
 

 

 

 

 

 

  

  ن8:  التمرٌن األول 

  األشعة الضوئٌة          -كهرضوئٌة- االنتشار المستقٌمً مبدأ :  بما ٌناسب اتامأل الفراغ ـ انقل ماٌلً و1
  .x 108 m/s 3 ـ االتجاهات ـ شفاف– مستقٌمٌة - كٌمٌائٌا - 

  .........بٌنما األعمدة الضوئٌة مستقبالت,للضوء....... ٌعد كلورور الفضة مستقبال          ×
 ، فً جمٌع  .............. ٌنتشر الضوء ، وفق خطوطمتجانس،و ...........فً وسط × 

.  للضوء........................... ، وهذا ما نسمٌه ب...................بسرعة ............ 
 .................................الحزمة الضوئٌة عبارة عن مجموعة من × 

. أرسم  أنواع الحزم الضوئٌة و سمها   -  2

  صحٌح أو خطأكتب الجمل التلٌة و ضع أمامها أ ـ3
 ٌأخذ الجسم األسود لون الضوء الذي ٌضٌئه. 
 ٌشتت جسم أبٌض جمٌع األضواء الملونة .
 ًالجسم المضاء عبارة عن منبع ضوئ. 
 ٌنتج عن تبدد الضوء األبٌض طٌف مكون من سبعة أضواء أحادٌة اللون              .
 ٌتعلق لون جسم بالضوء المستعمل إلضاءته. 

 

  ن8:  التمرٌن الثانً 

  من حجاب Cm 6 على بعد  AB  =  3 Cm     نضع جسما ضوئٌا طوله  

  .  Cm 4    علبة مظلمة طولها 

  .  ’A’B ـ أرسم شكال مناسبا على ورقتك ثم أنشئ الصورة 1    

   ’A’B ـ أحسب طول الصورة 2    

   فقط من الحجاب ؟Cm 3 على بعد  AB عند وضع الشًء   ’A’B ـ ماذا سٌحدث للصورة 3    

  فقط ؟Cm 5 عند تعوٌض العلبة السابقة بعلبة أخرى طولها   ’A’B ـ ماذا سٌحدث للصورة 4    

 

  ن4:  التمرٌن الثالث 

       . ـ أحسب المدة الزمنٌة بالثوانً التً ٌستغرقها الضوء لٌصل من نجم إلى األرض إذا علمت أن1    

  .x 109 Km 23652:        المسافة بٌن هذا النجم و األرض هً .

 . ـ عبر عن هذه المدة الزمنٌة بالسنوات2    

 

 
 

 

  ن8:  التمرٌن األول 

وسط شفاف - الجسم الضوئً - أكثر إضاءة -  الحجاب : بما ٌناسب اتامأل الفراغ ـ انقل ماٌلً و1
خطوط -  تبعثه –المحمول - األشعة الضوئٌة - المنابع الضوئٌة األولٌة - واضحة - ومتجانس 
 .ثالثة أنواع-  األرض –الخاص -  ال تنتج الضوء - القمر- مستقٌمٌة 

والمنابع الضوئٌة الثانوٌة هً التً . هً التً تنتج الضوء بنفسها...........× 
 .إال إذا كانت مضاءة.................وال..............

 .........................وهً..................تتكون الحزمة الضوئٌة من مجموعة  من × 
 ........................تسمى................وفق ................ ٌنتشر الضوء فً × 
  ........وغٌر..........المحصل علٌها تكون الصورة حجاب العلبة المظلمةعندما ٌزداد قطر ×
 .تصغر الصورة...............................و........................عندما تزداد المسافة بٌن ×

الجزء غٌر المضاء من الجسم، و الجزء غٌر المضًء على ................... ٌسمى الظل × 
 ............... الشاشة ٌسمى الظل

 ......................بٌن الشمس و ....................... ٌحدث خسوف القمر إذا كانت × 

  صحٌح أو خطأكتب الجمل و ضع أمامها أ ـ2
 ٌشتت جسم أبٌض جمٌع األضواء الملونة .
 ٌأخذ الجسم األسود لون الضوء الذي ٌضٌئه. 
 ًالجسم المضاء عبارة عن منبع ضوئ. 
 ٌتعلق لون جسم بالضوء المستعمل إلضاءته. 
 ٌنتج عن تبدد الضوء األبٌض طٌف مكون من سبعة أضواء أحادٌة اللون              .

 

  ن8:  التمرٌن الثانً 

  من حجاب Cm 4 على بعد  AB  =  2 Cm        نضع جسما ضوئٌا طوله  

  . Cm 6       علبة مظلمة طولها 

  .  ’A’Bـ أرسم شكال مناسبا على ورقتك ثم أنشئ الصورة 1      

   ’A’B ـ أحسب طول الصورة 2      

  ؟Cm 7 عند تعوٌض العلبة السابقة بعلبة أخرى طولها   ’A’B ـ ماذا سٌحدث للصورة 3      

   فقط من الحجاب ؟Cm 5 على بعد  AB عند وضع الشًء   ’A’B ـ ماذا سٌحدث للصورة 4      

 

  ن4:  التمرٌن الثالث 

 ـ أحسب المدة الزمنٌة بالثوانً التً ٌستغرقها الضوء لٌصل من نجم إلى األرض إذا علمت أن    1      

  .x 109 Km 47304:          المسافة بٌن هذا النجم و األرض هً .

 . ـ عبر عن هذه المدة الزمنٌة بالسنوات2      
 

  ثانوٌة إعدادٌة القدس قرٌة با محمد2 السنة 2 األسدس 1فرض محروس   ثانوٌة إعدادٌة القدس قرٌة با محمد2 السنة 2 األسدس 1فرض محروس 
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