
 

    

  

2021- 2020األولمبياد العلمي السوري    

  مفردات املواضيع املطلوبة يف أ�وملبياد الوطين يف الفزي�ء 

  احملافظات"ىل مس�توى 

  

  توازن املوائع. 1
  .املانومرت ، املس�تطرقة أ�واين، وا8دات ق5اس الضغط،   يف سائل 0ٔو /از الضغط

  .قانون الضغط يف السوائل املت=ا>سة
  .دافعة 0ٔرمخيدس
  .الثقل الظاهري

  
  املياكنيك. 2

املسافة والفاصV،  .الTسارع ا�ٓين، الTسارع الوسطي .الوسطية الرس"ة،  املسار،  املتحرك اجلسم ، الساNن جلسم،  املرجع اجلسم ،احلركة
  . شعاع إالزا8ة، احلركة املس�تقمية املنتظمة، احلركة املس�تقمية املتغّرية Zنتظام، السقوط احلر

  .الثقل ، الكVf ، وا8دة ق5اس القوة، القوة عنارص
Vالفعل رد قوة ،الفعل قوة ، القوى حمص.  

  .السالب العمل املوجب، ملالع
  .ا�ٓلية الفائدة املائل، املس�توي الرافعة،: الkس�يطةت ا�ٓال 

  .واحملور الع=V .الروافع – البكرات -إالسفني
  .مfعامدتني مرNبتني ٕاىل القوة ، حتليلاملتالق5ة القوى
  مfعاNس�تني جبهتني مfوازيتني قوتني حمصV عنارص، وا8دة جبهة مfوازيتني قوتني حمصV عنارص، املتوازية القوى
  .القوة ذراع - اwوران حمور – القّوة عزم

  .املزدوyة ذراع – املزدوyة عزم – املزدوyة
  .صلب جسم ثقل مركز
 .صلب جلسم ~>س{ايب التوازن رشط
 .صلب جلسم اwوراين التوازن رشط
  .صلب جسم توازن

  .املطلق التوازن ، القلق التوازن ، املس�تقر لتوازنا
 .الثقاليّة الاكم�ة الطاقة
 . املرونية الاكم�ة الطاقة



 

 .وZلعكس حرNية طاقة ٕاىل الاكم�ة الطاقة حتول
 .املياكنيك5ة الطاقة مصونية
 املت=ددة الطاقات،  احلرNية الطاقة

  .املت=ددة /ري والطاقات
  .والتوا�ر اwور ،.و~هزتازية اwورية احلركة

  .قوانني نيو�ن
  
  الضوء والصوت وأ�مواج. 3

 .0ٔما�ا لٔ�جسام املرا� �شّلكها اليت أ�خV5 صفات، الومهي واخليال احلق5قي اخليال، ~نعاكس قانو�، الضوء انعاكس
 . املر0ٓة الكروية، املر0ٓة الكروية. يف ~نعاكس  د�اكرت قانو�

  .قانون �شك5ل أ�خV5 بواسطة املر0ٓة املقعرة
  .الضوء املرNب، الضوء الkس�يط، الطيف املريئ، تبدد الضوء يف املوشور، تبدد الضوء يف املوشور -املوشور -العدسة 

  .املرئية /ري إالشعا"ات
 – الكهرط�س�ية املوyة – املياكنيك5ة املوyة – املوyة طول – الطولية املوyة – العرضية املوyة – املوyة
  .املوyة وطول املوyة انTشار رس"ة بني العالقة. املوyة انTشار رس"ة

  .املسموع، أ�مواج فوق الصوتية، أ�مواج حتت الصوتية، الصدىشدة الصوت، ارتفاع الصوت، طابع الصوت، املدى 
  
  رارة والطاقةاحل. 4

  )فاهرهنايت -لكفن -سمل سلس�يوس( سالمل احلرارة ، النوعية احلرارة ، احلرارية السعة ، احلرارة�س مقاي  احلرارة درyة احلرارة مكية
  .العالقة بني تغّري درyة احلرارة ومكية احلرارة املكTس�بة

  .طرق انTشار احلرارة
  .الطويل ا£متدد معامل -احلق5قي ا£متدد -الظاهري ا£متدد -احلجمي ا£متدد -الطويل اّ£متدد: متدد أ�جسام Zحلرارة

  
  الكهرZء واملغناط�س�ية. 5

   .املتواصل الكهرZيئ التيار 0ٓ§ر، الكهرZء مكية، التيار شدة: املتواصل الكهرZيئ التيّار
، وصل  مfغرية مقاومة – §بتة مقاومة - أ�وم - 0ٔوم قانون –حساب قمية املقاومة الكهرZئية مبعرفة املقاومة النوعية  ¨هرZئية قاومةامل

  .املقاومات "ىل الTسلسل ووصلها "ىل التفرع
   .الفّعال ثنايئ القطب /ريو  الفعال القطب ثنايئ، فولت مق5اس – المكون فرق

  .، حساب شدة احلقل املغناط�يس املغناط�يس احلقل خطوط، املغناط�يس احلقل شعاع
   .الكهرط�س�ية القوة 

 .قوة الت®ٔثري املتبادل بني حشنتني
 حرNيّة طاقة ٕاىل الكهرZئية الطاقة حتّوالت
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