
 

 االمتحان الموحد  
 السنة الثانية ثانوي إعدادي

 مادة العلوم الفيزيائية

السنة                                                                              ساعة  واحدة نجاز:مدة اال       ف:...........................االسم الكامل:...................

 16/06/6201بتاريخ:    201 6-2015الدراسية: 

                                                         

 

 

 

      (ن2)                                                                                              يلي: مال ااعط تعريف -1

 ........................................................................................................................................................:قوة العدسة ♦

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

 ..................................................................................................................................................:المسافة البؤرية ♦

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

    (ن2)                                                 ( .2( بعناصر المجموعة )1عناصر المجموعة )بسهم صل  -2

                                  fOA 2     *                 -  صورة بعيدة جدا 

                                     fOA                    *  -  صورة متقايسة مع الشيء 

            fOAf 2   *                 - صورة مصغرة 

                fOA 2    *                 -  صورة مكبرة 

 المسافة البؤرية للعدسة . fو   ̽  والعدسة الشيء الضوئي ̽ المسافة بين OA: ملحوظة

 (ن3) الجواب الصحيح ضع سطرا تحث -3

 يمكن راسم التذبذب من قياس : ♦

                mUالتوتر األقصى  -ب              eUالتوتر الفعال  -أ          

 ولطمتر من قياس :ڨز الايمكن جه ♦

                mUالتوتر األقصى  -ب              eUالتوتر الفعال  -أ          

 لتوتر متناوب جيبي هي : mUوالتوتر األقصى   eUالعالقة بين التوتر الفعال  ♦

 mU =eU×1.41 -ج                mU /1.41  =eU   -ب             mU =eU/1.41  -أ        

 :الدور عبارة عن ♦

  مسافة -ج                           مدة زمنية   -ب                        توتر     -أ        

 :محور التذبذبيمثل المحور األفقي لشاشة راسم  ♦

 السرعة -ج                                   الزمن -ب                          التوتر -أ       

 محور: التذبذبيمثل المحور الرأسي لشاشة راسم  ♦

 السرعة -ج                                   الزمن -ب                          التوتر -أ       

 (ن3) : نعتبر األشكال الممثلة أسفله -4

   

 الشكل الثالث                الشكل الثاني                                                      الشكل األول             

  : سهم كل شكل بما يمثلهب( صل 4-1

  .  عين شخص سليم                 ( يمثل               1الشكل )                               

 . عين شخص مصاب بالحسر              ( يمثل                  2الشكل )                               

 . عين شخص مصاب بعيب طول البصر                  ( يمثل              3الشكل )                               

 ( أعط نوع العدسات التي ينصح باستعمالها لتصحيح عيوب العين الممثلة في كل من الشكلين األول والثالث.4-2

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

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

 ن 10 التمرين األول 
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 نعتبر الشكل الممثل أسفله:

 
 

 ن0.75 : تمادك على معطيات الشكل أعاله ، أتمم الجدول التاليباع -1
 

 (Lالبعد البؤري للعدسة ) (Lبعد الشيء الضوئي عن العدسة ) طول الشيء الضوئي

AB=………cm OA=………..cm f=……….cm 

 ن1.5  . (Lقوة العدسة ) Cاستنتج  -2

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

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

 نAB  .   1للشيء الضوئي (Lالتي ستعطيها العدسة ) 'A'Bأنشئ في الشكل الممثل أعاله الصورة  -3

 ن 0.75   : أوجد مبيانيا مميزات الصورة الممثلة في الجدول التالي -4
 

 بعد الصورة عن العدسة طول الصورة طبيعة الصورة

................................ A'B'=………cm OA'=………..cm 

 .( في هذه الحالةL)العدسة  ما اسم الجهاز البصري الذي تلعب دوره -5

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

 

 
 التذبذب األفقية  لراسم نوصل مربطي مولد بمربطي راسم التذبذب فنعاين على شاشته المنحنى الممثل في الشكل جانبه .نضبط الحساسية

  )   V/div vS 2 =) و الحساسية الراسية  على القيمة  ms/ div ) =5 h(S على القيمة 

 

 

 

 

 

 

 ن 1؟  هذا المولد مربطي بائي بينالتوتر الكهرماهي طبيعة  -1

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

 ن 1  لتذبذب؟للتوتر المعاين على شاشة راسم ا  mU احسب القيمة القصوى -2
....................................................................................................................................................................... 

 ن1 للتوتر المعاين على شاشة راسم التذبذب؟ effU   استنتج القيمة الفعالة -3

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

 ن T   1احسب الدور  -4

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

 ن f   1  استنتج التردد -5

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

 ن 5 التمرين الثاني

 ن 5 التمرين الثالث
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