
السنة                                                    االستاذ : زغدي مبروك                                       
 2018/ 2017الدراسية : 

 : األولى متوسطالمستوي                              المدة : ساعة واحدة                                                            
 

 : ....................... القسم:.......................................                      االسم          ......................................... اللقب :.
 

 ) نقطة 12الجزء األول (  
 نقاط ) 06التمرين األول  ( 

 .باختصارو  اجب عن األسئلة اآلتية بدقة
 ............................................................................سط شفاف و متجانس ؟و  كيف ينتشر الضوء في-1
..................................................................................................................كيف تمثل مسار الضوء ؟ -2
 ............................................................................................................................ما الحزمة الضوئية ؟-3
...................................................................................................................متى يتشكل الظل فقط ؟-4
.........................................................................................................متى يتشكل الظل و الظليل معا ؟-5
.............................................................................................هل العين جهاز استقبال أم إرسال للضوء ؟-6

 

 نقاط ) 06(  الثاني  التمرين       
 الحظ الرسم جيدا و أجب:  أوآل:

 ضع البيانات التالية على الرسم: -1
 منطقة الظل ، منطقة الضوء ، منطقة الظليل. -
 .متى تحدث هذه الظاهرة؟. -2
........................................ 
  

 . سمكة بداخله األعلى من مفتوح األسماك تربية حوض المقابل الشكل يمثل: ثانيا 
 : الحالتين في السمكة و الناظر عين بين الموجودةاألجسام جميع أذكر - 1
 ............................................................ الجانب من النظر: األولىالحالة 
 ........................................................... .األعلى من النظر:  الثانيةالحالة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نقاط)  08الجزء الثاني: (
   الوضعية اإلدماجية :  

 إلى غابة , فشاهدَت الشمس تنثر خيوطها الذهبيـة  مع زمالئِك في نزهـة مدرسيـة  مشمس في يومٍ  ذهبتَ 
 عند رجوعك إلى المتوسطـة طلب منك أستاذك أن تجيب عن األسئلـة اآلتية . و عبر أشجار الغابـة

    ضوء الشمس ؟ علّل . هل ترى فعالً -1
.................................................................................................................. 

حيط بنا ) ؟كيف ينتشر الضوء في الغابة ( الوسط الم-2
..................................................................................................................

؟ما هو شرط الرؤية المباشرة لألشياء -3
      .................................................................................................................                                            2  /1ة ـــــفحالص                                                 

Allou mokhtar Allou mokhtar 

 لثانيةا الحالة األولى الحالة
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لجزء

sالتمالتمرينsاجب عناجب عن األس
كيف يكيف ينتشر-1
كيف تمثلكيف تمثل مس-22
ما الحزمة الضما الحزمة الضوئي-3

ى يتشكل الظلمتى يتشكل الظل فقط
شكل الظل و الى يتشكل الظل و الظليل

جهاز استقبال أمعين جهاز استقبال أم إر

دا و أجب:م جيدا و أجب:mنقاط )نقاط )06(
 الرسم:ة على الرسم:

، منطقة الظليضوء ، منطقة الظليل.

األعمنمنمفتوحمفتوحااألسماك
الحفيفيمكةالسمكةووظالناظر
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كيف يتشكل الظل ؟-4
     ........................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجابة المقترحة
 نقاط ) 06التمرين األول  ( 

   وفق خطوط مستقيمة.. اهات في جميع االتج:  ينتشر الضوء في  وسط شفاف و متجانس - 1
.............................................01 

01...................................................................................................بأشعة  مستقيمة:   تمثل مسار الضوء  -2
 01..............................................................................هي مجموعة من األشعة الضوئية   الحزمة الضوئية -3
01..............................................................................إذا كان المنبع الضوئي نقطي:  يتشكل الظل فقط  -4
01......................................... إذا كان المنبع الضوئي غير  نقطي(  واسع ):  لظليل معايتشكل الظل و ا -5
01........................................................ العين جهاز استقبال للضوء:  العين جهاز استقبال أم إرسال للضوء -6

 
 

 نقاط ) 06(  الثاني  التمرين       
 الحظ الرسم جيدا و أجب:  أوآل:

 انظر الرسم  -1
 
.                                                                                                                 ..............................................01 
 

                                                                                                                    ............................................01 
 

............................................01
 
 : تحدث هذه الظاهرة -2
 0.5............................................................................ إذا كان المنبع الضوئي غير  نقطي(  واسع )    .

الظليلمنطقة 

الظلمنطقة 

منطقة الضوء
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وفقوفق خطوجججاهات اهات جع االتجat المقترحةجابة المقترحة
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 : ثانيا 

1 -  
 1.5................................................................ الماء –الزجاج  –الهواء .   .الجانب من النظر: األولى الحالة 
 01...................................................................................الماء –الهواء     .األعلى من النظر:  الثانية الحالة 

  نقاط)  08الجزء الثاني: (
   الوضعية اإلدماجية :  

 01....................................................................................................................رى فعالً ضوء الشمس نعم ن – 1
 01..................................................التعليل : االن العين تتأثر بهذا الضوء و نتمكن من رؤية االجسام      

 02.......وفق خطوط مستقيمة  في جميع االتجاهات ينتشر الضوء في الغابة ( الوسط المحيط بنا )   -2
 : اذا امكن انشاء الشعاع الضوئي بين النقطة و عين المشاهد و من    شرط الرؤية المباشرة لألشياء  - 3    

02................................................................. ى العينحيث جميع نقاط الجسم تقع عل..النقطة الى العين        
02...........................................................................إذا كان المنبع الضوئي نقطي: كيف يتشكل الظل 4
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الوض 

s11–نع
الالتعليل          

ينتشرينتشر الض-22
شرط الرؤشرط الرؤية ا--33   

ح..قطة الى العالنقطة الى العين  
إذا ك:  يتشكل الظلكيف يتشكل الظل 

1am.ency-education.com


