
ثاووية اإلعدادية أم الربيع: المؤسسة  خليفة هرموزي:األستاذ  فقيه به صالح  ال  2013/2014: السىة الدراسية    وـــيــابة ال

 12يـــهــــخـــص انـــــــذسط
    ش 2:المدة السمىيت  14:رقم الدرش  الحركت والسكون :2الجسء 

: مالحظت و استىتاج - 3
َقٕل إٌ كخهت خغى حخُاعب اطشادا يع ٔصَّ، َٔعبش . g ٔٚشيض نٓا بانحشفشذة انثقانت  ثابج ٔٚغًٗ m /Pخاسج انقغًت + 

: كخابت عٍ رنك بانعالقت 

P = m × g 
 

P : شذة ٔصٌ اندغى(N)g : شذة انثقانت(kg/N)m :كخهت اندغى(Kg )

 

III - مميساث وزن جسم :
 :يثهٓا يثم خًٛع انقٕٖ، ٚخًٛض ٔصٌ اندغى بانًًٛضاث األسبع انخانٛت 

 Gَشيض نًشكض ثقم اندغى بانحشف . ْٔٙ يشكض ثقم اندغى ٔحُطبق يع يشكضِ انُٓذعٙ إرا كاٌ يخداَغا:َقطت انخأثٛش-

(Centre de gravité)  

 . َحٕ يشكض األسضG يٍ يشكض ثقم اندغى :انًُحٗ-

 . انًغخقٛى انًاس يٍ يشكض ثقم اندغى ٔيشكض األسض:خط انخأثٛش- 

ٚقخٍٛ P:انشذة أٔ انقًٛت-   : َحذدْا بطش

 .P=m × gإيا بخطبٛق انعالقت * 

ُٚايٕيخش حٛث ٚبقٗ فٙ حٕاصٌ ححج حأثٛش انخٛط*  ٌ Tأٔ َعهق اندغى حشا فٙ د ٕص َقشأْا عهٗ P ٔان ، ارٌ انشذة انخٙ 

 . حغب ششطٙ انخٕاصٌ(P=T) ألٌ Pٔحغأ٘  (حٕحش انخٛط) Tانذُٚايٕيخش حًثم انشذة

 

 

 

 : تمريه تطبيقي 
 . g=9.8N/Kg  ٕٚخذ عهٗ عطح األسض حٛث m=2000g كخهخّ Sخغى 

 . Pأحغب ٔصَّ  (1 

.  يٍ عطح األسضh=10Km عهٗ اسحفاع Sٕٚخذ اندغى  (2 

ْم حخغٛش كخهخّ؟  (1-2 

 يٍ عطح األسض   إرا عهًج أَّ كهًا اسحفعُا عٍ عطح األسض hاالسحفاع  عهٗ gأحغب شذة انثقانت  (2-2 

ٌ بانقًٛت 1Km بانًغافت   . 0.1Nُٚقص انٕص

َفظ m=200g كخهخّ ’Sٕٚخذ خغى  (3                .’P أحغب ٔصh=10Kmَّاالسحفاع عهٗ 

   

ل  لــا ة ــلـتـكـوزن و ا
Poids et Masse 

 

 

I - التمييس بيه الوزن و الكتلت: 

 (فالش): وشاط المالحظت - 1
اط شذة ٔصٌ خغى فٙ يكاٍَٛ يخخهفٍٛ  اط كخهت خغى  ؛  ٛق  (عهٗ األسض ثى عهٗ انقًش)ٛق

 

 :استىتاج - 2

ّ بم حخعهق بانًٕاد انًكَٕت نهدغى فقط-  ٘ ٕٚخذ ٛف حقاط انكخهت بانًٛضاٌ . كخهت خغى يقذاس ثابج ال ٚخغٛش ٔال ٚخعهق بانًكاٌ انز

 .Kgٔ ٔحذحٓا انعانًٛت ْٙ انكٛهٕغشاو

ٌ ْٕ انقٕة انًطبقت يٍ طشف كٕكب عهٗ خغى قشٚب يٍ عطحّ -  ٚخغٛش ٔصٌ اندغى . (ٕٚخذ فٙ يدال ثقانخّ)أيا انٕص

 .(حغب انًكاٌ ٔاالسحفاع)حغب حغٛش شذة انثقانت 

 

 :يثال   + 

 انقطب اندُٕبٙ باسٚظ انقطب انشًانٙ خط االعخٕاء انًكاٌ

 g = 9,78 N/Kg g = 9,83 N/Kg g = 9,81 N/Kg g = 9,83 N/Kg شذة انثقانت

 

II - العالقت بيه الوزن و الكتلت: 
 :وشاط تجريبي - 1

 :نقوم بقياش أوزاى و كتل أجسام هختلفة بواسطة ديناهوهتر و هيساى ثن نوال الجذول التالي 

 S1 S2 S3 S4 اندغى
m 0,050,10,150,2كخهخّ

ًت ٔصَّ  0,5 1 1,5 2 (Kg)  بـ Pٛق
     

 

ىتائج - 2  :دراست ال
 :َحٕل انُخائح انغابقت إنٗ انًبٛاٌ انخانٙ 
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