
: نحراف وضع النھایة الصغرى لإلقوانین النسبة بین سعة اإلھتزازة إلى اإلھتزازة الكاملة كنسبة ) ٢(عندما تتنقل موجتان من نفس النوع وفى نفس الوسط فإن * 
٠0)4 :1/ 4:1/ 2: 1/ 2:1(:         السرعة التتغیر ویتغیر التردد والطول الموجى ویكون  + Aα

υ1 λ2)2إذا كان الزمن الذى یمضى بین مرورالقمة األولى والقمة    ) ٣
υ2 λ1 0.2العاشرة بنقطة فى مسار الحركة الموجیة ھو s   فإن ترددA

٠2)Hz)50 /45 /40المصدر یكون  عندما تتنقل موجة من وسط إلى وسط آخر فإن التردد الیتغیر* 
ــ: قوانین المنشور الرقیق وقفت فتاةعلى شاطئ بحر لمشاھدة األمواج فالحظت أنھ     ) ٤:                    (وتتغیر سرعة الموجة والطول الموجى ویكون 

v1 λ1 0.5موجات وكل موجھا طولھا ٤كل ثانیتین یمر أمامھا m0 = A( n - 1)α
v2 λ2 فتكون سرعة االمواج ھىm /S)10.25 /0.5 /0.2  /(٠nr +nb

2:  عند إنكسار الضوء یكون ضعف سعة اإلھتزازة= بین قمة وقاع الرأسیةالمسافة* 
اإلنفراج الزاوى                                                                   =  Sin Φ1v2n)rn–b= A(nrα-bαالموجىطول½= بین قمة وقاع متتالیین االفقیةالمسافة * 

v   =  λ . υθn1 v2 Sinnr-nb
ny-11الكلیة     الزمن الكلى                            المسافة 

ضوئى عمودیاُ على احد أوجھ المنشورإذا سقط شعاع* nعدد الموجات                           عدد الموجات   
Φ1: فیكون :                                          شروط حدوث اإلنعكاس الكلى عدد الموجات            = θ1 = Φ2Aوبالتالى تصبح  0 =

:للمنشور فیكون إذا خرج شعاع ضوئى عمودیاُ على الوجھ الثانى* ٠یحدث فى الوسط األكبركثافة) ١(الزمن الكلى                                     
٠Φ2الحرجةسقوط الضوء بزاویة أكبر من الزاویة) ٢(٠الوسطمناطق تتقارب فیھا جزیئات) ١( = θ2 = θ1Aوبالتالى تصبح0 =
:                                                                           للمنشور فیكون آلخرإذا خرج الشعاع الضوئى مماساُ  للجانب ا* :  العوامل المؤثرة على زاویة اإلنحر اف فى المنشور الثالثىسكونھ   موضع بعد الجسم المھتزفى أى لحظة عن موضع) ٢(
٠Φ2المنشورزاویة رأس )  ١(موضع وإتجاه وسرعة جزئ معین فى لحظة زمنیة معینة ) ٣( = Φ cوبالتالى تصبح= 90θ2
٠زاویة السقوط) ٣(٠نوع مادة المنشور) ٢(أقصى مسافة یصل إلیھا الجسم المھتز من موضع سكونھ ) ٤(
:  لعوامل المؤثرة على زاویة اإلنحر اف فى المنشور الرقیقا٠مقلوب الزمن الدورى) ٥(
نوع مادة المنشور) ٢(٠زاویة رأس المنشورالرقیق)  ١(حركة یحدثھا الجسم المھتز على جانبى موضع سكونھ      ) ٦(

٠زاویة رأس المنشورقوة التفریق اللونى التتوقف على ٠وعلى فترات زمنیة متساویة
:إستخدامات المنشور العاكس ٠بین نقطتین متتالیین لھما نفس الطورالمسافة) ٧(
٠فى بیكروسكوب الغواصات) ٢(٠فى المنظار المیدانى) ١(٠نقاط تمثل النھایة العظمى لإلزاحة فى اإلتجاه الموجب) ٨(

:ى قوانین المنشور الثالث:ضع المفھوم العلمى للعبارات اآلتیة١س:مامعنى قولنا ٢س
A =   θ1للمنشور المتوسطاإلنحراف النسبة بین اإلنفراج الزاوى إلى) ١(Hz 200تردد شوكة رنانة ) ١( + Φ2

٠2صیفاُ الظھیرة ظاھرة تبدو فیھا الطرق مغطاة بالماء وقت ) ٢(أى عدد اإلھتزازات الكاملة التى یحدثھا الجسم المھتز خالل: ج  ) - AθΦ1 + =  (α
2θSinSin Φ1زاویة معامل اإلنكسار المطلق لوسط السقوط فى جیب) ٣(٠إھتزازة٢٠٠الثانیة الواحدة 

Sin Φ21θSinاإلنكسارفى جیبمعامل اإلنكسار المطلق لوسطالسقوط یساوى Cm 10یتین تنعدم عندھما السرعة ھىالمسافة بین نقط) ٢(
للضوء الزاویة المحصورة بین إمتدادى الشعاعین الخارجین) ٨(٠زاویة اإلنكسارأى أقصى مسافة یصل إلیھا الجسم المھتز من موضع :ج 

٠األحمر واألزرق٠مواضع تنعدم عندھا شدة اإلضائھ) ٤(Cm٠ 5سكونھ ھو 
الزاویة المحصورة بین إمتدادى الشعاعین الساقط والخارج) ٩(زاویة سقوط فى الوسط األكبر كثافة ضوئیة یقابلھا زاویة ) ٥(یستخدم رواد الفضاء أجھزة السلكیة للتحدث مع : علل٣س

٠للمنشور الثالثى٠ضوئیةإنكسار أكبر مایمكن فى الوسط األقل كثافةمابعضھ
زاویة الخروج= حالة للمنشورعندھا تكون زاویة السقوط) ١٠(إلى سرعةلسقوط النسبة بین سرعة الضوء فى وسط ا) ٦(٠فى الفراغنتشارألنھا موجات كھرومغناطیسیة یمكنھا اإل: ج 
:األساس العلمى لما یلىأشرح ٣س٠نكسارالضوء فى وسط اإل:أختار اإلجابة الصحیحة من بین األقواس٣س

٠األلیاف الضوئیة) ب(٠المنشور العاكس) أ(٠أنبوبة مرنة ورفیعة من مادة شفافة بھا عدة  إنحناءات) ٧(/الصوت (الموجات التالیة تنتقل فى الفراغ ماعدا موجات) ١(
٠ظاھرة السراب) ج(٠)السینیة/الالسلكى / الضوء / 
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٠بإستخدام قوى صغیرةرفع أثقال كبیرةفىالھیدرولیكى٠الكثافة خاصیة ممیزة للمادة ) ١(: علل١سالحرجة  إذا سقط شعاع ضوئى بزاویة أكبر من الزاویة : ج 
:ضع المفھم العلمى للعبارات اآلتیة ٤س٠ر من مادة ألخرى ألن الكثافة تتغی: ج ٠فإنھ ینعكس كلیاً 

٠ة كتلة وحدة الحجوم من الماد) ١(٠تكون قاعدة السدود أكبر سمكاُ من قمتھا) ٢(:أختار اإلجابة الصحیحة من بین األقواس٢س
الحرارةدرجةالنسبة بین كثافة المادة إلى كثافة الماء عند نفس)٢(٠ألن الضغط یزداد بزیادة عمق الماء : ج إذا سقط شعاع ضوئى من وسط أكبر كثافة ضوئیة إلى) ١(

المساحاتمقدارالقوة المتوسطة المؤثرة عمودیاُ على وحدة) ٣(٠التخضع الغازات لقاعدة بسكال)٣(كسار فىاإلنوسط أقل كثافة ضوئیة فإن أكبرقیمة لزاویة
النسبة بین القوة المتولدة على المكبس الكبیر إلى القوة)٤(ألن الغازات قابلة لإلنضغاط لكبر المسافات الجزیئیة بینھا: ج )°42/°90/ °180( األقل كثافة ضوئیة ھى الوسط

٠لصغیرالمتولدة على المكبس ا٠یفضل الزئبق كمادة بارومتریة) ٤(°45إذا كانت الزاویة الحرجة لوسط بالنسبة للھواء ھى) ٢(
٠الموائع السائلة والموائع الغازیة) ١(:قارن بین : ٥سفى             ألن كثافة الزئبق كبیرة فیكون إرتفاعھ مناسب : ج )( 2  / 1.64 /  2فإن معامل اإلنكسار للوسط

٠البطاریة الفارغة والمشحونة) ٢(٠األنبوبة البارومتریةإذا سقط شعاع ضوئى من وسط أكبر كثافة ضوئیة إلى) ٣(
٠وحدة قیاس الكثافة ووحدة قیاس الضغط) ٣(یحة من بین األقواسحأختار اإلجابة الص٢سبزاویة أكبر من الزاویة الحرجة فإنھسط أقل كثافة ضوئیةو
٠الضغط اإلنقباضى والضغط اإلنسیابى) ٤(السائلكثافة/ عمق السائل(الضغط عند قاع اإلناء بـ رالیتأث)١(ینكسر/ ینكسر مبتعداً من العمود/ینكسر مقترباً من العمود ( 

**                                     الموائع المتحركة** ٠)مساحة قاعدة اإلناء/ عجلة الجاذبیة / ٠)ینعكس كلیاً / مماساً للسطح الفاصل 
معدل     بینما وحدة قیاسS.kg-1وحدة قیاس معدل السریان الكتلى  /السائلة / الجوامد ( ل على المواد تطبق قاعدة بسكا) ٢(مادة منشور ثالثى فى وضع النھایة معامل اإلنكسار)٤(

S.3m٠-1السریان الحجمى  ٠)والغازیة السائلة / الغازیة  تعین من العالقة  تلإلنحراف الصغرى

٠ثانیة× الضغط  وحدات قیاس=وحدات قیاس معامل اللزوجة  * األنبوبة ذات(یمكن تعیین الكثافة النسبیة لسائل بإستخدام ) ٣(
: ضع المفھم العلمى للعبارات اآلتیة ١س٠)البیروسكوب/ المانومتر/البارومتر الزئبقى / الشعبتین 

كما تسببخاصیة إحتكاك بین طبقات المادة تعوق قابلیتھا لإلنسیاب) ١(فى الشكل التالى إذا كان الضغط) ٤(
٠مقاومتھا لحركة األجسام فیھاCO2فإن ضغطm Hg 0.76الجوى 

مع سرعة المائع عند أى نقطة فى أنبوبة سریان تتناسب عكسیاُ )٢(المانومتر الزئبقى یكونفى زادت    ( كلما زادت زاویة السقوط  فى المنشور الثالثى) ٥(
٠النقطةالمقطع عند تلكمساحة٠تور) 8/ 800/80/ 8000( زاویةقلت / داخلیة زادت زاویة السقوط ال/ زاویة الخروج 

٠عند أى مساحة مقطعمقدارثابتالسریانمعدل) ٣(فى المكبس المثالى النسبة بین الشغل ) ٥()األولىزادت زاویة اإلنكسار/ نكسار األولىإلا
تلك      عدد خطوط اإلنسیاب المارة عمودیاُ بوحدة المساحات عند ) ٤(على المكبسالشغل المبذولإلىالمكبس الكبیرحركة الناتج عنومعامل إنكسار°3منشور رقیق من الزجاج زاویة رأسھ)٦(

٠النقطة٠)أكبر من واحد / واحد / أقل من واحد ( الصغیرتكون زاویة إنحراف الضوء فیھ1.6مادتھ 
1.8° نعومة ویسر      سریان تكون سرعة المائع صغیرة فتنزلق طبقاتھ فى ) ٥(الصغیرفى المكبس الھیدرولیكى النسبة بین إزاحة المكبس) ٦()1.5°/1.7°1.6°  //(

٠السریانخط وھمى یوضح مسار أى جزء من السائل فى أنبوبة ) ٦() من واحدأكبر/ واحد/ أقل من واحد(إلى إزاحة المكبس تكون / تتوقف على زاویة رأس المنشور(فریق اللونى قوة الت) ٧(
السریان     من أنبوبةمعین كتلة السائل المنسابة خالل مقطع ) ٧(:  األساس العلمى لما یلىأشرح ٣ستتوقف على زاویة / التتوقف على زاویة رأس المنشور

٠لزمناوحدة فى ٠المانومتر)ب(٠جھاز األوانى المستطرقة) أ()السقوط 
٠تحات الغاز فى مواقد الغاز ضیقةتكون ف)١(:لى علل لما ی: ٢س٠بارومترال) د(٠نبوبة ذات الشعبتیناأل) ج(الھواءمماساً للسطح الفاصل بینشعاع ضوئى خرج إذا ) ٨(

مساحة    السرعة تتناسب عكسیاُ معألن لیندفع الغاز بسرعة عالیة: ج یتساوى الضغط عند جمیع النقط التى تكون على مستوى : ج السقوط/ السقوط(وأحد أوجھ منشور ثالثى فتكون زاویة 
90مساویة )وج الخر/ اإلنكسار األولى/ الداخلیة  ٠المقطع٠أفقى واحد°

٠وجة ال ینشئ عنھا ضغط على طبقة السائلقوة اللز) ٢(:سائل عوامل التى یتوقف علیھاالضغط عند نقطة فى باطنال: علل لما یلى٤س
٠ألنھا قوة مماسیة ولیست عمودیة: ج ٠عجلة الجاذبیة) ٣(٠كثافة السائل)٢(٠مق السائلع) ١(٠أكبر من واحد صحیحمعامل اإلنكسار المطلق دائماُ ) ١(

٠تستخدم زیوت عالیة اللزوجة لتشحیم اآلالت المعدنیة) ٣(: التى یتوقف علیھا الضغط الجوى العواملالضوءسرعةأكبر منالفراغألن سرعة الضوء فى : ج 
بیناإلحتكاك قوىل للكى تلتصق الزیوت بأجزاء اآللة فتق: ج ٠بعد النقطة عن سطح البحر) ١(٠دىفى أى وسط ما

٠من التآكل فتزداد كفائتھایھا تحمأجزاء اآللھ و٠عجلة الجاذبیة) ٣(٠حرارةدرجة ال) ٢(٠یغطى المنشور العاكس بالكریولیت) ٢(
٠بارسرعة ترسیب الدم یحدد بعض االمرضإخت) ٤(یستخدم ویستخدم البارومتر الزئبقى لقیاس الضغط الجوى٠لتجنب فقد الضوء:  ج 

اإلصابة بالحمى الروماتیزمیة اوالنقرس تسبب إلتصاق) أ(:ج تخدم المكبسویسقیاس ضغط  غاز محبوسفى المانومتر**         الموائع  **  

CO2
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٢صـ 



مستعرضةإذا كانت المسافة بین القمة الثانیة والقمة السابعة لموجة) ٢(**الغازات  ** معدل ترسیبھا یزداد راء فیزداد حجمھا ولكرات الدم الحم
والخامسة بنقطة فى والزمن الذى یمضى بین مرورالقمةاألولىm 20:ى للعبارات اآلتیة ضع المفھوم العلم١ستسبب تكسیر ) الیرقان(ءاإلصابة باالنیمیا أو بالصفرا)ب(

٠الطول الموجى) أ(:إحسبS 0.1الحركة الموجیة ھو  مسارالمثالىحرارة التى ینعدم عندھا حجم وضغط الغازدرجة)١(٠معدل ترسیبھایقلالدم الحمراء فیقل حجمھا ولكرات
٠سرعة إنتشار الموجة) ج(٠التردد) ب(یتناسب حجم معین من الغاز تناسباً عكسیاُ مع ضغطھ)٢(kg /S  5معدل السریان الكتلى: ما معنى قولنا:  ٣س
°30وزاویةالنھایة الصغرى لإلنحراف فیھ°60زاویة رأسھمنشور)٣(٠عند ثبوت درجة الحرارة ائل المنساب خالل مقطع من األنبوبة  كتلة السأى : ج 

2   ): ج  (فما معامل إنكسار مادتھ             غازأى داد حجم كمیة معینة من عند ثبوت الضغط یز)٣(kg٠  5ھى خالل وحدة الزمن 
اآلخرللوجھسقط شعاع عمودى على إحد جانبى منشور فخرج مماساُ ) ٤(c٠°1لكل c°0من حجمھ األصلى عند بمقدار      kg / m.S٠ 0.01معامل اللزوجة ) ٢(

٠رأس المنشورفإحسب زاویة2فإذا كان معامل إنكسار مادة المنشور  رفع درجةعندمقدار الزیادة فى وحدة الحجوم من الغلز )٤(مقدارالقوة المماسیة المؤثرة على وحدة المساحاتأى :ج 
8إحسب زاویة اإلنحراف فى منشور رقیق زاویة رأسھ ) ٥(c°1حرارتھ طبقتینلسرعة مقداره الوحدة بین افىعنھا فرقلینتج معامل     و°

0.01ھى من السائل المسافة بینھما الوحدة N4 )°: اإلجابة (1.5٠إنكسار مادتھ  :علل لما یلى ٢س
9رقیق زاویة رأسھ منشور ) ٦(٠الغازات قابلة لالنضغاط) ١(: أختار اإلجابة الصحیحة من بین األقواس  ٤س 1.51ومعامل إنكساره  للضوء األحمر°

:  إحسب 1.53وللضوء األزرق المسافاتفتقل ھاألنھ عند الضغط علیھا تتقارب جزیئات: ج /من  أقل(عدد خطوط اإلنسیاب عند المقطع الواسع) ١(
زاویة إنحراف كل من اللونین األحمر واألزرق) أ(٠الغازینھا فیقل حجم الجزیئیة بالمقطععدد خطوط اإلنسیاب عند) ضعف/ أكبرمن/تساوى

األصفرزاویة إنحراف اللون) ب(نبوبة منتظمة المقطعتستخدم أفى تجربة شارل)٢(٠الضیق
ألصفرمعامل إنكسار اللون ا) ج(حجمھدلیالً علىلكى یكون طول عمود الھواء المحبوس:ج /  من أقل( خطوط اإلنسیاب عند المقطع الواسع كثافة) ٢(

٠اإلنفراج الزاوى للمنشور) د(٠فى تجربة شارلیجب أن یكون الھواء جافاً )٣(خطوط اإلنسیابكثافة) ضعف / أكبرمن / تساوى 
٠قوة التفریق اللونى للمنشور) ھـ(٠ألن ضغط بخار الماء یتغیر بتغیر درجة الحرارة:ج ٠عند المقطع الضیق

105مطلوب إلطار سیارة فرق ضغط قدره  ) ٧(٠شارلنقطة من حمض الكبریتیك فى أنبوبةتضاف ) ٤(تساوى   /أقل من ( سرعة السائل عند المقطع الضیق ) ٣( N/m2 ×3.039
105فإذا كان الضغط الجوى ٠الھواء المحبوس جافاً لكى یكون : ج ٠الواسعسرعة السائل عند المقطع) ضعف / أكبرمن  N/m2 ×1.013إطارجد الضغط داخلفأو

٠السیارة بوحدات الضغط الجوى:أختار اإلجابة الصحیحة من بین األقواس٤سإذا زادت مساحة مقطع االنبوبة فى السریان الھادئ) ٤(
ومساحة1Cm2مساحة مقطع فرعھا الضیقUأنبوبةعلى شكل حرف)٨(فإن حجمھإذا تضاعف ضغط كمیة معینة من الغاز )١(یقل للنصف/ یقل للربع  ( للضعف فإن سرعة السریان 

م صبثkg /m3 1000كثافتھ بماء  ملئت جزئیاُ Cm2 2مقطعھا الواسع )ثابت یزداد بمقدار/ یظل كما ھو / یقل للنصف / یتضاعف ( ٠)یزداد للضعف / ثابتاً یظل/ 
فى الفرع الضیق حتى أصبح طول kg /m3 800فوق الماء زیت كثافتھ٠بفرض ثبوت درجة الحرارة ھو قانونالقانون الذى یؤدى إلى معادلة اإلستمراریة) ٥(

الفاصل للزیت إحسب إرتفاع سطح الماء فوق السطحCm 5الزیتعمودتحتیتضاعف إذا تم تسخین الغازc°10غاز عند ضغط ال)٢(٠)بویل / بقاء للطاقة / بقاء الكتلة / الضغطُ ( 
كتلتھ إذا ملئكم تكونkg 10فارغاُ كتلتھ Liter  60ناء سعتھ إ) ٩(٠)c / 80°c / 160°c /293°c°20(حجم ثابت إلى  كل مایلى وحدة قیاس معامل اللزوجة ماعدا  ) ٦(
)J.s. m -3N .s . m -2 / J. m -3 / /Pascal . s( 0.72٠ببنزین كثافتھ النسبیة)53.2  kg(
إرتفاعفكانمستودعھداخلإستخدم مانومترزئبقى لقیاس ضغط غاز)١٠(** مسائل** النتجة مقاومة الھواءفى السرعات الكبیرة تتناسب ) ٧(

الفرع المتصل بالمستودعإرتفاعھ فىالزئبق فى الفرع الخالص أعلى منسرعةطردیاُ مع مربع/ طردیاُ مع سرعة ( عن لزوجتھ 
٠قیمة ضغط الغازحسب إ٠mS36 Cmالسیارة)عكسیاُ مع مربع سرعة/ عكسیاُ مع سرعة / 
Cm Hg  75أسفلھإحسب إرتفاع جبل كانت قراة البارومترالزئبق)١١(الزیوت المستخدمة لتشحیم األجزاء المتحركة فى) ٨(

60وكانت قرائتھ أعلى الجبل: من الرسم الذى أمامك إجب على مایلى ) ١(لھا/ لھا قابلیة إنسیاب صغیرة جداُ (السیارات تكون  CmH  فإذا علمت أن متوسط كثافتة الھواء
kg  ٠1.25ما عدد اإلھتزازات بالرسم) ا(/لھا قابلیة كبیرة لإلنسیاب / قابلیة متوسطة لإلنسیاب /m3  13600وكثافة الزئبق kg /m3 ) 1632:اإلجابة m(٠

, 24قطرھماىالمكبسان الصغیروالكبیرفى مكبس ھیدرولیك)١٢(٠لعمل تلك اإلھتزازاتإحسب الزمن ) ب(٠)قلیلة اللزوجة  2
على المكبس الكبیرN 2000على الترتیب تولدت قوة مقدارھا٠Cmإحسب الزمن الدورى) ج(مساحة المقطعإذا كانت مساحة المقطع الواسع ضعف) ٩(
٠المكبس الصغیر والفائدة اآللیةعلىإحسب القوة المؤثرة٠إحسب سعة اإلھتزازة ) د(تكونdواسع بمقدار الفى الفرعانخفض السائل ضیق وال
)h= 4d/h = 3d /h = 2d/h =½1 d()لشخص بالغ رطىإذا كانت السرعة المتوسطة لتدفق الدم فى األو) ١٣(٠كم یكون تردد الجسم) ھـ

ویتوزع منھ الدم على عددCm 0.7ىونصف قطر األورطm/s  0.33؟خالل اإلھتزازة الكاملةماھى اإلزاحة المقطوعة) و(

12m
1 3       5     7      9

1
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0.35قطر كل منھا من الشرایین الرئیسیة نصف Cm فىالجدول اآلتى یبین العالقة بین الضغط عند نقطة) ٤(فإذاP2P1
٠T1باطن بحیرة وعمق النقطة٠فإحسب سرعة الدم فیھا30رایین الرئیسیةعدد الشكان  T2

hیتحرك بسرعةm2 0.5سطح مستوى مساحتھ ) ١٤( 1 2            3 :عند خلط غازین تحت ضغط ثابت فإن 4
2 m /s1.1×1.2105×1.3105×1.4105× 105موازیاً لسطح آخر ساكن ومعزول عنھ بطبقة منp2)Vol(1)Vol(Volللخلیط

للخلیطT2T1T: الرسم أوجد أرسم العالقة بیانیاُ ومنفإذا كان معامل لزوجة السائل  4Cmسائل سمكھا 
2kg/m.sأ(٠إحسب القوة الالزمة لحفظ السطح المتحرك (٠0الضغط الجوى على سطح البحیرة°c(Vol)-100°cVol)(

= g( كثافة ماء البحیرة ) ب(كانتفى یومAtm  1.5إطار سیارة بھ ھواء ضغطھ ) ١٥( 9.8 m /S2(٠100 ×0°c(Vol)
cP -100°cP°0إطار السیارة       إحسب ضغط الھواء فىc°3-درجة حرارتھ 

cP°0× 100الجدول اآلتى یبین العالقة بین حجم الغاز ودرجة ) ٥(٠ثبوت الحجمبفرضc°51ندما ترتفع درجة الحرارة إلى ع
P2 ×(Volثبوت الضغط أرسم العالقة بیانیاُ الحرارة عندتحت سطحm 10.13اء على عمق فقاعة من الھو) ١٦( )2P1 ×(Vol )1

T1:ومن الرسم إوجدإلىإحسب حجمھا قبل أن تصلCm3 28ماء عذب حجمھا  T2
yx٠ ,قیمة ) أ(العمقأن درجة حرارة الماء عندسطح الماء مباشرة بفرض

c٠°0و c°100حجم الغاز عند  ) ب(c°27السطح ودرجة الحرارة عندc°7ھى المشار إلیھ
g =10 m/s2105  ,(إعتبر N/m2 ×( Pa = ٠معامل التمدد الحجمى للغاز)  ج(1.013

Vol(Cm3)    11.32:الرسم البیانى  22.64   33.96    x    56.6
t°cوجیبوطالجدول اآلتى یبین العالقة بین جیب السق) ١( 10        20       30 40 y

** ن القوانیأھم**   :زاویة اإلنكسار 
Sin Φ      0      0.2        0.4     0.6     x     1 180تغییر مسار الشعاع الساقط °90تغییر مسار الشعاع الساقط بزاویة°

Sin θ       0      0.1 0.2     0.3    0.4   y
الموجة المستعرضةمستعرضةالةالموج: أرسم العالقة بیانیاُ ومن الرسم أوجد 

ρoمعامل اإلنكسار) ب(yx٠ ,قیمة ) أ( hw           حركة الفلین فى الماءإنتقال الصوت فى الھواء
ρ W ho تتكون من تضاغطات وتخلخالت     تتكون من قمم وقیعان

فىتتحرك جزیئات الوسط فى نفس      تتحرك جزیئات الوسطكثافة المادة   كتلة حجم معین من المادة الجدول اآلتى یبین العالقة بین القوة المتولدة على) ٢(
على إتجاه الموجةعمودیاً إتجاه الموجة الحجم من الماءكتلة نفسكثافة الماء    المكبس الكبیروالقوة المؤثرة على المكبس الصغیر فى

٠تكون كثافة حمض الكبریتیك صغیرة: البطاریة الفارغةρ=  الكثافة النسبیة   × 1000بیانیاُ ومن الرسم إوجد   مكبس ھیدرولیكى أرسم العالقة
٠R2الفائدة اآللیة للمكبس) ب(yx٠ ,قیمة ) أ( D2 y1F A٠تكون كثافة حمض الكبریتیك كبیرة: لمشحونةاالبطاریة

F       5     10        15       20      y    30f a          r2 d2 y2وغیرإنسیابیةوتتحركة حركةموائع لیس لھا شكل ثابت: الموائع السائلة
f        1 2         x         4       5 6F m٠قابلة لإلنضغاط

VolmAوقابلة حركة إنسیابیةموائع لیس لھا شكل ثابت وتتحرك: لموائع الغازیةا
A1الجدول اآلتى یبین العالقة بین زاویة رأس المنشور)٣( .v1 =  A2 .v2 A1 .v1 =  n A2 .v2٠لإلنضغاط

r1من نفس       وزاویة إنحرافھ لمجموعة من المنشور الثالثى 
2v1 =  r2

2 v2 r1
2v1 =  n  r2

2 v2)أقصى قیمة لضغط الدم بالشریان عندما تنقبض عضلة : الضغط اإلنقباضى) ٤
°T:المادة أرسم العالقة بیانیاُ ومن الرسم أوجد  K = T°c Toor٠  120القلب وتساوى  273+

أقل قیمة لضغط الدم بالشریان عندما تنبسط عضلة القلب :إلنسیابىالضغط اVol (×P2=1)Vol (×P1(2: أرسم العالقة بیانیاُ ومن الرسم أوجد 
Toor٠  80وتساوى  :خلط غازین مع ثبوت درجة الحرارة فإن عند ٠معامل اإلنكسار) ب(yx٠ ,قیمة ) أ(

A        2         3        4        x       6 72)Vol(×P21+)Vol(×P1=للخلیط)Vol( ×Pالكثافةوحدة قیاسkg / m3معامل التمدد الحجمىوحدة قیاس٠°K-1

α0 1       1.5        y     2.5      3     3.52)Vol (1)Vol(الضغطوحدة قیاسN / m2معامل اللزوجةوحدة قیاسkg.m-1.S-1

T1 T2

=

الكثافة النسبیة= =

η  = = =           = =

  =ρ =P

 =

=

=                +

v =α

Βp =

=

90 °

45 °
45 °

45 ° 45 °
45 °45 °

90 °

 لتحویلCm إلىm 10× نضرب -2

 لتحویلCm2 إلىm2 10× نضرب -4

 لتحویلCm3 إلىm2 10× نضرب -6
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:           سنلقانون إستنتاج
C C
v1 n1

C C
v2 n2
v1
v2
C . n2
C . n1

n2
n1

n2 Sin Φ
n1 Sin θ

بالضرب التبادلى
1n Sin Φ = n2 Sin θ

) : Qv(الحجمى حساب معدل السریان 
t∆خالل زمن x∆مسافة لیتحركvئل یسرى بسرعةبفرض سا

Aفى مقطع أنبوبة مساحتھ

∆Vol
∆t

∆Vol =   A . ∆x  ….(2)

A . ∆x
∆t

Qv = A .v حیثv =

mكتلتھ بفرض سائل ) : Qm(الكتلى حساب معدل السریان 
فى مقطع t∆خالل زمن x∆مسافة لیتحرك vیسرى بسرعة

Aساحتھأنبوبة م
∆ m
∆ t

:  العام للغازاتقانون الإستنتاج
1
P

TVolمن قانون شارل
T
P

T×Const
P

P ×Vol
T

P2 ×(Vol )2P1 ×(Vol )1
T1 T2

∆m  = ρ . ∆Vol = ρ . A . ∆x  ….(2)
)1(فى ) 2(بالتعویض من 

ρ . A . ∆x
∆t

ρQm = A . v. ρ = QV .
∆x
∆t

) :اإلستمراریة (معادلةاإلتصالإستنتاج

سریاناُ سریانیسرى فى أنبوبة ρرض سائل كثافتھ بف
مستویین عمودیین مساحة مقطعیھماویمر فى ھادئاُ 

A1 , A2وكانت سرعة المائع فیھما ھىv1 , v2 على
٠الترتیب

A1 =فى المقطع األول . v1Q v
A2 =فى المقطع الثانى  . v2Q v

اإلنسیاب الحجمى وحیث أن السریان ھادئ فیكون معدل 
A1:  والكتلى ثابتاُ أ .v1 =  A2 .v2

:لسائل حساب معامل اللزوجة
F A   …..(1) ) عند ثبوتv , d(
F v    …..(2) ) عند ثبوتA , d(

1
d

)3(،) 2(،) 1(من 
A . v

d
ηvs . A  . v

d
:حساب الضغط عند نقطة فى باطن سائل

F       Fg           m. g ρ  . Vol  .g
A        A A                       A

h . g . A. ρ
A

A1
A2

v1 v2
∆ x2

∆ x1

vA

∆x

vA

∆x

n1 = v1 =

n2 = v2 =

1n2 =

1n2 =

1n2 =

=

Qm =

= v:حیث 

F = …(3)A              F
v

d
F

F =

P = = = =

P =                        = h . g . ρ

٥صـ 

Qv =                  ……(1)

)1(فى  ) 2(بالتعویض من 

Qv =
∆x
∆t

Qm =          ……(1)

Volمن قانون بویل

Vol

Vol  =

Const  =

=

F = …(3)A              F
v

d
F

F =

P = = = =

1n2 =

1n2 =

1n2 =

=



٠ضغط جو) ٤(٠باسكال) ٣(٠ینعكس كلیاً ٢٠١٦/ ٢٠١٥إمتحان الفصل الدراسى الثانى  
, g/m3g= 9.8 3600كثافة الزئبق  ، Cm Hg 76علماً بأن الضغط الجوى :ى المفھوم العلم) أ: (السؤال الثانى :  أجب عن أربعة أسئلة مما یأتى 

ــ           : ما معنى قولنا أن ) أ(:ثالثالسؤال الیتناسب حجم معین من الغاز تناسباً عكسیاً مع ضغطھ  ) ١(اإلجابة الصحیحة من بین األقواسأختار) أ(:السؤال األول 
Cm٠ 15مستعرضةالمسافة بین القاع األول والقمة الثالثة فى موجة) ١(٠عند ثبوت درجة الحرارةفى تجربة ینج الفرق فى مسار الشعاعین الصادرین من    

// λ2(الفتختین إلى الھدبة المضیئة األولى  λ½ λ0 /5معدل السریان الكتلى )٢(٠المسافة التى تقطعھا الموجة خالل زمن دورى واحد) ٢(٠ kg /S٠
:            أكتب العالقة الریاضیة وما یساویھ المیل )ب(الخاصیة التى تتسبب فى وجود مقاومة بین طبقات    ) ٣(یتضاعف إذا تم تسخین الغاز إلى c°10ضغط غاز عند )٢(

)293°c /160°c/80°c/20°c(٠السائل بحیث تعوق إنزالق بعضھا فوق بعض٠
یوم إلى كثافة الماء عند نفس النسبة بین كثافة األلومن) ٤(عندما تزداد سرعة اإلنسیاب فى أنبوبة مع ثبات معدل)٣(

٠درجة الحرارة/   تزداد / تقل (السریان الحجمى فإن خطوط اإلنسیاب 
ـ                                : تیة ماذا یحدث فى الحاالت اآل) ب(٠)تنعدم / تتزاحم 

عند منتصفھااإلحتكاك إسطوانة مغلقة الطرفین تحتوى على مكبس عدیم)ج(االرتفاع ببارومترعند قمة جبل) ١(إذا قل تردد جسم إلى ثلث قیمتھ فإن الزمن الدورى) ٤(
75كان الضغط على المكبس ٠الزئبقبالنسبة إلرتفاع عمود/ قیمتھ یزداد إلى/ یظل كما ھو / یقل إلى الثلث (  Cm قل حجم ، المكبس ببطئ للیمین فإذا تحرك

٠الفرق فى الضغط على جانبى المكبسأوجد ، األیمن إلى النصفالجزءزیادة طول موجة فى وسط ما) ٢(٠)أمثال٣یزداد 
:ة لكل من أذكر الفكرة العلمی)أ(:رابع الالسؤال٠إنتشارھاللضعف بالنسبة لسرعة إستنتج القانون العام للغازات ؟                               ) ب(
٠السراب) ٢(٠المانومتر الزئبقى) ١(فى الشكل المقابل مانومتر زئبقى) ج(سقط شعاع ضوئى على أحد وجھى منشور ثالثى )ج(

٠األنبوبة المستخدمة فى أنبوبة شارل منتظمة المقطع)١: (علل)ب(:محبوس بوحدات إحسب ضغط الغاز الأوجد أقل زاویة 1.5االضالع معامل إنكسار مادتھمتساوى
٠یفضل الزئبق كمادة بارومتریة) ٢(٠تور) ٢(٠سم زئبق) ١(سقوط تسمح بخروج الشعاع من الوجھ االخر دون أن 

v υvP

Slope  = υ Slope  = vSlope  = λSlope  = g

1

λλυh. ρ
PPPكلىα0

Slope  = hSlope  = g. ρρSlope  = g.PaSlope  = (n - 1)

g.ρhhA

α0 α0 n Vol

1
(Vol )0ASlope  =ASlope  =Slope  = A

t2
°cn α0(n -1)

-273-A α0 = - A

CO2

34 Cm10Cm
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P α0

Pa
)n -1  (h

3
2
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425ن ترددھمانغمتا) ج( Hz , 680 Hz   لومنیومكثافة النسبیة لألال) ٤(٠لزوجةال) ٣(فإذا كان الطولP = 150 – 50 = 100 Cm Hg∆
:أذكر الفكرة العلمیة لكل من )أ(:بع راالسؤال الإجابة ـ: ماذا یحدث فى ) ب(Cm 30الموجى إلحداھا یزیدعن الطول الموجى لألخرى 

یتساوى الضغط عند جمیع النقط التى تكون على : المانومتر الزئبقى ) ١(٠)درجة(یقل إرتفاع عمود الزئبق ) ١(٠إحسب سرعة إنتشار الموجة
)                   درجة(٠مستوى أفقى واحد للسائل متجانسللوسط ثابتةvتظل سرعة إنتشار الموجة كما ھى ألن)٢(:ما العوامل التى یتوقف علیھا كل من )أ(:امس خالسؤال ال

Pgas)ج(معامل االنكسار المطلق    ) ٢(٠اإلنفراج الزاوى) ١( = Pa + h  = 76 + 24 = 100Cm Hg)إذا سقط شعاع ضوئى بزاویة أكبر من الزاویة الحرجة فإنھ: السراب ) ٢
toor76 Cm  760)١(ــ                             : أذكر وحدة قیاس كل من ) ب( Hg ًدرجة(٠ینعكس كلیا                (
٠y  toor100 Cmمعدل السریان الحجمى) ٢(٠الضغط) ١( Hg)درجة( ٠لكى یكون الطول مقیاساً للحجم) ١: (علل ) ب(
ألن كثافة الزئبق كبیرة فیكون إرتفاعھ مناسباً لطول أنبوبة البارومتر) ٢(y = 1000  toor)نصف درجة(معامل االنكسار النسبى    ) ٤(٠معامل التمدد الحجمى) ٣(
105)٢(فى إحدى التجارب الیجاد الطول الموجى بإستخدام تجربة ) ج( Pascal ×1.01376 Cm Hg ) العالقة عكسیة بینh , ρ(٠ )درجة(

y  Pascal100 Cmكانت المسافة بین الشق المزدوج والحائل             الشق المزدوج Hg)680)ج λ1 + 0.3υ1 λ2
y = 133289.5  Pascalυ2)نصف درجة(:سجلت النتائج التالیة 1mالمعد الستقبال الھدب  λ1 425 λ1

10- 3 12      15     24     30     48      a ×∆y)٢(1 Atm76 Cm Hgλ1 = 0.5 m
2     2.5      4        b       8      10104×1/dy Atm76 Cm Hgv   =  λ1 . υ1

=   Atmy = 1.31680 = 340 m /S×v)نصف درجة (ــ:أرسم العالقة بیانیاَ ومن الرسم أوجد  )درجتان(0.5
: ما العوامل )أ(:خامس السؤال الإجابة ــ: قولنا أن ما معنى ) أ(:ثالثالسؤال الإجابة a ,bة قیم) ١(
زاویة رأس المنشور ومعامل إنكسار مادة المنشور: اإلنفراج الزاوى ) ١(ھو   أى المسافة بین قمتین متتالیتین أو قاعین متتالیین)١(٠المستخدمحادى اللونالطول الموجى للضوء اال) ٢(

٠)درجة(٠للونین األحمر واألزرق)درجة(Cm ٢٠١10/ ٢٠١٥إمتحان الفصل الدراسى الثانى  ابة إج
وسرعة الضوءالطول الموجى للضوء الساقط : معامل االنكسار المطلق ) ٢(ریانكتلة السائل المنسابة خالل أى مقطع فى أنبوبة الس)٢(لكل: أختاراإلجابة الصحیحة) أ(:لسؤال األول اإجابة 

٠)درجة(٠)نوع مادة الوسط(فى وسط االنكسار )درجة(kg٠ 5فى الثانیة الواحدة تساوى ) درجة½( ارصحیح یإخت
)١(λ)٢(293°c)١(ــ : أذكر وحدة قیاس كل من ) ب(:أكتب العالقة الریاضیة وما یساویھ المیل )ب (٠الضغط :N/m2)٠)نصف درجة
m3: ٠معدل السریان الحجمى) ٢()نصف درجة(A=المیل ) ١(٠أمثال٣زداد ی) ٤(٠تتزاحم ) ٣( /S)٠)نصف درجة
0:  والعالقة )درجتان(إستنتج ) ب( = A(n -1)α) ٣()نصف درجة (مل التمدد الحجمى   معا :K-1)نصف درجة(
,درجتان )ج( Φ1 = ?A = 60  ,   n = 1.5)المیل ) ٢=g . ρ)٠)نصف درجة(لیس لھ وحدة قیاس : معامل االنكسار النسبى ) ٤()نصف درجة

2 = 90θA = 90  , والعالقة  :P = h.g. ρ) نصف درجة(
2θSin)ج(

Sin Φ2
Sin 90
Sin Φ2½ (Vol)1(Vol)3 =(Vol)1(Vol)2 =

1θA = Φ2 میننحسب الضغط على الی+
1 = 18.2θ1θ60 = 41.8 +P2 ×= (Vol)2P1 ×(Vol)1

Sin Φ1P2 ×= ½(Vol)175 ×(Vol)1

1θSinP2 = 150 CmHg
Sin Φ1سارنحسب الضغط على الی
Sin 18.2P3 ×= (Vol)3P1 ×(Vol)1

=× P3:نصف درجة مفھوم لكل ) أ(:السؤال الثانى إجابة  (Vol)175 ×(Vol)1
٠P3الطول الموجى) ٢(٠قانون بویل) ١( = 50 CmHg

n =

1.5 = Φ2 = 41.8°

n  =

1.5 =                                   Φ1 = 27.9°

P2 P3P1 P1
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2

3

2
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10 – 4 = 6
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