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 2023 القطرية للفيزياء األولمبياد

 امتحان تصنيف مرحلة آ لصفوف الحادي عشر

 

في  كيف سيتغير ارتفاع سطح الماء. ارتفاع درجة الحرارة الى ذوبان الجليد ييؤد .جبل جليدي ضخم يطفو على سطح المحيط  .1

 ?المحيط نتيجة لذوبان الجليد

 .في نفس الوزن أكبر من حجم الماءينخفض ألن الجليد يحتل حجما آ. 

 .الن حجم الجزء المغمور بالماء من الجليد مساو لحجم الماء الذي يتكون نتيجة انصهار الجليد ،يتغيرارتفاع الماء ال  .ب

 يتغير ارتفاع سطح الماء. المذاب،الح في الجليد بسبب وجود امالح ذائبه في ماء المحيط بينما ال توجد ام .ج

 .ينخفض ارتفاع سطح الماء في المحيط الجليد،في  موجودةغير بسبب وجود امالح مذابه في ماء المحيط و  .د

 

أي الجمل  .مقربللزمن بشكل  كدالةالبياني التالي يصف تسارع المصعد  مالعاشر، الرسمن الطابق األرضي للطابق يطلع مصعد  .2

 ?صحيحه التالية

الرتفاع  مساو   xفوق محور  B   النقطةارتفاع  .أ

 .المحور تحت Dالنقطة 

بالضبط في المنتصف بين  موجودة Cالنقطة   .ب

 .E-و Aالنقطة 

في النقطة  لمليه مساو   Aميل الرسم البياني في النقطة .ج

E. 

بين  والمحورالمساحة المحصورة بين الخط البياني  .د

للمساحة المحصورة بين  يةمساو C-و Aالنقطتين 

 .E-و Cالنقطتين بين  والمحورالخط البياني 

 

 



 
من القدرة تفقد بشكل حراره واشعه تحت  %97و ,تتحول لضوء  الكهربائية القدرةمن   %3  هذا يعني ان,%3 توهج هي  لمبةكفاءة .3

 اإلضاءة:نفس شدة  لهما LED ومصباحلمصباح توهج . %30تعادل  كفاءه LEDلمصباح . حمراء

 مصباح التوهج ببالثلث  أكبراستهالك الكهرباء يكون  .أ

 LEDبالثلث بمصباح ال  أصغريكون  الحرارةانبعاث  .ب

 الغرفة ب  وبتسخينمرات  10ب  أصغر LED الكهرباء لمصباحاستهالك   .ج
97

7
  

 10استهالك الكهرباء والقدرة الحرارية في الغرفة اصغر ب  فإن مهملة،على فرض ان كمية الضوء التي تخرج من الشباك  .د

  .LEDمرات عندما نستخدم مصباح 

 

 بحيث L>2dوطولها  Mكتلتها نضع على المسامير مسطرة  اآلخر. عن الواحد d وبأبعادافقي  بخطيبرز من حائط ثالثة مسامير مرتبة  .4

 ?قوة التي يؤثر بها المسمار األوسط على المسطرةما هي ال األوسط.ان مركز المسطرة موجود على المسمار 

 Mg d/L  .أ

 Mg L/d  .ب

 Mg/3  .ج

 ال نستطيع ان نعرف من معطيات المسألة  .د

 

 

 ?ماذا يمكن ان يستنتج من ذلك  الشاطئ.أن األمواج تصل دائما للشاطئ بشكل معامد لخط  ويالحظيقف احمد على شاطئ البحر  .5

 .أكبرعندما تتحرك في عمق  أسرعتتقدم األمواج بشكل  .أ

 .أكبرعندما تتحرك بعمق  أتتقدم األمواج بشكل ابط  .ب

  .أكبرعندما يكون ارتفاعها  أسرعاألمواج تتقدم بشكل  .ج

 .الشاطئ طقريبة لخنقطة الرؤية  من ان خداع بصري ينبعهذا  .د

 

 

 

 



 
كيلومتر بسرعة  18او لكي تسير لمسافة  مرات، 8ساعة لحوالي /كيلومتر 100 -ل 0ع سيارة متوسطة من يكفي لتر من الوقود ليسر   .6

 ?منحدر تستطيع هذه السيارة ان تتدحرج بسرعة ثابتة بدون استخدام الوقود ثابتة. بأي

 -%0.5 .أ

 -%1 .ب

 - %2ج. 

 -%5 .د

 تتعلق اإلجابة بوزن السيارة   .ه

 

احدى االستنتاجات من النظرية  .الجاذبية على اشعة الضوء  تأثيرارتور ادنجيتون بعثة لبحث قاد  ,1919لشمس سنة لكسوف  أثناء.7

الى انحناء مسار تقدمه  وتؤديكانت ان االجسام الثقيلة تستطيع ان تجذب الضوء  سنوات،النسبية العامة التي نشرت قبل ذلك بثالث 

. ء الشمس القوي على عملية التصويردون ان يؤثر ضو الشمس،د كواكب بعيدة موجودة خلف شاه  ن كسوف الشمس ان ت  مك    باتجاهها.

 ?ماذا توقعوا ان يشاهدوا في التجربة 

 للشمس مما هي في الحقيقة  أقربالكواكب القريبة زاويا من الشمس تبدو  .أ

 الكواكب القريبة من الشمس تبدو ابعد من الشمس مما هي في الحقيقة  .ب

 لشمس لمعاكس ال باالتجاه والبعيدةالشمس  باتجاهمنحرفة الكواكب القريبة من الشمس تبدو  .ج

 لشمس لمعاكس  باتجاه والقريبةالشمس  باتجاهالكواكب البعيدة من الشمس تبدو منحرفة   .د

 

  كم كتاب يوجد في إسرائيل بتقديركم؟ . 8

   300أ.  

 3000ب. 

 30000ج. 

 300000د. 

  



 
 عنستطيمتى  معا. والقمرعندما يشرقا الشمس  هي – جديدشهر  –الشهر بداية  . القمر  ظهور حدد حسب أوجهي القمريالتقويم السنوي .9

 ?الشمس  وكسوفان نشاهد خسوف القمر 

  هالشهر ونهايتكسوف الشمس في بداية  القمري،خسوف القمر يحدث في منتصف الشهر   .أ

 هبداية الشهر ونهايتخسوف القمر في  القمري،كسوف الشمس يحدث في منتصف الشهر  .ب

 شاهد الظاهرتان فقط في منتصف الشهر القمري ت   .ج

 نستطيع ان نشاهد الظاهرتين فقط في بداية الشهر القمري او في نهايته  .د

 

 صالح قاموألنه مواطن . جد سيارته بالخطأ في موقف معد لذوي االحتياجات الخاصةامأوقف . 10

ذلك بشكل مثالي وبأقل بعد  سائق ماهر قام بفعل مسموح. ألنهمكان  أقرب بسرعة فيبركن سيارته 

الرسومات البيانية التالية تصف وضع   المحددة.بالرغم من صعوبة ذلك بالمساحة الضيقة  ممكن،

 ?جد اماذا فعل م. المقود كدالة لبعد السفر

 °40حوالي )محددة زاوية انحراف العجالت  للسيارة فقط.ك المقود العجالت االمامية يحر   مالحظات:

في الرسومات البيانية التالية بعد السفر يعتبر موجبا . الحديثة(درجة في معظم السيارات الخصوصية 

 والسالبةالموجبة في المحور العامودي هي انحرافات لليمين  القيم للخلف،حتى لو سافرت السيارة 

  لليسار.

 اختاروا الرسم المالئم

 

 ג.                                      ד.                     ב.                                         .א

 

 

 

 

 ו.                                 ז.                                       ח.                                     ה

 

 



 
األولى دفعا اماميا كما في معظم  السيارةتستخدم  السكون.تتسارع سيارتان معا من . 11

في . فقط(تنجر  والخلفيةهذا يعني ان العجالت االمامية فقط موصولة للمحرك )البنزين مركبات 

في كل واحد من المحاور كما هو متبع في قسم كبير من  متشابهةالسيارة الثانية محركات 

المنتصف بين المحورين الكتلة للسيارتين موجود فوق نقطة  الكهربائية. مركزالسيارات 

اي من العجالت يؤثر  للسيارتين. على مركز الكتلة متساو   وارتفاعالكتلة  ،التسارع بالضبط.

 ?اثناء التسارع  أكبرالشارع بقوة عمودية 

 

 .الشارع(األعلى في حالة  باتجاه)التالمس معامد لمستوى  باتجاهقوة عمودية معرفة بأنها مركبة قوة التالمس بين جسمين  مالحظة:

 الثانية  السيارةبين زوجي العجالت في  متساو   األولى.على العجالت الخلفية في السيارة  أكبر .أ

 على العجالت في السيارة الثانية  متساو   األولى،السيارة على العجالت االمامية في  أكبر .ب

 بين ازواج العجالت في كل واحدة من السيارتين  متساو   .ج

 على العجالت الخلفية في السيارتين  أكبر .د

 

تتركب البكرة من . الجهاز الموصوف في التخطيط معروف باسم "بكرة صينية" .12 

وعليهما مربوط حبل يمر على بكرة في  المحور،اقطار موصولة لنفس  اسطوانتين لهما

الحبل على األسطوانة  شد احدى الطرق لفهم طريقة عملها هي ان نرى ان قوة المنتصف.

في منظومة العمل في المسألة نهمل قوة  البكرة.ساعد قليال بتدوير المحور باتجاه يرفع تاليمنى 

ال يوجد انزالق  المنظومة.أيضا كتلة أجزاء  ونهمل الدوران،محور  وفيفي البكرة االحتكاك 

 االسطوانتين.للحبل على 

القوة التي يجب على الشخص ان  ،(4)واليمنى ( 5)اليسرى األسطوانة  بين 4:5اقطار لنسبة 

, N1000وزنه اجل ان يرفع دلو ماء  نالتخطيط( ميؤثر بها عندما يسحب الحبل )انظر 

 تكون:

 نيوتن _______

 

 

 

 



 
 

 األطراف.من  أكثرمنتصف الحبل منخفض . التعليق موجودتان بنفس االرتفاع  يحبل معلق بين عمودين بحيث ان نقطت.13

 ?ثقال صغيرا بحيث ال يتغير ارتفاع الحبل في المنتصف بكم نقطة على طول الحبل )بدون الطرفين( يمكن ان نعلق 

 .مالحظة: يمكن ان نفترض ان طول الحبل ال يتغير

 

 .ال توجد نقطة كهذه .أ

 .توجد نقطة واحدة كهذه .ب

 كتلك.توجد نقطتان ج  . 

 لك.تكتوجد ثالث نقاط   .د

 

 

  الكتلتين.بين جسمين تتناسب طرديا مع حاصل ضرب  الجاذبيةكما هو معلوم فأن قوة . 14

 ?أي االدعاءات التالية صحيحة

 هي، المرات مما  4ب  أثقلان الشمس  وبمرتين، ول أقصرطول السنة  نهي، يكومرات مما  4ب  أثقللو ان الكرة األرضية  .أ

 .يتأثر طول السنة نتيجة لذلك

يكون طول  هي،مرات مما  4ب  أثقلولو ان الشمس  يتأثر،السنة ال  لهي، طومرات مما  4ب  أثقللو ان الكرة األرضية  .ب

 بمرتين. أقصرالسنة 

 مرات. 4ب  أقصريكون طول السنة  ،مرات 4ب  أثقللو ان الجسمين كانا  .ج

 مرتين.ر من بكثي أصغراضعاف على طول السنة  4الجسمين ب  أحديكون تأثير تكبير كتلة  .د

 

 

 

 

 

 



 
 

الي اتجاه تم توجيه السهم قبل  السهم.فيها  أطلقمعطى ان الهدف بدأ بالسقوط في اللحظة التي   هدفا.سهم من قوس وأصاب  أ طلق. 15

 ?االطالق 

 

  الهواء.يمكن اهمال مقاومة  مالحظة:

 الهدف.تحت  قليال .أ

 .باتجاه الهدف بالضبط. ب

 .قليال فوق الهدف. ج

 الهدف. وببعداإلجابة تتعلق بسرعة السهم . د

 

 

 

 


