
 
 

 

 

0203-0200األولمبياد العلمي السوري    

 مفردات املواضيع املعلوبة يف الأوملبياد اموظين يف امفزيايء 
 (مرحةل امخصفيات املرنزية)

ع1 املوائ ثوازن   . 

 .املاهومرت ، املس خعركة الأواين، واحدات كياس امضغط،   يف سائل أأو غاز امضغط

 امثلل امظاهري.   دافؼة أأرمخيدس.   كاهون امضغط يف امسوائل املخجاوسة.

 

املياكهيم2  . 

. امدسارع الآين، امدسارع اموسعي. املسافة اموسعية امرسػة،  املسار،  املخحرك اجلسم ، امساهن جلسم، ا املرجع اجلسم ،احلرنة

ة ابهخظام،   امسلوط احلر.وامفاصةل، شؼاع الؤزاحة، احلرنة املس خلمية املنخظمة، احلرنة املس خلمية املخغّير

 .امثلل ، امكذةل ، واحدة كياس املوة، املوة غنارص

 .امفؼل رد كوة ،امفؼل كوة ، املوى حمصةل

 .امسامب امؼمل املوجب، ملامؼ

 .الآمية امفائدة املائل، املس خوي امرافؼة،: امبس يعةت الآل 

سفني  .واحملور امؼجةل .امروافع – امبكرات -الؤ

ىل املوة ، حتليلاملخالكية املوى  .مذؼامدثني مرهبخني اؤ

 مذؼاهس خني جبهخني مذوازيخني كوثني حمصةل غنارص، واحدة جبهة مذوازيخني كوثني حمصةل غنارص، املخوازية املوى

ة غزم  .املوة ذراع - ادلوران حمور – املور

 .املزدوجة ذراع – املزدوجة غزم – املزدوجة

  .صلب جسم ثلل مرنز

 .صلب جلسم الاوسحايب امخوازن رشط

 .صلب جلسم ادلوراين امخوازن رشط

 .صلب جسم ثوازن

 .املعلق امخوازن ، امللق امخوازن ، املس خلر مخوازنا

  . املروهية اماكمنة امعاكة .امثلاميرة اماكمنة امعاكة

ىل اماكمنة امعاكة حتول  .وابمؼكس حرهية ظاكة اؤ

 .املياكهيكية امعاكة مصوهية

 .املخجددة غّي وامعاكات املخجددة امعاكات،  احلرهية امعاكة

 .وامخواحر ادلور :والاهزتازية ادلورية احلرنة

 كواهني هيوحن. 

أمواج3 امضوء وامصوت وال  . 



 
 

ها اميت الأخيةل صفات، امومهي واخليال احلليلي اخليال، الاهؼاكس كاهوان، امضوء اهؼاكس ماهما ملأجسام املرااي جشّكر  .أأ

 يف الاهؼاكس. املرأآة ملس خوية، املرأآة امكروية.   دياكرت كاهوان

 كاهون جشكيل الأخيةل بواسعة املرأآة امللؼرة.

ها اميت الأخيةل صفات :امؼدسة   . امؼدسات جشّكر

 امبس يط.، امعيف املريئ، ثبدد امضوء يف املوشور، امضوء املرهب، امضوء ثبدد امضوء يف املوشور -املوشور 

شؼاػات  .املرئية غّي الؤ

 – امكهرظيس ية املوجة – املياكهيكية املوجة – املوجة ظول – امعومية املوجة – امؼرضية املوجة – املوجة

 .املوجة وظول املوجة اهدشار رسػة بني امؼالكة. املوجة اهدشار رسػة

 امصوثية، الأمواج حتت امصوثية، امصدى.شدة امصوت، ارثفاع امصوت، ظابع امصوت، املدى املسموع، الأمواج فوق 

 

حل. 4  رارة وامعاكةا

سمل  -لكفن سمل -سالمل احلرارة ) سمل سلس يوس، امنوغية احلرارة ، احلرارية امسؼة ، احلرارةيس ملاي ،احلرارة درجة ، احلرارة مكية

 فاهرهنايت(

 ظرق اهدشار احلرارة.  امؼالكة بني ثغّير درجة احلرارة ومكية احلرارة املكدس بة.

 .امعويل المتدد مؼامل -احلليلي المتدد -امظاهري المتدد -احلجمي المتدد -امعويل لمتدددد الأجسام ابحلرارة: امت

 

رابء واملغناظيس ية. 5  امكه

  .املخواصل امكهرابيئ امخيار أآاثر، امكهرابء مكية، امخيار شدة: املخواصل امكهرابيئ امخيرار

،  مذغّية ملاومة – اثبخة ملاومة - الأوم - أأوم كاهون –حساب كمية امللاومة امكهرابئية مبؼرفة امللاومة امنوغية  كهرابئيةام لاومةامل

 املودل امكهرابيئ املس متر، املوة احملرنة امكهرابئية وامللاومة ادلاخلية ملودل. وصل امللاومات ػىل امدسلسل ووصلها ػىل امخفرع.

الاس خعاػة امكهرابئية، امعاكة امكهرابئية اميت يلدهما مودل، امعاكة امكهرابئية املس هتلكة يف ، فومت ملياس – اممكون فرق

 ملاومة.

 .  املغناظييس احللل خعوط، املغناظييس احللل شؼاع 

  .كوة امخأأثّي املخبادل بني حشنخني

ل ىل امكهرابئية امعاكة حتور  حرهيرة ظاكة اؤ

 
اء . 6  الأرض وامفض

هواهب اجملموػة امشمس ية، اجملموػة حرنة الأرض حول امشمس، حرنة املمر حول الأرض، اخلسوف وامكسوف، املد واجلذر، 

 امشمس ية واجملرة.

 

 

 


