
  
 
 
  

  1تمرین 

، نشاھد على الشاشة بقعة مركزیة  a1على سلك رفیع موتر سمكھ  490nmλ=1نرسل حزمة ضوئیة من الالزر األحادي اللون طول موجتھ 
  الشكل .أكبر من سمك السلك إضافتا إلي بقع أصغر من جھتي البقعة المركزیة     L=2cmعرضھا

  ما اسم ھذه الظاھرة ؟ و ما اتجاه السلك المستعمل  رأسي أم أفقي ؟     -1
ماذا .  لكي تحدث ھذه الظاھرة aاذكر الشرط الذي ینبغي أن یحققھ عرض الشق -2

  توضح الظاھرة ؟
 .Dو Lبین بداللة  اكتب تعبیر الفرق الزاوي -3
 جانبھ من خط منحنیات الشكل بنفس التركیب التجریبي مكنتنا الدراسة التجریبیة   -4

L=f(1/a)  1طول موجتھ السابق األحادي اللون  ضوئيال  منبعالباستعمالλ  و
 .λ1 λ2< حیث  λ2طول موجتھ في الھواء  اللون أحاديمنبع أخر 

  ل منحنى بطول الموجة الموافق لھ كاقرن معلال جوابك - 4-1
  من خالل المنحى حدد العاملین المؤثرین على ظاھرة حیود الموجات الضوئیة - 4-2
  a1و قطر السلك الرفیع  λ2 كل من  حدد قیمة - 4-3

  المسافة بین السلك الرفیع و الشاشة Dحدد قیمة  - 4-4

  C=3.108m/sنعطي سرعة انتشار الضوء في الھواء  : )المرئي  (الجدول التالي مجال الترددات الضوئیة للضوء األبیض  یعطي - 4-5

  
  .حدد لون شعاعي االزر المستعملتین في التجربة

مثبتھ على حامل فنشاھد على الشاشة بقعة مركزیة  عرضھا  ’aفي التركیب التجریبي السابق نزیل السلك و نضع مكانھ شعرة قطرھا  -5
d’=3.35cm  أحسب قطر الشعرة  

 2تمرین 

نقیس شدة الضوء  D=2,2 m و على مسافة  ،eبواسطة ثقب قطره  =633 nmطول موجـتة  في الفراغ   خالل تجربة حیود ضوء الالزر  
   جانبھفنحصل على الشكل   ’xxعلى محور 

: في ھذه الحالة بالعالقة یعبر عن الفرق الزاوي  
a


 22,1

  
  ارسم شكال للظاھرة المالحظة -1
   .قطر البقعة المركزیة  dو  Dو  اوجــد العالقة بین  -2
  قطر الثقب eو  احسب   dحــدد قیمـة    -3
  ،  e’=20µmنعوض الثقب بتقب اخر قطره  -4
  .قطر البقعة المركزیة  ’dاحسب  - 4-1
 xشدة اإلضاءة بداللة   تغیرارسم بشكل تقریبي على نفس الشكل السابق  - 4-1

  3تمرین 

 + n(λ)=1,58: لزجاج  بتغیر طول الموجة للضوء الذي یجتازه و ذلك حسب العالقة التالیة  nیتغیر معامل االنكسار 
�����,��

λ�
  . (nm)ـ ب λمع   

  حزمة ضوئیة رقیقة احادیة اللون طول موجتھا في الفراغ من زجاج  A=30°زاویتھ   نرسل على موشور
و  λ1=400nmذي طول الموجة  R1البنفسجي شعاع بالنسبة لل nvأحسب معامل االنكسار  -1

  . 700nm  λ2=ذي طول الموجة R2 بالنسبة للضوء االحمر nrمعامل االنكسار 
حدد المقدار الذي ال یتغیر عند تنتشر الحزمة الضوئیة من . من بین المقادیر الفیزیائیة التالیة  -2

تردد  –طول الموجة االشعاع الضوئي  –سرعة انتشار  االشعاع الضوئي  -  الھواء الى الموشور
  الضوئي  اإلشعاعدور  –االشعاع الضوئي 

  .موشوراخل الد اشعاعكل ل طول الموجة  احسب قیمة  -3
   R2و  R1حزمة من ضوء یحتوي على شعاعین  iنرسل االن على الموشور بزاویة ورود  -4
  .للموشور  األربعأكتب العالقات  - 4-1
 iاحسب زاویة الورود  - 4-2
  المحصورة بین الشعاعین بعد انبثاقھما من الموشور اوجد قیمة الزاویة  - 4-3
 اعط اسم الظاھرة التي تبرزھا ھذه النتیجة، ثم علل سبب حدوثھا  - 4-4

  4تمرین 

تمـر  Dنالحظ أن .  Dونقیس زاویة اإلنحراف  iنغیر قیم زاویة الورود . A=30°یـــرد شعاع ضوئي أحادي اللون على موشور ذي زاویــة 
 ’i=i ’في حالـة  Doبقیمة دنیا  

  . أنجز تبیانة توضح مسار ھذا الشعاع الضوئي  - 1

rrA'بین بطریقة ھندسیة أن  -2    وAiiD  '
  .زاویة الموشور Aزاویة االنحراف و  Dحیث 

   .معامل انكسار الزجاج بالنسبة لھذا الشعاع  nأحسب  . Do=20,56°لھذا الشعاع ھي   زاویة االنحرافعلما ان  -3
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