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 تمــــرین عـــــدد 1 : ( 6  نقاط )( المحالیل الحامضیة و المحالیل القلویة ) 
  كما ھو مبین في الجدول التالي 20لبعض المحالیل في درجة حرارة: pH   I قمنا بقیس قیمة الــ/  

 الماء النقي في ھذه الحرارة=7,08 pH أكمل تعمیر الجدول بتحدید نوع المحلول علما أنّ /  1  
 حامض  محلول الصودا

 الكلور ھیدریك
 محلول الماء ماء الجافال

 و السكر
محلول حامض 

 الخلّ 
 عصیر
 البرتقال

 المحلول

12,13 2,65 10,39 7,08 3,98 7 pH 
 نوع المحلول .................... .................... .................... .................... .................... ...................

قارن درجة حموضة حامض الكلور ھیدریك و درجة حموضة حامض الخّل  معلال جوابك ؟/  2
 معلال جوابك ( محلول الخّل. ( pH حامض الكلور ھیدریك حتى تصبح متساویة مع قیمة  pH اقترح تجربة لتغیر/  3

المحلول ؟ علّل جوابك pH كیف تتغیّر قیمة  .أضفنا كمّیة من الماء النقي إلى محلول الصودا /  4
100mL أخذنا حامض الكلور ھیدریك ووضعناه في ثالث كؤوس یحتوي كّل واحد منھم على  /   II  

:حجم معیّن من الماء كما ھو مبیّن في الجدول التالي  ثّم أضفنا في كّل كأس        
 رقم الكأس 1 2 3

100 300 20 (mL (حجم الماء المضاف بالـ    

أذكر رقم الكأس الذي یحتوي حامض الكلور ھیدریك األقل تركیزا ؟ علّل جوابك /  1
  3,29كّل محلول بدون ترتیب فتحصلت على–4,82–5,38 pH 2 قمت بقیس

المتحصل علیھا   pH  فسر اختالف قّیم –أ
:المناسب في الجدول التالي  pH أسند لكّل كأس قیمة  –ب    

 رقم الكأس 1 2 3

100 300 20 mL حجم الماء المضاف بالـ   

........................ ........................... ........................... pH قیمة 

حدد الكأس الذي یحتوي على المحلول األكثر حموضة ؟ معلال جوابك –ج 
 تمــــرین عـــــدد 2 : ( 8 نقاط ) (الضوء ) 

49°: الزاویة الحرجة للماء تساوي ) : حسب الّرسم في األسفل ( توجد سمكة , في بحیرة راكدة/  1  

  
ھي األوساط الشفافة التي یمر بھا الضوء حتى یصل إلى عین السمكة ؟ ما -أ  

.أرسم شعاعا ضوئیا ینطلق من الشمس و یصل إلى عین السمكة, الضوء  انكسارباحترام قانوني  - ب  

 

60° 
30° 



2 

بیّن ذلك على الرسم ؟)  Eأو  Dأو  Cأو  Bأو  Aفي النقطة ( أین توجد الشمس , بالنسبة للسمكة -ج  
2عند شروق الشمس یرد الضوء من الشمس بزاویة ورود تكاد أن تكون 90°

كسار في الماء ؟ في ھذه الحالة كم تبلغ زاویة اإلن -أ  
متى تحدث ظاھرة اإلنكسار الحّدي و اإلنعكاس الكلي عندما یمّر الضوء من الماء إلى الھواء ؟ - ب
علىثم   30°رد على المرأة المسطّحة في قاع البحیرة بزاویة ورود قدرھا یالذي سوف , أكمل مسار الشعاع أ  -ج  

 . 60°الھواء بزاویة ورود قدرھا  والماء  مستوى السطح الفاصل بین
یمّر الشعاع الضوئي من ) 2(الماء و في التجربة  إلىیمّر الشعاع الضوئي من الھواء ) 1(التجربة : لنعتبر التجارب التالیة /  3

الھواء إلىالبلیكسیقالس 
یحدث للشعاع الضوئي انكسار عّرف ھذه الظاھرة ؟ -أ  

)2(و التجربة ) 1(في التجربة أكمل مسار الشعاع المنكسر  –ب 

ماذا تستنتج ؟) 2(و التجربة ) 1(قارن قیمة زاویة الورود و قیمة زاویة االنكسار في كّل مّن التجربة  –ج   
49° القیمة القصوى لزاویة الورود عند مرور الضوء مّن الماء إلى الھواء تساوي إذا علمت أنّ /  4  

:أكمل رسم مسار الشعاع الضوئي في كّل حالة مّن الحاالت التالیة  –أ   

حّدد ثّم فّسر الحالة التي یبینھا كّل رسم من تلك الرسوم ؟ –ب   
1الرسم 
2الرسم 
: 3الرسم 

 تمــــرین عـــــدد 3 : ( 6 نقاط ) (الضوء ) 
مروره  عندمتابعة مسار شعاع ضوئي بعد انكساره: لمقارنة انكساریة وسطین شفافین قام مجموعة من التالمیذ بالتجربتین التالیتین /  1

: فتحصلوا على النتائج التالیة  آخروسط شفاف  إلىمن الھواء   
 

الماس معّلال جوابك ؟ أمر انكساریة الزجاج بأي الوسطین أك –أ   
أي الوسطین ستكون لھ قیمة زاویة حرجة أكبر عّلل جوابك ؟ –ب   

i1 الھواء 

 الماء

1تجربة عدد   

i1 البلیكسیقالس 

 الھواء

2تجربة عدد   

40° 

31° 

 الھواء

 الزجاج

40° 

22° 

 الھواء

 الماس



3 

مل مسار الشعاع الضوئي عند مروره عبر إناء بھ ماء حیّث تعرض إلى انكسارین متتالیین عبر وجھ الدخولكأ/  2  
.و وجھ الخروج    

تمكننا المرآة المسطحة من الحصول على صورة جسم /  3
AB صورة الجسم الحقیقي   A’B’ باالعتماد على ظاھرة االنعكاس قّم برسم - أ

        )یكون الرسم دقیقا مع ترك أثار البركار (              

 
؟) افتراضیة أم حقیقیة ( ما ھي طبیعة الصورة المتحصل علیھا  –ب   

 
30Cm  تساوي المرآةو  AB   علما أّن المسافة الفاصلة بین الجسم –ج   

       ؟ معّلال جوابك  المرآةو.  A’B’ صلة بین الجسماما ھي المسافة الف   

5Cm  ؟ المرآةفھل ستبعد الصورة المتحصل علیھا أم أنھا تقرب من    بــ  المرآةعن موقعھ و عن AB   الجسم بإبعادلو قمنا  –د  
 

في ھذه الحالة ؟ المرآةعّن  A’B’ ما ھي المسافة التي تفصل الجسم -ھـ    

☺ ☺
 

 

 الھواء الماء الھواء

A 

B 
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 تمــــرین عـــــدد 1 : ( 6  نقاط )( المحالیل الحامضیة و المحالیل القلویة )
1 -   

 حامض  محلول الصودا
 الكلور ھیدریك

 محلول الماء ماء الجافال
 و السكر

محلول حامض 
 الخلّ 

 عصیر
 البرتقال

 المحلول

12,13 2,65 10,39 7,08 3,98 7 pH 

حامضيمحلول  محلول حامضي محلول متعادل محلول قلوي محلول حامضي محلول قلوي  نوع المحلول 

.ترتفع درجة الحموضة      pH درجة حموضة حامض الكلور ھیدریك أكبر من درجة حموضة حامض الخّل ألن بالنسبة للمحالیل الحامضیة بانخفاض الــ   – 2  
.pH نقوم بإضافة كمیة من الماء النقي إلى محلول حامض الكلور ھیدریك و بذلك ینخفض التركیز تنخفض درجة الحموضة و ترتفع قیمة الــ   – 3  

 . pH محلول الصودا ینخفض التركیز تنخفض درجة القلویة و تنخفض قیمة الـ   إلىعند إضافة الماء النقي  – 4  
ألن أضفنا لھ أكبر كمیة مّن الماء  2الكأس الذي یحتوي على محلول حامض الكلور ھیدریك األقل تركیزا ھو الكأس عدد  – 1 /   II 

.اختالف كمیة الماء المضافة  إلىالمتحصل علیھا  pH یعود اختالف قیم الـ  -أ   – 2  
  -ب      

 رقم الكأس 1 2 3
100 300 20 mL حجم الماء المضاف بالـ   
4,82 5,38 3,29 pH قیمة 

 . pH یحتوي على الكأس األكثر حموضة ألنھ أكبر تركیز بما أننا أضفنا لھ أقّل كمیة مّن الماء و ھو كذلك لھ اصغر قیمة  1الكأس عدد  –ج   
 تمــــرین عـــــدد 2 : ( 8 نقاط ) (الضوء ) 

.الماء  األوساط الشفافة التي یمّر بھا الشعاع الضوئي ھي الھواء ثمّ  –أ /  1  
  - ب     

 
.كما ھو مبّین في الرسم   D بالنسبة إلى السمكة فإنھا ترى الشمس في النقطة  –ج    

.° 49تكون زاویة االنكسار في الماء  90عندما تكون زاویة الورود  –أ /  2  
.و عند تجاوز زاویة الورود لھذه القیمة نتحصل على انعكاس كلي ° 49مساویة إلى تحدث ظاھرة االنكسار الحدي عندما تكون زاویة الورود  –ب   
.زاویة الورود قیمة الزاویة الحرجة للماء و في ھذه الحالة یصبح لدینا انعكاس كلي للضوء  تفي ھذه الحالة تجاوز –ج   
.و التغیر الذي یحصل لمسار الضوء عند مروره مّن وسط شفاف إلى آخر ھ: االنكسار  –أ /  3  

   -ب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الماء فتكون زاویة االنكسار أصغر مّن زاویة الورود  إلىفي التجربة األولى یمّر الشعاع الضوئي من الھواء  –ج   

60° 
30° 

60° 

i2 

i1 الھواء 

 الماء

1تجربة عدد   

i2 

i1 البلیكسیقالس 

 الھواء

2تجربة عدد   



.الھواء فتكون زاویة الورود أصغر مّن زاویة االنكسار  إلىو في التجربة الثانیة یمّر الشعاع الضوئي مّن البلیكسیقالس   
لمنكسر نحو العمود القائم على السطحوسط أكبر انكساریة ینعطف الشعاع ا إلىو بذلك نستنتج أنھ عند مرور الضوء من وسط أقل انكساریة   

  . الوسط األقّل انكساریة ینعطف الشعاع المنكسر نحو السطح الفاصل بین الوسطین  إلىو عند مرور ھذا الشعاع مّن الوسط األكبر انكساریة 
  –أ /  4

 
  –ب 

.الورود أصغر مّن الزاویة الحرجة نتحصل على انكسار ألن زاویة : الرسم األول   
.° 90نتحصل على انكسار حّدي وتكون زاویة االنكسار مساویة إلى : الرسم الثاني   
.نتحصل على انعكاس كلّي للشعاع الضوئي ألن زاویة الورود أكبر مّن الزاویة الحرجة : الرسم الثالث   

 تمــــرین عـــــدد 3 : ( 6 نقاط ) (الضوء ) 
.الماس أكبر انكساریة من الزجاج ألن الشعاع الضوئي عند استعمال الماس أنحرف عّن مساره بأكثر حّدة من الزجاج  –أ /  1  

.الزجاج ستكون لھ أكبر زاویة حرجة ألنھ أقّل انكساریة مّن الماس  –ب   
2  /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -أ /  3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.الصورة المتحصل علیھا افتراضیة  –ب   
.قامت بدور محور التناظر  المرآةألّن   30 Cm ھي كذلك  المرآةو   A’B’ المسافة الفاصلة بین الجسم  –ج   

 . 5 Cm  عند إبعاد الجسم عن المرآة تبتعد كذلك الصورة عن المرآة بـ –د  
 . 35 Cm عّن المرآة في ھذه الحالة ھي    A’B’   المسافة التي تفصل الصورة -ھـ  
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 الھواء الماء الھواء

A 

B 

A’ 

B’ 
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