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 : 1التمــــــــــــــــريـــــــــن 

 c=3.108m.s-1: سرعة انتشار الضوء فً الفراغ: معطٌات

نضع على بعد بضع . ننجز تجربة حٌود الضوء بواسطة منبع الزر أحادي اللون طول موجته فً الفراغ 

 (1الشكل). E منه شاشةD = 5,54m وعلى المسافة aسنتٌمترات من هذا المنبع سلكا رفٌعا قطره 

 
نرمز لعرض البقعة المركزٌة بالرمز . نضًء السلك بواسطة منبع الالزر فنالحظ على الشاشة بقعا للحٌود-1

L. 

 ما طبٌعة الضوء التً تبرزها ظاهرة الحٌود؟-1-1

 بٌن وسط البقعة المركزٌة  علما أن تعبٌر الفرق الزاوي a و L و  D بداللة أوجد تعبٌر طول الموجة -2-1

وأحد طرفٌها هو  =


𝑎
نعتبر الفرق الزاوي ). 

 (صغٌر

 نستعمل أسالكا ذات أقطار مختلفة ونقٌس لكل سلك-3-1

نحصل على المنحنى الوارد فً .  للبقعة المركزٌةLالعرض 

 2الشكل

 بداللة Lوالذي ٌمثل تغٌرات العرض 
1

a
.  

 .باستغالل المبٌان، حدد طول الموجة الضوئٌة 

نقوم بنفس التجربة ونضع مكان السلك بالضبط شعرة -2

 .dقطرها 

أعطى قٌاس عرض البقعة المركزٌة المالحظة على الشاشة 

 القٌمة

L’=42mm . حدد، باستعمال المبٌان، القطرdللشعرة . 

 : 2التمــــــــــــــــريـــــــــن 

 على صفٌحة بها شق رأسً عرضهنسلط، بواسطة منبع الزر، حزمة ضوئٌة أحادٌة اللون طول موجتها 

a = 0,06mm فنشاهد ظاهرة الحٌود على شاشة رأسٌة توجد على المسافة ، D =1,5mٌعطً .  من الصفٌحة

 = L1قٌاس عرض البقعة الضوئٌة المركزٌة القٌمة 

3,5cm .(الشكل جانبه) 

 لكً aاذكر الشرط الذي ٌنبغً أن ٌحققه عرض الشق -1

 .تحدث ظاهرة الحٌود

 ما هً طبٌعة الضوء التً تبرزها هذه التجربة؟-2

 . ثم احسب a و D و L1 بداللة أوجد تعبٌر -3

 ( صغٌرة بالنسبة لزاوٌة tan(rad)نعتبر         )

 نزٌل الصفٌحة ونضع مكانها بالضبط سلكا معدنٌا-4
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  مثبتا على حامل، فنعاٌن على الشاشةdرفٌعا قطره 

 .dحدد القطر . L2 = 2,8cmبقعا ضوئٌة كالسابقة، حٌث عرض البقعة المركزٌة فً هذه الحالة هو 

 : 3التمــــــــــــــــريـــــــــن 

 : لخٌط رفٌع ننجز التجرٌبتٌنdلقٌاس القطر 

 منبعث من جهاز الالزر، ثم  أحادي اللون طول موجته a1 بها شق عرضه (P)نضًء صفٌحة :1التجربة (1

 مجموعة من البقع E، فنشاهد على الشاشة (1الشكل) من الشق D =1,6m على المسافة Eنضع شاشة 

 (2الشكل) L1 = 4,8cmالضوئٌة، بحٌث ٌكون عرض البقعة المركزٌة 

 

 
وأتمم مسار األشعة الضوئٌة المنبثقة من الشق، واعط اسم الظاهرة التً ٌبرزها الشكل  (1)انقل الشكل -1-1

 .Eعلى الشاشة  (2)

 aاذكر الشرط الذي ٌنبغً أن ٌحققه عرض الشق -1-2

 .لكً تحدث هذه الظاهرة

 بٌن وسط البقعة اكتب تعبٌر الفرق الزاوي - 1-3

 الضوئٌة 

 .D و L1المركزٌة واحد طرفٌها بداللة 

 بداللة تغٌرات (3)ٌمثل منحنى الشكل - 1-4
1

𝑎
. 

كٌف ٌتغٌر عرض البقعة المركزٌة مع - 1-4-1

 ؟aتغٌر

  .a1  واحسب حدد مبٌانٌا - 1-4-2

 ونضع مكانها (P)نزٌل الصفٌحة :2التجربة  (2

بحٌث ٌكون  (2) مثبت على حامل، فنحصل على شكل مماثل للشكل dبالضبط خٌطا رفٌعا قطره 

 .dحدد . L2 = 2,5cmعرض البقعة المركزٌة 

 

 :4لتمــــــــــــــــريـــــــــن ا

التعٌٌن التجرٌبً لسرعة انتشار الصوت  -1

لتحدٌد سرعة انتشار الموجات الصوتٌة فً الهواء، 

 تم انجاز التركٌب التجرٌبً الممثل فً الشكل 

حٌث 1

 d تفصل بٌنهما المسافة R2 و R1 المٌكروفونان 

 .

 2 ٌمثل الرسمان التذبذبٌان الممثالن فً الشكل 
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 تغٌرات التوتر بٌن مربطً كل مٌكروفون بالنسبة 

. ms/div 0,1الحساسٌة األفقٌة بالنسبة للمدخلٌن  .  d1 = 41cm لمسافة 

 . للموجات الصوتٌة المنبعثة من مكبر لصوت Tعٌن مبٌانٌا قٌمة الدور - 1-1 

 ، إلى أن ٌصبح الرسمان التذبذبٌان من جدٌد وألول مرة على توافق فً R2نزٌح أفقٌا المٌكروفون - 1-2

 d2 = 61,5 cm     هً R2 و R1الطور، فتكون المسافة بٌن 

. 

 . طول الموجة الصوتٌةحدد قٌمة  -أ

 . سرعة انتشار الموجة الصوتٌة فً الهواء Vاحسب  -ب

 التعٌٌن التجرٌبً لطول الموجة لموجة ضوئٌة-2

 لموجة ضوئٌة، تمت إضاءة شق عرضه لتحدٌد طول الموجة 

a = 5.10-5 m ٌالحظ .  بواسطة حزمة ضوئٌة أحادٌة اللون

عل 

قع ضوئٌة ب من الشق تكون D = 3m شاشة توجد على مسافة 

 = L أعطى قٌاس عرض البقعة المركزٌة القٌمة 3شكل 

7,6.10-2 

 .أعط اسم الظاهرة التً تبرزها هذه التجربة- 2-1

.  بٌن وسط الهذب المركزي وأول هذب مظلم عن الفرق الزاوي  D و  Lعبر بداللة - 2-2

 .أحسب -  2-3

 

 :5التمــــــــــــــــريـــــــــن 

  طول موجتهما فً الفراغ على التوالVً و البنفسجً Rنعتبر شعاعٌن ضوئٌن األحمر 

λR=750nm و λV=400nm وٌنتشران بنفس السرعة C=3.108m.s-1.  

.    أحسب تردد الشعاعٌن الضوئٌن فً الفراغ- 1

أحسب قٌمة سرعة انتشار الضوء األحمر و تردده فً الماء علما أن معامل إنكسار الماء بالنسبة لهذا - 2

  .    n=1,33الشعاع

 بواسطة الشعاع الضوئً األحمر ، ونضع شاشة على بعد a=0,10mmنضًء شقا رأسٌا عرضه - 3

D=3mماذا نالحظ على الشاشة؟ ثم  أحسب عرض البقعة المركزٌة.  من الشق   .

من بٌن األشعة األحادٌة اللون التً  . A=30°ترد حزمة من ضوء أبٌض عمودٌا على وجه موشور زاوٌته- 4

 و nR=1,612معامل انكسار الضوء األحمر هو . تنبثق من الموشور نجد الضوء األحمر و الضوء األصفر

 nJ=1.621الضوء األصفر

 .ما الظاهرة المشاهدة عند انبثاق الضوء من الموشور- 4-1

 .ما الضوء األكثر انحراف ؟ علل الجواب- 4-2

 استنتج الزاوٌة التً ٌكونها الشعاعٌن بعد خروجهما ،  ثم  للشعاعٌنDJ و DRاحسب زاوٌتً االنحراف - 4-3

 . من الموشور

 

 :6التمــــــــــــــــريـــــــــن 
ٌتكون الطٌف  المرئً  المنبعث من  حبابة تحتوي على غاز الهٌدروجٌن تحت ضغط ضعٌف من أربعة إشعاعات ضوئٌة كما 

:ٌوضح الجدول أسفله  
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 لون الضوء بنفسجً نٌلً أزرق أحمر

 طول الموجة فً الفراغ 410 434 486 657

0(nm) 

 .  i = 30°بزاوٌة ورود A=40°   ترد حزمة ضوئٌة دقٌقة منبعثة من حبابة غاز الهٌدروجٌن على وجه موشور زاوٌته 

 بالنسبة للضوء البنفسجً المنبعث من حبابة غاز الهٌدٌروجٌن، باعتبار أن طول موجته nVاحسب معامل انكسار الموشور - 1

 V = 292nmداخل الموشور هو 

  على الوجه  rاحسب بالنسبة للضوء األحمر زاوي انكساره - 2

   على الوجه الثانً وزاوٌة انبثاقه 'rاألول للموشور وزاوٌة وروده 

 نعطً معامل انكسار  .    D  وزاوٌة انحرافه   'i من الموشور 

 . nr = 1,30الموشور بالنسبة للضوء األحمر القٌمة 

 ما هو الضوء األكثر انحرافا والضوء األقل انحرافا،  علل جوابك؟ - 3

أحسب الزاوٌة التً ٌكونها الضوء األقل انحرافا و الضوء األكثر - 4

 .انحرافا بعد خروجهما من الموشور

أتمم بشكل تقرٌبً مسار الحزمة الضوئٌة الدقٌقة المنبعثة من حبابة - 5

 الهٌدروجٌن والواردة على وجه الموشور

 

 :7التمــــــــــــــــريـــــــــن 

  تحدٌد طول الموجة لضوء أحادي اللون فً الهواء:الجزء األول

نضع على بعد سنتٌمٌرات من .  فً الهواءننجز تجربة الحٌود باستعمال ضوء أحادي اللون ذي طول الموجة 

نشاهد على شاشة رأسٌة توجد على . 1الشكل a=1mm المنبع الضوئً صفٌحة معتمة بها شق أفقً عرضه 

 من الشق بقعا ضوئٌا تتوسطها بقعة مركزٌة D=1mبعد 

 .  L=1,40mmعرضها 

 دٌوجد شكل الحٌو: اختر الجواب الصحٌح -1

 : المالحظ على الشاشة 

 x’xوفق المحور  - أ

 y’yوفق المحور   - ب

 .                          احسب قٌمة . D و L و a بداللة اوجد تعبٌر  -2

  تحدٌد طول الموجة لضوء أحادي اللون فً الزجاج:الجزء الثانً

 ٌرد على الوجه المستوي لنصف أسطوانة N1=3,80.1014Hz أحادي اللون تردده R1نجعل شعاعا ضوئٌا 

  ٌنكسر عند R1الشعاع   . i=60° مركز هذا الوجه المستوي تحت زاوٌة ورود Iمن الزجاج عند النقطة 

 أحادي اللون تردده R2شعاعا ضوئٌا نجعل اآلن . 2الشكل . A وٌرد على شاشة رأسٌة عند نقطة Iالنقطة 

N2=7,50.1014Hz ٌرد على الوجه المستوي لنصف أسطوانة من الزجاج عند النقطة I مركز هذا الوجه 

ٌنكسرعند R2نالحظ أن الشعاع  i=60°المستوي تحت زاوٌة ورود 

 حٌث تكون الزاوٌة بٌن B وٌرد على شاشة رأسٌة عند نقطة Iالنقطة 

. α=0,563°الشعاعٌن المنكسرٌن 

: معطيات

 N1معامل انكسار الزجاج بالنسبة للشعاع الضوئً ذي التردد -

 n1=1,626هو 

 C=3 .108 m.s-1 و  n0=1معامل انكسار الهواء هو -

معامل انكسار الزجاج بالنسبة للشعاع الضوئً ذي بٌن أن -1
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  n2=1,6522هو N2 التردد 

 فً  N2للشعاع الضوئً ذي التردد 2أوجد تعبٌر طول الموجة -   2

 2احسب . N2 و n2 و Cالزجاج بداللة 

 

 :8التمــــــــــــــــريـــــــــن 

تنتشر الموجٌ . N2 = 7,5.1014 Hz و  N1 = 3,75.1014 Hzتتميز األشعٌ المرُيٌ بطيف تتراوح ترددات موجاتى بين القيمتين 

 . C = 3.108 m.s-1الضوُيٌ فً الفراغ بسرعٌ 

 .حدد مجال تغير أطوال الموجات للضوء فً الفراغ-1

 َ حدد تغير n = 1,5علما أن معامل انكسار الزجاج هو - 2

 أطوال الموجات للضوء المرًُ فً الزجاج

  لموجٌ ضوُيٌَ تمت إضاءة شقلتحديد طول الموجٌ - 3

 بواسطٌ حزمٌ ضوُيٌ أحاديٌ اللونa=10µmَ  عرضى

 من الشق تكون بقع D=1m يّحظ عل شاشٌ تبعد بالمسافٌ 

 ضوُيٌَ

 .L1=8,4cm أعطٍ قياس عرض البقعٌ المركزيٌ القيمٌ 

  .أعط اسم الظاهرة التً تبرزها هذه التجربٌ- 3-1 

 .             عن الفرق الزاوي L1 و Dعبر بدِلٌ - 3-2

 طول الموجٌ للضوء الحادي اللون أحسب قيمٌ -3-3

 . المستعمل

نضع بين الشق والشاشٌ قطعٌ من الزجاج علٍ شكل -4

 متوازي 

 َ معامل انكسار الزجاج 2المستطيّتكما يبين الشكل 

 n = 1,5َهو 

  .L2 نّحظ علٍ الشاشٌ أن عرض البقعٌ المركزيٌ يأخذ قيمٌ 

 .n و L1بدِلٌ L2 أوجد تعبير

 

 :9التمــــــــــــــــريـــــــــن 

ذغرؼًم أشؼح انالصس فٙ يعاالخ يرؼذدج َظشا نخاصٛاذٓا انثصشٚح ٔانطالٛح، ٔيٍ تٍٛ ْزِ 

 نخٛػ سفٛغ َُعض dنمٛاط انمطش.  االعرؼًاالخ ذٕظٛفٓا نرؽذٚذ األتؼاد انذلٛمح نثؼط األظغاو

: انرعشترٍٛ انرانٛرٍٛ

 يُثؼس يٍ ظٓاص  تعٕء أؼاد٘ انهٌٕ غٕل يٕظر1aّ تٓا شك افمٙ ػشظّ P)(َعٙء صفٛؽح - 1

mD ػهٗ انًغافح Eانالصس، شى َعغ شاشح 6,1 ، يٍ انشك 

 يعًٕػح يٍ انثمغ انعٕئٛح، تؽٛس ٚكٌٕ Eفُشاْذ ػهٗ انشاشح

cmLػشض انثمؼح انًشكضٚح  8,41  

اسعى انشكم ؛ ٔ أػػ اعى انظاْشج انرٙ ٚثشصْا انرعشتح  - 1

 نكٙ ذؽذز aاركش انششغ انز٘ ُٚثغٙ أٌ ٚؽممّ ػشض انشك- 2

 يارا ذٕظػ انظاْشج ؟.  ْزِ انظاْشج 

 .1Lٔ D تٍٛ تذالنح اكرة ذؼثٛش انفشق انضأ٘- 3

 تذالنح ذغٛشاخ  (3)ًٚصم يُؽُٗ انشكم - 4 a1. 

 ؟ aكٛف ٚرغٛش ػشض انثمؼح انًشكضٚح يغ ذغٛش- أ
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 .1a ٔ اؼغة ؼذد يثٛاَٛا - ب

 يصثد ػهٗ ؼايم، فُؽصم ػهٗ شكم dٔ َعغ يكآَا تانعثػ خٛطا سفٛؼا لطشِ P)(َضٚم انصفٛؽح -2

cmLيًاشم نهرعشتح انغاتمح تؽٛس ٚكٌٕ ػشض انثمؼح انًشكضٚح  5,22  . ؼذدd. 

 :10التمــــــــــــــــريـــــــــن 

  نالصس ذى انؽصٕل ػهٛٓا تٕاعطح شاشح ذثؼذ S ًٚصم انشكم ظاَثّ صٕسج ؼٕٛد ظٕء يُثؼس يٍ يُثغ

 . S يعاء تٕاعطح  انًُثغa=100µm يٍ شك ػشظّ D=2mتانًغافح 

.  نهشكa ٔ انؼشض  ٔ غٕل انًٕظح أػػ انؼاللح تٍٛ انفشق انضأ٘-1

أٔظذ انؼاللح تٍٛ -2/2-1 tan انؼشض ٔ X1 نهٓذب انًشكض٘ ٔ انًغافح D 

 صغٛشج  اخرضل ْزِ انؼاللح فٙ انؽانح انرٙ ذكٌٕ فٛٓا انضأٚح -2-2

 . Sؼذد غٕل يٕظح انعٕء انًُثؼس يٍ انًُثغ -3

: تاعرؼًال َفظ انرشكٛة -4

أٔظذ ػشض انٓذب انًشكض٘ نهؽٕٛد ػُذيا ٚكٌٕ غٕل يٕظح انعٕء -4-1

450nmانًُثؼس يٍ انًُثغ ْٕ   . 

صف يظٓش شكم انصٕسج انًؽصم ػهٛٓا ػُذ إظاءج انشك تانعٕء -4-2

. األتٛط

 :11التمــــــــــــــــريـــــــــن 

صأٚرّ ػهٗ ٔظّ يٕشٕس  يُظًٛا =633nmذشد  ؼضيح ظٕئٛح اؼادٚح انهٌٕ غٕل يٕظرٓا فٙ انٕٓاء 

A=20°ْٕ 66,1 يؼايم اَكغاس انًٕشٕس تانُغثح نهعٕء األؼاد٘ انهٌٕ انًغرؼًمn  .

 .  ػشف ظٕء أؼاد٘ انهٌٕ-1

  نهعٕء انًُثؼس يٍ انهٛضس فٙ انٕٓاء؟  يا لًٛرّ داخم انًٕشٕس ؟ Nاؼغة انرشدد -2

  .C=3 .108 m/sَؼطٙ عشػح  اَرشاس انعٕء فٙ انفشاؽ ٔانٕٓاء 

  غٕل انًٕظح نٓزِ انًٕظح انعٕئٛح داخم انًٕشٕس؟λ'اؼغة  -3

. اػػ انؼاللاخ االستؼح نهًٕشٕس - 4 

 صأٚح انٕسٔد  ‘ i  صأٚح االَكغاس ػهٗ انٕظّ االٔل ٔ r صأٚح انٕسٔد ػهٗ انٕظّ االٔل ٔ i ؼذد كم يٍ -5 

 صأٚح االَكغاس ػهٗ انٕظّ انصاَٙ ’r  ػهٗ انٕظّ انصاَٙ ٔ  

 نهًٕظح انعٕئٛح Dاؼغة صأٚح االَؽشاف -6

 

 :12التمــــــــــــــــريـــــــــن 

 ٕٚظذ فٙ a=170μm َعئ شمة لطشِ  λ=633nm تٕاعطح ؼضيح ظٕئٛح أؼادٚح انهٌٕ غٕل يٕظرٓا

، ٚؼثش ػٍ انفشق (اَظش انشكم ) شاشح D=2,2mيغرٕٖ سأعٙ، َعغ خهف انصمة ٔػهٗ يغافح 

1,22انضأ٘ فٙ ْاذّ انؽانح تـ
a


.θ=. 

 .θانفشق انضأ٘  (تؼذ َمهّ )يصم ػهٗ انشكم  – 1

  شؼاعD ٔ R تذالنح θػثش ػٍ انفشق انضأ٘  -2

  tanθ=θ(rad)) انثمؼح انًشكضٚح 

 . dاؼغة لطش انثمؼح انًشكضٚح  – 3

 َؼٕض يُثغ انالصس انغاتك تًُثغ الصس أخش غٕل – 4

  فُؽصم ػهٗ تمؼح يشكضٚح لطشْا λ’ يٕظرّ 

d= 1,5cm يا لًٛح ’λ . 

 يا ْٕ انؼايم انًؤشش ػهٗ ظاْشج انؽٕٛد – 5

 .   ٔ انز٘ شى إتشاصِ فٙ ْزِ انرعشتح
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 :13التمــــــــــــــــريـــــــــن 

ٚشد شؼاع اصفش ػهٗ ٔظّ يٕشٕس صأٚرّ  60A 

تضأٚح ٔسٔد  45iيؼايم اَكغاس انًٕشٕس تانُغثح  

66,1jn  نإلشؼاع انٕاسد ْٕ
 

 

 

 

تٍٛ تطشٚمح ُْذعٛح أٌ - 1
'rrA  ٔ  AiiD   . صأٚح انًٕشٕسA صأٚح االَؽشاف ٔ D ؼٛس'

 . تانُغثح نإلشؼاع االصفش انٕاسدr’ ٔ r ٔ i’ ٔ Djاؼغة - 2

 655.1on ٔ انثشذمانٙ 673.1bnَفظ انغؤال تانُغثح  نهعٕء األؼاد٘ انهٌٕ األصسق - 3

 .أػػ اعى انظاْشج. يصم يغاساخ األشؼح األؼادٚح انهٌٕ لثم ٔ تؼذ اظرٛاصْا انًٕشٕس - 4

 ػهم ظاْشج ذثذد انعٕء االتٛط - 5

  تٍٛ اٌ انًٕشٕس ٔعػ يثذد - 6

 

 :14التمــــــــــــــــريـــــــــن 

ذكٌٕ عشػح اَرشاس يٕظح ظٕئٛح فٙ ٔعػ شفاف دائًا أصغش يٍ عشػح اَرشاسْا فٙ انفشاؽ ٔ 

كًا ٚالؼع أٌ انًٕظح انعٕئٛح ػُذ . ذرؼهك لًٛرٓا تٕعػ االَرشاس

ٚٓذف ْزا انرًشٍٚ إنٗ  .اظرٛاصْا نشك ػشظّ صغٛش َغثٛا َؽٛذ

  .دساعح ظاْشج ذثذد انعٕء

 عشػح اَرشاس انًٕظاخ انعٕئٛح فٙ انٕٓاء ذغأ٘  :يؼطٛاخ

 ،c=3,00.108m.s-1ذمشٚثا عشػح اَرشاسْا فٙ انفشاؽ 

يؼايم اَكغاس 0,768µmشؼاع أؼًش غٕل انًٕظح فٙ انٕٓاء ب 

 1,51انضظاض انًغرؼًم 

يؼايم 0,434µm شؼاع تُفغعٙ غٕل انًٕظح فٙ انٕٓاء ب 

 1,52اَكغاس انضظاض انًغرؼًم 

 يٍ عطػ َصف أعطٕاَح يٍ انضظاض، ؼضيح I َشعم ػُذ َمطح 1.

أنٕاٌ انطٛف انغثؼح انًًرذج يٍ    (شكم )ظٕئٛح يرٕاصٚح يٍ انعٕء األتٛط، َالؼع ػهٗ انشاشح 

 V انٗ انثُفغعٙ  Rاألؼًش

 نهضظاض ٔ غٕل nRنإلشؼاع األؼًش فٙ انضظاض تذالنح يؼايم االَكغاس λRػثش ػٍ غٕل انًٕظح  1.1.

 .فٙ انٕٓاء نٓزا االشؼاعλ0Rانًٕظح 

 λ0ًُٚزض يؼًم االَكغاس نٕعػ شفاف ٔ يرعاَظ تانُغثح إلشؼاع أؼاد٘ انهٌٕ غٕل يٕظرّ 1.2.

 + n(λ)=A فٙ انٕٓاء تانؼاللح 
𝑩

𝝀𝟐
 . شاترراٌ ذرؼهماٌ تٕعػ االَرشاسA ٔ Bؼٛس 

  تانُغثح نهضظاض انًغرؼًمA ٔ Bاؼغة لًٛح كم يٍ 

  ؼذد ػشض انثمؼح انؽًشاء  N=4.1014Hz  ٔ N=4,9.1014Hzًٚرذ انعٕء االؼًش يا تٍٛ انرشدد - 2

 D=2m تانًغافح Iانًالؼظح ػهٗ انشاشح ػهًا اٌ انشاشح ذثؼذ ػٍ 

 

 :15التمــــــــــــــــريـــــــــن 

يٍ تٍٛ األشؼح األؼادٚح انهٌٕ انرٙ  . A=30°ذشد ؼضيح يٍ ظٕء أتٛط ػًٕدٚا ػهٗ ٔظّ يٕشٕس صأٚرّ

 ٔ nR=1,612يؼايم اَكغاس انعٕء األؼًش ْٕ . ذُثصك يٍ انًٕشٕس َعذ انعٕء األؼًش ٔ انعٕء األصفش

 nJ=1.621انعٕء األصفش

. يا انظاْشج انًشاْذج ػُذ اَثصاق انعٕء يٍ انًٕشٕس- 3-1
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. يا انعٕء األكصش اَؽشاف ؟ ػهم انعٕاب- 3-2

شى  اعرُرط انضأٚح انرٙ ٚكَٕٓا انشؼاػٍٛ تؼذ .  نهشؼاػDR ٔ DJٍٛاؼغة صأٚرٙ االَؽشاف - 3-3

 خشٔظًٓا يٍ انًٕشٕس

أذًى يغاس انشؼاع انعٕئٙ إنٗ أٌ  . A=45°ٚش د شؼاع ظٕئٙ أؼاد٘ انهٌٕ ػهٗ يٕشٕس صأٚرّ -4

 ٚغادس انًٕشٕس ٔ أؼغة صأٚح اَؽشاف انشؼاع انعٕئٙ فٙ انؽانرٍٛ انرانٛرٍٛ

 
 

 :16التمــــــــــــــــريـــــــــن 

 ، ػهٗ عطػ لطشج i تضأٚح انٕسٔد 0=550 nmٚشد شؼاع ظٕئٙ أؼاد٘ انهٌٕ غٕل يٕظرّ فٙ انٕٓاء 

انشؼاع انعٕئٙ ٚخعغ   .  Iيٍ انًاء انرٙ َؼرثشْا كشٔٚح انشكم ػُذ انُمطح 

 J ٔ اَؼكاط فٙ انُمطح I ٔ Kإلَكغاسٍٚ فٙ انُمطرٍٛ 

 صأٚح اَكغاس rَغًٙ .  داخم لطشج انًاء

 ، َؼطٙ يؼايم اَكغاس انًاء  I انشؼاع فٙ انُمطح 

neau = 1,334 يؼايم اَكغاس انٕٓاء ٔ nair = 1. 

أػػ خصائص انًٕظح انعٕئٛح  -1

.    أؼغة غٕل انًٕظح نهعٕء األؼاد٘ داخم لطشج انًاء- 2

تٍٛ أٌ صأٚح االَؽشاف انكهٙ نهشؼاع انعٕئٙ ذكرة ػهٗ - 3

        D = +2i + 4r: انشكم انرانٙ

 .أششغ تئٚعاص كٛف ٚرشكم لٕط لضغ- 4

 :17لتمــــــــــــــــريـــــــــن 

 يٕظٕع فٕق  n=1,5نذُٚا يكؼثا يٍ انضظاض يؼايم اَكغاسِ 

َؼرثش شؼاػا . يغرٕٖ أفمٙ  كًا ٚثٍٛ انشكم أعفهّ

 نهًكؼة AD أؼاد٘ انهٌٕ ٔاسد ػهٗ  انٕظّ SMظٕئٛا 

  AB فُٛكغش ػهّٛ شى ٚصم إنٗ انٕظّ i1=45°تضأٚح ٔسٔد 

. Nفٙ انُمطح 

 أٔظذ لًٛح صأٚح ADترطثٛك لإٌَ دٚكاسخ ػهٗ انٕظّ - 1

. i2االَكغاس 

 ػهم  Nيارا عٛؽذز نهشؼاع انعٕئٙ فٙ انُمطح- 2

. ظٕاتك

أذًى يغاس انشؼاع انعٕئٙ ػهٗ انشكم إنٗ أٌ ٚغادس - 3

انًكؼة  يؼهال ظٕاتك 

.  ٔيٕظؽا انضٔاٚا ٔ لًٛٓا ػهٗ شكم ٔاظػ

 SM  أٔظذ االَؽشاف انكهٙ نهشؼاع انعٕئٙ- 4

 :18التمــــــــــــــــريـــــــــن 

 0 = 700 فً الوواء اطول موجتى بواسطٌ حزمٌ ضوُيٌ أحاديٌ اللون  aسلكا رفيعا عرضى َ نضًء أولٍفً تجربٌ - 1

nm 1 أنظر الشكل .
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 .اذعاِ انغهك يؽذدا ػشف انظاْشج انرٙ ذثشصْا ْزِ انرعشتح- 1-1

 تؼشض انغهك أػػ انؼاللح انرٙ ذشتػ انفشق انضأ٘ - 1-2

a 

. 0 ٔغٕل انًٕظح 

 . L = 2,1 cmػهًا أٌ ػشض انثمؼح انًشكضٚح ْٕ - 1-3

.  عًك انغهك انشفٛغa    أٔظذ لًٛح 

 َشعم ػهٗ انٕظّ األٔل نًٕشٕس اَٛحفٙ ذعشتح ز- 2

 اشؼاع

 فُٛثصك ػًٕدٚا ػهٗ 0ظٕئٛا أؼًش انهٌٕ غٕل يٕظرّ 

انٕظّ 

 .   = 34,5°: َؼطٙ. 4انصاَٙ نهًٕشٕس، اَظش انشكم 

 يا انظاْشج انرٙ ذثشصْا انرعشتح؟                       - 2-1

.  يؼايم اَكغاس انًٕشٕس نهعٕءnRأٔظذ لًٛح - 2-2

 . نهعٕءDاعرُرط صأٚح االَؽشاف انكهٙ - 2-3

 =Cنعطً .اعرُرط غٕل انًٕظح نهعٕء فٙ انًٕشٕس- 2-4

3.108 m/s   

َشعم اٌٜ ؼضيح ظٕئٛح يٍ انعٕء األؼًش انغاتك - 3

َؼطٙ يؼايم اَكغاس انًٕشٕس . ٔانعٕء انثُفغعٙ

 nV = 1,680نهعٕء انثُفغعٙ 

 .يا اعى انظاْشج؟ أػػ ذفغٛشا نٓا- 3-1

 .اسعى ذثٛاَح يٕظؽا ػهٛٓا يغاس األشؼح انعٕئٛح- 3-2

 . انرٙ ٚكَٕٓا انشؼاػاٌ انًُثصماٌ يٍ انًٕشٕسأٔظذ لٛى  انضأٚح - 3-3

 :19التمــــــــــــــــريـــــــــن 

 كًا ٚثٍٛ انشكم لحسمةضوءالزرأحاديةاللونطولموجتهaننجستجربةالحيودبواسطةشقرأسيعرضه

 نهثمؼح d انؼشض aَمٛظ تانُغثح نمٛى يخرهفح ل . ظاَثّ

.  ٚهخص انعذٔل انرانٙ انُرائط انًؽصم ػهٛٓا. انًشكضٚح

 

 

 

  نهشك انشأعٙ؟a نهثمؼح انًشكضٚح ػُذيا ٚرُالص انؼشض dكٛف ٚرغٛش انؼشض - 1

 . a-1 تذالنح dيصم تغهى يُاعة يثٛاَٛا ذغٛشاخ  - 2

 نهشك انشاعٙ كٙ َؽصم ػهٗ تمؼح يشكضٚح ػشظٓا aؼذد لًٛح انؼشض - 3

d=18mmفٙ َفظ ظشٔف انرعشتح  .

.  انفاصهح تٍٛ انشك انشأعٙ ٔ انشاشحDاؼغة انًغافح - 4

 

 

a (mm)  0,10 0,15 0,20 0,25 

d (mm) 32 21 16 13 


