تمارين للمراجعة
حشوح لزٔفح
 m =7,3 Kgمه اسذفاع
اٌالػثٕه وشج حذٔذٔح ورٍرٍا
خالي تطٌُح أٌؼاب اٌمُِ ،لزف احذ

 h=1,80 mمه سطح االسض ،تسشػح تذئٕح  V 0مائٍح تضأَح  α= 45°مغ اٌمسرُِ األفمٓ( .أوظش
 
) . (o, i , j
اٌشىً) .وذسط حشوح اٌىشج فٓ اٌمؼٍم

 )1أَجذ إحذاشٕاخ مرجٍح ذساسع مشوض لصُس اٌىشج.
V0
 )2اسرىرج اٌمؼادالخ اٌضمىٕح ٌحشوح اٌىشج.
α
A
 )3أَجذ مؼادٌح مساس مشوض لصُس اٌىشج.
H
 )4ذسمط اٌىشج ػىذ اٌىمطح  Pراخ األفصُي .x1=19,43 m
h

أَجذ ذؼثٕش اٌسشػح اٌثذئٕح  V0تذالٌح  .x1 َ g َ α َ hأحسة
j

لٕمح  V0ػٍما أن .g= 10 m.s-2
o i
P
x1
 )5أحسة ٌحظح َصُي اٌىشج إٌّ اٌىمطح .P
 )6أَجذ االسذفاع اٌمصُْ  Hاٌزْ ذصً إًٌٕ اٌىشج.
حشوح جسم صٍة فٓ مائغ
وطٍك تجُن سشػح تذئٕح ،وشٔح ورٍرٍا َ m=4Kgحجمٍا 𝑉 = 1𝑐𝑚3فٓ مخثاس ٔحرُْ ػٍّ صٔد.
وؼرثش أن اٌحشوح سأسٕح ,ان لُج االحرىان ،اٌرٓ ٔسٍطٍا اٌضٔد ،ػٍّ اٌىشج ٔمىه ومزجرٍا
تاٌؼاللح 𝑉𝐾 𝑓 = −حٕس  Kشاترح.
 )1أشثد اٌمؼادٌح اٌرفاظٍٕح ٌٍحشوح.
𝑍𝑉𝑑
حٕس 𝑍𝑉 إحذاشٓ مرجٍح اٌسشػح تاٌىسثح
 )2أورة ٌزي اٌمؼادٌح ػٍّ شىً = 𝐴 − 𝐵𝑉𝑍 :
𝑡𝑑

ٌمحُس  OZمُجٍح وحُ األسفً َ  B َ Aشاترران .أحسة لٕمح وً مه  B َ Aحذد َحذذٍٕما.
 )3أحسة اٌسشػح اٌحذٔح ٌٍىشج.
 )4وشٔذ حً اٌمؼادٌح اٌرفاظٍٕح ٌٍحشوح تاسرؼماي طشٔمح إٌَٔش وخراس 𝑠 ∆𝑡 = 0,02وخطُج حساب.
أحسة اٌمٕمرٕه األٌَٕرٕه غٕش اٌمىؼذمرٕه ٌٍسشػح.
2
وؼطٓ :اٌىرٍح اٌحجمٕح ٌٍضٔد  ، 𝜌 = 0,9𝑔/𝑐𝑚3شذج اٌصماٌح 𝑆 𝑔 = 9,8𝑚/اٌصاترح K
𝑠𝐾 = 3,8. 10−2 𝐾𝑔/
حشوح دلٕمح فٓ مجاي مغىطٕسٓ
سٕىٍُذشَن مه ػٍثرٕه  D2 َ D1شىً وصف أسطُاورٕه مفشغرٕه ذفصٍٍما مسافح صغٕشج جذا
مماسوح تشؼاػٍٕمأُ .جذ داخً وً ػٍثح مجاي مغىطٕسٓ مىرظم شذذً  . B=0,1Tتٕه اٌؼٍثرٕه
ٔرم ذسشٔغ اٌثشَذُواخ ٌرصً إٌّ اٌمُظغ  A1تسشػح 𝑠.𝑉1 = 4,38. 105 𝑚/
 )1حذد ممٕضاخ اٌمُج اٌمغىطٕسٕح ػىذ اٌمُظغ . A1
 )2ترطثٕك اٌماوُن اٌصاوٓ ٌىُٕذه أَجذ لٕمح  R1شؼاع اٌمساس اٌذائشْ ٌٍثشَذُن داخً . D1
 )3أَجذ ذؼثٕش شم أحسة لٕمح ٌٍ Tحشوح.
D1
D2
 )4ما ٌٓ اٌرٓ ٔسرغشلٍا اٌثشَذُن داخً اٌؼٍثح D1.
𝑉S A1

𝐵

حشوح اٌىُاوة َاأللماس االصطىاػٕح
 )1أػط ذؼثٕش  Fلُج اٌرجارب اٌىُوٓ اٌمطثمح مه طشف األسض اٌرٓ ورٍرٍا َ MTشؼاػٍا  Rػٍّ
جسم ورٍرً َُٔ mجذ مشوض لصُسي ػٍّ مسافح  rمه مشوض األسض.
ٌ )2شذج لُج اٌرجارب اٌىُوٓ ػٍّ سطح األسض اٌرؼثٕش  . F0=m.g0تٕه أن ذؼثٕش ٔ Fىرة ػٍّ
اٌشىً

𝑅 2
𝑟

. 𝐹 = 𝑚. 𝑔0 .

ُٔ )3جذ لمش االذصاالخ  Hoibird4اٌزْ ورٍرً  m=2885Kgفُق اٌماسج اإلفشٔمٕح فٓ مذاس ساوه
تاٌىسثح ٌألسضٌ .مذ أطٍك ٌزا اٌممش سىح . 1998
وذسط حشوح ٌزا اٌممش فٓ اٌمؼٍم اٌمشوضْ األسظٓ َوشمض ٌمشوض لصُسي تاٌحشف . S
 .3.1فٓ أْ مسرُِ ٔرُاجذ مساس ٌزا اٌممش االصطىاػٓ.
 .3.2مصً ػٍّ َسلره األسض تشؤٔح مه أػٍّ مثٕىا ػٍّ اٌشىً مساس اٌممش َمىحّ دَساوً
مغ مىحّ دَسان األسض َوزا مرجٍرٓ اٌسشػح َاٌرساسع ٌٍممش.
)4
 .4.1ما طثٕؼح حشوح اٌممش فٓ اٌمؼٍم األسظٓ؟ حذد طثٕؼح حشورً فٓ اٌمؼٍم اٌمشوضْ
األسظٓ .اسرىرج لٕمح دَس حشورً تاٌصاوٕح.
 .4.2أَجذ ذؼثٕش سشػح اٌممش تذالٌح شؼاع مساسي َاٌذَس . T
)5
.5.1تٕه أن

𝑅2
𝑟

= 𝑔0

.5.2اسرىرج أن

4.𝜋 2
𝑔0 .𝑅 2

2

=

.
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.

 )6وؼطٓ  R=6,38.103Km َ g0=9,81m/s2أحسة شؼاع مساس اٌممش
اٌخطٕح َاٌضأَح.
 )7أحسة شذج لُج اٌرجارب اٌىُوٓ اٌمطثمح ػٍّ اٌممش ػىذ ذُاجذي ػٍّ سطح األسض شم
فٓ مساسي.

َ HohBird4سشػرً

مالحظة :يكون قمر ساكن بالنسبة لألرض في المعلم المركزي األرضي إذا تحقق  :القمر دوره يساوي دور حركة دوران األرض
حول نفسها و مساره في مستوى خط االستواء

اٌرحًٍٕ اٌىٍشتائٓ
اٌحذٔذ األتٕط ٌُ فُالر مغطّ تاٌمصذٔش ٔسرؼمً ٌصىاػح تؼط ػٍة اٌمصثشاخَٔ ،رم اٌحصُي
2+
𝑞𝑎(𝑛𝑆 .
ػًٍٕ تُاسطح اٌرحًٍٕ اٌىٍشتائٓ الٌىرشٌَٕد ٔحرُْ ػٍّ أُٔواخ اٌمصذٔش )
َ 0,09mmورٍرً  0,5gفٓ اٌمرش اٌمشتغ مه
ٔىُن سمه ذُظغ اٌمصذٔش فٓ أحذز اٌؼٍة
اٌفُالر .تشٔذ ذغطٕح سطحٓ ػٍثح أسطُاوح اٌشىً شؼاػٍا َ R=4cmاسذفاػٍا 𝑚𝑐. = 8
شذج ذٕاس اٌرحًٍٕ اٌىٍشتائٓ ٌٓ .I=6A
ذسرؼمً اٌؼٍثح واٌىرشَد اما االٌىٍرشَد االخش فٍُ ػثاسج ػه لعٕة مه اٌمصذٔش.
ٔ ًٌ )1جة ان ذؼٍة اٌؼٍثح دَس االوُد اَ دَس اٌىاذُد؟ ػًٍ جُاته
 )2أورة مؼادٌرٓ اٌرفاػً ػىذ وً مه االٌىرشَدٔه ،ػما اوً ٔالحز صؼُد ػاص االَوسجٕه ػىذ
احذ االٌىرشَدٔه.
2
2
 )3تٕه أن اٌمساحح اٌرٓ سرغطٓ تاٌمصذٔش ٌٓ . 6.10 cm
 )4حذد ورٍح اٌمصذٔش اٌمرُظغ.
 )5حذد اٌمذج اٌالصمح ٌٍزي اٌؼمٍٕح.
وؼطٓ . 𝐹 = 96500𝐶/𝑚𝑜𝑙 َ 𝑀 𝑆𝑛 = 118,7𝑔/𝑚𝑜𝑙 :
2+
𝑞𝑎(𝑛𝑆
وؼطٓ اٌمضدَجاخ اٌمرفاػٍح )𝑙(𝑂 ) 𝑆𝑛(𝑠) ، 𝑂2(𝑔) 𝐻2

