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 ــــدد1عـــ أشـــــغـــــــــال مــــــوجـــهـــــة

 

 .األجسام الطافية واألجسام المغمورة، الكتلة الحجمية

 تذكير:

 

 

هي األجسام التي تطفو فوق سطح الماء وتكون كتلتها الحجمية أصغر من الكتلة الحجمية األجسام الطافية: 

 للماء

 ر من الكتلة الحجمية للماءكبالماء وتكون كتلتها الحجمية أي تغوص فهي األجسام التي األجسام المغمورة: 

  ـــدد1تمرين عــــ                 : 

 . m = 6.28gوكتلته   R = 1cmوشعاعه    h = 1cmاسطواني الشكل ارتفاعه  جسم

 π 3.14=و    h 2πR =Vعلمت أن حجم االسطوانة  إذاأحسب حجم هذا الجسم  -1

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 .ρتلة الحجمية لهذا الجسم أحسب الك -2

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 عرف األجسام الطافية -3

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 هل أن هذا الجسم طافي أم مغمور؟ لماذا؟ -4

................................................................................................................................... 

ة أن تطفو فوق سطح البحر في حين أن إبرة صغيرة تغوص في القاع. بماذا يمكن يمكن لسفينة ضخم -5

 ؟كأن تفسر ذل

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

    = الكتلة الحجمية
 مكتلة الجس  

 حجمه    
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  ـــدد2تمرين عــــ                 : 

 . m = 4gوكتلته R = 1cm  الشكل شعاعهجسم كروي 

  3V = 4/3πR ت أن حجم الكرةعلم إذاأحسب حجم هذا الجسم  -1

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 ρلحجمية لهذا الجسم أحسب الكتلة ا -2

................................................................................................................................... 

 عرف األجسام المغمورة  -3

................................................................................................................................... 

 هل أن هذا الجسم طافي أم مغمور؟ لماذا؟ -4

................................................................................................................................... 

  ـــدد3تمرين عــــ    : 

  تعمال ميزان ذي كفتين نقوم بالوزنات الثالثة المبينة في األشكال التالية:باس

   

 

 

 

 

 

 

 

 استنتج من هذه الوزنات: -1

 كتلة البنزين الموجودة في القارورة. -أ

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 حجم هذا البنزين. -ب

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 قارورة بها بنزين
1m 

0 

0 

 2m قارورة فارغة

 3m ماء اقارورة به

0 

0g3=1 1m 

= 200g2 m 

=100g3m

g 
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 الكتلة الحجمية للبنزين -ج

  ................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

 

  1gcm '=ρ-3نعطي الكتلة الحجمية للماء  

  

  ـــدد4تمرين عــــ    : 

 باستعمال ميزان ذي كفتين نقوم بالوزنات الثالثة المبينة في األشكال التالية:

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ρ׳ 1gcm =-3نعطي الكتلة الحجمية للماء النقي 

أحسب: -1  

 كتلة الماء. -أ

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 حجم الزيت. -ب.

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 الكتلة الحجمية للزيت. -ج

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................  
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 قارورة فارغة

 قارورة بها ماء

 قارورة بها زيت
20g 

20g 
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  ـــدد5ــــتمرين ع   : 

 باستعمال ميزان ذي كفتين نقوم بالوزنات الثالثة المبينة في األشكال التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                               em الماءابحث عن كتلة   -1

.....................................................................................................................=em 

                                                                    S mابحث عن كتلة الجسم الصلب  -2

....................................................................................................................= Sm  

 SVابحث عن حجم الجسم الصلب  -3

 VS =  ……………………………………………………………………………. 

                                                                 eρ أوجد الكتلة الحجمية للماء -4

ρe =…………………………………………………………………………….. 

                                                               sρ جسم الصلب أوجد الكتلة الحجمية لل -5

ρs = ……………………………………………………………………………. 

                                                        عرف األجسام الطافية                 -6

............................................................................................................................ 

                                             هل أن الزيت جسم طافي أم مغمور؟ لماذا؟   -7

............................................................................................................................ 

       

 

 

                 m1 = 40 g 

 

 

 

                 m2 = 90 g 

 

                 V1 = 50cm3          

 

 

 

                 m3 = 140 g 

                V2 = 75 cm3
 

        

 

  

 ارغـف مخبار مدرج 
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V1 


