
 تمارين حول منابع الضوء
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 76الروائز ص التمرين الثاني: ضع عالمة  أمام الجواب الصحيح

 :وه قمرال .1

 

 :الضوء إلى   يحول المستقبل الكهروضوئي .2

 

  : االجسام )الفراشة(نرى  .3

 

 :اجب بصحيح أم خطأالتمرين الثالث

....منبعا ثانويا.. الرئيسي الضوئي المنبع يعتبر  .......الذي يحيط بهالخشن  منبع الضوء في مصباح المخيم هو الزجاج 

..............مضاء غير  ألنه ال يرى نهارا  لهواءا   .......اإلنتاج غذائه جهتحتامستقبالت  للضوء ألنها النباتات الخضراء  

  حسب الجدول صنف المنابع التالية  :الرابعالتمرين 

  منبع اولي   منبع ثانوي 

طبيعي منبع    

اصطناعي  منبع    

 وثانوية أولية إلى التالية المنابع صنف:  الرابع التمرين

لهب  ،باح، السقبدرا, البر,القمر   سمك يصدر ضوء()سمك انقليس ,الشمس ,ةسبورة, الطاول،مستشعة  عقارب الساعة, ةالبركانية, مرآ الحمم, المصباح ، بناية

 . لالحمراء, القندي ةمشغل, اللوححاسوب  ةشاش ,  ةاليراع ,نهارا ضشمعة, األر

 ضع عالمة  أمام الجواب الصحيح :التمرين الخامس

اصطناعي منبع الضوءمستقبالت   الجسم المضاء طبيعي  منبع    الضوئي المنبع الجسم المضيء 

 المريخ      

 جلد اإلنسان      

 البرق      

 اليرعة      

 شاشة السينما       

  القنديل      

  نعتبر مقطع للعين التمرين السادس :ما أروع النجوم في السماء ليال في فصل الصيفبعالتمرين السا

هل النجوم منابع ضوئية أولية أم س (1

 ثانوية علل جوابك 

هل النجوم منابع ضوئية طبيعية أم  (2

 اصطناعية علل جوابك

 حدد الحالة الفيزيائية للنجوم  (3

تحيط بكثير من النجوم كواكب ,هل  (4

الكواكب منابع ضوئية أولية أم 

 ثانوية علل جوابك

 استنج الفرق ين الكوكب و النجم   (5

حدد رقم العنصر الحساس  (1

 للضوء داخل العين

 أعط اسما للعنصر (2

حدد الفرق بين المستقبل  (3

الضوئي و المنبع الضوئي 

 الثانوي

هل العنصر مستقبل  بين (4

 ضوئي أم منبع ضوئي ثانوي؟

 إذا كان العنصر مستقبال ضوئيا,حدد نوعه معلال جوابك (5

 التمرين الثامن: التمرين التاسع :

عند إضافة نتراث الفضة إلى محلول  كلورور الصوديوم )الماء المالح( نحصل على جسم 

 جديد

 ماهي الحالة الفيزيائية لهذا الجسم ,معلال جوابك؟    (1

 ذكر باسم و الصيغة الكيميائية الجسم  ؟ (2

 ماذا يحدث عند تعرضه للضوء؟ (3

ال يمكن ايصال التيار الكهربائي 

لألقمار االصطناعية المنتشرة في 

 الفضاء لكونها بعيدا عن األرض

كيف يتم انتاج التيار الكهربائي 

األقمار و األجهزة  الالزم لتشغيل هذه

 الجديدة:-77ص9التمرين العاشر:ت الجديدة-77ص7التمرين الحادي عشر:ت  الكهربائية التي تتوفر عليها؟

 الجديدة-76ص4التمرين الثاني عشر :ت :-الجديدة-77ص7التمرين الثالث عشر :ت

 التمرين الرابع  عشر  : التمرين الخامس عشر

 لضوءلالصحيح  المسار تمثل فيه  شكل ارسم حدد الفرق بين المستقبل الضوئي و المنبع الضوئي الثانوي

 المشاهدل بمن ق الشمسو شجرة ال لرؤية

 الجدول-محددا نوعه -التمرين السادس عشر:حدد من بين األجسام التالية مستقبالت الضوء 

 الهواء-االرض–خاليا اليخضور ـ المقاومة الضوئية  ـ مسطرة ـ الشريط الفوتوغرافي مراة ـشكية العين ــ ـشاشة السينماـ العمود الضوئي ـ قطعة زجاج عادي ـ 

 مستقبل بيولوجي  مستقبل كيميائي  مستقبل كهروضوئي     المستقبل الضوئي نوعه

 

 طبيعي  ضوئي منبع اصطناعي  ضوئي منبع

 

 طبيعي  ضوئيمستقبل 

 
 طاقة كهربائية  طاقة ضوئية 

 

حرارية طاقة   

 الن العين تسلط عليها الضوء ألنها ملونة ألنها ترسل الضوء إلى العين  




