
المیكانیك . 2. سلسلة 
: التمرین األول

10r . 149,6 = 6تدور األرض حول الشمس في مدار شبھ دائري نصف قطره  km یعطي
24

T  6 . 10M kg= ،30
s  2 . 10M kg=.

.تجاه أحسب القیمة العددیة لقوة الجذب العام التي تؤثر بھا الشمس على األرض وفي أي إ.1
.ما قیمة قوة الجذب التي تؤثر بھا األرض على الشمس ؟ برر إجابتك .2
kmTR 6400  شخص یوجد على سطح األرض ، نصف قطر األرض یساوي .3 ، قارن بین قیمتي الجذب =

.العام التي تؤثر بھا األرض والشمس على الشخص 
:التمرین الثاني

8524r = : ألرض ونصف قطره قمر اصطناعي مداره دائري حول ا km السرعة الزاویة ثابتة وتساوي
-  4  - = 8,055 . 10 . Sradw.

ھل حركة القمر االصطناعي منتظمة ؟ .1
.Km. h -1ثم m . S-1أوجد قیمة السرعة الخطیة للقمر االصطناعي بـ .2
ھل ھل یمكن القول أن الحركة متسارعة ؟. مداره أوجد قیمة التسارع المماسي والناظمي للقمر االصطناعي على.3
.على الشكل شعاعي السرعة والتسارع مثل .4

:التمرین الثالث
.یعطي الجدول التالي بعض خصائص األرض ودورانھا حول الشمس 

الكوكبterreاألرضJupiterالمشتري
.149,6 . 106 kmالمحوريالبعدنصف
11.86ans1 ansالشمسحولالدوراندور

.باستعمال قانون كیبلر أحسب المعطیات الناقصة .1
ھل یمكن تعیین كتلة األرض أو المشتري ابتداءا من المعطیات السابقة ؟.2

:التمرین الرابع
) أ ( كتلة الجسم نھمل كتلة البكرة والخیط غیر ممتط تعطى) 1(نعتبر الجملة المیكانیكیة الموضحة في الشكل 

1  0,2 kgm F(نعتبر قوة االحتكاك .تترك الجملة لحالھا فتتحرك دون سرعة ابتدائیة =
ثابتة ) أ(المعیقة لحركة ) ®

ثواني من بدأ الحركة ینقطع الخیط                              4الشدة ومعاكسة تماما لجھة الحركة ، بعد 
قبل وبعد انقطاع الخیط بداللة الزمن ) أ(الجسم نمثل تغیرات سرعة 

) .                                                         2(فنتحصل على المخطط الموضح في الشكل 
بتطبیق القانون الثاني لنیوتن على الجملة أوجد عبارتي تسارعي.1
.m1 ،m2 ،F ،gقبل وبعد انقطاع الخیط بداللة كل من ) أ(الجسم 
باإلستعانة بالمخطط أوجد قیمتي التسارعین قبل وبعد انقطاع الخیط .2

.                                                                                                       F ،m2:   واستنتج قیمة كل من
لة باعتبارخالل كل مرح) أ(أكتب المعادلة الزمنیة لحركة .3

. مبدأ الفواصل واألزمنة بدایة كل طور
:التمرین الخامس

لتكن . توجد مراكز كل من األرض والقمر ومركبة فضائیة على استقامة واحدة 
d المسافة الفاصلة بین مركزي األرض والمركبة الفضائیة ذات كتلةm = 1800kg وD المسافة مركزي األرض

. والقمر 
.قوة التجاذب الكوني التي یطبقھا كل من القمر واألرض على المركبة أكتب عبارة شدة.1
.حیث تكون لھاتین القوتین نفس الشدة d0حدد المسافة .2

عجیل : األستاذ

m1

m2.                   1.الشكل

V ( m/s)
10

          t  (s)642.الشكل .
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T  6 . 10M kg= ،30
s  2 . 10M kg=.

.أحسب القیمة العددیة لقوة الجذب العام التي تؤثر بھا الشمس على األرض وفي أي إتجاه .1
.ما قیمة قوة الجذب التي تؤثر بھا األرض على الشمس ؟ برر إجابتك .2
kmTR 6400  شخص یوجد على سطح األرض ، نصف قطر األرض یساوي .3 ، قارن بین قیمتي الجذب =

.العام التي تؤثر بھا األرض والشمس على الشخص 
:التمرین الثاني

8524r = : قمر اصطناعي مداره دائري حول األرض ونصف قطره  kmوي السرعة الزاویة ثابتة وتسا
-  4  - = 8,055 . 10 . Sradw.

ھل حركة القمر االصطناعي منتظمة ؟ .1
.Km. h -1ثم m . S-1أوجد قیمة السرعة الخطیة للقمر االصطناعي بـ .2
ھل ھل یمكن القول أن الحركة متسارعة ؟. أوجد قیمة التسارع المماسي والناظمي للقمر االصطناعي على مداره .3
.عة والتسارع مثل على الشكل شعاعي السر.4

:التمرین الثالث
.یعطي الجدول التالي بعض خصائص األرض ودورانھا حول الشمس 

الكوكبterreاألرضJupiterالمشتري 
.149,6 . 106 kmنصف البعد المحوري
11.86ans1 ansدور الدوران حول الشمس

.باستعمال قانون كیبلر أحسب المعطیات الناقصة .1
كتلة األرض أو المشتري ابتداءا من المعطیات السابقة ؟ھل یمكن تعیین .2

:التمرین الرابع
) أ ( كتلة الجسم نھمل كتلة البكرة والخیط غیر ممتط تعطى) 1(نعتبر الجملة المیكانیكیة الموضحة في الشكل 

1  0,2 kgm F(قوة االحتكاك نعتبر .تترك الجملة لحالھا فتتحرك دون سرعة ابتدائیة =
ثابتة ) أ(المعیقة لحركة ) ®

ثواني من بدأ الحركة ینقطع الخیط                              4الشدة ومعاكسة تماما لجھة الحركة ، بعد 
قبل وبعد انقطاع الخیط بداللة الزمن ) أ(نمثل تغیرات سرعة الجسم 

) .                                                         2(ح في الشكل فنتحصل على المخطط الموض
بتطبیق القانون الثاني لنیوتن على الجملة أوجد عبارتي تسارعي.1
.m1 ،m2 ،F ،gقبل وبعد انقطاع الخیط بداللة كل من ) أ(الجسم 
خیط باإلستعانة بالمخطط أوجد قیمتي التسارعین قبل وبعد انقطاع ال.2

.                                                                                                       F ،m2:   واستنتج قیمة كل من
خالل كل مرحلة باعتبار) أ(أكتب المعادلة الزمنیة لحركة .3

. مبدأ الفواصل واألزمنة بدایة كل طور
:التمرین الخامس

لتكن . مراكز كل من األرض والقمر ومركبة فضائیة على استقامة واحدة توجد
d المسافة الفاصلة بین مركزي األرض والمركبة الفضائیة ذات كتلةm = 1800kg وD المسافة مركزي األرض

. والقمر 
.أكتب عبارة شدة قوة التجاذب الكوني التي یطبقھا كل من القمر واألرض على المركبة .1
.حیث تكون لھاتین القوتین نفس الشدة d0لمسافة حدد ا.2

عجیل : األستاذ

m1

m2.                   1.الشكل

V ( m/s)
10

          t  (s)642.الشكل .


