
: شاترح انرجارب انكُوٓ : انمعطٕاخ 
11 2 26,67.10 . .G N m kg  .

6378TRشعاع األسض  km 3400 شعاع كُكة انمشٔخMR km  . 

:  انكرهح انحجمٕح انمرُعطح نهمشٔخ 
34000 .M kg m .  

 4ذمشٔه 
.   مه عطح األسضh عهّ اسذفاع m=100Kg كرهرً Sوعرثش جغما 

.  عىذما ُٔجذ عهّ عطحٍا Sأعظ ذعثٕش شذج لُج انرجارب انكُوٓ انمطثمح مه طشف األسض عهّ انجغم  – 1
.  عهّ عطح األسض، احغة لٕمرٍاS َصن انجغم P0أعظ ذعثٕش  – 2
. h=100Km احغة لٕمرٍا عىذ P0  مه عطح األسض، تذالنح  h عهّ اسذفاع S َصن انجغم Phأعظ ذعثٕش  – 3
اخراس ) hعهّ شكم مصم مرجٍح لُج انرجارب انكُوٓ انمطثمح مه طشف األسض عهّ جغم ُٔجذ عهّ اسذفاع  – 4

. (عهم مىاعة 
MT=6.10     كرهح األسض RT=6400kmمعطٕاخ شعاع األسض    

24
kg  َ  G=6,67.10

-11
 (S.I). 

   

 

 

 

1ذمشٔه   
 عهّ اعرمامح َ احذج  m=1800Kgذُجذ مشاكض كم مه االسض َ انممش َ مشكثح فضائٕح كرهرٍا 

 االسض َ مشكض انمشكثح انفضائٕح   عطح انمغافح انرٓ ذفصم تٕه d=100Kmوعرثش 
.                                                                                                                   ركش تماوُن انرجارب انكُوٓ- 1
.  أحغة لٕمرٍا. أعظ ذعثٕش انشذج انمشرشكح نرأشٕش انرجارب انكُوٓ تٕه األسض َ انمشكثح انفضائٕح -2
.                                       مصم مرجٍرٍا عهّ سعم َاضح. انمشكثح انفضائٕححذد ممٕضاخ لُج انرجارب انكُوٓ نألسض عهّ -3
.أحغة لٕمرٍا. أعظ ذعثٕش انشذج انمشرشكح نرأشٕش انرجارب انكُوٓ تٕه انممش َ انمشكثح انفضائٕح - 4  
.                                       مصم مرجٍرٍا عهّ وفظ انشعم. انمشكثح انفضائٕححذد ممٕضاخ لُج انرجارب انكُوٓ نهممش عهّ - 5
حٕس ذكُن نهمُج انمطثمح مه طشف تٕه مشكض االسض َ انمشكثح انفضائٕح  d0حذد ذعثٕش انمغافح  - 6

انمشكثح انفضائٕح  وفظ انشذج، مه طشف انممش عهّ انمشكثح انفضائٕح َ نهمُج انمطثمح األسض عهّ 
  .d0احغة لٕمح 

معطٕاخ 
MT=6.10كرهح األسض 

24 
kg شعاعٍا َ RT=6,4.10

3
Km .  كرهح انممشML=7,35.10

22
kg ًَشعاع 

RL= 1,73.10
6
m.   ٓشاترح انرجارب انكُو G=6,67.10

-11
N.m

2
kg

انمغافح تٕه عطحٓ األسض . 2-
d=3,76.10َانممش 

8
m ..

 5ذمشٔه 
 فٓ أعطُاوح ذُجذ فٓ َضع سأعٓ َمضَدج تمكثظ مرحشن 2O شىائٓ األَكغجٕهوذخم غاص

   = mc50.S 2 كرهرً مٍمهح َمغاحرً 
P(. Pa105=atm)ٌزا انغاص ُٔجذ ذحد انضغظ انجُْ 

عشف انضغظ انجُْ؟  -1
 أعظ ممٕضاخ انمُج انضاغطح انرٓ ٔؤشش تٍا انٍُاء انخاسجٓ عهّ انمكثظ؟- 2

 مصم ٌزي انمُج تئخرٕاس عهم مىاعة؟ - 3

عهما أن اإلتشج ذشٕش إنّ .bar10 ان0ّ ذذسٔجح مه 20نمٕاط ضغظ انغاص وغرعمم مضغاط فشلٓ ٔحرُْ عهّ - 4
مآٌ لٕمح ٌزا انضغظ؟  .14انرذسٔجح 
 (Pa105=bar1 ):وزكش أن 

 2ذمشٔه 

 عهّ TR  َشعاعMTً كرهرً T مه طشف االسض انمطثمح A/TFشذج لُج انرجارب انكُوٓ  اعظ ذعثٕش -1
 .االسض عه عطح h ُٔجذ عهّ اسذفاع m=70Kg كرهرAًشخص

 gKN/9.81 =0.gحٕس  ,  عهّ عطح األسضن  انشخص شذج َص0Pأحغة  -2

  عه عطح األسض h مع إسذفاع gذرغٕش شذج انصمانح  -3

  .G,T ,MT R َ h تذالنح h عهّ اسذفاع hgاعظ ذعثٕش شذج انصمانح - (أ
.  عهّ عطح األسض0gاعرىرج ذعثٕش شذج انصمانح - (ب
 .gT R َ h,0 ٔمكه كراترٍا تذالنح hgتٕه أن ذعثٕش شذج انصمانح  -4

 (Everest) شذج َصن ٌزا انشخص عهّ لمح جثم إڤٕشٔغد hPأحغة  -5

 .   عه عطح األسضm8850=h انرٓ عهٌُا 

 g0L.g=6/0عهما أن شذج انصمانح عهّ عطح انممش , عهّ عطح انممشLPكم ذصثح  شذج َصوً  -6

 .(Mars) شذج َصن ٌزا انشخص عهّ عطح كُكة انمشٔخ MPأحغة  -7

 .مارا ذغرىرج.LP َ MPحذد سذثح لذس كم مه  -8

T R0,53= M Rشعاع كُكة انمشٔخ     - Km 6400=TRشعاع األسض     :  - وعطٓ 
N.m شاترح انرجارب انكُوٓ - 

2
.Kg

-2
 

11--6,67.10=G -    كرهح كُكة انمشٔخKg 6,58.1023=  M             M

 6ذمشٔه 
 . m0,5 2مغاحح حزاء انرضحهك ذغاَْ .N800=Fَٔطثك لُج ضاغطح , عهّ انجهٕذKg80=mٔرضحهك سجم كرهرً 

.  انمطثك مه طشف انمرضحهك عهّ انجهٕذpأحغة انضغظ  (1
 .أحغة ٌزا انضغظ تانثاس (2

 p'نهحصُل عهّ ضغظ ,  انرٓ ٔجة ذطثٕمٍا مه طشف جغم عهّ وفظ انمغاححF'أحغة شذج انمُج انضاغطح  (3
 . انزْ ٔحذز ٌزا انضغظmشم اعرىرج كرهح انجغم , مغاٍَ نهضغظ انجُْ

 7ذمشٔه 
 وحُ االعهّ  m=800g كرهرً Sفُق عطح مائم خشه ٔرحشن جغم صهة 

. F=4N لُج انخٕظ شذذٍا    𝑭نركه . β°45=ذحد ذأشٕش خٕظ مائم تضأَح 
        Sاجشد انمُِ انمطثمح عهّ انجغم (1

 Fحذد ممٕضاخ انمُج  (2

      𝑭  انمشكثرٕه األفمٕح َ انعمُدٔح نهمُج Fx  َ Fyأَجذ ذعثٕش  (3

  ، شم احغة لٕمرٍما,𝒊  , 𝒋   )      (oفٓ انمعهم

 . R=6N َ شذذٍا φ °60 =  مائهح تضأَح  R لُج Sٔطثك انغطح األفمٓ عهّ انجغم  (4

𝟐𝑵    تاعرعمال انغهم     𝑹     َ 𝑷مصم انمُذٕه (4-1 ↔ 𝟏𝒄𝒎  .

 ، شم احغة لٕمرٍما  ,𝒊  , 𝒋   )  (o   فٓ انمعهم    𝑹 انمشكثرٕه األفمٕح َ انعمُدٔح نهمُج Rx  َ Ryأَجذ ذعثٕش  (4-2
عهما أن االحركاكاخ مٍمهح مصم انمُذٕه  - 2شكم –  فُق عطح مائم Sٔىرمم انجغم  (5 

𝑹      َP 𝟐  تاعرعمال انغهم𝑵 ↔ 𝟏𝒄𝒎 

 3ذمشٔه 
 . Po=980N /Kg ُٔجذ عهّ عطح األسض َصوً m=100Kg كرهً Sوعرثش جغما 

 أعظ ذعثٕش انشذج انمشرشكح نمُذٓ انرجارب انكُوٓ تٕه انجغم َ األسض عىذما ٔكُن انجغم عهّ عطح -1
, األسض

g0=G. M/R      أن   وٍمم دَسان األسض حُل وفغٍا تٕه -2
2 

. Mأحغة كرهح األسض - 3

. P َ تكرهرً انحجمٕح PR، ال ذرعهك إال تشعاعً  P عهّ عطح كُكةPgتٕه أن شذج انصمانح - 4

. اعرىرج شذج َصن ٌزا انشخص إرا افرشضىا أوً ُٔجذ عهّ عطح كُكة انمشٔخ- 5
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