زحل حول الشمس ، أحسب قيمتها . 

 ثم احسب قيمته.  ∨و السرعة  𝒓ل الشمس بدلالة لكوكب زحل حو 𝑻 المداري أوجد عبارة الدور -3

 لر" و اعط نص القانون.استنتج تعبير القانون الثالث "لكب -4



 

 

 

 

الشمسية  ، تدور الأرض حول الشمس ، نفرض أن  حركتها دائرية  منتظمة . في نظام المجموعة   

: معطيات  

𝒓المسافة بين مركز الأرض ومركز الشمس :  - = 𝟏, 𝟓. 𝟏𝟎−𝟏𝟏 𝒎  

𝑴𝑻 :كتلة الأرض  - = 𝟓, 𝟗𝟖. 𝟏𝟎𝟐𝟒 𝒌𝒈 

𝑴𝑺 كتلة الشمس : - = 𝟏, 𝟗𝟖. 𝟏𝟎𝟑𝟎 𝒌𝒈  

𝑮 ثابتة التجاذب الكوني : - = 𝟔, 𝟔𝟕. 𝟏𝟎−𝟏𝟏 𝒌𝒈  

 

𝐹𝑆أكتب تعبير  – 1 𝑇⁄ قوة التجاذب الكوني التي تطبقها الشمس على الأرض بدلالة 𝑴𝑻  و𝑴𝑺  و𝒓 و 𝑮 . 

�⃗⃗� 𝑺أعط تعبير القانون الثاني لنيوتن ، في المعلم المركزي الشمسي ، باعتبار  – 2 𝑻⁄  . للقوة الوحيدة المطبقة على الأرض 

  .  𝒓و   𝑴𝑺 و 𝑮بدلالة   𝒂𝒏التسارع المنظمي  تعبيرأوجد  – 3

 في حالة دوران الأرض حول الشمس بحركة  دائرية منتظمة .،   𝒓 و∨ بدلالة     𝒂𝒏التسارع المنظمي  تعبيرأكتب   - 4

دوران الأرض حول الشمس  ، ثم احسب  قيمتها  . الخطية لسرعة الأوجد تعبير  – 5  

 للأرض حول الشمس ، ثم احسب قيمته .  المداريأعط تعبير الدور  – 6

، القيمة الحقيقية لدور الأرض  حول  الشمس  . المداري بيّن لماذا لا توافق هذه القيمة للدور – 7  

 

𝐺é𝑜𝑣𝑒أ )  -ينتمي القمر الإصطناعي جيوف − 𝐴بي لتحديد الموقع الذي يكمل البرنامج لأور( إلى برنامج غاليليو ا

 . 𝐺𝑃𝑆الأمرريكي 

 معطيات :

𝑴𝑻كتلة الأرض :   - = 𝟓, 𝟗𝟖 × 𝟏𝟎𝟐𝟒 

𝑹𝑻شعاع الارض :   - = 𝟔, 𝟑𝟖 × 𝟏𝟎𝟑 𝒌𝒎 

𝑮ثابتة التجاذب الكوني :  - = 𝟔, 𝟔𝟕 × 𝟏𝟎−𝟏𝟏 𝒎𝟑. 𝒌𝒈−𝟏. 𝒔−𝟐 

 
𝐺é𝑜𝑣𝑒أ  )  -نعتبر القمر الإصطناعي جيوف − 𝐴 ذي الكتلة )𝒎 = 𝟕𝟎𝟎 𝒌𝒈  نقطيا و نفترض أنه يخضع إلى قوة تجاذب

 وحيدة تطبقها الأرض عليه .

𝐺é𝑜𝑣𝑒أ )  -يدور القمر جيوف − 𝐴ي مركزه ر ( بسرعة ثابتة وفق مدار دائ𝑂  على ارتفاع𝒉 = 𝟐𝟑, 𝟔. 𝟏𝟎𝟑 𝒌𝒎   من سطح

 الأرض .



 

 

 

في أي مرجع تتم دراسة حركة القمر الأصطناعي ؟ وما هي الفرضية  -1

 المتعلقة بهذا المرجع و التي تسمح بتطبيق القانون الثاني لنيوتن؟

�⃗⃗� 𝑻مثل في الشكل متجهة قوة التجاذب الكوني  -2 𝑺⁄  التي تطبقها الأرض

 للقمر الإصطناعي .     ⃗⃗∨على القمر الإصطناعي و متجهة السرعة الخطية  

𝐺é𝑜𝑣𝑒أ )  -تسارع القمر جيوف 𝒂 أوجد تعبير -3 − 𝐴 )  بدلالة𝑮 و 𝑴𝑇  و𝑟  و

𝒉  أحسب  قيمة .𝒂 . 

𝐺é𝑜𝑣𝑒أ )  -سرعة القمر جيوف∨ أحسب  -4 − 𝐴.على مداره ) 

𝐺é𝑜𝑣𝑒أ )  -ثم عين قيمته بالنسبة للقمر جيوف  𝑻 المداري عرف الدور -5 −

𝐴.) 

𝐺é𝑜𝑣𝑒أ )  -للمجموعة } القمر جيوف 𝑬𝒎أحسب الطاقة الميكانيكية  -6 − 𝐴 )

 الأرض { . –

 طاقة الوضع الثقالية و نهمل الطاقة الحركية للأرض . 𝐸𝑝𝑝 نأخذ سطح الأرض مرجعا ل    

 


