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 للصف العاشر 

 المتقدم 
2019-2020 

   أ.إيمان قناوي                                                                      
 قسم الثانوي بنين 

 تدريبات في
مادة الفيزياء    



 الفصل األول أساسيات الضوء 
 اختار اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي :

 إن معدل إصطدام الضوء بوحدة المساحات للسطح يقاس بوحدة  -1

Cd/m2               Lx/m2                                Lm/m2                      Lm 

من السطح الداخلي لكرة نصف  𝑙𝑚2التدفق الضوئي الذي يسقط على مساحة مقدارها  -2

 هو تعريف لـ  Lmقطرها 

 االنبعاث الضوئي  -د  قدرة المصباح -ج شدة اإلضاءة  -ب  استضاءة  -أ

 عندما تخدل خزمة ضيقة من الضوء عبر فتحة ترى مسار الضوء على شكل  -3

 ال ترى أي خطوط -د  خط متعرج -ج خط منحنى  -ب  خط مستقيم -أ

 الوسط الذي يمر معظم الضوء من خالله مثل الهواء أو الزجاج يسمى  -4

 وسط غير شفاف  -د وسط معتم -ج وسط شفاف  -ب وسط شبه شفاف  -أ

 ( نضرب في Lm( إلى وحدة اللومن )cdللتحويل من وحدة القنديلة ) -5

π                       4π                               10π                            2π 

 405Lmأسفل مصباح تدفقه الضوئي  4mاالستضاءة على مسافة  -6

810Lx               20.01Lx                      200.0Lx                     2.01Lx 

 انحناء الضوء حول حواف الحواجز و الفتحات الضيقة يسمى  -7

 التداخل  -د  الحيود  -ج  االنكسار  -ب  النعكاس ا -أ

 إذا سلط ضوء أزرق اللون على تفاحة حمراء فإنها تبدو بلون  -8

 أحمر  -د  أسود -ج   أصفر  -ب  أزرق  -أ



 الضوء التالية يؤدي تراكبها إلى تشكيل اللون االرجواني  ألوانأي من  -9

 أصفر وأخضر  -د أزرق وأخضر  -ج  أحمر وأزرق  -ب أبيض وأحمر  -أ

 إنتاج ضوء يتذبذب في مستوى واحد -10

 التداخل  -د  االنكسار -ج   االنعكاس -ب  االستقطاب  -أ

 الفرق بين الطول الموجي الذي يسجله مراقب للضوء والطول الموجي الحقيقي للضوء -11

 مبدأ هيجينز -قانون مالوس           -إنزياح دوبلر             -تأثير دوبلر       -

 أي من ألوان الضوء التالية يؤدي تراكبها إلى تشكيل اللون األرجواني    -12

 األصفر واألحمر  -األزرق واألخضر        -األحمر واألزرق      -األبيض واألحمر      -    

 إذا سلط ضوء أزرق اللون على تفاحة حمراء فإنها تبدو بلون  -13

 أصفر  -        أسود                    -أحمر                  -أزرق                -

 موجات كهرومغناطيسية تتكون من مجالين كهربائي ومغناطيسي يتذبذبان في مستوين متعامدين  -14

 ال توجد إجابة صحيحة -موجات األلوان             -موجات الضوء      -موجات الصوت    -

 إنتاج ضوء يتذبذب في مستوى واحد فقط يسمى    -15

 الحيود  -االستقطاب                  -االنكسار              -االنعكاس          -

على مرشح استقطاب فإذا كان محور االستقطاب المرشح   °𝑰أسقطت حزمة ضوئية مستقطبة شدتها   -16

 لنافذ من مرشح االستقطاب يساوي مع الحزمة الساقطة فإن شدة الضوء ا 60يصنع زاوية 

- I=0.5𝑰°                - I=0.25 𝑰°           - I=0.86𝑰°            - I=0.74𝑰° 
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 الضوئي



 تدريبات على قانون مالوس

 

 

 

 



 االنعكاس في المرايا  : الفصل الثاني
 اختر اإلجابة الصحيحة  -1

         1-  
             2- 

 

 االنعكاس الناتج عن األسطح امللساء )كاملرآة( يسمى  -3          

 د( تداخل الضوء                ج( انكسار الضوء     غري منتظم         ب( إنعكاس منتظم أ(    إنعكاس                        

 الزاوية احملصورة بني الشعاع املنعكس وعمود االنعكاس    -4 

 ب( زاوية إنعكاس                  ج( زاوية مستقيمة                د( ال توجد زاوية            أ(   زاوية السقوط 

 املرآة التي تعطي صورة مساوية للجسم ناجتة من مرآة   -5                         

 مستوية                       ب( حمدبة                             ج( مقعرة                             د( خمروطية  (أ

 صلية يسمى (   املسافة بني قطب املرآة وبؤرتها األ6                         

 أ( احملور الرئيسي                   ب(  نصف قطر التكور            ج( البعد البؤري                   د( ال توجد إجابات صحيحة                                

 (    إذا سقط شعاع ضوئي موازيا للمحور الرئيسي فإنه ينعكس 7                        

 حة أ( مارا بالبؤرة                       ب ( مارا بنصف قطر التكور     ج( مارا باملرآة                       د( ال توجد إجابة صحي                              

 ملقعرة عندما يوضع اجلسم على بعد (   احلالة الوحيدة التي تتكون فيها صورة تقديرية جلسم موضوع أمام املرآة ا8                        

 ب( يساوي البعد البؤري     ج( أقل من البعد البؤري           د( بني البعد البؤري وضعف البعد البؤري         أ( يساوي ضعف البعد البؤري                               

 األشعة املنعكسة وميكن جتميعها على حاجز  (  الصورة التي تتكون من إلتقاء9                         

 ب( صورة حقيقية                     ج( صورة غري حقيقية            د( ال يوجد صورة       أ( صورة خيالية           

 ( إذا وضع جسم على بعد أكرب من مركز التكور ملرآة مقعرة تتكون له صورة 10                        

 أ( حقيقية مصغرة                    ب( حقيقية مكربة                    ج( تقديرية مصغرة                د( تقديرية مكربة                         

 
 
 
 



 
 أكمل الرسم اآلتي مع ذكر صفات الصورة املتكونة 
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 الفصل الثالث االنكسار والعدسات 

 
 يسمى احنناء أو احنرام مسار الضوء عند عبوره احلد الفاصل بني وسطني   -5 

 تداخل  -د  حيود -ج           انكسار    -ب     انعكاس -أ

 090زاوية انكسار  تسمى زاوية السقوط التي تقابل   -6

  زاوية منفرجة -زاوية قائمة             د -زاوية حرجة              ج -زاوية انعكاس            ب -أ

 من أهم تطبيقات على االنعكاس الكلي الداخلي    -7

 الكامريا  -د  التلسكوب  -ح            املقراب    -ب     األلياف البصرية    -أ

 صورة الشمس فوق األفق متام على الرغم أنها قد غابت فعال بسبب رؤية  -8

 تداخل الضوء -د  إنكسار أشعة الضوء يف الغالف اجلوي    -ج   سري الضوء يف خطوط مستقيمة   -إنعكاس الضوء               ب-أ       

 ألبيض داخل املنشور الثالثي أيهما اكرب طول موجي عند مرور الضوء ا -9

 الربتقايل  -د              األمحر        -ج                 األزرق        -ب       البنفسجي         -أ

 عندما ينتقل الضوء من وسط معامل إنكساره قليل إىل وسط معامل إنكساره أكرب فإنه ينكسر  -10

  ينعكس مرة أخرى -د  ال يعاني أي انكسار    -ج  مبتعدا عن العمود املقام     -ب مقرتبا من العمود املقام         -أ     

 
 
 
 
 



 
 

 العدسات المحدبة والمقعرة

 المتكونة  ذكر صفات الصورة أ

 



 أكتب مقارنة بين قصر النظر وطول النظر 

 
 



 
 

 



 
 



 الفصل الرابع : االهتزاز واألمواج 
 اختر اإلجابة الصحيحة 

 
 احلركة التي تكرر نفسها يف فرتت زمنية متساوية  -5

 الدورانية  -د التوافقية البسيطة  -ج  املستقيمة  -ب  الدورية  -أ

 احلركة التي تناسب فيها قوة االرجاع طرديا مع إزاحة موضع اتزانه  -6

 الدورانية  -التوافقية البسيطة        د -ج  املستقيمة  -ب  الدورية  -أ

 طاقة الوضع املرونية يف نابض تساوي  -7

PE=qEd                 PE=
12 𝐹𝑥                      PE =1/2𝐾𝑥2          PE=1/2𝑚𝑢2                  

 نوع من األمواج حيتاج لوسط مادي كي ينتقل فيه  -8

 الطولية  -د  املستعرضة  -ج امليكانيكية  -ب الكهرومغناطيسية  -أ

 أقصى إزاحة للموجة عن موضع إتزانها تسمى  -9

  ال توجد إجابة صحيحة -د سرعة املوجة  -ج نقطة االتزان -ب  سعة املوجة  -أ

 



 

 



 
 
 

 (إن نجاحك وتفوقك هو الهدية التي تقدمها لوطنك ولوالديك  ولمعلمتك الغالية)
 


