

لو
��                                                                        –ثانوية 
إلخو� �با� ثانوية 
إلخو� �با� ثانوية 
إلخو� �با� ثانوية 
إلخو� �با�  ���                                                                    ��

لو ���                                                                    ��

لو ���                                                                    ��

لو ���2011-2012     

                                                            'ختبا� 
لفصل 
لثا! يف 
لعلو� 
لفزييائية'ختبا� 
لفصل 
لثا! يف 
لعلو� 
لفزييائية'ختبا� 
لفصل 
لثا! يف 
لعلو� 
لفزييائية'ختبا� 
لفصل 
لثا! يف 
لعلو� 
لفزييائية                                                                                                                        
ألقسا� 
ألقسا� 
ألقسا� 
ألقسا� :  �3 � � � � � � � + �3 �� �� �� �


لتمرين 
أل() 
لتمرين 
أل() 
لتمرين 
أل() 
لتمرين 
أل() :     


لقياسا� تمت يف ��جة 
لحر
��          حيث 
لقياسا� تمت يف ��جة 
لحر
��          حيث 
لقياسا� تمت يف ��جة 
لحر
��          حيث 
لقياسا� تمت يف ��جة 
لحر
��          حيث     


حدهما قو� ( 
آلخر ضعيف : باستعما) 
لحمضني نحضر محلولني مائيني 7ضيني 
حدهما قو� ( 
آلخر ضعيف : باستعما) 
لحمضني نحضر محلولني مائيني 7ضيني 
حدهما قو� ( 
آلخر ضعيف : باستعما) 
لحمضني نحضر محلولني مائيني 7ضيني 
حدهما قو� ( 
آلخر ضعيف : باستعما) 
لحمضني نحضر محلولني مائيني 7ضيني         H1A         ) ) ) )H2Aنعترب 7ضني نعترب 7ضني نعترب 7ضني نعترب 7ضني )    1S    (        )    )    )    )

)    2S    (         لتالية
: بالخصائص 
لتالية بالخصائص 
لتالية بالخصائص 
لتالية بالخصائص   

pH لرتكزي

لمحلو) 
لمائي
لمحلو) 
لمائي
لمحلو) 
لمائي
لمحلو) 
لمائي 
لرتكزي
لرتكزي
لرتكزي    
pH > 1 C1 =0,1 mol/L )    1S    (     لحمض
H1Aمن 
لحمض من 
لحمض من 
لحمض من   

1 C2 = 0,1 mol/L )    2S    (     لحمض
H2Aمن 
لحمض من 
لحمض من 
لحمض من   


لحمض        -   F� لجد() :  بني

لحمض باستعما)  F� لجد() :  بني

لحمض باستعما)  F� لجد() :  بني

لحمض باستعما)  F� لجد() :  بني

لحمض     H1Aباستعما)  F� ) لحمض ضعيف
 F� ) لحمض ضعيف
 F� ) لحمض ضعيف
 F� ) ضعيفH2A     قو� قو� قو� قو�    .      ❶  ����     

                         � � � � � � � �                     Hلما
.�كتب معا�L تفاعل 
إلنحال) 
لشا��� للحمضني يف 
لماH �كتب معا�L تفاعل 
إلنحال) 
لشا��� للحمضني يف 
لماH �كتب معا�L تفاعل 
إلنحال) 
لشا��� للحمضني يف 
لماH �كتب معا�L تفاعل 
إلنحال) 
لشا��� للحمضني يف   


لمو
فقة ألحد 
لحمضني 
لمو
فقة ألحد 
لحمضني 
لمو
فقة ألحد 
لحمضني 
لمو
فقة ألحد 
لحمضني     )    AS    (باستعما) ماصة نأخذ حجما                    من 
لمحلو) 
لمائي باستعما) ماصة نأخذ حجما                    من 
لمحلو) 
لمائي باستعما) ماصة نأخذ حجما                    من 
لمحلو) 
لمائي باستعما) ماصة نأخذ حجما                    من 
لمحلو) 
لمائي  ❷ H1A     )� )� )� )�H2A     ) ) ) )

 RSسكبه يف بV RSسكبه يف بV RSسكبه يف بV RSسكبه يف بV.     ((باستعما) سحاحة مد�جة نضيف تد�يجيا للمحلو) باستعما) سحاحة مد�جة نضيف تد�يجيا للمحلو) باستعما) سحاحة مد�جة نضيف تد�يجيا للمحلو) باستعما) سحاحة مد�جة نضيف تد�يجيا للمحلو    AS    (     لصو�

لرتكزي HHHHOaOaOaOaNمحلو) 
لصو� محلو) 
لصو� محلو) 
لصو� محلو)  �W لرتكزي
 �W لرتكزي
 �W لرتكزي
 �WBC     Xلر
: بعد 
لرX : بعد 
لرX : بعد 
لرX : بعد 

Yل

لمو
فق
لمو
فق
لمو
فق
لمو
فق  HHHHpنقSس 
لYنقSس 
لYنقSس 
لYنقSس  .  


قرت� �[ا توضيحيا لتجربة 
لمعاير� هذ\ 
قرت� �[ا توضيحيا لتجربة 
لمعاير� هذ\ 
قرت� �[ا توضيحيا لتجربة 
لمعاير� هذ\ 
قرت� �[ا توضيحيا لتجربة 
لمعاير� هذ\  ◄  .  


لممثل يف 
لشكل     ❸  Fلبيا

لممثل يف 
لشكل  Fلبيا

لممثل يف 
لشكل  Fلبيا

لممثل يف 
لشكل  Fلبيا
–    1    –     �

لمزيج
لمزيج
لمزيج
لمزيج    HHHHpيمثل تغري
� يمثل تغري
� يمثل تغري
� يمثل تغري     

      Lبدال  Lبدال  Lبدال  LبدالBV     cلمضا
.حجم 
لقاعد� 
لمضاc حجم 
لقاعد� 
لمضاc حجم 
لقاعد� 
لمضاc حجم 
لقاعد�      


نطالقا من 
لبياF حد� �� محلو) من 
لمحلولني 
نطالقا من 
لبياF حد� �� محلو) من 
لمحلولني 
نطالقا من 
لبياF حد� �� محلو) من 
لمحلولني 
نطالقا من 
لبياF حد� �� محلو) من 
لمحلولني   -    ����    )    1S    (    



))))     

    )    2S    (        لمعاي
.    بر� 
جابتكبر� 
جابتكبر� 
جابتكبر� 
جابتك    .ر� ر� ر� ر� قد 
ستعمل إلجر
H هذ\ 
لمعايقد 
ستعمل إلجر
H هذ\ 
لمعايقد 
ستعمل إلجر
H هذ\ 
لمعايقد 
ستعمل إلجر
H هذ\   


حسب ( 
حسب ( 
حسب ( 
حسب     نقطة 
لتكافؤنقطة 
لتكافؤنقطة 
لتكافؤنقطة 
لتكافؤ    حد� 'حد
ثييحد� 'حد
ثييحد� 'حد
ثييحد� 'حد
ثيي  - ����  )BBBBC        .  

 ���� -  Fلتكافؤ : يكو

لمزيج مسا(i لHp     Yبني �نه عند نقطة نصف 
لتكافؤ : يكوF بني �نه عند نقطة نصف 
لتكافؤ : يكوF بني �نه عند نقطة نصف 
لتكافؤ : يكوF بني �نه عند نقطة نصف  Yل i)لمزيج مسا
 Yل i)لمزيج مسا
 Yل i)لمزيج مسا
AKp         لثنائية

لثنائية 
لثنائية 
لثنائية  –A/HA    .     Fلبيا
.حد� قيمته من 
لبياF حد� قيمته من 
لبياF حد� قيمته من 
لبياF حد� قيمته من      

    ❹     Yل

لمقطر للLmmmm    20     Yمرت مغمو�
 lشكل صحيح يف 
لمزيج نضيف مرت مغمو�
 lشكل صحيح يف 
لمزيج نضيف مرت مغمو�
 lشكل صحيح يف 
لمزيج نضيف مرت مغمو�
 lشكل صحيح يف 
لمزيج نضيف -Hpحتى يكوF مسبا� 
لY حتى يكوF مسبا� 
لY حتى يكوF مسبا� 
لY حتى يكوF مسبا�  Hلما

لمقطر للY من  Hلما

لمقطر للY من  Hلما

لمقطر للY من  Hلما
من من من من         Lmmmm    20من 


لتمديد     .
لمحلو) 
لحمضي 
لمحتوm يف 
لبRS ( نعيد 
لتجربة 
لمحلو) 
لحمضي 
لمحتوm يف 
لبRS ( نعيد 
لتجربة 
لمحلو) 
لحمضي 
لمحتوm يف 
لبRS ( نعيد 
لتجربة 
لمحلو) 
لحمضي 
لمحتوm يف 
لبRS ( نعيد 
لتجربة  

لتمديد تبعا nذ 

لتمديد تبعا nذ 

لتمديد تبعا nذ 
:: حد� مع 
لتربير : حد� مع 
لتربير : حد� مع 
لتربير : حد� مع 
لتربير تبعا nذ  


لتكافؤ     EBVحجم 
لمحلو) 
لقاعد� حجم 
لمحلو) 
لقاعد� حجم 
لمحلو) 
لقاعد� حجم 
لمحلو) 
لقاعد�   -    ����     p' (لتكافؤ للوصو
 p' (لتكافؤ للوصو
 p' (لتكافؤ للوصو
 p' (للوصو.  

Ke =10-14 250 C 

VA =20 mL 


لشكل – 1  -  


لمد� 
لمد� 
لمد� 
لمد� :    FساعتاFساعتاFساعتاFساعتا  



   �  �  �  � � � � �     2/1Hp         يقل )� �
.للمزيج 
لتفاعq عند نقطة نصف 
لتكافؤ : هل يبقى ثابتا �( يز�
� �( يقل للمزيج 
لتفاعq عند نقطة نصف 
لتكافؤ : هل يبقى ثابتا �( يز�
� �( يقل للمزيج 
لتفاعq عند نقطة نصف 
لتكافؤ : هل يبقى ثابتا �( يز�
� �( يقل للمزيج 
لتفاعq عند نقطة نصف 
لتكافؤ : هل يبقى ثابتا �( يز�     

.Vستعمل كاشف ملوF مناسب : 
خرت من بني 
لsو
شف 
لمقرتحة 
لsاشف 
لمناسب مع 
لتربيرVستعمل كاشف ملوF مناسب : 
خرت من بني 
لsو
شف 
لمقرتحة 
لsاشف 
لمناسب مع 
لتربيرVستعمل كاشف ملوF مناسب : 
خرت من بني 
لsو
شف 
لمقرتحة 
لsاشف 
لمناسب مع 
لتربيرVستعمل كاشف ملوF مناسب : 
خرت من بني 
لsو
شف 
لمقرتحة 
لsاشف 
لمناسب مع 
لتربيرإلجر
H معاير� لونية إلجر
H معاير� لونية إلجر
H معاير� لونية إلجر
H معاير� لونية     ❺      


لرب(موتيمو) 
لفينو) فتالني
لفينو) فتالني
لفينو) فتالني
لفينو) فتالني t�u

لرب)موتيمو( t�u

لرب)موتيمو( t�u

لرب)موتيمو( t�u

nيليانتني
nيليانتني
nيليانتني
nيليانتني  Fلملو

لsاشف Fلملو

لsاشف Fلملو

لsاشف Fلملو

لsاشف  

 مجا) 
لتغري 
للو!مجا) 
لتغري 
للو!مجا) 
لتغري 
للو!مجا) 
لتغري 
للو!    4,4 – 3,1 7,4 – 6 10 – 8,2


لتمرين 
لثا! 
لتمرين 
لثا! 
لتمرين 
لثا! 
لتمرين 
لثا!     :     


لsهربائية 
لمبينة يف 
لشكل نحنحنحنح ��
w

لsهربائية 
لمبينة يف 
لشكل قق  ��
w

لsهربائية 
لمبينة يف 
لشكل قق  ��
w

لsهربائية 
لمبينة يف 
لشكل قق  ��
w

لتي تحتو�( 
لتي تحتو�( 
لتي تحتو�( 
لتي تحتو�        -    2    –قق  )     

     wمو xسلسل عyل
 xع wمو xسلسل عyل
 xع wمو xسلسل عyل
 xع wمو xسلسل عyل
 xعG    ناقل �(مي مقا(مته ( ناقل �(مي مقا(مته ( ناقل �(مي مقا(مته ( ناقل �(مي مقا(مته                     : ثنائي قطب: ثنائي قطب: ثنائي قطب: ثنائي قطب )R    .     


تيzا     )    1D    (يمكن �F يكوF (شيعة يمكن �F يكوF (شيعة يمكن �F يكوF (شيعة يمكن �F يكوF (شيعة     iiiiD    ثنائي 
لقطبثنائي 
لقطبثنائي 
لقطبثنائي 
لقطب    W اzتي
W اzتي
W اzتي
WL     اzا ( مقا(مzا ( مقا(مzا ( مقا(مzمقا(م )r     2(�( مكثفة �( مكثفة �( مكثفة �( مكثفةD    (     اzا سعzا سعzا سعzسعC    .     


�� يمكننا من 
لمتابعة wلموصو) با

كر� {
 )W لمهبطي
 u

�� يمكننا من 
لمتابعة �
سم 
إلهتزwلموصو) با

كر� {
 )W لمهبطي
 u

�� يمكننا من 
لمتابعة �
سم 
إلهتزwلموصو) با

كر� {
 )W لمهبطي
 u

�� يمكننا من 
لمتابعة �
سم 
إلهتزwلموصو) با

كر� {
 )W لمهبطي
 u

سم 
إلهتز�    

        بني طريف 
لناقل 
أل(ميبني طريف 
لناقل 
أل(ميبني طريف 
لناقل 
أل(ميبني طريف 
لناقل 
أل(مي                                    (  (  (  (                              ثنائي 
لقطبثنائي 
لقطبثنائي 
لقطبثنائي 
لقطب    بني طريفبني طريفبني طريفبني طريف                                                    خال) 
لزمن لتطو� 
لتوتر خال) 
لزمن لتطو� 
لتوتر خال) 
لزمن لتطو� 
لتوتر خال) 
لزمن لتطو� 
لتوتر 


لمدخل
لمدخل
لمدخل
لمدخلعx عx عx عx                                             نريد مشاهد� 
لتوتر نريد مشاهد� 
لتوتر نريد مشاهد� 
لتوتر نريد مشاهد� 
لتوتر     ①            1YYYY    لتوتر

لمدخل                                                     ( 
لتوتر( 
لتوتر( 
لتوتر(  xلمدخل ع
 xلمدخل ع
 xلمدخل ع
 x2عYYYY        


لشكل     ◄      xلشكل حد� ع
 xلشكل حد� ع
 xلشكل حد� ع
 xلمهبطي  – 2 –حد� ع
 u

�� بر
سم 
إلهتزw

لمهبطي كيفية (صل  u

�� بر
سم 
إلهتزw

لمهبطي كيفية (صل  u

�� بر
سم 
إلهتزw

لمهبطي كيفية (صل  u

�� بر
سم 
إلهتزw
  .كيفية (صل 

     ◄ ��
w

��حد� 
تجا\ 
لتيا� يف w

��حد� 
تجا\ 
لتيا� يف w

��حد� 
تجا\ 
لتيا� يف w
.( حد� �� 
لمدخلني يجب قلبه لمشاهد� 
لتوتر lشكل صحيح ( حد� �� 
لمدخلني يجب قلبه لمشاهد� 
لتوتر lشكل صحيح ( حد� �� 
لمدخلني يجب قلبه لمشاهد� 
لتوتر lشكل صحيح ( حد� �� 
لمدخلني يجب قلبه لمشاهد� 
لتوتر lشكل صحيح     حد� 
تجا\ 
لتيا� يف   


لتجربة 
أل(p :    يف هذ\ 
لتجربة Vستعمل موw تيا� حيثيف هذ\ 
لتجربة Vستعمل موw تيا� حيثيف هذ\ 
لتجربة Vستعمل موw تيا� حيثيف هذ\ 
لتجربة Vستعمل موw تيا� حيث                                                                                .... p)أل

لتجربة  p)أل

لتجربة  p)أل

لتجربة  ②      


لبيانني يف 
لشكل      xألجهز� نحصل ع

لبيانني يف 
لشكل بعد ضبط  xألجهز� نحصل ع

لبيانني يف 
لشكل بعد ضبط  xألجهز� نحصل ع

لبيانني يف 
لشكل بعد ضبط  xألجهز� نحصل ع
         - 3 –بعد ضبط 


لتوتر        ❶             wلتيا� ( مو
 wبني مو tلفر

لتوترما  wلتيا� ( مو
 wبني مو tلفر

لتوترما  wلتيا� ( مو
 wبني مو tلفر

لتوترما  wلتيا� ( مو
 wبني مو tلفر
~ ~ ~ ~     ما      

تجربة تجربة تجربة تجربة ثنائي 
لقطب 
لمستعمل يف هذ\ 
لثنائي 
لقطب 
لمستعمل يف هذ\ 
لثنائي 
لقطب 
لمستعمل يف هذ\ 
لثنائي 
لقطب 
لمستعمل يف هذ\ 
لF F F F بني �بني �بني �بني �    ❷                 

.    )    1D    ((لSس 
لوشيعة (لSس 
لوشيعة (لSس 
لوشيعة (لSس 
لوشيعة     )    2D(هو 
لمكثفة هو 
لمكثفة هو 
لمكثفة هو 
لمكثفة           


ستنتج قيمة ( 
ستنتج قيمة ( 
ستنتج قيمة ( 
ستنتج قيمة                                 F قيمة 
لتوتر F قيمة 
لتوتر F قيمة 
لتوتر F قيمة 
لتوتر حد� من 
لبياحد� من 
لبياحد� من 
لبياحد� من 
لبيا    ❸     )R    .  


لتيا� 
لثابت : تكوF عبا�� 
لتوتر بني طريف 
لمكثفة    ❹    Lلمكثفةبني �نه يف حا

لتيا� 
لثابت : تكوF عبا�� 
لتوتر بني طريف  Lلمكثفةبني �نه يف حا

لتيا� 
لثابت : تكوF عبا�� 
لتوتر بني طريف  Lلمكثفةبني �نه يف حا

لتيا� 
لثابت : تكوF عبا�� 
لتوتر بني طريف  Lستنتج قيمة                                                                                         هي هي هي هي     بني �نه يف حا

ستنتج قيمة ( 
ستنتج قيمة ( 
ستنتج قيمة (  )C    ....     

    


لتجربة 
لثانية 
لتجربة 
لثانية 
لتجربة 
لثانية 
لتجربة 
لثانية :    يف هذ\ 
لتجربة Vستعمل موw يفر� توتر
 مثلثيا �(�\ يف هذ\ 
لتجربة Vستعمل موw يفر� توتر
 مثلثيا �(�\ يف هذ\ 
لتجربة Vستعمل موw يفر� توتر
 مثلثيا �(�\ يف هذ\ 
لتجربة Vستعمل موw يفر� توتر
 مثلثيا �(�\ TTTT    ====    1,6    mssss        ثنائي 
لقطب ثنائي 
لقطب ثنائي 
لقطب ثنائي 
لقطب                     هو       هو       هو       هو           ③    


لوشيعة 
لوشيعة 
لوشيعة 
لوشيعة         )    1D    (    .     لشكل ضضضضبعد بعد بعد بعد

لبيانني يف  xألجهز� نحصل ع

لبيانني يف 
لشكل بط  xألجهز� نحصل ع

لبيانني يف 
لشكل بط  xألجهز� نحصل ع

لبيانني يف 
لشكل بط  xألجهز� نحصل ع
  -     4    –بط 

  BAU     لحساسية

لحساسية 
لحساسية 
لحساسية : vvvvid/V5  

     BMU     لحساسية

لحساسية 
لحساسية 
لحساسية  :vvvvid/V1  


لمبد�
لمبد�
لمبد�
لمبد�  

vivivivid/sm1    :قاعد� 
لزمن قاعد� 
لزمن قاعد� 
لزمن قاعد� 
لزمن   

��� �
��

�
� 


لشكل – 3  -  

	
  

�� 

�� 

��  ������ ������ 

لشكل 
لشكل 
لشكل 
لشكل –    2    -         

 ������ ������ 

�� � ��� 

��� 



t(    B    AU(    عبا�� 
لتوتر عبا�� 
لتوتر عبا�� 
لتوتر عبا�� 
لتوتر         ]    sm    0,8    –    0[بني �نه يف 
لمجا) بني �نه يف 
لمجا) بني �نه يف 
لمجا) بني �نه يف 
لمجا)     ❶          

V    (    t    2500         =    )t(    BAU    (    :تعطى بالعالقة تعطى بالعالقة تعطى بالعالقة تعطى بالعالقة                     


ستنتج عبا��  
ستنتج عبا��  
ستنتج عبا��  
ستنتج عبا��    ❷ )    t    (    i             ��
w

لما� يف  ��
w

لما� يف  ��
w

لما� يف  ��
w

لما� يف .     

]    sm    0,8    –    0[يف نفس 
لمجا)يف نفس 
لمجا)يف نفس 
لمجا)يف نفس 
لمجا)    MMMM    BBBBUUUU    حد� من 
لبياF قيمةحد� من 
لبياF قيمةحد� من 
لبياF قيمةحد� من 
لبياF قيمة ❸      


تية 
لوشيعة    W ستنتج قيمة

تية 
لوشيعة( W ستنتج قيمة

تية 
لوشيعة( W ستنتج قيمة

تية 
لوشيعة( W ستنتج قيمة
 )    L  لوشيعة صافية
 F� لوشيعة صافية علما
 F� لوشيعة صافية علما
 F� لوشيعة صافية علما
 F� علما.  


لتمرين 
لثالث 
لتمرين 
لثالث 
لتمرين 
لثالث 
لتمرين 
لثالث   :     


لyسا�� 
لمر
فقة � 
لyسا�� 
لمر
فقة � 
لyسا�� 
لمر
فقة � 
لyسا�� 
لمر
فقة شعاشعاشعاشعا( شعا� 
ل�عة ( ( شعا� 
ل�عة ( ( شعا� 
ل�عة ( ( شعا� 
ل�عة (     أل�بع حركا�أل�بع حركا�أل�بع حركا�أل�بع حركا�    مسا�
�مسا�
�مسا�
�مسا�
�    يف 
ألشكا) 
لتالية مثلتيف 
ألشكا) 
لتالية مثلتيف 
ألشكا) 
لتالية مثلتيف 
ألشكا) 
لتالية مثلت    ❶ �.  

    

 

.حد� شعا� 
ل�عة ( شعا� 
لyسا�� يف كل شكل حد� شعا� 
ل�عة ( شعا� 
لyسا�� يف كل شكل حد� شعا� 
ل�عة ( شعا� 
لyسا�� يف كل شكل حد� شعا� 
ل�عة ( شعا� 
لyسا�� يف كل شكل     � � � �     ����          

.غري 
لممكنة فزييائيا مع 
لتربير  غري 
لممكنة فزييائيا مع 
لتربير  غري 
لممكنة فزييائيا مع 
لتربير  غري 
لممكنة فزييائيا مع 
لتربير      )�( 
ألشكا) �( 
ألشكا) �( 
ألشكا) �( 
ألشكا)     (    من بني 
ألشكا) 
لممث� : حد� 
لشكلمن بني 
ألشكا) 
لممث� : حد� 
لشكلمن بني 
ألشكا) 
لممث� : حد� 
لشكلمن بني 
ألشكا) 
لممث� : حد� 
لشكل - ����     


صطناعيا مركز عطالته  ❷ 

صطناعيا مركز عطالته يف 
لمرجع 
لجيومركز� ( 
}� نعترب\ غاليليا : نعترب قمر 

صطناعيا مركز عطالته يف 
لمرجع 
لجيومركز� ( 
}� نعترب\ غاليليا : نعترب قمر 

صطناعيا مركز عطالته يف 
لمرجع 
لجيومركز� ( 
}� نعترب\ غاليليا : نعترب قمر 
يد(� حو) 
أل�� (فق مسا� يد(� حو) 
أل�� (فق مسا� يد(� حو) 
أل�� (فق مسا� يد(� حو) 
أل�� (فق مسا�     Sيف 
لمرجع 
لجيومركز� ( 
}� نعترب\ غاليليا : نعترب قمر


�تفا� �
ئر� يف مستو� خ�
ئر� يف مستو� خ�
ئر� يف مستو� خ�
ئر� يف مستو� خ xع ) H

�تفا� ط 
إلستو xع ) H

�تفا� ط 
إلستو xع ) H

�تفا� ط 
إلستو xع ) H

أل�� كر(ية 
لشكل ( كتلzا     hhhhط 
إلستو F� أل�� : بفر�

أل�� كر(ية 
لشكل ( كتلzا من  F� أل�� : بفر�

أل�� كر(ية 
لشكل ( كتلzا من  F� أل�� : بفر�

أل�� كر(ية 
لشكل ( كتلzا من  F� أل�� : بفر�
.موuعة بانتظا�موuعة بانتظا�موuعة بانتظا�موuعة بانتظا�        TTTT    MMMMمن   

: المعطيات    

 TTTTRRRR    أل��
    mmmm    KKKK 6370            :نصف قطر 
أل��نصف قطر 
أل��نصف قطر 
أل��نصف قطر 

 GGGG    !وsل
 �Wلتجا

لsو!ثابت  �Wلتجا

لsو!ثابت  �Wلتجا

لsو!ثابت  �Wلتجا

أل�� �(� 
أل�� �(� 
أل�� �(� 
أل��  ssss .    1 � � � �gKgKgKgK .3mmmm  11 - 10 .6,67                 TTTT- 2 :       ثابت  �)�:                            s    86164     

 BAU     لحساسية

لحساسية 
لحساسية 
لحساسية  :vivivivid/V1  

   BMU     لحساسية

لحساسية 
لحساسية 
لحساسية  :vivivivid/V0,2  

 


لمبد�
لمبد�
لمبد�
لمبد� 

vivivivid/smmmm0,1    :قاعد� 
لزمن قاعد� 
لزمن قاعد� 
لزمن قاعد� 
لزمن   


لشكل – 4  -  
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� 
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إلصطناعي منتظمة 
إلصطناعي منتظمة 
إلصطناعي منتظمة 
إلصطناعي منتظمة     
لقمر
لقمر
لقمر
لقمربني �F حركةبني �F حركةبني �F حركةبني �F حركة    ①     .  

....    G     : : : :TM             : : : :TR     ) ) ) )hhhhمركز� بدالL مركز� بدالL مركز� بدالL مركز� بدالL يف 
لمرجع 
لجيويف 
لمرجع 
لجيويف 
لمرجع 
لجيويف 
لمرجع 
لجيو    vعبا�� سرعة 
لقمر 
إلصطناعي عبا�� سرعة 
لقمر 
إلصطناعي عبا�� سرعة 
لقمر 
إلصطناعي عبا�� سرعة 
لقمر 
إلصطناعي     �(جد�(جد�(جد�(جد    ②    

.    T    عبا�� 
w(�عبا�� 
w(�عبا�� 
w(�عبا�� 
w(�    يف نفس 
لمرجع : �(جديف نفس 
لمرجع : �(جديف نفس 
لمرجع : �(جديف نفس 
لمرجع : �(جد    ③       


لقمر 
إلصطناعي عx '�تفا�    ④     F� Fآل

لقمر 
إلصطناعي عx '�تفا�نعترب  F� Fآل

لقمر 
إلصطناعي عx '�تفا�نعترب  F� Fآل

لقمر 
إلصطناعي عx '�تفا�نعترب  F� Fآل
( �(�\ ( �(�\ ( �(�\ ( �(�\     من سطح 
أل��من سطح 
أل��من سطح 
أل��من سطح 
أل�� mmmm KKKK 780   =b   نعترب   

                                                    ssss            15    40imimimimnnnnh h h h 1              =  =  =  =1        TTTT     . . . . بلر بالعالقةsلثالث ل
 Fلقانو

لثالث لsبلر بالعالقة تعطى عبا��  Fلقانو

لثالث لsبلر بالعالقة تعطى عبا��  Fلقانو

لثالث لsبلر بالعالقة تعطى عبا��  Fلقانو
:تعطى عبا��   

 

 

 

        


ثبت هذ\ 
لعالقة 
ثبت هذ\ 
لعالقة 
ثبت هذ\ 
لعالقة 
ثبت هذ\ 
لعالقة     � � � � � � � �                     .        


ستنتج كت� 
أل�� 
ستنتج كت� 
أل�� 
ستنتج كت� 
أل�� 
ستنتج كت� 
أل��  -     ����                TM    .            
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