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مادة العلوم الفيزيائية

الفرض الكتابي رقم  2الدورة الثانية
المستوى الثاني من التعليم الثانوي اإلعدادي
السنة الدراسية 2014 - 2013
مدة االنجاز  :ساعة و احدة

الرقم

 - 1أجب بصحيح أو خطأ بوضع عالمة في الجدول أسفله :
صحيح

العدسة األكرث قوة هي التي لها أكرب بعد بؤري
وحدة الديوبرتي هي مقلوب املرت
إذا كان  OA<OFفإن الصورة املحصل عليها حقيقية و مقلوبة
يعطي النظام الشيئي للمجهر صورة حقيقية و مقلوبة
 - 2امأل الفراغ بمايناسب :

خطأ

تتكون العني من  ..........................التي تلعب دور العدسة و من  .........................التي تلعب دور الشاشة.
 - 3صل بسهم

يجتازها بدون انحراف

كل شعاع ضويئ وارد موازي للمحور البرصي للعدسة

يجتازها فيصبح موازي للمحور البرصي

0.5ن

يجتازها فيمر من بؤرة الصورة

0.5ن

كل شعاع ضويئ وارد مير من بؤرة الشئ للعدسة

1ن

f
..................................
4 cm
............................

1ن
1ن
1ن
1ن
2ن
1ن

)FF’ (cm
...........................
..................................
20 cm

1ن
1ن
1ن

التمرين الثالث (4ن)

اإلجابة خلف الورقة

 - 1نتوفر عىل جهازين برصيني  :مجهر و مكربة .حدد أيهام
تستعمل لرؤية تفاصيل األشياء التالية :جرثومة ؛ قرون منلة ؛
مكونات خلية ؛ جناح بعوضة ؛ مسامات الجلد ؛
’B
كرية دم حمراء  .نظم الجواب يف جدول
B
ـ نعطي الشكل التايل
A

0.5ن
0.5ن
0.5ن
0.5ن
2ن

الشخص  ............................يتوفر عىل بلورية لها قوة كبرية  ،أما الشخص  ...............................له بلورية قوتها ضعيفة.

التمرين الثاين (8ن)

20

الوقت
نظافة الورقة

التمرين األول (8ن)

 - 4امأل الفراغ بما يناسب
C
20 δ
.......................
..................................

.......

ذهب حسن عند طبيب مختص يف أمراض العيون من أجل الكشف عىل
عيوب عينيه فكتب له الوصفة التالية :
الدكتور محمد شمس الواعظني
اختصايص يف أمراض العيون
خريج كلية الطب  ،الرباط
اسم املريض  :حسن املريض

’A

حيث  ABميثل شيئا ضوئيا و  ’A’Bمتثل صورته بواسطة عدسة
مجمعة  Lمسافتها البؤرية . ’f
 - 2أنىشء الشكل عىل ورقة التحرير حسب املعطيات التالية:
 AB = 1 ,5cm؛  A’B’= 3cm؛ A’A=3cm
 - 3مثل عىل الشكل العدسة L
 - 4ضع عىل املحور البرصي ’F ،بؤرة العدسة L
 - 5أعط قياس املسافة البؤرية ’f
 - 6أحسب قوة العدسة
 - 7أعط طبيعة الصورة

العني اليمنى  +2 :ديوبرتي
العني اليرسى  -2 :ديوبرتي
العني اليمنى
عيب العني
العدسات املستعملة

العني اليرسى

2ن
2ن

