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اىسنة األلوى   ثانوي إعدادي        األستاذ : محمد عماري
                                         

          

 جزء اىمادة  –  اىدرس اىثاىث

 
I.   يفٕٓو انحدىvolume   Notion de 

mٔٔحذحّ انعانًٍت ًْ انًخش انًكعب Vحدى خسى يا ْٕ انحٍض انزي ٌحخهّ ْزا اندسى فً انفضاء َٔشيض نّ بانحشف حعشٌف انحدى  -1
3

  

 . ( l )سعت إَاء ًْ حدى انسائم انزي ًٌأل ْزا اإلَاء ٔٔحذحٓا فً انُظاو انعانًً نهٕحذاث ًْ انهخش حعشٌف انسعت      – 2

 ٔحذاث انحدى ٔانسعت  – 3

 

  

 قٍاط انحدى – 4

 حدى سائم  -أ

 
 حجم جسم صلب –ب 

                                         
 حساب حجم جسم صلب بالصٌغ الرٌاضٌة.  -5
 
 
 
 
 
 
 

II. مفهوم  الكتلة masse   Notion de  
 تعرٌف -1

 Kgووحدته العالمٌة هً الكٌلوغرام    mالكتلة مقدار فٌزٌائً ٌتعلق بكمٌة المادة المكونة للجسم و ٌمٌز بٌن الجسم الثقٌل والجسم الخفٌف ونرمز له بالحرف 
 وحدات الكتلة -2
 قٌاس الكتلة -3

  22المٌزان ص: الجهاز المستعمل لقٌاس الكتلة هو المٌزان وتوجد عدة أنواع من الموازٌن أهمها المٌزان اإللكترونً ومٌزان الكفتٌن أنظر وصف وإستعمال
 .كتلها قٌم  علٌهاعند إستعمال مٌزان الكفتٌن نحتاج إلى الكتل المعلمة وهً أجسام مسجل  - مخالف للكتلة .  poidsالوزن  -         ملحوظة 

 . ا أما كتلتها فال تتغٌرالغاز بالضغط المطبق علٌهكمٌة من ٌتعلق حجم  -       ال تتغٌر الكتلة بتغٌٌر شكل الجسم . -                   
III.  انكخهت انحدًٍتLa masse volumique         

 َٔكخب  ρنًادة يعٍُت ًْ كخهت ٔحذة انحدى نٓزِ انًادة َٔحصم عهٍٓا بقسًت كخهت خسى يٍ ْزِ انًادة عهى حدًّ َٔشيض نٓا بانحشف  انكخهت انحدًٍت حعشٌف -1

= m/v ρ.  ًْ انٕحذة انعانًٍت نهكخهت انحدًٍتKg/m
3 

g/cmٔٔحذاحٓا انعًهٍت ًْ   
3

 نهغاصاثبت بانُس g/lبانُسبت نهسٕائم ٔ    g/mlبانُسبت نألخساو انصهبت ٔ  

      m=55.9gٔخذَا  .  * قٍاط كخهت أسطٕاَت يٍ األنٕيٍُٕو بانًٍضاٌ ححذٌذ انكخهت انحدًٍت نًادة األنٕيٍُٕو .    -حطبٍقاث   - 2

 V=V2- V1* قٍاط حدى ْزِ األسطٕاَت باإلعخًاد عهى طشٌقت إصاحت انًاء ٔبخطبٍق انعالقت 

V= 20cmٔخذَا     
3

55.9g / 20cm =  نألنٕيٍُٕو ًْ :انكخهت انحدًٍت إرٌ   
3
 = 2.7 g/cm

3
 ρ     

       V= x ml * قٍاط حدى كًٍت يٍ انًاء بٕاسطت يخباس يذسج  ٔخذَا ححذٌذ انكخهت انحدًٍت نهًاء .  -

 x g/x ml = 1g/ml   ρ = * انكخهت انحدًٍت نهًاء ًْ : m= x g *قٍاط  كخهت ْزِ انكًٍت يٍ انًاء بٕاسطت يٍضاٌ إنكخشًَٔ ٔخذَا 

  /v    ρ  m=   ٔ    ρ v =m. فإٌ     m/v    ρ = بًا أٌ    -   َخائح انقٍاساث انخدشٌبٍت َخائح حقشٌبٍت . -يهحٕظاث   

7.8g/cm = حذل انكخهت انحدًٍت  -
3
   ρ  1عهى أٌ كهخهتcm

3
 . 7.8gيٍ ْزِ انًادة ًْ      

 انكخم انحدًٍت نبعض انًٕاد فً انششٔط انعادٌت نذسخت انحشاسة ٔانضغظ.-

إَاء يذسج، ٌدب إخخٍاس انسائم   عُذ قٍاط حدى خسى صهب، بٕاسطت -

اندسى انصهب ،ٔإرا كاٌ اندسى ٌطفٕ َغًشِ داخم انسائم  انزي الٌزٌب

عُذ غًش خسى صهب فً سائم -  بسهك سقٍق أٔ بٕضع خسى ثقٍم فٕقّ .

 فإٌ حدًّ ٌسأي  حدى انسائم انًضاذ. 

 

mm ٔحذاث انحدى
3      

cm
3     

dm
3   

 m
 3 

      ml cl dl l dal hl kl ٔحذاث انسعت

 الفلكة األسطوانة متوازي المستطٌالت المكعب

 
 

 

 

V = a.a.a= a
3

 V= L.l.h      V= π.r
2
.h        π = 3.1 V = 4/3. π.r

3 

mg cg dg g dag hg Kg . q t 

 انبٕحاٌ انٕٓاء صٌج انضٌخٌٕ انًاء انزْب انحذٌذ انًادة

كخهخٓا 
 انحدًٍت

7.8g/cm3 19.3g/cm3 1g/ml 0.82g/ml 1.21g/l 2.4g/l 

 َسخعًم األٔاًَ انًذسخت يثم انًخباس انًذسج              نقٍاط حدى خسى سائم 

 =2ml    (50-30)/10قٌمة القسمة الواحدة لهذا المخبار  هً :
 

      V=    ml   حجم هذا السائل هو :

                         تسمى هذه الطرٌقة إزاحة السائل  وتمكننا من قٌاس حجم جسم صلب بتطبٌق العالقة 

    1V -2 V =  V  

  -  V 1حجم السائل     - V 2  حجم السائل والجسم الصلب   –  V   .حجم الجسم الصلب 
 ال ٌتغٌر حجم الجسم الصلب رغم تغٌٌر شكله .   -         خالصة  

 ٌأخذ السائل شكل اإلناء الذي ٌوجد فٌه وال ٌتغٌر حجمه.   -                    
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