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 انكسار الضوء
 هو احنراف الضوء عن مسارة عندما ينتقل من وسط إلي آخر.                                   

 

عند انتقال الضوء من وسط أقل كثافة ضوئية 
 أكرب كثافة ضوئيةلوسط 

عند انتقال الضوء من وسط اكرب كثافة ضوئية 
 لوسط أقل كثافة ضوئية

  

 ينكسر الشعاع مقرتبًا عن العمود املقام.

 زاوية السقوط أكرب من زاوية االنكسار

iθ     >      rθ 

 n ماء  >  nهواء 

 عن العمود املقام. مبتعدًاينكسر الشعاع 

 زاوية االنكسار أكرب من زاوية السقوط

iθ     <     rθ 

 n ماء  >  nهواء 
 

 وحيدث االنكسار عند انتقال الضوء من وسط إلي آخر بسبب اختالف سرعة الضوء يف كل من الوسطني.

 تقاس كل من زاوية السقوط وزاوية االنكسار بالنسبة للعمود املقام عند نقطة السقوط.
 

iθ  :وهي الزاوية احملصورة بني الشعاع الساقط والعمود املقام. زاوية السقوط 

rθ  :وهي الزاوية احملصورة بني الشعاع املنكسر والعمود املقام. زاوية االنكسار 

 

  قانون سنل:

 جيب زاوية السقوط إلي جيب زاوية االنكسار مقدار ثابت يسمي معامل االنكسار
i r

r i

sinθ n
n = =

sinθ n
 

 

هو النسبة بني سرعة املوجات يف الفراغ أو اهلواء إلي سرعتها يف الوسط  ( n) معامل االنكسار
C

n =
v

 

 حيث:

C .سرعة الضوء يف اهلواء أو الفراغ : 

v.سرعة الضوء يف الوسط : 

 

 

r
θ

i
θ

 ءهوا

 ماء 

r
θ

i
θ

 ءهوا

 ماء 

i i r r
n  sinθ = n  sinθ

i r i 1

r i r 2

sinθ n λ v C
n = = = =

sinθ n λ v v
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 نالحظ من اجلدول:

 ms 810-1سرعة الضوء  nمعامل االنكسار  الوسط

 1.25 2.4 املاس

 2حوالي  * 1.5حوالي  الزجاج

 2 1.5 الربسبكس

 2.25 1.33 املاء

 2.3 1.3 الثلج

 2.999 1.000293 اهلواء

 معتمدًا علي تركيب الزجاج 1.96و  1.48بالنسبة للزجاج ، يرتاوح معامل االنكسار بني 
 الحظ:

 .بنقص معامل االنكسار يزداد سرعة الضوء ، والعكس 

 .عند انتقال الضوء من وسط إلي آخر فإن تردده ال يتغري وإمنا يتغري طوله املوجي وسرعته 
 

 :26( صفحة 1مثال )
يتحرك يف اهلواء ، اصطدم بشرحية من الزجاج األملس املسطح بزاوية  nm 589شعاع ضوئي طوله املوجي 

30مقدارها   ، [19.2]                أوجد زاوية االنكسار.      باالستعانة باجلدول العلوي  مع العمودي علي السطح 

 

-------------------------------------------------------------------------احلل : 
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------ 

 :27( صفحة 2اخترب فهمك )
 دائمًا أكرب من الواحد الصحيح؟ nملاذا يكون معامل االنكسار -1

------------------------------------------------------------------------------
، أكمل الفراغات يف اجلدول اآلتي  nm 589موجة كهرومغناطيسية قادمة من الفراغ بطول موجي  -2

 :السابقمستعينًا باجلدول 

 iθ rθ الوسط الثاني الوسط األول

14.5 ------------- اهلواء  9.80  

31.6 األملاس اهلواء  ------------- 
 

------------------------------------------------------------------------------ 

 مدحت عبد الستار إعداد /
 مدرسة ظفار الثانوية



 مدحت عبد الستار /إعداد                                                                           الفيزياء للثانوية العامة يفاألنوار 
13 

 حساب معامل انكسار الزجاج ( قانون سنل:1استكشاف )
 قلم رصاص. –منقلة  –مسطرة  –ورقة  –متوازي مستطيالت زجاجي  األدوات:

 العمل:

نضع متوازي املستطيالت الزجاجي علي ورقة ونرمسه ثم . 1

 نبعده عن الورقة.

 بزاوية معينة.نرسم عمود علي أحد األوجه ونسقط شعاع . 2

نضع متوازي املستطيالت وننظر إلي اجلانب اآلخر حتى . 3

نري الشعاع الساقط ونرسم شعاع خارج علي استقامة هذا 

 الشعاع الساقط.

نبعد متوازي املستطيالت ونصل خط مستقيم بني . 4

 نقطيت السقوط واخلروج.

 كالً من زاوية السقوط وزاوية اخلروج وزاوية االنكسار.نقيس . 5

iθ , rθ ,  rنكرر العمل بإسقاط الشعاع بزوايا أخري ونسجل كاًل من . 6
θ  

ويكون معامل انكسار الزجاج 
i

r

sinθ
n =

sinθ
 

  املالحظات:

   زاوية السقوط = زاوية اخلروجiθ =  r
θ  

  زاوية االنكسار  <زاوية السقوطiθ   >rθ  

 ينكسر الشعاع يف الزجاج مقرتبًا من العمود وينكسر يف اهلواء مبتعدًا عن العمود. 

 اثبات قانون سنل رياضيًا:

نفرتض شعاعاً ضوئيًا انتقل بني وسطني سرعة الضوء يف 

الوسط األول أكرب منها يف الوسط الثاني ، حبيث 

2احنرف اجتاه العمود املقام ) 1
v v ) ويف زمن قدرهt  ،

املسافة املقطوعة يف الوسط األول أكرب منها يف الوسط 

----------------------------------الثاني 
---------------------------------------
---------------------------------------

---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 

 هواء

 زجاج

 هواء

 شعاع خارج

 شعاع منعكس ضعيف
 شعاع ساقط

i
θ
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a ـهـــواء

ماء 

2 1
v v

1

1

C
v =

n

2

2

C
v =

n

 مدحت عبد الستار إعداد /
 مدرسة ظفار الثانوية



 مدحت عبد الستار /إعداد                                                                           الفيزياء للثانوية العامة يفاألنوار 
14 

 

 االنعكاس الكلي الداخلي:

يسقط عموديًا علي السطح الفاصل ( 1)الشعاع رقم  . 1

 .واهلواء فينفذ دون أن يعاني أي انكسار بني املاء

 أقل سرعة ) كاملاء وسط إذا انتقل شعاع ضوئي من. 2

أو الزجاج ( إلي وسط أكرب سرعة ) مثل اهلواء ( فإنه 

 .(2ينكسر مبتعدًا عن العمود مثل الشعاع )

كلما زادت زاوية سقوط الشعاع تزداد زاوية االنكسار . 3

تدرجييا من السطح الفاصل كما فيقرتب الشعاع املنكسر 

 .(3حيدث للشعاع )

عندما تصل زاوية السقوط يف الوسط األكرب كثافة . 4

90إلي قيمة معينة خيرج الشعاع منطبقًا علي السطح الفاصل أي تكون زاوية االنكسار      كما حيدث للشعاع

 املاء واهلواء.( وتسمي يف هذه احلالة الزاوية احلرجة بني 4)

 .(5)إذا زادت زاوية السقوط عن الزاوية احلرجة فإن الشعاع ال ينكسر بل حيدث له انعكاس داخلي مثل الشعاع . 5
 

 (:cθ) تعريف الزاوية احلرجة

90مقدارها وسط أكرب سرعة تقابلها زاوية انكسار يف  سرعة أقلهي زاوية سقوط يف وسط                                                   
 

 

 

لو حسبت جيب الزاوية وطلع اكرب من الواحد فأكيد  1أكرب قيمة جليب زاوية السقوط هي  ملحوظة هامة:

 الشعاع انعكس انعكاس كلي داخلي
 

 :32( صفحة 3اخترب فهمك )
سقط شعاع ضوئي من مصباح موجود يف قعر وعاء حيتوي 

طبقتني شفافتني من مادتني خمتلفتني يف معامل انكسارهما ، 

كما هو مبني يف الشكل . فإذا سقط  1n , 1.5=2n=2حيث 

، تتبع مسار  535شعاع ضوئي من قاع االناء بزاوية مقدارها 

عامل انكسار الشعاع مبينًا هل ميكن أن خيرج إلي اهلواء؟ اعترب م

 (1اهلواء )

--------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

1 2 3

4

5

 العمود ءهوا

 ماء
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  ظواهر ناشئة عن االنكسار واالنعكاس الكلي والداخلي :
 البعد احلقيقي والبعد الظاهري: -1

 

 

 

 

 

 األلياف البصرية املستخدمة يف االتصاالت اهلاتفية -2
  تصنع الليفة البصرية من قلب زجاجي أو بالستيكي له معامل انكسار عالي ثم تغطي بزجاج له معامل

  .انكسار أقل

  عند دخول الضوء عرب الليفة البصرية فإنه يعاني عدة

 انعكاسات داخلية كلية حيت ينفذ من اجلهة األخري

  تستخدم األلياف البصرية يف االتصاالت اهلاتفية حيث

 ميكنها محل املعلومات أكثر من األسالك النحاسية كما انها خفيفة الوم وأسهل يف التصنيع

 
 :ظاهرة السراب الصحراوي. -3
ظاهرة تنشأ بسبب اختالف كثافة طبقات  يه

اهلواء القريبة من سطح األرض وحدوث انعكاس 

 .كلي داخلي

 التفسري:

يف وقت الظهرية عندما تكون الشمس ساطعة 

ترتفع درجة حرارة سطح األرض فتسخن طبقة 

اهلواء املالمسة لسطح األرض وتقل دجة حرارة اهلواء يف 

طبقات اهلواء التالية هلا وهكذا تنتقل األشعة من منطقة 

هواء بارد )وسط أقل كثافة ضوئية( إلي طبقة أخري 

فة ضوئية( فتنكسر األشعة ساخنة )وسط أكرب كثا

مبتعدة عن العمود املقام وتستمر حيت تصل زاوية السقوط 

لزاوية أكرب من الزاوية احلرجة فتنعكس انعكاس كلي 

 داخلي ويري املشاهد الصورة علي امتداد األشعة كما لو كانت خيال مقلوب.
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 :السراب القطيب -4
دث يف املناطق القطبية بسبب ظاهرة االنعكاس حي

الكلي الداخلي حيث يري السكان صورة األجسام معلقة 

يف السماء. ألن طبقات اهلواء القريبة من سطح األرض 

تكون باردة  )وسط أكرب كثافة ضوئية( وطبقات 

 ساخنة )وسط أقل كثافة ضوئية(اهلواء باألعلي 
 

 انكسار الضوء يف املنشور:
عبارة عن قطعة من الزجاج أو البالستيك له قاعدتان علي  تركيب املنشور:

 شكل مثلث واالسطح اجلانبية مستوية علي شكل مستطيل.
 

 نظرية عمل املنشور:

عند سقوط الضوء علي أحد أوجه 

املنشور فإنه ينكسر مقرتبا من العمود 

املقام ألنه انتقل من وسط أقل 

وعند كثافة لوسط أكرب كثافة ، 

سقوط الضوء داخل املنشور من 

الزجاج للهواء مرة أخري فإنه ينتقل 

من وسط أكرب كثافة لوسط أقل 

كثافة فينكسر تلك املرة مبتعدا عن العمود حنو قاعدة املنشور  ، هذا 

 االحنراف يف مسار الشعاع يعرب عنه بزاوية االحنراف.

 

 (:Cزاوية االحنراف )
 هي الزاوية احملصورة بني امتداد الشعاع الساقط علي املنشور                                      

 وامتداد الشعاع اخلارج من املنشور.                                     

 علل:
 السبعة يقوم املنشور بتحليل ضوء الشمسي إلي ألوان الطيف

من األلوان تسمي ألوان الطيف لكل ألن ضوء الشمس عبارة عن جمموعة 

منها معامل انكسار خاص بها ، وعند سقوط ضوء الشمسي علي املنشور فإن 

 كل لون ينكسر بزاوية انكسار خمتلفة.
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 علل/ 
 نري قوس املطر )قوس قزح( عند سقوط املطر

 

كما لوكانت  تعترب كل قطرة مطرألن 

منشور حيلل ضوء الشمس إلي ألوان الطيف 

 .تري العني قوس قزحومن ثم 

 

 

 

 

 علل لما يأتي:
  إذا غمر قلم يف املاء فانه يبدو مكسورا . -1

 بني وسطني شفافني خمتلفني هانتقال انكسار الضوء عند بسبب

 

  زاوية انكسار الضوء يف املاء أقل منها للهواء . -2

 الن الكثافة الضوئية للماء أعلى منها يف اهلواء

 

  أقل مما هي عليه يف الواقع . تبدو السمكة على عمق -3

 بني وسطني شفافني خمتلفني هانتقال انكسار الضوء عند بسبب

 

 يتحلل الضوء األبيض إىل عدة ألوان عند سقوطه على منشور .  -4

 الن كل لون له زاوية احنراف ختتلف عن االخر
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 :63صفحة  3س

سقط شعاع ضوئي من الوسط األول إلي الوسط الثاني كما 

 بالشكل:

 ---------------؟أي الوسطني ذا معامل انكسار أكرب-أ

 --------------الوسطني سرعة الضوء أكرب؟يف أي -ب

هل ميكن أن حيدث انعكاس داخلي كلي لشعاع ضوئي -جـ

ساقط من الوسط األول علي السطح الفاصل بني الوسطني . 

---------------------------------------------------------------------------ملاذا؟
------------------------------------------------------------------------------ 

 

 مسائل علي انكسار الضوء

 (:1مثال)

 [m7-10×5.55]، احسب الطول املوجي هلذا اللون.                     HZ1410 ×5.4إذا كان تردد أحد ألوان الضوء املرئي 

-------------------------------------------------------------------------احلل : 
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 

 (:2مثال)

وسرعته  m/s 810×3علي سطح فاصل بني وسطني سرعة الضوء يف الوسط األول  30اوية شعاع ضوئي مييل بز

 ، احسب: m/s 810×2يف الوسط الثاني 

 [35.3 , 1.5]زاوية االنكسار يف الوسط الثاني                  -2معامل االنكسار                                                      -1

 

-------------------------------------------------------------------------احلل : 
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

2
θ

1
θ

 الوسط األول

 الوسط الثاني
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 (:3مثال)

28سقط شعاع ضوئي بزاوية سقوط    ومعامل انكسار  1.6علي سطح فاصل بني وسطني معامل انكسار األول

 [32.4]، احسب مقدار زاوية االنكسار يف الوسط الثاني.                                                                           1.4الثاني 

 

-------------------------------------------------------------------------احلل : 

------------------------------------------------------------------------------ 

 (:4مثال)

 احسب: m/s 810×2.5وء فيه ضإلي وسط سرعة ال m/s 810×3سرعة الضوء فيه  شعاع ضوئي يسقط يف اهلواء

33زاوية السقوط إذا كان مقدار زاوية االنكسار -2معامل انكسار الوسط الثاني                    -1          [1.2,  40.8] 

 

-------------------------------------------------------------------------احلل : 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 (:5مثال) 

طني خمتلفني : أكمل بل يوضح موجة ضوئية انتقلت بني وسالشكل املقا

 الرسم حمددًا اجتاه املوجة املنكسرة.

35إذا كانت زاوية السقوط تساوي   29.8]  احسب مقدار زاوية االنكسار ] 

 

-------------------------------------------------------------------------احلل : 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

 

 

 

  

 

 

1
n = 1.3

2
n = 1.5
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 أكمل العبارات اآلتية :

 ------------------------------الزاوية احملصورة بني الشعاع الساقط والعمود املقام تسمي . 1

 ------------------------------والعمود املقام تسمي   املنكسرالزاوية احملصورة بني الشعاع . 2

 ------------------------------زاوية السقوط تساوي قانون االنعكاس ينص علي ان . 3

أما الذي حيدث عن السطوح اخلشنة فيسمي  ----------االنعكاس الذي حيدث عن السطوح املصقولة يسمي انعكاساً . 4

 -----------------------انعكاسًا 

 --------------------------------------- من أهم تطبيقات األلياف البصرية استعماهلا يف. 5
 

 

 اكتب املصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات اآلتية :

 (--------------)وامتداد الشعاع اخلارج من املنشور.  الزاوية احملصورة بني امتداد الشعاع الساقط علي املنشور . 1

 (--------------------)                                  .هو احنراف الضوء عن مسارة عندما ينتقل من وسط إلي آخر. 2

 (--------------------) يف الوسط الثاني          جيب زاوية االنكسار إلييف الوسط األول جيب زاوية السقوط . 3

90. هي زاوية سقوط يف وسط أقل سرعة تقابلها زاوية انكسار يف وسط أكرب سرعة مقدارها 4 

 (--------------) 
 

 اخلطأ منها :يح حمع تص× ( ( أو عالمة ) ضع عالمة ) 

 ( ------)          عند فحص املعدة بواسطة املنظار تتم إنارتها باستعمال ألياف ضوئية                                               . 1

 ( ------)         نري صورة الشمس علي سطح املاء بسبب ظاهرة اإلنعكاس الكلي الداخلي                                         . 2

حتدث ظاهرة اإلنعكاس الكلي الداخلي عندما تنتقل األشعة الضوئية من وسط معامل انكساره أصغر إلي وسط معامل        . 3

 ( ------)                                 انكسار أكرب.                                                                                                                 

تعد الزاوية احلرجة أكرب زاوية ســــــقوط يف الوســــــط حيدث عندها االنكســــــار ، أما إذا زادت زاوية الســــــقوط عن الزاوية . 4

 ( ------)         احلرجة حدثت ظاهرة اإلنعكاس الكلي الداخلي                                                                                     
 

  الظواهر الناشئة عن االنكسار واالنعكاس الكلي الداخليعدد 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

------------------------------------عرف زاوية االحنراف للمنشور [2012-2011جترييب  –]الوزارة 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

 (549ما معين ان الزاوية احلرجة عند انتقال الضوء من املاء إلي اهلوء تساوي )[3201-2201 جترييب –]الوزارة 

------------------------------------------------------------------------------ 

 ورقة عمل
( 1رقم )   
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 رت اإلجابة الصحيحة مما يأتي  :خأ

انتقل شعاع ضوئي من الزجاج إلي اهلواء ، فإذا (  1) 

فإن الزاوية ( 1.5)كان معامل االنكسار للزجاج 

  ------------- احلرجة له تساوي:

 [2013-2012 أولدور  –]الوزارة                                    

                    48.8ب(                              90أ( 

 41.8د(                            45جـ( 

ــرية علي ظاهرة :( 2) - يقوم مبدأ عمل األلياف البصـــ
------------- 

o انكسار الضوء 

o االمتصاص الكلي الداخلي 

o االنكسار الكلي الداخلي 

o اإلنعكاس الكلي الداخلي 

 [2014-2013 أولدور  –]الوزارة   (3)

20بزاوية مقدارها )سقط شعاع ضوئي من اهلواء  
( علي سطح متوازي مستطيالت مصنوع من الزجاج معامل 

 (. أي األشكال اآلتية تعرب عن املسار الصحيح للشعاع الضوئي؟1.42االنكسار له يساوي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [2014-2013–الوزارة جترييب ] (4)

 أي األشكال اآلتية يعرب عن مسار شعاع ضوئي خالل انتقاله من اهلواء إلي الزجاج؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

2020

(h)(f)

(p)(x)

 اهلواء

 الزجاج الزجاج

 اهلواء

 اهلواء اهلواء

 الزجاج الزجاج

 مدحت عبد الستار إعداد /
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 [2013-2012 أولدور  –]الوزارة  (5)

ظاهرة السراب نتيجة سقوط شعاع ضوئي علي طبقات اهلواء املختلفة يف الشكل الذي يفسر حدوث  

                                                              ------------- درجة احلرارة هو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( مت توجيه شعاع ليزر علي سطح بركة كما هو موضح 6)

 بالشكل اآلتي ، ما هي الكائنات اليت ستتعرض إلي شعاع الليزر؟

 [2015-2014 جترييب –]الوزارة                                                          

o الطائر والسمكة 

o السرطان والسمكة 

o الطائر وعشب البحر 

o السرطان وعشب البحر 

ظاهرة انتقال الضوء من وسط آلخر خمتلف  (7)

 [2013-2012 ثانيدور  –]الوزارة  -----عنه ٌتعرف بـ: 

o االنعكاس 

o احليود 

o االنكسار 

o التداخل 

( سلط غواص حتت املاء مصدر ضوئي حنو 8)

السطح كما بالشكل املقابل ، فإن اجتاه الشعاع 

 ----------: املنكسر يكون

o من العمود املقام. مقرتبًا 

o مبتعدًا عن العمود املقام 

o يسريعلي استقامة واحدة 

o  درجة 180ينحرف بزاوية 

 

 

 

(h)(f)

(p)( د(

 ء باردهوا

 ء باردهوا

 ء باردهوا

 ء باردهوا

 هواء دافئ

 هواء دافئ هواء دافئ

 هواء دافئ

 هواء حار

 هواء حار هواء حار

 هواء حار

 هواء

 ماء
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( الشـــــكل امياور ميثل انتقال شـــــعاع ضـــــوئي من اهلواء 9)

إلي املاء الذي معامل انكســــــاره 
4

3
والعالقة اليت تعرب عن  

 ----------قانون سنل هي: 

 [2012-2011جترييب  –]الوزارة                                        

o 



sin 3
=

sin 4
 

o 



sin 4
=

sin 3
 

o 


sinθ 4
=

sin(90 + ) 3
 

o  


sin 90 - 4
=

sin 3
 

، فإن ( 1.33( إذا كان معامل انكســــــــــــار املاء ) 10)

الزمن الذي يســـــتغرقه الضـــــوء لكي يقطع مســـــافة 

(20mيف املاء بوحدة الثانية يساوي ) :--------- 
 [2009-2008 دور ثاني –]الوزارة                                     

o 8-10  ×8.8 

o 710×1.13 

o 810×2.25 

o 910×4.52 

 

 [2013-2012دور أول  –]الوزارة  (11)

( ، فإن الشكل الذي يوضح املسار الصحيح الذي سوف 1.5إذا علمت أن معامل انكسار الزجاج يساوي )

( مع العمودي علي اخلط الفاصل بني الزجاج واهلواء 550يسلكه شعاع ضوئي يسقط بزاوية مقدارها )

 :هو

ما تساوي إذا كانت سرعة الضوء يف مادة ( 12)

(m/s 810×2.5 فإن معامل انكسار تلك املادة )

 [2009-2008 دور أول  –]الوزارة ----------: يساوي 
o 0.833 

o 1.2 

o 810×52. 

o 1610×.57 

يتأثر الضوء بزيادة معامل  :61صفحة  2س( 13)

  ----------: االنكسار كالتالي

o يزداد تردده 

o يقل تردده 

o تزداد سرعته 

o تقل سرعته 

 

(h)(f)

(p)(x)

 اهلواء

 الزجاج الزجاج

 اهلواء

 اهلواء اهلواء

 الزجاج الزجاج

50

 اهلواء

5050

50



90 +
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املقابل يوضح موجة انتقلت بني ( الشكل 14)

 --------- :وسطني خمتلفني ، فإن املوجة تنكسر
 
 
 
 

 

o مقرتبة من العمود املقام وسرعتها تقل 

o مقرتبة من العمود املقام وسرعتها تزداد 

o مبتعدة عن العمود املقام وسرعتها تزيد 

o مبتعدة عن العمود املقام وسرعتها تقل 

ميثل الشكل امياور موجة تتحرك يف الوسط ( 15)

 ---------: األول إلي الوسط الثاني فإن
 
 
 
 
 

 الرتدد الطول املوجي سرعة املوجة 

 ال يتغري يقل تقل أ

 يقل يقل تقل ب

 ال يتغري تزيد تزيد ج

 يقل ال يتغري يزيد د
 

( إذا كانت سرعة الضوء يف اهلواء 16)

m/s810×3  ، وانتقل إلي وسط شفاف آخر

فإن  m/s810×1.5فأصبحت سرعة الضوء فيه 

 ----------:  معامل انكسار الضوء إلي اهلواء

 [2011-2010  اثرائية– الشرقية مشال]                              
o 1                                                ○ 2 

o 3                                                 ○4 

معامل االنكسار للوسط األول عند انتقال ( 17)

 ----------: الضوء بني وسطني يساوي
 [2011-2010  اثرائية– الشرقية مشال]                             

o 
1

C

v
                        ○ 1

2

v

v
 

o 1
v

C
                                 ○ 2

1

v

v
 

( 2( بينما يوضح الشكل )Y( إلي الوسط )Xيوضح الشكل أدناه انتقال شعاع ضوئي من الوسط )( 18)

( ، العالقة 2( و )1خالل الشكلني ) ( منZ( إلي الوسط )Xانتقال نفس الشعاع الضوئي من الوسط )

 [2011-2010 دور أول –]الوزارة             ----: ( هيZ( و )X( ، )Yالصحيحة بني معامالت انكسار األوساط )

o zn < xn < yn 

o yn < xn < zn   

o zn < yn  < xn 

o xn  < yn  < zn 
 

 

 

  

 

 

 

1.31=n 

1.51=n 
10.5n=2n 

 Yالوسط 

  Xالوسط 

 (1الشكل )

 Zالوسط 

  Xالوسط 

 (2الشكل )

 مدحت عبد الستار إعداد /
 مدرسة ظفار الثانوية



 مدحت عبد الستار /إعداد                                                                           الفيزياء للثانوية العامة يفاألنوار 
25 

 

 -------: فإن الزاوية احلرجة له تساوي 1.6إذا كان معامل انكسار الزجاج ( 19)

 [2011-2010  اثرائية– الشرقية مشال]                                                                                                                

o 38.61                               ○ 22.51                             ○ 41.38                              ○ 51.22 

يوضح الشكل ثالثة أشعة ضوئية تسقط من منبع ضوئي داخل املاء بزوايا سقوط خمتلفة وبالتالي ( 20)

 [2011-2010جترييب  – الشرقية مشال]                                               -------: للماء تساوي  nفإن قيمة 

o 1                                                ○ 1.15                             ○ 1.3                              ○ 1.56 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

ينتقل شعاع ضوئي من اهلواء إلي قالب من الزجاج كما هو موضح ( 21)

( أكرب من الزاوية احلرجة ، فإن θبالشكل املقابل فإذا علمت أن الزاوية )

الشكل الذي يوضح املسار الصحيح للشعاع الضوئي بعد اصطدامه بالسطح 

 [2010-2009 أولدور  –]الوزارة  -------: هواملستقيم لقالب الزجاج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هواء

 ماء
45

50 60

(h)(f)

(p)(x)

 اهلواء

 الزجاج

 اهلواء

 العمود املقام
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ينتقل شعاع ضوئي أحادي اللون من اهلواء إلي قالب من الزجاج مستطيل الشكل ، وضع أسفله ( 22)

 -------: الضوئيمرآة مستوية ، أحد األشكال التالية ميثل املسار الصحيح هلذا الشعاع 

 [2009-2008 دور أول  –]الوزارة                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلي الوسط  Yالشكل املقابل يوضح شعاعًا ضوئيًا ينتقل من الوسط ( 23)

X ( فأي 545( عند زيادة زاوية السقوط إلي )542بزاوية سقوط مقدارها ، )

 -------األشكال اآلتية يوضح املسار الصحيح لألشعة؟

 [2011-2010 دور ثاني  –]الوزارة                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرآة مستوية

 زجاج

 هواء

 مرآة مستوية

 زجاج

 هواء

 مرآة مستوية

 زجاج

 هواء

 مرآة مستوية

 زجاج

 هواء

45

 Yالوسط 

45

 Yالوسط 

 Xالوسط  Xالوسط 

45

 Yالوسط 

 Xالوسط 

45

 Yالوسط 

 Xالوسط 

42

 Yالوسط 

 Xالوسط 
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 األسئلة المقالية:

  فانعكس جزء منه وانكسر جزء آخر ، وكانت  545سقط شعاع ضوئي علي سطح فاصل بن وسطني بزاوية

 [2.4]                                           امل انكسار مادة الوسط؟    ، احسب مع 5118الزاوية بني الشعاع املنعكس واملنكسر 

 

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 

 فخرج الشعاع  1.4حد وجهي متوازي مستطيالت زجاجي معامل انكسار مادته سقط شعاع ضوئي علي أ ،

  ، احسب : 545بزاوية 

 [30.3 , 45]           ب( زاوية االنكسار                                                                                   أ( زاوية السقوط
 

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 

( 2( إلي الوسط )1( مير شعاع ضوئي من الوسط )24)

( كما هو موضح بالشكل املقابل ، 3ثم إلي الوسط )

العالقة بني معامالت االنكسار يف كل وسط من هذه 

 [2009-2008 دور ثاني –]الوزارة - : األوساط هي كالتالي

o 2n < 1n < 3n 

o 3n < 2n < 1n   

o 3n < 1n  < 2n 

o 1n  < 3n  < 2n 

عندما ينكسر الضوء نتيجة انتقاله بني ( 25)

وسطني تكون النسبة بني جيب زاوية السقوط 

 -------: وجيب زاوية االنكسار 
 [2010-2009 جترييب –]الوزارة                                        

o فقط.  نسبة ثابتة للوسطني 

o فقط. نسبة غري ثابتة للوسطني 

o نسبة ثابتة أكرب من الواحد الصحيح 

o نسبة أقل من الواحد الصحيح 

( إذا مت مراقبة جســــــم ما يف اهلواء من أســــــفل  26)

 -------: سطح املاء ، فإن اجلسم يظهر
 [62 صفحة –الكتاب املدرسي]ا                                    

o فوق موقعة احلقيقي 

o يف موقعة احلقيقي 

o أسفل موقعة احلقيقي 

o ال ميكن مشاهدة اجلسم من أسفل سطح املاء 

 2الوسط 

 1الوسط 

 3الوسط 

1
n

2
n

3
n  مدحت عبد الستار إعداد /

 مدرسة ظفار الثانوية
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  [2012-2011 أولدور  –]الوزارة 

( 2( إلي الوسط )1يوضح شعاعاً ضوئياً ينتقل من الوسط )الشكل املقابل 

i، أوجد الزاوية )
θ بها الشعاع حبيث ال خيرج من الوسط ( اليت يسقط

(2.)                                                                                                                             [25.37] 

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 [2013-2012 ثانيدور  –]الوزارة 

الشكل املقابل يوضح املسار الذي يسلكه الشعاع 

الضوئي عند انتقالة من الزجاج إلي املاء ، فإذا 

( ومعامل 1.58كان معامل انكسار الزجاج )

 (θ( ، فاوجد مقدار الزاوية )1.33انكسار املاء )
                                                               [40.2] 

 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

  [1020-0092 أولدور  –]الوزارة  

 قالب الشكل املقابل يوضح شعاع ضوئي أمحر اللون يسقط علي 

 اآلتية: زجاجي ، ادرس الشكل ثم أجب عن األسئلة 

 [30.7]                      ( ؟ وأوجد قيمتها؟θالزاوية ) يأ( ماذا تسم

----------------------------------------------

---------------------------------------------- 

ب( فسر اختالف زاوية االنكسار يف الزجاج عند استبدال الضوء 

 .األمحر بآخر لونه أزرق

------------------------------------------------------------------------------ 

17

43

 األولالوسط 

 الوسط الثاني

i
θ

 مدحت عبد الستار إعداد /
 مدرسة ظفار الثانوية

 زجاج

 ماء



40

 الزجاج

 اهلواء



50

X Y

n = 1.5
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  [2010-2009 أولدور  –]الوزارة 

يوضح الشكل املقابل اشعة ضوئية تنتقل من 

البنزين إلي اهلواء ، ادرس الشكل ثم أجب عن 

 الية:األسئلة الت

 ( ؟1θماذا ُتسمي زاوية السقوط ) -1

------------------------------------

 [68]                       ( ؟2θ)أوجد قيمة الزاوية  -2

------------------------------------ 

 [1.166]                  احسب معامل االنكسار للبنزين -3

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 

 [1201-0201جترييب  – الشرقية مشال]  

 1.5يف الرسم املقابل إذا كان معامل االنكسار للزجاج يساوي 

 احسب 1.33ومعامل انكسار املاء يساوي 

 [1.3]                       معامل االنكسار النسيب بني الزجاج واملاء. -1

 [54.22]                                    .يف املاء abزاوية انكسار الشعاع  -2
 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 يف حوض به سائل كما  1.8امل انكساره وضع منشور زجاجي مع

هو موضح بالشكل أدناه ، إذا سقط شعاع ضوئي علي املنشور  ، أجب 

 عما يأتي:

 أ( علل: عدم نفاذ الضوء من املنشور إلي السائل

 [1.33]                        ب( أوجد معامل انكسار السائل               

 

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 

 هواء

 بنزين


1
= 59

22 
2

 املاء

 الزجاج

46
a

bسطح فاصل 
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  [2009-2008 دور أول  –]الوزارة 

 يوضح الشكل املقابل مصدرًا ضوئيًا يف قاع اناء به ماء ، من دراستك للشكل أجب عن األسئلة اآلتية:

 فّسر عدم نفاذ الضوء يف املناطق )أ( ، )ب(  -1

-------------------------------------------
----------------------------------------- 

علمًا بأن معامل انكسار املاء  θاحسب قيمة الزاوية  -2

 [48.75]                                                             1.33يساوي 

 

-------------------------------------------

-------------------------------------------

------------------------------------------- 

( اجلدول التالي يعطي قيمًا لكل من جيب زاوية السقوطiθsin( وجيب زاوية االنكسار )rθsin لضوء )

 عند انتقاله من اهلواء إلي وسط مادي

0.90 0.75 0.6 X 0.30 0.15 0 iθsin 

Y 0.50 0.4 0.3 0.2 0.1 0 rθsin 

علي   iθsinارسم العالقة البيانية حبيث تكون 

علي حمور السينات ومن  rθsinالصادات و حمور 

 الرسم اوجد:

 [0.45 , 0.6]        (         Y،  )  (Xقيمة كاًل من ) -1

 
------------------------------------- 

 [1.5]                         معامل انكسار الزجاج               -2

 

-------------------------------------

-------------------------------------

------------------------------------- 

 

 

 

 

θ

منطقة

 )أ(

منطقة

 )ب(
منطقة نفاذ 

 الضوء

 مصدر ضوئي
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 [2009-2008 دور ثاني –]الوزارة ( 11)

( لضوء عند rθsin( وجيب زاوية االنكسار )iθsinاجلدول التالي يعطي قيمًا لكل من جيب زاوية السقوط )

 انتقاله من اهلواء إلي وسط مادي

0.99 0.95 0.87 0.77 0.65 0.50 0.35 0 iθsin 

Y 0.63 0.58 0.51 0.43 0.33 0.23 X rθsin 

 ادرس اجلدول السابق ثم ثم أوجد ما يليه

 [1.5]                                                                                                                                             معامل االنكسار ملادة الوسط -1

------------------------------------------------------------------------------ 

 [0 , 0.66]                                                                                                          (Y،  )  (Xقيمة كاًل من ) -2

------------------------------------------------------------------------------ 

 [41.8]                                                                                                                                            الزاوية احلرجة هلذا الوسط -3

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 

( 3m( من حافة احلوض عمود ارتفاعه )4m( مملوء باملاء وضع علي بعد )2m( حوض سباحة عمقه )12)

العمود مصباح كهربائي يضئ قاع احلوض. أوجد طول اجلزء املختفي من احلوض عن ضوء ووضع أعلي 

 [1.5] (                                                                                                                       1.33املصباح ، علماً بأن معامل االنكسار )
 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------  

 [2009-2008 دور ثاني –]الوزارة  (13)

انعكس جزء منه وانكسر جزء آخر ، ووجد أن  558سقط شعاع ضوئي علي سطح زجاجي بزاوية سقوط  

 [.61]                                معامل انكسار الزجاج؟   ، أوجد 590الزاوية بني الشعاعني املنعكس واملنكسر 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 
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يف الرسم املقابل يسقط شعاع من مصباح مغمور يف ( 14)

( حبيث مير يف سائل آخر ثم 532سائل بزاوية سقوط )

 خيرج إلي اهلواء ، احسب:

 [72.5]                        زاوية اخلروج إلي اهلواء                         -أ

زاوية السقوط يف الوسط الثاني اليت متنع خروجة إلي  -ب

 [54.58]                                                           اهلواء               
 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

ينتقل شعاع ضوئي من اهلواء إلي وسط آخر ( 15)

فينعكس عن سطح مرآة مستوية  2nمعامل انكساره 

يف ذلك الوسط كما هو موضح يف الشكل أدناه ، 

 احسب كل من:

 rθ                                             [20]أ( زاوية االنكسار 

 2n                                                                             [881.]ب( معامل االنسكار 
 

---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 

( ، إذا كانت سرعة الضوء يف 545) ينتقل شعاع ضوئي من اهلواء إلي الزجاج بزاوية سقوط تساوي( 16) 

 [27.05]                                             ( ، فاحسب زاوية االنكسار                  m/s810×1.93الزجاج تساوي )

 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 

32

2
n = 1.4

1
n = 1.8

 هواء
1

n = 1.00
40

2
n = ?

70

 مرآة مستوية
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 [2015-2014 جترييب –]الوزارة ( 17)

انتقل شعاع ضوئي من اهلواء إلي وسط زجاجي كما بالشكل 

 املقابل.

)أ( علل: عدم انكسار الشعاع الضوئي عند انتقالة من الزجاج إلي 

 اهلواء رغم سقوطة مائاًل علي السطح الفاصل بني الوسطني.
 

---------------------------------------------- 

 )ب( اوجد معامل انكسار الوسط الزجاجي
 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 [2015-2014 دور ثاني –]الوزارة ( 18) 

 املوضحة يف الشكل اآلتي:( علي أحد األلياف البصرية θيسقط شعاع ضوئي بزاوية مقدارها )

 

 

 

 

 

 

 

 

 [8.9]                                                                                            (؟ θ)أ( أوجد قيمة الزاوية 

 [83.3]         ب( احسب الزاوية احلرجة عند السطح الفاصل بني قلب الليفة البصرية والطبقة اخلارجية هلا.  

 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 ء هوا70

 زجاج 
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 [2009-2008 دور ثاني –]الوزارة ( 19) 

يسقط شعاع ضوئي علي كابل األلياف البصرية 

املصنوع من الزجاج كما هو موضح يف الشكل املقابل ، 

 ادرسه ثم أجب عن األسئلة اليت تليه:

 ما املقصود بظاهرة االنعكاس الكلي الداخلي -1

------------------------------------------------------------------------------ 

( للشعاع الضوئي علي الكابل حتى ينعكس إنعكاسًا كليًا داخليًا ، علمًا 1θأوجد أقصي زاوية سقوط ) -2

 [66.25يسقط بزاوية اقل من ]                                                                   1.36بأن معامل انكسار مادة الكابل تساوي 
 

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 

 علل :
 وهو خارج املاء باستخدام بندقية أو ما شابهها ال ميكن لصياد السمك أن يصطاد السمك. 1

------------------------------------------------------------------------------ 

 يري الغواص وهو حتت سطح املاء األجسام اليت فوق سطح املاء يف غري موقعها احلقيقي. 2

----------------------------------------------------------------------------- 

 يف املناطق الصحراوية يشاهد الناس انعكاس صور األشياء البعيدة علي ما يشبه املاء. 3

------------------------------------------------------------------------------ 

 يغطي الليف البصري مبادة من اخلارج. 4

------------------------------------------------------------------------------ 

 حيلل املنشور الضوء األبيض إلي ألوان الطيف املرئي. 5

------------------------------------------------------------------------------ 

 . ال ميكن ان حيدث انعكاس كلي داخلي عند انتقال الضوء من اهلواء إلي املاء.6

------------------------------------------------------------------------------ 

1
θ
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 مسائل علي املنشور

سقط شعاع عموديًا علي أحد وجهي منشور ثالثي  -1

احسب زاوية  1.5 متساوي األضالع معامل انكسار مادته

                                                                                    .خروج الشعاع مع التوضيح بالرسم مسار األشعة
                                                                                    [0] 

 

-------------------------------------------

------------------------------------------- 

 

 

 ،  1.4يف الشكل منشور ثالثي معامل انكسار مادته  -2

 سقط شعاع كما بالرسم

 [44.4]                وتتبع مسارهاحسب زاوية اخلروج للشعاع 

 

-------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

 

 

سقط شعاع ضوئي عمودي علي وجه منشور  -3

كما هو موضح  1.5معامل انكسار مادته ثالثي 

بالشكل ، تتبع مسار الشعاع الضوئي داخل املنشور ، 

 [48.59]                                   ثم أوجد زاوية اخلروج

 
--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

30

 مدحت عبد الستار إعداد /
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ــاوي اال  -4 ــور ثالثي متســــــ ضــــــــالع  منشــــــ

ــار مادته  ــعاع    1.6معامل انكســـ ســـــقط شـــ

ضـــــــوئي علي أحد أوجهه بزاوية ســـــــقوط   

ــعاع وما هي   530 ــار الشــــ زاوية  ، تتبع مســــ

 [30]                                        اخلروج    

                  

                                                  

------------------------------

------------------------------

------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 االنكسارمسائل علي 

ــوء      -4 ــغر قرص يكفي حلجب ضـ ــب نصـــف قطر أصـ احسـ

 2مصباح مغمور يف ماء معامل انكساره = 

علمًا بأن القرص يطفو فوق ســـــــــــــــــــــــــطح املاء الذي عمق  

 [6]                                                          ؟ 6cmاملصباح فيه 

                                                                                                                                        

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 
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  =متوازي مســــــــتطيالت زجاجي معامل انكســــــــار مادته  -5

، وضـــع متوازي املســـتطيالت فوق مرآة مســـتوية أفقية 3

ــعاع علي الوجه العلوي بزاوية ميل   ــقط شـــ علي  530ثم ســـ

( 2cmالســطح ، فانكســر فيه ثم انعكس ثم خرج علي بعد )

من نقطة ســـــــــــــــــــــــــــقوطه .. احســـــــــــــــــــــــــــب مسك الزجاج                             
[1.732] 

 

-------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 [2015-2014 اثرائية – الشرقية مشال]

( ومعامل االنكسار بينهما هي 1θإذا كانت زاوية سقوط حركة موجية علي سطح فاصل بني وسطني هي )

 ( فإن معامل االنكسار النسيب بينهما يصبح:1θ 2السقوط )( فإذا زادت زاوية 3)

2)أ(   )جـ(                                 3)ب(                    3
2

3
)د(                           

3

2
 

 

 [2010-2009جترييب  – الوزارة]

( يساوي B( إلي الوسط )Aإذا كان معامل االنكسار من الوسط )
1

2
فإن زاوية السقوط اليت جيب ان خيرج  

                  --: بها الشعاع الضوئي من أحد الوسطني لآلخر حبيث يكون مماسًا للحد الفاصل بن الوسطني تساوي
o 530                                         ○ 535                                      ○ 540                                 ○ 545 
 

 [2010-2009جترييب  – الوزارة]

ــوئي طول موجته )  ــعاع ضـ ــقط شـ ــرحية زجاجية بزاوية قدرها )nm500سـ ــر داخلها بزاوية قدرها 560( علي شـ ( ، فانكسـ

 ، فأجب عن التالي:( 1( فإن معامل انكسار اهلواء )535.26)

 [m/s810×2]                                                                                                     أوجد سرعة الضوء يف الزجاج.                                                        -1

 [nm 333.333]                                                                                                       احسب طول موجة الضوء يف الزجاج -2

 ماذا حيدث ملعامل االنكسار بني الوسطني عند زيادة زاوية السقوط  -3
 

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------                            

يوضــح الشــكل رجل ســقط مفتاح غرفته يف حوض الســباحة 

وقد أخذ مصــباحًا وســلط الضــوء علي املفتاح يف القاع حيث 

ويسقط الضوء      1.2mيرتفع املصباح عن سطح املاء مقدار    

من املصــباح ، علمًا أن   1.5mعلي ســطح املاء مبســافة أفقية 

، أوجد املســافة األفقية بني املفتاح وجدار   4mعمق احلوض 

 [4.4]                                احلوض الذي يقف عليه الرجل؟

 

--------------------------------------------

--------------------------------------------

-------------------------------------------- 

 

ــوئي بزاوية )   ( مملوء باملاء وترتكز علي قاعدته مرآة cm10حوض عمقه ) ــعاع ضـ ــقط شـ ــتوية ، سـ ( 540مسـ

فانكســر عند ســطح املاء ، ثم انعكس عند ســطح املاء وعاد فانكســر عند ســطح املاء خارجًا إلي اهلواء  ، علمًا  

 :. أوجد1.33 =ومعامل انكسار املاء  1 =بأن معامل انكسار اهلواء 

                                                                                             ح املاء      علي ســــــــــــــــــــــــــــــط الزاوية احملصــــــــــــــــــــــــــــــورة بني امتداد الشــــــــــــــــــــــــــــــعاع الســــــــــــــــــــــــــــــاقط واخلارج  -أ
[80] 

ــعاع ونقطة اخلروج  -ب ــافة بني نقطة ســــــــــقوط الشــــــــ                                                             علي ســــــــــطح املاء    املســــــــ
[11] 

1.5m

1.2m

4m


