




 

 0795360003 ميز يف الفيزياءتامل األستاذ معاذ أمجد أبو يحيى

 

 : الضوء •

 

•

•

؟  اذكرهمامصادر الضوء إلى نوعين  تصنفسؤال:         

•

•

األجسام التي نراها إلى نوعين اذكرهما ؟ تصنف سؤال:         

1 - 

2 - 

ما هي خصائص الضوء ؟ سؤال:         

1 -         2 - 

3 -       4 - 

انس ؟ وضح ما املقصود بالشعاع الضوئي والوسط املتجسؤال:         

•

•

•

الفصل الثاني: انعكاس الضوء

 خصائص الضوء (:1-2األول )الدرس 
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•

•

•

ما هي اكبر سرعة انتقال للضوء ويف أي وسط تكون ؟ سؤال:         
3 ×  108

•<<<

 بين أن الضوء أحد أشكال الطاقة ؟ . 1
 

 اذكر خصائص الضوء ثم وضحها . 2
1 -         2 - 

3 -       4 - 

 املتجانس وصّف سرعة الضوء فيه. وضح املقصود بالوسط الشفاف . 3

  ثم تغمض عينيك، ما ثواني  5  عندما تنظر إلى مصباح فتيل التنغستن املتوهج مدة. 4
اإلبصار باستخدام هذه تشاهده عندئذ؟ بّين كيف وضح الحسن بن الهيثم نظريته يف  الذي

التجربة

 :(1-2)حلول أسئلة مراجعة الدرس 
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 : انعكاس الضوء

•

يمكن تصنيف االنعكاس إلى نوعين حسب طبيعة السطح الذي يسقط عليه سؤال:         
الضوء ، ما هو أنواع االنعكاس ؟ 

◄

◄

•

•

•

•

 انعكاس الضوء (:2-2) الثانيالدرس 
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•

ما هما قانونا االنعكاس ؟ سؤال:         

: هل ينطبق قانونا االنعكاس يف حالة االنعكاس غير املنتظم؟ فّ  سر  ( فكر) سؤال         
إجابتك مستعًينا بالرسم؟ 

أكمل بالرسم مسار الشعاع الضوئي يف الحاالت اآلتية : :  سؤال         
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 املقصود بانعكاس الضوء ؟ وضح . 1

 اذكر نص قانوني االنعكاس. . 2

عند  ير منتظم )مع ذكر الدليل الذي اعتمد عليه(بين نوع االنعكاس إن كان منظما أم غ. 3
 سقوط الضوء ىلع كل من السطوح اآلتية :

 . زجاج النافذة : 
 . ملعقة الطعام : 

 غالف الكتاب :
 . الحاسوب : السطح الخارجي لسطح 

 . جسم اإلنسان :

أكمل مسار الشعاع الضوئي بعد انعكاسه عن املرآتين يف كل من الحالتين ) أ، ب( . 4
 :  الشكل املبينتين يف

 :(2-2)حلول أسئلة مراجعة الدرس 
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 املرآة املستوية 

•

 •

•

ما هي صفات الخيال املتكون عن املرايا املستوية ؟ سؤال:         

1 -    

2 -  

3 -     

4 - 

 املرايا املستوية (:3-2) الثالثالدرس 
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ملاذا تكتب كلمة اسعاف مقلوبة ىلع مقدمة سيارة األسعاف بينما تكتب سؤال:         
 بشكل صحيح ىلع الجوانب والخلف ؟ 

ما هي استخدامات املرآة املستوية ؟ سؤال:         

1 -  

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

بماذا تختلف مرآة طبيب األسنان املستوية عن املرايا العادية املستوية ؟ سؤال:         

ما هو البيرسكوب ؟  سؤال:         

 بّين أهمية استخدام هذا الجهاز يف الغواصات قديماسؤال:         
ت الحديثة؟ وما الجهاز التكنولوجي البديل الذي يستخدم يف الغواصا
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ة ؟ املتكونة يف املرآة املستوي اذكر صفات األخيلة. 1
 

يوضح الشكل سهما موضوعا أمام مرآة مستوية، باستخدام الرسم حدد مكان خيال .  2
السهم فيها

 اذكر استخدامين للمرآة املستوية . 3

عندما تجلس يف صالون الحالقة فتشاهد خيال رأسك من الخلف بوساطة مرآتين . 4
سم،   30  ة خلفك ىلع بعدذا كانت األولى أمامك ىلع بعد متر ونصف، والثاني إ مستويتين، 

 ؟ تشاهده ملؤخرة راسك عنك  كم سيكون بعد الخيال الذي

30   

150 +30 +30    =210

210 

150 210+150   =360  

 :(3-2)حلول أسئلة مراجعة الدرس 
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  الكروية :املرآة 

؟  أذكرهما عينإلى نوسطح العاكس لل تبعًاايا الكروية  ُتصنف املرسؤال:         

←

←

•

•

•

•

•

:  بؤرة املرآة
•

•

 

 كرويةالاملرايا  (:4-2) ابعالرالدرس 
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لحات خاصة باملرايا الكروية : طصم

•

•. 

•

•

•

•

•

 (محدبة)مرآة  قةمفرمرآة  )مرآة مقعرة( مرآة مجمعة
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 املرايا الكروية والبعد البؤري ؟ قة بين نصف قطر تكور عالما هي ال سؤال:         

ع  2نق =  )  ←

•

دسي ؟ هنيف طريقة الرسم القواعد االنعكاس الضرورية املستخدمة ما هي سؤال:         
1-  

2-  

3-  

◄

◄

◄

◄

 هو سبب اختالف صفات الخيال يف املرآة املقعرة ؟ ما سؤال:         

الثالثة وكيفية انعكاسها شعة الرئيسية األ
 عن املرآة املقعرة

 الخيال املتكون لجسم بين مركز
 البؤرة ومركز التكور
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 مهمة :مالحظات  ■

◄

◄

◄←

◄←

◄

: ايا املقعرةخيال املتكون يف املرصفات ال

ر املرآة أو ىلع بعد أكبر من مركز تكو( : عندما يكون الجسم ابعد من 1الحالة )
ي ضعفي البعد البؤر

 حقيقي ، مقلوب ، مصغر صفات الخيال املتكون :
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ضعفي  يساوير املرآة أو ىلع بعد مركز تكويف ( : عندما يكون الجسم 2الحالة )
ي بعد البؤرال

 مساويحقيقي ، مقلوب ،  صفات الخيال املتكون :

ر املرآة أو ىلع بعد أكبر مركز تكو بين البؤرة و( : عندما يكون الجسم 3الحالة )
 البؤري وأقل من ضعفي البعد البؤري.البعد 

 مكبرحقيقي ، مقلوب ،  صفات الخيال املتكون :
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البؤري لبعد مساوي لأو ىلع بعد  ةيف البؤريكون الجسم  ( : عندما4الحالة )
 ال يتكون خيال  صفات الخيال املتكون :

ة او أقرب من البؤرقطب املرآة  أو بين البؤرة و ( : عندما يكون الجسم5الحالة )
البؤري لبعد أقل من اىلع بعد 

 معتدل ، مكبروهمي ،  صفات الخيال املتكون :
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: املحدبةايا صفات الخيال املتكون يف املر

•

•

 ال يهم موقع الجسم:  يدةالوحالحالة 
 ، مصغر وهمي،  دلمعت صفات الخيال املتكون :
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ايا : قانون املر

 :  التكبير )ب(

عن املرآة الخيالبعد  ←( ص)•بعد الجسم عن املرآة ←)س( •

طول الخيال ←( صل)•طول الجسم              ←( سل)•
 

األمور اآلتية :يجب مراعاة  املراياند تطبيق قانون ع ■
1- 

2- 

3- 

 

■II

II< 1

II> 1

II= 1

؟  I-4تI إن ماذا نقصد بقولنا سؤال:         

؟  ال تخصص للتكبير وحدة قياس ، ملاذاسؤال:         
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إجابتك بالرسم  ايا الكروية ، فسر ذلك موضحاقانونا االنعكاس ىلع املر ينطبق سؤال:         

( منها ، اذا كان بعدها البؤري  سم   30بعد ) وضع جسم أمام مرآة مقعرة ىلع سؤال:         
ما يلي :  ( جد سم  20)

موضع خيال الجسم بالنسبة للمرآة -1

تكبير الخيال وصفاته -2

قوة املرآة : 
 ←

30س

 20ع
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  فتكون له خيال معتدل ىلع بعد،  أمام مرآة كروية(  سم  40) ىلعوضع جسم سؤال:         
: من املرآة(   سم  20)

 أحسب تكبير الخيال -1

  احسب البعد البؤري للمرآة وحدد نوعها -2
سم   20

ما صفات الخيال ؟ -3

ما هي استخدامات املرآة املقعرة ؟ سؤال:         

1 - 

2 - 

3 - 

ما هي استخدامات املرآة املقعرة ؟ سؤال:         
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؟  ما املقصود باملرايا الكروية. 1

قارن بين املرآة املقعرة واملرآة املحدبة من حيث: شكل املرآة، السطح العاكس، نوع . 2
زية البؤرة، انعكاس االشعة التي تسقط ىلع هيئة حزمة متوا

 محدبة ز التكور ملرآة كل جسم موضوع بين البؤرة ومروضح بالرسم صفات خيا. 3

 
 

 

 
   ما واحدا لكل من املرآة املقعرة، واملرآة املحدبةاذكر استخدًا. 4

 :(4-2)حلول أسئلة مراجعة الدرس 
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تفكير ناقد: تستخدم أطباق القطة تشبه املرايا املقعرة، توجه إلى القمر الصناعي . 5
ما ّأنه توجد أطباق  الستقبال األشعة الواردة منه، ويوضع الالقط يف بؤرة الطبق. عل

كيف   فسرأو أكثر يف آن واحد بوضع القط آخر يجاور البؤرة، يمكنها االستقبال من قمرين 
 !  يمكن ذلك






