
 

 

 תשפ"ג –אולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה

 כיתה י' 1בחינת מיון שלב א'

ياء  ز  األولمبياد القطرية للفي 

 العاش   للصف 1 أ المرحلة تصنيف امتحان

 

   آدم يسافر .1
ز
   صديقه، ميالد عيد لحفلة الباص ف

ز
   الباص وقوف أثناء. الهواء من أخف كبي   هيليوم بالون يده ف

ز
 الشارة ف

اء اىل الضوئية الشارة تتغي   عندما للبالون سيحدث ماذا. الباص سقف باتجاه أعىل اىل رأسيا البالون يحلق الحمراء، الضوئية  خضز

 (نقاط 9? )األمام اىل بالتسارع الباص ويبدأ

 

 .للخلف البالون يطي   .أ

 .لألمام البالون يطي   .ب

   البالون يبقى .ج
ز
 .مكانه ف

 .الباص تسارع بمقدار تتعلق اإلجابة – المعرفة نستطيع ال .د

 .البالون قطر بنصف تتعلق اإلجابة – المعرفة نستطيع ال .ه

 

 منها كل قطر نصف خشبية أجسام عدة عىل ملق   مسطحا خلفها النقل سيارة تجر. سنتمي   30 نقل سيارة عجل قطر نصف. 2

 1T-ب نرمز. الخشبية القطع عىل يتدحرج بحيث المسطح، أيضا ويجر وثابتة منخفضة برسعة النقل سيارة تسي  . سنتمي   20

ز  النسبة ه   ما. كاملة دورة إلتمام القطعة تستغرقه الذي للزمن 2T-وب كاملة، دورة إلتمام السيارة عجل يستغرقه الذي للزمن  بي 

2:T1T ( ?9 نقاط) 

 

 3:2. أ

 2:3. ب

 1:3. ج

 3:4. د

 6:1. ه



 

 

 

ة. 3
ّ
   األشعة شد

ع مي   لكل واط 1362 ه   منطقتنا إىل الشمس من تصل الت  ( األشعة تقدم التجاه معامد بشكل يقاس) مرب  ّ

   الضوء من معظمها ويكون
 مما األرضية الكرة بواسطة( المرب  ع للمي   واط 960) األشعة من تقريبا %70 امتصاص يتم. المرئ 

   وتنعكس تسخينها، اىل يؤدي
 
ة األشعة باف    االنبعاث بفضل تقريبا ثابتة األرضية الكرة حرارة درجة تبق  . مباش 

  ) لألشعة الذائ 
ز
 ف

 (. حمراء التحت األشعة مجال

 (نقطة 12": )أرضية" حرارة بدرجات مساحة لوحدة الحراري االنبعاث مدى قدروا

 المرب  ع للمي   واط 960 تقريبا. أ

 المرب  ع للمي   واط 480 تقريبا. ب

 المرب  ع للمي   واط 402 تقريبا. ج

 المرب  ع للمي   واط 240 تقريبا. د

 

 التالية التخطيطات أي. C300°-ب القرص نسخن(. للتخطيط انظروا) ومستقيم دقيق خدش يوجد األلومنيوم من قرص عىل. 4

ز  بعد الخدش شكل يصف  ? التسخي 

ز  من, الرمادي الخط) ز  قبل الخدش يصف, اليمي  ز  بعد الخدش يصف اليسار من الخط,  التسخي   (. التسخي 

  التخطيط ألجل التوضيح
ز
 (نقاط 9. )تم تكبي  التمدد ف

 

 

 

 

مقرص األلومنيو  

 الخدش

 أ

 ج

 ب

 د



 

 

 

   أحمد ركض تدريبه للعدو أثناء. 5
ز
   𝑣  برسعة الطريق من األول النصف ف

ز
   النصف وف

 عىل أحمد شعة معدل. 2𝑣 برسعة الثائز

 (نقاط 8: )هو الطريق كل طول

 

ز . أ  1.5𝑣-و 𝑣 بي 

 1.5𝑣 بالضبط. ب

ز . ج  2𝑣-و 1.5𝑣 بي 

 .إضافية بمعطيات تتعلق – كلها ممكنة ج-أ اإلجابات. د

 

   موصوف شكله ماء أنبوب. 6
ز
   السهم. التخطيط ف

ز
   الماء جريان اتجاه يصف التخطيط ف

ز
 غي   سائل الماء أن نعتي  . األنبوب ف

ض للضغط قابل    مقطع كل سطح عىل ثابتة جريانه شعة أن ونفي 
ز
 (نقطة 12? )صحيحة غي   التالية االدعاءات أي. األنبوب ف

 

 

 

 E-ب شعته من أكي   A-ب الماء شعة. أ

 D-ب لتسارعه مساو C-ب الماء تسارع. ب

 A-ب وأيضا E-ب لصفر مساو الماء تسارع. ج

   بشكل الماء تسارع يتغي  . د
   فجائ 

ز
 B النقطة ف

   الماء شعة. ه
ز
   األنبوب بشكل تتعلق ال E النقطة ف

ز
 B-D النقاط منطقة ف

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ز  طريق بأشع تمر الضوء أشعة أن معلوم. 7 ز  بي     الضوء شعة. نقطتي 
ز
 أصغر الزجاج ف

   شعته من
ز
ز  يمر ضوء شعاع التخطيط يصف. الهواء ف  من طرف أي. والزجاج الهواء بي 

 (نقطة 12?  )األشعة تتحرك اتجاه وبأي ؟الزجاج هو التخطيط

 

، من الزجاج. أ ز ز  نحو يتحرك والشعاع اليمي    اليمي 

 .اليسار نحو يتحرك والشعاع اليسار، من الزجاج. ب

 .اليسار نحو يتحرك والشعاع الزجاج، مكان معرفة نستطيع ال. ج

، من الزجاج. د ز  .الشعاع حركة اتجاه معرفة نستطيع وال اليمي 

 .الشعاع حركة اتجاه معرفة نستطيع وال اليسار، من الزجاج. ه

 

 

 

ز  عىل يتأرجحان وهبة أمي  .8 ز  أرجوحتي     متماثلتي 
ز
 التخطيط يصف. ماله   حديقة ف

ز  يتأرجح أمي   - علوي منظر من مساري  هما ز  بي  ز  تتأرجح وهبة, B-و A النقطتي   بي 

ز     بالضبط هبة تكون, B للنقطة أمي   يصل عندما. D-و C النقطتي 
ز
 حركتها منتصف ف

ز  ز  بي   (نقطة 11?  )أمي   نظر وجهة من هبة مسار شكل هو ما. Dاىل Cمن النقطتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ق عند يقفان لىورُ  مهند. 9 ز  مفي  ، بمسلكي  ز  الضوئية، الشارة تتغي   عندما. لألخضز  الضوئية الشارة تغي   وينتظران متوازيي 

 بهذه بالتحرك وتستمر الساعة/كلم 90 وه   المسموحة للرسعة تصل حت   (،تربيع) للثانية 2 مقداره ثابت بتسارع لىرُ  تتحرك

لى حركة من ثانية نصف بعد إال الضوئية الشارة لتغي   مهند ينتبه لم بالمقابل،. الرسعة  وبنفس االتجاه بنفس بالتسارع فيبدأ ر 

لى. به تسارعت الذي المقدار  (نقاط 9? )صحيحة التالية االدعاءات أي ر 

ز  البعد. أ لى بي   .الوقت كل يكي   ومهند ر 

ز  البعد. ب لى بي   .مي   0.25 عىل بينهما البعد يستقر بعدها معينة، لحظة حت   يكي   ومهند ر 

ز  البعد. ج لى بي   مي   12.5 عىل بينهما البعد يستقر بعدها معينة، لحظة حت   يكي   ومهند ر 

ز  البعد. د لى بي   .مي   25 عىل بينهما البعد يستقر بعدها معينة، لحظة حت   يكي   ومهند ر 

ز  البعد.  ه لى بي  لى. مهند يلحق حت   بالصغر يبدأ بعدها معينة، لحظة حت   يكي   ومهند ر   بر 

 

تقال من اهرامات سلسلة ببناء محمد يقوم. 10    هرم كل. الي 
 برتقال مربعات من مبتز

  . األخرى عىل الواحدة ملقاة
ز
   واحدة، برتقالة توجد األول الهرم ف

ز
   ف

  , 5 توجد الثائز
ز
 ف

  ) وهكذا, 14 توجد الثالث
ز
   تقريبا توجد برتقالة كم(. 4 رقم الهرم يظهر الصورة ف

ز
 ف

 (.نقاط 9? )2022 رقم الهرم

 3,000-כ. أ

 300,000-כ. ب

 30,000,000-כ. ج

 3,000,000,000-כ. د

 300,000,000,000-כ. ه

 

 

 

 

 


