إختثار ()1
انسؤال األول :
أ -أختر األجاتة انصحيحة :
 -1إرا كاَد انُسثح تيٍ َصفٗ لطش األَثٕتح فٗ انسشياٌ انٓادا ْٗ
فيٓا ػهٗ انرشذية ( .................

،

،

فئٌ انُسثح تيٍ سشػرٗ انسائم
،

)

 -2انُسثح تيٍ يؼذل انسشياٌ انكرهٗ إنٗ يؼذل انسشياٌ انحدًٗ نسائم ْٗ ...................
(كثافح انسائم  -سشػح انسشياٌ  -انكرهح انًُساتح فٗ انثاَيح – انحدى انًُساب فٗ انثاَيح )
 -3إرا ػهى أٌ انضئثك يردًذ ػُذ  234°kذحد ظغط يسأٖ ٔاحذ ظغط خٕٖ فركٌٕ دسخح انحشاسج
ػهٗ يمياط سهضيٕط ْٗ )120°C ، -177°C، -39°C ، 39°C( .........

(ب) أوثىتح مياي قطسها  2 cmوسسعح سسيان انماء تها  0.1 m/sوعىد دخىنها مىزال
أصثح قطسها  1 cmاحسة :
 سسعح انماء فً انفسع انضيق كتهح وحجم انماء انمىساب كم دقيقح عثس أي مقطع مه األوثىتح( عهما تأن كثافح انماء = ) 1000 Kg/m3
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انسؤال انثانى :
أ) أكمم ما يأتى :
 -1يرؼيٍ يؼايم انهضٔخح يٍ انؼاللح .....................
ٔ -2حذج لياط يؼذل االَسياب انحدًٗ ................
 -3انصفش انًطهك ْٕ ...................
ب) أششذ ذدشتح ػًهيح نرحميك لإٌَ شاسن يغ سسى اندٓاص انًسرخذو فٗ ذؼييٍ يؼايم انرًذد انحدًٗ
نغاص ذحد ظغط ثاتد يغ ركش األحرياطاخ انٕاخة يشاػاذٓا.

انسؤال انثانث :
أ -ما اننتائج انمرتثة عهى :
 )1ظيك َٓايح أَثٕتح انسشياٌ تانُسثح نسشػح سشياٌ انسائم
َ )2مص حدى كشاخ انذو انحًشاء
ب -ػهم  :ذرٕاخذ انُثاذاخ انًائيح تانمشب يٍ انشٕاطٗء

خ -يمذاس يٍ غاص يشغم فٗ دسخح ٔ 27°Cذحد ظغط  60cm.Hgحدًًا لذسِ m3

 380فكى

يكٌٕ حدًّ ػُذ يؼذل انعغط ٔدسخح انحشاسج ()S.T.P

انسؤال انراتع :
أ -أركش أْى ذطثيماخ
 )1خاصيح انهضٔخح فٗ ػًهيح ذضييٍ اآلالخ انًؼذَيح
ب -يمذاس يٍ غاص انُيرشٔخيٍ حدًّ  1.5نرش ػُذيا يكٌٕ انعغط انٕالغ ػهيح 12سى صئثك ٔيمذاس
يٍ غاص األكسديٍ حدًّ 10نرش ػُذيا يكٌٕ انعغط انٕالغ ػهيّ 50سى  .صئثك ٔظغ انغاصيٍ فٗ
إَاء يمفم سؼرّ  5نرش ػُذ ثثٕخ دسخح انحشاسج أٔخذ ظغط انًضيح.
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إختثار ()2
انسؤال األول :
أ -اختر األجاتة انصحيحة :
 -1دسخح حشاسج خسى اإلَساٌ ػهٗ يمياط كهفٍ نذسخاخ انحشاسج ذسأٖ ..............

( 310°k ، 37°k ، O°K

)

 -2يؼايم انرًذد انحدًٗ نهضئثك  ...........يؼايم انرًذد انحدًٗ نهضخاج
( أكثش يٍ – أصغش يٍ – يسأٖ )
 -3إرا صادخ يساحح يمطغ األَثٕتح نهعؼف فٗ انسشياٌ انٓادٖء فئٌ سشػح انسشياٌ ..............
( ذضداد نهعؼف – ذمم نهُصف – ذضداد استؼح ايثال – ذظم كًا ْٗ )
(ب) نٕذ يسرٕٖ يشتغ انشكم طٕل ظهؼّ  80 cmيفصم تيُّ ٔتيٍ نٕذ أخش يٕاصٖ نّ طثمح يٍ
انضيد سًكٓا  5 Cmفئرا كاَد انمٕج انًؤثشج ػهٗ انهٕذ انؼهٕٖ نيرحشن تسشػح 100 ْٗ 2 m/s
 Nاحسة يؼايم انهضٔخح
انسؤال انثانى :
أ -عهم نما يأتى:
 -1يُثغٗ ذشحيى أٔ ذضييد اآلالخ انًؼذَيح يٍ ٔلد آلخش
 -2يحرٕٖ يسرٕدع خٓاص خٕنٗ ( ) حدًّ صئثك
 -3يؼايم انرًذد انحدًٗ ندًيغ انغاصاخ يمذاس ثاتد
(ب) أذكر استخداما واحد نكالمن :
 -1خٓاص تٕيم  -2خٓاص شاسل  -3خٓاص خٕنٗ

3

انسؤال انثانث :
أ -أكتة انمفهىو انعهمى :
 -1خاصيح ذرسثة فٗ ٔخٕد يمأيح أٔ أحركان تيٍ طثماخ انسائم ذؼٕق أَضالق تؼعٓا فٕق تؼط
 -2دسخح انحشاسج انرٗ يُؼذو ػُذْا حدى ٔظغط انغاص انًثانٗ
 -3يٕاد ذرًيض تمذسذٓا ػهٗ األَسياب
(ب) أوثىتة شعرية مىتظمة انمقطع مغهقة مه أحد طرفيها تها هىاء جاف محثىس تعمىد مه
انزئثق طىنه  15 cmفإذا كان طىل عمىد انهىاء  20 cmعىدما تكىن األوثىتة رأسية وفتحتها
ألعهً وعىدما تىضع أفقيا يصثح طىل عمىد انهىاء  24 cmاحسة :
(أ) انضغط انجىي
(ب) طىل عمىد انهىاء انمحثىس عىدما تكىن االوثىتة رأسية وفتحتها ألسفم

انسؤال انراتع :
ال من :
أ -أذكر تطثيقًا واحدًا نك ً
 -1خاصيح انهضٔخح فٗ انطة
ب -أسرُرح انمإٌَ انؼاو نهغاصاخ سياظيًا
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إختثار ()3
ط:1أ -أختار من تين االقىاس
-1

انقاوىن انري يؤدي إنً معادنح األستمسازيح هى .....................

( قاوىن انضغظ  /انقاوىن انثاوً نىيىته  /قاوىن تقاء انكتهح  /قاوىن تقاء انطاقح )
-2

 N.s.m-2هً وحدج تكافًء انىحدج انتً يقاس تها .....................

( انضغظ  /معدل اوسياب سائم  /معامم انهزوجح نسائم  /انمعدل انكتهً الوسياب سائم)
-3

يتعيه معامم انهزوجح مه انعالقح .................
(

=, V

F = Vd/

,

)A = Fd/

س : 2أ -عرف كم ما يانى :
 -1انمإٌَ انؼاو نهغاصاخ
-2انحشكح انثشأاَيح
 -3يؼايم انهضٔخح
ب -اَرفاخاٌ صخاخياٌ أ  ،ب حدًًٓا  300 cm3 ، 600 cm3ػهٗ انرشذية يرصالٌ تأَثٕتح شؼشيح
لصيشج ٔيحرٕياٌ ػهٗ ْٕاء خاف ذحد ظغط يؼادل  76 cmHgػُذ  27°Cاحسة ظغط انٕٓاء
انًحثٕط ػُذيا ذضداد دسخح حشاسج االَرفاخ األكثش تًمذاس  100°Cتيًُا ذظم دسخح حشاسج االَرفاخ
األصغش ػُذ 27°C
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س( : 3أ)
 -1سخٍ دٔسق تّ ْٕاء يٍ  15°Cإنٗ  87°Cفكى ذكٌٕ َسثح حدى انٕٓاء انزٖ خشج يُّ إنٗ
يا كاٌ يٕخٕد تّ تفشض ثثٕخ انعغط
 -2كًيح يٍ غاص انُيرشٔخيٍ حدًٓا  73 cm3ػُذ يؼذل انعغط ٔدسخح انحشاسج ( ) STPذى سفغ
دسخح حشاسذٓا إنٗ ٔ 80°Cصاد انحدى إنٗ  itre 4.53احسة ليًح انعغط اندذيذ
 -3يمس ماء خالل أوثىتح مه انمطاط قطسها  1.2 cmتسسعح  3 m/sاحسة قطس فىهتها إذا
كاوت سسعح خسوج انماء مىها 27 m/s
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