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 .لكل صنف مثال اءعطإ معأصناف منابع الضوء  اذكر - 1

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

  :أتمم الفراغ بما یناسب  - 2

 بالضوء..................... جسم كل ھو الضوئي المستقبل.  

 ......................ألوان سبعة نم انمكو .................. طیفا لیعطي موشور اجتیاز عىد األبیض الضوء.  

 .....................إلیھ تصل التي األضواء جمیع األسود الجسم. 

  إلیھ في  جزء من الضوء الوارد ربمرو.........................بمرور الضوء بسھولة بینما یسمح الجسم .......................... یسمح الجسم

  .بمرور الضوء........................ حین ال یسمح الجسم 

  ..................................................................................................................... :أعط مبدأ االنتشار المستقیمي للضوء  -3
....................................................................................................................................................................... 

 : في الخانة المناسبة) ×(بوضع عالمة الجدول التالي  أتمم - 4

  وسط شفاف وسط نصف شفاف وسط معتم

 الفراغ   
 الزجاج الخشن   
 األنسوخ   

 الخشب   

 :التالیة المصطلحاتاعط مقابل    -5
             /           ..………………………: Les sources de la lumière............................:.....................وسط معتم           
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 الشكل جانبھ ثم أجب عن األسئلة التالیة الحظ: 

 حدد المنبع الضوئي األولي في الشكل:…………………..……………   

 حدد منبعا ضوئیا ثانویا في التركیب: ................................................…   

 حدد مستقبال ضوئیا في ھذا التركیب: ………………...…......…………  

   ھل یمكن للمالحظA  لمالحظ واB   ؟ علل جوابكالمصباحرؤیة 

…......................................................................…………………………………………………………………  

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

 اقترح جسما نضعھ مكان قطعة االسمنت ویمكن من رؤیة الكرة بوضوح......................:........................................................  

 علل جوابك ؟ الكرة بھ ستبدو الذي نھو اللو فما أبیض، المصباح ضوء أن متعل ا إذ.………......... …………………………  

……………………………………………………………………………………………………………..   

 ؟في كلتا الحالتین الكرة بھ ستبدو الذي ناللوھو  فما ،أحمر ضوءثم ب نستبدل الضوء األبیض بضوء أزرق...................................... 

.……………………………….......................................................................................................................  

............................................................................................................................................…………………
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  تنعكس على سطح القمر ھذه الحزمة . لقیاس المسافة بین األرض والقمر ، نرسل حزمة ضوئیة دقیقة من منبع اللیزر في إتجاه القمر

  .   2.56sلتستقبل من جدید على سطح األرض ، وذلك خالل مدة زمنیة تقدر ب

  ........................................................................ لیزر لینتقل من األرض إلى القمرالالتي یستغرقھا شعاع  tأوجد المدة الزمنیة  .1

 .......................................................................................................... tوالمدة c داللة السرعة ب  dإعط تعبیر المسافة  .2

  .............................................................................................الثانیة في بالكیلومتر الفراغ في الضوء انتشار سرعة أعط .3

 .…………………………………………………………………………لمسافة الفاصلة بین األرض والقمراستنتج ا .4

 

 

  اقیش سفیان   :األستاذ                                                         .....................................: النسبواالسم 
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