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 الشكل 1

 :لتبدأ مراسیم التعذیب
ق ھؤالء قوموا بحر
  .المجرمین

 ماھذا الجھاز الذي بحملھ؟

ي سیؤدي إنھ الجھاز الذ
شتعال النار تحت إلى ا

 أقدامنا

  رباااااااه!

  الفیزیائیةالعلوم:مادة
    الثانياألسدوس   2فرض محروس رقم : 

  :اجب بصحیح أو خطأ)نقط 8:   (

 .....................ینتشر الضوء وفق خطوط منحنیة
  ..........................من مائة شعاع ضوئي

....تسمى التقنیة التي یعتمدھا المھندس المساح لتحدید مستویات األرض بالتمریر الضوئي 
  .........................حدوث ظاھرة الخسوف یوجد القمر في الظل المحمول للشمس

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

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

الجسم المضاء, الیمكن , مستقیم, الشاشة, سھم " :إمأل الفراغ بمایناسب من الكلمات التالیة
....................یحمل...................ولكننا نمثلھ ب , عزل شعاع ضوئي تجریبیا

....................................الظل المحمول على  بینما............................... 

المبینة في الشكل أسفلھ)4(و) 3(و) 2(و) 1(سّم المناطق )5:صورة باسم الطور المناسب لھا

 )منفصالن Bو   Aالجزءان ()
  یمي للضوء 

......................................................................................................................  
 )1الشكل ( .Bو Aأتمم مسار األشعة الضوئیة الواردة من النقطتین 

  ........................؟ المحصل علیھا
  العلبة المظلمة؟أردنا أن تكبر الصورة ھل یجب أن نبعد الشمعة أم أن نقربھا من 

..............................................  
  طرف المشاھدة من
  و كریم علل جوابك برسم األشعة 

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

  العملیة التي یقوم بھا سعد 
............................................  

  .عین على الشكلین المركز البصري والمحور البصري لكل عدسة
  :واقترح تمثیال لكي نوع

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

  .............................................؟ كیف نحددھا تجریبیا؟ 
.................................................................................................. 

  .أتمم مسارات األشعة الواردة على العدستین
إذا علمت أن   ........................................؟  ’Fوالنقطة  Oماذا نسمي المسافة بین مركز عدسة 

.............................................................................................................................
................................................................................................أحسب مسافتھا البؤریة  

.............................................................................................................................؟ علل جوابك 

  : اقرأ المقاطع التالیة)نقط
 من زجاج ومحدود بوجھینإذا علمت أنھ   الجھاز المستعمل

  ................................سمیك عند الوسط ورقیق في الحافتین
 .................النقطة التي تتجمع فیھا األشعة الواردة من الشمس؟ 

 كیف سیحدث كبیر القریة الحریق تحت أقدام تانتان ورفاقھ؟
..................................................................................................  

.................................................................................................  
 م ترك قطع الزجاج ملقاة في الغابة بعد القیام بنزھة فیھا؟

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

 ھالل متعاظم 
 ھالل متضائل 
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 الشكل 2

ماھذا الجھاز الذي بحملھ؟

إنھ الجھاز الذ
إلى ا

أقدامنا

! التقل ذلك

  ....................:...االسم
  ......................:النسب
  2/2:القسم
  ............:الرقم

: الموضوع

 
 
 
 
ن2  
 
 
 

ن0.5  
ن0.5  
 
 
 

ن2.5  
 

 

ن1.5  

ن1  

:   (التمرین األول  )1
ینتشر الضوء وفق خطوط منحنیة  ) أ

من مائة شعاع ضوئيالحزمة الضوئیة تتكون   ) ب
تسمى التقنیة التي یعتمدھا المھندس المساح لتحدید مستویات األرض بالتمریر الضوئي ) ب
حدوث ظاھرة الخسوف یوجد القمر في الظل المحمول للشمسعند )ج

  :عرف مایلي )2
...............................................................................................:العدسة الرقیقة 

...........................................................................................................................:المساة البؤریة 

إمأل الفراغ بمایناسب من الكلمات التالیة )3
عزل شعاع ضوئي تجریبیا.............................. 

............................... یتكون الظل الخاص على  

صورة باسم الطور المناسب لھابخط كل  صل )4

  

  

  ن0.5
  
  ن0.5

  ن0.25
  ن0.5
  
  
  

  ن1
  
  
  
  
  ن0.5

  
  

  ن0.5
  

  ن1
  
  

  ن1
  

  ن0.5 
  ن0.25

  ن0.5
  ن0.5
  ن0.5

)نقط 8:   (التمرین الثاني 
-A  1 (یمي للضوء ذكر بمبدأ االنتشار ألمستق

............................................................
أتمم مسار األشعة الضوئیة الواردة من النقطتین  )2

المحصل علیھاكیف ھي الصورة ) 3
أردنا أن تكبر الصورة ھل یجب أن نبعد الشمعة أم أن نقربھا من إذا) 4

....................................................................
المشاھدة منما ھي الورود  -أ) 5
و كریم علل جوابك برسم األشعة سعد 

  .الضوئیة المناسبة
.................................:بالنسبة لكریم
..........................................:بالنسبة لسعد

العملیة التي یقوم بھا سعد  اذا تسمىم -ب
..........................................وكریم ؟

-Bنعتبر العدستین جانبھ :  
عین على الشكلین المركز البصري والمحور البصري لكل عدسة) 1
واقترح تمثیال لكي نوع حدد صنف كل عدسة) 2

.......................................................... L1بالنسبة للعدسة  
.......................................................... L2بالنسبة للعدسة

؟ كیف نحددھا تجریبیا؟  ’Fماذا تمثل النقطة  ) 3
..............................................................................................

أتمم مسارات األشعة الواردة على العدستین) 4
ماذا نسمي المسافة بین مركز عدسة ) 5

.............................................................................................................................
  C=25ھي  L3قوة عدسة مجمعة ) 6
؟ علل جوابك L3أم  L1أي العدستین أقوى ) 7

  
  

  ن1
  
  
  ن0.5
  ن1.5
  
  
  

  
  ن1

نقط 4:  (التمرین الثالث 
الجھاز المستعمل بماذا یذكرك )1

سمیك عند الوسط ورقیق في الحافتینو
النقطة التي تتجمع فیھا األشعة الواردة من الشمس؟  ماذا تسمى )2
كیف سیحدث كبیر القریة الحریق تحت أقدام تانتان ورفاقھ؟ )3

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

م ترك قطع الزجاج ملقاة في الغابة بعد القیام بنزھة فیھا؟لماذا یوصى بعد )4
.................................................................................................
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