الفيزياء

إختثار ()1
انسؤال األول :
أ -أختر األجاتة انصحيحة :
ٔ -1ازذ ثبعكبل ٚؼبدل  .................ثبس

,

(

76

,

1.013

,

)

 -2رؼزًذ فكشح ػًم انًكٛظ انٓٛذسٔنٛك ٙػه................... ٙ
(خبصٛخ انهضٔخخ  -لبػذح ثبعكبل  -يؼبدنخ اإلعزًشاسٚخ )
 -3إرا كبَذ انُغجخ ثَ ٍٛصف ٙلؽش انًكجغ ٍٛاألعؽٕاَ ٍٛٛف ٙانًكجظ انًبئ 9 : 2 ْٙ ٙفئٌ انُغجخ
 f : Fرغبٔ٘ ............

( 4 : 81

,

2:9

,

9:2

,

:4

) 81

(ب) أحسة عمق تحٍسج إذا كان انضغط عند قاعها  3atmوانضغط انجىي عند سطح ماء انثحٍسج
. 1atm

2

انسؤال انثانى :
أ) أكمم ما يأتى :
ٚ -1زؼ ٍٛلبٌَٕ ٕٚٚم يٍ انؼاللخ .....................
ٔ -2زذح لٛبط انعغػ ................
 -3انصفش انًؽهك ْٕ ...................
ة) أششذ ردشثخ ػًهٛخ نزسمٛك لبٌَٕ شبسل يغ سعى اندٓبص انًغزخذو فٗ رؼ ٍٛٛيؼبيم انزًذد انسدًٗ
نغبص رسذ ظغػ ثبثذ يغ ركش األززٛبؼبد انٕاخت يشاػبرٓب.

انسؤال انثانث :
أ -ما اننتائج انمرتثة عهى :
 )1صٚبدح ػًك انغٕاصخ رسذ عؽر انًبء ثبنُغجخ نهمٕح انًؤثشح ػهٗ لٕرٓب
 )2األسرفبع ثجبسٔيزش إنٗ لًخ خجم ثبنُغجخ نسدى فشاؽ رٕسشٛهٙ
ة -ػهم  :ال ٚغزخذو انًكجظ انٓٛذسٔنٛك ٙنًعبػفخ انؽبلخ

د -يمذاس يٍ غبص ٚشغم فٗ دسخخ ٔ 27°Cرسذ ظغػ  60cm.Hgزدًًب لذسِ m3

 380فكى

ٚكٌٕ زدًّ ػُذ يؼذل انعغػ ٔدسخخ انسشاسح ()S.T.P

انسؤال انراتع :
أ -أركش أْى رؽجٛمبد
 )1انكثبفخ
ة -يمذاس يٍ غبص انُٛزشٔخ ٍٛزدًّ  1.5نزش ػُذيب ٚكٌٕ انعغػ انٕالغ ػهٛخ 12عى صئجك ٔيمذاس
يٍ غبص األكغد ٍٛزدًّ 10نزش ػُذيب ٚكٌٕ انعغػ انٕالغ ػه50 ّٛعى  .صئجك ٔظغ انغبص ٍٚفٗ
إَبء يمفم عؼزّ  5نزش ػُذ ثجٕد دسخخ انسشاسح أٔخذ ظغػ انًضٚح.
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إختثار ()2
انسؤال األول :
أ -اختر األجاتة انصحيحة :
 -1دسخخ زشاسح خغى اإلَغبٌ ػهٗ يمٛبط كهفٍ نذسخبد انسشاسح رغبٖٔ ..............

( 310°k , 37°k , O°K

)

 -2يؼبيم انزًذد انسدًٗ نهضئجك  ...........يؼبيم انزًذد انسدًٗ نهضخبج
( أكجش يٍ – أصغش يٍ – ٚغبٖٔ )

 -3إرا كبٌ زدى غبص يب litre

 2ػُذ ظغػ ٚ 2atmصجر زدى انغبص  ..............ػُذيب ٚكٌٕ

ظغؽّ  1atmثفشض ثجٕد دسخخ انسشاسح .
(

4 liter

-

2 liter

-

1.5 liter

-

1 liter

)

(ة) ٔصم يبَٕ يزش صئجم ٙثًغزٕدع يًهٕء ثغبس فكبٌ عؽر انضئجك يُخفط ف ٙانفشع انخبنص ػُّ فٙ
انفشع انًزصم ثبنًغزٕدع ثًمذاس  15 cmأزغت ظغػ انغبص ثٕزذاد ( رٕس  ,ثبس )
انسؤال انثانى :
أ -عهم نما يأتى:
 -1انغبصاد لبثهخ نإلَعغبغ
ٚ -2سزٕٖ يغزٕدع خٓبص خٕنٗ ( ) زدًّ صئجك
 -3يؼبيم انزًذد انسدًٗ ندًٛغ انغبصاد يمذاس ثبثذ
(ب) أذكر استخداما واحد نكالمن :
 -1خٓبص ثٕٚم  -2خٓبص شبسل  -3خٓبص خٕنٗ
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انسؤال انثانث :
أ -أكتة انمفهىو انعهمى :
 -1زشكبد ػشٕائٛخ رسذس ندضٚئبد انًبئغ
 -2دسخخ انسشاسح انزٗ ُٚؼذو ػُذْب زدى ٔظغػ انغبص انًثبنٗ
 -3انُغجّ ث ٍٛكثبفّ انًبدح إنٗ كثبفّ انًبء ػُذ َفظ دسخخ انسشاسح
(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 ً
 -1انًبَٕ يزش – انجبسٔيزش انضئجم – ٙانًكجظ انٓٛذسٔنٛكٙ
ة -أعزُزح انمبٌَٕ انؼبو نهغبصاد سٚبظًٛب
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إختثار ()3
ط:1أ -أختار من تين االقىاس
 -1اننسثح تٍه انشغم عند انمكثس انكثٍس وانشغم انمثرول عهى انمكثس انصغٍس فً انمكثس
انهٍدزونٍكً انمثانً  ................انىاحد انصحٍح

( أقم مه  /تساوي  /أكثس مه )

 -2انضغط انجىي انمعتاد ٌعادل ..................... bar
( )1.013 x 105 / 760 / 1.013 / 0.76

س : 2أ -عرف كم ما يانى :
 -1انمبٌَٕ انؼبو نهغبصاد
-2انسشكخ انجشأاَٛخ
 -3انعغػ ػُذ َمؽّ ف ٙثبؼٍ عبئم .
ب -اَزفبخبٌ صخبخٛبٌ أ  ,ة زدًًٓب  300 cm3 , 600 cm3ػهٗ انزشرٛت يزصالٌ ثأَجٕثخ شؼشٚخ
لصٛشح ٔٚسزٕٚبٌ ػهٗ ْٕاء خبف رسذ ظغػ ٚؼبدل  76 cmHgػُذ  27°Cازغت ظغػ انٕٓاء
انًسجٕط ػُذيب رضداد دسخخ زشاسح االَزفبش األكجش ثًمذاس  100°Cثًُٛب رظم دسخخ زشاسح االَزفبش
األصغش ػُذ 27°C

س( : 3أ)
 -1عخٍ دٔسق ثّ ْٕاء يٍ  15°Cإنٗ  87°Cفكى ركٌٕ َغجخ زدى انٕٓاء انزٖ خشج يُّ إنٗ
يب كبٌ يٕخٕد ثّ ثفشض ثجٕد انعغػ
 -2كًٛخ يٍ غبص انُٛزشٔخ ٍٛزدًٓب  73 cm3ػُذ يؼذل انعغػ ٔدسخخ انسشاسح ( ) STPرى سفغ
دسخخ زشاسرٓب إنٗ ٔ 80°Cصاد انسدى إنٗ  itre 4.53ازغت لًٛخ انعغػ اندذٚذ
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