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ف  ال جىدل وال ) التي ًدفع بها  الظائل ألاحظام جالمظُتكىة :دافعت أزخمُدضحعٍس

aF:املغمىزة به حصئُا أو غمسا كلُا ، هسمص لها بالسمص (جخفاعل 


 
 :خصائصها 

 .  جكىن في مسكص ثلل الجصء املغمىز مً الجظم في الظائل:هلطت الخأثير

 . مً ألاطفل هدى ألاعلى:الجهت

 (شاكىلي)  خاملها خامل الثلل:املىحى 

عّبر عنها  :الشدة   :بالعالكت حظاوي  ثلل الظائل املصاح، وَُ

apa PPF  أو gmFa    
P:(في الهىاء) الثلل الحلُلي apP  ، (في الظائل) الثلل اللااسي :.

m:كخلت الظائل املصاح(kg.)g:الجاذبُت ألازضُتkgN /  

AFالعامالن املؤثسان في دافعت أزخمُدض    :اما 

v                    جم الجظم املغمىز 1  )( 3m 

   الكخلت الحجمُت للظائل2 )/( 3mkg  

gvgmFA:  ووعّبر عً ذلك بالعالكت  ...   
: شسط جىاشن حظم في طائل- 

الجظم عالم في  الظائل                                 الجظم طافي جماما على ططذ الظائل

 

          PFa                                                                        PFa  

       s                                                                       s 
 

ً ألاول   :الخمٍس

ت بمعالق زبُعت  فدشير   إلىوعلم كخلت عُاٍز

.  كُمت ثلله في الهىاء

ت داخل خىض به ماء  . ثم وغمس الكخلت العُاٍز

 -خدد كُمت ثلل الجظم في الهىاء؟ثم داخل املاء. 

 - اطخيخج شدة دافعت ازخمُدض ؟ 
 

ً الثاوي   :الخمٍس

ا  ًُ كخلخه الحجمُت داخل طائل  (عالم)حظم صلب مخىاشن مغمىز كل
3/1000 mkgL 32، أشاح  جًماmV  باعخباز الجاذبُت ألازضُت في ارا ،

kgNgاملكان /10 . 
ُ
 : خظب ما ًلي ا

  شّدة دافعت أزخمُدض  . 

  ل بشعاع كل اللىي املؤثسة على الجظم
ّ
 . مث

ً الثا   :لثالخمٍس

NP ثلله في الهىاء صلبحظم  4.5 غمس في ٌُ  كخلخه الحجمُتطائل، 
3/1000 mkg  ذ كمُت مً الظائل كخلتها  فيًز

gm 200 باعخباز الجاذبُت ألازضُت ، 

kgNgفي ارا املكان /10  .

خظب ما ًلي 
ُ
 : ا

 -شّدة دافعت أزخمُدض  . 

 - اللااسي شّدة الثلل . 

 اطخيخج  جم الجظم)(v . 

      (دافعة ارمخيدس)       السلسلة  

200 g 

NP 4.5  NPap ...  
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ً السابع   :الخمٍس

 بىاططت دًىامىمتر  S)(وعلم حظما صلبا 

. 1Fفِشير ارا ألاخير إلى شدة  (1-الشكل)

 املعلم في مخباز مدزج  S)(وغمس الجظم 

  مً املاء،فيزاح  1Vًدخىي بدئُا على  جم 

(. 2-الشكل)  .2Vالظائل لُصبذ الحجم النهائي

 اذكس اللىي املطبلت على الجظم )(Sكبل غمسه في املاء، واطخيخج ثلله  .

 اذكس اللىي املطبلت على الجظم )(S ،عىد غمسه في املاء 

 .   لدافعت ازخمُدضFa واطخيخج الشدة   

اخظب gvخُث،    :  الكخلت الحجمُت للماء/1kg       

  v:ثم كازن .  جم الظائل املصاحFa  و   gv          .     

ً ال   :خامعالخمٍس

  ذاث كخلت m   كخلخهS)(وعلم حظما صلبا  

3/6.1  جمُت cmgS  بىاططت دًىامىمتر

 S)(عىدما وغمس الجظم .N4 اللُمتإلى فِشير 

  إلىالدًىامىمتر    ٌشيرL)(ي طائل كلُا ف 

kgNgحعطي ). N2 اللُمت /10 .) 

 اخظب كخلت الجظم )(S،جمهواطخيخج  )(v. 

  اخظب شدة دافعت ازخمُدض . 

 عين الكخلت الحجمُت للظائل)(Lثم حعسف علُه باعخماد الجدول الخالي،   :

ذ ماء مالح ماء كدىل  L)(طائلال  ٍش

)/( 3cmg 0.82 1 1.2 0.9 

 

ً الظادض   :الخمٍس

kgmًطفى إهاء مً ألاملىُىم كخلخه  1.0    على ططذ املاء  .  

 اسحب شدة دافعت ازخمُدض املطبلت مً طسف املاء على إلاهاء  . 

  خدد مميزاثaF


ثم مثل اللىي .دافعت ازخمُدض املطبلت مً طسف املاء

Ncm:املؤثسة على إلاهاء مظخعمال طلم السطم 11  

  اوحد حعبير الحجم )(Vًللجصء املغمىز م    

   .V)(ثم اخظب  .     و  mإلاهاء بداللت   

kgNgتعطي ) /10  و  
3/1000 mkg .) 

ً الظابع          :الخمٍس

بُت املمثلت في ألاشكال الخالُت   :وعخبر الىخائج الخجٍس

 

 

 

 

 

 

اذكس اللىي املطبلت على الجظم )(Sواطخيخج كخلخه1-املعلم في الشكل m . 

 اخظب  شدة دافعت ازخمُدض املظلطت على الجظم )(Sباليظبت لكل طائل . 

اخظب  3-  باعخماد الشكل )(V  جم الجظم   )(S                                    .   

 :  الكخلت الحجمُت للماءحعطي)
3/1 Cmg .) 

 تعطي). اخظب الكخل الحجمُت للكدىل و للماء املالح: kgNg /10) 


