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 ]اكتب السبب[ر:بما تفســـــ وللسؤال األا

                      ر                                                                                                                            نرى التفاح األحمر باللون األحم .1
 ..........................................................................................................................................  

    كون الصوت أبطأ في الهواء ي .2
 ................................................................................................................................ 

                                                           يصلنا الضوء من الشمس وال يصلنا صوت اإلنفجارات داخلها. .3
............................................................................................................................................. 

الفوالذ أسرع من الهــــواء لصوت في ينتقل ا .4
............................................................................................................................................. 

تغطى جدران الغرف العازلة للصوت بمادة ناعمة وسميكة وغير مستوية  .5
........................................................................................................................................... 

 دائرة حول االجابة الصحيحة لكل مما يأتي  :ضع : ثانيالسؤال ال

 .........................هوانحراف موجات الضوء عند مرورها من وسط مادة إلى وسط مادة أخرى – 1     

  اإلنــعكـــاس  د اإلرتدا  نكســــــــــاراإل  العدســــــات 

 .......................زاوية شعاع الضوء الساقط تساوي زاوية شعاع الضوء المنعكس ( هذا  النص يعرف بقانون )– 2

  نـــيــوتـــن  نعـــكاس اإل   حفـــظ الطـــاقة   حـــفـظ الكتــلـــة 

 تمثيل الموجة الصوتية كسلسلة من ...................................يمكن  – 3

 اإلنضغاطات والقيعان   اإلنضغاطات والتخلخالت   القمم والقيعان  القمم والتخلخالت 

 .........................عـــرف الجسم الذي يمنع مرور الضوء نهـــائيا باســمي– 4

 مــــالمــعــتـــ  الشـــفافا  شــــبه الشـــــفاف  فـــوتــــونال 

 عدد مرات اهتزاز جسم ما في الثانية الواحدة بـــــاسم ...................يعــــرف – 5

  طول المـــوجة  ــــتـرددال   الســـــــعة  األيــــــــون 

 .....................هو نتاج جميع أشكال الضوء الكهرومغناطيسي إالمصدر الوحـــيد الــــــذي يمكننه – 6

 الشـــــــــــمـــــس   القــــــــمر  الـــــشمـــعـــــة  المصابيــــــح 

 .......................فيالصوت  بالسرعة األكبر   لقينت-7

 ادة الصلبة المـــــ  بـــحار الــ  ــهـــواء ال  عصـــير الـــبرتـــقال 

 .................ستفيد الخفافيش من صدى الصوت )انعكاس الصوت(النها تمتلك حاسة ت-8

  استشعار الحرارة   استشعار الكهرباء   تحديد الموقع بالصدى   الـــــشــــــم 

 التغير في تردد الموجة بسبب اإلقتراب أو اإلبتعاد عنها  بــــ..............................يسمى  – 9

 تأثير دوبلر   استشعار الكهرباء   تحديد الموقع بالصدى  نعكـــاساإل  

 .............تحليل الضوء إلى قوس قزحالنقي في شكل مثلث أو شكل هندسي آخر يمكنه  جزء تم قطعه من الزجاج أو البالستيك–10

 الـمـــرايــــا  لــــعدســــاتا  منـــشــــور ال  طــيـــفال 
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 انظر للشكل أمامك ثم أجب عما يأتي: السؤال الثالث 

 في الصورة هي ........................... المرآةنوع  - 1

 الصورة المتكونة هي ............................نوع  – 2

                                                                                                                                         )اختر اإلجابة  الصحيحة ( – 3

 المرايا بسببها الصور هي ...................... كونالتي تالخاصية 
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