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الكثافة والضغط
الثاني



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  1كيف نحسب كثافة جسم ما؟ 

التسامح

يقارن بين -1
كثافة مواد مختلفة

يقيس كثافة -2
مواد مختلفة 

رياضيا

10ص 

الصدق



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  1كيف نحسب كثافة جسم ما؟ 

التسامح

يقارن بين -1
كثافة مواد مختلفة

يقيس كثافة -2
مواد مختلفة 

رياضيا

33ص 

الصدق



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  1كيف نحسب كثافة جسم ما؟ 

التسامح

يقارن بين -1
كثافة مواد مختلفة

يقيس كثافة -2
مواد مختلفة 

رياضيا

القانون 19
0.92

7.8
1.2

0.13

5ص 

الصدق



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  1كيف نحسب كثافة جسم ما؟ 

الصدق

يقارن بين -1
كثافة مواد مختلفة

يقيس كثافة -2
مواد مختلفة 

رياضيا

5ص 



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  1كيف نحسب كثافة جسم ما؟ 

التسامح

يقارن بين -1
كثافة مواد مختلفة

يقيس كثافة -2
مواد مختلفة 

رياضيا
لى أقل كثافة من خشب األبنوس مما يساعد الطائرة عالبلزاألن خشب 

الطيران بسهولة اكثر

5ص 

الصدق



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  1كيف نحسب كثافة جسم ما؟ 

التسامح

يقارن بين -1
كثافة مواد مختلفة

يقيس كثافة -2
مواد مختلفة 

رياضيا
8
0.9
13.5

الفوالذ
الخشب
الزئبق

10ص 

الصدق



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  1كيف نحسب كثافة جسم ما؟ 

التسامح

يقارن بين -1
كثافة مواد مختلفة

يقيس كثافة -2
مواد مختلفة 

رياضيا
2.2
2.8
2.2

ألن لهما نفس الكثافة A,C

32ص 

الصدق



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  2كيف نحسب كثافة جسم ما؟ 

الصدق

يستنتج كثافة -1
األجسام الصلبة 

غير المنتظمة

يطبق قانون -2
حساب الكثافة 

على المواد 
السائلة 

50 48
40
45

50
50

555

65
6010

19.6حجر
4

153
2حجر
3حجر

7ص 



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  2كيف نحسب كثافة جسم ما؟ 

الصدق

يستنتج كثافة -1
األجسام الصلبة 

غير المنتظمة

يطبق قانون -2
حساب الكثافة 

على المواد 
السائلة 

لكي يستوعب حجم األجسام المختلفة و عدم 
إزاحة الماء خارج المخبار المدرج

ألن األجسام الطافية ال تزيح ماء إال بقدر الجزء المغمور 
منها و بالتالي يصعب قياس حجمها بهذه الطريقة

7ص 



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  2كيف نحسب كثافة جسم ما؟ 

الصدق

يستنتج كثافة -1
األجسام الصلبة 

غير المنتظمة

يطبق قانون -2
حساب الكثافة 

على المواد 
السائلة 

7ص 

عني من خالل قياس كثافة كل منها و اذا تساوت الكثافتين ذلك ي
أنهما من نفس الجسم

يمكن استخدام ثقل معلوم الحجم مسبقا لغمر الجسم الطافي



2022الثاني، كانون10اإلثنين، 

الصدق

يستنتج كثافة -1
األجسام الصلبة 

غير المنتظمة

يطبق قانون -2
حساب الكثافة 

على المواد 
السائلة

2كيف نحسب كثافة جسم ما؟ 

50
110
100

3سائل
2سائل 
1سائل 

70

50
60
501

50
50

501.4
1.2

120
50

8ص 



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  2كيف نحسب كثافة جسم ما؟ 

الصدق

يستنتج كثافة -1
األجسام الصلبة 

غير المنتظمة

يطبق قانون -2
حساب الكثافة 

على المواد 
السائلة

بسبب وجود الملح في مياه البحر

8ص 



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  2كيف نحسب كثافة جسم ما؟ 

الصدق

يستنتج كثافة -1
األجسام الصلبة 

غير المنتظمة

يطبق قانون -2
حساب الكثافة 

على المواد 
السائلة

8ص 



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  2كيف نحسب كثافة جسم ما؟ 

الصدق

يستنتج كثافة -1
األجسام الصلبة 

غير المنتظمة

يطبق قانون -2
حساب الكثافة 

على المواد 
السائلة

قام بقياس حجم التاج عن طريق قياس حجم الماء المزاح
ثم قام بقياس كتلة التاج باستخدام الميزان

الحجم÷الكتلة =الكثافة : ثم قام بتطبيق قانون الكثافة

9ص 



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  1كيف يمكن إيجاد الكثافة لجسم منتظم؟ 

الصدق

يحسب كثافة -1
األجسام المكعبة و 

الشبه المكعبة

يستنتج كثافة -2
االجسام الكروية 

و االسطوانية 
اعتمادا على 
قانون الكثافة

جسم غير منتظم

جسم غير منتظم جسم غير منتظم

جسم منتظم

جسم منتظم

جسم منتظم



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  1كيف يمكن إيجاد الكثافة لجسم منتظم؟ 

الصدق

يحسب كثافة -1
األجسام المكعبة و 

الشبه المكعبة

يستنتج كثافة -2
االجسام الكروية 

و االسطوانية 
اعتمادا على 
قانون الكثافة



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  1كيف يمكن إيجاد الكثافة لجسم منتظم؟ 

الصدق

يحسب كثافة -1
األجسام المكعبة و 

الشبه المكعبة

يستنتج كثافة -2
االجسام الكروية 

و االسطوانية 
اعتمادا على 
قانون الكثافة

33ص 



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  1كيف يمكن إيجاد الكثافة لجسم منتظم؟ 

الصدق

يحسب كثافة -1
األجسام المكعبة و 

الشبه المكعبة

يستنتج كثافة -2
االجسام الكروية 

و االسطوانية 
اعتمادا على 
قانون الكثافة

13ص 



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  1كيف يمكن إيجاد الكثافة لجسم منتظم؟ 

الصدق

يحسب كثافة -1
األجسام المكعبة و 

الشبه المكعبة

يستنتج كثافة -2
االجسام الكروية 

و االسطوانية 
اعتمادا على 
قانون الكثافة

14ص 

,  المخروط , الكرة ,متوازي المستطيالت ,المكعب 
االسطوانة



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  2كيف يمكن إيجاد الكثافة لجسم منتظم؟ 

الصدق

يحدد المواد -1
التي تطفو و التي 

تغوص حسب 
كثافتها

يفسر أهمية -2
معرفة الكثافة 
لالستخدامات 
العملية للمواد

14ص 



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  2كيف يمكن إيجاد الكثافة لجسم منتظم؟ 

الصدق

يحدد المواد -1
التي تطفو و التي 

تغوص حسب 
كثافتها

يفسر أهمية -2
معرفة الكثافة 
لالستخدامات 
العملية للمواد

16ص 

1g /cm3كثافته أقل من كثافة الماء أي أقل من 

1g /cm3كثافته أكبر من كثافة الماء أي أكبر من 



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  2كيف يمكن إيجاد الكثافة لجسم منتظم؟ 

الصدق

يحدد المواد -1
التي تطفو و التي 

تغوص حسب 
كثافتها

يفسر أهمية -2
معرفة الكثافة 
لالستخدامات 
العملية للمواد

16ص  لماءكثافته الجليد أقل من كثافة ا

الماء المسمار يغوص الن كثافته أكبر من كثافة
ماء الخشب يطفو الن كثافته أقل من كثافة ال



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  2كيف يمكن إيجاد الكثافة لجسم منتظم؟ 

الصدق

يحدد المواد -1
التي تطفو و التي 

تغوص حسب 
كثافتها

يفسر أهمية -2
معرفة الكثافة 
لالستخدامات 
العملية للمواد

16ص 

الحجم÷ الكتلة = الكثافة 
g /cm3 2.7= 5÷ 13.5= الكثافة 



2022الثاني، كانون10اإلثنين،  2كيف يمكن إيجاد الكثافة لجسم منتظم؟ 

الصدق

يحدد المواد -1
التي تطفو و التي 

تغوص حسب 
كثافتها

يفسر أهمية -2
معرفة الكثافة 
لالستخدامات 
العملية للمواد

16ص 

الحجم÷ الكتلة = الكثافة 
g /cm3 0.04= 330÷ 13.5= الكثافة 


