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 دراسة القمر: التمرين األول 
لهذا نعمل على . بما أن القمر الطبيعي لألرض اليتوفر على غالف جوي فإنه ال يمكننا استعمال طائرة للسفر لمسافات كبيرة 

hوضع عربة فضائية يمكنها الدوران بالقرب من سطح القمر على علو  2.5km ي ،وهو علو كاف لكي اليصطدم بأ

 .جبل

شعاع القمر  --: نعطي 
L

R 1737km --    شعاع األرض
T

R 6370km . 

كتلةاألرض   --
T

M  مرة 18أكبر من كتلة القمر ب. 

،وبأن شدة مجال التجاذب عند سطح األرض هو نعتبر بأن شكل األرض والقمر كرويين 
0
ξ 9.80N/kg . 

 .اشرح لماذا اليمكننا استعمال الطائرة للسفر على القمر( 8

 .اشرح ماهو الفرق بين مجال الثقالة ومجال التجاذب لكوكب( 2

 .أحسب شدة مجال التجاذب عند سطح القمر( 3

 .بالنسبة ألي معلم يمكننا ذراسة حركة العربة التي تدور حول القمر( 4

 .العربة التي تدور حول القمر أحسب دور حركة( 5

 

  ة حركة قمر يدور على سطح األرٍضدراس: التمرين الثاني 

نماثل األرض بكرية شعاعها 
T

R 6370km تدور في حركة دائرية منتظمة حول الشمس ، شدة مجال الثقالة عند سطح

: األرض هي 
0

g 9.8N/kg  وعند علو،h 2: األرض تصبح هي  من سطحT
0

T

R
g g ( )

R h



 . 

قمر اصطناعي يمكن مماثلته بنقطة مادية تدور في حركة دائرية منتظمة عند مستوى خط االستواء على علو ( 8

h 400km  وندرس حركته بالنسبة للمعلم المركزي األرضي. 

 .سرعته منتظمة، ثم أحسب قيمة بين بأن حركة القمر االصطناعي دائرية( 8.8

أوجد تعبير الدور ( 2.8
0

T  للقمر ،ثم أحسب قيمته وكذلك سرعته الزاوية
0

ω . 

يث علما بأن القمر االصطناعي يدور نحو الشرق ، أوجد المدة الزمنية الفاصلة بين لحظتين زمنيتين متتاليتين ، ح( 3.8

 .يمكن لشخص ما رؤية هذا القمر من منزله

السرعة الزاوية لدوران األرض : نعطي 
5

T
ω 7.29 .10 rad/s

 . 

نعتبر بأن قمر ثابت بالنسبة لألرض إذا كان بإمكان شخص ما على سطح األرض رؤية القمر في نفس الموضع بشكل ( 2

 .دائم

 علم األرضي ؟ماهي السرعة الزاوية لهذا القمر في الم( 8.2

    .أحسب شعاع حركة هذا القمر ، ثم استنتج علوه بالنسبة لسطح األرض( 2.2

 

  2001 –العلوم الرياضية الدورة االستدراكية : التمرين الثالث
 مقارنة كتلة الشمس وكتلة االرض

  Smحول الشمس من مقارنة كتلة الشمس  تمكن معرفة حركة األقمار االصطناعية حول األرض وحركة األرض

 . Tmبكتلة األرض 

 وشعاع مداره الدائري في المرجع المركزي األرضي  mكتلته  لنسبة لألرض،نعتبر قمرا اصطناعيا ساكنا با: معطيات

: هو             
4

r 4.22 .10 km . 

 . Tلحركة القمر االصطناعي حول األرض هو الدور المداري   --

TTالدور المداري لحركة األرض حول الشمس في المرجع المركزي الشمسي هو   -- 365.25 jours . 

شعاع المدار الدائري لحركة مركز األرض حول الشمس هو   --
8

Tr 1.496 .10 km . 

0Tقطبي هو دور دوران األرض   -- 24 heures . 



 األقمار االصطناعية: الدرس 

 الشعبة العلوم الرياضية ---السنة األولى                   : المستوى 

 - 2 - لكيمياءالفيزياء وا

 

 .لثابتة التجاذب الكوني ونعتبر أن كال من األرض والشمس لهما توزيع تماثلي للكتلة Gنرمز ب   --

 .ى على كل من األرض والقمر االصطناعي نهمل تأثير الكواكب األخر  --

 بداللة  Tواستنتج تعبير الدور . ي األرضيبين أن حركة القمر االصطناعي دائرية منتظمة في المرجع المركز( 8

    G وr  وTm . 

: يعبر عن القانون الثالث لكبلبر بالنسبة لحركة القمر االصطناعي حول األرض بالعالقة ( 2

2

3

T
K

r
  

 . Tmو  Gبداللة  Kثابتهن أوجد تعبير  Kحيث 

Sأوجد تعبير النسبة ( 3

T

m

m
 .أحسب قيمتها.  TTو  Trو  Tو  rبداللة  

أثناء إجراء البحوث داخل مركبة فضائية في مدارها حول األرض ، يقوم رجل الفضاء بقياس كتل بعض األجسام، وذلك 

از مكون من مقصورة باستعمال جه A  كتلتهاm 200g  ، قابلة االنزالق على مستوى أفقي بدون احتكاك

المقصورة مرنبطة بطرفي نابضين  1R  و 2R  لهما نفس الصالبةk  0ونفس الطول األصليl  . الطرف اآلخر لكل

 .صليعند التوازن يكون طول كل نابض أكبر من طوله األ(. 8-شكل) نابض مثبت بحامل ثابت

    قبل استعمال هذا الجهاز داخل المركبة الفضائية خضع

  :للتجربة التالية على سطح األرض

وضع جسم صلب  1C  1كتلتهM 100g  

وأزيحت المجموعة ( A)داخل المقصورة  S   

والجسم ( A)المقصورة  المكونة ، 1C عن موضع 

المنطبق مع أصل المعلم  0Gتوازنها  O,i
r

  

 وحررت بدون سرعة  Xmفة نحو اليمين بمسا

للمجموعة  Gبدئية ،فأنجز مركز القصور  S  

 حركة تذبذبية حول موضع توازنها بحيث بقي

 .النابضان مطالين

 مكن حاسوب مزود بنظام المسك من تسجيل المنحنى

  Gلمركز القصور  xالممثل لتغيرات األفصول 

مجموعة لل S 2-بداللة الزمن الشكل . 

 بين أن للنابضين ،عند التوازن ،نفس اإلطالة ( 8

   1 2Δ Δ Δ l l l . 

لمركز قصور المجموعة  xبين أن األفصول ( 2 S  

 :يحقق المعادلة التفاضلية 

     

2

2
1

d x 2k
x 0

m Mdt
 


  

m:يكتب حل المعادلة التفاضلية على الشكل ( 3
0

2π
x(t) X cos( t φ)

T
  . 

 .للحركة  φحدد انطالقا من المبيان الطور ( 8.3
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 . kو  mو  1Mلة للحركة بدال  0Tباستعمال المعادلة التفاضلية وحلها ، اوجد تعبير الدور الخاص ( 2.3

ز ناخذ  kأحسب قيمة الصالبة  2-باستغالل مبيان الشكل( 3.3
2

π 10 . 

أنجز رجل الفضاء نفس التجربة باستعمال نفس الجسم ( 4.3 1C  ونفس الجهاز السابق داخل مركبة فضائية في مدارها

 ، ماذا تستنتج ؟ 0Tرض ، فوجد نفس القيمة للدور الخاص حول األ

لجسم  2Mاستعمل رجل الفضاء نفس الجهاز السابق لقياس الكتلة ( 5.3 2C فوجد أن الدور  كبة الفضائية ،رداخل الم

0T: الخاص للمتذبذب هي  1.5s  2، استنتج قيمةM . 

 

 

 

 

  2001العلوم الفيزيائية الدورة االستدراكية 
 دراسة حركة قمر اصطناعي في مجال الثقالة المنتظم

ام مراقبة الحدود الجغرافية للمملكة وبالتواصل واالستشعار عن بعد ، وقد زرقاء اليمامة قمر اصطناعي مغربي يقوم بمه

 .أنجز هذا القمر من طرف خبراء المركز الملكي لالستشعار البعديالفضائي بتعاون مع خبراء دوليين

 . من سطح األرض  hعلى ارتفاع  2008دجنبر  80تم وضع زرقاء اليمامة في مداره يوم 

ناعي ينجز هذا القمر االصط S  دورة حول األرض في اليوم الواحد 84حوالي. 

نفترض مسار  S دائريا وندرس حركته في المرجع المركزي األرضي 

 :المعطيات 

ثابتة التجاذب الكوني 
11

6.67.10 (SI)


 . 

Tr: شعاع األرض  6350km . 

: شدة مجال الثقالة على سطح األرض 
2

0g 9.8m.s
 . 

Tلألرض حول المحور القطبي  Tالدور  84164s . 

h      :hاالرتفاع  1000km . 

TSu
r

 . Sإلى  Qمتجهة واحدية موجهة من  

 

Svلشكل جانبه ومثل غليها متجهة السرعة أنقل تبيانة ا( 8
r

للقمر االصطناعي   S  ومثل كذالك متجهة قوة التجاذب

الكوني التي تطبقها األرض على  S . 

على أعط التعبير المتجهي لقوة التجاذب الكوني التي تطبقها األرض = 2 S . 

أكتب في أساس فريني تعبير متجهة التسارع لحركة ( 3 S . 

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز قصور القمر االصطناعي ( 4 S . 

بين أن حركة ( 8.4 S  منتظمة دائرية. 

 .، وأحسب قيمتها hو  Trو  0gبداللة  Svأكتب تعبير ( 2.4

:  بين أن كتلة األرض هي ( 5
24

TM 6.10 kg . 

بين أن القمر االضطناعي ( 6 S  اليبدو ساكنا بالنسبة لمالحظ أرضي. 
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يقوم قمر اصطناعي ( 7 S'  بالدوران حول األرض بسرعة زاويةω  بخيث يبدو ساكنا بالنسبة لمالحظ أرضي ويرسل

 .صورا إلى األرض تعتمد في التوقعات الجوية 

: لعالقة أثبت ا( 8.7
2 3

Tω .(r z) Cte   حيث ،z  المسافة الفاصلة بين سطح األرض والقمر االصطناعي. 

    . zأوجد قيمة ( 2.7

 

 2082العلوم الفيزيائية الدورة االستدراكية 
غرا داخل هذه المجموعة أكبر كواكب المجموعة الشمسية ، ويمثل لوحده عالما مص (Jupiter)يعتبر كوكب المشتري 

 .حيث يدور في فلكه حوالي ستة وستون قمرا طبيعيا 

 .يهذف هذا التمرين إلى دراسة حركة المشتري حول الشمس وتحديد بعض المقادير الفيزيائية المميزة له 

 

 :المعطيات 
 

: كتلة الشمس  --
30

SM 2 .10 kg . 

: ثابتة التجاذب الكوني  --
11

G 6.67 .10 (SI)
 . 

: دور حركة المشتري حول الشمس  --
8

JT 3.74 .10 s . 

 . JMنعتبر أن للشمس والمشتري تماثال كرويا لتوزيع الكتلة ونرمز لكتلة المشتري بالرمز 

كما نهمل جميع القوى األخرى المطبقة عليه س ، نهمل أبعاد كوكب المشتري أمام المسافة الفاصلة بينه وبين مركز الشم

 .أمام قوة التجاذب الكوني بينه وبين الشمس 

 .تحديد شعاع مسار حركة المشتري وسرعته ( 8
 . rنعتبر أن حركة كوكب المشتري في المرجع المركزي الشمسي دائرية شعاع مسارها 

 . rو  Gو  SMو  JM: اذب الكوني بين الشمس والمشتري بداللة أكتب تعبير شدة قوة النج( 8.8

 : بتطبيق القانون الثاني لنبوتن ( 2.8

 .منتظمة  ، واستنتج أن حركة المشتري حركة دائريةأكتب احداثيتي متجهة التسارع في أساس فريني ( 8.2.8

: بين أن القانون الثالث لكبلر يكتب كما يلي ( 2.2.8

2 2
J

3
S

T 4.π

G.Mr
 . 

تحقق أن ( 3.8
11

r 7.8 .10 m . 

 .انه حول الشمس للمشتري خالل دور  vأوجد قيمة السرعة ( 4.8

 .تحديد كتلة المشتري ( 2
، أحد أقمار كوكب المشتري التي اكتشفها العالم غاليلي ، يوجد في حركة دائرية منتظمة حول  Io" إيو " نعتبر أن القمر 

مركز المشتري شعاعها 
8

r' 4.2 .10 m  ودورهاIoT 1.77 jours . 

أمام باقي األبعاد كما نهمل جميع القوى األخرى المطبقة عليه أمام قوة التجاذب الكوني بينه وبين " وإي"نهمل أبعاد 

 .المشتري 

 .للمشتري  JMفي مرجع أصله منطبق مع مركز المشتري الذي نعتبره غاليليا ، حدد الكتلة " إيو"بدراسة حركة القمر 

 

 .دراسة حركة قمر اصطناعي :   2088رة االستدراكية العلوم الرياضية الدو
وهو يستعمل لالتصاالت  .على سطح األرض ساكنا بالنسبة لمالحظ Hotbirdيظهر القمر االصطناعي هوتبورد 

بورد اإلشارات تلتقط الهوائيات المقعرة المثبته على سطخ األرض والموجهة نحو القمرهوت.واالرسال اإلذاعي والتلفزي 

 .الواردة منه دون أن تكون هذه الهوائيات مزودة بنظام لتتبع القمر هوتبورد 

 : معطيات 
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رض كنلة األ --
24

M 5.98.10 kg  

Rرض شعاع األ -- 6400km  

 ثابتة اتجاذب الكوني   --

       11
G 6.67.10 SI

  

 ض كروية الشكل وذاتنعتبر أن األر

 تنجز األرض دورة .توزيع كتلي تماثلي  

 كاملة حول محورها القطبي خالل مدة 

 

T 23h 56min 4s . 

 

 

hارتفاع مدار القمر االصطناعي هوتبورد بالنسبة لسطح األرض  36000km . 

 .ة الهوائي المقعر واستقبال الموجات الكهرمغناطيسي( 8
 

 

هوائي مقعر مثبت على سطح منزل يوجد على خط العرض  
0

λ 33.5 . 

 .نعتبره نقطيا للهوائي المقعر الذي  Pvأحسب بالنسبة للمعلم المركزي األرضي السرعة ( 8.8

 كة القمر االصطناعي هوتبورد  ؟تبع حرتلماذا اليكون الهوائي المقعر في حاجة إلى نظام ل لعل( 2.8

 .دراسة حركة القمر االصطناعي هوتبورد ( 2
 
 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Smنمثل القمر االصطناعي  هوتبورد بنقطة مادية كتلتها 

 . hو Rو  Mو  Gهوتبورد عى مداره بداللة للقمر  Svتعبير السرعة بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، أثبت ( 8.2

 . Svأحسب        

 .  2-مة كما يبيت الشكللقمر اصطناعي في حركة دائرية منتظ( 2)و ( 8)نغتببر مدارين افتراضيين ( 2.2

 :المدار الذي يوافق القمر االصطناعي هوتبورد هو :   اختر الجواب الصحيح معلال جوابك 

 ( .8)المدار (   ا

 ( .2)المدار (  ب
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 المعارف و الفهم: تمرين
 :أجب بصحيح أو خطأ( 8

 سرعة كوكب مداره إهليلجي غير ثابتة( 8.8

لة مسار دائري بالعالقة نعبر عن قانون األدوار في حا( 8.2
2

te

3

T
C

r
  حيث ،T  هو الدور المداري وr هو الضعاع المداري. 

 .الكواكب األقرب من الشمس لها أدوار مدارية أكبر من األدوار المدارية للكواكب األبعد منها( 8.3

 .األخيردور المداري لقمر اصطناعي بكتلة هذا يتعلق ال( 8.4

، بحيث 'kجميع األقمار االصطناعية لألرض لها نفس الثابتة ( 8.5

2

3

T
k'

r
 

 القمر االصطناعي الساكن بالنسبة للرض ثابت في المرجع المركزي األرضي( 8.6

 :بين مايليحدد االقتراحات الصحيحة من ( 2

 قد يتضمن كل سؤال أي اقتراح صحيح أو اقتراحا واحدا صحيحا أو أكثر

 :بالنسبة لحركة دائرية منتظمة ، لمتجهة التسارع ( 2.8

 اتجاه ثابت( أ

 نفس اتجاه متجهة السرعة( ب

 منظم ثابت( ج

 منظم منعدم( د

 :النظام العالمي للوحدات هي ، ثابتة التجاذب الكوني في Gوحدة ( 2.2

( أ
2 2

N.m .kg


( ،   ب   
3 1 2

m .kg .s
 

( ،     ج   
2 2

N.m .s


 

S)1قمران اصطناعيان ( 2.3 S)2و  ( S)1 كل منهما في حركة دائرية منتظمة حول األرض ، ( T)1له دور مداري  ( S)2و  ( له دور  (

T)2مداري  2، بحيث  ( 1(T ) (T ) 

S)1ارتفاع ( أ S)2أكبر من ارتفاع  ( ) 

S)1سرعة ( ب S)2أكبر من سرعة  ( ) 

 :حسب القانون األول والثاني لكبلر ، حركة الكواكب حول الشمس ( 2.4

 مستقيمية منتظمة( إهليلجية غير منتظمة  ،   ج( دائرية متسارعة   ،    ب( أ

 :شعاعه المداري ، نعبر عن القانون الثالث لكبلر بالعالقة  rر المداري لكوكب و الدو Tليكن ( 2.5

( أ
teT

C
r
   ب ، )

2
te

3

T
C

r
   ج   ، )

3
te

2

T
C

r
 

 ساكن بالنسبة لألرض يكون ثابتا قمر اصطناعي( 2.6

 ي المرجع المركزي الشمسيف( أ

 في الرجع المركزي الرضي( ب

 في مرجع ارضي( ج

 

 أول تمرين تطبيقي
 : بالنسبة لجميع التمارين نأخد

: ثابتة التجاذب الكوني هي  --
11

G 6.67 .10 (SI)
   ،--  شعاع األرضTr 6380km 

هما على التوالي  Sل الشمس المسافتان القصوى والدنيا لكوكب المريخ حو
8

2.49 .10 km  و
8

2.06 .10 km 

 للشمس بالنسبة للمدار ؟ Sماطبيعة مدار كوكب المريخ حول الشمس ؟ ماذا يمثل المركز ( 8

 .دارأحسب طول نصف المحور األكبر لهذا الم( 2

 أعط نص قانون المساحات ، في أي نقطة من المدار تكون سرعة المريخ قصوى ؟ وفي أي نقطة تكون دنيا ؟( 3

 

 تمريين تطبيقي ثاني
 أذكر نص القانون الثالث لكبلر( 8



 األقمار االصطناعية: الدرس 

 الشعبة العلوم الرياضية ---السنة األولى                   : المستوى 

 - 7 - لكيمياءالفيزياء وا

8المسافة المتوسطة بين مركزي األرض والشمس تساوي ( 2
150 .10 km  .الوحدة الفلكية  تمكن هذه المساة من تعريف 

unité astronomique 
6

1UA 150 .10 km 

نعتبر مداري . المسافة الفاصلة بين مركزي الشمس والزهرة ، وبين مركزي الشمس وزحل  (km)وبالوحدة  (UA)احسب بالوحدة 

 الكوكبين حول الشمس دائرين

 زحل األرض الزهرة 

 25.457 8.000 0.685 (سنة) Tالدور المداري 

8بالنسبة للزهرة  ( 2 : أجوبة 
r 0.723 UA 1.08 .10 km   بالنسبة لزحل ،

9
r 9.54 UA 1.43 .10 km  

 

 تمرين تطبيقي ثالث

 نعتبر قمرا اصطناعيا لالتصاالت ساكنا بالنسبة لألرض

 اعط الشروط التي ينبغي توفرها لكي يكون قمر اصطناعي ساكنا بالنسبة لألرض( 8 

وكذا قوة التجاذب  Gمثل ، في تبيانة ، وبدون سلم ، القمر االصطناعي في مداره الدائري ، متجهة سرعة مركز قصوره ( 2

 .التي تطبقها األرض عليه

 .وة التجاذب هاتهأعط التعبير المتجهي لق( 3

 Gمركز قصور القمر االصطناعي عن سطح األرض ، أحسب سرعة  Gأحسب ارتفاع ( 4
 

 تمرين توليفي رابع

 منالتي أعطيت له عند تحريره 0Vتتعلق طبيعة المسار لقمر اصطناعي بقيمة السرعة 

 للسرعة هناك قيمتان خاصتان . طرف المركبة التي نقلته خارج المجال الجوي األرضي  

 :في نقطة الدفع بالنسبة الرتفاع معين من سطح األرض

 SVسرعة االستقمار الدائري ونعبر عنها بالرمز  --

 LVسرعة التحرير ونعبر عنها بالرمز  --

-- 0 SV V مدار دائري ،. 

-- S 0 LV V V   يشكل مركز األرض إحدى بؤرتيه ، مدار اهليلجي ،. 

-- 0 LV V مدار شلجمي أو هدلوليhyperbole اذ ال يحدث أي استقمار بحيث يكون ، 

 .ناعي مسبارا فضائياالقمر االصط 

 بالنسبة الرتفاعات مختلفة LVو  SVيعطي الجدول اسفله قيم 

 .تعرف على مختلف الوضعيات في الشكل اعاله (8

vitesse أوجد تعبير سرعة االستقمار( 2 de satellisation  بداللة ارتفاع

altitude  نقطة التحرير 

 .تحقق حسابيا من القيم المقدمة في الجدول جانبه( 3

. ساكن بالنسبة لألرض أحد ارتفتعاع نقطة التحرير يوافق ارتفاع قمر اصطناعي( 4

 .عين هذا االرتفاع وحدد الشروط التي ينبغي توفرها لكي يكون هذا القمر االصطناعي ساكنا بالنسبة لألرض

رض نعطي كتلة األ
24

Tm 5.98 .10 kg. 

 

 تمرين توليفي خامس
 675kmوارتفاعه  4200kgابع العسكري، كتلته ذات الط مخصص للمالحظة( Héliosهيليوس )القمر االصطناعي 

 Trكتلة األرض ، و  Tmثابتة التجاذب الكوني، و  Gأوجد تعبير سرعة هذا القمر االصطناعي في المعلم المركزي الرضي ، بداللة ( 8

 .zضعاعها ، واالرتفاع 

Tأثبت العالقة ( 2 0 TG.m g .r 0، حيثg هي شدة الثقالة على سطح األرض. 

 .تعبير سرعة القمر االصطناعي ، وأحسب قيمتها zو  Trو  0gاستنتج بداللة ( 3

0g :المعطيات  9.8N/kg 

 

altitude SV (km/h)  LV (km/h)  

200  km 25000 39640 

800 km 26800 37940 

36000 km 11040 15620 


