
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات جامعية اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/35                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات جامعية في مادة فيزياء ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/35physics                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات جامعية في مادة فيزياء الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/35physics1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات جامعية اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade35                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae/35
https://almanahj.com/ae/35
https://almanahj.com/ae/35physics
https://almanahj.com/ae/35physics
https://almanahj.com/ae/35physics1
https://almanahj.com/ae/35physics1
https://almanahj.com/ae/grade35
https://almanahj.com/ae/grade35
https://t.me/almanahj_bot
https://t.me/almanahj_bot
http://www.tcpdf.org


Page: 1 of 17 Publication Date: September 2019 

 اختبار اإلمارات القياسي للقبول الجامعي في علم الفيزياء
 الوصف العام لالختبار 

 90ومدته قائم على الحاسوب علم الفيزياء في : اختبار اإلمارات القياسي للقبول الجامعي وصف االختبار
يحدد مدى جاهزية الطالب للدخول إلى و ، كمافيزياءفي علم ال 12طالب الصف  كفاءةويقيس مدى دقيقة 

( 1رئيسية: ) مجاالت ثالثةعلى  فيزياءمارات القياسي في علم الالكليات الجامعية. يحتوي اختبار اإل
بعشوائية األقسام  . يمتاز االختبارالقوة والحركة( 3؛ )الطاقة وتحوالت الطاقة( 2؛ )أساسيات الفيزياء

حيث تظهر ساعة على الشاشة   ،محّدد الزمن بواسطة الحاسوب االختبار واألسئلة والخيارات كما أن
.تبقى لالختبار طول زمن االختبارتشير إلى الزمن الم    

دقيقة  90  زمن االختبار:  

 أساسيات الفيزياء  (1)

الطاقة وتحوالت الطاقة  (2)
 لقوة والحركةا (3)

 مجاالت المحتوى 

األسئلة:  طبيعة اختيار من متعدد   

 اآللة الحاسبة:  مسموحة

  فيزياءاختبار اإلمارات القياسي للقبول الجامعي في علم ال

 الدرجة وصف الدرجة
درجة عالية من اإلتقان: تم اعداد الطالب في هذا المستوى بشكل جيد لمساقات 

.على المستوى الجامعي فيزياءال  

+1500  

 فيزياءاعداد الطالب في هذا المستوى بشكل م رضي للبدأ في مساقات الإتقان: تم 
  .في السنة األولى من المستوى الجامعي

1475-1100  

مساقات ل إتقان بالحد األدنى: تم اعداد الطالب في هذا المستوى بالحد األدنى
  .في السنة األولى من المستوى الجامعي فيزياءال

1075-900

 الطالب في هذا المستوى اإلتقان الكافي للمعرفة القبلية لمساقاتأساسي: ال يمتلك 
وربما هم بحاجة إلى   السنة األولى من المستوى الجامعي الفيزياء على مستوى

 دعم ومساعدة إضافية. 

875-700

يحتاج للتحسين: يحتاج الطالب في هذا المستوى إلى دعم تعليمي إضافي في 
ساسية على المستوى الجامعي قبل البدأ في أيٍ من األ فيزياءال هاراتمفاهيم وم
على مستوى السنة األولى الجامعية.  فيزياءمساقات ال  

675-500

العام:  يحتاج الطالب في هذا المستوى إلى دعم  فيزياءمعرفة متواضعة في علم ال
األساسية. فيزياءكثف في مفاهيم ومهارات التعليمي م    

<500 

للتدریب على اختبارات إمسات تواصل معنا

برنامج نخبة الطالب 
للتواصل والحجز 

https://t.me/elitestudentsae
واتساب0523687275  
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الفيزياء علملقياسي للقبول الجامعي في اختبار اإلمارات ا  

الختبار ل العام وصفال  

 : مجاالت المحتوى 1ُملحق 

معرفتها   12المحتوى الخاص بها والتي يجب على طالب الصف  خصائصالرئيسية و مجاالتتالياً ال
 ة من هذا االختبار. جو  للوصول إلى التوقعات المر  

 

 أساسيات الفيزياء: 1مجال المحتوى

والتي يحتاج الطالب إتقانها من أجل حل المسائل  ضروريةمهارات الرياضيات العلى  مجاليحتوي هذا ال
على تعريفات الكميات الفيزيائية، والوحدات وأنواعها.  مجالالفيزيائية بكفاءة وفاعلية. كما يحتوي هذا ال

ادالت قابلة للحل سواًء كانت قدرة المتقدمين لالختبار على تحويل المسائل إلى مع مجاليختبر هذا ال
 المسألة مقدمة بالنص المكتوب أو بالرسم التوضيحي لسيناريو من واقع الحياة.  

 خصائص المحتوى 

  الكميات الفيزيائية المتجهة والكميات غير المتجهي ميز بين . 
 تعامل مع المتجهات والعمليات الرياضية على المتجهاتي . 
 لوبة للمسائل الفيزيائية مثل الدوال المثلثية، األرقام المعنوية والترميز تقن المهارات الرياضية المطي

 العلمي ... الخ. 

 ول سيناريوهات المسائل الفيزيائية من الحياة الواقعية إلى مسائل رياضية قابلة للحل ) بناء يح
 المعادالت(. 

 

 الطاقة وتحوالت الطاقة: 2 مجال المحتوى

الطاقة وكيفية تحول أشكال الطاقة المختلفة من شكل إلى آخر وذلك حسب مفهوم على  مجاليحتوي هذا ال
قانون حفظ الطاقة، ويشمل ذلك : الطاقة الحركية، أنواع مختلفة من طاقة الوضع، الطاقة الحرارية، ... 

على العالقة بين الشغل الم نجز على جسم ما والتغير في طاقة  مجالالخ. عالوة على ذلك، يحتوي هذا ال
 الطاقة سواًء كانت تحت تأثير قوة محافظة أو قوة غير محافظة. -جسم نفسه والتي ت مثل بنظرية الشغلال

الدوائر الكهربائية والمجال المغناطيسي والعالقة بين الكهرباء والمغناطيسية وكيف  مجالكما يشمل هذا ال
تغير ي ولد تياراً كهربائيا محثياً.  أن الشحنات المتحركة ت ولد مجاالً مغناطيسياً وأن المجال المغناطيسي الم 

كذلك على مصادر مترددة  والتي بدورها ت نتج أمواجاً حيث تعمل هذه األمواج على  مجاليحتوي هذا ال
نقل الطاقة من مكان إلى آخر سواًء كان ذلك خالل وسط ما أو الفراغ. ويحتوي كذلك على البصريات 

عكس من المرايا والعدسات يشكل أنواع مختلفة من الصور واألدوات البصرية وكيف أن الضوء المن
 اعتماداً على نوع األداة البصرية وموقع الجسم  من األداة البصرية. 
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 خصائص المحتوى 

 قانون حفظ الطاقةتخضع لأن جميع تحوالت الطاقة  هم يف 

  خالل األشكال الميكانيكية والكهرومغناطيسية من يفهم أن تحوالت الطاقة يمكن أن تحدث
 والنووية والحرارية 

  يعرف أن طاقة الوضع هي الطاقة التي يمتلكها الجسم نتيجة موقعه أو حالته ضمن الجاذبية
 األرضية و المرونة  

 يعرف أن طاقة الحركة هي الطاقة التي يمتلكها الجسم نتيجة حركته 
  المثالي هو عبارة عن مجموع طاقات الحركة والوضع المجهرية وهو يفهم أن النظام الميكانيكي

 ثابت
   نجز شغل من النظام ، فإن هناك تغير في الطاقة الكلية للنظاميفهم أنه عندما ي 
 فهم أن الشغل الم نجز ضد االحتكاك يؤدي إلى زيادة في الطاقة الداخلية للنظامي 
  غل أو الطاقة المستهلكةالمعدل الزمني إلنجاز الشهي يعرف أن القدرة 
   لد مجاالً مغناطيسياً وّ يعرف أن الشحنات الكهربائية المتحركة ت 
 يفهم أن جميع المواد ت ظهر مدى معين من الموصلية 
  يفهم أن العوامل المؤثرة في مقاومة الموصل هي الطول، ومساحة المقطع ودرجة الحرارة

 والمقاومية
  مغلق حيث يتواجد بها تيار كهربائييفهم أن الدائرة الكهربائية هي مسار 
  يفهم أن مكونات الدائرة الكهربائية يمكن أن تتصل ببعضها على التوالي أو على التوازي 
 يعرف أنه يمكن تحديد  القدرة الكهربائية والتيار الكهربائي للدوائر الكهربائية 
 اً يعرف أن النظام المتذبذب يولد أمواج  
  يعرف أن األمواج تحمل طاقة ومعلومات بدون نقل الكتلة 
  يفهم أن األمواج تتضمن خصائص السعة الموجية والطول الموجي والتردد والزمن الدوري

 والسرعة الموجية والطور
  يعرف أن األمواج الميكيانية تحتاج إلى وسط مادي لكي تنتقل من مكان إلى آخر 
 جاه الذي تهتز به الجسيمات في وسط ما حول موضع االتزان يفهم أن األمواج مصنفة حسب االت

 نسبة إلى اتجاه انتشار الموجة 
 الطبيعي  النظام يعرف أن الرنين يحدث عندما يتم إنتقال الطاقة إلى النظام بتردد 
 بين وسطين ، يحث االنعكاس واالنتقال واالمتصاص  فاصليعرف أنه عندما تصطدم الموجة بال 
 المطلق لالنكسار يتناسب عكسياً مع سرعة الموجة يعرف أن المؤشر 
  ميع ترددات اإلشعاع الكهرومغناطيسي تنتقل بنفس سرعة الضوء في الفراغجيعرف أن 
  يعرف أن الحيود يحصل عندما تمر األمواج بحاجز أو تمرعبرفتحات 
 أ التراكب يفهم أن عندما تلتقي موجات ذات طبيعة متشابه، يمكن تفسير التداخل باستخدام مبد 
  يفهم أنه عندما يكون مصدر موجات ومراقب في حركة نسبية، فإنه يحدث إزاحة في تردد

 الحظة  الموجات الم  
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 القوة والحركة : 3 مجال المحتوى

يحتوي هذا المجال على أساسيات الحركة، مثل التعامل مع الكميات الفيزيائية للحركة ) اإلزاحة، السرعة 
المتجهة والتسارع( سواًء كان ذلك بشكل رياضي أو بالرسومات والتمييز بين الحركة المنتظمة والحركة 

م في مستوى أفقي، مستوى كما يتضمن حركة األجسام في  بعد واحد ، مثل حركة األجساغير المنتظمة. 
كة الدورانية رالمقذوفية والح ة، باإلضافة إلى الحركة في بعدين مثل الحركعمودي أو مستوى مائل

على الطلبة تحديد القوى التي تسبب هذه الحركة ويستخدم قوانين والحركة الدائرية وحركة الكواكب. 
المجموعات من القوى. ويتضمن كذلك  نيوتن في الحركة لدراسة سلوك هذه األجسام تحت تأثير هذه

الجزء الحديث من علم الفيزياء مثل الفيزياء النووية والفيزياء الكمية، التي هي مفتاح لفهم الذرات 
 متصاص، السلوك الكيميائي وخصائص أخرى. والجزيئات ويشمل ذلك تركيبهم وأطياف اإلنبعاث / اإل

 خصائص المحتوى 

 طية يمكن أن يسافر بسرعة ثابتة أو تسارع يفهم أن الجسم في الحركة الخ 
 يفهم أن األجسام الساقطة بشكل حر تتسارع بسبب قوة الجاذبية األرضية 
 يعرف أن مسار المقذوف هو نتيجة لألثر المتزامن من المركبات األفقية والعمودية للحركة 
  يفهم أن زمن طيران المقذوف يعتمد على المركبات العمودية للحركة 
 األفقية للحركة وعلى زمن الطيران ةاإلزاحة األفقية للمقذوف تعتمد على المركب يعرف أن 
 ( يفهم أن القصور الذاتي للجسم يتناسب طردياً مع كتلة الجسمNFL) 
  عندما تكون محصلة القوى على نظام تساوي صفر، فأن النظام في حالة إتزان أنه يعرف 
 لة يفهم أن القوى غير المتزنة تسبب تسارع للكت 
  يعرف أن الوزن هو قوة الجاذبية التي يجذب بها الكوكب األجسام 
  اإلستطالة أو اإلنكماش للزنبرك يعتمد على ثابت الزنبرك أن يفهم 

 إلى تسارع مركزي  ؤديت   حيث ىالمركزية هي محصلة قو ةيعرف أن القو 

 يعرف أن االحتكاك الحركي هو قوة ت عاكس الحركة 

 الجسم ويؤدي إلى التغير في الزخم  يفهم أن الدفع يؤثر على 

  يفهم أن القوى تحدث في أزواج الفعل/ رد الفعل 

  يعرف أن الزخم هو كمية محفوظة في النظام المغلق 

 يفهم أن شدة المجال الكهربائي واتجاهه يحددان باستخدام شحنة نقطية اختبارية 

  القوى الكهربائية والمغناطيسية يعرف أن قوى الجذب هي الوحيدة التي تكون قوى جذب بينما
 ممكن أن تكون قوى جذب أو تنافر

   نتج ة يعرف أن قانون التربيع العكسي ينطبق على المجال الكهربائي ومجال الجاذبية األرضية الم 
 بواسطة مصادر نقطية

 يفهم أن حاالت المادة والطاقة محددة بقيم منفصلة 

   ي وشبه  النووي(ة على مستويين ) الذركممّ يعرف أن الشحنة م 

   زم منفصلة تسمى فوتونات يعرف أن في طاقة المستوى الذري  ت بعث أو ت متص في ح 

  يعرف أن طاقة الفوتون تتناسب مع تردده 

  يعرف أن طاقة المستوى الذري والمادة  ت ظهر خصائص كل من األمواج والجسيمات 
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  يفهم أن الطاقة والكتلة والشحنة محفوظين على جميع المستويات 

 يفهم أن النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات قد تطور من محاوالت تفسير طبيعة الذرة 

  يفهم أن سلوك وخصائص المادة، من المستوى المجهري إلى المستوى الكوني، هي مظاهر من
 هيكلها الذري

 ساسية هي المسؤولة عن ظهور وسلوك األجسام في الكون يفهم أن مجموع التفاعالت األ 

  يفهم أن المصدر الرئيسي لجميع الطاقة في الكون هو تحوالت الكتلة إلى طاقة 
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Answer Key: 

1. 5.8  

2. 12/13 

3. Weight 

4. X=-46.07, y=41.49 

5. uv= -7.18 

6. bar magnet 

7. 10 W 

8.  

 
9. 240 Ω 

10. 27 m/s 

11. resonance 

12. twice the speed 

13.  

14.  
15. 0 m 

16. 16 m/s 

17. decreases 

18.  
19. quadrupled 

20. frequency 


