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  : لهافى المربع المقابل ( √)اختر االجابة الصحيحة علميا لكل من العبارات التالية بوضع عالمة :السؤال األول 

  :سم ، فان البعد البؤرى للعدسة يساوى  81اذا كانت المسافة بين مركزى تكور وجهى عدسة -0

 سم 81                       سم 05                     سم 01                             سم 5           

 

اع الساقط عفان الزاوية المحصورة بين الش 5 01اذا كانت زاوية سقوط شعاع ضوئى على سطح مراة مستوية  -8

   :والشعاع المنعكس تساوى

     01 5                               555                        5081                        021 5  

 

اذا سقط شعاع ضوئى على مراة مستوية كما في الشكل المقابل ، فانه ينعكس يحيث تكون الزاوية المحصورة بين  -3

 :الشعاع الساقط والمنعكس تساوى 

 

 

        51                            21                           51                     011  

                                               

                             

 من االشكل المقابل المسافة بين الفتاة ولوحة العالمات  -5

 

     متر 3                             متر  8 

 متر  0متر                               5           

 

 : ة فى الطباخ الشمسي مالقطعة المستخد -5 

 عدسة مقعرة         مراة محدبة                       مراة مقعرة                مراة مستوية              

                                                                    سمها البؤرى بعدتتكون له صورة حقيقية مقلوبة مصغرة فان سم من مراة مقعرة  01عند وضع جسم على بعد   -0

 سم   85                       سم  81                    سم  01                            سم  5        

 سم فتتكون له صورة على بعد  81ة مقعرة بعدها البؤرى آمن مرسم  51وضع جسم على بعد  -7

  سم         81تساوى          سم      51أكبر من         

 سم 51سم وأقل من  81أكبر من                سم 51تساوى         

 متر           8 متر           8

50O 

 

50O 
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        :رقم في الشكل المقابل سقط شعاع على مرآة مستوية فإن الشعاع المنعكس اذا  -2 

        0                                   8                

        3                                   5   

 

 ما صفات هذه الصورة ؟  ،أثناء قيادة أحد األشخاص للسيارة  وجد صوره في المرآة المحدبة على يسارة  -2 

 حقيقية مقلوبة مصغرة            حقيقية معتدلة مكبرة              

 حقيقية مقلوبة مصغرة       تقديرية معتدلة مصغرة             

 

 : سقط شعاع ضوئي على سطح بشكل عمودي فتكون زاوية االنعكاس تساوي  اذا -01

  5 51                        5 01                      5 21                         5صفر  

 

 

 عند نقطة يظهر انعكاس للشمعةآة كما في الصورة وضعت شمعة على شبكة مخططة امام مر -00

 

  Dالنقطة                     Cالنقطة                  Bالنقطة                           Aالنقطة        

 

 :اذا وضع جسم أمام مراة مستوية فإن النسبة بين طول الصورة وطول الجسم  -08

 الصحيح الواحدتساوى                                        الصحيح الواحد أقل من      

 اكبر من اثنين الصحيح                                     الصحيح الواحد أكبر من      

 

 كل منهم فى االتجاه الذى يوضحه السهم اى ( D)،(C)،(B)، ( A)أربع سيارات  تسير  -03

  : في الشكل المقابل سائقين يستطيعا رؤية بعضهما البعض فى المراة 

          A,B C,B D,C                      C,A 

 

 : اذا وضع جسم على بعد أقل من البعد البؤري لعدسة محدبة فان خواص الصورة المتكونة  -05

 تقديرية معتدلة مكبرة       تقديرية مقلوبة مصغرةحقيقية مقلوبة                  حقيقية مقلوبة مكبرة            

 مرآة مستوية 
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 : سم تظهر صورته على بعد سم من الجسم  01سم من عدسة محدبة بعدها البؤرى  81اذا وضع جسم على بعد  - 05

 51أكبر من                    51يساوى                 51أقل من                         81يساوى          

  

 

 :ينعكس على المراة المستوية الثانية بزاوية  5 55الشعاع الساقط على المراة المستوية في البيرسكوب بزاوية  -00

  5 21 5 55                      5 8825                           5صفر          

 ....عند انتقال الضوء من الهواء الى الزجاج الى الهواء تكون -07

 زاوية االنكسار  =زاوية السقوط                 زاوية االنكسار            >زاوية السقوط        

 زاوية االنعكاس =زاوية السقوط                 س           اكعزاوية االن > زاوية السقوط        

  

 :عند انتقال شعاع ضوئى عموديا من وسط شفاف أكبر كثافة الى وسط أقل كثافة ضوئية فأنه  -02

 ينكسر مبتعدا عن العمود المقام                    ينكسر مقتربا من العمود المقام        

  ن انكسار يرتد دو                                  ينفذ على استقامته       

بينه وبين الهواء فان مقدار زاوية االنكسار فى  لمن الماء على السطح الفاص 5 51اذا سقط شعاع ضوئى بزاوية  -02

 :الهواء يكون 

  5 5225                         5 51                      5 35                           5صفر        

 :العالقة بين سرعة الضوء والكثافة الضوئية الرسم البياني الذى يوضح  -81

 

 

 

 :المادة االكثر كثافة ضوئية فى الشكل المقابل هى  -80

      0                                8                            3                             5  

 

 

 ...الشكل المقابل عنما يسقط الضوء على يحدث االنعكاس فى  -88

 الحائط                                             االسطح المصقولة      

 الماء الساكن                                                  المراة المستوية     

 

 :االنعكاس فى الشكل المقابل يحدث عندما يسقط الضوء على   -83

 ماء مضطرب                                 الشجر                                 

 االسطح المصقولة                                           الجلد                       
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  :مستوية بالشكلالمراة في الالبطاقة الموضحة بالشكل المقابل تظهرصورة   -85

 

 

 

 :سم فان طول صورته التقديرية امام مراة مستوية يساوى  051عبدهللا اذا كان طول  -85

       021                              051                       051                         031 

 :الرسم الصحيح الذى يبين انتقال الشعاع الضوئى من الهواء الى الزجاج  -80

 

 

 :في الرسم المقابلصفات الصورة المتكونة  -87

 حقيقية مقلوبة مصغرة                                       تقديرية معتدلة مكبرة      

 حقيقية مقلوبة مكبرة           حقيقية مقلوبة مساوية للجسم                           

 

 

 

امام العبارة غير صحيحة لما ( خطأ )أمام العبارة الصحيحة وكلمة ( صحيحة )اكتب بين القوسين كلمة :السؤال الثانى 

  : يأتى

 (    خطأ )                                                     .بعد الجسم عن المراة المستوية أكبر من بعد صورته عنها -0

 (خطأ    )                                                                      .البعد البؤرى نصف =نصف قطر تكور المراة  -8

 (   صحيحة)                .من قطبهاسم  0سم تقع بؤرتها على مسافة  08المراة الكروية التى نصف قطر تكورها  -3

 (خطأ    )                                                                              .الصورة الحقيقية تكون معتدلة دائما  -5

 (صحيحة  )                        .حجم صورة الجسم الموضوع أمام مراة محدبة يكون دائما اصغر من حجم الجسم  -5

                                                                                                              .551 اع الضوئى المنعكس والسطح العاكسعالزاوية المحصورة بين الشاذا كانت  551تساوى  سقوطقياس زاوية  -0

 (خطأ    )                                                                                                                             

 .ضعف بعدها البؤرى أمام مراة مقعرة على بعد يساوىها عند وضعتتكون للجسم صورة حقيقية مقلوبة مساوية لها  -7

 (صحيحة  )                                                                                                                          

 (خطأ    )                           .                  كلما اقترب الجسم من البؤرةفي المراة المقعرة يقل حجم الصورة  -2
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 (صحيحة  )                            .                       معدنية مصقولة يعتبر مراة محدبة الوجه الخارجى لملعقة  -2

 (خطأ    )                              .       يعكس الماء المضطرب االشعة الضوئية الساقطة عليه انعكاسا منتظما  -01

 (خطأ    )                         .   5 21الشعاع الضوئى الساقط عموديا على السطح العاكس ينعكس بزاوية  -00

 (خطأ    )                                       .  فقطلضوء على االنعكاس غير منتظم ينطبق قانون االنعكاس ا -08

 (  صحيحة)                 .   وى زاوية السقوط مع زاوية االنعكاس في االنعكاس المنتظم اتتس -03

 (صحيحة  )            .سكوب من التطبيقات التكنولوجية على انكسار الضوء تيليعتبر جهاز ال -05

 ( صحيحة )                     .تغير سرعة الضوء في األوساط المادية المختلفة يؤدى الى حدوث ظاهرة االنكسار  -05

 (خطأ    )                   .يسير الضوء في خطوط منحنية عبر الفراغ واالوساط المادية المختلفة -00

 (خطأ    )                                                               .توضع مرآه مقعرة على يسار السائق لتفادي الحوادث -71

 (خطأ    )                                                          .  يحدث الوهم البصري بسبب انعكاس الضوء   -71

 (صحيحة  )                             . العدسة المحدبة جسم رقيق شفاف سميك من الوسط ورقيق عند األطراف  -71

 

 

واكتب رقمها أمام ما يناسبها من عبارات ( ب)العبارة او الشكل فى المجموعة فى الجدول التالى اختر : السؤال الثالث 
 : (أ)المجموعة 

 (ب)المجموعة  (أ)المجموعة  الرقم

..(2).. 

..(3).. 

 : قطعة ضوئية توجد فى التلسكوب -

  : قطعة ضوئية توجد فى البيرسكوب  -

 المراة المقعرة -7

 العدسة المحدبة -2

 المراة المستوية -3

..(7). 

..(2).. 

 :رقم المرآه المقعرة  مركز التكورنقطة تحدد  -

 : رقم المرآه المقعرة  البؤرةنقطة تحدد  -
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...(2).. 

...(3). 

 :عند انتقال الضوء من الهواء الى الماء -

 :عند انتقال الضوء من الماء الى الهواء -

 .ينكسر مبتعدا من العمود المقام  -7

 .من العمود المقام  ينكسر مقتربا -2

 .ينعكس مقتربا من العمود المقام  -3

  ( 3 ) 
 
   (7 ) 

 : قطعة ضوئية تمثل مرآة محدبة -

  

 :      قطعة ضوئية تمثل مرآة مقعرة -

 

           

 

 
 

 

     7                       2                   3 

 

 

 : علل لما يأتى تعليال علميا سليما: الرابعالسؤال 

 .الشعاع الضوئى الساقط عموديا على السطح العاكس يرتد على نفسه  -7

 .صفر = زاوية االنعكاس = الن زاوية السقوط  -  

 .ال يمكن استقبال الصورة المتكونة في المراة المستوية على حائل  -2

 .تالقى امتدادات االشعة المنعكسة عن الجسم النها صورة تقديرية تتكون خلف المراة من  -  

  .سعاف معكوسة فى مقدمة سيارات االسعاف إتكتب كلمة  -3

 .باخالء الطريق  افيسرعو معتدلة ومعكوسة بالشكل الصحيححتى يراها السائقون  -    

 .ة الالمة آة المقعرة بالمرآتعرف المر -4

 .الساقطة عليها شعة الضوئية المتوازية نها تجمع األأل -  

 .ة المفرقة آة المحدبة بالمرآتعرف المر -5

 .ةفرقمتاالشعة الضوئية المتوازية الساقطة عليها تعكس نها أل -  

 .بعدها البؤرى من ة الكروية آيمكن معرفة نصف قطر تكور المر -6

 (. R=2f)الن نصف قطر تكور المراة الكروية يساوى ضعف بعدها البؤرى  -  

 .المتكونة فى المراة المحدبة دائما تقديرية  الصورة -1

 .تكون خلف المراة متنتج من تالقى امتدادات االشعه المنعكسة والنها ال يمكن استقبالها على حائل  -  

 .ن ويسار سائق السيارة ية محدبة على يمآتوضع مر -1

 .كشف الطريق خلفهالسائق مما ي تكون صورة معتدلة مصغرة للطريق خلف -   
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 .تسمى العدسة المحدبة بالعدسة الالمة  -1

 .فتنكسر متجمعة في نقطة شعة الضوئية المتوازية الساقطة عليها نها تجمع األأل -   

 .تسمى العدسة المقعرة بالعدسة المفرقة  -71

 .متفرقة  الساقطة عليها فتكسرهاالنها تفرق االشعة الضوئية المتوازية  -    

 .رقيقة موضوعة عند بؤرة عدسة محدبة موجهة لضوء الشمس احتراق ورقة   -77  

   الن اشعة الشمس الساقطة تكون متوازية وموازية للمحور االصلى فتنكسر متجمعة فى بؤرتها مما يؤدى الى تركيز  -   

 .اشعة الشمس فى تلك النقطة من الورقة وبالتالى احتراقها 

 .أقل من البعد البؤرى للعدسة المحدبة الرقيقة البعدالبؤرى للعدسة المحدبة السميكة  -72

 .الن بؤرة العدسة المحدبة السميكة تكون أقرب الى مركزها البصرى على عكس العدسة المحدبة الرقيقة  -   

 .ة مستوية وال نراها فى قطعة خشب آنرى صورتنا فى مر -73

 .نعكاس غير منتظم إما قطعة الخشب تعكس الضوء أة المستوية تعكس الضوء انعكاس منتظم آالن المر -    

 .ة مقعرة آتصمم مصابيح السيارات والمصابيح اليدوية بحيث يوضع المصباح فى بؤرة مر -74

  .حتى تتكون صورته فى ما النهاية -    

 .كمرايا الالمعة تعمل أسطح المعادن المصقولة  -75

 .تجاة واحد إشعة الضوئية الساقطة عليها تنعكس فى الن األ -   

 .ينكسر الشعاع الضوئى عند انتقاله مائال من الهواء للزجاج  -76

 .ختالف الكثافة الضوئية للهواء عن الزجاج و إلأى الهواء عنها فى الزجاج ختالف سرعة الضوء فإل-    

 .رؤية السمكة فى الماء أعلى من موضعها الحقيقى  -71

 .شعة الضوئية المنكسرة فتبدو السمكة فى موضع ظاهرى مرتفعا عن موضعها الحقيقى متدادات األإن العين ترى أل -    

  .طائر النورس ينقض على فريستة بالماء بشكل عمودي -71

 .ستقامته دون انكسار إالنه ينفذ على  -    

 

 : ماذا يحدث فى الحاالت التالية:  الخامسالسؤال 

 .سقوط شعاع ضوئى عموديا على سطح عاكس عند -0

 .صفر = نعكاس زاوية اإل= ينعكس على نفسه ألن زاوية السقوط  -   
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 .عند سقوط شعاع ضوئى على عدسة مقعرة موازيا لمحورها االصلى  -8

 .صلية للعدسة ذ الشعاع الضوئى منكسرا بحيث يمر امتداده بالبؤرة األينف -  

 .عند وضع جسم أمام عدسة محدبة على بعد أكبر من بعدها البؤرى وأقل من ضعف بعدها البؤرى  -3

 .من ضعف البعد البؤرى  رتتكون له صورة حقيقية مقلوبة مكبرة على بعد أكب -  

 .سقوط الضوء على سطح ماء ساكن  -5

 .ينعكس انعكاسا منتظما -  

 .الخشنة سطح شعة الضوئية على األسقوط األ -5

 .( مبعثرة ) بشكل غير منتظماألشعة الضوئية في عدة اتجاهات تنعكس  -   

 .سقوط شعاع ضوئى على سطح مصقول من الذهب  -0

 .تجاه واحد إينعكس بشكل منتظم في  -   

 

 :  قارن بين كل مما يلى كما هو موضح فى الجدول التالى: السؤال السادس 

كبر من ضعف أوضع جسم على بعد  وجه المقارنة

 البعد البؤرى

 قل من البعد البؤرى أوضع جسم على بعد 

 مكبرة -معتدلة –تقديرية  مصغرة -مقلوبة  –حقيقية  خواص الصورة المتكونة 

 عدسة مقعرة  عدسة محدبة  وجه المقارنة

 تقديرية حقيقية نوع البؤرة

عند سقوط األشعة الضوئية 

 وجه العدسةأعلى أحد 

تنكسر متفرقة وتتجمع امتداداتها عند البؤرة  في البؤرة الحقيقيةتنكسر وتتجمع 

 .التقديرية 

 عدسة مقعرة عدسة محدبة وجه المقارنة

 

  كمل مسار األشعة أ
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 :التفكير الناقد : السؤال السابع 

سم  2سم من قطب مراة فتكونت له صورة حقيقية مصغرة وعندما تحرك الجسم مسافة  1 جسم على بعد وضع  - 0

 :ة تكونت له صورة حقيقية مساوية آخرى باتجاه المرأ

 راة مقعرة نوع الم؟  حدد نوع المراة  (أ)

 احسب البعد البؤرى للمراة ؟               (ب)

 سم  6=2-1=الجسم تكونت له صورة حقيقية مساوية للجسم عندما كان على بعد   -

  سم  6=اذا نصف قطر تكور المراة  -

 .سم  3=  6/2= اذا البعد البورى  -

 ارسم مسار االشعة فى الحالة االولى ؟(ج)

 

 

 

 

 

سم من سطح  2وضعت مراة مقعرة في مواجهة ضوء الشمس فتكونت لها صورة حقيقية مصغرة جدا على بعد  -2

 المراة ، 

 فما طول نصف قطر التكور ؟  -أ

 .سم  F  =2بما ان الصورة مصغرة جدا وحقيقية اذا تقع عند البؤرة أذا البعد البؤرى  -

 .سم R=2F =4اذا نصف قطر التكور 

 نفس المراة للحصول على صورة حقيقية مقلوبة مكبرة لجسم ما ، مااستخدتم  -ب

 . وضح بالرسم الحالة الثانية ، مع تحديد بعد الجسم عن المراة  

 .سم  4سم واقل من  2بعد الجسم عن المراة يكون اكبر من  -
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سم  4تحريك الجسم سم من المركز البصرى لعدسة فتكونت صورة حقيقية مصغرة وعند  71وضع جسم على بعد -3
 :باتجاه العدسة تكونت له صورة حقيقية مساوية للجسم 

 : نوع العدسة  (7)

 .بما ان الصورة المتكونة حقيقية اذا العدسة محدبة  -

 .احسب البعد البؤرى للعدسة  (2)

 .سم  6=4-71=الصورة الحقيقية المساوية للجسم تكونت عندما كان بعد الجسم عن العدسة  -

 سم  6=اذا ضعف البعد البؤرى للعدسة  -         

 .سم  3=  6/2=اذا البعد البؤرى                               R=2fبما ان  -          

 

   من خالل عدسة فالحظ ان صورة االشياء تبدو معتدلة وبعد أن قرب العدسة الى عينه مسافة معينة  نظر أحد المتعلمين -4

 تبدو مقلوبة فما نوع العدسة المستخدمة مع التعليل ؟ الحظ ان صورة االشياء     

 الن عندما تكون االشياء على بعد اقل من البعد البؤرى للعدسة تتكون لها صورة معتدلة "عدسة محدبة "عدسة المة  -   

 .لها صورة مقلوبة وكلما اقتربت العدسة من العين يزداد البعد بينها وبين االشياء عن البعد البؤرى للعدسة فتتكون       

 :سم من مركزها البصرى  21وضعت عدسة فى مواجهة الشمس فتكونت لها صورة مصغرة جدا على بعد  -5

 نوع العدسة ؟مع ذكر السبب حدد  (أ)

 .عدسة محدبة ، النها تجمع االشعة المتوازية الساقطة عليها من الشمس فى البؤرة فتتكون صورة مصغرة جدا نوع ال -  

 سم  21= البؤرى  البعد(ب)

 

  تلقى أحمد دعوة لحضور زفاف أحد االقارب لكن عبارة فى نص الدعوة استوقفته فلم يستطيع قراءتها كيف يمكن  -6

  .مساعدته لقراءتها ؟ مع التعليل       

 .الصحيحةباستخدام المراة المستوية الن الصورة المتكونة بالمراة تكون معكوسة فيستطيع قراءتها بالطريقة  -   

 

 تلقت نوف دعوة لحضور حفل عشاء أحد األقارب لكن لم تتمكن من قراءة الدعوة لصغر الخط كيف يمكن  -1

 .مساعداتها لقراءتها ؟ مع التفسير 

 .استخدام عدسة محدبة ، النها عدسة مكبرة تجمع االشعة الضوئية الساقطة عليها 
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 :ادرس الرسومات التالية، ثم اجب عن المطلوب : ل الثامن السؤا

 :( ب)وانعكس على المراة ( أ)فى الشكل المقابل سقط شعاع ضوئى على المراة  -7

 31(  =أ)زاوية االنعكاس على المراة  - 

  61=   (ب)زاوية السقوط على المراة  - 

 

 :ادرس الشكل المقابل ثم حدد-2 

 .تظهر صورة الجسم بالنسبة للعين ؟ مع تعليل اجابتك( 2)، ( 7)الموضعين فى أى        

 الن المستقيم الواصل بين الجسم والصورة يكون عموديا على سطح( / 2)الموضع  -      

 . المراة كما ان العين ترى امتداد الشعاع الضوئى المنعكس         

 

 :في الشكل التالى   -3

 المتكونة للشمعة على الحائل ؟ما خواص الصورة  -(أ) 

 .حقيقية مقلوبة مصغرة  -   

 .حددد عند اى المواضع يمكن وضع الشمعة بحيث ال يمكن استقبال صورتها على حائل  - (ب) 

 . 3الموضع  -  

 .الستقبال الصورة ...4.....فالبد من تحريك الحائل للموضع ( 7)عند تحريك الشمعة للموضع : أكمل   -(ج) 

 

 

 : يصلح ان يوضع به الجسم لكى ( 3)   :( 7)من الشكل المقابل أى المواضع  -4

  

 

 

 (3)الموضع رقم  في تتكون له صورة حقيقية مقلوبة مصغرة  - (أ)  

 (7)الموضع رقم تتكون له صورة ال يمكن استقبالها على حائل ومعتدلة ومكبرة وفى نفس جهة الجسم  -(ب) 

  (2)الموضع رقم فى ال تتكون له صورة  -(ج) 
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 :المستطيالت الموضحة باالشكال التالية تمثل قطع ضوئية مختلفة  -5

 

 

 

 

 

 

 .اذكر أسماء هذه القطع الضوئية 

 مراة مستوية -4عدسة مقعرة               -3عدسة محدبة             -2مراة مقعرة              -7

 

 :سم  5سم ومراة مقعرة بعدها البؤرى  5المقابل وضع جسم بين عدسة محدبة بعدها البؤرى في الشكل  -6

  .اذكر خواص الصورة المتكونة بالمراة المقعرة  -(أ) 

 .حقيقية ، مقلوبة ، مساوية للجسم  -     

 .المراة المقعرة احسب المسافة بين الصورة المتكونة للجسم بالعدسة المحدبة والصورة المتكونة للجسم ب -(ب)

 .سم من الجهة االخرى للعدسة  71= بعد الصورة المتكونة بالعدسة المحدبة  -     

 .سم أمام المراة  71=بعد الصورة المتكونة بالمراة المقعرة  -     

 .سم  21= اذا المسافة بين الصورتين  -      

 

 

    مراة مستوية وعند النظر داخل المراة وجد انه لم  في الشكل المقابل وضع جسم أمام عدسة محدبة ووضع خلفها -1

  765صـ.تتكون صورة للجسم       

 .حدد موضع الجسم بالنسبة للعدسة  -( أ )      

  .قبل بؤرة العدسة المحدبة  -          

 لماذا لم تتكون صورة للجسم داخل المراة المستوية ؟ - (ب)       

 .المتكونة بالعدسة تكون في نفس جهة الجسم الن الصورة  -            

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) 
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 : ادرس الرسم المقابل ثم اجب  -1 

   

 

 

 

 2شكل          7شكل                         

 حيث تتكون عندما تسقط االشعة الضوئية موازية ومتوازية على                       ...7..البؤرة الحقيقية يمثلها الشكل رقم  - ( أ)

 .المقعرة...المراة 

 حيث تتكون عندما تسقط االشعة الضوئية موازية ومتوازية على                       ..2..البؤرة الحقيقية يمثلها الشكل رقم  -(ب)   

 .المحدبة ...المراة 

 المقعرة...تصمم مصابيح السيارات والمصابيح اليدوية بحيث يوضع المصباح في بؤرة المراة  -(ج)   

 

 

 "بدون ترتيب "يمثل احدهما الماء واالخر الزجاج  X,Yالشكل المقابل ينتقل الضوء بين وسطين في  -1

  .اذكر اسم كل وسط ؟ مع تعليل اختيارك 

X         :                  الماءY  :الزجاج  

 الى وسط اكبر " الماء"الن عند انتقال الضوء من وسط أقل كثافة ضوئية  -    

 .ينكسر مقتربا من العمود المقام " الزجاج"كثافة ضوئية       

 

 

 : من الشكل المقابل  -71

  .اى خط يمثل الشعاع الضوئى المنكسر ؟ مع تعليل اجابتك      

 الى وسط اكبر " الهواء"ن عند انتقال الضوء من وسط أقل كثافة ضوئية أل(  C) الشعاع  -   

 .ينكسر مقتربا من العمود المقام " الزجاج"كثافة ضوئية      

 

 

 

  :من الشكلين المقابلين -77

 اكبر كثافة ضوئية ؟ ( B)،( A)ِايا من الوسطين      

  (B) من الوسط أقلشعة الضوئية ألن قدرته على كسر األ (A) الوسط -    

 

 

 انتهت االسئلة ،،،

X 

Y 


