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الثانیة بكالوریا: لمستوى ا  

الفیزیاء والكیمیاء: مادة   
 

  

  ما ھي قیم طول الموجات في الفراغ لالشعة التي تحد المجال المرئي ؟ ما ھي ألوان ھذه االشعة ؟ -1
  A=30°زاویتھ  منظمیا على وجھ موشور،  l = 678 nmطول موجتھ في الفراغ  حزمة ضوئیة احادیة اللون منبعث من الزر نرسل -2

  C=3.108m/s.سرعة الضوء في الفراغ : نعطي .   n= 1,606 ھو   لالشعاعمعامل انكساره بالنسبة 

 Tللموجة الضوئیة واستنتج الدور   νاحسب التردد  - 2-1
 بین ان الموشور وسط مبدد - 2-2
  ما ھو المقدار المرتبط بالموجات الضوئیة الذي ال یتغیر عند اجتیاز الضوء االحادي اللون للموشور - 2-3
  للضوء في الموشور  ’lسرعة انتشار الضوء في الموشور واستنتج طول الموجة  حسب ا - 2-3
  زاویة انحراف الشعاع الضوئيD أحسب  - 2-5
 Dثم نضع شاشة على مسافة  aوعلى بعد سنتمترات من جھاز الزر سلكا رقیقا أفقیا سمكھ  السابقة نضع عمودیا على الحزمة الضوئیة -3

  .ھا بقع ضوئیة یمن السلك حیث تظھر عل
 عط اسم الظاھرة التي تبرزھا ھذه التجربة ؟ ما ذا تستنتج بالمماثلة مع الموجات المیكانیكیة ؟ - 3-1

=aبین ان تعبیر سمك السلك یكتب على شكل  - 3-2
�.l.�

�
  ؟ aاحسب عرض البقعة المركزیة  �حیث  

  : mm 38 = � و  D = 3,00 m علما ان 

 صف البقعة المركزیة المضیئة عند استعمال ضوء ابیض -4
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