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 The Liquids 

 السُائل



12/07/1441 

2 

 : السُائل

 ثابت حجم بامتالكها والغازٌة الصلبة الحالة عن للمادة السائلة الحالة تتمٌز

 بٌن الترابط قوى وتكون فٌه توضع الذي الوعاء شكل تأخذ إذ ،متغٌر وشكل

 على وبناء الصلبة، الحالة فً علٌه هً مما كثٌرا   أقل السائل وجزٌئات ذرات

 .علٌها المسلط لإلجهاد مقاومة تظهر ال السوائل فان ذلك
 

 Density( 𝝆): الكثافة
 

  كتلتها ما مادة كثافة إن .الحجوم وحدة كتلة أنها على: الكتلٌة الكثافة تعرف
(m) وحجمها (V) اآلتٌة بالمعادلة تعرف: 

𝛒 = 𝐦/𝐕 
 

   .(g/cm3) أو ( kg/m3) هً (SI) العالمً النظام فً الكتلٌة الكثافة ووحدة
 
 g/cm3  1 أو kg/m3 103هً  oC 4  حرارة درجة عند الكتلٌة الماء كثافة 
 

   kg/m3          13.6x103 تساوي الغرفة حرارة درجة عند الزئبق  وكثافة

  .     g/cm3 13.6 أو

   (Relative Density) :الىسثٍح الكثافح
 

 ان اي ،𝛒𝐇𝟐𝐎الماء كثافح الى𝛒𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 المادج كثافح وسثح
 

𝛒𝐫𝐞𝐥 =
𝛒𝐦𝐚𝐭

𝛒𝐇𝟐𝐎
 

 سطخ ػه االسذفاع مغ كثٍشا ذرغٍش ال َالسائلح الصلثح االجسام كثافح
 . االسض
 ػلى ذلك ػه ذخرلف السطخ ػىذ الُسظ أَ الثذش ماء فكثافح

     .مخرلفح اػماق أَ اسذفاػاخ
 
 .االسض سطخ ػه االسذفاع مغ كثٍش تشكل ذرغٍش الغاصاخ كثافح 
 
   .فُلٍا الرً المادج َصن ذغٍش ٌسثة االسض سطخ ذذد الؼمك ان 
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 ؟عالم تعتمد كثافة المادة
 :عدة عوامل على تعتمد :الجواب

 .الجزٌئات أو الذرات كتلة .1

 .والجزٌئات الذرات بٌن البٌنٌة المسافة .2

 .الحرارة درجة .3

 .الضغط .4
   .غاصٌح ام سائلح ام صلثح كاود سُاء المؼىٍح المادج َطثٍؼح .5
 

  Specific Weight:(t) النوعً الوزن
 

 .المادة من المكعب المتر وزن أو المادة من الحجوم وحدة وزن هو
𝛕 = 𝐰/𝐕     (N/m3) 

 الكثافة بداللة النوعً الوزن كتابة وٌمكن

𝛕 = 𝐦𝐠/𝐕  = 𝛒𝐠 

 

 :الضغط فً السوائل
 الذي الوعاء  وقاعدة الجانبٌة الجدران على بقوة السائل ٌؤثر

 تؤثر الذي السطح نقاط جمٌع  على عمودٌة القوة وتكون ،ٌحتوٌه

   .علٌه

 :أن أي ،المساحة لوحدة المؤثرة القوة انه على الضغط وٌعرف 

P=F/A 

 

   ،(N/m2)  هً (SI)  للوحدات العالمً النظام فً الضغط ووحدة

 .Pascal  (Pa)أحٌانا الوحدة هذه على وٌطلق

 

 نقطة أٌة  عند لوزنه نتٌجة  السائل ٌسلطه الذي الضغط ٌتناسب

  سطح عن النقطة تلك عمق ومع السائل كثافة  مع السائل داخل

 .السائل
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 فً كما (ρ g/cm3)  كثافته سائل فً cm(h) عمق على نقطة أخذت فإذا

 تلك عند A مقدارها مساحة على السائل بها ٌؤثر التً القوة إن .الشكل

 :تساوي النقطة

𝐅 = 𝐰 = 𝐦𝐠  
𝐦 = 𝛒𝐕 = 𝛒𝐀𝐡 

𝐅 = 𝛒𝐠𝐀𝐡  

𝐏 =
𝐅

𝐀
=

𝛒𝐠𝐀𝐡

𝐀
  

𝐏 = 𝛒𝐠𝐡 

 ٌمثل ضغظ ػمُد السائل

 

 الضغظ وضٍف فئوىا A المسادح ػلى المؤثش  الكلً الضغظ دساب أسدوا َإرا

  أن أي السائل، ػمُد ضغظ إلى (مفرُح اإلواء ألن)  الجُي
PT=Pa +P 

PT=Pa+ρgh 

                                 Pa=1.01325 x105 Pa ٌساَي المٍاسٍح الظشَف فً الجُي الضغظ

 76cm. اسذفاػً الضئثك مه ػمُد ضغظ ذمثل ٌَزي

 : مذلُلح امثلح

  الضئثك كثافح أن ػلما   cm 76 اسذفاػً الضئثك مه ػمُد ضغظ أَجذ .1

13600kg/m3.  

 الحل

𝐏 = 𝛒𝐠𝐡 

P=13600(kg/m3)x9.8(m/s2)x76x10-2(m) 

P=1.01325x105 (kg / m.s2) 

P=1.01325x105 (N/m2) 

P=1.01325x105Pa 

P=1atm 

   .تالماء ذماما   َمملُءج 2m ػممٍا سثادح تشكح أسفل فً الكلً الضغظ ٌُ ما .2

 الذل

PT=Pa+ρgh 

PT=1.01325x105+1000x9.8x2 

PT=120925Pa 


