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: َؼغٙ أيخهخ نجؼض انًٕربد انًؼشٔفخ يٍ عشف انتاليٛز يٍ أرم تصحٛح انتًخالد انخبعئخ 

. انًٕربد انصٕتٛخ -

 .انًٕربد انتٙ تظٓش ػهٗ سغح انًبء فٙ انجحش -

 .انًٕربد انضنضانٛخ -

 . انًٕربد انضٕئٛخ -

........... انًٕربد انكٓشيغُغٛسٛخ انًستؼًهخ فٙ يزبل االتصبالد   -

    

 
 ..   انًٕرخ انًٛكبَٛكٛخ ْٙ ظبْشح اَتشبس تشّٕٚ فٙ ٔسظ يبد٘ يشٌ دٌٔ اَتمبل نهًبدح انًكَٕخ نٓزا انٕسظ

 .إرا كبٌ اتزبِ انتشّٕٚ ػًٕدٚب ػهٗ اتزبِ اَتشبسْب  يستؼشضخ   انًٕرخ تكٌٕ 

 .(أ٘ يُغجك يغ اتزبِ اَتشبسْب ).   إرا كبٌ اتزبِ انتشّٕٚ ػهٗ استمبيخ ٔاحذح يغ اتزبِ اَتشبسْب عٕنٛخ ٔتكٌٕ

                    

 :(أحبدٚخ انجؼذ ) يٕرخ انًُتششح عٕل حجم(أ                                         
: َستؼًم حجال يشَب يتٕتشا حى َحذث فٙ أحذ عشفّٛ تشٕٚٓب ػًٕدٚب ػهّٛ، َالحظ اَتشبس يٕرخ عٕل انحجم كًب ٚجُّٛ انشكم انتبنٙ

 
 .ٔ فٙ انحبنخ انسبثمخ انحجم ْٕ ٔسظ االَتشبس، إرٌ ٚتؼهك األيش ثًٕرخ يٛكبَٛكٛخ (غبصٚب ، صهجب أٔ سبئال )ػًٕيب اَتشبس يٕرخ يٛكبَٛكٛخ ٚستٕرت ٔسغب يبدٚب          

  .يستؼشضخ ػهٗ اتزبِ االَتشبس َمٕل أٌ انًٕرخ(أ٘ ػًٕدٚب) ػُذيب تصهٓب انًٕرخ تٓتض سأسٛب Mكم َمغخ -               

.  يٍ َمغخ إنٗ أخشٖتُمم انغبلخ ثم ال َتمم انًبدح يٍ انحجم تجمٗ يستمشح فٙ يكبَٓب ، إرٌ ، خالل اَتشبسْب انًٕرخ Mثؼذ يشٔس انًٕرخ كم َمغخ   -    

m/:  ٔٔحذتٓب فٙ انُظبو انؼبنًٙ نهٕحذاد سشػخ االَتشبس:   ٔتسًٗ v:تُتشش انًٕرخ فٙ ٔسظ االَتشبس ثسشػخ حبثتخ ٚشيض إنٛٓب ة -    s .

 (حُبئٛخ انجؼذ ).  يٕربد انًُتششح ػهٗ سغح انًبء يستؼشضخ  (ة                                     
. َسمظ رسًب صغٛشا ػهٗ سغح يبء ساكذ ثؼذ ٔضغ لغؼخ يٍ انفٛهٍٛ ػهٗ سغحّ ، َالحظ َشٕء يٕرخ دائشٚخ سشػبٌ يب تُتشش فٙ رًٛغ االتزبْبد 

 

                   

 :اَتشبس يٕرخ عٕل َبثض حهضَٔٙ(أ                                         
  . ثؼض نفبد  َبثض حهضَٔٙ يٕضٕع أفمٛب فٕق عبٔنخ حى َحشسْبَكجس

                     
 . يٛكبَٛكٛخ عٕنٛخَالحظ اَتشبس يٕرخ عٕل انُبثض ْٕٔ ٔسظ يبد٘ أحبد٘ انجؼذ  ْٔزِ انًٕرخ ػهٗ استمبيخ  ٔاحذح يغ اتزبِ االَتشبس إرٌ ٚتؼهك األيش ثًٕرخ 

 :اَتشبس يٕرخ صٕتٛخ ( ة
يٕرخ  يٛكبَٛكٛخ  ٔٚؼتجش انصٕد .  فٕٓ إرٌ يٕرخ يٛكبَٛكٛخ  انفشاؽانصٕد ُٚتشش فٙ رًٛغ األٔسبط انًبدٚخ انصهجخ ، انسبئهخ ٔانغبصٚخ نكُّ ال ُٚتشش فٙ

 . يكَٕبد ٔسظ االَتشبساَضغبط ٔتًذدعٕنٛخ  حالحٛخ انجؼذ ُٚتشش فٙ رًٛغ االتزبْبد َتٛزخ 

www.pc1.ma


 2 

 

                          

  : تؼشٚف(أ                                                                  
:سشػخ اَتشبس يٕرخ تسبٔ٘ خبسد انًسبفخ انًمغٕػخ ػهٗ انًذح انضيُٛخ انًستغشلخ نمغؼٓب  ، ٔتؼغٛٓب انؼاللخ انتبنٛخ   

                                            
t

d
v


  ٔٔحذتٓب فٙ انُظبو انؼبنًٙ نهٕحذاد         :sm / .

                                                        d :  انًسبفخ انتٙ تمغؼٓب انًٕرخ خالل انًذح انضيُٛخ ْٙt .

  

:سشػخ اَتشبس يٕرخ عٕل حجم يتٕتش (ة   
:                                      سشػخ اَتشبس يٕرخ عٕل حجم يتٕتش تؼغٛٓب انؼاللخ انتبنٛخ 

                                                              


T
 

                                                T :   تٕتش انحجم  ة(N .     )

                                            


m
 :     كتهخ انحجم نٕحذح انغٕل            ة    :(mkg /) .  

 
  :يفٕٓو انتأخش انضيُٙ( 5                                  

 ثتأخش صيُٙ S تكشس َفس حشكخ سيٍ ٔسظ  االَتشبM                 كم َمغخ 



SM

 .

 
ٔثؼذ االنتمبء ٚستًش  اَتشبس كم يًُٓب   دٌٔ  تأحٛش َبتذ   (أ٘ تُضبف إحذاًْب إنٗ األخشٖ)ػُذإنتمبء يٕرتٍٛ ، فإًَٓب تتشاكجبٌ : 2يهحٕظخ                

.                 ػٍ  تشاكجًٓب، ثحٛج ٚستًش اَتشبس كم يٕرخ ثُفس انًظٓش َٔفس سشػخ االَتشبس

 

         II  انًٕربد انًٛكبَٛكٛخ انًتٕانٛخ : 

            
.       انًٕرخ انًٛكبَٛكٛخ انًتٕانٛخ تتبثغ يستًش، ال ُٚمغغ إلشبساد يٛكبَٛكٛخ َبتذ ػٍ اضغشاة يصبٌ ٔيستًش نًُجغ انًٕربد

                 

.            ػُذيب َسمظ ثبنتتبثغ ػهٗ سغح يبء ساكذ ، انًبء لغشح لغشح، ثٕاسغخ صُجٕس َحصم ػهٗ يٕرخ يٛكبَٛكٛخ يتٕانٛخ 

 

                                                          ----------------------------------------------
Sbiro Abdelkrim    sbiabdou@yahoo.fr    

. ال تُسَٕب يٍ صبنح دػبئكى َٔسأل اهلل نكى انؼٌٕ ٔانتٕفٛك
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