
 نموذج امتحان تدريبي على قاعدة أرخميدس

 : اختر اإلجابة الصحيحةاألولالسؤال 

                                                                                                                                               :يغوص الجسم في السائل إذا كانت -1

 ال عالقة بين الكثافة والغوص-د تساوي كثافة السائل   كثافة الجسم  -ج  من كثافة السائل   أكبر كثافة الجسم -كثافة السائل     ب من أقلة الجسم كثاف -أ

                                                                  ماٌء : من الكأس ينسكبسفإنه  الجسم مغموراً كلياً فيه يصبحبحيث  عند وضع جسم في كأس مملوءة بالماء -2

 )أ،ب( معاً    -كثافته مساوية لكثافة الجسم             د -وزنه مساوي لوزن الجسم             ج -ب           مالجسمساوي لحجم  حجمه -أ

                                                                                                                                   أي العبارات التالية صحيحة:                                                    -3

الحجم  × الكتلة = الكثافة  -ب             تسارع الجاذبية األرضية                                                                                   × الوزن = الكتلة  -أ

 جميع ماسبق صحيح -تسارع الجاذبية األرضية                                                                                   د× الحجم ×  الكثافةالوزن =  -ج

                                                                                                                                  زاح =وزن السائل المعندما يكون الجسم مغموراً كلياً في السائل فإن  -4

رع الجاذبية األرضية    تسا× كثافة الجسم × حجم السائل المزاح  -تسارع الجاذبية األرضية                              ب× كثافة الجسم × حجم الجسم  -أ

 وزن الجسم في الهواء                           –وزن الجسم في السائل    -تسارع الجاذبية األرضية                   د× كثافة السائل المزاح × حجم الجسم  -ج

                                                                                                                   فإن قوة دفع السائل تساويفي سائل حسب قاعدة أرخميدس للجسم المغمور كلياً  -5

ً  -د                       وزن الجسم المغمور  -وزن السائل المزاح                 ج -الخسارة الظاهرية في الوزن                ب -أ  )أ،ب( معا

                                                                                                                                                                                   :في السائل فو الجسمعندما يط -6

            المغمور الجزءالمزاح = حجم  السائليكون حجم   -ب      الجسم   زن = والجسم وزن تكون الخسارة الظاهرية في و ،صفر=  السائليصبح وزنه في  -أ

 جميع ماسبق صحيح-د    تسارع الجاذبية األرضية   ×  كثافة السائل×  حجم الجزء المغمور كون قوة الدفع =  وزن الجسم =ت -ج 

                                                                                                                                                     :عندما يكون الجسم معلقاً في السائل -7

 )ب،ج( معاً     -د      تكون كثافة الجسم = كثافة السائل -ج      = صفر، قوة الدفع = وزن الجسم  يكون وزنه في الماء -ب       في السائليكون مغموراً جزئياً  -أ

                                                                                                                                                     من التطبيقات على قاعدة أرخميدس -8

 جميع ما سبق صحيح -حركة الصفائح القارية والمكابس الهيدروليكية        د -كابح السيارة     جالسفن  وم -الهيدروميتر وعوام خزانات المياه     ب -أ

 : أكتب المفهوم العلمي التي تدل عليه العبارات التاليةالثانيالسؤال 

 ن اتجاهها إلى األعلى.( القوة التي يتعرض لها الجسم المغمور كلياً أو جزئياً في مائع ويكو------------------------------)  -1

                              ( نقص يظهر على وزن الجسم عندما يكون مغموراً كلياً أو جزئياً في مائع.------------------------------)  -2

3-  (------------------------------ ) ً  .وزن السائل المزاحمقدارها يساوي على في مائع إلى قوة تدفعه إلى األ يتعرض الجسم المغمور كلياً أو جزئيا

 السؤال الثالث: أجب عن األسئلة التالية حسب المطلوب منها:

 ------------------------------------------------------------------------السباحة في البحر الميت أسهل من السباحة في البحر المتوسط.   فسر/ -1

 ، احسب:3كغم/م ...1في ماء كثافته  3كغم/م ...5وكثافته  3م 0.2.وضع جسم حجمه  -2

 وزن الجسم في الماء  -دوزن الجسم     -هـ     الخسارة الظاهرية في وزن الجسم-قوة الدفع      د -ج     وزن السائل المزاح -ب   حجم الماء المزاح   -أ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ، احسب: 3كغم/م ...1كثافة الماء كانت ، و3م 5=  في الماء إذا كان حجم الجزء المغمور من زورق -3

    وزن الزورق  -ب                        دفع الماء قوة -ب                        حجم الماء المزاح -أ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 بالنجاح والتوفيق الله مع تمنياتنا لكمتم بحمد 


