
 

 

 تمارين التجاذب الكوني
  

 

 :1تمرين 
 

 عبر عن المقادير التالية بالمتر مستعمال قوى عشرة .

 3,1𝜇𝑚: طول بكتيريا-أ

 7,8dm: محيط كرة السلة -ب
 0,1mmقطر شعرة : -ج

 20𝜇𝑚طول خلية : -د

 125pmشعاع ذرة هيدروجين : -ه
 fm 3,4نواة ذرة الصوديوم : -و
 

 : 2تمرين 
 

 األعداد المعبرة لألعداد التالية :عدد أعط  -1
;0,0805-;6,1.108;5,01.1052.10;0,00043; 43,25.10 

 .أكتب بالكتابة العلمية األعداد األخرى . ماهي األعداد المكتوبة كتابة علمية -2
 أتمم مأل الجدول التالي بما يناسب : -3

 

 الكتابة العشرية
 

 تبة قدر العددر الكتابة العلمية

382   

 6-8,2.10  

0,00076   

 ….8,9.10 7-10 

 

 :3تمرين 
 

 من سطح األرض . d=1mتوجد على مسافة  m=700gكرة كتلتها 
 التجاب الكوني بين األرض والكرة .أعط تعبير شدة قوة  -1
 أحسب قيمتها . -2
 استنتج شدة الثقالة عند هذه المسافة . -3

 kgM = 6.10 24نعطي :               كتلة األرض :   

 R = 6378kmشعاع األرض :                 
 

 : 4تمرين 
 

 . d=20cmموضوعتان على سكح أفقي تفصل بينهما المسافة  m=650gكرتان حديديتان لهما نفس الكتلة 
 . g=9,8 N/kgأحسب شدة وزن إحدى الكرتين . نعطي شدة الثقالة :  -1
 ما شدة قوة التجاذب الكوني المطبقة من طرف إحدى الكرتين على األخرى ؟ -2
المطبقة من طرف إحدى لماذا عندما ندرس توازن إحدى الكرتين ال نأخذ بعين اإلعتبار قوة التجاذب الكوني  -3

 الكرتين على األخرى ؟
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 : 5تمرين 
 

 . 800kgتبلغ كتلة قمر اصطناعي 
 أحسب وزن القمر اإلصطناعي على سطح األرض . -1
 من سطح األرض .  300kmما قيمة وزن هذا القمر على علو  -2
 نعطي :        

 9,81N/kg0g=شدة الثقالة على سطح األرض : 
 km        3.10R=6,40شعاع األرض :            
 

 :6تمرين 
 

، ويبلغ شعاع نواة ذرة  147pmتبلغ المسافة بين نواتي ذرتي األوكسيجين في جزيئة ثنائي األوكسيجين  -1
 fm (m15-1fm =10 . ) 3,2األوكسيجين 

بين نواتي ذرتي  d، ماهي إذن بهذا السلم المسافة  cm 4,0اثلنا نواة األوكسيجين بكرة شعاعهإذا م

 األوكسيجين في جزيئة ثنائي األوكسيجين .
 يعطي الجدول أسفله المسافة بين بعض الكواكب والشمس : -2

 

 الكوكب
 

 بلوتون خالمري األرض الزهرة المشتري

مليون  778 المسافة
 كيلومتر

مليون  108
 كيلومتر

مليون  150
 كيلومتر

مليون  228
 كيلومتر

مليون  050
 كيلومتر

 
 km 7= 7.10 Srنعطي شعاع الشمس : 

أحسب بهذا السلم المسافة بين كل كوكب من الكواكب الواردة  cm 4,0إذا مثلنا الشمس بكرة شعاعها 
 .في الجدول وبين الشمس 

 ماذا تستنتج ؟ 2و1إعتمادا على نتائج السؤالين  -3
 

 :7تمرين 
 

المسافة بين مركزي األرض  d.لتكن توجد مراكز كل من األرض والقمر ومركبة فضائية على استقامة واحدة  
 كزي األرض والقمر .رالمسافة بين م Dو m = 1800kgوالمركبة الفضائية ذات الكتلة 

 أكتب تعبيري شدة قوة التجاذب الكوني التي يطبقها كل من القمر واألرض على المركبة . -1
 حيث تكون لهاتين القوتين نفس الشدة . 0dحدد  -2

 
 

 : 8تمرين 
 

 .mكتلته لجسم   �⃗�أعط مميزات متجهة الوزن  -1

 كيف تتغير شدة الوزن كلما ابتعدنا عن سطح األرض . راذك -2
سطح  لىع 0Pة توزن الجسم ال يساوي إال نصف قيم عن سطح االرض الذي يكون فيه  hما هو اإلرتفاع  -3

 األرض ؟
 شعاع األرض .  = km 36,40.10Rنعطي : 
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 : 9ن تمري
 

 TMومركزه هو مركز األرض التي كتلتها srمدارا دائريا شعاعه  Smينجز ساتل كتلته ، المعلم المركزي األرضي في 
 .T Rوشعاعها 

لقوتي التأثير البيني الجاذبي بين األرض والساتل عندما  0Fعن الشدة المشتركة  TRو  Smو  Gعبر بداللة  -1
 يكون هذا األخير على سطحها .

لقوتي التأثير البيني الجاذبي بين األرض والساتل  Fالمشتركة عن الشدة Srو  Smو  TMو  Gعبر بداللة  -2
 عندما يكون في مداره .

 = Fالذي يوجد عليه الساتل عندما يكون hحدد العلو  -3
𝐹0

16
 . 
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