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  )���  7 (   األول األول األول األولوضوعوضوعوضوعوضوعالمالمالمالم           

  

�� ��S ��ض ا�����ت، ��� ه�از ������           ���� ���� ����$ م��� م��ا��� ��#�� م!�      رأ��� وم!�(�)� ا�'&%، �
         1.2 −

= smV ا� ��ي ��mma، وو�0     دد وم�7ت; �): ���9 م�8�0    ��7ء �(6 ا���ء ��م�ض ت4 #3 ت�. =4
  .   �� � �ا���!)4 ) 1(�8'�ه$ ت���9 ?�ه�ی� �!(6 ا���ء وا���=% �� ا�'&%         

1.25  1 ( ;���9 BDَ����Dف �Hل ا����� ا����ا��� ا��F#��، ث4 λ�����#م .  
1.25  2 ( ،K�8�  .   ا�$وری� ا��م����T ت�دد ا����� ا��F#�� ثN  4ا�

3  1.50( Oاری��0( �0�#� أص% ا�( 0 =t R#8ای� ��آ� ا��$� �T�� S ول م�ةV   
         :(�V6 ا���ء . ���ا)� ��T6 ا���ء، م)� :(�  م=%، �� م!��ى ���دي 
         ��Xت�ری �T�� $8�mst 5,71=.                            

3��  �R7 أم�م ا����� ا�)         4�� ����^����Lاردة ����ا ت��$ �; �(� %��9  .  
  ا��� ا���زت ا����� �� آ% ����          ار�4 ���!)4 ا�� � �، ش&% ا����� 

  :م��ی)�         
cmL ا����� اVو�:، �8$م� ی&�ن ��ض ا����� ه�)1.00  1-4 3,0=.  

��� ه�ا����� ا�=����، �8$م� ی&�ن ��ض ا� )0.75  2-4� cmL 4=.  
  ا��Xص� ������� ) ’N’ ، λ’،V(� �دی� �$د، مR ا��0)�%، 4�9 ا� )1.25  3-4

  .ا����$ة         
  

  )���  6 (  وضوع الثانيوضوع الثانيوضوع الثانيوضوع الثانيالمالمالمالم           
           

��� م!��� م�&�و����ن ص^��ان ت��) M2 وM1) 2(         �� ا�'&% d م��ر ت��ث :(�  ا�gي HP% م&#� ا���ت ، وی��$ان 
1�): ا���ا�� ����$خ)�M2  B وM1ی�ت# ا���&�و����ن  . N دوری� ت�دده� م��� ص�ت��         ی��$ Y2 وY بg�g�   ��ا�4 ا�

�): ��j ا��!���� ا��أ���  B�H�#7ا��         divmsvb /2,0= .  

         1 ( B�� اء��   C°=201θ ه� M2 وM1در�� ��ارة ا�

  ، M2n��� 0=d مmم!� �ـ R7�M1 . وی�&B ت^���ه�         
�): ش�ش� را�4 ) 3(�%��8 �): ا�'&%          o�mبا��g�g�  .ا�
          )�T3ا�����  ا�.(   

1.50  -11 (D��  ���9 BT �#&ی�$ره� م ��  ا���ت دور ا����� ا�
         HP ،ت�دده� K�8�  .   Nث4 ا�

1.50  -12 ( � #�M1  ی6 ا���&�و��ن�و� �� ت$ریM2 ��Fث��Xل ا��H   ���!�� � �V4 ا� �cmdا��! 8,23= :(� %��8� ،  
�): ش�ش )4(�'&% ا          B�ّ#4ا���ا����� (  .� ا��ا �T3ا� .(                                                                                                       

BD��         1 أن ���� ا��'�ر ا����� ا���ت�� �� ا���اء ه� 
1 .340 −
= smV 8$ در�� ا���ارة� C°=201θ.                                                                                                    

2         ( B�� اء ا�����د����M2 6# وR��� M1 در�� ��ارة ا�� C°=1252θ.   
0.75  1-2 (r!2 ا�V 8$ در�� ا���ارة��� ا��'�ر ا����� ا���ت�� �� ا���اء ��2 θ���9 أن ��(���8�r هsg ا�!��� ت ،   

��اء، أي T         ا�Hادا مg� Rر م��R در�� ا���ارة ا��() � (� :TkV =     R273م+=θTو k ��                        .ث��
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        ::::تتمة الموضوع الثانيتتمة الموضوع الثانيتتمة الموضوع الثانيتتمة الموضوع الثاني                                            

  
0.75  2-2 ( ��) ��� ���M2 �#!8أث#v أن ا��uخ� ا��مt� �8ش�رة ا��� ی)) �  .ms6,0≈τ ه� t� M1ش�رة ا��� ی)
1.50  3-2 ( Bش�رت�xی�، م=% ا����): ش�ش� را�4 ا��g�gب، مR ت0)�% اB�����xتا��'�ه$�): ور�9 ا� .  
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�% ��B �)� ا��^�8�ی�م ���+−م�)�ل ��} ا�&)�ری$ریz   وsMg)(          �$رس ا�

+
)()(3

aqaq
COH l . ن��  ا���دو�
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 و+
)(23 /)( g
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1.00  1 (��������� ��~ ا���0د�� �&% م�دو��، ت�ص% إ�: ا���0د�� ا����)� ا�&�:  
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         2 (،%����  ��t = 0 ،  ��F$خ% �� ���)� �8$ ا�)��T  �$را�� ��آ�� هgا ا�
         mLVa 50= s�ت�آ� zم�)�ل ��} ا�&)�ری$ری B1.5,0 م −

= LmoCa l ،  
 �(�gm         ث4 ��7~ إ��; ��را ا�& 02,0=Bی�م  م�ا��^�8 . �  �j 4�9 ا�7^

        
2H

p   م��% ����9^�ز ث�8|� ا���$رو��B ا��8تK  ��ا�(� �9^7(�   

         �H�)(� أ�#�ب م�ا�� �(������ . ���8$ در�� Vی'^% ا�^�ز ���F ث��   
          ���� �� ا�F$ول ا������$ون ���|K ا. ��Tارة ث���(�  :� ��س ا����% 

  
            

  
   

)( وMgni)(:  ، آ���� ا���دة ا�#$|���lmmo Bا�!r، ���$ة ) 21-  1.00 3
+OHni.  

         2-2 (%�����F��� ���0$ول ا��ص�� ��gا ا�����:  
  . �)^�ز داخ% ا����)�maxp مB �$ول ا� ����ت ���9 ا�7^ ا� ��ي��BD، ثmaxx 4ا�!r ا�� $م ا�9V: –أ    0.75
�% �$ ا�B�� �9m0 ت $م - �ـ   0.50���)( وx ا� 2Hn �T�(8$ ا�� Bرو��$��  .t آ��� م�دة ث�8|� ا�

���0ل م�0د�� ا����� �)^�ز، أث#v أن ت0#��–   �ـ 1.00��� x ���$� 
2H

pوmaxxو maxp �T�(8$ ا�� ،t،ه� :  

                                           
2

2

2
max

max 10.03,1 HH pp
p

x
x ×=×=

− n�� ،  x ـ�lmmo و 
2H

p ـ� hPa.  

�%  ، ت^��ات3 �): ا�����)5(ی�=% ا��8�8: �� ا�'&%) 3-        2���  .  t �$��� ا��مxBت $م ا�
�8$ آ% مB ا���ریB�X  –أ  1.75   ���Fا�� ���B�ّ م#����� ا�!�st 901 st و= 2102 =.  
 ت�0ی~  - �ـ  1.00 ��%، ث4 � 1/2tأ�����9�; م#�����زمB ��~ ا� BD�.  

TRHnVpH:  م�0د�� ا����� �)^�ز ا�&�م%:             �0(�  ..)(. 22
)(1.3,24: و ا�&�)� ا������ ا�gری� = −

= lmogMgM .  
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