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الثانية بكالوريا: لمستوى ا  

الفيزياء والكيمياء: مادة   
 

  

 

 ، L=250mجهاس انالسر ،  نٍف تصزي طىنو :  وانمكىنح من1فً انشكم  ننجش انتجزتح انممثهح

 . R2 وR1راسم انتذتذب، مستقثهٍن 

 نتنتشز داخم انهٍف R1 عهى انمستقثم633nmλ=0  ٌطهق جهاس انالسر ومضاخ طىل مىجتها

.  R2انثصزي نحى انمستقثم 

.  2 نزاسم انتذتذب فنحصم عهى انشكم Y2  تانمدخم R2 وانمستقثم Y1 تانمدخمR1نصم انمستقثم

  ,.SH=0,25μs/divانحساسٍح األفقٍح : تم ضثظ جهاس راسم انتذتذب كانتانً

.  تعزف معهال جىاتك عهى اإلشارتٍن- 1

من )انمدج انشمنٍح  انالسمح نكً تقطع كم ومضح انهٍف انثصزي ∆ t حدد2اعتمادا عهى انشكم - 2

R1 إنى  R2 )

 . سزعح انتشار انضىء فً نهٍف انثصزيVاحسة - 3

.   معامم انكسار نة انهٍف،  انذي نعتثزه متجانسا nاستنتج- 4

 انهٍف انثصزي طىل مىجتها فً   تزدد انحشمح انضىئٍح  و استنتجN احسة - 5

C=3.10 نعطً سزعح انضىء فً انفزاغ 
8
m/s  
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