
 1الصفحة  
 

 حلول أسئلة الوحدة الثانية / الضوء والحياة

 الدرس األول :خصائص الضوء وطبيعته

 :75األسئلة خالل الدرس صفحة 

 ال. بسبب انعدام وجود الضوء.لماذا؟  القراءة؟ في االستمرار يمكنك هل

 مصباح يدوي "كشاف" أقوم بتشغيل المشكلة؟ تحل كيف

 بدون وجود الضوء ال يمكن الرؤية. بالرؤية؟ الّضوء عالقة عن تستنتج ماذا

 األجسام؟ لرؤية األشعة تصدر التي هي العين أن ما، يوما   ُيْعتقد كان فيما رأيك ما

 اعتقاد خاطئ.ألن العين ال تصدر ضوء وإنما تستقبل الضوء المنعكس من األجسام.

 
 :75( صفحة 1نشاط )

ضوء الشمعة، وعندما ال تكون على نفس : عندما تكون جميع الثقوب على نفس المستوى نرى المالحظة

 المستوى ال يمكن رؤية الضوء.

 : الضوء يسير في خطوط مستقيمة.االستنتاج

 :75،75( صفحة 2نشاط )

 : يستطيع الطالب رؤية زميله بوضوح خالل الزجاج.المالحظات

 رؤيته من خالل الورق والخشب والكرتون. بينما بشكل أقل وضوحا خالل البالستيك، وال يسطيع

 :االستنتاج

 

المواد من 
حيث نفاذة 

 الضوء

 شبه شفافة

 البالستيك الزيت

 شفافة

 الزجاج

 معتمة

 الورق الخشب
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 :06األسئلة صفحة 

 ( أ: تتحول الطاقة الضوئية إلى كيميائية.5شكل )

 (ب : تتحول الطاقة الضوئية إلى حرارية.5شكل )

 ( ج: تتحول الطاقة الضوئية إلى كهربائية.5شكل )

 :56تكون الظل : صفحة 

 خط مستقيم يمثل المسار الخطي لحزمة ضيقة من الضوء. الشعاع: -1

 ال يمكن إحصائها. -2

 في جميع االتجاهات. -3

 :01( صفحة 3نشاط )

 التحليل والتفسير: 

 .تكون ظالل مختلفة في الحجم ومدى الوضوح 

 .خيال كبير وأقل وضوحا 

 .بسبب امتصاص الجسم المعتم لألشعة الضوئية وعدم نفاذها 

 االستنتاج: 

  حائل.3.مصدر ضوء.2.جسم معتم 1الظل وجود يحتاج . 

 .يدل على أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة 

 03صفحة

 أ:  5شكل  

 يقوم القمر بحجب أشعة الشمس عن األرض، فيتكون ظل على األرض. -1

  2-  

 

 

أشعة الشمس عن األرض بسبب جزء من حجب ظاهرة طبيعية يتم بها كسوف الشمس :  -3

 والشمس.وقوع القمر بين األرض 

 ب: 5شكل 
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 حجب ضوء الشمس عن القمر. .1

2.  

 : ظاهرة طبيعية تحدث نتيجة وقوع األرض بين الشمس والقمر. خسوف القمر .3

 

  06المراجعة التقويمية صفحة  
 السؤال األول:

 

 السؤال الثاني: 

  كسوف الشمس 

 .خسوف القمر 

 .تكُون الظالل 

 السؤال الثالث: 

الشمس بعيدة عن األرض " مصدر نقطي "، بينما وقت الظهيرة ألنه في الصباح والمساء تكون  - أ

 تكون الشمس أقرب ما يمكن " مصدر غير نقطي"

 ألن سرعة انتقال الضوء أكبر من سرعة انتقال الصوت. - ب

 السؤال الرابع:

أن الطاقة الشمسية "الضوئية" تتحول إلى طاقة حرارية في الحمام الشمسي، وكهربية في 

 وكيميائية في النبات.الخاليا الشمسية، 

 السؤال الخامس:

 الزمن = المسافة / السرعة

 مصادر الضوء

 صناعية

 الشموع
المصاب

 يح
 الليزر الكشاف

 طبيعية

 النار البرق الشمس النجوم
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        =141x 116 
  /3x 118 

  =41.66x11-2 
 ثانية

 

 الدرس الثاني: انعكاس الضوء

 :07( صفحة 1نشاط )

 الفرضية: تختلف المواد في قابليتها لعكس األعة الضوئية.

 التحليل: 

1-  

 الملعقة المعدنية( أجسام عاكسة للضوء. –ورق األلمنيوم  –) المرآة 

قطعة بالستيك( أجسام ال تعكس  –قطعة الخشب  –الحجر  –الشمع  –قطعة القماش  –) الورقة 

 الضوء.

 نعم. -2

 االستنتاج:

 االسطح الملساء المصقولة تعكس الضوء بشكل منتظم. -3

 السطوح الخشنة تبعثر الضوء بشكل عشوائي. -4

 الضوء وإنما تمتصه.األسطح المعتمة ال تعكس  -5

 

 :05قانونا انعكاس الضوء صفحة 

 بين الشعاع الساقط والعمود المقام على السطح العاكس. .1

 بين الشعاع المنعكس والعمود المقام على السطح العاكس. .2

3.  

 زاوية السقوط : الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام على السطح العاكس.

 الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام على السطح العاكس. زاوية االنعكاس :

 

 :05( صفحة 2نشاط )

 زاوية السقوط مساوية لزاوية االنعكاس. التحليل والتفسير:
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قانون االنعكاس األول ينص على أن زاوية السقوط  = زاوية االنعكاس مهما اختلف السطح  االستنتاج:

 العاكس.

 

 :56 ( صفحة3نشاط )

 التحليل والتفسير: 

 أن حجم الخيال مساوي لحجم البطاقة والكلمة التي عليها.

 الصورة مقلوبة جانبيا.

 بعد الخيال = بعد البطاقة عن المرآة.

 االستنتاج:

 بعدها عن المرآة مساوي لبعد الجسم عنها.  -مقلوبة جانبيا  –مساوية لحجم الجسم  –معتدلة 

 .وحجمها الحقيقي. ) التجميل والحالقة وأغراض أخرى(لرؤية األجسام ببعدها 

 

 :51(صفحة 6نشاط )

 المالحظة والتحليل: 

 العالقة عكسية ) كلما زادت الزاوية بين المرآتين قل عدد األخيلة المتكونة(

 االستنتاج: 

 .يعتمد على مقدار الزاوية بين المرآتين 

  ( =  361عدد األخيلة )1-/ هـ 

 

 تطبيقات على المرايا المستوية: :53سؤال صفحة 

 يستخدم البيروسكوب في: .1

 .الغواصات 

 .مراقبة التفاعالت الكيميائية الخطرة 

 .مشاهدة األحداث خلف جدار 

 ينعكس على المرآة من المرآة) أ(  إلى المرآة  )ب ( ومن )ب ( إلى العين. .2
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خرى على المرآة الثانية مرة أ ليتمكن الشعاع من السقوط . التفسير:  45زاوية ميل المرآة =  .3

) حتى تسقط األشعة الضوئية وتنعكس ومن ثم االنعكاس بنفس الزاوية والسقوط على العين.

 بشكل عمودي وبذلك تظهر صورة الخيال بوضوح.(

 

 

 

 :56فِكر صفحة 

 .المحور الرئيسي للمرآة: هو الخط المستقيم الواصل بين قطب المرآة ومركز تكورها 

  = نق 1/2البعد البؤري 

 :56( صفحة 7نشاط )

 :والتفسير التحليل

    نعم. .1

 ال. .2

 البؤرة. .3

المرايا المقعرة هي مرايا مجمعة للضوء لذلك تجمعت األشعة الضوئية، بينما المرآة المحدبة  .4

 فهي مرآة مفرقة لألشعة.

 االستنتاج: 

 ؤرة هي: النقطة التي تقع في منتصف المسافة بين قطب المرآة ومركز تكورها.الب 

 .البؤرة حقيقية في المرآة المقعرة 

 .البؤرة وهمية في المرآة المحدبة 

 :55)أ( صفحة  0نشاط 

 المالحظة والتحليل:

 كلما ابتعد الجسم عن المرآة يكون الخيال أصغر حجما، وكلما اقترب من المرآة يكون الخيال أكبر.

السقوط وبالتالي تزداد زاوية من المرآة تزداد قيمة زاوية ألنه كلما اقترب الجسم  :التفسير

 االنعكاس فيصبح الخيال مكبرا.
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 صفات الخيال في المرآة المقعرة لجسم يعتمد على بعد الجسم عن المرآة. : االستنتاج

 :55)ب( صفحة  0نشاط 

 :56التحليل والتفسير صفحة 

 كلما زاد بعد الجسم قل بعد الخيال.

 بعده عن المرآة.كلما زاد بعد الجسم يصغر حجم الخيال، ويقل 

 االستنتاج:

 ./ص1/س + 1/ع = 1القانون العام للمرايا  

 

 :52( صفحة 5نشاط )

 التحليل والتفسير:

 مصغر. –نعم، معتدل 

 ال تتغير صفات الخيال.

 االستنتاج:

 مصغر )دائما(. –معتدل  –عند وضع جسم أمام مرآة محدبة يتكون له خيال وهمي 

 :52فِكر صفحة 

األمامية للمصباح مقعرة ألن المرايا المقعرة تفرق األشعة ، والمصباح موضوع في بؤرة المرآة المرايا 

 فتتفرق االشعة بشكل متوازي وتضيء أكبر مساحة أمام السيارة.

تكِون صور مصغرة فيستطيع السائق رؤية أكبر مساحة ممكنة بينما الجانبية محدبة ألن المرايا المحدبة 

 خلف السيارة.

 

 53اجعة التقويمية صفحة المر

 السؤال األول:

 : هو ارتداد األشعة الضوئية إلى نفس جهة سقوطها نتيجة اصطدامها بسطح عاكس.االنعكاس

 مركز الكرة التي تعتبر المرآة جزء منها. مركز التكُور:
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هي النقطة الواقعة بين مركز تكُور  بؤرة المرآة الكروية:

 المرآة وقطبها.

 السؤال الثاني:

 : زاوية السقوط. ب

 ج: زاوية االنعكاس.

 السؤال الثالث:

 درجة 61زاوية االنعكاس = 

 

 السؤال الرابع:

حتى يرى السائق كلمة إسعاف بشكل صحيح، حيث أن المرآة األمامية للسائق مستوية، والمرايا  

 المستوية تكِون صور معكوسة جانبيا.

 السؤال الخامس:

 1-/هـ( 361عدد األخيلة = )

  1-/هـ( 361)=  1

 /هـ361=  1+1

 361هـ = 11

 درجة. 36= 361/11هـ = 

 السؤال السادس:

 /ص1/س + 1/ع = 1

 /ص1+  1/41=  1/24

 /ص1= 121(/5+3)

 /ص1=  8/121

 = بعد الخيال سم15=  121/8ص = 

 3/8=  15/41مقدار التكبير = ص/س = 
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 مقدار التكبير = طول الخيال / طول الجسم

 1/ = طول الخيال  3/8

 سم 3.33طول الخيال = 

  يقع الخيال بين البؤرة ومركز التكور

 

 الدرس الثالث /انكسار الضوء 

 األنشطة

 32( ص 3-1) 

 ماذا تالحظ ؟ يبدو القلم مكسورا

 ال, ألنه حدث انكسار للضوء عند انتقاله بين وسطين مختلفين في الكثافة الضوئية ) الماء والهواء(

 

 في األوساط الشفافة( انتقال الضوء 1نشاط )

 التحليل/ ال,  ينحرف مسار الضوء عند انتقاله من وسط آلخر

 نعم اتفقت مع الفرضية

 االستنتاج/يتغير مسار الشعاع الضوئي عند انتقاله بين وسطين مختلفين في الكثافة الضوئية

 

 ( قانونا االنكسار3-2)

 تقع بين الشعاع الساقط والعمود المقام -1

 منكسر والعمود المقامتقع بين الشعاع ال -2

)  زاوية االنكسار ( الزاوية المحصورة بين  -3

الشعاع المنكسر والعمود المقام من نقطة 

 السقوط.

 )  زاوية السقوط ( الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط     

 ( قانونا االنكسار2نشاط )

 التحليل/ مقارنة قيم الجدول

 االستنتاج/ العالقة بين نسبة جيب زاوية السقوط إلى جيب زاوية االنكسار مقدار ثابت
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 36سؤال /ص

    1.52=    1.5=       31جا =       (هجا )معامل االنكسار )م( = 

    1.328          11(         جا ۿجا )                          

  8 11×  3الضوء في الهواء = سرعة الضوء في المادة.   علما بأن سرعة - أ

 سرعة الضوء في الهواءمعامل انكسار المادة =      

 سرعة الضوء في المادة                              

 8 11×    1.18= 8 11× 3 سرعة الضوء في المادة =    

                                   1.52 

 نكسر ألن زاوية السقوط تساوي صفر.ينفذ إلى الوسط الثاني دون أن ي36فكر / ص

 11أسئلة الدرس الثالث صفحة 

 1س

 .نعم يحدث انكسار للضوء في األوساط الشفافة المختلفة وذلك حسب الكثافة الضوئية 

 .صحيح.. ألن الكثافة الضوئية للهواء أقل من الزجاج 

  الضوئية للزجاج أكبر من زاوية االنكسار للزجاج أقل من زاوية االنكسار في الماء ألن الكثافة

 الماء. فالعالقة عكسية

 

 / الزجاج أكبر كثافة ضوئية ثم يليه الماء ثم الهواء وهناك عالقة عكسية بين الكثافة2س

 الضوئية وزاوية االنكسار.)زاوية االنكسار في الهواء أكبر ثم الماء ثم الزجاج( 
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 /3س

 معامل انكسار المادة.   

    1.33=    1.8=      53جا=       (هجا )معامل االنكسار )م( = 

    1.6          33(         جا ۿجا )                          

 سرعة الضوء في المادة.   

 سرعة الضوء في الهواءمعامل انكسار المادة =      

 سرعة الضوء في المادة                              

 م/ث   ) الماء النقي( 8 11×   2.66= 8 11× 3 لضوء في المادة =   سرعة ا 

                                   1.33    

 

 

 ظواهر وتطبيقات على انكسار الضوءالدرس الرابع: 

 نشاط : تحلل الضوء

 المالحظة/ تحلل الضوء األبيض إلى عدة ألوان تشبه قوس قزح .1

 ذلك من تحلله إلى عدة ألوانالضوء األبيض مركب نستدل على  .2

 بنفسجي( –أبيض -أزرق –أخضر –أصفر -برتقالي -األلوان )أحمر .3

 ال تنحرف األلوان بنفس الدرجة ) مختلفة( الختالف انحراف كل لون عن اآلخر .4

 

فكر/  ألن قطرات الماء تعمل كمنشور تحلل ضوء الشمس إلى ألوان الطيف السبعة بسبب اختالف معامل 

 ن.انحراف كل لو

 ابحث/ السراب

المفهوم: أحد الظواهر العلمية التي تحدث بسبب انعكاس كلي داخلي في طبقات الهواء القريبة من سطح  

 األرض نتيجة الختالف معامل انكسارها باختالف درجات الحرارة.

 وهي ظاهرة بصرية وهمية سميت ألن الضوء يسرب " يجري" كالماء

الحرارة أو بسبب الظروف البيئية المحيطة بالمنطقة لوجود أرض  األسباب :االرتفاع الشديد في درجة

 مستوية واختالف معامل االنكسار.
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وظروف حدوثها: مرور الضوء من هواء بارد إلى جو أكثر دفئا ,الهواء البارد أكثر كثافة من الهواء الساخن  

 الباردمما يزيد معامل انكسار الهواء تدريجيا كلما ارتفعنا ألعلى حيث الهواء 

 

 العدسات 

 31( ص4-1)

   العين البشرية  , المجهر البسيط و المركب  , المقراب )التلسكوب(, الكاميرا 

     زجاج أ و البالستيك 

     عدسة محدبة ,   عدسة مقعرة 

  العدسة  المحدبة  وسطها اكثر سمكا من طرفها  أما العدسة المقعرة وسط العدسة اقل سمكا من

 طرفه. 

    أن تكون العدسة معتمة؛  الن االوساط  المعتمة   تمتص الضوء  والينفذ لذلك يجب أن  اليمكن

 تكون وسط   شفاف 

 

       81تدريب ص

 سم31=15+15بعد مركز التكور=

 

 ( تقدير بؤرة العدسة1نشاط )

 التحليل و التفسير

 رقة االشعة  المنكسرة  خالل العدسة المحدبة  تتجمع في مكان واحد على الو   1

 االشعة  المنكسرة خالل العدسة المقعرة تتفرق) تتشتت( على الورقة   2

 نقطة تجمع الضوء على الورقة تسمى البؤرة   3

 

 التفسير    4

   العدسة المحدبة  تقوم بتجميع األشعة المتوازية  المنكسرة في مكان واحد البؤرة  حقيقية وتسمى

 عدسة مجمعة المة

 فريق  االشعة المتوازية بحيث تلتقى امتداداتها  في نقطة  بؤرة و همية  العدسة المقعرة تقوم بت

 وتسمى عدسة   مفرقة

 االستنتاج:
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 أن العدسة محدبة لها بؤرة حقيقية , أما العدسة مقعرة فلها بؤرة و همية . 

 فسر/

 أ(   بؤرة حقيقية  ألن األشعة المنكسرة تتجمع على الورقة في نقطة واحدة 3شكل)

 ب( بؤرة وهمية امتدادات األشعة المنكسرة  تتجمع في نقطة وهمية  3شكل) 

 تدريب/

  اكمل المسار 

  موقع الخيال / وهمى معتدل ومصغر 

 بؤرة وهمية االنها ناتجة من امتدادات لألشعة المنكسرة 

 

 ( :عالقة موقع الجسم بخياله في العدسات المحدبة:2نشاط ) 

موقع 
 الجسم

 بعد الجسم
 س

الخيال بعد 
 ص

1 

 س

1 

 ص

البعد  صفات الخيال
البؤري 

 ع

 1 15 31 ع2 ‹س
31 

1 
15 

حقيقي مقلوب 
 مصغر

11 

 1 21 21 ع2س= 
21 

1 
21 

حقيقي مقلوب 
 مماثل

 1 31 15 ع‹س‹ع2
15 

1 
31 

حقيقي مقلوب 
 مكبر

 1 صفر 11 س=ع
11 

 ال يتكون خيال صفر

 1 _ 5 ع›س
5 

وهمي معتدل  _
 مكبر

 

 والتفسيرالتحليل 

  عندما تكون س )بعد الجسم( أكبر من ع يكون الخيال حقيقي مقلوب أما عندما تكون س )بعد

 الجسم( أقل من ع يكون الخيال وهمي معتدل مكبر.

 صفات األخيلة في العدسات المحدبة والمرايا المقعرة متماثلة 

 نعم تتفق 

 .نعم ينطبق القانون العتم للمرايا على العدسات 

 

 1:   االستنتاج

 عندما تكون س )بعد الجسم( أكبر من ع يكون الخيال حقيقي مقلوب  -

 مصغر مقلوب ع        حقيقي2 ‹س 

 مماثل مقلوب ع        حقيقي2= س 
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 2مكبر مقلوب ع        حقيقي‹س‹ع 

     أما عندما تكون س )بعد الجسم( أقل من ع يكون الخيال وهمي معتدل مكبر -2

 

 ( 56)سؤال ص    53مثال ص

 مكبر مقلوب ع        حقيقي‹س‹ع2     

  2يعني الخيال بعد مركز التكور  م 31ص =  

 .وهي موجبة اذن الخيال حقيقي مقلوب

 مرة   الخيال مكبر مرتي2=   31=     صمقدار التكبير =   

 15س                            

 في العدسات المقعرة( عالقة موقع الجسم بخياله 3نشاط )

/ لم يطرأ أي تغير على الصفات ألن الخيال لم يتكو على الستارة أي وهمي معتدل التحليل والتفسير

 وكان مصغرا

 الخيال في العدسة المقعرة وهمي معتدل وكان مصغرا  االستنتاج/

  

 :( استخدام العدسات6-3)

 أوال عيوب اإلبصار

 بكية العينتتجمع األشعة الضوئية المنعكسة في ش 

  مسار األشعة: يدخل الضوء عبر القرنية ثم القزحية ومن ثم للعدسة البلورية ) محدبة( تقوم

بتجميع األشعة على العين وتركزها على الشبكية ويتكون خيال مقاوب مصغر وتحول خاليا 

الشبكية الطاقة الضوئية إلى شارات كهربية ينقلها العصب البصري إلى مركز البصر ويتم 

 سيره على شكل خيال معتدل لألشياء.تف

 

 قصة سعاد:

 طول النظر )الجدة( قصر النظر )شريف( وجه المقرنة

مكان تجمع 
 األشعة

 خلف الشبكية أمام الشبكية

استخدام عدسات مقعرة لتفريق  كيفية تجمعها
 األشعة قبل دخولها

استخدام عدسات محدبة لتجميع 
 األشعة قبل سقوطها على العين

قصر النظر بسبب زيادة تحدب  العيب
 العدسة

طول النظر بسبب نقص تحدب 
 العدسة
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العدسة الموجودة 
 في النظارة

 عدسة محدبة عدسة مقعرة

 

 فكر/

 .طول النظر( الحالة ترى فيها العين األشياء البعيدة بوضوح وال ترى األشياء القريبة بوضوح( 

  القريبة بوضوح وال ترى األشياء البعيدة بوضوح.)قصر النظر(  الحالة ترى فيها العين األشياء 

 

 األجهزة البصرية 

 التلسكوب

 االستخدام / مشاهدة األجرام السماوية كالكواكب والنجوم 

 نوع العدسات/ يتكون من عدستين محدبتين شيئية وعينية 

 عدسات محدبة 

 لزيادة المسافة أو تقصيرها أثناء الرصد للحصول على التكبير المطلوب 

 باستخدام المناظير في العبيدية يمكن الحصول على صور واضحة للقدس /فكر

  الكاميرا

 .يتكون من عدستين محدبتين 

  آلية العمل/ تدخل األشعة الضوئية عبر فتحة الكاميرا األمامية وتنفذ االشعة المنكسة عبر العدسة

للعين ومن ثم , فتصطدم بالمرآة وتعكسها على منشور وتحدث عدة انكسارات تصل معتدلة 

نضغط على مفتاح االلتقاط لالحتفاظ بالصورة فترفع المرآة لألعلى حتى تصل للفيلم الحساس 

 لتكون الصورة للجسم

 المجهر

 االستخدام/ رؤية األجسام الصغيرة جدا كالخاليا والكائنات الحية 

 لعدسات ا -الذراع -الضابطان الصغير والكبير-منضدة-مكثف -األجزاء الرئيسة/ مصدر ضوئي

 الشيئية والعينية.

 نوع العدسات/ يتكون من عدستين محدبتين شيئية وعينية 

 لكي تسقط األشعة على الجسم المراد تكبيره من ثم تصل للعدسات ويتكون خيال مكبر 

 لتتكون صورة  وهمية معتدلة مكبرة 

 ابحث / األلياف الضوئية:  

البالستيك تستخدم في االتصاالت الضوئية تعريف: هي ألياف مرنة مصنوعة من الزجاج النقي أو 

 البصرية.

 مجاالت االستخدام واألهمية/

 االتصاالت :فهي وسيط فعال لالتصاالت البعيدة وشبكات الحاسوب وإمكانية تجميعها ككوابل.
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 الصناعة: نقل الصور من األماكن الضيقة  لفحص ومراقبة التلف في اآلالت.

 الطب: في جسم اإلنسان

 : لكشف التسلل مجال األمن

 االستشعار: قياس الضغط ودرجة الحرارة واإلجهاد

  

 أسئلة الدرس الرابع

 /1س

 

 بسبب اختالف الكثافة الضوئية 

 ألن األشعة المنكسرة التتجمع وإنما امتداداتها هي التي تتجمع في بؤرة وهمية 

 

 /2س

1         =1          + 1     

 ع          س            ص

 س3مرات   إذن ص= 3=    صمقدار التكبير =   

 س                             

1        =1 ×3            + 1     

 س3           3×س           6

1         =3          + 1     

 س3س           3          6

 سم8ى بعد يجب أن يكون الجسم عل 8ومنها س =  24س =3إذن         6 =        1

 س         3         6        

 

 / 3س

1         =1          + 1     

 ع          س            ص

1         =1       + 1  

 ص          4         5
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سم وهي سالبة اذن 21 -ص =            1=          1-=        5  - 4=         1    -    1=     1

 الخيال وهمي معتدل 

 21            21          21               4         5ص     

 مرات   الخيال مكبر                             5=  21=     صمقدار التكبير =   

  4س                             

  لذلك صفات الخيال:وهمي معتدل مكبراذن الجسم يقع/ س أقل من ع  

 مرة   5=   طول الخيال=    طول الخيالمقدار التكبير =   

 5طول الجسم                              

 سم25= 5×5طول الخيال = 

 /6س

1         =1          + 1     

 ع          س            ص

 

 س2مرة   إذن ص=2=    صمقدار التكبير =   

 س                             

1        =1 ×2            + 1     

 س2           2×س           15

1         =2          + 1     

 س2س           2          15

 سم22.5يجب أن يكون الجسم على بعد  22.5ومنها س =  45س =2إذن         3 =        1

       س   2         15        

 

 /7س

 المجهر الكاميرا التلسكوب وجه المقارنة

مشاهدة األجرام السماوية  األهمية
 كالكواكب والنجوم

رؤية األجسام الصغيرة  تصوير األشياء
جدا كالخاليا والكائنات 

 الحية

يوضع الجسم المراد تدخل األشعة الضوئية عبر تسقط االشعة الضوئية من  آلية العمل
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الجسم البعيد فتتكون صورة 
 حقيقية مقلوبة مصغرة

الشيئية وعند تغيير عند العدسة 
البعد بين العدستين تتكون صورة 

 وهمية معتدلة مكبرة

فتحة الكاميرا األمامية 
وتنفذ االشعة المنكسة عبر 

 العدسة
فتصطدم بالمرآة وتعكسها 
على منشور وتحدث عدة 
انكسارات تصل معتدلة 

 للعين
ومن ثم نضغط على مفتاح 

بالصورة االلتقاط لالحتفاظ 
فترفع المرآة لألعلى حتى 
تصل للفيلم الحساس لتكون 

 صورة للجسم

ع وع فتتكون 2تكبيره بين 

صورة حقيقية مقلوبة 
 مصغرة

عند العدسة الشيئية وعند 
تغيير البعد بين العدستين 
بحيث يقع على بعد أقل 
من ع للعدسة العينية 

 تتكون صورة
 وهمية معتدلة مكبرة

 

يتكون من عدستين محدبتين  نوع العدسات
 شيئية وعينية

 عدستين محدبتين شيئية وعينية يتكون من عدستين محدبتين.

 

 160سئلة الوحدة صفحة أ

 السؤال األول:

 قمر بين األرض والشمس.ظاهرة طبيعية تحدث نتيجة وقوع ال كسوف الشمس:

 .والشمس القمربين  األرضظاهرة طبيعية تحدث نتيجة وقوع  :خسوف القمر

 : تغير مسار الشعاع الضوئي عند انتقاله بين وسطين مخلفين في الكثافة.االنكسار

 مرآة سطحها العاكس هو جزء من السطح الداخلي للكرة التي اقتطعت منها المرآة. المرآة المقعرة:

 نقطة تقع في منتصف المسافة بين قطب المرآة ومركز تكورها. البؤرة:

 السؤال الثاني:

 ج -1

 ج -2

 ج -3

 ب -4

يمكن مشاهدة الشمس في وقت الغروب فقط، بسبب انعكاس صورة  السؤال الثالث:

 الشمس في النوافذ إلى عين الشخص.

 السؤال الرابع:

 ( خاطئ ألن األشعة الضوئية ال تسير فيه في خط مستقيم.1الشكل )
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كما  ( خاطئ ألن الشعاع الضوئي ساقط عموديا على المرآة فسيرتد على نفسه،2الشكل )

 أن األشعة المنعكسة إلى العين ال بد أن تكون امتداداتها صادرة من الخيال.

( خاطئ ألن الشعاع الضوئي الساقط من الجسم ال يمكن أن يصل للخيال 3الشكل )

 مباشرة.

( خاطئ ألن زاوية السقوط ال تساوي زاوية االنعكاس كما أن األشعة ليس هناك 6الشكل )

 الخيال.أي ارتباط بينها وبين 

 الشكل الصحيح كالتالي: 

 

 

 السؤال الخامس:

 

 السؤال السادس:
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 السؤال السابع:

 وضع المرآة بحيث تكون مائلة مع األرض بزاوية حادة وليس قائمة، أو االبتعاد عن المرآة مسافة معينة.

 2 سم، ونقسم الرقم على131الحل األدق: نحسب ارتفاع عين الشخص عن األرض ولنفترض أنه 

سم، فيستطيع جميع أفراد البيت رؤية أنفسهم في 85سم، اذن نثبت المرآة على ارتفاع 85فيكون الناتج 

 المرآة.

الحل الثالث: تركيب المرآة على زالق متحرك ألعلى وأسفل حتى يتمكن كل فرد من تحريك المرآة على 

 االرتفاع الذي يناسبه.

 السؤال الثامن:

 المقعرة:العدسات المحدبة والمرايا 
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 عندما تكون س )بعد الجسم( أكبر من ع يكون الخيال حقيقي مقلوب -1

 مصغر مقلوب ع        حقيقي2 ‹س 

 مماثل مقلوب ع        حقيقي2= س 

 2مكبر مقلوب ع        حقيقي‹س‹ع 

     أما عندما تكون س )بعد الجسم( أقل من ع يكون الخيال وهمي معتدل مكبر -2

 المتكونة لجسم في العدسات المقعرة والمرايا المحدبة وهمية مصغرة معتدلة  .تكون صفات األخيلة 

 السؤال التاسع:

1         =1          + 1     

 ع          س            ص

    ص     = 10=  طول الخيالمقدار التكبير =  

 =   س  4طول الجسم =                      

 24=  0×10ص =      ص     = 10   

   4       6                       4  

1        =1 ×6            + 1     

     24             4× 6ع          

1         =4          + 1     

 24          24ع          

 سم  4.8إذن   ع =             7 =        1

    24ع                

 

 السؤال العاشر:

 التكبير = ص/سمقدار 

 = ص/س 2

 س2ص= 

 

 /ص1/س + 1/ع = 1

 س1/2/س + 1=  1/22

 س2/  1+  2=  1/22

 س2/   3=     1/22

 66س = 2
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 سم33س = 

 سم 2x   33  =66ص = 

 

 السؤال الحادي عشر:

الشعاع ب ألن زاوية االنكسار في الماء أقل من زاوية االنكسار في الهواء ) عالقة عكسية مع الكثافة 

 .ة(الضوئي

 السؤال الثاني عشر:

   1.7= 6.5=    67جا =       (هجا )معامل االنكسار )م( = 

 (                                ۿ(      جا )ۿ(         جا )ۿجا )                          

                  6.65=  1.7/  6.5( = ۿجا )

 25=  ۿإذن 

 السؤال الثالث عشر:

 

 

 قصر النظر طول النظر وجه المقارنة

 زيادة في تحدب العدسة نقص في تحدب العدسة سبب العيب

رؤية األشياء القريبة بوضوح وال  األعراض
 ترى األشياء البعيدة بوضوح.

 

رؤية األشياء البعيدة بوضوح وال 
 ترى األشياء القريبة بوضوح.

 

 أمام  الشبكية خلف الشبكية موقع تكون الصورة

 عدسات مقعرة عدسات محدبة المستخدمةنوع العدسة 

تجمع األشعة الضوئية قبل  وظيفة العدسة
سقوطها على العين ويتكون الخيال 

 على الشبكية

تفرق األشعة الضوئية قبل 
سقوطها على العين ويتكون الخيال 

 على الشبكية

 األطفال وصغار السن كبار السن الفئة العمرية األكثر إصابة


