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انغاػح انثايُح ٔانُصف ٔاٌ انرأخٛش ػٍ كم عاػح ٚرى  2/1/2112ذغهى االجاتح ٕٚو االستؼاء انًٕافك  -1انًالدظاخ: 

 .ػٍ كم عاػح ذاخٛش  دزف دسجح

 ٓى اجاتاخ يرطاتمح نزنك التذ نكم غانة اٌ ٚمٕو تانذم نٕدذِ.ٚٚرى يذاعثح انطالب انزٍٚ نذ -2

 االسئلة

ذٕفشخ ظشٔف ذثخش يُاعثح نركٍٕٚ عذة ٔنكٍ سغى ذكٌٕ انغذة نى ٚذصم ظًٍ يُطمح يؼُٛح a_: 1ط

 كهًح 15انًطش اركش االعثاب انرٙ داند دٌٔ ذكٌٕ انًطش؟ انجٕاب الٚضٚذ ػهٗ 

_bفٙ كًٛرّ كهًا اصداد االسذفاع درٗ ٚصم إنٗ يغرٕٖ يؼٍٛ ٚأخز تؼذِ فٙ  انرعاسٚظ ٚضداد يطش

 . نًاراانرُالص

 كى( 4)انز٘ ٚثهغ غٕنّ  انشكم غٕل انعهغ االكثش ٚغأ٘ ظؼف غٕل انعهغ االصغشجاتٛح يغرطٛهح : 2ط

اٚاو دغة ػًك  استؼحٔتؼذ  .ٌ يٍ اسكاٌ انجاتٛحاسكثالثح  ااجٓضج نمٛاط انًطش ػُذ  ثالثح ٔظؼد 

يغرؼُٛا تانثٛاَاخ انرٙ فٙ  تطشٚمح ثاٚغٍ كم يمٛاط  ادغة يؼذل انًطش انُاصل ػهٗ ْزِ انجاتٛحنانًطش 

 . انجذٔل ٔشكم انجاتٛح انز٘ ٕٚظخ ذٕصٚغ انًذطاخ تانجاتٛح

 انٕٛو انشاتغ انٕٛو انثانث انٕٛو انثاَٙ انٕٛو االٔل  انٕٛو

انًذطح 

 االٔنٗ

S1 

 1 2 1.5 3 ػذد عاػاخ انًطش

 mm/hr  0.8 cm/2hr 0.1 mm/min 0.9 cm/3hr 4 شذج انًطش

انًذطح 

 S2انثاَٛح

 2 3 2 2 ػذد عاػاخ انًطش

 1cm/4hr 5 mm/hr 1 cm/2hr 0.05 mm/min شذج انًطش

انًذطح 

 S3انثانثح

 2 2.5 3 1 ػذد عاػاخ انًطش

 cm/2hr 0.3 cm/3hr 0.1 mm/min 5 mm/hr 1 شذج انًطش

 

 

 

 

صغٛشج  خضاٌ يائٙ كثٛش يشذثػ تمُاج ذجٓضِ تانًٛاِ ٔخشٖ نهرصشٚف ٚجٓض ْزا انخضاٌ ادرٛاجاخ يذُٚح: 3ط

و48يٍ انًٛاِ ٔانرٙ ذثهغ 
3

 /ٕٚيٛا 

 . و/عاػح151ارا ػهًد تاٌ عشػح انجشٚاٌ دذد يغادح يمطغ جشٚاٌ انًاء نمُاج انُجٓٛض 

 

S1 

S2 S3 
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نرش24111و عؼح انخضاٌ 12: خضاٌ ياء يكشٕف فٕق عطخ تُاٚح اسذفاػٓا 4ط
 
عى 81ٔاتؼادِ )االسذفاع  

عى. اسٚذ ذمهٛم انرثخش يٍ 1381و( يجٓضج تًعخح ياء ذٕصم انًاء السذفاع  6و ٔانطٕل 5ٔانؼشض 

عطخ ْزا انخضاٌ . يا ْٙ كم انٕعائم انرٙ ًٚكٍ يٍ خالنٓا ذمهٛم انرثخش؟ فٙ دانح ذغٛش شكم انخضاٌ 

 ٔظخ انذغاتاخ. 

دغاب يغرٕٖ انًاء فٙ  ب يؼذل غٛط انًاء فٙ انرشتح ذىػُذ اعرخذاو االعطٕاَح انًضدٔجح نذغا: 5ط

   تالٙ انثٛاَاخ فٙ انجذٔل. . اكًمانًٕظخ تانجذٔل 4انذمم سلى  االعطٕاَح
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11 15 0 
Start=0 
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11 18 0  86   

   

11 22 0  74 100  

   

11 28 0  85   

   

11 36 0  71 100  

   

11 45 0  88   

   

11 54 0  79   

   

12 06 0  70 100  

   

12 18 0  91   

   
     

 يغ ذًُاذٙ تانرٕفٛك ٔانُجاح
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