
یرد شعاع ضوئي أحادي اللون على الوجھ األول لموشور مغمور في الھواء ذي الزاویة 
   ’iفینبثق منھ بزاویة انكسار 

A=r+r’  و  D=i+i’-A حیثD   زاویة االنحراف وA زاویة الموشور.  
  .لكي ینعكس الشعاع الوارد عند الوجھ الثاني للموشور يالدنو االنكسار

 ’iعلى الوجھ األول تساوي زاویة االنكسار  iمعامل االنكسار الذي یحقق زاویة  الورود 
 .زاویة انحراف الشعاع  D و  Aالوجھ الثاني للموشور بداللة  

n’’ في حالة ورود منظمي.  
على الموشور السابق نرسل حزمة ضوئیة مكونة من ضوئیین أحادیي اللون منظمیا فینبثق منھ ضوءان 

  .اللون األزرق و األحمر
  .أعط اسم الظاھرة التي تبرزھا التجربة

ار الشعاع األحمر و استنتج معامل انكسnR وA زاویة انحراف الضوء األحمر بداللة  
   nR=1,62 ، nB=1,64نعطي . DBو    DRزاویة انحراف الضوء األزرق ، و احسب قیمة 

  . مثل مسارات األشعة األحادیة اللون قبل و بعد اجتیازھا الموشور 
  علل ظاھرة تبدد الضوء االبیض

  .بین ان الموشور وسط مبدد

  محورھا بحیث ینطبق f’=50cmمسافتھا البؤریة  Lنضع ووراء الموشور عدسة 
  .نضع شاشةالمستوى البؤري الصورة للعدسة  و في  الرئیسي مع اتجاه الضوء األحمر

  .فسر بإیجاز سبب وضع الشاشة في المستوى البؤري الصورة للعدسة 
  .حتى وصولھا الشاشة مثل على تبیانة مسار الحزمة الضوئیة الواردة

 احسب المسافة الفاصلة بین الحزتین الزرقاء و الحمراء على الشاشة

نضع الشاشة علي بعد   ، a  بواسطة ثقب دائري قطره خالل تجربة حیود ضوء الالزر
فنحصل علي النتائج  ، rو نقیس في كل مرة شعاع البقعة المركزیة  aنغیر قطر ثقب

θ ھو :θ=1,22.λ /a    .  
.                                                                 ( D ;a ;r ;θ)أنجز رسما مبسطا موضحا علیھ المقادیر 

  .                                                                       r=1,22.λ.D/aو استنتج العالقة
  ما لون شعاع الالزر المستعمل؟ . ثم حدد بیانیا من المنحنى قیمة طول الموجة

نسلط على الثقب حزمة من الضوء االبیض فنالحظ على الشاشة بقعة  مركزیة تحتوي على الوان تمتد من 

  .عین طول الموجة للضوء األحادي اللون الذي یوافق أقصى قیمة لعرض البقعة المركزیة
      .فسر ذالك، لون وسط البقعة المركزیة

 

،  050iبزاویة ورود  060Aیرد شعاع  ضوئي أحادي اللون على موشور زاویتھ 
078,57D.  

  .الظاھرة المحدثة من طرف الموشور في ھذه الحالة ؟ ارسم مسار الشعاع الضوئي على تبیانھ 

         i'اعط العالقات األربع للموشور و احسب زاویة اإلنبتاق 

   :  بین أن    
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  بالنسبة لھذا الشعاع  nاستنتج قیمة معامل االنكسار 
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2شكل   

یرد شعاع ضوئي أحادي اللون على الوجھ األول لموشور مغمور في الھواء ذي الزاویة     4 تمرین  
A=30°   بزاویة  ورودi  فینبثق منھ بزاویة انكسار

’A=r+rبین بطریقة ھندسیة أن  - 0
االنكسارمعامل   n ’أعط تعبیر – 1
معامل االنكسار الذي یحقق زاویة  الورود  ’’nأعط تعبیر  – 2

الوجھ الثاني للموشور بداللة    على
’’nو   n ’احسب قیمة كل  - 3
على الموشور السابق نرسل حزمة ضوئیة مكونة من ضوئیین أحادیي اللون منظمیا فینبثق منھ ضوءان  - 4

اللون األزرق و األحمر  أحادیي
أعط اسم الظاھرة التي تبرزھا التجربة –1-  4
زاویة انحراف الضوء األحمر بداللة   DRأعط تعبیر   – 2- 4

زاویة انحراف الضوء األزرق ، و احسب قیمة  DB تعبیر
مثل مسارات األشعة األحادیة اللون قبل و بعد اجتیازھا الموشور  -3- 4
علل ظاھرة تبدد الضوء االبیض - 4- 4
بین ان الموشور وسط مبدد - 5- 4
نضع ووراء الموشور عدسة  - 6
الرئیسي مع اتجاه الضوء األحمر 

فسر بإیجاز سبب وضع الشاشة في المستوى البؤري الصورة للعدسة  – 1- 6
مثل على تبیانة مسار الحزمة الضوئیة الواردة –2- 6
احسب المسافة الفاصلة بین الحزتین الزرقاء و الحمراء على الشاشة –3- 6

 

 
 .تعرف عن الجواب أو األجوبة المناسبة لھذه األسئلة التالیة أو قم بالتصحیح المناسب
  ?.ھي انتقال تشویھ في وسط مادي أو في فراغ ویرافقھا انتقال المادة والطاقة

  ?.....البرق - یودالراموجات  - الضوء –نذكر الموجة فوق الصوتیة 
   .و تساوي سرعة انتشاره في الفراغ غیر متجانس ثابتة 

  یمثل معامل انكسار الوسط نسبة اختالف تردد الموجة خالل انتقالھا من وسط الى اخر

لتحدید سرعة انتشار الضوء داخل اللیف البصري ننجز 
جھاز الالزر ،  لیف بصري 
یطلق جھاز الالزر 
لتنتشر داخل الیف 

  R2 والمستقبل 
الحساسیة األفقیة : كالتالي التذبذب  تم ضبط جھاز راسم

المدة الزمنیة  الالزمة لكي تقطع كل 

  . الذي نعتبره متجانسا
طول الموجة وسرعة االنتشار عندما 

 C=3.108m/sنعطي سرعة الضوء في الفراغ

خالل تجربة حیود ضوء الالزر   5 تمرین  
D=2,4m  نغیر قطر ثقب .من ثقب

θتعبیر الفرق الزاوي  :التالیة
أنجز رسما مبسطا موضحا علیھ المقادیر  - 1
و استنتج العالقة θ=r/Dبین أن  - 2
ثم حدد بیانیا من المنحنى قیمة طول الموجة ،r=f(1/a)مثل المنحنى  - 3
نسلط على الثقب حزمة من الضوء االبیض فنالحظ على الشاشة بقعة  مركزیة تحتوي على الوان تمتد من  - 4

    البنفسجي الى االحمر
  فسر ھذه الظاھرة ؟ -1- 4
عین طول الموجة للضوء األحادي اللون الذي یوافق أقصى قیمة لعرض البقعة المركزیة - 4-2
لون وسط البقعة المركزیة ماھو-4-3

على بعد )في الھواء( 633nmλ=نضع عمودیا على الحزمة الضوئیة للیزر طول موجتھ 

من الشق نشاھد  D=3mعلى شاشة توجد على مسافة 
  

  . ھاما اسم الظاھرة التي تبرزھا ھذه التجربة؟ و ماذا تبرز الظاھرة؟ ارسم
  aو  λالعالقة التي تحدده بداللة 

  ؟ a؟ احسب 
a   

n=1.61  فنحصل على   2الشكل  ,بالنسبة لھذا اإلشعاع
                                                                                                                            ‘

  داخل الموشور ؟  و
C=3 .10 . 
 طول الموجة لھذه الموجة الضوئیة داخل الموشور؟

زاویة االنكسار على 
  زاویة االنكسار على الوجھ الثاني 

یرد شعاع  ضوئي أحادي اللون على موشور زاویتھ    6 مرینت  

0فینبثق منھ بزاویة انحراف 

الظاھرة المحدثة من طرف الموشور في ھذه الحالة ؟ ارسم مسار الشعاع الضوئي على تبیانھ  ماھي - 1

اعط العالقات األربع للموشور و احسب زاویة اإلنبتاق  - 2

   بتطبیق عالقات الموشور - 3

استنتج قیمة معامل االنكسار .   r'و  rاحسب قیم   - 4

 

 
تعرف عن الجواب أو األجوبة المناسبة لھذه األسئلة التالیة أو قم بالتصحیح المناسب  1 تمرین  
ھي انتقال تشویھ في وسط مادي أو في فراغ ویرافقھا انتقال المادة والطاقة ضوئیةالموجة ال-1
نذكر الموجة فوق الصوتیة  كھرمغنطیسیةمن الموجات ال-2
غیر متجانس ثابتة  شفاففي وسط مادي  الضوءسرعة انتشار -3
یمثل معامل انكسار الوسط نسبة اختالف تردد الموجة خالل انتقالھا من وسط الى اخر-4
   الھواء و الموشور اوساط مبددة للموجات الضوئیة -5

لتحدید سرعة انتشار الضوء داخل اللیف البصري ننجز   2 تمرین  
جھاز الالزر ،  لیف بصري :والمكونة من 1في الشكل  التجربة الممثلة

یطلق جھاز الالزر  . R2و R1، راسم التذبذب، مستقبلین  L=250mطولھ
لتنتشر داخل الیف  R1على المستقبل633nmλ=  ومضات طول موجتھا

والمستقبل Y1بالمدخل R1نصل المستقبل. R2البصري نحو المستقبل 
تم ضبط جھاز راسم. 2لراسم التذبذب فنحصل على الشكل  Y2بالمدخل

SH=0,25μs/div,   
  . تعرف معلال جوابك على االشارتین -1- 1
المدة الزمنیة  الالزمة لكي تقطع كل ∆ tحدد 2اعتمادا على الشكل  -2- 1

  )R2الى   R1من (ومضة اللیف البصري 
  .سرعة انتشار الضوء في اللیف البصري Vاحسب -3- 1
الذي نعتبره متجانسا لب اللیف،  معامل انكسار  nاستنتج -4- 1
طول الموجة وسرعة االنتشار عندما , كیف یتغیر كل من التردد  -5- 1

نعطي سرعة الضوء في الفراغ. ینتقل شعاع الالزر من الھواء نحو اللیف البصري

نضع عمودیا على الحزمة الضوئیة للیزر طول موجتھ   3 تمرین  

على شاشة توجد على مسافة  .aسنتمترات من اللیزر حاجز بھ  شق افقي عرضھ
   .38mm =L ھاعرض مركزیة  بقعةتتوسطھا  بقع ضوئیة

ما اسم الظاھرة التي تبرزھا ھذه التجربة؟ و ماذا تبرز الظاھرة؟ ارسم- 1
العالقة التي تحدده بداللة   و أعط θعرف الفرق الزاوي  - 2
؟ احسب  a=2 .λ.D/Lبین انھ بالنسبة النحرافات  ضعیفة   – 1- 2
aكیف یتغیر عرض البقعة المركزیة مع عرض الشق  -2- 2
  II -  نعوض الحاجز بموشور زجاجي معامل انكسارهn=1.61

‘                                                                                                                             A=30°نعطي زاویة الموشور  ,بقعة حمراء في الشاشة 
  ما طبیعة الضوء المبعث من اللیزر ؟علل الجواب- 1
و للضوء المنبعث من اللیزر في الھواء  Nاحسب التردد - 2
m/s 108.انتشار الضوء في الفراغ والھواء  نعطي سرعة ,

طول الموجة لھذه الموجة الضوئیة داخل الموشور؟ λ'احسب  - 3
  . اعط العالقات االربعة للموشور - 4 
زاویة االنكسار على  rزاویة الورود على الوجھ االول و  i حدد كل من - 5 

زاویة االنكسار على الوجھ الثاني    ’i وزاویة الورود على الوجھ الثاني    ’rالوجھ االول و 
 للموجة الضوئیة Dاحسب زاویة االنحراف - 6
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