
 لضغط في السوائلا نموذج امتحان تدريبي على
 

 السؤال األول: أكتب المفهوم العلمي التي تدل عليه العبارات التالية

 .( المواد التي لها حجم وشكل ثابت   --------------------------)   -1

 .ي توضع فيه ( المواد التي لها حجم ثابت وتأخذ شكل اإلناء الذ  --------------------------)   -2

 .( المواد التي ليس حجم وال شكل ثابت --------------------------)   -3

 ( المواد التي ليس لها شكل ثابت مثل السوائل والغازات. ---------------------------)  -4

 بها األرض على أي جسم قريب منها. ( القوة التي تؤثر ---------------------------)  -5

 .السائل بالتساويأجزاء ينتقل إلى جميع إذا وقع ضغط على سائل محصور فإن الضغط (  ---------------------------)  -6
 

 السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة

 ضغط السائل = -1

 )أ،ج( معا    -د        تسارع الجاذبية األرضية× السائل ع ارتفا× كثافة السائل  –ج                مساحة القاعدة -ب                   وزن السائل    َ     -أ

 

 هو: هوضغط بين ارتفاع السائل الشكل الذي يمثل العالقة -2

 -د                                                    -ج                                              -ب                                         -أ

 الشكل الصحيح الذي يمثل اندفاع السائل من الثقوب هو: -3

 

 

في كل س العمق فإن الفرق بين مستوى السائل في الشعبتين عند نفزيت حوض به ماء و داخل حوض بهجهاز مقياس ضغط السائل عند وضع قمع  -4

 يشير إلى أن:حالة 

 جميع ما سبق -كلما زادت كثافة السائل قل ضغطه         د -ج     وقف ضغط السائل على ارتفاع السائل   يت -الزيت      بضغط ضغط الماء أكبر من  -أ

 نالحظ أن: في اتجاهات مختلفة موضوع حوض به ماء بحيث يكون القمع داخل جهاز مقياس ضغط السائل عند وضع قمع -5

                        وعلى جدران اإلناء فقطإلى أعلى من أسفل السائل يضغط  -ب                                                             السائل يضغط من أسفل إلى أعلى فقط    -أ

 السائل يضغط في جميع الجهات –د                       السائل يضغط على جدران اإلناء فقط                                           -ج

 من التطبيقات على قاعدة باسكال: -6

 د )أ،ب( معا        جهاز الهيدروميتر   –ج       المكبس الهيدروليكي ونظام الكوابح في السيارات     -أَِسرة المرضى وكرسي طبيب األسنان      ب -أ
 

 : أجب عن األسئلة التالية حسب المطلوب منها:الثالثالسؤال 

  احسب الضغط عند   م/ث11وتسارع الجاذبية األرضية =  ، 3كغم/م1111م، و كثافة الماء = 11سد ارتفاع الماء خلفه  -1

 .من سطح الماءأمتار  7نقطة تقع على عمق  -ب                  قاعدة السد    -أ

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

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

، فإذا وقف ابنه على اسطوانة المكبس الصغرى وكانت 2م1.2ا نيوتن على االسطوانة الكبرى لمكبس وكانت مساحته 1111وقف رجل وزنه  -2

 الفائدة اآللية للمكبس-ب                 وزن االبن الالزم لكي يستطيع رفع والده  -احسب:  أ ،  2م 1.1مساحتها 

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

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

مساحة  قاعدة اإلناء                       

 2م 11-4× 21

 السائلوزن    


