
تمارین عامة

:1تمرین

إذا علمت أنّ 3,6m، ملئت بالزیت حتى ارتفاع 4mوارتفاعها d=2cmقطرها الداخلي : أسطوانة أبعادها هي
.، احسب الكتلة الحجمیة للزیت9772kgكتلة الزیت تساوي 

:2تمرین

وعرضه یساوي نصف طوله، ملء بماء كثافته خزان ماء، شكله متوازي مستطیالت ارتفاعه یساوي عرضه،
1000kg/m3 6750، وكتلة الماء تساويkg الطول والعرض واالرتفاع(، احسب أبعاد الخزان.(

:3تمرین

. ، احسب الثقل النوعي له1,6kgإذا كانت كتلة لترین من زیت البارافین تساوي 

:4تمرین

=للماء عند درجة الحرارة المحیطیة إذا كان τأوجد إجهاد القص  ، ولزوجة الماء عند نفس درجة 100
3-10الحرارة هي  Pa.sec.

:5تمرین 

علمًا أنّ . (أعلى من الخارج1KPaبداخلهاالضغطلیكونC°20عندالماءمنلقطرةالقطرنصفاحسب
σ=0,0728N/mللماء.(

:6تمرین 

في أنبوبة شعریة مصنوعة من الزجاج، إذا علمت C°20احسب ارتفاع الماء عند درجة حرارة 
.0,1mmواحسب الضغط في قطرة الماء إذا علمت أنّ قطر القطرة . 10mmأنّ قطرها  

افرض أنّ الماء نظیف وأنّ الزاویة  .σ=0,0728N/mو 0 =



:7تمرین

25cmوعرضه30cmاحسب القوة  الكلیة المؤثرة على سطح خزان طوله

احسب الضغط . 1000kg/m3، یتّم ملؤه بماء كتلته الحجمیة 45cmوارتفاعه
.القاعدةعلى نقطة واقعة في 

:8تمرین

أوجد الفرق . في قاع البحر200mو300mعلى عمقBو Aتقع نقطتان
في الضغط بین النقطتین إذا عرفت أنّ الكتلة الحجمیة ماء البحر

1023kg/m3.

:9تمرین

.water=9810N/m3 ،oil=8720N/m3 ،Hg=13300N/m3 ،PB=87kPaیبّین الشكل خزان ماء حیث 

.Aاحسب الضغط عند النقطة

:10تمرین

كتلته الحجمیة Bمملوء بسائل Uلیكن لدینا أنبوب على شكل حرف
ρB معروفة، یوجد في أحد فرعیه سائل آخرA) غیر قابل لالنحالل

بین السائلین، ) h=hA-hB(فیحدث فرق في االرتفاع ) Bفي السائل 
المطلوب تحدید . علمًا أنّ السطحین الحرّین یتعرضان للضغط الجوي

).ρAأي (Aالكتلة الحجمیة للسائل 

A

B

:7تمرین

25cmوعرضه30cmاحسب القوة  الكلیة المؤثرة على سطح خزان طوله

احسب الضغط . 1000kg/m3، یتّم ملؤه بماء كتلته الحجمیة 45cmوارتفاعه
.القاعدةعلى نقطة واقعة في 

:8تمرین

أوجد الفرق . في قاع البحر200mو300mعلى عمقBو Aتقع نقطتان
في الضغط بین النقطتین إذا عرفت أنّ الكتلة الحجمیة ماء البحر

1023kg/m3.

:9تمرین

.water=9810N/m3 ،oil=8720N/m3 ،Hg=13300N/m3 ،PB=87kPaیبّین الشكل خزان ماء حیث 

.Aاحسب الضغط عند النقطة

:10تمرین

كتلته الحجمیة Bمملوء بسائل Uلیكن لدینا أنبوب على شكل حرف
ρB معروفة، یوجد في أحد فرعیه سائل آخرA) غیر قابل لالنحالل

بین السائلین، ) h=hA-hB(فیحدث فرق في االرتفاع ) Bفي السائل 
المطلوب تحدید . علمًا أنّ السطحین الحرّین یتعرضان للضغط الجوي

).ρAأي (Aالكتلة الحجمیة للسائل 

A

B

:7تمرین

25cmوعرضه30cmاحسب القوة  الكلیة المؤثرة على سطح خزان طوله

احسب الضغط . 1000kg/m3، یتّم ملؤه بماء كتلته الحجمیة 45cmوارتفاعه
.القاعدةعلى نقطة واقعة في 

:8تمرین

أوجد الفرق . في قاع البحر200mو300mعلى عمقBو Aتقع نقطتان
في الضغط بین النقطتین إذا عرفت أنّ الكتلة الحجمیة ماء البحر

1023kg/m3.

:9تمرین

.water=9810N/m3 ،oil=8720N/m3 ،Hg=13300N/m3 ،PB=87kPaیبّین الشكل خزان ماء حیث 

.Aاحسب الضغط عند النقطة

:10تمرین

كتلته الحجمیة Bمملوء بسائل Uلیكن لدینا أنبوب على شكل حرف
ρB معروفة، یوجد في أحد فرعیه سائل آخرA) غیر قابل لالنحالل

بین السائلین، ) h=hA-hB(فیحدث فرق في االرتفاع ) Bفي السائل 
المطلوب تحدید . علمًا أنّ السطحین الحرّین یتعرضان للضغط الجوي

).ρAأي (Aالكتلة الحجمیة للسائل 

A

B



:11تمرین

،  Aاحسب الضغط عند النقطة ،h=0,4mإذا كان 
ρHg=13600kg.m-3.

:12تمرین

ت كانإذا1m.وارتفاعه 3mطولهالشكلمستطیلرأسيحائطأدناهالشكلیبین
الحائط؛علىالمؤثرةالقوةمحصلةمقدارأوجد،0.89kg/m3الكتلة الحجمیة للسائل 

.، وعزم قوة الضغط بالنسبة للحائطالضغطمركزوموضع

:13تمرین

أوجد قیمة ونقطة تأثیر قوة الضغط 
الهیدروستاتیكي المؤثرة على البوابة المستطیلة
الموضحة على الشكل إذا علمت أنّ عرض 

°60وتمیل على األفق بمقدار 6mالبوابة 

.H=3mوارتفاع الماء هو 

: 14تمرین
احسب القوة ). ρ=1000kg/m3(محتوى الحوضومجهز بنافذة زجاجیة تسمح برؤیة H=6m، ارتفاع الماء فیه كبیرحوض 

:الهیدروستاتیكیة المطبقة على النافذة الزجاجیة باعتبار
).b=3mوعرضها a=2mالنافذة مستطیلة طولها-1

.D=2mالنافذة دائریة قطرها-2
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:15تمرین 

علمًا أنّ الخزان مملوء بالماء وهو مغلق تمامًا وأنّ مقیاس الضغط احسب مقدار القوة المؤثرة على بوابة مائلة،
.88kPaمثبت في الزاویة السفلى ویعطي قراءة للضغط مقداره 

:16تمرین

:المطلوب. D2= 1,25cmو D1= 25cmُیعطى قطر األسطوانتین من أجل مكبس هیدرولیكي،

.6000حساب قیمة القوة المطبقة على المكبس الصغیر لرفع حمولة -

:17تمرین
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خزان )3(، معلقة بواسطة سلك داخل h=0,2mوارتفاعها r=0,1mنصف قطرها )1(أسطوانة من الفوالذ 
:المطلوب. ρoil=824kg/m3و ρsteel=7800kg/m3، )2(یحوي زیتًا 

.احسب حجم أسطوانة الفوالذ- 1
.احسب كتلة أسطوانة الفوالذ ووزنها- 2
.احسب قوة الطفو المطبقة على أسطوانة الفوالذ- 3
).T(احسب قوة شد السلك - 4

:18تمرین

وضعت في الماء 0,75m، وقطرها1,25mوارتفاعها ،20kgبفرض لدینا قطعة خشبیة أسطوانیة الشكل كتلتها
هل ستطفو هذه القطعة؟

:19تمرین

: نعلم أنّھ للجلید(احسب الحجم المغمور منھا . تطفو على سطح الماء500cm3قطعة جلید حجمھا 
ρice=920kg/m3.(

:20تمرین

.  ، احسب شدة دافعة أرخمیدسN 60، ووزنه الظاهري N 100وزنه الحقیقي جسم صلب
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