
مادة : العلوم الفیزیائیة
السنة الثانیة من التعلیم الثانوي اإلعدادي: المستوى
لثانياألسدس ا

المصطفى ریاس      : األستاذ 

  . األشعة الضوئیةھي مجموعة من 
  .ھو أن یكون مضاءا

  .ال یسمح بمرور الضوء بشكل كلي
  .ال یشتت أي أضواء ملونة

  ...........................یشتت

  
  .......................یسمىشریط  ونحصل على

  :نقوم بإضاءة جسم كروي الشكل فنالحظ تكون ثالث مناطق على الشاشة كما یبین الرسم التوضیحي التالي

   

   

عند وقوع ,Km/s0.34و سرعة الصوت ب 

 .إلى المشاھد
...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................  

 
......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................
......................................................... 
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................................. 
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.............................................................................................................................  

(2) ……………………….  

)1( ……………………..

(3)………….…… 

 الشاشة

النقطة المحصل 

:علیھا  

20 

 مادة 
 المستوى
 األسدس ا

 1فرض كتابي محروس رقم
ساعة واحدة : اإلنجاز مدة  

 األستاذ 
 القسم 

 االسم و النسب  

(  

  

ھي مجموعة من    الوسط النصف الشفاف
ھو أن یكون مضاءا   كل حزمة ضوئیة

ال یسمح بمرور الضوء بشكل كلي   عند إضاءة جسم أسود بضوء أبیض
ال یشتت أي أضواء ملونة   من بین شروط رؤیة جسم ما

 
یشتتیمتص جمیع األلوان و ........................أحمر ب عند إضاءة جسم لونھ

  .غیر المضاء من جسمھو الجزء 
  .بمستقیم یحمل سھما یدل على منحى انتشار الضوء......................

ونحصل على ......................اھرة عند اجتیاز الضوء األبیض لموشور یتعرض لظ
  .ھي المسافة التي یقطعھا الضوء خالل سنة كاملة

 .عندما تحجب األرض ضوء الشمس عن القمر.....................

  )قط

نقوم بإضاءة جسم كروي الشكل فنالحظ تكون ثالث مناطق على الشاشة كما یبین الرسم التوضیحي التالي

  .إعط األسماء الموافقة لكل رقم

  إجابتك  )ي(عللالجسم ؟ ما ھو صنف المنبع الضوئي المستعمل إلضاءة

  :المنبع الضوئيھل یتمكن المالحظ من رؤیة 

  1(عند التواجد في المنطقة( ……………………..

  2(عند التواجد في المنطقة( ……………………..

و سرعة الصوت ب  C = 300 000Km/sتقدر سرعة انتشار الضوء في الفراغ  ب

 10Kmباستعمال العالقة� =
�

�
  

إلى المشاھد لیصال و الصوت الضوء كل من الزمنیة التي یستغرقھا
..........................................................................................................

......................................................................................

 ماذا یثیر انتباه المشاھد أوال أھو سماع الرعد أم رؤیة البرق؟علل إجابتك
..........................................................................................................

  )قط

 .تعتبر العلبة المظلمة تطبیقا لمبدأ اإلنتشارالمستقیمي للضوء 
 : 

.............................................................................................................................
.......................................................................................................................

  . A’2B’2و A’1B’1أتمم الرسمین جانبھ مبینا كیفیة الحصول على الصورتین 

A’1  وA’2B’2 

........................................................................................  
................................................................................. 

………………………………………………........ 
 استنتج العامل المؤثر على أبعاد الصورة المكونة 

……………………………………….. 

.............................................................................................................................

........................................................................................................................

 أذكر عوامل أخرى تؤثر في الصورة المحصل علیھا على

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

…………………….. 

 

 ثانویة العیون اإلعدادیة-السیفة
 نیابة الرشیدیة

2013-2012 :   الموسم الدراسي 
: الرقم الترتیبي  

)قطن8:(التمرین األول

  :صل بسھم بما یناسب )1

الوسط النصف الشفاف 
كل حزمة ضوئیة 
عند إضاءة جسم أسود بضوء أبیض 
من بین شروط رؤیة جسم ما 

:ناسبمأل الفراغ بما یا )2
عند إضاءة جسم لونھ 
ھو الجزء ..................... 
......................نمثل  
عند اجتیاز الضوء األبیض لموشور یتعرض لظ 
ھي المسافة التي یقطعھا الضوء خالل سنة كاملة...................... 
.....................یحدث  

)قطن7:(التمرین الثاني

(Iنقوم بإضاءة جسم كروي الشكل فنالحظ تكون ثالث مناطق على الشاشة كما یبین الرسم التوضیحي التالي

إعط األسماء الموافقة لكل رقم )1

ما ھو صنف المنبع الضوئي المستعمل إلضاءة )2

ھل یتمكن المالحظ من رؤیة  )3





(IIتقدر سرعة انتشار الضوء في الفراغ  ب

10Kmصاعقة على بعد 

الزمنیة التي یستغرقھا أحسب المدد )1
..........................................................................................................

..........................................................................................................

ماذا یثیر انتباه المشاھد أوال أھو سماع الرعد أم رؤیة البرق؟علل إجابتك )2
..........................................................................................................

)قطن5:(ثالثالتمرین ال

تعتبر العلبة المظلمة تطبیقا لمبدأ اإلنتشارالمستقیمي للضوء 
 : المظلمة عرف العلبة )1

.............................................................................................................................
..............................................................................................

أتمم الرسمین جانبھ مبینا كیفیة الحصول على الصورتین  )2

1B’1قارن الصورتین  )3

........................................................................................
.................................................................................

……………………………………………….
استنتج العامل المؤثر على أبعاد الصورة المكونة  )4

..………………………………………على الشاشة

.............................................................................................................................

...........................................................................................

أذكر عوامل أخرى تؤثر في الصورة المحصل علیھا على )5

 .ةشاشة العلبة المظلم 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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