
  مادة الفیزیاء              

  

 

 

 

 
 

  OF  --الفولطم��   -- OA  --طول البصر 

من املسافة  أصغر..............................ةمساف بواسطة مك��ة،  يجب وضع ال���ء املراد رؤ�تھ ع��

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

 .......................................وحد��ا   ���Uونرمز ل�ا بالرمز 

                                                              ..................................... 
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 :راسم التذبذب التوتر الك�ر�ا�ي ب�ن مر�طي مولد ك�ر�ا�ي ، فنحصل ع�� الش�ل أسفلھ 
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�س�ولة من كتا��ا  تقرأال تن��ت فاطمة أ��ا عندما تجلس �� املقعد ا��لفي داخل قاعة الدرس ترى بوضوح الرسوم و ا��داول املدونة ع�� السبورة، غ�� ا��ا 
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  :الرقم 

 ساعة واحدة: مدة االنجاز 

    ثانویة الشھید عبدالكریم الخطابي االعدادیة   
 

 الصفحة 1
 

 

  )نقط  8: ( التمر�ن �ول 

طول البصر  –وا��ة و مك��ة  -- الفعالة  -- قصر البصر  -- الفولط 

بواسطة مك��ة،  يجب وضع ال���ء املراد رؤ�تھ ع��....................................................... 

..................................................و ............................................................. 

ونرمز ل�ا بالرمز ........... ..............................�� قيمة التوتر ال�� يق�س�ا ج�از 

.....................................                                                                 .تلعب شبكية الع�ن دور العدسة بال�سبة للع�ن

���Uتر�ط القيمة الفعالة والقيمة القصو�ة لتوتر متناوب جي�� العالقة  × U� = 1.41  .     ......................................

  ......................................    .القصو�ة للتوتر املتناوب ا��ي��

  ..............................                .........يمثل ا��ور �فقي لشاشة راسم التذبذب محور التوتر

  )نقط  8: ( التمر�ن الثا�ي

راسم التذبذب التوتر الك�ر�ا�ي ب�ن مر�طي مولد ك�ر�ا�ي ، فنحصل ع�� الش�ل أسفلھ 

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

�Sوتر ؟ �عطي القيمة القصوى ل�ذا الت = 2V/div 

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

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

................................................................................................القيمة الفعالة ل�ذا التوتر ؟ 

T؟ �عطي  ms/div ا��ساسية �فقية ب   = 0.02 s ............................................

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

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

  )نقط  4: ( التمر�ن الثالث

تن��ت فاطمة أ��ا عندما تجلس �� املقعد ا��لفي داخل قاعة الدرس ترى بوضوح الرسوم و ا��داول املدونة ع�� السبورة، غ�� ا��ا 

 حدد لفاطمة العيب البصري الذي �عا�ي منھ ؟  

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

  ب�ن لفاطمة برسم توضي�� موضع ت�ون الصورة داخل عي��ا ؟

  فاطمة كيف يمك��ا ت��يح �ذا العيب البصري ؟ 

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

  اشرح لفاطمة ع�� الرسم أسفلھ اق��احك لكيفية ت��يح العيب البصري لد��ا

في مادة  3فرض محروس رقم 
  IIالفیزیاء للدورة 

 ساعة واحدة: مدة االنجاز 

الرقم 
  

مدة االنجاز 

ثانویة الشھید عبدالكریم الخطابي االعدادیة           

  

الفولط :  امالء الفراغ بما يناسب )1  

 ل��صول ع�� صورة .......................................................

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

  من عيوب الع�ن �ك�� ان�شارا .............................................................

  قيمة التوتر ال�� يق�س�ا ج�از ............ ...................القيمة ��

  أجب ب��يح أو خطأ  )2

تلعب شبكية الع�ن دور العدسة بال�سبة للع�ن

 تر�ط القيمة الفعالة والقيمة القصو�ة لتوتر متناوب جي�� العالقة

 القصو�ة للتوتر املتناوب ا��ي��يق�س الفولطم�� القيمة

يمثل ا��ور �فقي لشاشة راسم التذبذب محور التوتر

  I.  راسم التذبذب التوتر الك�ر�ا�ي ب�ن مر�طي مولد ك�ر�ا�ي ، فنحصل ع�� الش�ل أسفلھ �عاين بواسطة

...........................................................حدد طبيعة  �ذا التوتر  ؟  )1

القيمة القصوى ل�ذا الت���Uأحسب  )2

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

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

القيمة الفعالة ل�ذا التوتر ؟ ���Uاست�تج  )3

ا��ساسية �فقية ب   �Sأحسب  )4

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

............................................................................................................تردد �ذا التوتر ؟  �أحسب  )5

تن��ت فاطمة أ��ا عندما تجلس �� املقعد ا��لفي داخل قاعة الدرس ترى بوضوح الرسوم و ا��داول املدونة ع�� السبورة، غ�� ا��ا   

 .�لما طلب م��ا ذلك

حدد لفاطمة العيب البصري الذي �عا�ي منھ ؟   )1

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

ب�ن لفاطمة برسم توضي�� موضع ت�ون الصورة داخل عي��ا ؟ )2

  
  
  
  
 
فاطمة كيف يمك��ا ت��يح �ذا العيب البصري ؟ لو�� )3

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

اشرح لفاطمة ع�� الرسم أسفلھ اق��احك لكيفية ت��يح العيب البصري لد��ا )4

  

  

  

  

  

 :االسم  
  :       النسب 

  2/: القسم
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