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 استان قزوین تضمن خدمسواالت فصل دوم خروجی 

 قوانین حرکت نیوتون: 1-2

دوتوپ مشابه یکی راازباالی یک صخره ودیگری راازپایین آن همزمان باهم روبه باالپرتاب می کنیم به طوری که -1

 )به؟ بارازکنارهم می گذرند این دوتوپ چند ازمقاومت هوا باصرف نظر دوتوپ همزمان به زمین برخوردمی کنند.

 جزلحظه ای که به زمین برخوردمی کنند(؟

 مهنازشایان مجد 

گالیله اولین کسی بودکه مفاهیم لختی وشتاب رابه درستی درک کردوماننددیگردانشمندان هم دوره -2

خودنیروراموردتوجه قرارداد امااونتوانست رابطه ای بین این مفاهیم اصلی برقرارکند.کدام قانون نیوتن توانست این 

 رابه یکدیگرپیونددهد؟مفاهیم 

 مهنازشایان مجد

دوگوی کامالمشابه وهم اندازه یکی ازجنس چوب ودیگری ازجنس آهن راازباالی یک ساختمان بلندرها می  -3

 کنیم .مقاومت هوا روی کدام گوی بیشتراست؟

 مهنازشایان مجد

 انتخاب گزینه(-صحیح وغلط-جای خالی-سواالت)کوتاه پاسخ -4

 (می شود.8/9-سرعت شخص درحال سقوط بیشتر وبیشترمی شودشتاب حرکت اوبرابر)صفرالف(همانطورکه 

 ب(شتاب تکه سنگی که درامتداد قائم روبه باالپرتاب می شوددرلحظه ای که به ارتفاع اوج می رسد...........است.
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اب برمی گردد باهم ج(مدت زمانیکه توپ رامستقیمابه سمت باالپرتاب می کنیم بامدت زمانیکه توپ به نقطه پرت

 نادرست(-درستبرابراست درصورتیکه مقاومت هواصرفنظرشود)

 بااستفاده ازمعادالت حرکت توضیح دهیدکه چراجابجایی ها درثانیه های متوالی تشکیل تصاعدمی دهند. د(

   مهنازشایان مجد

پرتاب شود این توپ پس اگرتوپی به طورافقی درامتدادعمودبردودیوارموازی وابتدابه طرف یکی ازدیوارها -5

متررا در زمان یک ثانیه  9/4ازبرخورد وبازگشت به عقب توسط دیوارها دراثرنیروی گرانش زمین فاصله ی قائم 

سقوط می کند. حال اگربه جای دیوارها دوآینه ی موازی وکامالتخت داشته باشیم وبه جای توپ یک پرتونورلیزر 

 ثانیه به چه اندازه سقوط خواهدکرد؟ 1پرتونوردرمدت را ابتداعمودبریکی ازدیوارها بتابانیم 

 مهنازشایان مجد 

متری بدون سرعت اولیه سقوط کند وگلوله این  360بافرض اینکه مقاومت هواناچیزاست اگرگلوله ای ازارتفاع  -6

 مسافتهای طی شده به ترتیب چندمتراست؟ مسیررادربازه ی زمانی مساوی ومتوالی طیی کرده باشد

 ایان مجدمهنازش

ثانیه ی 2متربرمجذورثانیه به سمت پایین به حرکت درمی آید  8/1آسانسوری ازحالت سکون باشتاب ثابت  -7

متری نسبت به کف آسانسور رهامی کند. سرعت 1بعدشخصی که درآسانسور است گلوله ی کوچکی راازارتفاع 

g=9/8نسبی گلوله دربرخوردباکف آسانسورچندمتربرثانیه است؟)
𝒎

𝒔
 ) 

  مهنازشایان مجد

 این که کند می اثر چنان F افقی نیروی ، m2=6kg و m1=4kg های جرم به جسم دو به شکل، مطابق  -8

𝟖  شتاب با اصطکاک، بدون برسطح دوجسم
𝒎

𝒔𝟐
 دو که ای تماسی نیروی و F نیروی بزرگی. آیند می در حرکت به

 . کنید حساب را کنند، می وارد بریکدیگر جسم
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 (تیموری)

 . است آویزان شکل مطابق سبکی فنر انتهای به  m جرم به جسمی -9

 .کنید رسم را جسم بر وارد نیروهای( الف

 شود؟ می وارد جسمی برچه نیروها، این از یک هر واکنش کنید تعیین( ب

 

 

 : کنید انتخاب پرانتز داخل از را مناسب های عبارت -10

 .                            شود می انجام نیوتن( سوم -دوم) قانون براساس زدن، پارو توسط قایق یک حرکت( الف

 (.اند موازی هم با -سازند می زاویه باهم)  نیرو و سرعت بردارهای خمیده، مسیر در( ب

 (تیموری) 

 چرخد؟ می فواره شود، می خارج فواره از آب وقتی چرا شکل، مطابق -11

 ؟کردید ذکر قانون کدام مبنای بر را خود پاسخ

 

 (تیموری)
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𝟐 شتاب خال تو ای جعبه به F بزرگی به نیرویی -12
𝒎

𝒔𝟐
𝟒 شتاب  m جرم به آجری به و 

𝒎

𝒔𝟐
 را آجر اگر. دهد می 

 ثانیه متربرمجذور چند F بزرگی به نیرویی تاثیر تحت آجر و جعبه ی مجموعه شتاب دهیم، قرار جعبه درون

 شود؟ می

 (تیموری)

 بنویسید؟ را واکنش و کنش نیروهای ویژگی چهار -13

      (تیموری)

 جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید. -14

الف( نیروها همواره به صورت جفت وجود دارند . اگر یکی از نیروها را ................ بنامیم ، نیروی دیگر 

 .................نامیده می شود .

ب( طبق قانون دوم نیوتن ، اگر بر جسمی نیروی خالصی وارد شود جسم تحت تأثیر آن شتابی می گیرد که با 

 نیروی خالص وارد بر جسم نسبت .................. و با جرم جسم نسبت ................... دارد.  

 حمیده جباری

سر طنابی را به دیوار محکم کرده و سر دیگرش را با دست می کشیم . اگر طناب از مطابق شکل مقابل یک  -15

 را مشخص کنید. « دیوار و طناب » و « دست و طناب» دیوار جدا نشود ، نیروهای کنش و واکنش بین 

 

 حمیده جباری

  در هر یک از شکل های زیر ، کدام نیروها اثر یکدیگر را خنثی می کنند ؟ -16
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 جباری حمیده

  چرا با ضربه زدن به انتهای دسته به زمین مطابق شکل روبرو، چکش به طرف پایین سفت می شود ؟ -17

 

 حمیده جباری

وارد می شوند و جسم به حالت تعادل است . اگر نیروی  𝟏𝟎𝐍و  𝟔𝐍  ،𝟖𝐍به یک جسم همزمان سه نیروی  -18

6N  حذف شود ، جسم شتاب ثابت𝒂𝟏  𝟔و اگر نیروهای𝐍  𝟖و𝐍  حذف شوند ، جسم با شتاب𝒂𝟐  حرکت می

کند . نسبت 
𝒂𝟏

𝒂𝟐
 را به دست آورید.   

 حمیده جباری

𝟐√𝟐دو نیروی هم اندازه اگر به طور عمود برهم  بر یک جسم وارد شوند برآن شتابی برابر -19
𝒎

𝒔𝟐
می دهند .   

  د متر بر مجذور ثانیه خواهد بود؟هرگاه این دو نیرو موازی و در یک سو به همان جسم وارد شوند ، شتاب آن چن

 حمیده جباری

 معرفی برخی از نیروهای خاص: 2-2

 . دارد بستگی......................... و......................  به شاره مقاومت نیروی( الف -20

 . است جسم دو تماس سطح..........................  از ناشی سطح عمودی نیروی( ب
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 دو آن میان ایستایی اصطکاک ضریب از( کمتر – بیشتر) سطح دو میان جنبشی اصطکاک ضریب معموالا ( پ

 . است سطح

 نیاستی شایسته

 زیر نیروهای از یک کدام زند می دور بلغزد آنکه بدون افقی مسطح پیچ یک در که گرفته نظر در را خودرویی -21

 .کند می تأمین خودرو زدن دور برای را الزم گرای مرکز شتاب

   •ایستایی اصطکاک نیروی( ب       • وزن نیروی( الف

  •سطح عمودی نیروی( ت    • جنبشی اصطکاک نیروی( پ

 نیاستی شایسته

توجه به حرکت آسانسور هر بار ترازو چه عددی شخصی درون آسانسور روی ترازوی فنری ایستاده است با  -22

 را نشان می دهد )جدول را کامل کنید.(

  

 برابر با وزن کمتر از نیروی وزن بیشتر از نیروی وزن نوع حرکت

با سرعت ثابت رو به باال 

 حرکت کند

   

رو به باال  aبا شتاب ثابت 

 حرکت کند. 

   

روبه پایین  aبا شتاب ثابت 

 حرکت کند.

   

    آسانسور ساکن باشد
 
 

 شایسته نیاستی

 . کنید مقایسه B و A فنر برای را فنر ثابت نمودار به توجه با – الف -23
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A  -ب

B

K

K
 ؟ است چقدر 

 

 نیاستی شایسته

اگر آید در حرکت به جسم تا شده زیاد تدریج به F افقی نیروی و است سکون حال در جسم مقابل شکل در -24

/s 0 k/و   5 0  .باشد   3

 

   است؟ چقدر درآمدن حرکت به ی لحظه در جسم حرکت شتاب( الف 

 چند ثانیه 10 از پس جسم حرکت سرعت -ب
𝒎

𝒔
 ؟است 

 نیاستی شایسته

 قرار زمین سطح از ارتفاعی چه در باید باشد داشته قرار شهر یک روی بر همواره ای ماهواره بخواهیم اگر -25

 . گیرد

Re /

/

m

Me kg

G 

 

 

 

6

24

11

6 4 10

6 10

6 67 10
 

 نیاستی شایسته

 جاهای خالی را پر کنید. -26

20 10 

A B 

Fe 

x 
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 پیربیگی علیرضا............................  خنثی را همدیگر و یکدیگرند مخالف سوی در همواره واکنش و کنش نیروی

 علیرضا. کند می حرکت........................  با خودرو باشند، متوازن حرکت حال در خودروی بر وارد نیروی وقتی

 پیربیگی

 .یکدیگرند با تماس در لزوماا  اجسام این البته و دارند شرکت جسم دو همواره نیرو آمدن بوجود در

          ⃞ غ          ⃞⃞ ص

 پیربیگی علیرضا

 . باشد می صحیح گزینه کدام -27

 .یابد¬می کاهش آن وزن کنیم،¬می وارد باال به رو نیروی جسمی به که هنگامی(الف

 .یابد¬می افزایش آن کنیم،وزن¬می رها را جسمی که هنگامی(ب

 .کند¬می تغییر جسم حرکت شودحتماا ¬می وارد نیرو جسمی به که هنگامی(ج

 .گردد¬می وارد تماسی غیر نیروی یک حداقل زمین اطراف اجسام تمام به(د

 پیربیگی علیرضا

 جسم بر وارد خالص نیروی شوند وارد جسم به شده داده نشان نیروهای همزمان طور به اگر شکل به باتوجه -28

 . بود خواهد......................... سمت به و................... 

 

 چپ سمت به تیوتون 20(ب             راست سمت به و نیوتون 20(الف

 پایین سمت به نیوتون 10(د                     باال سمت به نیوتون 10(ج

 پیربیگی علیرضا

 شود؟ می مربوط نیرو کدام به کن پاک توسط کاغذ روی های نوشته کردن پاک -29

 پیربیگی علیرضا
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 است؟ صحیح جمله این -30

 .ماند-نمی باقی ساکن جهان در چیزی هیچ و کرده حرکت به شروع  ساکن اجسام شود صفر اصطکاک اگر

 پیربیگی علیرضا

 حرکت ی آستانه در جسم و است نیوتون 10 نیروها از یک هر ی اندازه و کیلوگرم 3 جسم جرم زیر شکل در -31

  .کنید حساب را سطح و جسم بین ایستایی اصطکاک ضریب.  است

 

 پیربیگی علیرضا

 و داده قرار اصطکاک بدون شرایط در را کمان. است kg2خالص تیر جرم و است kg10 کمان و تیر یک جرم -32

 در را کمان و تیر شتاب شود وارد کمان به N200معادل نیرویی اگر. کنیم می رها را تیر و کشیده می را کمان

 کنید؟ محاسبه تیر شدن رها ی لحظه

 پیربیگی علیرضا 

  □غلط        □بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی برابر با نیروی عمودی سطح است.           صحیح  -33

 )فروغ یوسفی(

 کوچکی ( است. –عدد )بزرگی  Κبرای یک فنر انعطاف پذیر  -34

 )فروغ یوسفی(

 در پرش یک چتر باز، هنگام باز شدن چتر، حرکت چتر باز چگونه خواهد بود؟ -35

 )فروغ یوسفی(

کیلوگرم با دو ترازو فنری که وزن هر کدام قابل چشم پوشی است مطابق شکل توزین  2یک جسم به جرم  -36

𝒈    میشود،هرکدام از نیروسنج ها چه عددی را نشان میدهند؟ = 𝟏𝟎
𝒎

𝒔𝟐
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                                                                           )فروغ یوسفی(

 در کدام حرکت زیر جهت نیروی اصطکاک با حرکت کلی جسم هم جهت است؟ -37

 ( هنگامی که جسم با طنابی کشیده میشود.1

 ( هنگامی که جسم روی سطح شیبدار سر میخورد.2

 میشود.( وقتی جسم به سمت باال پرتاب 3

 (هنگامی که انسان راه میرود.4

 )فروغ یوسفی(

نیوتن تکیه داده شده است وبا نیروی دیگری  به اندازه  10کیلوگرم به دیواری با نیروی 4جسمی به جرم  -38

ثانیه 4ثانیه به جسم اعمال شود،سرعت جسم پس از 4نیوتن عمود به سمت باال هل داده میشود.اگر این نیرو 100

 چقدر است؟

𝒈 = 𝟏𝟎
𝒎

𝒔𝟐
           𝝁𝒔 = 𝟎. 𝟔𝟓        𝝁𝑲 = 𝟎. 𝟓 

 )فروغ یوسفی(

 تکانه و قانون دوم نیوتون: 3-2

 پاسخ دهید: -39

 زمان چه کمیتی را نشان می دهد؟  –الف(سطح زیر نمودار نیرو 

 ب(آهنگ تغییرات تکانه با چه کمیتی برابر است؟
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 درصدافزایش یابد انرژی جنبشی  چند درصد و چگونه تغییر می کند؟20جسمیت(هرگاه ثابت ماندن جرم تکانه 

 )حاجی سید جوادی(

 ؟استBچند برابر Aاست با هم برابراست .انرژی جنبشی  Bبرابرجرم A3  که جرم   B و Aتکانه دو جسم  -40

 )حاجی سید جوادی(

 t2=4s    یوتون است درمدت زمان  برحسب نFو=t5Fـ نیروخالص وارد برجسمی برحسب زمان طبق رابطه   41

 t1=2s ند است؟چتکانه تغییرات 

 )حاجی سید جوادی(

حرکت می  m/s24روی خط است با شتاب ثابت  =m/s10 Vباسرعت اولیه     kg2جسمی به جرم     -42

 ؟می رسد  m/sمترتکانه جسم به چند  100کند پس از طی مسافت 

 )حاجی سید جوادی(

می چرخد بیشترین و کمترین تغییرات بردار Vروی یک مسیر دایره ای با سرعت ثابت mجسمی به جرم -43

 ؟در یک  دوره کامل چگونه استV, mتکانه جسم برحسب 

 )حاجی سید جوادی(

متراز حالت سکون رها می شود در صورتی که اندازه نیرو مقاومت هوا 20گرم از ارتفاع  400توپی به جرم -44

درصداز وزن جسم باشد تغییرات تکانه  از لحظه آغاز حرکت تا لحظه برخورد به زمین چقدر  20تقریبا ثابت و 

 ؟است

 )حاجی سید جوادی(

  است؟ جهت هم برداری چه با خطی تکانه -45

            پور( )حسن

 جهت در تندی همان با اصطکاک از نظر صرف با کند می برخورد دیواری به v تندی با m جرم به جسمی -46

  .کنید محاسبه حرکت این در را خطی تکانه تغییرات.گردد می بر مخالف

            پور( )حسن

  .کنید پر مناسب عبارت با را خالی جاهای -47
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 .است.............و........ تابع تکانه(الف

 .است جسم بر وارد..................با برابر زمان واحد در جسم یک تکانه تغییر(ب

 .باشد می ................  SIدر تکانه یکای(پ

                  پور( )حسن

 6 مدت در خواهیم می.هستند حرکت درحال یکسان تندی با کیلوگرم800و تن1 جرمهای به اتومبیل دو -48

 ؟است بیشتر اصطکاک نیروی بزرگی  اتومبیل کدام در دهید توضیح دلیل با.کنیم متوقف را اتومبیل دو هر ثانیه

            پور( )حسن

 می متوقف متحرک دقیقه 2 مدت در. است حرکت حال در km/h 180 تندی با تن نیم جرم به متحرکی -49

  .آورید بدست را متحرک بر وارد نیروهای برآیند و تکانه تغییرات .شود

            پور( )حسن

 بازه در را  جسم بر وارد نیروی متوسط .باشد میP=t2-2t   صورت به زمان به نسبت جسمی تکانه رابطه -50

 .کنید حساب ثانیه 3 تا صفر زمانی

            پور( )حسن

 حرکت به است زیر شکل به زمان با آن تغییرات که نیرویی تاثیر تحت سکون حال از kg2 جرم به جسمی -51

𝒕  لحظه در آن( حرکت اندازه) تکانه آید، می در = 𝟐𝟐𝒔چند ثانیه kg m/s است؟ 

  

 (ابوترابی سید حاجی فهیمه)

𝟏𝟐 شتاب با سکون حال از M وزنه -52
𝒎

𝒔𝟐
 ی اندازه ثانیه 5 از پس و آید می در حرکت به راست خط روی

  است؟ کیلوگرم چند M رسد می kg m/s10 به آن حرکت

 (ابوترابی سید حاجی فهیمه)

  دارد؟ مطابقت گزینه کدام با آن زمان-نیرو نمودار روبروست شکل به متحرکی زمان – تکانه نمودار -53

https://konkur.info



 

 (ابوترابی سید حاجی فهیمه)

 برخورد مدت اگر شود می متوقف و کرده برخورد دیوار یک به km/h72 سرعت با تن 2 جرم به اتومبیلی -54

 است؟ نیوتن چند واردبراتومبیل متوسط نیروی اندازه باشد ثانیه 02/0

 (ابوترابی سید حاجی فهیمه)

 حرکت به سکون حال از جسم و باشد می 1/0 جسم و سطح بین جنبشی اصطکاک ضریب مقابل شکل در -55

  رسد؟ می kg m/s25 به حرکت شروع از ثانیه چند از پس جسم حرکت اندازه. آید درمی

 

 (ابوترابی سید حاجی فهیمه)

𝑭𝟏  دونیروی همزمان mجرم به ساکنی جسم اگربه -56 = 𝟏𝟎𝒊و 𝑭𝟐 = −𝟐𝒊 + 𝒂𝒋 5 از پس و شود وارد 

  .آورید دست رابه a مقدار برسدkg m/s50 به جسم حرکت اندازه ثانیه

                                                               (ابوترابی سید حاجی فهیمه)

 حرکت دایره ای یکنواخت: 2-4

  جاهای خالی را پر کنید.  -57

 الف(درحرکت ماهواره به دور زمین،نیروی...........نیروی مرکزگرا است. 

 درجه(است.90-ب(درحرکت یکنواخت برمسیر دایره ای،زاویه بین سرعت و شتاب)صفر

 غلط(-می نامیم.)صحیح rpmج(درحرکت یکنواخت برمسیر دایره ای،تعداد دورهای ذره دریک دقیقه را
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 مسیردایره ای به چه علتی ایجاد می شود؟د(شتاب مرکزگرادرحرکت یکنواخت بر

 علیرضا حکیما

راثابت نگه داشته ولی شعاع مسیر دایره ای رانصف نماییم،دوره rpmدرحرکت یکنواخت برمسیر دایره ای،اگر -58

 شتاب جانب مرکز چندبرابر می شود؟حرکت وتندی و بزرگی 

 علیرضا حکیما

برصفحه افقی بدون اصطکاک قرار   m1وزنه  متصل شده است. m2 رسیمان بدون جرمی به وزنه با  m1وزنه  -59

با تندی ثابت حول سوراخ  m1وزنه ساکن می باشد.  m2دارد که در مرکز آن سوراخی تعبیه شده است و وزنه

 محاسبه کنید.   m1رابطه ای برای تندی وزنه دوران می کند.

 

 علیرضا حکیما

درباالترین نقطه گوی کروی صاف بزرگ به حالت تعادل درآورده ایم. ضربه ناپایداری  جرم کوچکی را به طور -60

ی کوچکی به جرم وارد می کنیم وجرم شروع به لغزیدن به پایین سطح بدون اصطکاک گوی می کند.مشاهده می 

دلیل این رویداد را  قطع می شود. شعاع گوی است، R ،که Rاس جرم با گوی درارتفاعی بیشتر از گردد که تم

 علیرضا حکیما گوی قطع می شود. سپس ارتفاعی را محاسبه کنید که درآنجا تماس جرم با توضیح دهید.

 

 علیرضا حکیما

 متر دور می زند. علیرضا حکیما5/0متر بر ثانیه روی دایره ای به شعاع 10جسمی باتندی ثابت -61
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 الف(دوره حرکت جسم چند ثانیه است؟

 حرکت چقدر است؟rpmب(

 شتاب مرکزگرا چند متر برمجذور ثانیه است؟ج(اندازه 

 علیرضا حکیما

کیلومتر برساعت بدون  72،می تواند حداکثر باسرعت5/0sیک خودرو در پیچ باضریب اصطکاک ایستایی -62

 علیرضا حکیما (g=10) لغزش جانبی دور بزند.

 الف(شعاع پیچ چقدر است؟

 اندازه نیروی مرکز گرای وارد به خودرو چند نیوتن است؟ب(اگر جرم خودرو یک تن باشد 

 علیرضا حکیما

 نیروی گرانشی: 2-5

  اگر به ماه سفر کنید جرم و وزن شما چگونه تغییر می کند؟ -63

 رضا ملکی

  اگر شعاع مدار یک ماهواره کاهش یابد سرعت آن.......................ودوره آن ................می یابد. -64

 رضا ملکی

  کره زمین به سیب در حال سقوط نیروی جاذبه بیشتری وارد می کند یا سیب به کره زمین؟-65

 رضا ملکی

از سطح زمین در یک مدار به دور زمین می گردد، بزرگی تکانه ی  Re در فاصله ی  mماهواره ای به جرم  -66

 بدست آورید؟ m , Reماهواره بر حسب 

 رضا ملکی 

اگر در فاصله از سطح زمین شتاب گرانش نصف مقدار آن در سطح زمین شود ، این فاصله چند برابر شعاع  -67

 کره زمین است؟ 
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 رضا ملکی

/. جرم کره 25درصد کاهش یابد و جرم این سیاره  40اگر به سیاره ای سفرکنید که شتاب گرانش در آن -68

  برابر شعاع زمین است؟زمین باشد محاسبه کنید شعاع این سیاره چند 

 رضا ملکی

 . باشد می نادرست زیر های گزینه از کدامیک -69

 . بچرخد زمین دور به ای دایره تقریباا  مدار در ماه شود می باعث گرانشی نیروی( الف

 . هستند واکنش و کنش کنند¬می وارد برهم ذره، دو که گرانشی نیروی( ب

 . دارد بستگی ماهواره جرم به زمین دور به ماهواره گردش دوره( پ

 .کند می فراهم را خورشید دور به سیارات گرای مرکز نیروی گرانشی، نیروی( ج

 منتظری مژگان

 این از ای نتیجه چه و کرده رسم زمین مرکز از آن فاصله حسب بر را ماهواره بر وارد گرانشی نیروی نمودار -70

  گرفت؟ توان می نمودار

 منتظری  مژگان

  .کند می وزنی بی احساس چرخد می زمین دور به r شعاع به مداری بر که ای ماهواره سرنشین چرا -71

 منتظری مژگان

 دارد؟ قرار بازمین همگام، مدار در ماهواره گوییم می صورت چه در -72

 منتظری مژگان

 دیگری سیاره در شخص این بپرد باال قائم راستای در cm¬30 ارتفاع تا تواند¬می زمین کره روی شخصی -73

 . بپرد باال تواند¬می متر¬سانتی برحسب ارتفاعی چه تا زمین نصف باشعاعی اما چگالی، همین با

 منتظری  مژگان

 ثلث زمین دور به ای ماهواره مدار شعاع هرگاه است روز شبانه 27 تقریباا  زمین دور به ماه حرکت تناوب دوره -74

 . است روز شبانه چند حدود در ماهواره دوره باشد زمین دور به ماه مدار شعاع
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