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 . يميزبين التلسكوب الكاسر والتلسكوب العاكس   :مؤشــرات األداء 
                        يفسر كيف يكبر المجهر الصور . 
                         . يقارن بين آلية عمل الكاميرا والعين 

 اختر اإلجابة الصحيحة ممايلي :  األولالسؤال 
 جهبز ٌستخذو عذستٍٍ يحذبتٍٍ قصٍرتً انبعذ انبؤري َسبٍب نتكبٍر األجسبو انصغٍرة انقرٌبت . 1-
  العدست*                  الوجهر*                     التلسكىة الكبسر*              التلسكىة العبكس*          

   جهبز ٌستخذو انًراٌب وانعذسبث نتجًٍع انضىء انصبدر عٍ األجسبو انبعٍذة  2-
  العدست*                       الوجهر*                    التلسكىة الكبسر*                التلسكىة العبكس*       

 .عذست ًٌر يُهب انضىء وتكىٌ صىرة حقٍقٍت عُذ انبؤرة داخم انتهسكىة 3-
   الحدقت*              العدست الوقعرة *                         العدست الشيئيت *                      العدست العينيت*         

 . أحذ األجهسة انبصرٌت ٌكىٌ انصىر يثهًب تفعم انعٍٍ  4-
  الكبهيرا*                     الوجهر*                 التلسكىة الكبسر*            التلسكىة العبكس*         
 . انشٍئٍت فً انًجهر انعذستانصىرة انتً تكىَهب  5-
  تقديريت هكبرة*                     حقيقيت هصغرة*                 حقيقيت هكبرة*            تقديريت هصغرة*        

 . جهبز أطهقته َبسب فً انفضبء ٌكىٌ صىر عبنٍت انذقت وانىضىح  6-
  تلسكىة هببل*                عدست هكبرة*                 هستشعر الصىرة*            الوجهر االلكتروني *       
 . أحذ أجساء انكبيٍرا ٌحىل انضىء إنى إشبراث كهرببئٍت 7-
  القرنيت *                          الغبلق *                     هستشعر الصىرة*                 العدست *            

  أكمل الجدول التالي :  :  الثانيالسؤال 

 
  اكتب فرقا واحد بين كل من   الثالث )أ(السؤال 

  التلسكوب الكاسر والتلسكوب العاكس 1-
  المجهر والتلسكوب 2-

  المرآة والعدسة 3-
  انتهسكىببث انعبكست أكبر يٍ انكبسرة . 1-  ) ب ( فسر : 

............................................ .................................................................................. 
  انصىرة انُبتجت عٍ انتهسكىة انفضبئً أكثر وضىحب يٍ انصىرة انُبتجت عٍ انتهسكىة األرضً . 2-

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

  :انًىضىع 

 : الورايب والعدسبث 5الىحدة 

 األدواث البصريت :  5.3الدرس 

 يعهى انًبدة : َبدر أبىانفتىح 

 : العلىمبدة ــــــانًـ

 2020/   01/      .…  خ : ـــــانتبرٌ

العبم الدراسي  2019- 2020    
 الفصل الدراسي الثبني 

 دةـارات العربية المتحـدولة اإلم

 والمعرفــــةدائــــــرة التعليـــــم 

 مــدرســة الــرؤيـــــة الخاصــة

 ........... الشعبت:     الثبهنالصف : 

 (  3ورقــــت عول رقن ) 


