
  
  

.......................................:االسم  

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

.......................................:القسم  

:............................تاریخ اإلنجاز  

 

1فرض كتابي رقم   

لثانیةفي مادة الفیزیاء الدورة ا  

ةنیاالثالسنة : المستوى  

ساعة واحدة: مدة اإلنجاز  

 نیابة كلمیم 

 الثانویة تكنا اإلعدادیة 

2012/2013السنة الدراسیة   

دمحم ایت عمر. ذ  

 

 b النقطة

 
 

   
    20 

 )نقط 8( :1 تمرین
  ...........................................................................................................: ...........للضوء  مبدأ االنتشار المستقیمي عرف )1

….......................................................................................................................................................................... 
  :أتمم الفراغ بما یناسب  )2

  ........................................و ....... ................................و ......... ....................: .........تصنف الحزم الضوئیة إلى + 
في  رور جزء من الضوء الوارد إلیھبم.........................بمرور الضوء بسھولة بینما یسمح الجسم ......... .................یسمح الجسم + 

 .بمرور الضوء........... .............حین ال یسمح الجسم 
  .؟ أعط مثاال لكل صنف ءما أصناف مستقبالت الضو )3

…..........................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

 ................................: معتم           ……… ……………:  translucide:یلي ما العربیة إلى أو الفرنسیة إلى حول )4
 أجب بصحیح أو خطأ  )5

 أولي الجسم المضاء عبارة عن منبع ضوئي             .  

 ینتج عن تبدد الضوء األبیض طیف مكون من سبعة أضواء أحادیة اللون.  

 جمیع األضواء الملونة سودیشتت جسم أ.  

 إال اللون الذي تحملھ تمتص مصفاة حمراء جمیع األضواء األحادیة اللون. 

 )نقط 8( :2 تمرین
I.  نضيء كرة معتمة بواسطة منبعین ضوئیین في آن واحد وینتج

 .عنھا مجموعة من الظالل أنظر الشكل جانبھ
أتمم الشكل بوضع اسم مناسب لكل رقم مع تلوین مختلف  )1

 الظالل بالقلم الرصاص؟
 S2أو  S1(ما ھو المنبع الضوئي النقطي الممكن مالحظتھ  )2

 :عندما یكون المالحظ في) أم ھما معا
  ب(المنطقة( .........:............................................ 
  أ(المنطقة( :.....................................................  

II.  نضع شيء مضيءAB  طولھAB = 1 cm  أ(أمام حجاب علبة مظلمة في الموضع (OA = 3 cm  حیث عمق العلبة المظلمة) المسافة
 :كما یوضح الشكل cm 3ھو ) بین الحجاب و الشاشة

  

  

  

  .........................................................................................................................................؟صف العلبة المظلمة )1

  )أ(الموضع في  ABاعتمادا على الشعاعین الواردین من طرفي الشيء  AB المضيء لشيءل  ’A’Bصورة في الشكل أعاله أنشئ )2

 ............................................................................................................................؟كیف تتكون الصورة على الشاشة )3

  :ماذا یحدث لھذه الصورة في كل حالة من الحاالت التالیة )4

  ة على مساف) ب(عندما یوضع الشيء في الموضعOA = 5 cm؟................................................................................  
  على مسافة ) ج(عندما یوضع الشيء في الموضعOA = 7 cm؟.................................................................................  
  2 عندما یصبح عمق العلبة ھو cm للشيء  )أ(الموضع  وAB؟.................................................................................. 

  )نقط 3: (3 تمرین
  .Km 000 900 227یعتبر المریخ الكوكب األشبھ باألرض من بین كواكب المجموعة الشمسیة، و یبعد عن الشمس بحوالي 

  ......................................................................................................؟s/Km الفراغ بوحدة سرعة انتشار الضوء في أعط  )1
 .......................................................؟mnثم ب   sكوكب المریخ بوحدة  التي یستغرقھا ضوء الشمس لیصل لحدد المدة الزمنیة   )2

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

  هللا وفقك                                                                                                             نقطة واحدة لحسن تقدیم الورقة: مالحظة

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي




