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 فلسفة�
ساعة  1املدة :   اختبار الفصل الثاين يف مادة العلوم الفزي�ئیة 

 املوضوع یتكون من جزئني 

 نقطة) 16(–النص  – I اجلزء    
اختلف العلماء �� تفس�� طبيعة الضوء و وضعت العديد من النظر�ات لتفس�� هذه الطبيعة.و هكذا �عددت آراء                  

ا�خالص فالسفة إلاغر�ق �� طبيعة الضوء و تفس�� إلابصار و ذلك ألن من�ج التفك�� �� عصرهم �ان فلسفيا �عتمد ع�� التأمل العق�� 

، حيث اف��ضوا حدوث اتصال ب�ن الع�ن و ألاجسام املرئية عن طر�ق شعاع يخرج من الع�ن ع��  �عيد عن التجر�ة و التحليل العلمى.

ش�ل مخروط رأسھ عند الع�ن و قاعدتھ عند ا�جسم، فإذا ملس هذا الشعاع جسما ما حدث إلابصار. و قد شاع و اش��ر هذا الرأي 

 اب هذا الرأي   سموا " بأ�حاب الشعاع".�� وقتھ ح�ى أن أ�ح

�عت�� العالم العر�ي املسلم ا�حسن بن الهيثم واحدا من أعالم ا�حضارة إلاسالمية شهد اج��اد من طرف العرب حيث                       

ل�خالفات القديمة حول ا حد عأن يض. و استطاع بن الهيثم الذين حققوا الر�ادة �� وضع املن�ج العلمي املب�ى ع�� التجر�ة و الاستقراء

ع��  عرفھ  و  �عر�ف الضوء و تفس�� حاسة إلابصار، حيث أعزى إحساس الرؤ�ة إ�� عامل أو مؤثر خار�� لھ وجود و أسماه "الضوء".

جة،�و�إذا�"�حرارة�نار�ة�تتألف�من�أشعة�لها�أطوال�و�عروض،�تنبعث�من�ألاجسام�املضيئة��الشمس�و�ألاجسام�املتو�أنھ عبارة عن  

سقطت�ع���جسم�كثيف�أ�خنتھ،�و�إذا�ا�عكست�من�مرآة�مقعرة�و�تجمعت�عند�نقطة�واحدة�و��ان�عندها�جسم�يقبل�الاح��اق�

و قد  ا�ع�اس الضوء. و هذا التعر�ف يتفق مع ما �عرفھ آلان عن طبيعة الطاقة الضوئية. و بحث ا�حسن ابن الهيثم ظاهرة أحرقتھ"

زاو�ة�السقوط��ساوى��ا لقانون الا�ع�اس و الذي توصل إليھ فالسفة اليونان و الذي ينص ع�� أن " استطاع أن يضع أساسا نظر 

"�زاو��ى�السقوط�و�الا�ع�اس�تقعان����مستوى�واحد�عمودي�ع���الذي ينص ع�� أن   " و زاد عليھ القانون ألاخر زاو�ة�الا�ع�اس

 .السطح�العاكس"

عند نفاذه من وسط شفاف إ�� وسط شفاف آخر مختلف عنھ �� الكثافة الضوئية، الضوء  انكسار كذلك بحث ابن الهيثم �� ظاهرة 

و أثبت قانو�ي هذه الظاهرة ع�� أساس سرعة الضوء �� الوسط ألاقل كثافة ضوئية أك�� م��ا �� حالة الوسط ألاع�� كثافة ضوئية، 

ضوئية، وقاس زاو��ي السقوط و الانكسار، و لم يذد العلم و ب�ن أن الشعاع املنكسر يق��ب إ�� العمود �� الوسط ألاع�� كثافة 

ان الضوء ذو  كما تم اثبات.ا�حديث ع�� ذلك إال إثبات أن النسبة ب�ن جيب زاو�ة السقوط إ�� جيب زاو�ة الانكسار ثابتة ل�ل وسط�ن

 ونظام ا�حركة ال�ي تحد��ا املوجات �� الوسط املوجات �غ�� �� بأ��ا كية يالكالس الف��ياء هو ظاهرة ف��يائية ع��تو  خاصية موجية

ع��ها الطاقة وعندما تنتقل إ�� وسط آخر مختلف �� الكثافة  لحركة ذات نظام مع�ن تنتق ثجز�ئات هذا الوسط فتحد و يداملا

سرع��ا وز�ادة  طىءوجات �� الوسط ألاك�� كثافة فتبتقيد حركة امل بفتغ�� الاتجاه �سبب �غ�� سرع��ا وتتغ�� سرعة موج��ا �سب

 
1/2 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9


ولكن ال��دد يبقى ثابتا. ومن الامثلة ع�� الانكسار املو�� �غ�� اتجاه  الطول املو�� حي��ا يتغ��   الوسط ألاقل. ا�حر�ة �� الانتقال ع�� 

 .قانون الانكسار �� حسبالساقط والضوء املنكسر و  الضوء يوجد عالقة ب�ن.الضوء عند مروره ع�� قطعة زجاجية

لفهمنا الطبيعة ال�ي تصادفنا كما أن لها انكسار الضوء هو أحد الظواهر ال�ي يتعرض لھ الضوء لهذه الظاهرة توجد أهمية كب��ة       

 .استخدامات تقنية بأجهزة عملية عديدة

 ألاسئلة :            

 )ن1.........(.............................................................................................................................هات عنوان مناسب للنص . )أ

 ن)1.......(.............................................................................................................................أعطي الفكرة العامة للنص . )ب

 ن)6..............................................(اشرح باختصار املصط�حات ال�ي تح��ا خط �� النص مرفوقة برسوم تخطيطية . )ت

 ن)8........................................................................................................(اجب ب�حيح أو خطأ و �حح ا�خطأ إن وجد  )ث

 ينتشر الصوت �� الفراغ. -1

 ادة وسط انتشاره .يصاحب انتقال املوجة الصوتية انتقال مل -2

 التواتر هو عدد الاه��ازات �� الثانية الواحدة. -3

 .ينتشر الاه��از عرضيا اذا �ان من�� اه��از جز�ئات املادة   عمودي ع�� من�� الانتشار -4

 ينتشر الضوء �� الوسط الشفاف ع�� ش�ل خطوط مستقيمة. -5

فان الشعاع الضوئي الناتج يصنع زاو�ة  00ورود زجاج بزاو�ة  عندما يرد شعاع ضوئي ع�� ال�اسر املستوي هواء/ -6

 مع الناظم. 900قدرها

فان الشعاع الضوئي الناتج يق��ب من 45عندما يرد شعاع ضوئي ع�� ال�اسر املستوي هواء/زجاج بزاو�ة ورود   -7

 الناظم.

��  1n ’2nو قر�نتا انكسارالوسط�ن ع�� التوا��  rو زاو�ة انكسار  iالعالقة ال�ي تر�ط زاو�ة الورود  -8

sin(r)1sin(i)=n2n 

  نقاط ) II)4اجلزء �   
�سقط شعاع ضوئي ع�� سطح فاصل ب�ن وسط�ن ( الهواء والزجاج ) ، حيث قر�نة انكسار الهواء ��    

     n n1=1 .2 وقر�نة انكسار الزجاح 1.5 = 

 = i  : ما�� قيمة زاو�ة الانكسار r 0    أ- عندما ت�ون زاو�ة الورود 0

ن)0.5...............................................................................(.؟  

  = i  :0    ب- عندما ت�ون زاو�ة الورود    30

   --   حدد الش�ل ال�حيح من ب�ن الش�ل�ن (1) و (2) . مع الت��ير 1         ب

ن)1.5..............(...................................................  

  – أحسب زاو�ة الانكسار  r ....................................................................................................................................(1ن)2         ب

                                               )2 (                                       )1     (  
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جـ -- ما�� زاو�ة الورود  i  ال�ي من   = r  ؟...........................................................................(1ن) 0ت�ون زاو�ة الانكسار 14

     أجلها 
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