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 : .....................................    الطالبإسم                  مك سعودمجامعة ال
 ....................................  الرقم الجامعي :                 كمية العموم

     :الدرجة           و الجيوفيزياء قسم الجيولوجيا
 
 

 التاريخ :            السبت اليوم :  224جيو  : رمز المقرر    (Optical Mineralogy)" بصريات المعادن "   إسم المقرر:
 م  2011/ 14/5:  الموافقىـ 1432/ 11/6

يسرني و يشرفني أن أقوم بتدريسكم أبنائي الطمبة ليذا المقرر الدراسي، سائال المولى عز وجل أن أوفق بإيصال المعمومة التي 
  لحصول الفائدة القصوى لكم مستقباليج الدراسي نالمىذا وطيات إلستدراك لنواحي تساعدكم في اإلدراك و ا

 الدكتور / بسام بن عبد المعطي أبو عمارة   
 

مام العبارة الخاطئة ضع( √ضع عالمة )  الصحيحة أمام العبارات التالية : 1س   ( :  X)   ، وا 
 و التي تنتقل من مكانالضوء ىو أحد صور الطاقة اإلشعاعية الكيرومغناطيسية  .1

 )       (.                          آلخر عمى ىيئة ذرات.  

 

 )       (.       ي إتجاه واحد فقط يعرف بإسم الضوء المستقطب. فالشعاع الضوئي الذي يتذبذب  .2

 

 (. )             .الضوء عبارة عن عدد من الموجات الضوئية المرئية المتساوية في الطول الموجي  .3
 
عند مرور الضوء أو الشعاع في وسط معدني غير متبمور، فإن ىذه األشعة تكون ليا حرية الحركة لتذنذب في  .4

 )       (.                                .وبالتالي يتأثر إتجاه الذبذبة فيو جميع اإلتجاىات
 

 )       (.ط إنتشار الضوء. الضوء المستقطب ىو الضوء الذي يتذبذب في إتجاه واحد فقط موازيا لخ .5
 

 الضوء زاوية إنعكاسوكانت زاوية سقوط الضوء عميو +  إن الشعاع الضوئي المنعكس عمى سطح المع شفاف .6
  درجة، تتكون لدينا زاوية إستقطاب، ويكون الشعاع الضوئي المنعكس مستقطبا. 90تساوي ل

                              .)       ( 
 

 القاع و بالعكس.  ىو اإلتجاه الذي يعبر عن حركة الموجة عمى مستوى من القمة إلى إتجاه الذبذبة .7
                             .)       ( 

 

 قاعيا،تيا أو خط انتشار الموجة و قمبين  أو إزاحة مسافةأقصى ىو  (Amplitude)إتساع الموجة  .8

 )       (.             زاد إتساع الموجة قمة شدة الضوء. و كمما  
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إذا إمتص المعدن الشفاف الضوء خالل مروره فيو بعضا من موجات الضوء بنسبة أكبر من الموجات األخري  .9
 )       (.                  المكونة لو فأن المعدن يظير ممونا.    

 )       (.         سرعة الضوء في المعادن الشفافة تتناسب عكسيا مع معامل إنكسارىا. .10
 
 :و األكثر قربا من اإلجابة الصحيحة (عمى الرقم المقابل لإلجابة الصحيحة Oضع عالمة دائرة )  :2س

 المعدن ىو عبارة عن : - أ

مادة ممونة صمبة غير متجانسة ذات تركيب طبيعي ، و شكل بموري غير متبمور  .1
 يستجيب لمضوء و يتفاعل معو عند مروره خالل المعدن.

لياىتركيب كيميائي ، وليا تركيب ذري داخمي منتظم ليذا  مادة عضوية  متجانسة ، ليس .2
 فإن المعدن اليستجيب لمضوء المار خاللو.

مادة كيميائية طبيعية غير عضوية ، متجانسة ، ذات تركيب كيميائي ، لو شكل بموري  .3
 داخمي منتظم، يتفاعل ويستجيب لمضوء المار خاللو.ثابت ، متبمور لو ترتيب ذري 

طبيعية عضوية ، متجانسة ، ذات تركيب كيميائي ، لو شكل بموري ثابت  مادة كيميائية  .4
 ، متبمور لو ترتيب ذري داخمي منتظم، ال يتفاعل وال يستجيب لمضوء المار خاللو.

 جميع ما جاء أعاله. .5

 س أطوال الموجات الضوئية بوحدة :اتق - ب

 المتر )م(. .1

 السنتيمتر )سم(. .2

 ممميمتر)مممم(. .3

 ممميمايكرون. .4

 جاء أعاله.جميع ما  .5

 يتكون الشعاع الضوئي من:  - ت

 موجات حرارية. .1

 موجات كيربائية. .2

 موجات مغناطيسية. .3

 موجات كيرومغناطيسية. .4

 موجات إشعاعية. .5

 جميع ما جاء أعاله. .6

 حركة الموجة الضوئية تتكون من: - ث
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 من حركة أفقية توافقية منتظمة فقط. .1

 من حركة عمودية توافقية فقط. .2

مدتين عمى بعضيما اعنتظمة، الحركتين متوافقة، و متمن حركتين عمودية و أفقية م .3
 البعض .

 من موجات تنتشر في جميع اإلتجاىات عمى شكل حركات موجية. .4

 : Refractive Indexمعامل اإلنكسار  - ج

ىو عبارة عن ظاىرة طبيعية تحدث نتيجة إلنعكاس الضوء عند سقوطو عمى سطح  .1
 فاصل بين وسطين.

ال يحدث أي لمضوء عن مروره بالمعدن الشفاف حيث  ثىو عبارة عن ظاىرة طبيعية تحد .2
 تغير في إتجاىات الضوء.

عبر السطح الفاصل بينيا  ىو عبارة عن ظاىرة تحدث عند إنتقال الضوء من وسط آلخر  .3
 ، عن سقوط الضوء بزاوية حادة عمى ىذا السطح.

اصل ىو عبارة عن ظاىرة تحدث عند إنتقال الضوء من وسط آلخر  عبر السطح الف  .4
 عمى ىذا السطح. قائمةسقوط الضوء بزاوية  دبينيا ، عن

 جميع ما جاء أعاله. .5

 
، وما ىي فصيمتيا بالمعادن المتجانسةIsotropic Minerals لماذا سميت المعادن المتجانسة  عمل:3س 

 . البمورية؟
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 ار.:عمل لماذا سميت المعادن الغير أيزوتروبية بمعادن ثنائية اإلنكس 4س
 

 
 
 
     

 
  
  

 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ،،،،،متنيا لكم التوفيق و النجاحو 


