
ما لون شعاع الالزر المستعمل؟       . ،  ثم حدد بیانیا من المنحنى قیمة طول الموجة

  .1iتساوي 2iفینبثق بزاویة انبثاق  1iبزاویة ورود  Aیرد شعاع ضوئي على موشور زاویتھ 

12D i A ،   حیثD انحراف الشعاع الضوئي، وr .                   زاویة االنكسار 

: اثبت عالقة معامل االنكسار التالیة
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على وجھ منظمیا  633nm=ترد  حزمة ضوئیة احادیة اللون طول موجتھا في الھواء 
66,1nالموشور بالنسبة للضوء األحادي اللون المستعمل ھومعامل انكسار  .  

 . عرف ضوء أحادي اللون
  للضوء المنبعث من اللیزر في الھواء؟  ما قیمتھ داخل الموشور ؟

 . C=3 .108 m/sنعطي سرعة  انتشار الضوء في الفراغ والھواء 
 طول الموجة لھذه الموجة الضوئیة داخل الموشور؟

  . اعط العالقات االربعة للموشور
زاویة الورود   ‘ i زاویة االنكسار على الوجھ االول و  rزاویة الورود على الوجھ االول و 

  زاویة االنكسار على الوجھ الثاني
D للموجة الضوئیة 

بتغیر طول الموجة للضوء الذي یجتازه و ذلك  (cristal)لزجاج الصلفي  nیتغیر معامل االنكسار 

n(λ)=1.74 + 
�����

�
  . (nm)ب λمع  

و معامل االنكسار  λ1=400nmبالنسبة للضوء البنفسجي ذي طول الموجة  nvأحسب معامل االنكسار 
 . 750nm  λ2=بالنسبة للضوء االحمر ذي طول الموجة

 .قم برسم مسار شعاع ضوئي أحادي اللون عند إجتیازه للموشور 
  . A=500بالنسبة للضوء االحادي اللون و  nنعتبر أن معامل االنكسار للموشور ھو 
  .أكتب العالقات االربع للموشور 

  . i1=550  علما أن الضوء االحادي اللون المستعمل ھو االحمر و الزاویة Dو  
شعاع ضوئي فینبثق من الموشور شعاعان ضوئیان  i1=550یرد على وجھ الموشور تحت زاویة 

 .مادا نسمي ھذه الظاھرة ؟ إعط تفسیرا لھذه الظاھرة . أحادیا اللون البنفسجي و االحمر 
  إستنتج الزاویة بین الشعاعین. أحسب زاویة االنحراف بالنسبة لكل شعاع 

  . من الزجاج زاویتھ متساوي االضالع 

056iیرد شعاع ضوئي أصفر على وجھ الموشور بزاویة ورود   و ینبثق من الموشور بزاویة انبثاق

.                                                                                           توضح مسار ھذا الشعاع الضوئي 

                  .     لھذا الشعاع  jDأحسب زاویة االنحراف 

                                                              .معامل انكسار الزجاج بالنسبة لھذا الشعاع 

056iترد اآلن على وجھ الموشور حزمة رقیقة للضوء األبیض بزاویة ورود  .  
  . صف بإیجاز ما یحدث لھذه الحزمة بعد انبثاقھا من الموشور

علما أن معامل انكسار الزجاج بالنسبة لكل من األضواء الثالثة البرتقالي واألصفر و األزرق ھي على 

1.658jn     1.673وbn  للضوء  oDأحسب زاویة االنحراف .  

 .استنتج ترتیبا كیفیا لزوایا االنحراف لألضواء الثالثة
www.hammoumouna.jimdo.com                                                                                                                              
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،  ثم حدد بیانیا من المنحنى قیمة طول الموجةr=f(1/a)مثل المنحنى - 3

 II  یرد شعاع ضوئي على موشور زاویتھ

2A: بین أن - 1 r ،D i A 

اثبت عالقة معامل االنكسار التالیة - 2

   
 
 
 
لخاصیاتھا البصریة والطاقیة، ومن بین ھذه االستعماالت 

d لخیط رفیع ننجز التجربتین التالیتین:  

منبعث من جھاز الالزر،  بضوء أحادي اللون طول موجتھ

 Eمن الشق ، فنشاھد على الشاشة

مجموعة من البقع الضوئیة، بحیث یكون عرض البقعة المركزیة 

لكي تحدث ھذه 

مثبت على  dو نضع مكانھا بالضبط خیطا رفیعا قطره 

cmLحامل، فنحصل على شكل مماثل للتجربة السابقة بحیث یكون عرض البقعة المركزیة  5,22  . حددd. 

ترد  حزمة ضوئیة احادیة اللون طول موجتھا في الھواء :  4تمرین 
معامل انكسار  A=20°زاویتھ  موشور

عرف ضوء أحادي اللون - 1
للضوء المنبعث من اللیزر في الھواء؟  ما قیمتھ داخل الموشور ؟  Nاحسب التردد - 2
نعطي سرعة  انتشار الضوء في الفراغ والھواء ,

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

زاویة االنكسار على الوجھ الثاني ’r  على الوجھ الثاني و  
Dزاویة االنحراف احسب - 6

یتغیر معامل االنكسار :  5تمرین 

: حسب العالقة التالیة 
�����

��
 

أحسب معامل االنكسار  - 1
nr بالنسبة للضوء االحمر ذي طول الموجة
قم برسم مسار شعاع ضوئي أحادي اللون عند إجتیازه للموشور  - 2

نعتبر أن معامل االنكسار للموشور ھو 
أكتب العالقات االربع للموشور  -2- 1
 i2و  r2و   r1أحسب  -2- 2
یرد على وجھ الموشور تحت زاویة  -2- 3

أحادیا اللون البنفسجي و االحمر 
أحسب زاویة االنحراف بالنسبة لكل شعاع  -2- 4

لالزر تم الحصول علیھا بواسطة شاشة تبعد   Sیمثل الشكل جانبھ صورة حیود ضوء منبعث من منبع
   . Sمضاء بواسطة  المنبع

  .للشق aو العرض 
للھدب المركزي و 

  صغیرة  

أوجد عرض الھدب المركزي للحیود عندما یكون طول موجة 

  .بالضوء األبیضصف مظھر شكل الصورة المحصل علیھا عند إضاءة الشق 

متساوي االضالع نعتبر موشورا :  6تمرین 

یرد شعاع ضوئي أصفر على وجھ الموشور بزاویة ورود  - 1
0' 56i i  . 
توضح مسار ھذا الشعاع الضوئي  أنجز تبیانة: 1- 1

أحسب زاویة االنحراف : 1- 2 

معامل انكسار الزجاج بالنسبة لھذا الشعاع  jnأحسب : 1- 3 

ترد اآلن على وجھ الموشور حزمة رقیقة للضوء األبیض بزاویة ورود  - 2
صف بإیجاز ما یحدث لھذه الحزمة بعد انبثاقھا من الموشور: 2- 1
علما أن معامل انكسار الزجاج بالنسبة لكل من األضواء الثالثة البرتقالي واألصفر و األزرق ھي على : 2- 2

1.650onالتوالي    1.658و

  .البرتقالي 
استنتج ترتیبا كیفیا لزوایا االنحراف لألضواء الثالثة: 2- 3

4.2Dنضع الشاشة علي بعد   ، a الل تجربة حیود ضوء الالزر بواسطة ثقب دائري قطره m  
  :فنحصل علي النتائج التالیة ، rو نقیس في كل مرة شعاع البقعة المركزیة

a (m) 44.9 10  6.2 10

r (m) 37.5 10  6 10

  . =1,22./a: بین مركز البقعة المركزیة و أول ھدب مظلم ھو

                                                                 .  

                                                                      

                                                                                                                                                                               

2016- 2015السنة الدراسیة                       
 2émé BAC:المستــــــــــوى                   

لخاصیاتھا البصریة والطاقیة، ومن بین ھذه االستعماالت تستعمل أشعة الالزر في مجاالت متعددة نظرا :  1تمرین 
dلقیاس القطر.  توظیفھا لتحدید األبعاد الدقیقة لبعض األجسام

بضوء أحادي اللون طول موجتھ 1aبھا شق افقي عرضھ  P)(ضيء صفیحة ن - 1

mDعلى المسافة  Eثم نضع شاشة 6,1 من الشق ، فنشاھد على الشاشة

مجموعة من البقع الضوئیة، بحیث یكون عرض البقعة المركزیة 

cmL 8,41    

  ارسم الشكل ؛ و أعط اسم الظاھرة التي یبرزھا التجربة  - 1
لكي تحدث ھذه  aاذكر الشرط الذي ینبغي أن یحققھ عرض الشق - 2

 ماذا توضح الظاھرة ؟.  الظاھرة 

 .Dو 1Lبین بداللة  اكتب تعبیر الفرق الزاوي - 3

بداللة  تغیرات ) 3(یمثل منحنى الشكل  - 4 a1. 

  ؟ aكیف یتغیر عرض البقعة المركزیة مع تغیر - أ

 .1aو احسب  حدد مبیانیا  - ب

و نضع مكانھا بالضبط خیطا رفیعا قطره P)(نزیل الصفیحة  - 2

حامل، فنحصل على شكل مماثل للتجربة السابقة بحیث یكون عرض البقعة المركزیة 

یمثل الشكل جانبھ صورة حیود ضوء منبعث من منبع:  2تمرین 
مضاء بواسطة  المنبع a=100µmمن شق عرضھ  D=2mبالمسافة 

و العرض  و طول الموجة  بین الفرق الزاوي أعط العالقة- 1
للھدب المركزي و  X1و العرض   tanأوجد العالقة بین - 2/2-1

  . Dالمسافة 
اختزل ھذه العالقة في الحالة التي تكون فیھا الزاویة -2- 2
  . Sحدد طول موجة الضوء المنبعث من المنبع - 3
  :باستعمال نفس التركیب - 4
أوجد عرض الھدب المركزي للحیود عندما یكون طول موجة -1- 4

450nmالضوء المنبعث من المنبع ھو   .  
صف مظھر شكل الصورة المحصل علیھا عند إضاءة الشق -2- 4

الل تجربة حیود ضوء الالزر بواسطة ثقب دائري قطرهخ )I: 3تمرین 
aنغیر قطر ثقب .من ثقب  و نقیس في كل مرة شعاع البقعة المركزیة 

46.2 10  48.2 10  31.2 10  
36 10  34.5 10  33 10  

بین مركز البقعة المركزیة و أول ھدب مظلم ھو تعبیر الفرق الزاوي

أنجز رسما مبسطا موضحا علیھ المقادیر  - 1 , , ,D a r 

                                                                    =1,22..D/aو استنتج العالقة   =r/Dبین أن - 2

               13.10.2015-1الدورة  - الموجات– 3سلسلة رقم 

                      سلسلة تمارین  
        الضوئیةالموجات 

http://www.hammoumouna.jimdo.com/



