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 الحرارة و االتزان الحراري        1-1الدرس 
 :أكتب بين القوسين االسم أو المصطمح العممي الذي تدل عميو كل من العبارات التالية: السؤال األول 

 الكمية الفيزيائية التي يمكف مف خالليا تحديد مدل سخكنة جسـ ما أك بركدتو  – 1
 (.......................)ل                         عند مقارنتو بمقياس معيار       

 (.......................)                                     .متكسط طاقة حركة الجزمء الكاحد في المادة -2

 (.......................)                 .التي تنعدـ عندىا الطاقة الحركية لجزيئات المادة نظريا الحرارةدرجة اؿ -3

 (.......................)               نتيجة اختالفيما في درجة الحرارة  متالمسيف الطاقة المنتقمة بيف جسميف -4
 (.......................)             .سرياف الطاقة مف جسـ لو درجة حرارة مرتفعة إلى آخر لو درجة حرارة أقؿ -5

 (.......................)                             .ىي مجمكع تغير الطاقة الحركية لكؿ جزيئات المادة – 6

 كة الداخميةعف الحرمجمكعة مف الطاقات تشمؿ الطاقة الحركية الدكرانية ك الطاقة الناتجة  -7
 (.......................)   لمجزمء ك طاقة كضع لمجزيئات تنتج عف قكل التجاذب المتبادلة بينياالمككنة لمذرات    

 
 :-أكمل العبارات التالية بما تراه مناسبًا : السؤال الثاني 

 الجسـ  ........................متكسط الطاقة الحركية لمجزمء الكاحد مف المادة يحدد   -1
 لمجزمء الكاحد مف الغاز سكاء ........................في حالة الغازات المثالية تتناسب درجة الحرارة مع   -2

 .في خط منحف أـمستقيـ  خط الحركة في كانت       

  .لقياس درجة الحرارة........................ يستخدـ جياز   -3

 عند الضغط الجكم المعتاد .......Kأ ك     ...........F°ك أ     .......  c°حرارة التي يتجمد عندىا الماءدرجة اؿ  -4
 الضغط الجكم المعتاد عند .........Kأ ك...........     F°أك .......       c°حرارة التي يغمي عندىا الماءاؿدرجة   -5
تسرم الحرارة مف المادة التي ليا درجة حرارة  مختمفتيف فى درجة الحرارة  بيف مادتيف التالمس الحرارم عند  -6
 .....................إلى المادة التي ليا درجة حرارة  ...........
 ........................إذا ألقيت قطعة معدنية ساخنة في كاس ماء بارد فإنيا تفقد حرارة حتى تصؿ لحالة   -7

 عند كصكؿ االجساـ التي تككف في حالة التالمس الحرارم إلى درجة الحرارة نفسيا يتكقؼ سرياف الحرارة   -8
 ........................عندىا ك تكصؼ ىذه األجساـ بأنيا في حالة    

  .درجة حرارتيا.....................الحركة االىتزازية لجزيئاتيا  طاقة عندما تمتص مادة كمية مف الحرارة ك تزيد  -9

                                  ال تزداد الطاقة الحركية االنتقالية لمجزيئات ة كمالحرارالطاقة عندما تمتص مادة كمية مف   -10
 ........................ تصرؼ كطاقو  الطاقة الممتصة فأف (حرارتيا ال ترتفع درجة  ) 
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أمام العبارة غير (  X) أمام العبارة الصحيحة عمميًا ، وعالمة (  ) ضع بين القوسين عالمة : السؤال الثالث 
 :الصحيحة عمميًا في كل مما يمي 

 في حالة الغازات المثالية تتناسب درجة الحرارة مع متكسط الطاقة الحركية لجزيئات الغاز سكاء كانت  – 1
     (.....)                              .      في خط منحف  ـخط مستقيـ أالحركة في        

 (.....)                                 .درجة الحرارة ال تعتبر مقياسا لمجمكع طاقات الحركة لجميع جزيئات المادة -2

 لتر مف الماء المغمي فيو كميو مف الطاقة  تساكم  ضعؼ تمؾ  ( 2) الذم يحتكم عمى  اإلناء -3
 (.....)  .       عمى كاحد لتر مف الماء المغمييحتكم  إناءالمكجكدة في   
 (.....)                                                           .  تسرم الحرارة تمقائيا مف جسـ بارد إلى آخر أكثر سخكنة ال -4

 الطاقة الحركية الكمية لجزيئات الماء في حكض سباحة أقؿ بكثير مف الطاقة الحركية الكمية لجزيئات  -5
 (.....)                                                           .االحمرار مف الحديد المتكىج لدرجة  مسمار   

:  في المربع المقابل أمام أنسب إجابة في كل مما يمي (  ) ضع عالمة : الرابعالسؤال 
 :مف الممكف التحكيؿ مف تدريج سمسيكس إلى تدريج فيرنيايت باستخداـ المعادلة التالية  -1
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)39(مقدار درجة الحرارة   -2 C  تكافئ أك تعادؿ بمقياس فيرنيايت: 
      )2.38( F            )7.53( F               )2.102( F              )1022( F   

)39(مقدار درجة الحرارة    -3 C   تكافئ أك تعادؿ بتدريج كمفف: 
    )234( K             )2.31( K                )312( K                   )351( K 

 :   عهم نكم يًب ٌهً رعهٍاًل عهًًٍب عهًًٍب  : انغؤال انخبيظ 
 .أكبر  لجزئياتو ق الحركية جسـ مجمكع الطاؽ أقؿ إلىلجزئياتو ق الحركية مجمكع الطاؽ د تنتقؿ الحرارة مف جسـؽ – 1

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

 .أك كضع ثمج عميو  مكضع الحرؽ تحت ماء بارد جارحرؽ خارجي طفيؼ ينصح بكضع صابة بعند اإل   -2
.......................................................................................................................

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

 .حرارتيا بكاسطتوالتي تقاس درجة جب أف يككف حجـ الترمكمتر أصغر بكثير مف حجـ المادة م  -3
.......................................................................................................................

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

 .حرارة اليكاء الجكم أك مياه البحر فإف قراءتو تككف دقيقة  درجةمكمتر الذم تقاس بو أيا كاف حجـ التر – 4
.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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 .حتى تثبت قراءتو االنتظارعندما نستخدـ الترمكمتر لقياس درجة حرارة مادة معينة فإنو يجب  -5
.......................................................................................................................

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

 :  انًطهىة فً انجذول انزبنً  ٌحاسٌ ثٍٍ كم يًب ٌهً حغت وجه انًقبسق:  انغؤال انغبدط
 

 درجة الحرارة الحرارة وجو المقارنة
 ..................................... تعريف كل منيما

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

طريقة القياس أو الحساب أو التعيين 
 والعالقة الرياضية إن وجدت

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

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

 ..................................... ..................................... وحدة أو وحدات القياس

 :   يبرا ٌحذس يع انزفغٍش : انغؤال انغبثع  
 .عند كصكؿ جسميف متالمسيف حراريا إلى حالة االتزاف الحرارم   – 1

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

 :   ما المقصود بكل من  : السؤال الثامن  
  :الحرارة  – 1

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

 :درجة الحرارة  – 2
 .......................................................................................................................

 :الطاقة الداخمية  – 3
.................................................................................................................. .....

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 و2017 -2016 -انجضء انثبًَ -ثُك أعئهخ انصف انحبدي عشش انعهًً-انهجُخ انفٍُخ انًشزشكخ نهفٍضٌبء-انعبو نهعهىوانزىجٍه انفًُ -وصاسح انزشثٍخ

4 
 

 القياسات الحرارية       2-1الدرس 
 :أكتب بين القوسين االسم أو المصطمح العممي الذي تدل عميو كل من العبارات التالية: السؤال األول 

  (........ ..............) .سمسيكسكمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة جراـ كاحد مف الماء درجة كاحدة  – 1

 كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة كيمك جراـ كاحد مف الماء درجة  -2
 (........ ..............)            .سمسيكسكاحدة       
 كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة كيمك جراـ كاحد مف مادة ما درجة حرارية  -3

 (........ ..............)               .سمسيكس كاحدة عمى تدريج     
 درجة كاحدة عمى   mلالزمة لرفع درجة حرارة مادة كتمتيا كمية الحرارة ا  -4

 (........ ..............)                                                                     .سمسيكستدريج      
 جياز يعزؿ الداخؿ عف المحيط ك يسمح بتبادؿ الحرارة ك انتقاليا بيف مادتيف أك أكثر   -5

 (                       ........ ..............)            .       مف المحيط أم أنو يشكؿ نظاما معزكال  داخمو مف دكف أم تأثير     
 

 :-تراه مناسبًا أكمل العبارات التالية بما : السؤال الثاني 
 ...........................دير المكافئ الحرارم لألغذية ىي الكحدة التي تستخدـ في تؽ   -1

 ...........................ىي   ( S I) الكحدة التي تقاس بيا الطاقة كفقا لمنظاـ الدكلي لمكحدات  – 2

 ...........................  تسمىجكؿ  ( 4.184)الكحدة التي تكافئ  – 3

 .بحرؽ كميات محددة مف األغذية ك الكقكد ك قياس كمية الحرارة الناتجة ...........................يتـ تحديد  – 4

 ........................... ..يمكف حساب السعة الحرارية النكعية لمادة بالمعادلة التالية    -5

 ...........................أك ...........................المكتسبة أك المفقكدة بالمعادلة التاليةيمكف حساب الطاقة  -6

 ...........................مف العالقة   m يمكف حساب السعة الحرارية لمادة كتمتيا  – 7

ifعندما تككف    – 8 TT     0تككفQ   حرارة مقدارىا ....................أم أف المادة|| iQ   

ifعندما تككف     -9 TT     0تككفQ    حرارة مقدارىا ...........................أم أف المادة|| iQ   

 عندما يككف النظاـ معزكال كما ىك الحاؿ عندما يحصؿ التبادؿ الحرارم داخؿ مسعر حرارم ، يككف    -10

 ...........................مجمكع الحرارة المتبادلة بيف مختمؼ مككنات المزيج  مساكية    
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أمام العبارة غير (  X) أمام العبارة الصحيحة عمميًا ، وعالمة (  ) ضع بين القوسين عالمة : السؤال الثالث 
 :الصحيحة عمميًا في كل مما يمي 

 (......)         .               القصكر الذاتي الحرارم يعبر عف ممانعة الجسـ لمتغير في درجة حرارتو – 1

KJكحدة قياس السعة الحرارية لمادة ىي  – 2 /                                                    .  (......) 

KkgJكحدة قياس السعة الحرارية النكعية  لمادة ىي  – 3 ./                                      .  (......) 

 السعة الحرارية النكعية لمماء مف أكبر السعات الحرارية النكعية لذلؾ درجة حرارة الماء  – 4
 (......)                                                                                      بسرعة تتغير      

 
:  المربع المقابل أمام أنسب إجابة في كل مما يمي  أو ظمل(  ) ضع عالمة : الرابع السؤال 

 :عندما يككف النظاـ الحرارم معزكال  -1

   كمية الحرارة التي تخسرىا المادة الساخنة تكتسبيا المادة الباردة بالتفاعؿ مع المحيط 
  ف دكف أم تفاعؿ مع المحيط لساخنة تكتسبيا المادة الباردة ـكمية الحرارة التي تخسرىا المادة ا 
      مجمكع  الحرارة المتبادلة بيف مختمؼ مككنات المزيج ال يساكم صفر 
   مجمكع الحرارة المتبادلة بيف مككنات المزيج ك الكسط المحيط ال يساكم صفر 

 

 : تتكقؼ كمية الحرارة المكتسبة أك المفقكدة عمى    -2
                كتمة الجسـ          نكع مادة الجسـ          التغير في درجة حرارة الجسـ جميع ما سبؽ 

 

 : ة النكعية لمجسـ عمى  مالحرارالسعة  تتكقؼ   -3
             كتمة الجسـ     المادة نكع                          حالة المادة           نكع المادة كحالتيا 

 

 : تعادؿ بكحدة السعر    J 209فاف كمية مف الحرارة قدرىا   J 4.18=إذا عممت أف السعر   -4
     25                       50                   100                        209  

 : تتكقؼ السعة الحرارية لمجسـ عمى     -5
 فقط   نكع مادة الجسـ فقط  كتمة الجسـ  فقط مقدار االرتفاع في درجة الحرارة    كتمة الجسـ كنكع مادتو 

 
 

 مقدار االرتفاع  فإف  C = 4200 J/kg Kمف الحرارة فإذا كانت  J 21000اكتسبت  kg 2كمية مف الماء كتمتيا   -6
 : في درجة حرارة الماء تساكم       

                               10°C   2.5°C                     50°C                                100°C 
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 :انسب خط بياني يكضح العالقة بيف السعة الحرارية النكعية لممادة ككتمتيا ىك     – 7
                                                                         c 

      
 

                        
                                                                                 

 
 :ىك     انسب خط بياني يكضح العالقة بيف السعة الحرارية لممادة ككتمتيا  -8
 

C                          C                      C                        C                            
                                                        

      m                             m                            m                         m  
 

                                                                                         
                                                                                                             

 :   يساكم الممثؿ لعالقة السعة الحرارية لممادة ككتمتياميؿ الخط البياني   -9 
                                                                                     m            

 
           الطاقة الحرارية    درجة الحرارة السعة الحرارية النكعية   فرؽ درجات الحرارة  

 
 :   عمل لكل مما يمي تعمياًل عمميًا سميمًا  : السؤال الخامس 

 بينما يحتاج جراـ  سمسيكسيحتاج جراـ كاحد مف الماء إلى سعر حرارم كاحد لرفع درجة حرارتو درجة كاحدة  – 1
  .ىذه الكمية   )8/1(كاحد مف الحديد إلى 

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

 عدد نفسو ؿمساكية مف الحديد لترتفع ؿ اقة أكبر مف تمؾ التي تمتصيا كتمةنة مف الماء كمية مف الطتمتص كتمة معي   -2
 . درجات الحرارة مف          

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

 .ائال مثاليا لمتبريد ك التسخيف يعتبر الماء س – 3
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
 .زجاجات الماء الحارة لتدفئة أقداميـ في أياـ الشتاء القارس يستخدـ األجداد – 4

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

 .تستطيع إزالة غطاء االلمكنيـك عف صينية الطعاـ بإصبعؾ لكف مف الخطكرة لمس الطعاـ المكجكد بيا   -5
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
 القريبة مف المساحات المائية الكبيرة مف فرؽ كبير في درجات الحرارة بيف الميؿ كالنيار عمى  ال تعانى المدف – 6

 .عكس المدف البعيدة عف ىذه المساحات كالصحارل
.......................................................................................................................

...................................................................................................................... .
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 :  قارن بين كل مما يمي حسب وجو المقارن المطموب في الجدول التالي : السؤال السادس    
 السعة الحرارية النكعية السعة الحرارية كجو المقارنة

 
 

 العالقة البيانية مع كتمة الجسـ 
  

 
 

c                                                
                              

 
        m    

  

  :   نشاط: السؤال السابع  
 في الشكؿ المقابؿ بيما كميتاف   ( A )ك    ( B)  الككباف   *

 مع التفسير ماذا يحدث .مف نفس السائؿ    
 .القدر نفسو مف الحرارة  لدرجة حرارة كال منيا عند اعطائيما    
 

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

  :   ما المقصود بكل من  : السؤال الثامن  
   .السعة الحرارية  – 1

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

 .السعة الحرارية النكعية  – 2
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
 .المسعر  – 3

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

 .السعر الحرارم  – 4
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
 .الكيمك سعر الحرارم – 5

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

 :اذكر العوامل التي يتوقف عمييا كل مما يأتي: السؤال التاسع 
 .كمية الحرارة المكتسبة أك المفقكدة -1

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

 . السعة الحرارية  -2
.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
 .ارية النكعية  السعة الحر  -3

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

 :ماذا يقصد بكل مما يأتي:  عاشر السؤال ال
KkgJ =النكعية لمماء سعة الحرارية اؿ – 1  ./4200  

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

)2000/.(  =لحرارية لجسـ  السعة ا  -2 KJ 
.......................................................................................................................

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

A B 

C 

m 
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                          حل المسائل التالية :  السؤال الحادي عشر
 : احسب( . oC) 220 إلى رفعت درجة حرارتيا oC (200)عند درجة حرارة   g (50)كرة مف النحاس كتمتيا   -1
  (j/kg.K 3.87 x 102)   عمما بأف السعة الحرارية النكعية لمنحاس) .  كمية الحرارة الالزمة لتسخينيا( أ )  

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

   . لكرة النحاس السعة الحرارية ( ب ) 
........................................................................................................................................

..................................................................................................... .
يٍ  g(50)صى ٔضغ داخم يسؼش ؽشاسٖ ٚؾزٕٖ ػهٗ  o c (39.4)انٗ   g(28.4) اكزهزّيٍ االنٕيُٕٛو   قغؼخ  دسخٍ -2

 .فأرا ٔطم انُظبو نؾبنخ االرضاٌ انؾشاسٖ  oC (21) رّؽشاسدسعخ انًبء 

kkgJ  لأللكمنيكـالسعة الحرارية النكعية  : فإذا عممت أف  ./1099.8 2السعة الحرارية النكعية لمماء  ك
KkgJ ./1018.4 3   .السعة الحرارية النكعية لممسعر بإىماؿ. 
 . لمساؽدرجة الحرارة النيائية :   احسب 

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

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

 ثـ تكضع فى مسعر حرارل يحتكم ،  درجة حرارة ما  إلى g(2.5)تسخف قطعة مف النحاس كتمتيا  -3
 بعد اف كصؿ النظاـ لحالة االتزاف الحرارل oC (22.5) إلى oC (20)حرارة الماء مف  ترتفعفامف الماء   g(65)عمى  

ىماؿ بإك .  J/kg.K (387)  كالسعة النكعية لمنحاس ىى  J/kg.k (4180)    اف السعة النكعية لمماء تساكل  فأذاعممت
 .السعة الحرارية النكعية لممسعر

 .لقطعو النحاس   االبتدائيةدرجة الحرارة  : احسب 
.......................................................................................................................

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

....................................................................................................................... 
   g(100)مسعر حرارل ثـ نضيؼ اليو قطعو مف النحاس كتمتيا  في oC (15) حرارتومف الماء درجة g(500)نضع   -4

 (100)كدرجة حرارتيا  g(70)كتمتيا سعتيا الحرارية النكعية ك مف معدف غير معركؼ  ةكقطع oC (80)كدرجة حرارتيا     

oC  (25)ل االتزاف الحرارل فتككف حرارتو إؿيصؿ النظاـ كمو oC ال  باعتبارهالحرارية النكعية لممسعر الحرارل  ةبإىماؿ السع
 J/kg.K (4180) ىى  ف السعة الحرارية النكعية لمماءبأ عممان  .حرارة مع النظاـ يتبادؿ
 .لقطعة المعدف السعة الحرارية النكعية   : احسب    .J/kg.K (386)ىى  ف السعة الحرارية النكعية لمنحاسأك     

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

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

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



 و2017 -2016 -انجضء انثبًَ -ثُك أعئهخ انصف انحبدي عشش انعهًً-انهجُخ انفٍُخ انًشزشكخ نهفٍضٌبء-انعبو نهعهىوانزىجٍه انفًُ -وصاسح انزشثٍخ

9 
 

 
 التمدد الحرارى:  ( 3-1)الدرس

  
 الذي تدل عميو كل من العبارات التاليةاالسم أو المصطمح العممي بين القوسين اكتب  :-السؤال األول 

 ..... (................).                                            .المادة بتغير درجة الحرارة  أبعادتغير  -1

 ..... (................).    .سيميسيكس كاحدةعندما تتغير درجة حرارتو درجة كحدة األحجاـ  فيالتغير  -2

 معامؿ فياإلبعاد كمختمفيف  فيشريطيف ممتحميف مف مادتيف متساكييف  -3

 ..... (................)..                                                                       الطكلي التمدد     
 

 ..... (................).          .  تمدد السائؿ عندما نعتبر أف اإلناء الذم يحكيو لـ يتمدد  -4

 ..... (................).                              .  مجمكع التمدد الظاىرم كتمدد اإلناء  -5
 

  :-أمام العبارة الغير صحيحة (×) أمام العبارة الصحيحة وعالمة( )ضع عالمة : السؤال الثاني
 (......)                  .بالتسخيف  اقزاد مقدار تمدد المادة  كمما زادت قكة التماسؾ بيف جزئيات -1

 (......)              .  ناحية البركنز عند التسخيف( البركنز  –الحديد ) المزدكجة الحرارية مف  تنحني -2

 (......)              .      ط عمى المكاد الصمبة  فؽقاصر م الطكؿالتمدد  -3

 (......)                .في المزدكجة الحرارية الشريط الذم يتمدد أكثر عند التسخيف ينكمش أكثر عند التبريد -4

 (......)                     .معامؿ التمدد الحجمى  أمثاؿيعادؿ ثالثة  لطكلي امعامؿ التمدد  -5

 (......)              .    C 0 0   اكبر مف كثافتو عند  C 0 4كثافة الماء عند درجة  -6

 (......)                                              . كمما كبر حجـ السائؿ كمما زاد مقدار تمدده عند التسخيف -7

 (......)             .  حجـ الدكرؽ فيالزيادة + حجـ الماء  فياىرية الزيادة الظ= حجـ الماء  فيالزيادة الحقيقية -8

 (......)                .لتمدد الخطى لمبركنز اكبرباتجاه البركنز الف معامؿ ا تنحنيعند تبريد المزدكجة الحرارية -9

  :-أكمل كل من العبارات التالية بما يناسبيا عمميا  :-السؤال الثالث 
  حرارتياارتفاع درجة ب حجميا ...............معظـ األجساـ  -1

 عندما تبرد .............باتجاه  ( الحديد –البركنز  )مف المككنةالمزدكجة الحرارية  تنحني -2

  الطكليأمثاؿ معامؿ التمدد  .....................=  الحجميمعامؿ التمدد  -3

 ..................... درجة يستمر الماء باالنكماش عندما ترتفع درجة حرارتو عف الصفر حتى يصؿ الى  -4
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 :ليا المربع المجاور ظملاختر االجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية و :- الرابعالسؤال 

 :ىي  ةعتبر صحيحت فقطإحدل العبارات التالية  -1
       المكاد الصمبة يككف مقدار تمددىا بالتسخيف صغيرا. 
       المكاد الصمبة يككف مقدار تمددىا بالتسخيف كبيرا. 
     المكاد الغازية يككف مقدار تمددىا بالتسخيف صغيرا. 
      تمدد السكائؿ يككف أقؿ مف تمدد األجساـ الصمبة بالتسخيف. 

 
ف الزيادة فى حجمو بكحدة فإ ( C 0 220 )درجة  إلىسخف  ( C 0 20 )عند درجة   cm3 500مكعب مف النحاس حجمو  -2

cm3  107.1)((: معامؿ التمدد الحجمي لمنحاس  فأبتساكل  عمما( 106  CCu  
        1.7 x10-6          1.6x 10-4              0.17                          1.7 

 
 بمقدار حجمواد دزاؼ  ( 0C 220 )درجة إلىسخف   ( 0C 20 )عند درجةcm 3 500مكعب مف النحاس حجمو  -3

    0.17 cm3  يساكم  ℃/بكحدة   م ف معامؿ تمدده الحجـفإ: 
 1.7 x10-6                  1.7 x10-5                        0.17                    1.7 
 
 بمقدار  حجمواد دزاؼ ( 0C 220 )سخف الى درجة   ( 0C 20 )عند درجة cm 3 500مكعب مف النحاس حجمو  -4

    0.17 cm3      بكحدة   الطكليمعامؿ تمدده  فإف(/0 C )   يساكم: 
   5.55 x10-5              5.66 x10-7                 0.51                               5.1 
 
)30(عند درجة حرارة   6cmحمقة مف الحديد نصؼ قطرىا -5 0C يساكم  لمحديد ممعامؿ التمدد الحجـك   

   )/1033.3( 06 CFe

 80(بمقداررفعت درجة حرارتيا( 0C فأف مقدار الزيادة فى حجميا بكحدة cm3تساكل : 
        1.5x10-6       1.1                             15x10-6                   0.150 

 
 
: العبارة الصحيحة مف العبارات التالية ، ىي  -7
القضباف مف كال الطرفيف عند مد خطكط السكؾ الحديدية يجب تثبيت □     

يفضؿ مد خطكط الكيرباء في فصؿ الصيؼ  □     
       عمى ركائز دكارةأحد الطرفيف  يثبت عند بناء الجسكر 

  في تثبيت خطكط السكؾ الحديدية المزدكجة الحرارية تستخدـ □     
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a 

b 

معامؿ تمدده الخطي (  a) عند تسخيف المزدكجة الحرارية  المكضحة بالشكؿ ك المككف مف التحاـ شريط مف معدف   8-
)/102( 05 C   ك شريط مف معدف (b  )101/(معامؿ تمدده الخطي( 05 C  

 :فإننا نالحظ أف الشريط ثنائي المعدف   

  ينحني جية الشريط (a    . )  ينحني جية الشريط(b.) 

  يتمدد ك يبقى عمى استقامتو   .         ال يحدث لو شيء. 
 
)20(درجة حراره  عندcm (50   )ساؽ طكليا   -9 0Cفأصبح طكليا  كضعت في ماء يغمي cm(50.068 ) فإف ك بالتالي

 :يساكم ( C 0 /)بكحدة لمادة الساؽ  طكليمعامؿ التمدد اؿ
17 10-6          2010-6       1.3010-6          28104 

 
 
 

  عمل لما يمى تعميال عمميا صحيحا :-السؤال الخامس  
 .المزدكجة الحرارية ناحية الحديد عندما تسخف  تنحني -1

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

 .عمى ركائز دكارة فى حيف يرتكز االخر  الجسر يثبت احد طرفى  -2
.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
 .اج تقاـك التغير فى درجة حرارتيابعض أنكاع الزج -3

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

 .الحمقة فيفى تجربة الكرة كالحمقة صعكبة مركر الكرة بعد تسخينيا تسخينا مناسبا  -4
.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
 .بمقدار اكبر مف تمدد األجساـ الصمبة تتمدد  السكائؿ -5

.......................................................................................................................
...................................................................................................................... .
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 حل المسائل التالية :-السؤال  السادس 
 فإذا عممت أف معامؿ التمدد  0C 115سخنت إلى  0C 15كدرجة حرارتيا  250cmساؽ مف الحديد طكليا  -1

 .طكؿ الساؽ بعد التسخيف :   حسبا.  x 10-6 12لمحديد يساكم الطكلي    
.......................................................................................................................

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

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

 
 

)20(عند  رفع درجة حرارتو مف  0.0033 ) ( mمف األلمنيـك بمقدارساؽ يزيد طكؿ  -2 0C 100(إلى( 0C 

)101.23/(إذا كاف معامؿ التمدد الطكلي لأللمكنيـك  .قبؿ تسخينو ساؽالطكؿ األصمي لؿ :  احسب 06 C 
.......................................................................................................................

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

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

 
 :كحصمت عمى النتائج التالية، ما في مختبر المدرسة لساؽ معدنية أجريت تجربة لقياس معامؿ التمدد الطكلي  -3

𝐋𝟎) لمساؽالطكؿ األصمي  = 𝟎. 𝟓 m) ،عند درجة حرارة (𝐓𝟏 = 𝟎 ℃)، 
𝐓𝟐) إلى درجة لساؽخف اكعندما سُس  = 𝐋) أصبح طكلو( ℃ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟓𝟎𝟗 m). 

 . لمادة الساؽ المعدنية معامؿ التمدد الطكلي :  احسب
.......................................................................................................................

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

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

.𝟓𝟎)ساؽ مف الحديد طكليا  -4 𝟔𝟒 cm)  𝟓𝟎)، عند أّم درجة حرارة يصبح طكليا (℃ 𝟏𝟐)عند. 𝟕𝟓 cm)،  

.𝟎) بأف معامؿ التمدد الطكلي لمادتيا عممان     𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟐 /℃) . 

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

.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
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 معامؿ التمدد عمما بأف   0C 100حجمو عند   :أحسب  0C 20عند درجة  0.55m3حجمو  مف الحديدكعاء  -5

)101.1/(لمحديد الطكلي  05 CFe

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

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

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

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

  cm3 52فأصبح حجمو   0C 150إلى الدرجة   0C 10مف سائؿ مف الدرجة  cm3 50يسخف دكرؽ يحكم  -6

 .ليذا السائؿ  الحقيقيمعامؿ التمدد :  حسبا
.......................................................................................................................

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

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

 مع العمـ   0C 30بمقدار   االناءإذا ارتفعت درجة حرارة   cm3 200ما حجـ الزئبؽ المنسكب مف إناء حجمو  -7

   :  لمزئبؽ عمى الترتيب ىما معامؿ التمدد الحقيقي  ك  معامؿ التمدد الطكلي لمزجاج بأف 

               )/1082.1()/1011( 0606 CC Hgg

   

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

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

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

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

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

تبخر والتكثف ال(  : 1-2)الدرس
  :من العبارات التاليةالذي تدل عميو كل االسم أو المصطمح العممي بين القوسين اكتب   :-السؤال االول

 .........(......)...     .عممية تحكؿ المادة مف الحالة الغازية إلى الحالة السائمة عند انخفاض درجة الحرارة -2

.........( ......)...      .القريبة مف االرض  سحاب يتككف بالقرب مف األرض كيظير في المناطؽ الرطبة-3 

.........( ......)...                     . الجك فيالمكجكدة  الغبارعمى جسيمات  تكثفتجزئيات بخار ماء  -4 
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عمميًا أكمل العبارات التالية بما يناسبيا :-السؤال الثانى 

 .....................يحدث التبخر دائما عند  -1

 . درجة حرارتو .....................ائؿ لسا عندما تتبخر جزيئات -2

 ..........................تختمؼ درجة الحرارة التي تتبخر عندىا السكائؿ باختالؼ  -3

 .....................ال يتمكف الجسـ مف تبريد نفسو بشكؿ فعاؿ في اليـك  -4

 .....................لبخار الماء فرصو اكبر فى التكثؼ عند درجات الحرارة  -5

 .....................عممية التكثؼ عممية عكسية لػ -6

................ .....تعتبر عممية التكثؼ عممية  -7 

.......... .....يتككف نتيجة تكثؼ جزئيات بخار الماء عمى جسيمات الغبار المكجكدة بالجك  -8 

أما العبارة الغير صحيحة  ( × )  أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) ضع عالمة   :-السؤال الثالث

( .....)عندما تصطدـ جزيئات بخار الماء مع الجزيئات البطيئة الحركة عند سطح اإلناء تحدث عممية التكثؼ  -1

( .....)الطاقة الحركية لجميع جزئيات السائؿ متساكية                                                         -2

 (.....).                                                      إذا زاد مقدار التبخر عف التكثؼ يسخف السائؿ  -3

( .....)        الجك              فيمكجكدة السحب تتككف  نتيجة تكثؼ جزئيات اليكاء عمى جسيمات الغبار اؿ-4

( .....)     منيما تأثيرا متعارضا          فى الكقت نفسو كلكؿ يحدث التبخر كالتكثؼ دائما بمعدالت متساكية -5

 
: عمل لما يأتي تعميال عمميا صحيحا  :-السؤال الرابع 

 التبخر لو تأثير التبريد -1

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

 غبرة مف الكحكؿ عمى يديؾ  تشعر بالتبريد بعد فترة زمنية قصيرة عند كضع كمية ص -2

.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
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 لماء المغمي الذم لو درجة حرارة البخار نفسيا الناتجة عف ا ؽ كمف الحرايالماأكثر  الماء  بخارعف  الناتجة  ؽكالحر -3

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

 
 عممية تدفئة يعتبر التكثؼ  -4

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

 
 تزداد فرصة التكثؼ في اليكاء عند درجات حرارة منخفضة  -5

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

 عندما يبرد اليكاء الساخف المتصاعد ألعمى تتككف السحب  -6

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

 في البيئة الرطبة ال تتغير درجة حرارة الجسـ اثر التبريد الذم يرافؽ عممية التبخير -7

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

ماذا يحدث فى كل من الحاالت التالية    :-السؤال الخامس
 . اصطداـ جزيئات بخار الماء مع جزيئات بطيئة الحركة مكجكدة عند سطح اإلناء -1

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

 .زاد التبخر عف التكثؼإذا  -2

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

 .عف التبخر زاد التكثؼإذا  -3
.......................................................................................................................

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

 .تتساكل الرطكبة المتكثفة عمى الجمد مع الرطكبة المتبخرةدما عف -4

.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
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الغميان والتجمد (  : 2-2)الدرس
 :من العبارات التاليةالذي تدل عميو كل االسم أو المصطمح العممي بين القوسين اكتب  :-السؤال االول

 .........(......)...              .تغير المادة مف الحالة السائمة إلى الحالة الغازية تحت سطح السائؿ -1

الكاقع عمى  الجكميككف عندىا ضغط بخار الماء المشبع مساكيا لمضغط  التيالدرجة  -2

  .........( ......)...                                                       . سطح السائؿ     

غط داخميا حتى  أكاني ال تسمح لمبخار بالتسرب إلى الخارج مما يؤدم إلى ارتفاع الض -3

  .........( ......)....                                                        أعمى مف الضغط الجكم يصبح     

.........( ......)...            . ظاىرة االنصيار تحت تأثير الضغط ثـ العكدة الى التجمد بعد انخفاضو -4

 

أما العبارة الغير صحيحة  ( × )  أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) ضع عالمة   :-السؤال الثاني

( .....)           .  تزداد درجة الغمياف بزيادة الضغط الكاقع عمى سطح السائؿ  -1

( .....)                                  .  ترتفع درجة تجمد السائؿ عند إضافة مادة مذابة فيو  -2

         ( .....)                                         .   دانصيار الجميارتفاع الضغط يخفض درجة  -3

).....(                  .     عممية تجميد  الغرؼ المفرغة مف  فييرافؽ الغمياف  -6

 

أكمل العبارات التالية بما يناسبيا عمميًا :-السؤال الثالث 

 .....................يظير الغمياف تحت سطح السائؿ عمى شكؿ  -1

 .درجة الغمياف .....................الضغط المؤثر عمى سطح سائؿ يؤدل إلى  زيادة -2

 ......................يغمي السائؿ عندما يصبح ضغط البخار المشبع داخؿ فقاعاتو مساكيا  -3

 كثافة السائؿ ..................... الكاقع عمى سطح سائؿ يغمى  عندما يزداد الضغط -4
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 طاقة حركة الجزيئات .....................عند انخفاض درجة الحرارة  -5

 االنصياردرجة .....................بزيادة الضغط المؤثر عمى الجميد -6

 مف التسرب.....................تعمؿ أكاني الضغط عمى منع  -7

عمل لما يأتي تعميال عمميا صحيحا    :-السؤال الرابع 
 .عند إضافة مادة مذابة في السائؿ كالممح ك السكر تنخفض درجة  التجمد  -1

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

 .بزيادة الضغط الجكل الكاقع عمى سطح السائؿ  ترتفع درجة الغمياف لسائؿ -2

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

 .الضغط فى سرعة طيي الطعاـ( أكاني )تستخدـ طنجرة  -3

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

 .عند الضغط عمى مكعبيف مف الثمج باليد ثـ تركيما يمتصؽ المكعباف -4
.......................................................................................................................

............................... ..............................................................................
قارن بين كل مما يمى عمى حسب وجو المقارنة   :-السؤال الخامس

 
 
 

 الغمياف التبخر كجو المقارنة

   كيفية حدكثو

   مكاف حدكثو

   ىادحدث عفالتي م الحرارة درجة

   حركة الجزيئات
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ماذا يحدث في الحاالت اآلتية    :-السؤال السادس
  .كضع سمؾ رفيع مربكط بو ثقميف عمي مكعب الثمج كما ىك مكضح بالشكؿ: في الشكؿ المقابؿ  -1 

   .......................................................................... :الحدث 
 ...................................................................................

............................................................................   :التفسير
...................................................................................... 

 
 
 . نثر الممح عمى الجميد عندما يمأل الطرقات في البمداف الباردة أثناء الشتاء -2

......................................................................................................   :الحدث 
  .................................................................................................... : التفسير 

............................................................................................................. 
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  ػخ انشاةانفزشح 

الطاقة وتغير الحالة  (  : 3-2)الدرس
 :من العبارات التاليةالذي تدل عميو كل االسم أو المصطمح العممي بين القوسين اكتب :السؤال االول 

 ) ............... ( .كمية الحرارة الالزمة لتغيير حالة كحدة الكتؿ  .1
 إلى إلي تحكليا كتؤدم  mعطى إلى كحدة الكتؿ مف المادة الصمبةتالتي Qالطاقة كمية  .2

 ) ............... (. الحالة السائمة
 إلي تحكؿ كحدة الكتؿكتؤدم  السائؿ مف   mالتي تعطى إلى كحدة الكتؿ Qالطاقة  كمية  .3
 ) ............... (. ىذه إلي الحالة الغازية  

 
أكمل العبارات التالية بما يناسبيا عمميًا   :-السؤال الثاني 

 ..................أك ..................المادة لمطاقة الحرارية يتغير إما   عند اكتساب -1

 . ثابتة........................الفيزيائية لممادة تككف  ةتغير الحاؿأثناء  -2

 .حالتيا الفيزيائية ..................عندما تكتسب المادة كمية كافية مف الطاقة الحرارية  -3

 . مع كتمة المادة .................. الالزمة لتغير حالة مادة يتناسب كمية الحرارة  -4

 الحرارة الكامنة النصيار المادة نفسيا........................تككف الحرارة الكامنة لمتصعيد لمادة معينة  -5

 .الحرارة الكامنة لالنصيار....................عدديان الحرارة الكامنة لمتجمد  -6

. الحرارة الكامنة  الممتصة أثناء لمتبخر.................الحرارة الكامنة  المنطمقة أثناء التكثؼ  -7

 :أمام العبارة غير الصحيحة ( × ) أمام العبارة الصحيحة و عالمة ( )السؤال الثالث ضع بين القوسين عالمة 
. تيا ترتفع دائما عندما تكتسب مادة كمية مف الطاقة الحرارية فاف درجة حرار)   (  .1
)(c20عندما تكتسب قطعة مف الجميد درجة حرارتيا  )   ( .2

  كمية مف الطاقة الحرارية فإنيا سكؼ تبدأ باالنصيار
 . مباشرة  

c(0)عندما تكتسب قطعة مف الجميد درجة حرارتيا  )   ( .3
 باالنصيار مباشرة كمية مف الطاقة الحرارية فإنيا سكؼ تبدأ.

  
 . أثناء تغير الحالة الفيزيائية لممادة فإف ذلؾ يرافقو ارتفاعا في درجة الحرارة  )   (  .4
 . تختمؼ كمية الطاقة الحرارية الالزمة النصيار مادة ما باختالؼ نكع المادة عند ثبات الكتمة)   (  .5
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تنصير بشرط أف تككف المادة مكجكدة عند درجة  جميع المكاد تحتاج نفس الكمية مف الطاقة الحرارية لكي)   (  .6
 . انصيارىا  

 . كمية الطاقة الحرارية الالزمة لتغير حالة المادة تتناسب تناسبا عكسيا مع كتمة المادة   )   (  .7
kgJكحدة قياس الحرارة الكامنة لالنصيار ىي )   (  .8 / . 
 .الحرارية الالزمة النصيار المادة بالكامؿ تقاس بكحدة الجكؿ كمية الطاقة )   (  .9

 .اصطمح عمى أف تعتبر الطاقة الحرارية مكجبة عند التحكؿ مف الحالة السائمة إلى الحالة الصمبة )   (  .10
 . الحرارة الكامنة لمتصعيد أكبر مف الحرارة الكامنة لالنصيار)   (  .11

 :انمقاتم ألنسة إجاتة نتكمم تها كًم من انعثارات انتانية  مرتعفي ال(  ) ضع عالمة : انسؤال انراتع 

 :ٌر حبنخ كزهخ معٍىخ مه  انمبدح  ٌزىبضت طردٌب مع يكمٍخ انحرارح انالزمخ نزغ .1

      حجم انمبدح     وىع انمبدح       كزهخ انمبدح                         حبنزهب انفٍسٌبئٍخ

 :وجذ أن  انمبء و انحرارح انكبمىخ نزجمذ انجهٍذانحرارح انكبمىخ الوصهبر عىذ مقبروخ  .2

 انمبء انحرارح انكبمىخ نزجمذ انجهٍذ وصهبرالانحرارح انكبمىخ  

 أكجر أصغر 

 أصغر أكجر 

 مزطبوٌزبن 

 ال رىجذ عالقه ثٍىهمب 

 

 :ا وجذ أن انحرارح انكبمىخ نزكثفه معانحرارح انكبمىخ نزصعٍذ مبدح عىذ مقبروخ  .3

 كثفدلانحرارح انكبمىخ ل نهزصعٍذ انحرارح انكبمىخ  

 أكجر أصغر 

 أصغر أكجر 

 مزطبوٌزبن 

 ال رىجذ عالقه ثٍىهمب 

 :وجذ أن  انحرارح انكبمىخ الوصهبر مبدح و انحرارح انكبمىخ نزصعٍذهبعىذ مقبروخ  .4

 صعٍذهبانحرارح انكبمىخ نذ مبدحانحرارح انكبمىخ الوصهبر ال 

  أكجر أصغر

  أصغر أكجر

  مزطبوٌزبن

  ال رىجذ عالقه ثٍىهمب

 

 :ركىن  رهب رغٍٍر حبل انزً رمزصهب انمبدح أثىبء كمٍخ انطبقخ انحرارٌخ -6

    مىججخ     ضبنجخ   مزعبدنخ   ضعٍفخ
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 :أثىبء رحىل انجهٍذ إنى مبء فإوه  -7

   ٌكزطت حرارح ورجقى درجخ حرارره ثبثزخ.   ٌفقذ حرارح و رجقى درجخ حرارره ثبثزخ. 

 درجخ حرارره  ررفعحرارح ود ٌكزطت   .   ٌفقذ حرارح ورىخفض درجخ حرارره. 

𝐿𝑓إرا عهمذ أن حرارح اوصهبر انفضخ هً   -8 =  1.05 × 105  J /Kg ن كمٍخ انطبقخ انحرارٌخ انالزمخ إف

 :دون رغٍر فً درجخ حراررهب رطبوي ثىحذح انجىل Kg (2)نصهر كزهخ مه انفضخ قذرهب 

25104  12104    21104  104  ×30 

 :انعجبراد انزبنٍخ صحٍحخ ، عذا عجبرح واحذح مىهب غٍر صحٍحخ ، وهً  -9

 ٘اأٌ ٚزى اَظٓبسْب كم إنٗػُذ اَظٓبس انًبدح رضجذ دسعخ انؾشاسح. 

  انغبقخ انكبيُخ نالَظٓبسٖ شكم عبقخ ٔضغ رسى ػهٗرخزضٌ انغبقخ انزٙ رًزظٓب انًبدح خالل اَظٓبسْب. 

 دسعخ االَظٓبسٖ دسعخ انؾشاسح انزٙ رجذأ ػُذْب انًبدح فٙ االَظٓبس رسى. 

 رظم دسعخ ؽشاسح انًبدح فٙ االسرفبع خالل اَظٓبسْب. 

 
 :عهى  Lfركبمىخ نالوصهبانحرارح الرزىقف  -10

    كزهخ انمبدح    درجخ انحرارح     زمه انزطخٍه   وىع انمبدح

𝐿𝑓نجهٍذ احرارح اوصهبر  عهمذ أنإرا  -11 =  3.33 × 105 𝐽 𝐾𝑔  ،نزحىٌم قطعخ  الزمخفإن كمٍخ انحرارح ال

 : إنى مبء عىذ وفص انذرجخ ثىحذح انجىل رطبوي (   C°0)درجخ حرارح عىذ gm  (250  )كزهزهبانجهٍذ  مه

0.0 83250                            336 x 10
5
13.44 x 10

5
 

 :صهظ  فئَّ ٖ أصُبء رؾٕل انًبء انسبئم إل -12

 ّٚفقذ ؽشاسح ٔرُخفض دسعخ ؽشاسر         . ٚفقذ ؽشاسح ٔرجقٗ دسعخ ؽشاسرّ صبثزخ. 

  دسعخ ؽشاسرّٚكزست ؽشاسح ٔرُخفض . ٚكزست ؽشاسح ٔرجقٗ دسعخ ؽشاسرّ صبثزخ. 

تساكم وصهرفإن كزهخ انجهٍذ انم )37800J)إرا عهمذ أن انطبقخ انحرارٌخ انالزمخ الوصهبر كمٍخ مه انجهٍذ رطبوي   -14
𝐿𝑓). عمما بأف ]       : كيمك جراـ كحدة اؿب =  3.33 × 105 𝐽 𝐾𝑔  لمجميد)] 

113.5 1.135               11.35 0.1135 

: عمل لما يمى تعميال عمميا صحيحا   : -السؤال الخامس 
 .مف الطاقة الحرارية  مزيدثبات درجة حرارة المادة الصمبة أثناء عممية االنصيار رغـ اكتسابيا  -1

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

 .ئمة أثناء عممية التبخير رغـ اكتسابيا كميات إضافية مف الطاقة الحراريةثبات درجة حرارة المادة السا   -2 

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

 .الحرارة الكامنة لمتصعيد لمادة معينة تككف اعمى مف الحرارة الكامنة لالنصيار لنفس المادة  -3

 ...............................................................................................................
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 .أنبكبة اختبار بيا جميد عمى ليب فيال تتغير قراءة الترمكمتر  -4

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

 .غميمأنبكبة اختبار ماء  فيال تتغير قراءة الترمكمتر  -5

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

 .تبريدهارة الغرفة تككف أكثر فاعمية في إلى شراب في درجة حر ثمجإضافة قطعة  -6
 ...............................................................................................................

 : عبدط انغؤال ال
.         أكًم جذول انًقبسَخ انزبنً حغت وجه انًقبسَخ انًطهىة  -أ 

كًٛخ انؾشاسح انالصيخ إلؽذاس رغٛش انؾبنخ  انؾشاسح انكبيُخ نهًبدحيٍ ؽٛش 

  انشيض 

  انزؼشٚف  

  ٔؽذح انقٛبط  

  انؼٕايم انزٙ رزٕقف ػهٛٓب  

  رؼزجش يٍ خظبئض انًبدح 

  ػالقزٓب ثبنكزهخ  

يقذاسْب  

( يزغٛش  -صبثذ )

  

 
 

انغؤ
ال 

انغبد
ط 
 -:

بناءن 
عمى 
نتائج 

, ℃ 𝑇)البيانيةأرسـ عمى المحاكر دراستؾ العممية  𝑡 𝑠 ) مفزالخط البياني الممثؿ لتغير درجو حرارة قطعة جميد بداللو 
 ℃(100)إلى أف تتحكؿ بالكامؿ إلى بخار ماء عند الدرجة  ℃(50−)درجو حرارة مقدارىا تسخينيا مف  عند، التسخيف 

 .

انؾشاسح انكبيُخ نالَظٓبس  انؾشاسح انكبيُخ نهزظؼٛذ 

  انشيض  

  انزؼشٚف  

  ٔؽذح انقٛبط  

  انؼٕايم  
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                                                                                                       :انغؤال انغبثع 
 :            حم انًغبئم انزبنٍخ   -

 الخط البيانيمستعينا بالبيانات عمى  -1
مف كميو  كمية الطاقة الحرارية الالزمة لتحكيؿ : احسب

 c°50عند درجة إلى ماء ( kg (0.1كتمتياالجميد  
: أٌ ارا عهًذ 

𝐿𝑓 =  3.33 × 105 𝐽 𝐾𝑔  
cice =  2100 J Kg. K   

cwater =  4190  𝐽/𝑘g. K 

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

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

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

 ...................................................................
 
إذا عممت   C°40إلى ماء  C°0مف الجميد درجة حرارتو 200gكمية الطاقة الحرارية الالزمة  لتحكيؿ  :احسب -2

  x 105J/kg 3.35نصيار الجميد الكامنة ال حرارة اؿك 4200J/kg. Kالنكعية لمماء سعة الحرارية اؿأف 
.......................................................................................................................

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

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

t(s) 

𝑻 ℃  

100 

-50 

1     2    3     4    5        

50 

t(s) 
(0.0) 

𝑇 ℃  
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إلى ماء في درجة  سسمسيكمف الجميد في درجة صفر  100gكمية الطاقة الحرارية الالزمة لتحكيؿ  :احسب -2
 ،    C= 4186J/kg. Kالسعة الحرارية النكعية لمماء : عممان بأف  °25Cحرارة 

 J/kg   Lf = 3.36 x 105كالحرارة الكامنة النصيار الجميد 

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

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

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

 C°100إلى بخار  C° 10-مف الجميد مف درجة حرارة  100gكمية الحرارة الالزمة لتحكيؿ :حسبا -4

 (لمجميد)     C،Cice   = 2100 J/kg.Kلمماء   J/kg.K 4200 =أف بعمما 
J/kg 5  Lf = 3.36 x 10   ،Lv= 2.23 x106 J/kg 

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

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

............................................................................... 
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 ( انكهرثبء )انفصم األول : انىحذح انثبنثخ 

انمجبالد انكهرثبئٍخ (   1  –1) أضئهخ  انذرش 
 

 : السؤال األول 
: اكتب بين القوسين االسم أو المصطمح العممي الذي تدل عميو كًل من العبارات التالية 

  .الكيربائية القكة تأثير فيو يظير الذم الكيربائية بالشحنة المحيط الحيز .1
)                 (             .مشحكنة أجساـ ك أ أخرل شحنة عمى

 عند المكضكعة المكجبة الكيربائية الشحنات كحدة عمى المؤثرة الكيربائية القكة .2

)                (            . لنقطةا ىذه
)                 (             .    نقطة عند مكضكعة اختبار شحنة عمى المؤثرة الكيربائية القكة اتجاه .3
)                 (             .المشحكنة الدقيقة الجسيمات عمى الكيربائي المجاؿ تأثير تظير مرئية غير خطكط .4
)                 (            .  نقاطو جميع في االتجاه كثابت الشدة ثابت الكيربائي المجاؿ .5

:  السؤال الثاني 
: أكمل العبارات العممية التالية بما يناسبيا 

 .بيف األجساـ ............. فرض نفسو لتفسير ( مفيـك فيزيائي ) المجاؿ الكيربائي نمكذج  .1
. .........يسمى يفصؿ بينيما عازؿ  لكحيف مكصميف مشحكنيف متكازييف المتكلد بيف الكيربائي المجاؿ .2
 بسبب شغؿ انجاز عمى قادرة كىي مجاليا في مكجكدة أخرل نقطية شحنة دفع عمى قادرة ما حيز في المكجكدة الشحنة .3

   . ..................
.  الكيربائية لمطاقة..................  يعتبر الكيربائي المجاؿ .4
.  بينيما البعد مربع مع..........  كتتناسب................. مع طرديا تتناسب نقطة عند الكيربائي المجاؿ شدة .5
.  الكتؿ بيف التجاذب قكل تشبو فيي لذلؾ.........  عف تؤثر الكيربائية الشحنة .6
 C (1) مقدارىا النقطة تمؾ عند مكضكعة اختبار شحنة عمى المؤثرة............  ىك نقطة عند الكيربائي المجاؿ شدة .7

                                                                                                      .
. كيربائي مجػاؿ في الحركة حرة تكضع عندما.................تسػمكو الذم ػارالمس عف يعبر الكيربائي المجػاؿ خػط .8
 ................ شػدتو كبأف ، ........ ك، ........ خطػكطو بأف المنتظـ الكيربائي المجػاؿ يتمػيز .9
 
 
 
 
 

A نقطة عف الكيربائي المجاؿ شدة مقدار كاف إذا المقابؿ الشكؿ في -10

0 

B 

2cm 

4cm 

 َقطٍخ شحُخ

+ 
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A) (16) يساكمN/Cنقطة عند الكيربائي المجاؿ شدة فإفB  

   N/C ................... يساكم

 : الثالث السؤال
:  يمي فيما الصحيحة غير العبارة أماـ( ) كعالمة ، الصحيحة العبارة أماـ( ) عالمة ضع

 .عف بعد التفاعؿ بيف األجساـ  يستخدـ مفيكـ المجاؿ لتفسير)  (  .1
 .قكة التجاذب بيف النكاة ك اإللكتركنات نكع مف القكل التي تعمؿ عف بعد  )  ( .2
 .متجػية  كمػية(  E) الكيربائي المجػاؿ شػدة)  (  .3
 .مشػحكف مسػتكٍو  لمكػثؼ المكجػب المكح إلي السالب المكح مف انتقالو عند منتظمة بسػرعة اإللكػتركف يتحرؾ)  (  .4
 .تتباعد خطكط المجاؿ الكيربائي في مناطؽ ضعؼ المجاؿ  )  ( .5
 .يككف اتجاه المجاؿ الكيربائي لشحنو مكجبو مبتعدا عنيا  )  ( .6
 شدتو قمت كمما كتتباعد ، تتكاثؼ خطكطو فاف الكيربائي المجاؿ شدة زادت ماكؿ )  ( .7
 : العالقػة باستخداـ المنتػظـ الكيربائي المجػاؿ شػدة قيمػة حسػاب يمكف )  ( .8
.  المؤثرة الشحنة عف النقطة بعد مع طرديا الكيربائي المجاؿ شدة تتناسب )  ( .9

 شدة فإفN  (5   )مقدارىا بقكة فتأثرت كيربائي مجاؿ في نقطة عندC  (2  )مقدارىا نقطية شحنة كضعت إذا )  ( .10
N/C (10 .)تساكم النقطة تمؾ عند المجاؿ

(.   K) تساكمC ( 1  )مقدارىا كيربائية شحنة عفm  ( 1 )تبعد نقطة عند المجاؿ شدة )  ( .11
.   يكتركفف يككف ف أ يحتمؿ االجسيـ ىذ فإف قكة بأية يتأثر كلـ مشحكف مكثؼ لكحي بيف جسيـ كضع إذا )  ( .12
 المجاؿ أف يعني فيذا البعض بعضيا عف البعد كمتساكية كمتكازية مستقيمة خطكط الكيربائي المجاؿ خطكط كانت إذا)  ( .13

.   منتظما
 .الكيربائي المجاؿ خطكط مف خطاف يتقاطع أف يمكف ال)  ( .14

 
 
 

  

2

.

d

qk
E 
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 : السؤااللرابع
 التالية العبارات من لكل صحيحة تكممو أو إجابة ألنسب المقابل المربع في(  )  عالمة ضع

 : أؽذ األشكبل انزبنٛخ ٕٚضؼ ثشكم طؾٛؼ رخغٛظ انًغبل انكٓشثبئٙ انًزٕنذ ؽٕل شؾُخ َقغٛخ يٕعجخ  .1
     

ٚزؾش .2
ك 

إنكزشٔ
ٌ فٙ 
يغبل 
كٓشثب

 :  رُظٛى رسبٔ٘( N)ػهٗ اإلنكزشٌٔ ثٕؽذح انًؤصشح فئٌ انقٕح  N/c 105 يُزظى شذرّ ئٙ
14106.1              

24106.1                  
7107.5             

25101.1   

:  ىك(q) الشحنة ىذه كمقدار نقطية شحنة حكؿ  (E)الكيربائي انشسى انجٛبَٙ انز٘ ًٚضم رغٛش شذح انًغبل .3
 

 
 

 
     

                                                                           
تساكم بكحدة m (2  ) عند نقطة تبعد عنيا μC+(4 )شدة المجاؿ الكيربائي الذم تحدثو شحنة كيربائية نقطية مقدارىا  .4

N/C : 
      3101                    3109                 6109             6101         

 
 :ك منو تككف (  a , b) الرسـ التخطيطي المجاكر يمثؿ المجاؿ الكيربائي لشحنتيف نقطيتيف متجاكرتيف  .5

 

 

 

 

 

 

a b 

 qa qb 

  سالبة مكجبة 

 مكجبة سالبة 

 سالبة سالبة 

 مكجبة مكجبة 

 

+ + 
+ + 

q q q q 

E E E E 
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كشدة المجاؿ الناتج  (d)شحنتاف كيربائيتاف نقطيتاف مختمفتاف في النكع متساكيتاف في المقدار ، البعد بينيما في اليكاء  .6
فإف شدة المجاؿ الناتج عف الشحنتيف عند المنتصؼ البعد بينيما ،  (E)عف كؿ شحنو منيما عند منتصؼ المسافة بينيما 

 :تساكم 
  𝑬    𝟏

𝟒
𝑬     𝟏

𝟐
𝑬    𝟐𝑬   

كشدة المجاؿ في منتصؼ المسافة بينيما   (d)شحنتاف مختمفتاف في النكع متساكيتاف في المقدار ، البعد بينيما في اليكاء  .7
(E)  زيد البعد بينيما إلى(2d)  فإف شدة المجاؿ عند المنتصؼ تصبح: 

𝟏

𝟖
𝑬        𝟏

𝟒
𝑬        𝟏

𝟐
𝑬 𝑬    

 :          فإنو يتأثر بقكة مقدارىا بكحدة النيكتف  N/C (200 )إذا كضع بركتكف في مجاؿ كيربائي شدتو  .8
𝟖 × 𝟏𝟎−𝟐𝟐       𝟑. 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟏𝟕         𝟑. 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟐 𝟐𝟎𝟎        

 : انخبيظانغؤال 
 .        حغت وجه انًقبسَخ انًطهىة  أكًم جذول انًقبسَخ انزبنً

 

 انًجبل انكهشثبئً غٍش انًُزظى انًجبل انكهشثبئً انًُزظى انًقبسَخوجه 

   انؼٕايم

   يضبل

 خٕاص خغٕط انًغبل
 
 

 

 :انغؤال انغبدط 
 .يًب ٌهً رعهٍاًل عهًًٍب دقٍقًب  كاًلعهم  ( -أ )  

 .خغٕط انًغبل انكٓشثبئٙ غٛش يزقبعؼخ  .1
............................................................................................................................... 

 .انًغبل انكٓشثبئٙ نشؾُخ َقغٛخ يفشدِ يغبل غٛش يُزظى  .2
.............................................................................................................................. 

 
 :اسعى عهى انًحىسٌٍ انزبنٍٍٍ انخط انجٍبًَ انًعجش عٍ-(  ة)  
رؾشس يٍ انهٕػ انًٕعت  ؽشكخ إٌٔٚ يٕعتانًؤصشٍٚ ػهٗ ( فشق انغٓذشذح انًغبل انكٓشثبئٙ ٔ  )كم يٍ نؼالقخ ثٍٛا

. ثزغٛش ثؼذِ ػٍ انهٕػ انًٕعت  نًكضف
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

E 

d 

 

d 

v 

d 

 

v 
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 :انغؤال انغبثع 
: يبرا ٌحذس فً انحبالد انزبنٍخ يع انزفغٍش وضح  ( -أ ) 

 .ػُذ ٔضغ ثشٔرٌٕ فٙ يغبل كٓشثبئٙ يُزظى
......................................................................................... ...............

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

 
 .انًقظٕد ثكم يًب ٚهٙٔضؼ  ( - ة) 

 .كٓشثبئٙ شذح انًغبل ال  .1
......................................................................................... ...............

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

 
 .انًغبل انكٓشثبئٙ انًُزظى  .2

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

 :انغؤال انزبعع 
 :حم انًغبئم انزبنٍخ 

: حغت يب ٌهًايٍ انشكم انًقبثم   .1

 
( o)شذح انًغبل انكٓشثبئٙ ػُذ انُقغخ  - أ

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

 (.o)يٕضٕػخ ػُذ انُقغخ C (-3 )انقٕح انًؤصشح ػهٗ شؾُخ يقذاسْب  - ة
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

 

يقذاسًْب ػهٗ ( B  ،A)ٕٚضؼ انشكم شؾُزٍٛ َقغٛزٍٛ  .2

يٍ cm(6  )ٔضؼزب ػهٗ ثؼذ (  C-    ،6 C 4) انزشرٛت 

 :ثؼضًٓب ، ٔ انًغهٕة اؽست 
( .  C) شدة المجاؿ الكيربائي الكمي عند النقطة  -1

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

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

3  cm 6  cm q1 = -2 µc o q2= +6 µc 

B = -4 c A = 6 c 

C 2 cm 4 cm 
+ - 
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  : انشكم يٍ .3

 التي   (C)نقطة عند اتجاىا اك مقدار الكيربائي المجاؿ شدة احسب
.  كاتجاىان  مقداران .  الشحنتيف بيف المسافة منتصؼ في تقع

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

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

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

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

:  ،اؽست انشسى ػهٗ انجٛبَبد ثبسزخذاو .4

.   (b)شدة المجاؿ الكيربائي كاتجاىو عند النقطة  -أ
مكضكعة  μC (4)مقدار القكة الكيربائية المؤثرة عمى شحنة مقدارىا  -ب

.  (b)عند النقطة 
.................................................................. 
.................................................................. 
................................................................. 

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

 
 املكثفات (- 2 – 1)  الدرس أسئلة

: اكتب بين القوسين االسم أو المصطمح العممي الذي تدل عميو كًل من العباراتالتالية :السؤال األول 
 )................... (.  مف لكحيف متكازييف مستكييف يفصؿ بينيما فراغ كغالبا يمأل بمادة عازلة يتككف  .1
 )................... (  .  النسبة بيف شحنة المكثؼ كفرؽ الجيد بيف المكحيف   .2
أكمل العبارات العممية التالية بما يناسبيا : السؤال الثاني   
 ................مختمفتيف ............... يشحف لكحا المكثؼ  بشحنتيف  .1
....................... شحنة المكثؼ تساكم  .2
........................   تسمىالنسبة بيف شحنة المكثؼ كفرؽ الجيد بيف المكحيف  .3
.......................  ك تكافئ ................تقاس السعة الكيربائية بكحدة  .4

10m qB=-20μc qA=2μc 

+ - c 

3cm 

3 

4cm 
qc=8μc 

qa=+4μc 

b 

a 

C 

+ 

+ 

C 
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........................ ك.....................ك ...................عمى  لمستكلا تعتمد سعة المكثؼ .5
 عند ثبات المسافة بيف المكحيف كنكع المادة العازلة  ...........................تتناسب سعة المكثؼ طرديا مع  .6
  عند ثبات المساحةالمشتركة  بيف المكحيف كنكع المادة العازلة ...........................تتناسب سعة المكثؼ عكسيا مع  .7
.................. عند كضع مادة عازلة بيف لكحي مكثؼ الكيربائي فإف سعتو  .8
......................... يمكف حساب السعة الكيربائية لمكثؼ الكيربائية مستكم باستخداـ العالقة  .9

 كمػية أما ، تػػزداد الكيربائية سػػعتو فإف ، كمعػزكؿ مشػػحكف مسػػتكٍو  ىػكائي مكػثؼ ملكح بػيف عػازلػػة مادة كضػع عنػد .10
 ..................فإنيا شػػحنتو

 ثابػػت فيػككف لكحػػيو بػيف الحػيز الزجػاج يمػأل عنػدما.F (48 )إلي.F (8 )مف ىػكائي لمكػثؼ الكيربائيػة السػعة تػػزداد .11
 .................مسػػاكيان  لمزجػاج العازلػية

 .المسافة بيف المكحيف ............. أك لمكحيو المساحة المشتركة ..............يمكف ىكائي لزيادة سعة مكثؼ  .12
.  سعة في الدائرة .................مف .................التكالي تككف  مالسعة المكافئة لعدة مكثفات مكصمة عؿ .13
 لشحنة لممكثؼ المكافئ.................ك..................كصيؿ عمى التكالي تككف شحنة المكثفات في الت .14
. مكثفات الدائرة .................. التكالي فاف الجيد الكمي يساكم  معندما تتصؿ عدة مكثفات عؿ .15
مع سعة ..............فإف الجيد يتكزع بنسبة  ، متصمة معا في دائرة كيربائيةمختمفة عند تساكم شحنة عدة مكثفات  .16

 .كؿ مكثؼ
فإذا أُسعيػد .F (4.5 )التػكازم فكانػت سػعتيا المكافئػة  لمكػثفات كيربائية متسػاكية السػعة الكيربائية عؿ( 3)اتصػمت  .17

..................... تساكم  .Fالتػػكالي، فإف سػعتيا المكافئػة بكحدة   لتكصػيميا  عؿ
 ثابػػت لكحػػيو بػيف عازلػة مػادة كُسضػػعت ثـ ، عميػو كانػػت مثّػػميما إلي مسػتكٍو  ىػكائي مكػثؼ لكحػي بيف المسػافة زيػادة عنػد .18

 .................لممكػثؼ الكيربائيػة السػعة ،فإف(2)يسػاكل الكيربائية عػازليتػيا
منيا  كؿ سعة فاف.  µf (0.4 )المكافئة سعتيا فكانت التكالي عمى السعة متساكية مكثفات اتصمت خمسة .19

 .................تساكل
:   يمي فيما الصحيحة غير العبارة أمام( ) وعالمة ، الصحيحة العبارة أمام( ) عالمة ضع:    الثالـث السـؤال

 .شحنة المكثؼ تساكم إلى مجمكع شحنتي لكحيو )   (  .1
. تزداد السعة الكيربائية لمكثؼ كيربائي عند زيادة كمية شحنتو )   (   .2
يمر التيار الكيربائي في دائرة مكثؼ مستكل يتصؿ ببطارية عندما يتساكل الجيد الكيربائي لكؿ مف لكحيو بالمقدار  )   (  .3

 .ك يختمؼ بالنكع 
. الي مع بطارية لمحصكؿ عمى سعة كيربائية كبيرة نكصؿ عدة مكثفات عمى التك)   (  .4
. المشحكنيفالسعة الكيربائية لممكثؼ الكيربائي عند إدخاؿ مادة عازلة بيف لكحيو  تنعدـ)   (  .5
. عميػو كانت ما نصػؼ إلى تقػؿ سػعتو فإف ، قيمتيا مثػمي إلى مشػحكف مسػتكٍو  مكػثؼ لكحػي بػيف المسػافة زيادة عنػد)   (  .6

  
.   التػكالي عمى معػان  تكصػؿ فإنػيا ، مسػتكية مكػثفات عػدة مف كػبيرة كيربائيػة سػعة عمى لمحصػكؿ)   (  .7
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 .  منيا مكثؼ أم سعة مف أكبر تككف التكالي عمى معان  متصمة مكثفات لمجمكعة المكافئة السعة)   (  .8
 أُسعيػد فإذا ، .F (4.5) المكافئػة سػعتيا كانػت التػكازم عمي الكيربائية السػعة متسػاكية مكػثفات( 3) اتصػمت )   ( .9

.F (0.5                                                                      .)تصػبح المكافئػة سػعتيا فإف ، التػػكالي عمي تكصػيميا
طاقو كيربائية اكبر  يختزف المقابؿ الشكؿ المتصؿ بالدائرة المكضحة في (𝐶1) المكثؼ )   ( .10

 . (𝐶2)مف الطاقة التي يختزنيا 
𝐶1) المكثؼ شحنة كانت إذا)   ( .11 = 8𝜇𝐹 ) السابؽ الشكؿ المتصؿ بالدائرة المكضحة في 

𝐶2) المكثؼ شحنة فاف = 16𝜇𝐹 )
. الطاقة الكيربائية المختزنة في المكثؼ تتناسب طرديان مع مربع فرؽ الجيد بيف طرفيو )   (  .12

: في المربع المقابل ألنسب إجابة أو تكممة صحيحة لكل من العبارات التالية(  ) ضع عالمة : السؤال الرابع 
:      رسـبٔ٘( .C) ثٕؽذحانكهٛخ  انًكـضف شــؾُخ ،فئٌ.C (10)  نٕؽـّٛ كّم يٍ شؾُخ يشؾٌٕ يسـزٕ يكـضف .1

 (5            )(20 )(10 ) طفشا 

ٍٕ ْـٕائٙ كٓشثبئٙ يكـضف نٕؽٙ ثـٍٛ ػبصنـخ يبدح ٔضغ ػُـذ .2  انًخـزضَخ انغبقـخ فئٌ ، كٓشثبئٙ رٛـبس ثًظـذس يزظـم يسز
:  نٕؽـّٛ ثـٍٛ
 رقــم  . رــضداد  رجقٙ صبثزــخ  . رُؼـذو 

 :المسػتك الذم لػو أكػبر سػعة كيربائيػة مف المكػثفػات التاليػة ىػك  المكػثؼ  .3

     

شؾُب ثبنكٓشثبء ؽزٗ أطجؼ فشق انغٓذ  cm ( 0.2 )نٕؽبٌ يٕطالٌ يسزٕٚبٌ ٔيزٕاصٚبٌ ٚجؼذاٌ ػٍ ثؼضًٓب  .4

انًسبفخ ثٍٛ انهٕؽٍٛ يقذسح ثٕؽذح فئٌ شذح انًغبل انكٓشثبئٙ ػُذ َقغخ رقغ فٙ يُزظف ، V  ( 12 ) ثًُٛٓب

(N/C ) ٘ٔرسب: 
2.4        240      600      6000       

 :المكضحة عمى الشكؿ فإف اعتمادا عمى البيانات .5

 شحىخ انمكثف 
نٕؽٙ فشق انغٓذ ثٍٛ 
 انًكضف

 10 20 
 0 10 
 0 0 
 20 10 

 

+

+

+

+

+

+

+ 

-

-

-

-

-

- 
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إف شدة المجاؿ عند منتصؼ المسافة N/C  (1800  )مكثؼ مستكل مشحكف كمعزكؿ ك كانت شدة المجاؿ بيف لكحيو .6

 (:N/C)بيف المكحيف تساكم بكحدة 
125        450       900      1800       

5)ٔ انجؼذ ثًُٛٓب𝑚2(5)يسبؽخ كم يٍ نٕؽّٛ يسزٕ٘ يكضف ْٕائٙ  .7 × 10−4)𝑚2 ، ّٛفئرا كبٌ فشق انغٓذ ثٍٛ نٕؽ

(10) V يغ انؼهى اٌ )  :رسبٔ٘ثٕؽذح انكٕنٕو  فئٌ شؾُخ انًكضف(𝜀° = 8.85 × 10−12𝐹/𝑚 

    8.85 × 10−18 8.85 × 10−8      8.85 × 10−7      8.85 × 10−6        
ٍٕ يزظـم ثًظـذس رٛـبس كٓشثبئٙ، فئٌ انغبقـخ انًخـزضَخ ػُـذ ٔضغ يبدح ػبصنـخ ثـٍٛ نٕؽٙ يكـضف كٓشثبئٙ  .8 ْـٕائٙ يسز

: ثـٍٛ نٕؽـّٛ 

 تقػػؿ  . تػػزداد .  تبقي ثابتػػة     .  تنعػدـ
 :فئٌ ، فئرا أثؼذ انهٕؽبٌ ػٍ ثؼضًٓب انجؼض ، ٔطم نٕؽبِ إنٗ ثغبسٚخ ، يكضف كٓشثبئٙ يسزٕ  .9

 شؾُخ انًكضف  عٓذ انًكضف سؼخ انًكضف 
 رقم ٚضداد رقم 
 ال رزغٛش ٚضداد رقم 
 رقم ال رزغٛش رقم 
 رضداد ال رزغٛش رضداد 

 

ُٔطال يؼًب ػهٗ انزٕاص٘ يغ ثغبسٚخ فبكزست انًكضف األٔل شؾُّ .F (3 )يكضفبٌ يسزٕٚبٌ يزًبصالٌ سؼخ كم يًُٓب  .10  ،

: ٚسبٔ٘ ( انفٕنذ) فشق انغٓذ ثٍٛ عشفٙ انجغبسٚخ ثٕؽذح  فئٌ، ٔ ثبنزبنٙ .c (4 )كٓشثبئٛخ يقذاسْب 

                    12       

 

ٌ انؼالقخ انظؾٛؾخ يٍ انؼالقبد انزبنٛخ ْٙ إاػزًبدا ػهٗ انجٛبَبد انًٕضؾخ فٙ انشكم انًغبٔس ف .11
: 

          

           

را كبَذ انسؼخ انكٓشثبئٛخ انًكبفئخ انكٓشثبئٛخ  نًغًٕػخ انًكضفبد انًزسبٔٚخ انًٕضؾخ إ .12

 :رسبٔ٘(  µF) ٌ سؼخ كم يُٓب ثٕؽذح إف F( 3 ) μثبنشكم رسبٔ٘ 
1      2     

3      6     

باالعتماد عمى الشكؿ المكضح بالرسـ فإف المكثؼ الذم يختزف أكبر قػدر مف الطاقة  .13
:  تساكم ( بكحدة الفاراد) الكيربائية ىك المكثؼ الذم تككف سعتو 

  2             4 

  3              5 

4

3

3

4

3

8

2121
,3 VVqq 

2121
3, VVqq 

2121
,3 VVqq 

2121
3, VVqq 

c c 

c 

12F 

4F 

V 

C1 

C2 
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مكثػفاف ىكائياف مسػتكياف كألكاحيما متساكية المساحة فإذا كانت النسػبة بيف السعة الكيربائية لألكؿ إلى السعة الكيربائية  .14
فإف المسافة بيف لكحي المكثؼ  mm ( 4 )المكثؼ الثاني تساكم  ككانت المسػافة بيف لكحي ( 2 : 3 )لمثاني ىي 

 :تساكم( mm)كؿ بكحدة األ
1/6            6             12             24                 

السعة  فتككف، عمى التكالي  μF (  1/2  ,  1/4 ,  1/6 )كصؿ فني إلكتركنيات ثالثة مكثفات كيربائية سعاتيا  .15
 :ة ساكمـ( فاراد بكحدة الميكرك) المكافئة لممجمكعة 

12       12/11      1/12     11/12      

 السؤاؿ السابؽ إذا كصمت نفس مجمكعة المكثفات عمى التكازم فإف السعة المكافئةفي  .16
12        12/11      1/12      11/12        

 
 :السؤال الخامس 

. إذا كان لديك مكثف مشحون و معزول وضح ماذا يحدث حسب وجو المقارنة  - أ

 
 :قارن ، إذا كان ىذا المكثف  -عند إدخال مادة عازلة بين لوحي مكثف ىوائي مستوى - ب

(منبع تيار مستمر)متصل ببطارية  وجو المقارنة (عن البطارية)مشحون ومعزول    
   شدة المجال الكيربائي

الكيربائيةالطاقة     
  

 لوحيوشدة المجال الكيربائي بين  جيد المكثف وجو المقارنة
إدخال مسطرة عازلة بين لوحي 

 .المكثف
  

  تقريب الموحين من بعضيما 
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 :طريقـتي توصـيل المكـثفات المسـتوية مـعا  -ج
 التـوازيعـمى  التـواليعـمى وجـو المقارنـة 

   (رسم توضيحي)

كمية الشـحنة 
   الكيربائيـة

   الجيـد الكيربائي

القانون المستخدم 
 لحساب السعة المكافئة

  

 :السؤال السادس 
.                                                     عمل كال مما يمي تعمياًل عمميًا دقيقًا  ( -أ )  

 .ال تتغير سعة المكثف عند زيادة شحنتو  .1
  ..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

 .تزداد سعة مكثف ىوائي عند وضع شريحة زجاجية بين لوحيو .2
................................................................................................ ......

 ......................................................................................................
الطاقة الكيربائية المختزنة في عدة مكثفات تتصل عمى التوازي أكبر منيا عند توصيميا عمى التوالي مع نفس  .3

 .المنبع
....................................... ...............................................................

 ......................................................................................................
 :السؤال السابع 

: وضح مع التفسير ماذا يحدث في الحاالت التالية 
 في مكثف ىوائي مستٍو يتصل ببطارية عند زيادة البعد بين لوحيو ؟لمطاقة الكيربائية المختزنة  .1

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

 عند زيادة فرق الجيد المطبق بين لوحي مكثف ىوائي مستٍو إلى حد معين ؟ .2
  ........................................................................................................

.................................................................. ......................................
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 :السؤال الثامن

. اذكر العوامل التي تتوقف عمييا السعة الكيربائية لمكثف مستٍو 
  1–   ..................................
  2–   ....................................
  3-  ......................................

 :التاسع السؤال 
. حل المسائل التالية 

من لوحيو  بين كل  المشتركة  مساحةالأن تكون كم يجب m.m  (1  )مكثف ىوائي مستٍو المسافة بين لوحيو  .1
 ؟F  .  (0.01   )لكي  تصبح سعتو 

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

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

 ......................................................................................
 بينـيما والمسافةcm2(100 )لوحـيو  بين كل من المشـتركة المسـاحة ، مشـحون ىـوائي مسـتوٍ  كيربائي مكـثف .2

mm (1)يمي ما احسـب ، فولـت( 200) مقـداره جيـداً  ،اكتسـب :
. لممكػثؼ الكيربائية الشػحنة كمػية -ب.       لممكػثؼ الكيربائيػة السػعة - أ

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

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

)  vفإذا شحن حتى أصبح جيده cm  (2  )والبعد بينيما cm2  (100  )مكثف ىوائي مساحة كل من لوحيو  .3
: احسب (  3) ، ثم فصل عن منبع الشحن ممئ الحيز بين لوحيو بمادة عازلة ثابت عازليتيا (  12

. سعة المكثف اليوائي وشحنتو  - أ
.......................................................................................................................

  .......................................................................................................
. سعة المكثف بعد إدخال المادة العازلة بين لوحيو وجيده  - ب

.......................................................................................................................
قارن بين . 4...................................................................................................... 

ماذا تستنتج ؟  -كل من سعة وجيد وشحنة المكثف قبل وبعد إدخال المادة العازلة بين لوحيو
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.......................................................................................................................
...................................................................................................... 

𝟒) حونان ، سـعة كل منـيمامكـثفان ىـوائيـان متماثـالن ومشـ-5 × 𝟏𝟎−𝟏𝟐)𝑭 متصـالن عمى التوازي ، فإذا عممـــت أن
فولــت ،فكم تكون كمـية الشـحنة الكيربائيـة عمى كل منـيما ؟ وكم تصـبح ( 1000) قراءة الفولتمـيتر المتصل بيما

 .(9) ابـت العازليـة الكيربائيـة ليا يســاوىقراءة الفولتمـيتر إذا مـألنـا الحــّيز بـين لوحي أحـد المكثـفـين بمـادة ث
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................

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

( A)فإذا عممت أن سعة المكثفµF(8 )الموصالن بالدائرة الموضحة بالشكل سعتيما المكافئة ( B)، ( A)المكثفان .6
 :احسب،V(12)وفرق الجيد بين طرفي المصدرF (12 )تساوي 

(                 B) سعة المكثؼ  –أ
(  A ِ  )شحنة المكثؼ  –ب 
 .ا الطاقة المختزنة في المكثفيف مع -ج

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

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

 9 )طرفييافرق الجيد بين  يتصالن ببطارية.ميكرو فاراد (12) في الدائرة الموضحة بالشكل مكثفان سعة كٍل منيما-7
)v  .احسب : 

= 5 δ

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

C 
1 
=4µF C

2 
=6µF 

100 V 

B 

A 

1
2
V
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............................................................................ ...............................
 (المغناطيسية ) الفصل الثاني 

(   2  –2)  الدرس أسئمة
 المغناطيسية والمجاالت الكيربائية التيارات

 يناسبياأكمل العبارات العممية التالية بما : األول السؤال
 ................... بقاعدةاتجاىو  كيتحدد المار التيار اتجاه عمى المغناطيسي المجاؿ اتجاه يعتمد .1
 عكسيان  تناسبان  بو مستمر تيار مركر عف كالناتجة دائرم ممؼ مركز عند المغناطيسي التدفؽ كثافة تتناسب .2
 . الكسط كنكع لممؼ منيا المصنكع السمؾ كطكؿ المار التيار شدة مف كؿ ثبات عند.....................  مع
 .................. يحددىما قطباف لو.................  فيو التيار مركر عند الحمزكني الممؼ يعتبر .3
 كيربائي تيار بو يمر كطكيؿ مستقيـ مكصؿ عفcm (20 )مسافة تبعد نقطة عند المغناطيسي المجاؿ شدة .4

 .تسال.....................تساكمA  (10 ) شدتو  مستمر
 طكلو ليصبح المكلبي الممؼ شد كعند( B) بداخمو المجاؿ كشدة الشدة ثابت مستمر تيار بو يمر لكلبي ممؼ .5
. عميو كانت ما.....................  تصبح المغناطيسي المجاؿ شدة فإف ألصمي طكليا مثمي 
 لفاتو عدد زاد فإذا( B) مركزه عند المتكلدة المجاؿ شدة فكانت( I )  شدتو كيربائي تيار بو يمر دائرم ممؼ-6
.........  تصبح مركزه عند المتكلد المغناطيسي المجاؿ شدة فإف المستمر التيار نفس بو كمر المثميف إلى 

: الثاني السؤاؿ
 يمي مما لكؿٍو  الصحيحة غير لعبارة أماما( × )  كعالمة الصحيحة لعبارة أماما( ) عالمة القكسيف بيف ضع

عند مركر تيار كيربائي في سمؾ مستقيـ كطكيؿ فإنو يتكلد مجاؿ مغناطيسي  عمى ىيئة دكائر متحدة المركز )   (  .1
. مركزىا السمؾ نفسو 

. المجاؿ المغناطيسي مجاؿ منتظـ داخؿ الممؼ الدائرم )   (  .2
. ر فيويتكقؼ اتجاه المجاؿ المغناطيسي لتيار مستقيـ عمى اتجاه التيار الما)   (  .3
.   متكازية  مستقيمة خطكط ىيئة عمى يظير الدائرم الممؼ مركز عند المغناطيسي المجاؿ)   (  .4

 :الثالث السؤاؿ
 : التالية العبارات مف لكؿ صحيحة تكممو أك إجابة ألنسب المقابؿ المربع في(  )  عالمة ضع

 شكؿ عمى تككف كطكيؿ مستقيـ سمؾ في يمر كيربائي تيار يكلده الذم المغناطيسي المجاؿ خطكط-1  
 لمسمؾ مكازية مستقيمة خطكط           السمؾ عمى عمكدم مستكل في دكائر 
 السمؾ عمى عمكدية مستقيمة خطكط  لمسمؾ مكاز مستكل في دكائر 
 تيار بو يمر طكيؿ سمؾ عف النقطة ىذه كبعد نقطة عند(  B)  المغناطيسي المجاؿ شدة تغير تمثؿ بيانية عالقة أفضؿ-2

:  ىي مستمر كيربائي
 
 

d d d d 

B B B B 
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 المستمر الكيربائي التيار مركر عف الناشئ المغناطيسي المجاؿ اتجاه يككف-3
  ( I) النقطة عند الخارج نحك الكرقة عمى عمكدم المقابؿ بالشكؿ المكضح المستقيـ السمؾ في 
 A    B    C   D 

 

 االتجػاه يمػثؿ التاليػة األشػكاؿ أحػد فإف ، مسػتقيـ مكصػؿ سػمؾ في مسػتمر كيربائي تيػار مػرّ  إذا4     
   كىػك ، السػػمؾ جانػبػي عمى(  B) المغناطيسػي المجاؿ لشدة الصػحيح

 

                                                                          
 

cm (10 )تبعدM  نقطة عندT (3×10-5  )تساكم المغناطيسي المجاؿ شدة كانت إذا-5
 كما(  I)  شدتو مستمر كيربائي تيار بو يمر الكرقة عمى عمكديان  مكضكع مستقيـ مكصؿ عف

:  تساكم السمؾ في المارة التيار شدة فإف ، المقابؿ الشكؿ يكضح
A (5 )الكرقة خارج نحك.                 (5 )الكرقة داخؿ نحك .
A  (15 )الكرقة خارج نحك. A (15 )الكرقة داخؿ نحك .

 

 فاف بالشكؿ كما داخميا نحك الكرقة عمى عمكدم سمؾ في( I) مستمر تيار يمر عندما-6
 : النقطة عند الشماؿ جية يككف الناشئ المغناطيسي المجاؿ اتجاه
A  B 

 C D 
 

 )شدتو مغناطيسي مجاؿ مركزه عند فتككف أمبير(  I)  شدتو مستمر كيربائي تيار بو يمر لكلبي ممؼ-7
B ( النصؼ إلى التيار شدة قصت كأُسف عميو كاف ما نصؼ محكره طكؿ أصبح حتى الممؼ ضغط فإذا 

 :  مركزه عند( B) المغناطيسي المجاؿ شدة فإف
 ثابت اتجاىو كيبقى عميو كاف يما لمثؿ يزداد . اتجاىو ينعكس انك ثابت مقداره يبقى  . 
 اتجاىو كينعكس عميو كاف ما لنصؼ يقؿ   . ثابتان  كاتجاىو مقداره يبقى  .

 

A (25 ) شدتو مستمر كيربائي تيار بو مر فإذا لفات( 10) يحتكم طكلو مفcm (1 ) كؿ لكلبي ممؼ-8
: تساكم التسال بكحدة محكره منتصؼ عند المتكلدة( B) المغناطيسي المجاؿ شدة فإف
  0.1  0.01     0.001                        

A 
B 

C 
D 

I 

 10 cm 

3×10-5 T  =B 
I 

M 

 × 

A 

C  D 

B 

I 
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: السؤال الرابع
قارن بين المجال المغناطيسي لتيار مستمر يمر في سمك مستقيم و ممف دائري حسب وجو المقارنة   -1

 ممف دائري سمك مستقيم وجو المقارنة
   شكؿ المجاؿ

القانكف الرياضي لحساب 
 شدة المجاؿ

  

 

 وجو المقارنة
  

حدد عمى الرسـ شكؿ 
 المجاؿ داخؿ الممؼ 

  

القانكف الرياضي لحساب 
 شدة المجاؿ

  

:                                                      دقٍقًب عهًًٍب رعهٍاًل ٌهً يًب نكم عهم

.  خارجو كتتباعد الممؼ داخؿ المغناطيسي المجاؿ خطكط تتكاثؼ ( أ
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................

 منيا بالقرب مستقيـ سمؾ في مستمر كيربائي تيار مركر عند المغناطيسية اإلبرة تنحرؼ ( ة
 ............................................................................................................

.......................................................................................................... ..
 :                                                     في يمر مستمر لتيار المغناطيسي المجاؿ شدة عمييا يتكقؼ التي العكامؿ اذكر : الخامس السؤاؿ

 مستقيـ سمؾ .1
............................................................................................................ 

 دائرم ممؼ .2
............................................................................................................ 

 لكلبي ممؼ .3
............................................................................................................ 
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:  السادس السؤال
 : والمطموب كيربائي تيار فيو يمر سمك المجاور الشكل يوضح( أ)  
  ارسـ شكؿ المجاؿ المغناطيسي حكؿ السمؾ الناشئ عف مركر التيار فيو كحدد اتجاىو .
  يحدث إذا عكس اتجاه التيار في السمؾماذا. 

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

  اذكر عناصر متجو المجاؿ عند نقطو حكؿ السمؾ. 
....  ....................................................................................................

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

 

: عن مرور تيار كيربائي مستمر في الممف الدائري ارسم شكل المجال المغناطيسي الناشئ -( ة ) 
  عمى الرسـ اتجاه لمجاؿ المغناطيسي عند كؿ مف طرفي الممؼ كعند مركزه حدد .
  ماذا يحدث لشدة المجاؿ المغناطيسي الناتجة عند المركز في كؿ

: مف الحالتيف التاليتيف 
 مثمي ما كانت عميو  عند زيادة شدة التيار المار في الممؼ إلى. 

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

  (عند ثبات نصؼ القطر) عند إنقاص عدد لفات الممؼ إلى نصؼ ما كانت عميو 

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

 : السابع السؤال
 : التالية المسائل حل

 ،A(3)شدتو كيربائي تيار بو يمر سمكان  يكضح المقابؿ الشكؿ في1  -
:  عف كالناتج a نقطة عند المغناطيسي المجاؿ شدة أكجد

 .المستقيـ السمؾ تيار - أ
 

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

.  دائرم النصؼ السمؾ تيار - ة

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

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

a 
I = 3A 

r = 0.1m  2r 
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T (2π ×10-5  )شدتو مغناطيسيا مجاال فيكلدA (20 ) شدتو مستمر تيار بيا يمر معدنية ؽهقخ -2  
:  يمي ما أحسب. الحمقة مركز عند
 .المعدنية الحمقة قطر نصؼ -أ  

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

 نقطة عند المغناطيسي المجاؿ شدة نفس عنو ينشأ بحيث المستقيـ السمؾ في المار المستمر الكيربائي التيار شدة -ب
 .المعدنية الحمقة قطر نصؼ يساكم السمؾ عف العمكدم بعدىا

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

 بو المار التيار كشدةcm 40) ) الممؼ طكؿ أف عممت فإذا لفة( 400) عددىا متراصة لفات مف مككف حمزكني ممؼ -3 
A (0.5 )فأحسب  :
. المكلبي الممؼ منتصؼ عند المغناطيسي المجاؿ شدة -أ

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

. المغناطيسي المجاؿ متجو عناصر حدد -ب

............................................................................................................ 
 ...............................................................................................................
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 انضىء 
 خىاص انضىء 1-1انذسط 

 :-اكزت ثٍٍ انقىعٍٍ االعى أو انًصطهح انعهًً انزي رذل عهٍه كم يٍ انعجبساد انزبنٍخ: انغؤال األول 

 ()  .    مكجات الطاقة المنتشرة بجزء كيربائي كجزء مغناطيسي  .1
 ()  .    التغير المفاجئ في اتجاه شعاع الضكء عمى سطح عاكس  .2
 الساقط كالشعاع الضكئي المنعكس كالعمكد المقاـ عند نقطة السقكط   الشعاع الضكئي  .3

 ()  . عمى السطح العاكس تقع جميعيا في مستكل كاحد عمكدم عمى السطح العاكس  
 ()  .      زاكية السقكط تساكم زاكية االنعكاس .4
التغير المفاجئ في اتجاه شعاع الضكء عند مركره بشكؿ مائؿ عمى السطح الفاصؿ      .5

 ()  .  بيف كسطيف شفافيف مختمفيف بالكثافة الضكئية بسبب تغير سرعتو 
 لعمكد المقاـ عند نقطة السقكط الشعاع الضكئي الساقط كالشعاع الضكئي المنكسر كا .6

 ()  . عمى السطح الفاصؿ تقع جميعيا في مستكل كاحد عمكدم عمى السطح الفاصؿ
في الكسط األكؿ إلى جيب زاكية                                              النسبة بيف جيب زاكية السقكط لمشعاع الساقط .7

 االنكسار في الكسط الثاني تساكم نسبة ثابتة تسمى معامؿ االنكسار مف الكسط األكؿ
 ()  .        إلى الكسط الثاني     

 ()            .    المسافة بيف ىدبيف متتالييف مف النكع نفسو .8
أك   اؼ المكجة الضكئية عف مسارىا األصمي عندما تمر مف خالؿ ثقب ضيؽ    ظاىرة انحر .9

 ()          .     تمر عمى حافة حادة أثناء انتشارىا
 تككيف حزمة مف المكجات الكيركمغناطيسية التي تككف اىتزازاتيا جميعا في مستكل    .10

 ()  .     كاحد كال يحدث إال لممكجات المستعرضة     
. أيبو انعجبسح غٍش انصحٍحخ فً يب ٌهً (  ) أيبو انعجبسح انصحٍحخ وعاليخ (  ) ضع عاليخ : انغؤال انثبًَ 

اعتقد بعض قدماء الفالسفة اليكناف أف الضكء يتألؼ مف جزيئات صغيرة جدا تستطيع أف تدخؿ العيف لتخمؽ حاسة  (  ) .1
 .        النظر

 . لكسط مع زيادة الكثافة الضكئية لألكساط الشفافةتزداد سرعة الضكء المنتقؿ في ا)  (  .2
 .   المكجات الضكئية ىي مكجات مستعرضة)  (  .3
 .  تختمؼ سرعة الضكء المنتقؿ في الكسط باختالؼ الكثافة الضكئية لمكسط)  (  .4
انعكاسا غير إذا كاف السطح العاكس مصقكال فإف األشعة المتكازية الساقطة عميو ترتد بشكؿ متكاز كيسمى  )  (   .5

 . منتظـ 
.عندما ينتقؿ الشعاع الضكئي مف كسط أقؿ كثافة ضكئية إلى كسط أكبر كثافة ضكئية فإنو ينكسر مقتربا مف العمكد(  ) .6

           
 ، فإف معامؿ انكسار مف الكسط األكؿ إلى  (  °60)كزاكية االنكسار ( °30)إذا كانت زاكية السقكط (  ) .7

 ( .       3 )  الكسط الثاني يساكم
 -:أكًم انعجبساد انعهًٍخ انزبنٍخ ثًب ٌُبعجهب : نشانغؤال انثب
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 لذلؾ ينتشر في خطكط     .............دقيؽ مف .........قدـ اسحاؽ نيكتف تفسيرا لمضكء بأنو يتخذ شكؿ  .1
 .................التي تعتبر الضكء ............ مستقيمة  كما قدـ العالـ ىينجز النظرية     

 مف طاقة المكجات   .............. حـز (( فكتكنات )) حسب فرضيات بالنؾ الضكء يتألؼ مف جسيمات  .2
 الكيركمغناطيسية المركزة   
 ...........عمي أف لمضكء طبيعة ..............لمجسيمات ..........فرضية لكدم بركلي حكؿ الصفة  .3
 ........................................تختمؼ سرعة الضكء المنتقؿ في الكسط  باختالؼ  .4
 .الكثافة الضكئية لألكساط الشفافة ...................... تقؿ سرعة الضكء المنتقؿ في الكسط مع  .5
 ................................في األكساط غير الشفافة تصبح سرعة الضكء مساكية  .6
 ...................................المكجات الضكئية ىي مكجات  .7
ك كميا في الكسط عند سقكط مكجة ضكئية عمى سطح شفاؼ يفصؿ بيف كسطيف مختمفيف يرتد بعض مف طاقة الضكء أ .8

 .............كسط الثاني كيسمى ىذا كقد ينفذ بعض مف الطاقة إلى اؿ..... ....كيسمى ىذا 
 ...............................التغير المفاجئ في اتجاه شعاع الضكء عمى سطح عاكس يسمى  .9

 ..............كيسمى ...... إذا كاف السطح العاكس مصقكال فإف األشعة المتكازية الساقطة عميو ترتد  بشكؿ   .10
 .................كيسمى ........ إذا كاف السطح العاكس غير مصقكؿ فإف األشعة المتكازية الساقطة عميو   .11
 .................................السطح العاكس فإنو    إذا سقط الشعاع الضكئي عمكديا عمى .12
 .......................فإف زاكية االنعكاس تساكم بكحدة الدرجات ( °30)إذا كانت زاكية السقكط  .13
مف .. ...........كثافة ضكئية فإنو ينكسر  عندما ينتقؿ الشعاع الضكئي مف كسط أقؿ كثافة ضكئية إلى كسط أكبر .14

 العمكد
مف ............. عندما ينتقؿ الشعاع الضكئي مف كسط أكبر كثافة ضكئية إلى كسط كثافة ضكئية أقؿ فإنو ينكسر .15

 العمكد
معامؿ االنكسار المطمؽ لمماس  .16

2

فإف معامؿ   ( 0.64 )كمعامؿ االنكسار النسبي مف الماس إلى األنيميف ىك  5
 …………………االنكسار المطمؽ لألنيميف

باعتبار    ............ m/sفإف سرعة الضكء في البنزيف تساكم بكحدة ( 1.5)إذا كاف معامؿ االنكسار المطمؽ لمبنزيف  .17
smأف سرعة الضكء  /8103 

 ............ك مناطؽ ......تتداخؿ المكجات الصادرة مف مصدريف مترابطيف كينشأ عف ذلؾ كجكد مناطؽ  .18
مكجية تنشأ عف تغير مسار مكجات الضكء نتيجة مركرىا خالؿ فتحو مناسبة أك مالمستيا لحافة صمبة تسمي  ظاىرية  .19

..............  ......
 .لطكؿ المكجو........  .............يككف الحيكد أفضؿ ما يمكف إذا كاف اتساع الفتحة .20
. ........................جات ألنيا مك يمكف استقطاب مكجات الضكء كالمكجات الكيركمغناطيسية .21
 .المكجات الضكئية ………………تستخدـ بمكرة التكرماليف لبياف ظاىرة  .22
 .......................العالقة المستخدمة في تحديد مكقع اليدب المضيء ىي  .23
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 :فً انًشثع انًقبثم ألَغت إجبثخ صحٍحخ ركًم انعجبساد انزبنٍخ( √  ) ضع عاليخ : انغؤال انشاثع 

 :تتككف المكجات الكيركمغناطيسية مف  .1
  مجاؿ كيربائي فقط  . اىتزاز مجاليف كيربائي ك مغناطيسي بمستكييف متعامديف. 
  مجاؿ مغناطيسي فقط  . اىتزاز مجاليف كيربائي كمغناطيسي بمستكل كاحد. 

 :ألنوة يممؾ خكاص مكجيفإف الضكء نظرية ىيجنزك فقان ؿ .2
 ينحني حكؿ األجساـ .  يحيد ك يتداخؿ .  يستقطب .  جميع ماسبؽ صحيح. 

 :اعتمادا عمى نظرية نيكتف فإف اإلجابات التالية صحيحة عدا كاحدة كىي  .3
  ةجسيمات دقيقة تنتشر في خطكط مستقيـالضكء .مثؿ بشعاعم . 
  يحيد ك يتداخؿ   .  ينكسر ك ينعكس. 

 :الساقط  كسط أكبر كثافة ضكئية فإف الشعاععندما ينتقؿ شعاع ضكئي مف كسط أقؿ كثافة ضكئية إلى  .4
  ال يعاني أم انكسار  .  ينكسر مبتعدان عف العمكد. 
 ينكسر مقتربان مع العمكد المقاـ  . ينكسر كيخرج منطبقان عمى السطح الفاصؿ . 

 الضكءفإف سرعة (  ) ساكم تلزجاج ك الكثافة الضكئية ؿ(  ) m/sإذا كانت سرعة أمكاج الضكء في اليكاء  .5

 :تساكم (m/s) في مادة الزجاج بكحدة
    

 فاف الزاكية الحرجة لمماء بالنسبة لميكاء ( 1.33 ) اذا كاف معامؿ االنكسار المطمؽ لمماء ىك .6
48o  15 \ 48o  45 \ 48o  36 \ 48o 6 \ 

شعاع ضكئي ساقط عمي أحد أكجو متكازم مستطيالت زجاجي معامؿ    انكسار مادتو  .7
خر فاف الزاكية المحصكرة بيف فانعكس جزء كانكسر الجزء اآل (50)بزاكية سقكط (1.5)

  :درجاتالشعاعيف المنكسر كالمنعكس باؿ
69° 79° 
89° 99.3° 

 :يسمى التغير المفاجئ في اتجاه شعاع الضكء عمى سطح عاكس  .8
    االنعكاس     االنكسار        التداخؿ  الحيكد 

التغير المفاجئ في اتجاه شعاع الضكء عند مركره بشكؿ مائؿ عمى السطح الفاصؿ بيف كسطيف شفافيف مختمفيف بالكثافة  .9
 :يسمى الضكئية بسبب تغير سرعتو

     االنعكاس    االنكسار       التداخؿ الحيكد 
 
انحراؼ المكجة الضكئية عف مسارىا األصمي عندما تمر مف خالؿ ثقب ضيؽ أك تمر عمى حافة حادة أثناء ظاىرة  .10

 :تسمى انتشارىا

8103
2

3

8105.0 8106.1 81028105.4 

50 
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 انٕسظ األٔل

 صبَٙلاانٕسظ 

60 

 

V1= 3x108m/s 

V
2
= 1.5x10

8
m/s 

    االنعكاس      االنكسار        التداخؿ  الحيكد 
 :مف الشكؿ المقابؿ تككف زاكية السقكط كزاكية االنعكاس مساكية بكحدة الدرجات  .11

 زاكية االنعكاس السقكط زاكية 
 30o 30o 
 30o 60o 
 60o 30o 
 60o 60o 

)إذا كاف معامؿ االنكسار النسبي مف الزجاج لمماس  .12
3

)كمعامؿ االنكسار لمزجاج (  5
2

 :فإف معامؿ االنكسار لمماس( 3

    
                    

2

5
                  

5

3

 
        

            2

3

 
               

         
1   

(   2)ككاف معامؿ انكسار مادتو   يساكم ( °35.26)سقط شعاع ضكئي مائالن عمى سطح مف الزجاج  مستكم بزاكية  .13
:    فتككف زاكية انكسار الشعاع في مادة الزجاج مساكية 

55.6°
   35.27°       45.2°                     45.73° 

3 إذا كانت سرعة الضكء في اليكاء .14 × 108 𝑚/𝑠 فأصبحت سرعة الضكء  متجانس كانتقؿ إلى كسط شفاؼ آخر
1.5 فيو × 108 𝑚/𝑠 يساكم  الكسطفإف معامؿ انكسار الضكء مف اليكاء إلى    :

1       2    3           4 
3 إذا كانت سرعة أمكاج الضكء في اليكاء .15 × 108 𝑚/𝑠 فإف سرعة المكجات(  1.5) كمعامؿ انكسار الزجاج يساكم 

: تساكم    m/sبكحدة في الزجاج 
           0.5 × 108

 1.6 × 108
             4.5 × 108

 2 × 108 
ف معامؿ إؼ  1.33= كمعامؿ االنكسار المطمؽ لمماء   1.2= إذا كاف معامؿ االنكسار النسبي بيف الماء كالزجاج  .16

:           لزجاج يساكم ؿاالنكسار المطمؽ 
1.4     1.5       1.6       1.8     

يككف معامؿ  (°45)عمى سطح فاصؿ بيف كسطيف فإذا انكسر ىذا الشعاع بزاكية  (°60)سقط شعاع ضكئي بزاكية  .17
 :االنكسار النسبي مف الكسط األكؿ إلى الثاني يساكم

2.44 1.44      1.22 1.5   
:    بالدرجات في الشكؿ المقابؿ تككف زاكية االنكسار مساكية  .18

40.5◦            30◦            
◦25.6           50◦             

 
:     يككففي الشكؿ المقابؿ  .19

كثافة الكسط األكؿ أعمى مف كثافة الكسط الثاني 
كثافة الكسط األكؿ أقؿ مف كثافة الكسط  الثاني

30˚ 
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 األكؿ تساكم كثافة الكسط الثانيكثافة الكسط 
 جميع ما سبؽ 

 m (0.001) عمى شؽ مزدكج ككانت المسافة بيف منتصفي الشقيف °𝐴 (6000)سقط ضكء أحادم المكف طكؿ مكجتو  .20
فإف المسافة بيف اليدؼ المضيء الرابع كالمضيء الخامس يساكم بكحدة  (cm (500المسافة بيف حاجز الشقيف كالشاشة 

: المتر  
0.012 3 × 104 0.3 0.003 

 :في تجربة الشؽ المزدكج عمى ( أك معتميف ) تتكقؼ المسافة بيف ىدبيف متتاليف مضيئيف  .21
المسافة بيف الشؽ كالحائؿ    .الطكؿ المكجي لمضكء المستخدـ 

جميع ما سبؽ      .المسافة بيف الشقيف 
: مركرىا خالؿ فتحة مناسبة أك مالمستيا لحافة عائؽ صمب ظاىرة مكجية تنشأ عف تغير مسار مكجات الضكء نتيجة  .22

االنعكاس  االستقطاب     الحيكد      التداخؿ   
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 : السؤال الخامس 
 :قارن بين كل مما يمي حسب وجو المقارن المطموب في الجدول التالي( : أ ) 

النظرية المكجية ليكيجنز نظرية نيكتف كجو المقارنة 
   كصؼ الضكء
 السطح غير مصقكؿ السطح مصقكؿكجو المقارنة 

   األشعة المنعكسة منيا
   نكع االنعكاس

كجو المقارنة 
عندما ينتقؿ الشعاع الضكئي مف كسط 
أقؿ كثافة ضكئية إلى كسط أكبر كثافة 

 ضكئية 

عندما ينتقؿ الشعاع الضكئي مف كسط 
أكبر كثافة ضكئية إلى كسط أقؿ كثافة 

 ضكئية 

   لمشعاع الساقطماذا يحدث 

زاكية السقكط بالنسبة لزاكية 
 االنكسار

  

 اليدب المظمـ اليدب المضيء كجو المقارنة

   نكع التداخؿ

   معادلة فرؽ المسير
 
 تعميال  عمميا صحيحا يأتيعمل لما ( : ب ) 

 .أكد ىكيجينز بالتجربة أف الضكء ينتشر بشكؿ مكجات  .1
...........................................................................................................

........................................................................................... 
 .معامؿ االنكسار النسبي بيف كسطيف مقدار ليس لو كحدة قياس .2

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

 
 .معامؿ االنكسار المطمؽ أكبر مف الكاحد .3
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...........................................................................................................
........................................................................................... 

 .ينكسر الضكء عند انتقالو مف كسط شفاؼ متجانس إلى كسط آخر شفاؼ كمتجانس  .4
...........................................................................................................

........................................................................................... 
 .لمسافة بيف الشقيففي تجربة الشؽ المزدكج ليكنج يزداد كضكح التداخؿ كمما قمت ا .5

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

 .اليدب المركزم ىدب مضيء دكما  .6
...........................................................................................................

.......................................................................................... 
 .يككف لميدب المركزم أكبر شدة  .7

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

 .يمكف مالحظة حيكد الصكت أثناء حياتنا العادية ك ال يمكف مالحظة حيكد الضكء .8
...........................................................................................................

........................................................................................... 
 :ماذا يحدث( : ج  )  

 .إلى كسط أكبر كثافة ضكئية  عندما ينتقؿ الشعاع الضكئي مف كسط أقؿ كثافة ضكئية .1
...........................................................................................................

........................................................................................... 
 .كسط أكبر كثافة ضكئية إلى كسط أقؿ كثافة ضكئيةعندما ينتقؿ الشعاع الضكئي مف  .2

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

 .ئية المتكازية الساقطة عمى سطح عاكس مصقكؿ بشكؿ متكازلألشعة الضك .3
...........................................................................................................

........................................................................................... 
 .عة الضكئية المتكازية الساقطة عمى سطح غير مصقكؿ خشف بشكؿ متكازلألش .4

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

 :أجب عن ما يمي  ( : د )  
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 .الكيركمغناطيسيةاذكر الخكاص العامة لممكجات -1
...........................................................................................................

........................................................................................... 
 .اذكر قانكنا االنعكاس-2

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

 .اذكر قانكنا االنكسار -3
..................................................................................................................

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

 :نشاط عممي ( : ه ) 
 أشرح مستعينان بالرسـ تجربة عممية تثبت صحة رأيؾ! تستقطب مكجات الضكء  ىؿ .1

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

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

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

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

 :استنتج ما يمي ( : و ) 
 استنتج العالقة التي تعطي البعد اليدبي مف تجربة الشؽ المزدكج ليكنج .1

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

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

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

 : حل المسائل التالية :  السؤال السادس 
في الرسـ المقابؿ إذا كاف معامؿ االنكسار المطمؽ لمزجاج -1
 .(1.33)كمعامؿ االنكسار المطمؽ لمماء يساكل ( 1.5)يساكل  

 سغؼ فبطم

 انًبء

b                   

 

 
 انضعبط

 

46o 

a 



 و2017 -2016 -انجضء انثبًَ -ثُك أعئهخ انصف انحبدي عشش انعهًً-انهجُخ انفٍُخ انًشزشكخ نهفٍضٌبء-انعبو نهعهىوانزىجٍه انفًُ -وصاسح انزشثٍخ

51 
 

: احسب ما يمي      
.    عامؿ االنكسار النسبي بيف الزجاج كالماء ـ -أ

      ............................................................................. ..................
      ........................................................................................  .......
.    كالزجاج  عامؿ االنكسار النسبي بيف الماءـ-ب

................................................................................. ........................
.  الماء  في (a b)زاكية انكسار الشعاع -ح

......................................................................................................... 
 .سرعة الضكء في الماء-د

.................................................................................................... .....
 .الضكء في الزجاجسرعة -ق

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

  



 و2017 -2016 -انجضء انثبًَ -ثُك أعئهخ انصف انحبدي عشش انعهًً-انهجُخ انفٍُخ انًشزشكخ نهفٍضٌبء-انعبو نهعهىوانزىجٍه انفًُ -وصاسح انزشثٍخ

52 
 

 2  –1الدرس 
 االنعكاس واالنكسار عند السطوح المستوية

:   أكتب بين القوسين االسم أو المصطمح العممي الذي تدل عميو كل عبارة من العبارات التالية : األولالسؤال 
 سطكح ناعمة عاكسة مصنكعة مف معدف المع أك مف زجاج طمي أحد سطكحو بمادة     .1
 ()                             .   مثؿ الزئبؽ أك الفضة  
 ()   .    ىا الطاقة ألياؼ زجاجية دقيقة ال يفقد الضكء خالؿ .2
الكسط             زاكية السقكط في الكسط األكبر كثافة ضكئية كالتي تقابميا زاكية انكسار في     .3

 ()   (.     °90)األقؿ كثافة ضكئية تساكم
 :السؤال الثاني 

 :  في كل مما يمي أمام العبارة غير الصحيحة ( ×)أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة (  ) ضع بين القوسين عالمة  
 .الصكرة المتككنة في المرايا المستكية ىي صكرة تقديرية معتدلة كمساكية لطكؿ الجسـ)   (  .1
 .عند رفع يدؾ اليمنى فإنؾ ستشاىد يدؾ اليسرل ىي التي تتحرؾ في المرآة المستكية)   (  .2
 . مف خكاص المرايا المستكية أف الصكرة تنقمب مف اليميف إلى اليسار)   (  .3
 . البعد البؤرم في المرايا الكركية يساكم نصؼ قطر الكرة التي اقتطعت منيا المرآة)   (  .4
 .   تتككف الصكرة التقديرية مف تالقي األشعة المنعكسة عمى المرايا)   (  .5
 cm (30. )الصكرة فإف بعدcm (60 )كبعد الجسـ cm (30 )البعد البؤرم لممرأة المقعرة  فإذا كا)   (  .6
 . كاف بعد الصكرة مكجبا فإف الصكرة تقديرية إذا)   (  .7
 .     البعد البؤرم لممرآة المقعرة يككف مكجبا)   (  .8

 
 .انزبنٍخ ثًب ٌُبعجهب  انعهًٍخ أكًم انعجبساد: السؤال الثالث 

 ........................................عندما يككف السطح العاكس مستكيا فإف المرايا تسمى  .1
 ...........................................المتككنة في المرايا المستكية ىي الصكر  .2
 .....................................التكبير في المرايا المستكية يساكم  .3
 ............................فإف بعدىا البؤرم بكحدة المتر يساكم cm (10 )إذا كاف نصؼ قطر المرآة  .4
 ............................................لممحكر ينعكس  الشعاع المكاز .5
 ............................................الشعاع المار بالبؤرة   ينعكس  .6
 .............................................الشعاع المار بالمركز ينعكس  .7
 .................................رايا ىي صكرة الصكرة التي تتككف مف تالقي األشعة المنعكسة عمى الـ .8
 .......................الصكرة التي تتككف مف تالقي امتدادات األشعة المنعكسة عمى المرايا ىي صكرة  .9

 ...........................إذا كاف بعد الصكرة مكجبا فإف الصكرة  .10
 .....................................البعد البؤرم لممرآة المحدبة يككف  .11
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 ........................لمحدبة ىي الصكرة المتككنة في المرآة ا .12
 ..............فإف معامؿ االنكسار ليذا الكسط يساكم   ( °45 )إذا كانت الزاكية الحرجة لكسط يساكم  .13
 ضكئية ينحرؼ الشعاع الضكئيعند انتقاؿ الضكء مف كسط أقؿ كثافة ضكئية إلى كسط أكبر كثافة  .14

 مف العمكد .................... 
 

 :في المربع الواقع أمام أنسب إجابة لكل من العبارات التالية (   )  ضع عالمة  : السؤال الرابع 
 :تككف الصكرة المتككنة لجسـ في مرآة مستكية-2

 كمقمكبة كحقيقيةمساكية لطكؿ الجسـ  مساكية لطكؿ الجسـ كمعتدلة كحقيقية 
  مساكية لطكؿ الجسـ كمقمكبة كتقديرية  مساكية لطكؿ الجسـ كمعتدلة كتقديرية 
 :التكبير في المرايا المستكية   -3
       أكبر مف الكاحد أصغر مف الكاحد     يساكم الكاحد يساكم الصفر 
 .البعد البؤرم في المرايا الكركية يساكم  -4

  2r       r       
    2

r   
  4

r 
 .كتككنت لمجسـ صكرة تقديرية معتدلة كمصغرة إلى النصؼ فتككف المرآةcm (20 )إذا كاف بعد الجسـ   -5
 6.67مقعرة كبعدىا البؤرم cm  10مقعرة كبعدىا البؤرم cm 
 6.67محدبة كبعدىا البؤرم cm  20محدبة كبعدىا البؤرم cm 
 : فإف التكبير يساكمcm (5 )كطكؿ الجسـ cm (15 )إذا كاف طكؿ الصكرة   -6

20      10     3     0.33    
 :فإف المرآة ( 5 .0-)إذا كاف التكبير لمرآة يساكم   -7
مقعرة كالصكرة تقديرية معتدلة مصغرة 
مقعرة كالصكرة حقيقية مقمكبة مكبرة 
بة كالصكرة تقديرية معتدلة مصغرةمحد 
محدبة كالصكرة حقيقية مقمكبة مكبرة 
 :إذا سقط شعاع مكاز لمحكر مرآة مقعرة فإنو   -8
  ينعكس عمى نفسو  المركز البصرم  ينعكس مارا
   ينعكس مارا بالبؤرة   ينعكس مكازيا لممحكر 
 :إذا سقط شعاع مارا بالبؤرة لمرآة مقعرة فإنو   -9
  ينعكس عمى نفسو  المركز البصرم  ينعكس مارا
   ينعكس مارا بالبؤرة   ينعكس مكازيا لممحكر 
 :إذا سقط شعاع مارا بمركز المرآة المقعرة فإنو   -10
              ينعكس عمى نفسو  المركز البصرم  ينعكس مارا
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 مارا بالبؤرة                ينعكس   ينعكس مكازيا لممحكر 
 :األشعة الضكئية المتكازية كالساقطة عمى مرآة مقعرة كالمكازية لمحكرىا األصمي تتجمع عند   -11
 البؤرة           قطب المرآة        مركز التككر  المركز البصرم
المكجات  لى السطح الفاصؿ بيف الكسطيف فإفإذا انتقمت مكجات بيف كسطيف مختمفيف ككاف انتشارىا عمكديان ع -12
  تنكسر كتنحرؼ عف مسارىا ال تنكسر كتنحرؼ عف مسارىا
   تنكسر كال تنحرؼ عف مسارىا  ال تنكسر كال تنحرؼ عف مسارىا
إذا سقط شعاع في كسط أكبر كثافة ضكئية كبزاكية أكبر مف الزاكية الحرجة فإف الشعاع   -13
    ينكسر مبتعدان عف العمكد المقاـ ف العمكد المقاـ ينكسر مقتربان ـ
    ينكسر منطبقان عمى السطح ينعكس في الكسط نفسو

: يحدث االنعكاس الكمي لمضكء عندما تنتقؿ األشعة مف الكسط   -14
  األكبر كثافة كزاكية سقكطيا أكبر مف الزاكية الحرجة
  األكبر كثافة كزاكية سقكطيا أقؿ مف الزاكية الحرجة
   األقؿ كثافة كزاكية سقكطيا أقؿ مف الزاكية الحرجة
 ةاألقؿ كثافة كزاكية سقكطيا أكبر مف الزاكية الحرج 
كما بالشكؿ سقط شعاع ضكئي بزاكية سقكط أكبر مف الزاكية الحرجة بيف الماء كاليكاء م-15

: المتجوفإف مسار الشعاع بعد اصطدامو بالسطح الفاصؿ يمثمو 
AB       AC        
AF          AD      

في الشكؿ السابؽ إذا سقط الشعاع الضكئي بزاكية سقكط تساكم الزاكية الحرجة بيف الماءكاليكاء فإف مسار الشعاع   -16
 :بعد اصطدامو بالسطح الفاصؿ يمثمو المتجو 

AB      AC    AF      AD    
: ضكئي مف كسط أقؿ كثافة ضكئية إلى كسط أكبر كثافة ضكئية فإف الشعاع الساقط عندما ينتقؿ شعاع   -17
ال يعاني أم انكسار.    ينكسر مبتعدان عف العمكد المقاـ
  ينكسر مقتربان مف العمكد المقاـ.  ينكسر كيخرج منطبقان عمى السطح الفاصؿ
 :فإف معامؿ االنكسار المطمؽ ليذا الكسط يساكم   ( 45o )إذا كانت الزاكية الحرجة لكسط بالنسبة لميكاء   -18

 2       1.5     1.7    2     
سقط شعاع مف كسط أكبر كثافة ضكئية فخرج الشعاع منطبقان عمى السطح الفاصؿ بيف الكسطيف فإذا كاف معامؿ   -19

: فإف زاكية السقكط تساكم تقريبان (  1.3) االنكسار ليذا الكسط 
30°
      50°

      60°
     90°     

فخرج الشعاع في اليكاء منطبقان عمى السطح الفاصؿ بيف (  °50)سقط شعاع مف كسط أكبر كثافة ضكئية بزاكية   -20
: الكسطيف فإف معامؿ االنكسار المطمؽ الماء يساكم تقريبان  

يـبء 

F 

ْـٕاء 
A 

B 
C 

D 
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0.75      1.3     1.5     1   
: مساكية بالدرجات فتككف الزاكية الحرجة لو (    1.743)إذا كاف معامؿ االنكسار المطمؽ لمزجاج    -21

600         45.40 350    25.70    
يكضح شعاع ضكئي ساقط عمى السطح الفاصؿ بيف كسطيف  الشكؿ المقابؿ  -22

:    أكبر مف الزاكية الحرجة فاف الشعاع (  )فإذا عممت أف زاكية السقكط  
     ينكسر مقتربا مف العمكد                      ينفذ عمى استقامتو
  ينكسر مبتعدا عف العمكد.     ينعكس انعكاسا كميا
عمى السطح الذم (   1.5) إذا سقط شعاع ضكئي مف الزجاج الذم معامؿ انكساره   -23

: فاف ىذا الشعاع ( °45)يفصمو عف اليكاء بزاكية 
 (  °45)ينفذ منكسرا بزاكية اكبر مف.   (  °45)ينعكس انعكاسا كميا بزاكية
 (  °45)ينفذ منكسرا بزاكية اصغر مف.   ينفذ مماسا لمسطح الفاصؿ بيف الزجاج كاليكاء 
: تبدك األسماؾ أقرب مف مكاقعيا الحقيقية في الماء بسبب ظاىرة   -24
    االنعكاس     االنكسار     الحيكد  التداخؿ
فأف الشكؿ يكضح كتمة مف الزجاج ترتكز عمى مصدر ضكئي تخرج منو أربعة أشعة   -25

 : الشعاع رقـ الزاكية الحرجة ىي زاكية سقكط 
1     2      

   3       4      
عند انكسار الضكء مف كسط معامؿ انكساره أقؿ إلى كسط معامؿ انكساره أكبر فاف   -26

: ينكسر الشعاع
   مقتربا مف العمكد المقاـ عمى السطح  عمكديا عمى السطح الفاصؿ
  مبتعدا عف العمكد عمى السطح  مماسا لمسطح الفاصؿ
 في الشكؿ سقط شعاع ضكئي مف سائؿ إلى اليكاء ككانت زاكية السقكط  -27
: فيككف معامؿ االنكسار المطمؽ ليذا السائؿ يساكم  ( 30° )  

0.5     1     
1.2      2    

 فاف     ( 1.24x108 )الماس كسرعة الضكء فى اm/s  ( ( 3 x 108 اذا كانت سرعة الضكء في اليكاء  –28
 لماس تقريبا ؿالكثافة الضكئية    

0.413     2.42    4.24 × 108   4.24 × 1016
   

 
 

 : السؤال الخامس 

30 

 ْٕاء

 سبئم

انوسط األقم  

 ضوئيةكثافة

 

انوسط األكثر 

كثافة ضوئية       

 

 

سطح 

 فاصم

1 
2 

3 

4 
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 :قارن بين كل مما يمي حسب وجو المقارن المطموب في الجدول التالي( : أ ) 
 المرآة المقعرة المرآة المحدبةكجو المقارنة 

   شكؿ السطح العاكس
   األشعة المتكازية بعد انعكاسيا منيا

   اشارة البعد البؤرم
 الصكرة التقديرية الصكرة الحقيقة كجو المقارنة 

   إمكانية استقباليا عمى حائؿ
 :عمل لكل مما يمي تعمياًل عمميًا سميمًا  ( : ب ) 

 المرآة المقعرة تجمع األشعة .1
...........................................................................................................

.......................................................................................... 
 المرآة المحدبة تفرؽ األشعة .2

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

 ل المنظارتستخدـ األلياؼ الضكئية في العمميات الجراحية التي تعتمد عؿ .3
...........................................................................................................

........................................................................................... 
 :ماذا يحدث( : ج ) 

 .الشعاع الساقط مكاز لممحكر عمى مرآة مقعرةلمشعاع المنعكس إذا كاف  .1
 .لمشعاع المنعكس إذا كاف الشعاع الساقط مارا بالبؤرة  .2
 .لمشعاع المنعكس إذا مر الشعاع الساقط بالمركز .3
 .عند دخكؿ شعاع ضكئي داخؿ الميفة الضكئية  .4
كط أكبر مف الزاكية عند سقكط شعاع ضكئي مف كسط أكبر كثافة ضكئية إلى كسط أقؿ كثافة ضكئية بزاكية سؽ .5

 .الحرجة
 :أجب عن ما يمي  ( : د ) 

 .شركط حدكث ظاىرة االنعكاس الكمي .1
 .أىـ استخدامات األلياؼ الضكئية البصرية .2

 :فسر ما يمي ( : ه ) 
 .تككف الصكر في المرايا .1
 .حدكث ظاىرة االنعكاس الكمي .2
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 :نشاط عممي ( : و ) 
 :استنتج ما يمي ( : ز )  

 . استنتج العالقة التي تعطي الزاوية الحرجة ابتداء من قانون سنل 
 

 : حل المسائل التالية :  السؤال السادس 
 :مف مرآة مستكية أكجد ما يمي cm (20 )كعمى بعد cm (10 )كضع جسـ طكلو : 1مسألة 

 .    طكؿ الصكرة – 1
.................................................................................................... ...........

.     بعد الصكرة – 2
.................................................................................................... ...........

.   تكبير الصكرة  -3
.................................................................................................... ...........

 .صفات الصكرة المتككنة  -4
.................................................................................................... ...........

مف مرآة كركية فتككنت لو صكرة حقيقية مقمكبة كمكبرة إلى أربعة cm (5 )كعمى بعد cm (4 )كضع جسـ طكلو : 2مسألة 
 :أمثاؿ أكجد ما يمي 

.     بعد الصكرة .1
نكع .........................................................................................................

.   ا البؤرمالمرآة كبعده
................................................................................. ........................

 مف مرآة كركية فتككنت لو صكرة تقديرية معتدلة عمى cm (10 )كعمى بعد cm (3 )كضع جسـ طكلو :  3مسألة 
 :أكجد ما يمي cm (5                 )بعد    

.  نكع المرآة .1
.................................................................................................................

................................................................................ .................
 .بعدىا البؤرم -2

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

 :أكجد ما يميcm (4 )مف مرآة كركية بعدىا البؤرم cm (20 )كعمى بعد cm (10 )كضع جسـ طكلو :  4مسألة 
 إذا كانت المرآة المستخدمة مرآة مقعرة -أ     
 .بعد الصكرة .1
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.................................................................................................................
................................................................................ .................

 .التكبير .2
........................................................................................ .................

 .صفات الصكرة المتككنة .3
........................................................................................ .................

 .طكؿ الصكرة  .4
........................................................................................ .................

 إذا كانت المرآة المستخدمة مرآة محدبة -ب
 .بعد الصكرة .1

 .التكبير.........................................................................................................
صفات .........................................................................................................

 .الصكرة المتككنة
طكؿ .........................................................................................................

 .الصكرة 
.................................................................................................... .....

 
 فإذا كانت سرعة الضكء في اليكاء ( 1.6)كلمزجاج ( 1.4)بفرض أف معامؿ االنكسار لمماء :   5مسألة 
m/s (3×108 )فأحسب: 
 سرعة الضكء في الزجاج .1

................................................................................................. ..............
 سرعة الضكء في الماء .2

................................................................................................. ..............
 معامؿ االنكسار بيف الماء كالزجاج .3

................................................................................................. ..............
 لميكاء ةالزاكية الحرجة لمماء بالنسب .4

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

 


