
      تعلميةدروس وأنشطة تعليمية    

 عن بعد لضمان استمرارية الدراسة     

الفيزياء و الكيمياء          السنة الثالثة ثانوي إعدادي : المادة  



 الوزن  و الـــكــــتــــلة

Le poids et la masse 



5Kg الوزن الصافي :كتب على الكيس أسفله  

فما الصواب إذن؟ صحيحة؟هل هذه الكتابة   

 
5Kg   

 



الفرق بين الكتلة و الوزن  -1  

.المكونة للجسم المادةال يتعلق إال بنوع ثابت  الكتلة مقدار فيزيائي  

.المكانالكتلة ال تتعلق بالشكل و ال تتعلق ب    

P  المطبقة من طرف األرض على الجسم هوالقوةوزن الجسم  



يلخص الجدول التالي الفرق بين الكتلة و شدة الوزن   

الفيزيائي المقدار رمزه وحدة قياسه العالمية رمز وحدته العالمية جهاز القياس  

 الكــــــــــتـــــــلـــــة m الكيلوغرام Kg الميزان

 شــــدة الــــــــوزن P النيوتن N الدينامومتر



  :الجسممميزات وزن  -2

• G -  يمكن تحديدها تجريبا وهي مركز الثقل:    التاثيرنقطة  

• G المستقيم الراسي المار من :       التاثيرخط  -   

• من األعلى إلى األسفل:           المنحى -   

• و يمكن حسابها الدينامومترتقاس بواسطة :        الشدة -  

 

الوزن ؟فما هي عالقة شدة   

 

 



العالقة بين شدة الوزن و الكتلة -3  

B ، A و Cلها كتل مختلفة :صلبة نستعمل اجساما : تجربة  -  

mC=800g و mB=400g و mA=200g   :كالتالي كتلها هي 



 نقيس شدة وزن كل جسم بواسطة
  :النسبةو نحسب  الدينامومتر 

P=8N شدة وزن الجسم هي 

100g 
500g 

200g 

m = 100+200+500=800g 
     =0,8Kg 



mC=0,8Kg mB=0,4Kg mA=0,2Kg Kg ب  mالكتلة 

PC=8N PB=4N PA=2N P شدة الوزن    

10 10 10 P/m النسبة     

:التاليندون النتائج في الجدول   

 



  10أالحظ ان النسبة           متقايسة و تساوي :  مالحظة

بين شدة الوزن و الكتلة إطرادينقول أن هناك تناسب   

=g نعبر عن هذا التناسب بالعالقة                     

P 
m 

P 
m 

 تسمى في الرياضيات معامل التناسب أو المعامل الموجه
الثقالةأو شدة مجال  الثقالةشدة : الفيزياء مى في سو ت  

    :                        هيوحدتها في النظام العالمي للوحدات 

                   

g 

N/Kg     اي NxKg-1 
 



  .بعالقةترتبط شدة الوزن و الكتلة       :خالصة

:نعبر عن هذه العالقة كالتالي   

• P=m x g 

• N     شدة الوزن و تكون ب P  

 

• NxKg-1  g وحتدها الثقالةشدة مجال  

 

• Kg   الكتلة و تكون ب  m 



• يمكن استعمال الهرم التالي الستخالص اي عالقة مرغوب فيها 
                                                        

•              P                         P=m x g 
 

•         m     g                       m=  
•                                                         g= 

 
 

54Kg كتلة طفل هي :   1تطبيق   
g=10N/Kg   :هي الثقالةشدة مجال : نعطي

.الطفل أحسب شدة وزن   



  :المكانبتغير  الثقالةتغير شدة مجال  -4
:العرضبتغير خطوط  الثقالةتغير شدة ( أ  

g=9,83N/Kg في القطب الشمالي 

g=9,80N/Kg في المغرب -  

g=9,78N/Kg   اإلستواءفي خط 

- بالنسبة لنفس خط العرض( العلو )  اإلرتفاعبتغير  الثقالةتغير شدة ( ب  

g=9,80N/Kg في المغرب و على مستوى سطح البحر  -  

g=9,75N/Kg 15فإنKm ب  اإلرتفاععند  -  

g=1,63N/Kg على سطح القمر  -  



 

مقدار فيزيائي غير  الثقالةشدة مجال : خالصة

  اإلرتفاعثابت يتغير بتغير خطوط العرض و 

الثقالةكلما ارتفعنا عن سطح االرض تنقص شدة   

 • PT=44N شدة وزن جسم على سطح األرض هي: 2تطبيق  

أحسب كتلة هذا الجسم                                       -1      

.علل جوابك .القمرحدد كتلة الجسم عند تواجده على سطح  -2  

احسب شدة وزن الجسم عندما يكون على سطح القمر  -3  

  :نعطي 

gT=10N/Kg        gL=1,63N/Kg 

      L                القمر:   T :األرض  



الكتلة ثابتة: الدرس خالصة   

P=mxg   :الوزنعالقة شدة 
غير ثابتة  الثقالةشدة مجال  g 

•   :1التطبيقحل 

• P=mxg=54x10=540N 

• :2التطبيقحل   

• 1-     m=PT/gT=44/10=4,4Kg 

ال يتغير بالمكان إذن على سطح   ثابتنعلم ان الكتلة مقدار  -2    

m=4,4Kg القمر كتلة الجسم هي نفسها    

3- PL=mxgL = 4,4x1,63 =7,172N  


