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 املقارنات لواجـد باقة من أهم  )ومناذج إجاباتـها(
 -مما يلي حسـب اجلدول املرفق :أ ( قارن بني كل 

 

 ، حسـب اجلـدول التـالي : السعة احلرارية للجسـم و السعة احلرارة النوعية للمادة( قارن بـني  1)  

 السعة احلرارية للجسـم السعة احلرارة النوعية للمادة وجه املقارنة

 التعريف
واحد احلرارية الالزمة لرفع درجة حرارة  كمية الطاقة

 مبقدار درجة سيليزية واحدة. كيلوجرام من املادة

هي كمية الطاقة احلرارية الالزمة لرفع درجة حرارة 
 مبقدار درجة سيليزية واحدة.( m) هتلـتجسم ك

 c C الرمز

 c = Q/(m.∆T) C = c . m القانون

 نوع املادة، كتلة اجلسـم ـادة، حـالة املنوع املادة  املؤثرة العوامل

 J/kg C J/kg.K J / C J/K الوحدة الدوليـة

العالقة البيانية مع 
 كتلة اجلسم 

 
 
 

 

 

 ، حسـب اجلـدول التـالي : الُسـعر و الكيـوُسـعر  و السعة احلرارة النوعية للمادة( قارن بـني  2)  

 الُسـعر عرــُسلوالكي دةالسعة احلرارة النوعية للما وجه املقارنة

 التعريف

كمية الطاقة احلرارية الالزمة لرفع 
 كيلوجرام واحد من املادةدرجة حرارة 

 مبقدار درجة سيليزية واحدة.

كمية الطاقة احلرارية الالزمة لرفع 
 كيلوجرام واحد من املاءدرجة حرارة 

 مبقدار درجة سيليزية واحدة.

ع كمية الطاقة احلرارية الالزمة لرف
 جرام واحد من املاءدرجة حرارة 

 مبقدار درجة سيليزية واحدة.

 c Kcal cal الرمز
 

 ، حسـب اجلـدول التـالي :ات احلراريـة التاليـةالتدرجيأنـواع  ( قارن بـني  3) 

 التدريج الفهرنهاييت التدريج السيليزي التدريج املطلق وجه املقارنة

 K C F رمز التدريج احلراري

 ( درجة180) ( درجة100) ( درجة100) عدد أقسام التدريج

 K (733) C (100) F (212) درجة غليان املاء  )يف الظروف املعتادة(

 K (732) C (0) F (32) درجة انصهار اجلليد  )يف الظروف املعتادة(

 درجة احلرارة اليت تنعدم عندها )نظريًا(

 الطاقة الداخلية للمادة 
K (0) C (273-) F (-459.4-) 

 قوانني التحويل بني التدرجيات

𝐶 − 0°

100
=  

𝐹 − 32°

180
=  

𝐾 − 273°

100
 

K = C + 273 F = 1.8 C + 32 
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m 

C 

m 



 
 

  
 

 

 ( قارن بـني السـُعر واجلـول، حسـب اجلـدول التـالي : 4) 
 اجلـول الُسـعر وجه املقارنة

 Cal J الرمـز
 الطاقـة احلراريـة يف األغـذية يسـتخدم لقياس الطاقة 

 Cal = (4.184) J ( 1 ) العالقـة الرياضية بينهما

 

 ، حسـب اجلـدول التـالي : املسـعر احلراري و   الرتمومـرت( قارن بـني  5) 
 املسـعر احلراري الرتمومـرت وجه املقارنة

 قياس كمية احلرارة درجـات حرارة األجسـامقياس  االستخدام

 أنبوبة شعرية تنتهي مبستودع داخله زئبق أو كحول بالرتكـي
إناء معدني صغري داخل إناء أكرب منه قلياًل بينهما مادة 

 عازلة

 

 ، حسـب اجلـدول التـالي :لسـاق ومعامل التمدد اخلطي للمادة الصـلبةالطـولي مقدار التمدد ( قارن بـني  6)
 للمادة الصـلبةالطـولي معامل التمدد  ق صـلبي لسـاطـولمقدار التمدد ال (  وجه املقارنة 4) 

 L  رمز الكمية

 C C-1/- ( مـرتm) وحدة القياس

 العوامل اليت يتوقف عليها

 (Lالطول االبتدائي للساق ) – 1
 (نـوع مادة السـاق ) – 2

 (Tمقدار التغـّير يف درجة احلرارة ) – 3

 فقـط نـوع مادة السـاق

 

 للجسـم الصلب، حسـب اجلـدول التـالي : التمدد احلـجمي وتمدد الطـولي ال( قارن بـني  7) 

 للجسـم الصلب التمدد احلـجمي للجسـم الصلبالتمدد الطـولي  وجه املقارنة

 التعريف 
التمـدد )الزيادة( يف اجتـاه واحـد عند ارتفاع درجة 

 حرارة اجلسـم الصلب.

د ارتفاع التمـدد )الزيادة( يف حجم اجلسـم الصلب عن
 درجة حرارتـه.

 تعريف معامل التمدد
مقدار التّغــري يف طول وحدة األطوال من اجلسـم 

 C (1.)الصلب عند تّغـري درجة حرارته مبقدار 

مقدار التّغــري يف حجم وحدة احلجـوم من اجلسـم 
 C (1.)الصلب عند تّغـري درجة حرارته مبقدار 

ل معامل التمدد معامل حراري يسـاوي ثالثة أمثـا
 الطولي لنفس اجلسم الصلب.

  = 3  العالقة بني معاملي التمدد
 L= Lo.. T V= Vo .  . T العالقة الرياضـية
 احللقة والكرة املعدنية املزدوجة احلرارية، الثرموسـتات، القضبان احلديدية تطـبيقات حـياتية

       



 
 

  
 

  

 ، حسـب اجلـدول التـالي :معامل التمدد احلجمي الظاهري للسائل وجمي احلقيقي معامل التمدد احل( قارن بـني  8)  

 معامل التمدد احلجمي الظاهري للسائل معامل التمدد احلجمي احلقيقي للسائل وجه املقارنة

 الرمز
r 


a 

 . Vr = Vo العالقة الرياضـية


r . T Va = Vo . 


a . T 

 نوع مادة السـائل و نوع مادة اإلناء احلاوي له ائل فقـطنوع مادة السـ العوامل املؤثرة

 

 ، حسـب اجلـدول التـالي :ائل آخرأي سـ و املـاء( قارن بـني  9) 

 ائل آخرأي سـ املـاء وجه املقارنة

 احلجـم أثناء التـربيد
 يقل احلجـم )ينكمش( 

 (C (0)إىل  C (4)ولكـنه يتمدد )يزداد احلجم من 

 كمش( يقل احلجـم )ين
 

 تزداد (C (0)( إىل 4) Cمن  كثافةالقل )يتزداد   الكثافة أثناء التـربيد

 أقـل ما ميكن أكـرب ما ميكن احلجم عند التجمـد

 

 ، حسـب اجلـدول التـالي : التكـثف و التبخـر( قارن بـني  10) 

 التكـثف التبخـر وجه املقارنة

 التعريف
احلالة السـائلة إىل  عملية يتم فيها حتـّول املادة من

 احلالة البخاريـة بارتفاع درجـة احلرارة

عملية يتم فيها حتـّول املادة من احلالة البخاريـة إىل 
 احلالة السـائلة باخنفاض درجـة احلرارة

 التكـثف تعترب عملية تدفئـة للجسم املالمس التبخـر تعترب عملية تربيد للجسم املالمس مالحظة
 

 ، حسـب اجلـدول التـالي :الغليان  والتبخر ـني ( قارن ب 11)  

 الغليان التبخر وجه املقارنة

 حتّول املادة من احلـالة السائلة إىل احلـالة البخارية. التعريف

 عند درجة معينة )خاصة بكل سـائل( عند أية درجة حرارة الدرجة اليت حيدث عندها

 مجـيع أجزاء السـائليف  عند سطحه فقـط موضع حدوثه بالنسبة للسائل

 سـريعة بطـيئة سرعة حدوثه

 فقاقيع توجـد فقاقيع ال توجـد وجود فقاقيع
 

 ، حسـب اجلـدول التـالي : الضـباب و الســحاب( قارن بـني  12)  

 الضـباب الســحاب وجه املقارنة

 التعريف
تتكون نتيجة تكثف جزيئات خبار املـاء املتصاعد ألعلى مع 

 خن على جسـيمات الغبار املوجـودة يف اجلو.اهلواء السا

سـحاب يتكون ليـاًل بالقرب من سـطح األرض يف املناطق 
 الرطبة الباردة.

 بالقرب من سـطح األرض طـبقات اجلـو العليـا مكان حـدوثه



 
 

  
 

 

 الي :، حسـب اجلـدول التـ احلرارة الكامـنة للتصـعيد و احلرارة الكامـنة لالنصـهار( قارن بـني  13) 

 احلرارة الكامـنة للتصـعيد احلرارة الكامـنة لالنصـهار وجه املقارنة

 التعريف

كمية الطاقة احلرارية اليت ُتعطى إىل وحـد الكـتل من 
دون تغري درجة  سائلحتى يتحول إىل  اجلسـم الصلب

 حرارته

كمية الطاقة احلرارية اليت ُتعطى إىل وحـد الكـتل من 
 دون تغري درجة حرارته  خبـار حتى يتحول إىل السائل

 Lf Lv الرمز

 Q = m . Lf Q = m . Lv العالقة الرياضـية

 J/Kg وحدة القياس

 بينـهما  العالقة
 )السـبب(

 احلرارة الكامـنة لتصـعيد املادة النقية أكـرب من احلرارة الكامـنة النصـهار نفس املادة
 { املادة الصلبة تكون أكرب من احلرارة  الالزمة لكسر روابطوإبعاد جزيئاته كمية الطاقة احلرارية الالزمة لكسر روابط السائل ألن }

 

  
 

 
 

  



 
 

  
 

 

مغـناطيسـيةوال كهربـاءـة :  اللثالوحدة الثـا

 ( حصص 7الفصـل األول : الكهـرباء  ) 
   

 ، حسـب اجلـدول التـالي :ـة املادي القـوة والكهربائيـة  القـوة( قارن بـني  14)  

 ـةاملادي القـوة الكهربائيـة القـوة قارنةوجه امل

 كـتل األجسـام الكهربائيـةالشـحنات  سـبب تكونها 

 نوع القـوة
 قوى جتاذب )بني املخـــتلفة يف النوع(

 )بني املتشابهة يف النوع(تنافر أو قوى 
 قوى جتاذب

 اصـية الرتبيـع العكسـيتعمـل بني األجسـام عن ُبعـد )بدون تالمـس(، وختضـعان خل صـفة مشـرتكة
 

 

، حسـب اجلـدول التـالي :( قارن بـني  15) 
 التـوازيعلى  التـواليعلى  وجه املقارنة  

 طريقة التوصـيل

 
 

كمية الشحنة 
 الكهربائيـة

 تتوزع كمية الشحنة على املكـثفات بنسبة طردية لسعاتها املكـثفات  تكون  كمـية الشـحنة متسـاوية جلمـيع

qeq = q1 = q2 = q3 qeq = q1 + q2 + q3 

 فرق اجلهـد الكهربائي 
 يكون  فرق اجلهــد متسـاوي على مجـيع املكـثفات يتـوزع فرق اجلهـد على املكثفات بنسبة عكسية لسعاتها

Veq = V1 + V2 + V3 Veq = V1 = V2 = V3 

السـعة الكلية 
321 ]املكافئـة[

1111

CCC
eq

C
 Ceq = C1 + C2 + C3 

 أكــرب من أكـرب ســعـة يف اجملمـوعة أصـغر من أصـغر ســعة يف اجملمـوعة قيمة السـعة الكليـة

 يف حـالة تسـاوي
 سـعات املكـثفــات 

𝐶𝑒𝑞  =  
𝑐

𝑁
 𝐶𝑒𝑞 = C . N 

ائية الطاقة الكهرب
 املخـتزنة يف اجملموعة

 أكـرب ما ميـكن أقـل ما ميـكن

 الطاقـة املخـتزنـة
 )يف مكثفـني فقـط(

 تتناسـب طرديـًا مع قيمـة اجلهـد الكهربائي،
 وعكسـيًا مع السـعـة الكهربائية

2

1

2

1

1

2

U

U

V

V

C

C
 

 تتناسـب طرديًا مع كمية الشـحنة الكهربائية،
 هربائيةوطرديـًا مع السـعة الك

2

1

2

1

2

1

U

U

q

q

C

C
 

 
 



 
 

  
 

  

 ، حسـب اجلـدول التـالي :اجملـال الكهربائي نوعي( قارن بـني  16)  
 اجملـال الكهربائي غـري املنتــظم اجملـال الكهربائي املنتــظم وجه املقارنة

 ، تفصـلها مسـافات غري متسـاويةمسـتقيمة وغري مـتوازية مسـتقيمة، ومـتوازية، تفصـلها مسـافات متسـاوية شـكل اخلطوط

 خمـتلفة من نقـطة آلخري متسـاوية عنـد كل النقاط (Eشـدة اجملـال )

 تعريف
جمـال كهربائي ثابت الشـدة، وموحـد االجتـاه عنـد كل 

 نقاطـه

جمـال كهربائي متغـّير الشـدة، أو متغـرّي االجتـاه أو 
 من نقـطة آلخريكليهما 

 بني لوحي مكـثف مسـتٍو مشـحون أماكن تواجـده
 حول كرة موصلة موجـبة )أو سـالبة( الشـحنة

 بني كرتني موصلتني متشابهتني أو خمتلفتني الشـحنة

F = q . E 𝐸 القوانـني الرياضية =
𝑘. 𝑞

𝑑2
 F = q . E 

 
 

 حسـب اجلـدول التـالي : ،حلـاالت الثـالث التاليـةا الناشـئ عن مرور تيـار كهربائي مسـتمر يفالتأثري املغناطيسي ( قارن بـني  17) 

 حـول ملـف حـلزوني حـول ملـف دائـري حـول سـلك مسـتقيم طـويل وجـه املقارنـة

 شـكل توضـيحي
خلطوط اجملـال 

 املغناطيسي

 
 

 

 وصـف خطوط
 املغناطيسياجملـال 

 )ونوع اجملـال(

ور السـلك، دوائر متحدة املركز، مركزها حم
 ويف مسـتوي عمـودي على مسـتوي السـلك

 (جمال مغناطيسي غري منتظم)

دوائر متحدة املركز عند كٍل من الثقـبني، يقل 
 (جمال غـري منتظم) حتدبها تدرجيـيًا

حتى تصل إلي خط مسـتقيم عنـد مركز امللف 
 (جمال مغناطيسي منتظمالدائري )

ة :  خطوط مسـتقيمة متوازي داخل امللف
 (جمال منتظموموازية حملور امللف.  )

:  خطوط منحـنية غري متقاطعـة  خارج امللف
 (.غـري منتظم) علي جانيب امللف

جملال املغناطيسي
عناصر ا

 

 لولـيباخلط املستقيم املار مبحور امللف ال اخلط املستقيم املار مبركز امللف الدائري اخلط املماس خلط اجملـال املغناطيسي الدائري احلامل

كيفية 
 حتديد
 االجتاه

 عمليًا : من القطـب اجلـنوبي إىل القطب الشمالي إلبرة مغناطيسية حرة احلركة.

 نظريًا : قاعـدة اليـد اليمـين : حيث ُيوضع اإلبهام يف وضع عمودي على راحة اليد، وكذلك بقية األصابع األربـع : 

 (Bالناشـئ ) اجملـال املغناطيسي فتشـري بقية األصابع إىل اجتـاه(، Iيشري اإلبهام إىل اجتـاه التيـار )حـيث 

 القانون
d

I
B

.2

.



 
r

NI
B

2

.. 
L

NI
B

..
 

العوامل اليت 
يتوقف عليها 

 مقدار  شـدة
 املغناطيسياجملـال 

 ( بتغري نوع الوسط.B(  نوع الوسـط: تتغري  ) 1

IBلتيـار  املستمر:             (  شـدة ا 2  

( املسافة بني النقطة والسـلك :    3
d

B
1

 3 : نصف قطر احللقة الدائرية )- 
r

B
1

 3 :طول حمور  امللف احللزوني )-    
L

B
1

 

 أحـد أعمـال
 ةاألسـتاذ حسـن عطـي

 NB(  عدد لفات امللف احللزوني :      NB 4(  عدد لفات امللف الدائري :       4

 مالحظات
 يشبه اجملـال املغناطيسي الناشئ

 حول قرص ممغـنط

 يشبه اجملـال املغناطيسي الناشئ حول
 قضـيب مغناطيس مسـتقيم

 

 



 
 

  
 

 

ضـــوءلة :  ارابعــالوحدة ال
 
 

 االستقطاب التداخل احلـيود االنكسار االنعكاس الظاهرة 

متى حتدث 
 الظاهرة

ظاهرة التغـّير املفاجئ يف 
اجتاه شـعاع الضـوء 
السـاقط على سـطح 

 عاكـس.

ظاهرة التغـّير املفاجئ يف 
اجتاه شـعاع الضـوء 

 السـاقط عند مروره مائاًل
لى السـطح الفاصل بني ع

وسطني شـفافني خمـتلفني 
بالكثافة الضوئية بسـبب 

 تغـّير قيمة سـرعته.

ظاهرة احنراف املوجة 
الضوئية عن مسـارها 

األصلي عند مرورها من 
ثقب ضـيق أو اصطدام 

حبافة حادة تعرتض 
 طريقها.

موجـتني  التقاءظاهرة 
صادرتني من منبعـني 

متجاورين يف وسط واحد 
آن واحد حبـيث تسـمح ويف 

كل منهما مبرور األخرى 
 خالهلا.

ظاهرة تكوين حزمة من 
موجات كهرومغناطيسية 

يكون مسـتوى اهـتزازها يف 
 مسـتوى واحـد.

 البصريات الفيزيائيـة البصريات اهلندسـية البصريات

قوانني 
 الظاهرة

I = r 𝑛2/1 =
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n .     =  
 فرق املسري يف التداخل البنائي

 

1

𝑓
=

1

𝑈
+

1

𝑉
          

 القانون العام للمرايا

النسـيب بني  معامل االنكسار
 وسطني

  𝑀 = −
𝑉

𝑈
=

𝐴\𝐵\

𝐴𝐵
  𝑛 =

𝐶

𝑉
=

1
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  = 2 r فرق املسري يف التداخل اهلدمي
معامل االنكسار املطلق، 

 والزاوية احلرجة

التطبيقات 
 احلياتية

 رؤيـة األجسـام )اإلبصـار(
 املرايا )املستوية، الكروية(

األلياف الضوئية البصرية 
 )املنظار(

الصفيحة متوازية الوجهني 
 )متوازي املستطيالت(

الكشف عن حماور بلورات 
املعادن باستخدام حـيود 

 األشـعة السـينية

 يونججتربة الشق املزدوج ل
للتأكيد على الصفة املوجية 

 للضوء

 النظارات الشـمسية
مرشح البوالرويد يف آلة 

 التصوير

مالحظات 
 أخرى

 القانون األول يف االنعكاس :
الشـعاع الضوئي السـاقط 

والشـعاع الضوئي املنعكس، 
والعمود املقام عند نقطة 

السـقوط على السـطح 
يف  العاكس تقع مجيعًا

مسـتوى واحـد عمودي على 
 السـطح العاكس.

 القانون األول يف االنكسار 
الشـعاع الضوئي السـاقط 

والشـعاع الضوئي املنكسـر، 
والعمود املقام عند نقطة 

السـقوط على السـطح 
الفاصل تقع مجيعًا يف 

مسـتوى واحـد عمودي على 
 السـطح الفاصل.

 

∆𝑌 =
 . 𝐷

𝑎
 

 الُبعد اهلدبي
 ( ُبعد بني أهداب متتاليـة من نفس النوعال) 

𝑋 =
𝑛. . D

𝑎
 

البعد بني اهلدب املركزي 
 ( nواهلدب املضيء رقم )

 يف جتربة يونج

 القانون الثاني يف االنعكاس 
زاوية السـقوط  تسـاوي  

 زاوية االنعكاس

 :القانون الثاني يف االنكسار
النسـبة بني جـيب زاوية سـقوط 

ئي يف الوسـط األول الشعاع الضو
إىل جـيب زاوية االنكسار يف 

الوسط الثاني نسبة ثابتة بني 
 الوسـطني.

 𝑋 =
(2𝑛 + 1)D

2𝑎
 

البعد بني اهلدب املركزي 
 ( nواهلدب املعتم رقم )

 يف جتربة يونج



 
 

  
 

 

 ، حسـب اجلـدول التـالي : االنعكاس غري املنتـظم و االنعكاس املنتـظم( قارن بـني  19) 

 االنعكاس غري املنتـظم االنعكاس املنتـظم ملقارنةوجه ا

 كيفية حدوثة
حيدث عندما تسـقط أشعة ضوئية متـوازية على سطح 

 عاكس مسـتٍو مصـقول )مرآة(، 

حيدث عندما تسـقط أشعة ضوئية متـوازية على سطح 
 عاكس غري مصـقول )خشن(، 

 س غري مصـقول )خشن(،سطح عاك سطح عاكس مسـتٍو مصـقول )مرآة(، االنعكاسسـطح 

 غري مـتوازية مـتوازية األشعة املنعكسـة

 شـكل توضيحي

  

 

 ، حسـب اجلـدول التـالي :رايا الكرويـةنوعي امل( قارن بـني  20) 

 مـرآة حمـدبة )مفرقة( مـرآة مقعرة )المـة / جممـعة( نوع املرآة

 سـبب التسـمية
 تعـترب املـرآة املقعرة مـرآة المـة

الساقطة عليها مـتوازية األشـعة الضوئية ها تعمل على ألن
 يف نقطة واحـدة )البؤرة( وموازية حملورها األساسي

 ـدبة مـرآة مفرقةاحملتعـترب املـرآة 
الساقطة عليها مـتوازية األشـعة الضوئية  ألنها تعمل على 

 لبؤرة(نقطة واحـدة )ا وكأنها صادرة منوموازية حملورها األساسي 
 السـطح اخلارجي السـطح الداخـلي السـطح العاكـس

 شـكل توضيحي

 

 

 نوع البؤرة األسـاسية
 )والسـبب(

 بؤرة حقيقية
)بسبب جتمع األشعة املنعكسة بها إذا كانت األشعة 
 الساقطة عليها مـتوازية وموازية حملورها األساسي(

 بؤرة تقـديرية
كسة بها إذا كانت األشعة األشعة املنعبسبب جتمع )

 (الساقطة عليها مـتوازية وموازية حملورها األساسي

 ( سـالـب) ( موجـب) البؤرةالُبعد إشـارة 

صفات الصورة 
 املتكونة

 تعتمد على ُبعد اجلسم عن املرآة
 حـاالت خمـتلفة( 6)توجـد 

 مهما كان ُبعـد اجلسم عن املرآة احملـدبة تكون الصورة:
 عتـدلة، أصغر من طول اجلسـم،تقديرية، م

 وتقع خلف )داخل( املرآة.

 

 

 



 
 

  
 

 

 ، حسـب اجلـدول التـالي :رايااملالصـور املتكونة بوسـاطة نوعي ( قارن بـني  21)  

 الصـورة تقديرية الصـورة حقيقية وجـه املقارنـة

 األشعة املنعكسـة امتداداتجتمع  جتمع األشعة الضوئية املنعكسـة سبب تكونها

 استقباهلا على حائـل ال ميكن ميكن استقباهلا على حائـل استقباهلا على حائل

 معـتدلةدائمـًا  دائمـًا مقلوبة اجتاه الصـورة

 خلف )داخـل( املرآة أمام )خارج(وجـه املرآة موضـع الصورة

 حـاالت( 4املرآة املقعرة ) نوع املرآة
 يف املرآة املسـتوية )املسطحة(

 احملـدبة )املفرقة(ويف املرآة 

 (22 )  

 (-إشارة سـالبة ) إشـارة موجبة )+( االسم الرمز

 املرآة حمـدبة )مفرقـة( املرآة مقعرة )المـة( الُبعد البـؤري للمرآة 

U خيالي(اجلسـم تقديري  اجلسـم حقيقي ُبعد اجلسم عن املرآة( 

V الصـورة تقديرية حقيقيةالصـورة  ُبعد الصـورة عن املرآة 

M الصـورة مقلوبة الصـورة معـتدلة التكـبري 

 

 تتـبع الشـعاع الضوئي السـاقط على سطح املرآة املقعرة يف احلاالت التالية مـبينًا اجتـاه انعكاسـه :  ( 23) 
            احلـالة

شكل توضيحي
 

   
 ينعكس عـلى نفسـه. موازيـًا حملـورها األسـاسي. .مـارًا ببؤرتـها األسـاسـية ينعكس

حملدبة 
يف املرآة ا

)املفرقـة(
 

   

 ينعكس عـلى نفسـه. موازيـًا حملـورها األسـاسي. ببؤرتـها األسـاسـية مير امتـدادهحبـيث  ينعكس



 
 

  
 

 
 ، حسـب اجلـدول التـالي :بني معـاملي االنكسـار( قارن بـني  24) 

 للوسـط املطـلق معامل االنكسـار بني وسـطني النسـيبمعامل االنكسـار  وجـه املقارنـة

 التعريـف

 النسـبة بني جـيب زاوية سـقوط الضـوء يف الوسـط األول 
 إىل جـيب زاوية انكسـاره يف الوسـط الثاني.

 النسـبة بني جـيب زاوية سـقوط الضـوء يف الفراغ )اهلـواء( 
 إىل جـيب زاوية انكسـاره يف الوسـط.

 النسـبة بني سـرعة انتشـار الضـوء يف الوسـط األول
 إىل سـرعة انتشـاره يف الوسـط الثاني.

 النسـبة بني سـرعة انتشـار الضـوء يف الفراغ )اهلـواء( 
 إىل سـرعة انتشـاره يف الوسـط.
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هواء

وسط
 

 مالحـظات هامـة

معامل االنكسـار ليس له وحدة قياس ألنه نسـبة بني كمـيتني 
 فيزيائيـتني هلما نفـس وحدات القياس

املطـلق ألي وسـط شفاف أكرب من الواحد الصحيح؛ معامل االنكسـار 
ألنـه نسبة بني سـرعة انتشـار الضـوء يف اهلـواء )الفراغ( إىل سـرعة 
انتشـاره يف وسـط، وسرعته يف الفراغ أكرب من سرعته يف أي وسـط 

 شفاف.

( النسـبة بني سـرعة الضـوء يف الفراغ nالكثافة الضوئية للوسط )
 (.V( إىل سـرعته يف الوسط )C)أو اهلواء( )

(  تفسـري ظاهرة انكسار الضـوء يعتمـد على البصريات اهلندسـية  1
)الذي يعـترب الضوء شعاع يسـري يف خط مسـتقيم(، وال يعتمد على 

 البصريات الفيزيائية.

 
 ، حسـب اجلـدول التـالي :مناطق التداخـل يف جتربة الشـق املزدوج ليونج،( قارن بـني  25) 

 تداخـل هدمي تداخـل بنـائي وجه املقارنة

 معتمة )مظلمة( مضـيئة املنطقة

املسـار من الشقني رق ف
 تداخـلالإىل موضع 

 للضوء من أنصاف الطول املوجيصحيح عدد فردي  للضوء املستخدم عدد صحيح من الطول املوجي
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( nرقم )ُبعد اهلدب 
𝑋 عن اهلدب املركزي =
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 ، حسـب اجلـدول التـالي :اهلواء نمعموديًا مسـار شـعاع ضوئي سـاقط اجتاه ( قارن بـني  26) 

 السطح الفاصل بني اهلواء وأي وسط شـفافعلى  سـطح عاكس مسـتٍوعلى  وجـه املقارنـة

 الشـعاعاجتاه 
 االنعكاسحبيث تكون زاوية  يرتـد(على نفسـه )ينعكس 

 وتسـاوي الصـفرالسقوط  زاويةلمساوية 

 ،وسـط الشفافإىل ال ًارنكسـمينفذ 
 اهلواءالسقوط يف  زاويةلمساوية  وسطيف ال االنكسارزاوية حبيث 

 
 
 



 
 

  
 

 
 ، حسـب اجلـدول التـالي :مع اهلواء للفاصاسـطح ال علىمن املـاء مسـار شـعاع ضوئي سـاقط اجتاه ( قارن بـني  27) 

 على سـطح املاءوديًا عم تساوي الزاوية احلرجةبزاوية  الزاوية احلرجةأكـرب من بزاوية  وجـه املقارنـة

 الشـعاعاجتاه 
 ،انعكاسـًا كليـًاينعكس 

 وال ينفـذ إىل الوسـط الثـاني

 االنكسارر، حبيث تكون زاوية ينكسـ
 (90)يف اهلواء زاوية قائمة 

حبيث ر وينفذ إىل اهلواء، ينكسـ
 يف اهلواء االنكسارتكون زاوية 

 السقوط يف املاء زاويةلمساوية 

 
 

 
 

 

 

 ع اجلزء الثـالثيتبـ                
 باقة من 

 التعليـالت العـلمية

 )ومناذج إجاباتـها(
 


