
 

 

 األولالدرس  الفيزياء الصف العاشر الوحدة الرابعة ةلماد متعدد()اختيار من موضوعية  أسئلة

 

  صح إشارةضع  خطأ العبارة، واشارةبجانب لكل مما يلي بجانب العبارة الخاطئة. 

ِ للوحداِت،  بحسبغرام يقاس الوزن بالكيلو  .1 وهَو كميةٌ متجهةٌ، حيُث يكوُن اتجاهُ وزِن النظاِم الدولي 

ِ جسٍم على سطحِ   األرِض دائًما رأسيًّا نحَو مركِزها. أي 

ا في ثابتةً عنَد قياِسه كتلتهوتبقى  ومْن ِجرٍم إلى آخرَ  يتغيُر وزُن الجسِم مْن مكاٍن إلى آخَر في الفضاِء، .2

ِ كوكٍب آخر. مواقعَ   مختلفٍة على سطحِ األرِض، أْو على أي 

 .األرضيةخر هو تسارع الجاذبية آالذي يسبب اختالف وزن الجسم من مكان الى  .3

 .األرضالبعد عن مركز  ولو تغيرثابتة  األرضيةالجاذبية  قيمة قوة تبقى .4

 .األرضطردا مع مربع بعد الجسم عن مركز  الجاذبية األرضية قيمة قوةتتناسب  .5

 .الجسم كتلةاألرضية طردا مع  الجاذبية قيمة قوةتتناسب  .6

 .لنيوتن عن طريق قانون الجذب العام لألرض يمكن حساب تسارع السقوط الحر .7

 

  الصحيحة لكل مما يلي. اإلجابةاختر 

ِ جسمي   .1  :تتناسب   نقوةَ التجاذِب بيَن أي 

a)  ً  .ماهمركزيْ مَع حاصِل ضرِب كتلتيِ الجسميِن عنَد ثباِت المسافِة بيَن  عكسا

b)  ًمَع حاصِل ضرِب كتلتيِ الجسميِن عنَد ثباِت المسافِة بيَن مركزْيهما. طردا 

c)  زْيهما.المسافِة بيَن مرك مع تغيرطرداً مَع حاصِل ضرِب كتلتيِ الجسميِن 

d)  َحاصِل ضرِب كتلتيِ الجسميِن عنَد ثباِت المسافِة بيَن مركزْيهما. مربع طرداً مع 

 

 :على سطح االرض بقوة جذب االجسام القريبة الينا رال نشعفسر لماذا  .2

a)  االجسام وبين تلكوذلك بسبب عدم وجود قوة جذب بيننا. 

b)  وتجعلها صفراً جسام تؤثر على قوة الجذب بين اال األرضان جاذبية. 

c)  األرض.ان القوة بين االجسام صغيرة جدا مقارنة مع قوة جاذبية 

 

تسارعِ السقوِط  يحدث  لمقدارِ ما هَي علي ِه، من  دوِن تغيُِّر نصِف قطِرها، فماذا  نصفلو أصبحت  كتلة  األرِض  .3

 قرَب سطِحها؟ الحر ِ 

a) السقوط الحر على سطحها يتضاعف مقدار تسارع. 

b) مقدار تسارع السقوط الحر على سطحها. ربع 

c) مقدار تسارع السقوط الحر على سطحها. نصف 

d) مما سبق وال واحدة. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   بيَن جسمي ِن:أ حل ِ ا تغيير  عندَ  ،r المسافة  بيَن مركزي ِهماو ،2mو 1m ل : كيَف تتغير  قوة  التجاذِب الكتلي  كل   مم 

 الى النصف: يأتي

 المسافِة بيَن مركزي ِهما .1

a) كتلي بينهما ربع قيمتها االبتدائية.تصبح قوة التجاذب ال 

b)  قيمتها االبتدائية. نصفتصبح قوة التجاذب الكتلي بينهما 

c)  قيمتها االبتدائية. اضعاف أربعتصبح قوة التجاذب الكتلي بينهما 

 كتلِة الجسِم األولِ  .2

a) .تصبح قوة التجاذب الكتلي بينهما ربع قيمتها االبتدائية 

b) .تصبح قوة التجاذب الكتلي بينهما نصف قيمتها االبتدائية 

c) بع اضعاف قيمتها االبتدائية.تصبح قوة التجاذب الكتلي بينهما أر 

 كتلتي  الجسمي ِن معًا .3

a) .تصبح قوة التجاذب الكتلي بينهما ربع قيمتها االبتدائية 

b) .تصبح قوة التجاذب الكتلي بينهما نصف قيمتها االبتدائية 

c) .تصبح قوة التجاذب الكتلي بينهما أربع اضعاف قيمتها االبتدائية 

 100 كتلته  قصندوkg،  2 لألرضالعلم ان  تسارع السقوط الحر معg=10m/s 2 و للمريخm/s3.7g=، 

 فيكون 

 ى األرض يساوي:وزنه عل .1

a) 1000kg. 

b) 1000N. 

c) 100N. 

d) 100kg. 

 نه على المريخ يساوي:زو .2

a) 370kg. 

b) 37N. 

c) 370N. 

d) 37kg. 

 

 

 

 سئلةانتهت األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


