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……………………………………….……………االسم  
 العلوم الفيزيائية
 الثالثي الثالث

 المدرسة اإلعدادية حي السالمة
 2الكبارية تونس 

…………………………………………….………اللقب  

…………… الرقم……………       أ9    القسم  

 

 ( طة وق11 )1جمريه عدد

…………………………… ...……………………………………………………اعشد انقبَىٌ األول نالَعكبط  (1

... …………………………………………………………………………………اعشد انقبَىٌ انضبًَ نالَعكبط  (2

  : يشآح يغطؾخ Mأكًم يغبس انشعبع انعىئً صى أسعى صىسح انؾشف فً انشعىو انزبنٍخ ؽٍش رًضم  (3

 
 

 

 

 
 أكًم انفشاغ ثبنكهًخ انًُبعجخ( 4 

.. ………………………يع ..……………………و …………………صىسح عغى ؽقٍقً عجش يشآح يغطؾخ هً صىسح

 :   أعت ثُعى أو ال( 5

.  ………………خالل اَعكبط انعىء ٌُزشش انشعبع انىاسد و انشعبع انًُعكظ فً َفظ انىعػ * 

.  …….…………خالل اَكغبس انعىء ٌُزشش انشعبع انىاسد و انشعبع انًُكغش فً َفظ انىعػ * 

  λ السجاج   =  42°أكًم يغبس انشعبع انعىئً فً انشعىو انزبنٍخ عهًب أٌ   (6

  
 

 3الرسم  2الرسم  1الرسم 

 

  أيبو اإلعبثخ  x انزً رؾذس نهشعبع انعىئً أصُبء اَزشبسِ  فً انشعىو انضالس و رنك ثىظع عاليخ دأركش عذد االَعكبعبد و االَكغبسا (*

. انصؾٍؾخ

 
  2          1        0: عدد االوعكاسات 

 2          1        0: عدد االوكسارات 

 
  2           1        0: عدد االوعكاسات

 2           1        0: عدد االوكسارات

 
  2           1        0: عدد االوعكاسات

 2           1        0: عدد االوكسارات

 3الرسم  2الرسم  1الرسم 
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 (طةوق 4,5 )2جمريه عدد

   1 الرسم يصذس ظىئً وظع فً قبع انؾىض انًبئً انًجٍٍ فً Sًٌضم 

شعبعٍٍ واسدٌٍ عهى انغطؼ انفبصم ثٍٍ انًبء وانهىاء SI  2 و SI1  ؽٍش ًٌضم

.  i2و  i1 ثضاوٌزً وسود  

 و األخري أصغر مىها λإذا علمث أن أحدي زوايا الىرود أكبر مه الساوية الحرجة 

؟    i2أو  i1أي صواٌب انىسود أكجش , ؽغت انشعى ( 1

…………………………………………………………………… 

 (أصغش أو ٌغبوي,أكجش)   λو  2i و ثٍٍ λو i1قبسٌ ثٍٍ ( 2

λ…….………… i1                ثمλ……….……… i2   

……………………… .………………………………………………………………يبرا ٌؾذس نهشعبع األول ( 3

. ……………………………………………………………………………………………………عهم اإلعبثخ 

………………………… .………………………………………………………………يبرا ٌؾذس نهشعبع انضبًَ

. ……………………………………………………………………………………………………عهم اإلعبثخ 

 .1أكًم يغبس انشعبعٍٍ عهى انشعى( 4

 (طةوق 4,5) 3جمريه عدد

:  أكمل الجمل بالكلمة المىاسبة

, اَكغبسٌخ , قىط قضػ , اَعكبعبد, اَكغبس ؽذي , ظىء انقًش, انغشاة, ظىء انشًظ, انغالف انجصشي ,  غٍف انعىء األثٍط

.  انضاوٌخ انؾشعخ, اَعكبط كهً , اَكغبساد , انًىشىس

. يززبنٍخ  ؽزى ٌصم إنى انطشف اَخش.……………………ٌُشش انشعبع انعىئً فً انخٍػ انًبئً نهُبفىسح انًعٍئخ َزٍغخ ( 1

. …...……………يٍ صعبط …………………صٌبدح عهى انغالف انخبسعً رزكىٌ انهٍفخ انجصشٌخ يٍ صعبط انقهت وهى أكضش  (2

. فً انغى انؾبس..…………………هى َبرظ عٍ اَكغبساد يززبنٍخ و .………………… (3

……………………… نزشزٍذ انعىء األثٍط وَزؾصم ثزنك عهى ثقعخ ظىئٍخ يزعذدح األنىاٌ رغًى ..…………… َغزعًم(4

. عجش قطشاد انًبء فً انغى……………………ظبهشح غجٍعٍخ َبرغخ عٍ رشزذ . ……………………(5

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

  

         

 

 
 1انشعى 




