
 13من  1الصفحة 
 

 

 

 

 

 اختبار الفيزياء والكيمياء -أولمبياد اليافعين

 

 ةتعليمات عام  

   أأمج ب أأليم  يح بأأم ب فت أأيي ج  هأأ   يتأأّف بتسأأص  أألي   فةسأأ عمج  الختبأأ م  أأح  أأليم ت عي أأ   ص   
دة.  ب ليتيح ف مغتيح ي كح  ست   فه   ك سب 

 س صت ح.  : د ة  الختب م 
 حزَأيح: الختب م  يب تيي 

 
 .14 يت ى  فت ميح 1 فت ميح  ح  مق     ً  ت مينصشم بهب  ؤف    ح أمب م  جف  د ة  فليزي ء األّولالجزء 

 إجابة ت ميح فكل   . بي نم بح نبه( ت ميح)دمحم كل    ح دمحَتيح يت ى س   دمح    فت  ميح تتل ب  دمح  
إّن اإلجابة الخاطئة تقتضي درجة  .Dو  Cو  Bو  A زناهارمّ  من بين أربع إجاباتفقط  صحيحةواحدة 

 .المبّينة التمرينسالبة تعادل ربع درجة 
 

. 24  فت ميح يت ى 15  فت ميح  ح مق      ة ت  ميحصشم  بهب  ؤف    ح جف  د ة  فكي ي ء الجزء الثاني
ه  زن  ح بيح  يح ب    فتي م    على األكثر نه  إح بًم  يييًم أب إح بتيح  يييتيح  ت ميحيت ل كلُّ ي

.A  أب.B  أب.C  أب.D  أب.E  سالبًا بمقدار درجة ختي مً  يح بم غيم  يييم سُييتسب  . إح 
 .واحدة

 
  فأي  ف أليم  فن نيأم  أح هأ    الختبأ م بحعأ   فيبأم ي أمً ج  المقّدَمينالجدوَلين يحب صعى  فط فب أح ي ة

 . الختب م تسعي  ه ه  فبمقم  ص بحي م أبم ق  ألس عم صند  نته ءبيحب 
 .في ي ل صد   يح بم صح أيد  ألس عم فإح   فط فب ال يلحد أي دمحم بال يي ل صعى أي دمحم 
 .ُيسمح باستخدام اآلالت الحاسبة 
  ًا أثناء االختبارباتّ  الموبايل منعاً أجهزة تمنع. 
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 صفحة اإلجابة والتصحيح

ل  (من بين أربع إجابات فقط واحدة صحيحة إجابة تمرين لكل  )تذكير:    الفيزياء - الجزء األو 

 الدرجة المستحق ة اإلجابة التمرينرقم 
1   
2   
3   

4   
5   
6   
7   
8   

9   

10   
11   
12   
13   
14   

ل مجموع   (60)من  الجزء األو 

ح/ توقيع المدق ق   توقيع المصح 
 

 (ن على األكثرإجابًة صحيحًة أو إجابتان صحيحتا كلُّ تمرينل)تذكير: ياء   الكيم -الجزء الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة المستحق ة ةاإلجاب التمرينرقم 
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   

  (40)من  مجموع الجزء الثاني

ح / توقيع المدق ق   توقيع المصح 

  (100)من  الدرجة النهائي ة

  الدرجة النهائي ةتوقيع مدق ق 
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 مسّودةكهذه الصفحة متروكة فارغة عمداً ويمكن للطالب استعمالها 
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 سئلةاأل

ل  ) ست ون درجة(الفيزياء   -الجزء األو 

 :(درجتان) 1التمرين  

ر لضغط )بوحدة الباسكال( المؤثّ ، ماذا يساوي اcm2 30على صفيحة مساحتها  kg 6.6تضغط كتلة مقدارها 

 على هذه الصفيحة؟

A- 2200 

B- 22000 

C- 0.02 

D- 0.198 

 )درجتان(: 2التمرين 

 عندما تنتقل الطاقة الحرارّية مع جزيئات الماّدة، يدعى هذا بـ:

A- .النقل 

B- .الحمل 

C- .اإلشعاع 

D-  الخيارانA  وB .صحيحان 

 )درجتان(: 3التمرين 

 عندما ينتقل شعاع ضوئّي من الماء الى الهواء:
 

A- .ال يعاني أي انكسار 

B- .ينكسر مقترباً من الناظم 

C- .ينكسر مبتعداً من الناظم 

D- .تبقى سرعته ثابتة 

 

 )أربع درجات(: 4التمرين 

)الدور هو مّدة الدورة  T، ودور حركته v  ، بسرعة ثابتةRحول األرض على دائرة نصف قطرها ر القمر يدو

تّتجه دوماَ من مركز القمر نحو مركز وهي ، F. تؤّثر في القمر قّوة وحيدة هي قّوة جذب األرض له الواحدة(

 ؟Fما هي استطاعة القّوة . األرض

A- .معدومة 

B- 2𝜋𝐹𝑅 

C- 2𝜋
𝐹𝑅

𝑇
= 𝐹. 𝑣 

D- 
𝐹𝑅

𝑇
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 (:أربع درجات) 5التمرين 

 ؟Fو  Eما هي المقاومة المكافئة للدارة المبّينة بين النقطتين 

 

A- 7R / 2 

B- 3R /7 

C- 5R /6 

D- 2R 

 

 )أربع درجات(: 6التمرين 

في القطار ويترك كرًة تسقط  هذا الشخصة بسرعة ثابتة. يقف ة أفقيّ ك على سكّ في قطار يتحرّ شخص يسافر 

تين مختلفتين.  من يده. وفيما يلي نرسم مواضع الكرة بمرور الزمن في جملتين مرجعيَّ

   

 2الشكل             1الشكل          

A-  ( هو المسار في الجملة األرضيّ 2( هو المسار في جملة القطار والشكل )1الشكل )ة. 

B-  ( هو المسار في جملة 1الشكل ) ّلقطارتتحّرك على مساٍر مواٍز لارة متباطئة مرتبطة بسي. 

C-  ( هو المسار في الجملة األرضيّ 1الشكل )( هو المسار في جملة القطار2ة والشكل ). 

D-  ( هو المسار في جملة مرتبطة بسيارة متسارعة 2الشكل )لقطارتتحّرك على مساٍر مواٍز ل. 

 

 (:أربع درجات) 7التمرين 

وذلك ألربعة أجسام  بداللة الزمن 𝑥ن للمسافة وُمنحنيي 𝑡بداللة الزمن  𝑣للسرعة ن ُمنحنيييعرض الشكل اآلتي 

 . يمكنها الحركة على مستقيم
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A-   ساكن( 1الشكل )الجسم المبّين في. 

B-   حركة منتظمة كيتحرّ ( 2الشكل )الجسم المبّين في. 

C-   منتظمة غيرحركة  كان( يتحرّ 4و )( 3) ينالشكلَ الجسمان المبّينان في. 

D-   ّصحيح السابقة اإلجابات كل. 

 

 

 (:أربع درجات) 8التمرين 

. m.s−1 340ة تنتشر في الهواء بسرعة تساوي لكي ُيحّدد الخّفاش موقع فريسته، ُيرِسُل موجات فوق صوتيّ 

من لحظة إرسالها. فما  ms 20 ها الخّفاش بعد مرورويستشعرالفريسة  عن اتالموج إحدى هذهتنعكس 

 ؟الفاصلة بين الخّفاش وفريستهافة المس

A-  6.8 m 

B-  17 m 

C-  3.4 m 

D-  8.5 m 

 

 

 ت(:ادرجأربع ) 9التمرين 

ة نحو ة شاقوليّ قوّ  Gر في طرفها ، وتؤثّ 6Nتها ة نحو األسفل شدّ ة شاقوليّ قوّ  Hر في طرفها تؤثّ  HGة ساق أفقيّ 

 ؟Fتين لة القوّ عن محصّ  من غيره ر أكثراألشكال التالية يعبّ  . أيّ 3Nتها األعلى شدّ 
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A-  1الشكل. 

B-  2الشكل. 

C-  3الشكل. 

D-  4الشكل. 

 

 (:درجاتسّت ) 10التمرين 

مغمورة القطعة  .cm 10يعرض الشكل المجاور تمثيالً لقطعة من الخشب ذات شكل مكّعب طول حرفه يساوي 

. cm 2تحت السطح الفاصل بين السائلين بمقدار  ةها السفليّ ساكنة بين الزيت والماء، بحيث تقع قاعدتوهي  كلّّياً 

ة والكتلة الحجميّ  kg/m3 800هي  المستخدمة للزيت ؟ )الكتلة الحجميّ للقطعة المستعَملة فما الكتلة الحجمية

𝑔ة  ة األرضيّ وتسارع الجاذبيّ   kg/m3 1000للماء هي  = 10 m.s−2.)  

A-  200 kg/m3    

B-  840 kg/m3 

C-  1200 kg/m3 

D-   900 kg/m3 
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 (:سّت درجات) 11التمرين 

أيضاً( على طاولة أفقّية عازلة بحيث تبعد  kg 1( وكتلة أخرى من النحاس )kg 1توضع كتلة من األلمنيوم )

)ويظّل باقي  من ذّرات كّل منهما يفتقد إلى إلكترون وحيد 0.001. بافتراض أّن 1mإحداهما عن األخرى 

 القّوة الكهربائّية بين الكتلَتين؟ شّدة . ما هيالذّرات معتدالً(

عدد وx 10-19 C 1.6- ، شحنة اإللكترون g 63.5، وللنحاس: g 27 :معطيات: الكتلة المولّية لأللمنيوم

 .NA = 6.022 x 1023 mol -1أفوغادرو 

A- 9 x 109 N 

B- 4.9 x 1016 N 

C- 4.87 x 1022 N 

D- جواب آخر 

 

 (:درجات ستّ ) 12التمرين 

 سرعة جسم يتحّرك على مستقيم بداللة الزمن. أّي العبارات التالية صحيحة؟يبّين المخّطط التالي 

 

A-  تسارع الجسم  بينC  وD تسارعه بين  من أصغرA  وB. 

B-  المسافة المقطوعة بينC  وD  تساوي المسافة المقطوعة بينE  وF. 

C-  المسافة المقطوعة بينD  وE  تساوي ثالثة أضعاف المسافة المقطوعة بينF  وG. 

D-  خطأالسابقة اإلجابات كّل. 
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 (:سّت درجات) 13التمرين 

 المقطع بداللة طوله. رات مقاومة سلك ناقل دائريّ ن الشكل المرفق تغيّ يبيّ 

 

 ، احسب قطر السلك. x 10-4 .m 1.43ة ة مقاومتها النوعيّ السلك مصنوع من مادّ  إذا علمت أنّ 

A- 1 x 10-3 mm 

B- 2 mm 

C- 3.15 m  

D- جواب آخر 

 (:سّت درجات) 14التمرين 

، ُثمَّ Uعلى شكل حرف  توضع كمّية من الماء في أنبوب زجاجيّ 

ى يصبح السطح الفاصل حتّ  ،ليه زيت من إحدى الفتحتين فقطاف إُيض

قاعدة األنبوب كما في الشكل،  بين الماء والزيت واقعاً في منتصف

فما ارتفاع الزيت؟ )الكتلة  cm 2.60ويكون عندئٍذ ارتفاع الماء 

ة للماء هي والكتلة الحجميّ  kg/m3 800هي  المستخدمة للزيت الحجميّ 

1000 kg/m3.) 

A-  3.25 cm 

B-  2.60 cm 

C-  3.40 cm 

D-  7.60 cm 

لالجزء انتهت أسئلة   األو 
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 مسّودةكهذه الصفحة متروكة فارغة عمداً ويمكن للطالب استعمالها 
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 )أربعون درجة(  ياءالكيم -الجزء الثاني

 
 :15التمرين 

نصف القطر الذري ، فإن 19وللبوتاسيوم   17وللكلور 11إذا علمت أن العدد الذري للصوديوم هو 
   للصوديوم يكون:

.A   أصغر من نصف القطر الذري للكلور .B  أصغر من نصف القطر الذري للبوتاسيوم 

.C  أكبر من نصف القطر الذري للكلور .D أكبر من نصف القطر الذري للبوتاسيوم 

.E  التنبؤ بالعالقة بين األقطار الذريةال يمكن  
 
 :16التمرين 

Z(K)  من المعروف أن طاقة التأين األولى للبوتاسيوم م أصغر من طاقة التأين األولى للكالسيو  19
Z(Ca)  : ، فتكون طاقة التأين الثانية للبوتاسيوم20
.A    للكالسيومأصغر من طاقة التأين الثاني .B  للكالسيومأكبر من طاقة التأين الثاني. 
.C  للكالسيوممساوية لطاقة التأين الثاني .D مساوية لطاقة التأين األول للبوتاسيوم. 
.E .اإلجابات األربع السابقة خطأ  

 
 
 :17التمرين 

27يضّم األيون  3
13Al  

.A  10   بروتونا. .B 13   نترونا 

.C 3   إلكترونا. .D 14   نترونا. 

.E  .اإلجابات األربع السابقة خطأ  
 
 :18التمرين 

 : 10لعنصر ذي العدد الذري في ايكون عدد اإللكترونات السطحية 
.A  2        .B 6 
.C 1 .D 8 

.E .اإلجابات األربع السابقة خطأ  
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 :19التمرين 

 ؟ صحيح  التالية  المقوالتأّي من 
    .A   .ينقل السيليكون الكهرباء بشكل أفضل من األلمنيوم 
    .B .يكون الكبريت أكثر كهرسلبية من الكلور 
    .C   شائعة عند عنصر الصوديوم وليس األلمنيوم. 1+تكون حالة األكسدة 
    . .D يكون نصف القطر األيوني لـــCl

Sأكبر من ذاك الخاص بـــ   -
2-. 

    .E .يكون نصف القطر الذري لأللمنيوم أكبر من ذاك الخاص بالصوديوم 
 
 
 :20التمرين 

  يتشكل:، NaOHهيدروكسيد الصوديوم من  ينمع مول  H2SO4 حمض الكبريتإذا تفاعل مول من 
    .A كبريتات الصوديوم  من   نموالNa2SO4. 
    .B  كبريتات الصوديوم  مول منNa2SO4. ويتبقى مول من هيدروكسيد الصوديوم. 
    .C  كبريتات الصوديوم  من  ثالث موالتNa2SO4. 
    .D  كبريتات الصوديوم  مول منNa2SO4. وال يتبقى أي فائض من هيدروكسيد الصوديوم. 
    .E .اإلجابات األربع السابقة خطأ 

 
 
 :21التمرين 

 Clمـا عـــــدد مــوالت 
 و  mol/L 0.148  تركيـ ب  NaClيضــم  mL 250.0 محلـول حممــ  المـــــــــوجودة فـي –

 ؟mol/L 0.212 بتركي    CaCl2كلوريد الكالسيوم 
    .A  0.572 mol. 
    .B 0.090 mol. 
    .C 0.143 mol. 
    .D0.360 mol. 
    .E 0.427 mol. 
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 :22التمرين 

Z(Se)لسيلينيوم في ذرة اعدد اإللكترونات غير المت اوجة إّن    في حالتها األساسية هو: 34

.A  6. .B 4. 

.C  5    . .D 2. 

.E .اإلجابات األربع السابقة خطأ 

 
 

 
 :23التمرين 

 فقط على أيونات الكالسيوم والفوسفات؟ يحتويما هي صيغة المركب المستقر الذي 
.A   Ca2(PO4)3 .B Ca(PO4)3. 
.C  CaPO4     .D  Ca3PO4 
.E Ca3(PO4)2 

 
 

 
 :24التمرين 

و  1s  ،2s، في المدارات الحالة األساسيةلنتأمل عنصرا  ل  سبعة إلكترونات. تترتَّب هذه اإللكترونات، في 
2p  :نقترح أربع طرائق لتوزيع اإللكترونات . 

 

 

  (1)الشكل                   (2)الشكل                       (3)الشكل                      (4)الشكل        

 

 اختر المقولة الصحيحة من بين المقوالت التالية:
   .A  صحيحان. (2)والشكل  (4)الشكل 
   .B  صحيح. (2)فقط الشكل 
   .C  صحيح. (1)فقط الشكل 
  .D  صحيحان. (4)والشكل  (3)الشكل 
  .E .اإلجابات السابقة كلها مرفوضة 

 انتهت أسئلة الجزء الثاني


