
  

 

 

 

 

 1تمرين 

ثابتة التجاذب    .m6= 1,73.10LRوشعاعه  kg22=7,35.10LM. كتلة القمر  Km3=6,4.10TRو شعاعها  kg24 =6.10TMنعطي كتلة األرض   -1

 .m8d=3,76.10. المسافة بين سطحي األرض والقمر kg2N.m11-G=6,67.10-2الكوني 

 .                                                                                                                  ذكر بقانون التجاذب الكوني: 1-1

 ا. . أحسب قيمته dو  LRو  LMو  TR و TMو  G: أعط تعبير الشدة المشتركة لتأثير التجاذب الكوني بين األرض و القمر بداللة 1-2

 : حدد مميزات قوة التجاذب الكوني لألرض على القمر. مثل متجهتها على رسم واضح.                                      3-1

 نهمل دوران األرض حول نفسها  -2

شدة مجال الثقالة  على سطح االرض يكتب على شكل   0gبين ان تعبير   -1-2
𝑴𝑻

𝑹𝑻
𝟐=G.0g 

  ؟  0gبداللة  hاالرتفاع عند  شدة الثقالة hgاكتب تعبير -2-2

 Km3h=10احسب شدة مجال الثقالة على سطح األرض ثم على ارتفاع  -2-3

على سطح األرض هي:  ه، شدة وزن 2S=400 cmمكعب الشكل مساحة قاعدته  mكتلته  (C)نعتبر جسما صلبا  -3
2

0 5.10P N. 

 أحسب كتلة هذا الجسم ؟   -3-1

عند االرتفاع  hPأحسب قيمة ، 0Pبداللة  hتعبير زون الجسم على ارتفاع  hPاكتب تعبير  -3-2
310h km؟   

2hعندما تكون  -3-3 -1 R  0, بين أن

9

P
P     ؟ 

     .(   Cالثقالة على سطح القمر علما أن وزن الجسم )شدة مجال   Lg':احسب2-2

 ( على سطح القمر. Cالذي يطبقه الجسم ) P:أوجد الضغط 3-2 

 2تمرين 

 -انظر الشكل  - AB = hو تفصلهما مسافة  m = 1, 45 Kgلهما نفس الكتلة  (B)و   (A) نعتبر جسمين

 (B).و   (A)شدة قوة التجاذب الكوني بين الجسمين   Fاحسب  -1    

 .(B)و  (A)باختيار سلم مناسب, مثل متجهة التجاذب الكوني بين الجسمين  -2    

 (A).على الجسم   (T)شدة القوة التي تطبقها األرض   1Fاحسب  -3    

 (B).على الجسم  (T)شدة القوة التي تطبقها األرض   2Fاحسب   -4    

 مادا تستنتج؟ ,؟ قارن بينهما 2Fو   1Fمادا تمثل  -5    

 حيث:   hg/og  احسب النسبة -6    

          - 0g    شدة الثقالة عل سطح األرض     - hg    شدة الثقالة على االرتفاعh 

 hg احسب قيمة   -7    

              R = h = 6400kmشعاع األرض :    ;  Kg 24= 6.10 TMكتلة األرض :    نعطي:    

  N.Kg 0;  g   (S.I) 11-G = 6, 67.10 9,98 =-  1شدة الثقالة على سطح األرض :               

 3تمرين 

ثابتة التجاذب الكوني    .m6= 1,73.10LRوشعاعه  kg22=7,35.10LM. كتلة القمر  Km3=6,4.10TRو شعاعها  kg24 =6.10TMنعطي كتلة األرض 
2-kg2N.m11-G=6,67.10 . 

 بين االرض و القمر mكتلته  (S)نعتبر جسم 

 (S)اوجد تعبير شدة القوة التي يطبقها القمر على الجسم  -1

 (S)على الجسم اوجد تعبير شدة القوة التي تطبقها االرض -2

 التي تتوازن فيها القوة المسلطة من طرف القمر و القوة المطبقة  0Zبين ان تعبير المسافة  -3

 0Zحدد قيمة من طرف االرض على الجسم تكب على شكل  

 4تمرين 

80mكتلة شخص هي :  kg. 

1على سطح األرض ، حيث  0Pأحسب شدة وزنه  -1

0 9,81 .g N kg. 

8,85hالتي علوها  (Everest)على قمة جبل إفيرست  hPحدد شدة وزنه  -2 km. 

0علما أن شدة الثقالة على سطح القمر :  -3
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L

g
g . 

 : كم تصبح شدة وزن هذا الشخص على سطح القمر ؟1-3

 : هل تغيرت كتلته ؟ علل جوابك .2-3

 .Pلهذا الكوكب و بكتلته الحجمية  PR، ال تتعلق إال بالشعاع   Pعلى سطح كوكب  Pgبين أن شدة الثقالة  -4

 استنتج شدة وزن هذا الشخص إذا افترضنا أنه يوجد على سطح كوكب المريخ. -5

المعطيات : ثابتة التجاذب الكوني : 
11 2 26,67.10 . .G N m kg . 

6378TRشعاع األرض  km  3400شعاع كوكب المريخMR km  . 

الكتلة الحجمية المتوسطة للمريخ :  
34000 .M kg m  . 
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