
 2 المراقبة المستمرة  

            السنة الثانية ثانوي إعدادي                

     04/6201/ 06خ:بتاري                                                         مادة العلوم الفيزيائية                                                  فوج االسم الكامل:...........................

   201 6-5201السنة الدراسية:                                                                                                                                                                                    دقيقة. 30مدة اإلنجاز:

                       )0pts)1 :ألولالتمرين ا

    (ن20) امأل الفراغ بما يناسب:( 1

 في جميع االتجاهات . ........................تضيء الشمس األرض ألن الضوء 

  ميه مبدأ، وهذا ما نسالضوئيةتسمى األشعة ..................و متجانس وفق خطوط. .......................ينتشر الضوء في وسط...................... 

 للضوء. ..

  انتشار الضوء. ........................يحمل سهما يدل على  ........................يصطلح على تمثيل شعاع ضوئي 

  الضوء  ........................في الفراغ تبلغ.............................................. 

 (ن20) :هاط كل عبارة بما يناسبأقرن بخ( 2

 شاشة علبة معتمة

 

                                      .خلفه الموجودة  رؤية األجسامال بيسمح بمرور الضوء و ال هو الوسط الذي  

 وسط نصف شفاف.  الوسط المعتم 

  تختلف من وسط إلى آخر.  العلبة المظلمة 

 رة مقلوبة لجسم مضيء يسمى الشيء.                                                تعطي صو  سرعة انتشار الضوء 

 (ن20) أجب بصحيح أو خطأ :( 3 

   حقيقية و مقلوبة المحصل عليها بواسطة العلبة المظلمةالصورة  طبيعة             .  ........................ 

   علبة المظلمة.                زداد طول الصورة عند ازدياد طول الي                         ........................ 

                        .كلما ازداد قطر الحجاب يزداد وضوح الصورة                          ........................ 

   ابو الحجيء المض يءال تتغير الصورة عند تغيير المسافة بين الش.                    ........................ 

                                                                                          (ن20)الجواب الصحيح:  ( أحط بإطار4

   نعبر عن القطر الظاهري α إرتفاعه م سلجH و بعده عن العينD   يةتآلبالعالقة: 
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     سرعة انتشار الضوءنعبر عن C  التي يقطعها الضوء بداللة المسافة d و المدة الزمنيةt ه المسافة حسب التي يقطع خاللها هذ 

 ية:تالعالقة اآل

           tdC                                    
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             (ن20) :أتمم مأل الجدول اآلتي (5

 المتباعدة الحزمة الحزمة المتقاربة  الحزمة الضوئيةصنف  

 

 

 

 تعريفها

 

 

 

تتألف من اشعة متوازية فيما 

 .بينها

 

 

 

 

 

  

 

 تـمـثــيـــــلـــــها
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 pts)5(0 :يثانالتمرين ال

  C=300000Km/s الضوء في الهواء هي: علما أن سرعة انتشار

             (ن1.5) .  8min20s هي: التي يستغرقها ضوء الشمس ليصل إلى األرضالمدة الزمنية  علما الشمس و  المسافة بين األرضأحسب ( 1

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

                 (ن1.5)  . 1,28s : هي ليصل إلى األرض القمرضوء  المدة الزمنية التي يستغرقها علما المسافة بين األرض و القمرأحسب ( 2

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

  .وتتوسط األرض الشمس والقمر واحدةمة الى استقععندما يكون كل من األرض و القمر و الشمس  و القمر الشمساستنتج المسافة بين ( 3

                   (ن01)

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

              (ن01)  في الحالة السابقة. و القمرالشمس بين أحسب المدة الزمنية التي يستغرقها الضوء لقطع المسافة الفاصلة ( 4

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

                                   )pts)05 :لثالثالتمرين ا

 مام أ h=20cm طولها  مسطرة ثم وضع,  همن عين  D=50mعلى بعد   العمارة ةشاهدقام بمبها أحمد مارة التي يقطن علحساب ارتفاع ال

       .العمارةرؤية ه تحجب عنبحيث  d=40cm  على بعدو  هعين

                           (ن1) . تعريف القطر الظاهري أكتب( 1

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

                             (ن02) الظاهري للمسطرة. رالقط أحسب  (2

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

              (ن02) عمارة.ارتفاع ال H ستنتجا (3

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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