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 1(       ) التمرين األول 
 

 .حمراء وبرتقالية وزرقاء : ة على موشور ، وبعد اختراقها له نحصل على ثالثة أشعةترد حزمة ضوئية رقيق

0: نعطي انحراف الشعاع، األحمر 

R
D 38.0 

0: البرتقالي 

O
D 38.5 

0: األزرق  

B
D 39.0 

 .بالنسبة لشعاع ضوئي أحادي اللون أوجد العالقات األربعة المميزة للموشور( 1

مسافتها البؤرية   نضع عدسة مجمعة ( 2
'

f 30 cm  وراء الموشور ، ونضع شاشةE  في المستوى البؤري الصورة

 .  للعدسة 

موشور وكذلك الكيفية التي تمكننا من الحصول على الطيف ارسم شكل يبين كيف تتم عملية تبدد الضوء بواسطة ال( 1.2

 (.E) على الشاشة 

 (.E)احسب عرض الطيف على الشاشة( 2.2

 

 2(        ) التمرين الثاني
 

nنضع على نصف أسطوانة زجاجية ذات معامل االنكسار  1.5 ، 

 (.انبه انظر الشكل ج) قطرة من ساءل معامل انكساره مجهول

 اصغر قيمة لزاوية الورود التي يتم بالنسبة إليها االنكسار الكلي

هي ( سائل  -زجاج) على السطح الكاسر
0

i 52 أحسب ، 

 .معامل االنكسار للسائل

 

 

  3 (      ) التمرين الثالث 
أسطوانية للضوء األبيض ،نجد األزرق والبرتقالي من بين األضواء األحادية اللون التي تنبثق من موشور ترد عليه حزمة 

 : واألحمر حيث قيم زوايا انحراف اتجاهها بعد اجتيازها الموشور هي 
0 0 0

R O B
D 38.0 ,D 38.5 ,D 39.0   

 .أنجز تبيانة تبين عليها مسارات اإلشعاعات السابقة( 1

نضع وراء الموشور عدسة مجمعة ال لونية مسافتها البؤرية ( 2
'

f 60 cm  يطابق محورها البصري الرئيسي بحيث

 .أتمم على التبيانة السابفة مسارات األشعة الضوئية بعد اجتيازها العدسة . مسار الضوء البرتقالي

 أين يجب وضع شاشة بالنسبة للعدسة للحصول على طيف الضوء األبيض ؟( 3

 : أحسب بالنسبة لهذا الطيف ، المسافة الفاصلة بين    

 .الحزتين البرتقالية والحمراء ( 1.3

 .الحزتين البرتقالية والزرقاء ( 2.3

 .الحزتين الحمراء والزرقاء ( 3.3

 

 

 

 

 (4)الموجات الضوئية  -التمرين الرابع
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 .عالم أحياء يريد قياس قطر خيط عنكبوت، لهذا يستعمله النجاز ظاهرة الحيود

628nmيتم استعمال الزر طول موجته    فنحصل على ظاهرة الحيود على شاشة تبعد عن الخيط بمسافةD 1m . 

dقطر البقعة المركزية على الشاشة  : نعطي  1,4cm . 

 .مثل شكل يوضح كيفية اجراء هذه التجربة  (1

  .أحسب قطر خيط العنكبوت (2

 

 جة ضوئيةدراسة مو:التمرين الخامس 

0نعتبر موشور من الزجاج زاويته ( 1
A 30  يرد على الموشور شعاع ضوئي لونه أصفر طول موجته في الفراغ،

0
λ 575nm   وفي زجاج الموشورλ 346nm (1-الشكل) 

: نعطي 
8

c 3.10 m/s ومعامل انكسار الهواء ر الضوء في الفراغسرعة انتشا ،
air

n 0 . 

 .معامل انكسار الزجاج بالنسبة للضوء األصفر nأحسب ( 1.1

  νسرعة انتشار الضوء األصفر في الزجاج ثم استنتج  vأحسب ( 2.1

 .تردد الضوء األصفر

iو 'rوحدد عليه موضع الزوايا في ورقتك  1-أنقل الشكل( 3.1  .Dو '

 .زاوية انحراف الشعاع الضوئي ،ثم أحسب كل واحدة من هذه الزوايا

 الضوء األصفر بالضوء األبيض ، 1-نعوض في الشكل( 4.1

 .ماذا نالحظ على الشاشة؟ أعط اسم الظاهرة المالحظة

 حيث نضئ شق عرضه ( 2-الشكل)كيب التجريبي ننجز التر( 2

a ابواسطة حزمة ضوئية أحادية اللون طول مزجته λ 0.6μm  

Dما نشاهد على الشاشة التي تبعد عن الشق بمسافة  3-ويمثل الشكل 3m . 

 .اعط اسم الظاهرة التي تبرزها هذه التجربة( 1.2

 .عرض الشق aعندما يتناقص   ف يتغير كي( 2.2

 عن الفرق  Dو  عبر بداللة ( 3.2

tgθ،ناخذ  θالزاوي  θ; . 

 عرض الشق لنحصل على  aحدد قيمة ( 4.2

Lبقعة مركزية عرضها  12cm . 

 

 
 
 
 
 
 

 (2002واألرض علوم الحياة )التمرين السادس 
خالل حصص األشغال التطبيقية قام أستاذ رفقة تالميذه بتحديد سرعة انتشار الصوت داخل قاعة الدرس وتعيين طول 

 .الموجة لموجة ضوئية

 .التعيين التجريبي لسرعة انتشار الصوت ( 1

، حيث الميكروفونان 1-الشكل لتحديد سرعة انتشار الموجات الصوتية في الهواء،تم انجاز التركيب التجريبي الممثل في

R1  وR2  تفصل بينهما مسافةd . 

تغيرات التوتر بين مربطي كل ميكروفون بالنسبة للمسافة  2-يمثل الرسمان التذبذبيان الممثالن في الشكل
1

d 41cm . 

 . 0.1ms/div: ين هي الحساسية األفقية للمدخل
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  2-الشكل 

 .للموجات الصوتية المنبعثة من مكبر الصوت  Tعين مبيانيا قيمة الدور ( 1.1

يان من جديد وألول مرة على توافق في إلى أن يصبح الرسمان التذبذب Δوفق المستقيم  R2نزيح أفقيا الميكروفون ( 2.1

هي  R2و  R1الطور،فتكون المسافة بين 
2

d 61.5 cm . 

 .طول الموجة للموجة الصوتية λحدد قيمة ( أ     

 .الصوتية في الهواءسرعة انتشار الموجة  vأحسب ( ب     

 .التعيين التجريبي لطول الموجة لموجة ضوئية( 2

5شق عرضه لموجة ضوئية، تمت إضاءة  λطول الموجة لتحديد 
a 5.10 m

  بواسطة حزمة ضوئية أحادية اللون. 

Dيالحظ على شاشة توجد على مسافة  3m  من الشق تكون بقع ضوئية 

رض البقعة المركزية القيمة أعطى قياس ع.  (3-أنظر الشكل)
3

L 7.6.10 m
 

 .سم الظاهرة التي تبرزها هذه الظاهرة( 1.2

 بين وسط θعن الفرق الزاوي  Dو  عبر بداللة ( 2.2

 .الهذب المركزي وأول هذب مظلم

tanθخذ نأ θ(rad); . 

  λ.أحسب ( 3.2

 

 

 

 

 نصف أسطوانة: التمرين السابع 
 نرسل حزمة ضوئية رقيقة لونها أصفر على الوجه المستو لنصف أسطوانة من الزجاج بزاوية ورود 

0
i 75 . 

 ما يمر شعاع ضوئي من الهواء إلىالنكسار عندديكارت ل ذكر بقوانين( 1

 . nوسط معامل انكساره  
 التي يكونها الشعاع الضوئي بعد اختراقه rأحسب الزاوية ( 2

 ثم أحسب زاوية انحراف، Nمع المنظمي  Iنصف األسطوانة عند النقطة  

 .هذا الشعاع بعد اجتيازه لنصف األسطوانة 

معامل االنكسار بالنسبة للون األصفر : نعطي 
J

n 1.485 . 

 .أتمم مسار الشعاع الضوئي على الشكل أعاله بعد نقله على ورقتك( 3
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نسلط في هذه الحالة على نصف األسطوانة ، في نفس الظروف ( 4 0
i 75  اللون األصفر حزمة ضوئية مكونة من

 : السابق ومن اللونين األحمر والبنفسجي ، معامل انكسارهما على التوالي 

                    
V R

n 1.500 , n 1.470   

احسب زاوية انكسار كل منهما بالنسبة للمنظمي  N عند النقطة I  . 

 .هل نصف األسطوانة تكون وسط مبدد؟ علل جوابك.  3-ثل مسار كل منهما على شكل السؤالثم م

 صف ماذا يمكننا الحصول عليه في حالة ارسال حزمة ضوئية بيضاء على األسطوانة في نفس الظروف ؟( 5

 

 .دراسة موشور: التمرين الثامن 
 .حمراء ،برتقالية، زرقاء: ئية متعددة األلوان نضئ موشور بحزمة ضو

 زوايا االنحراف لهذه األلوان : نعطي 

  
0 0 0

B O R
D 40.0 , D 39.5 , D 39.0   

 .Dأعط تعريف زاوية االنحراف ( 1

 ، ماذا تستنتج؟أرسم مسارات هذه األشعة بعد اجتيازها الموشور( 2

 ماذا سوف نالحظ في حالة اضاءة الموشور بضوء أبيض؟( 3

 

 .الحيود بواسطة فتحة: لتمرين التاسع ا
   

 نيون طول موجته —على الزر هيليوم نتوفر

λ 632.8 nm  وقدرتهP 2mW . 

 صفيحة بها فتحة  Eنضع بين الالزر وشاشة ( 1

 نالحظ على الشاشة بقعة مركزية عرضها.  aعرضها 

d  شديدة االضاءة في اتجاه الفتحة، كما نالحظ 

 بقع أخرى أقل اضاءة على يسار ويمين البقعة المركزية

 ما اسم الظاهرة التي تبرزها هذه التجربة ؟( 1.1

 :نقوم بانجاز تجربتين متتاليتين ( 2.1

 

'aعندما يكون عرض الفتحة   -- 0.04mm  نحصل على بقعة عرضهاd' 5cm . 

"aعندما يكون عرض الفتحة   -- 0.10mm  نحصل على بقعة عرضهاd" 2cm . 

بين بأن هذه النتائج تحقق العالقة  
2λD

d
a

 . 

حظ على الشاشة ، فنال aنعوض الصفيحة بشعرة عرضها ( 2 E  شكال يشبه شكل السؤال األول ، نقوم بقياس عرض

dالبقعة المركزية فنجد  2.6cm  باعتبار العالقة،
2λD

d
a

  أحسب عرض الشعرةa . 

 

 

 

 

 .دراسة ظاهرة حيود الضوء: التمرين العاشر 
 .ظاهرة حيود الضوء من تحديد تردد الموجات الضوئيةتمكن دراسة 
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 منبعثا من جهاز الالزر يرد λنجعل ضوء أحادي اللون طول موجته 

 نرمز لقطر. عموديا تباعا على أسالك رفيعة رأسية أقطارها معروفة 

 مظهر الحيود المحصل على شاشة بيضاءنشاهد . dالسلك بالحرف  

 للبقعة المركزية  نقيس العرض . من السلك. Dجد على مساقة تو 

 بين منتصف البقعة θونحسب انطالقا من هذا القياس الفرق الزاوي  

 .وأول بقعة مظلمة بالنسبة لسلك معين المركزية  

 انصغيرة معبر عنها بالرادي θالزاوية : معطيات 

tanθحيث   θ;  

: سرعة انتشار الضوء في الفراغ
8

c 3.10 m/s 

 .dو  λو  θأعط العالقة بين (1
  ،العالقة بين  1-أوجد اعتمادا على الشكل( 2

 .Dو  dو  λو   

نمثل المنحنى ( 3
1

θ f
d

 
  

 
  2-في الشكل 

 حدد انطالقا من هدا المنحنى طول الموجة( 1.3

λ للضوء األحادي اللون المستعمل.  

 . υاستنتج تردد الموجة 
 نضيئ سلكا رفيعا بالضوء األبيض ( 2.3

 الالزر ،علما أن المجال المرئيعوض شعاع 

 للضوء يكون فيه طول الموجة محصورا بين

( البنفسجي)
V

λ 400nm و 

( األحمر)
R

λ 800nm . 

 عين طول الموجة للضوء األحادي اللون الذي يوافق أقصى قيمة لعرض( أ

 .البقعة المركزية

  .فسر لماذا يظهر لون وسط البقعة المركزية أبيض( ب

 

 تحديد طول الموجة لشعاع ضوئي: التمرين احدى عشرة

يتميز وسط انتشار الموجات الضوئية بمعامل االنكسار 
c

n
v

  بالنسبة لتردد معين حيثv حادي سرعة انتشار الضوء األ

 .تشاره في الفراغ أو في الهواءسرعة ان cاللون في هذا الوسط و 

 هدف هذا التمرين إلى دراسة انتشار شعاعين ضوئيين أحاديي اللون ي

 .تردداهما مختلفان ،في وسط مبدد

 .لضوء أحادي اللون في الهواء λتحديد طول الموجة ( 1

 ننجز تجربة الحيود باستعمال ضوء أحادي اللون ذي طول

 نضع على بضع سنتمترات من المنبع.في الهواء λ الموجة 

aالضوئي صفيحة معتمة بها شق أفقي عرضه   1.00mm  

 . 1-الشكل

Dنشاهد على شاشة رأسية ،توجد على بعد  1.00m  

 بقعا ضوئية تتوسطها بقعة مركزية عرضها من الشق،

L 1.40mm . 
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 يوجد شكل الحيود   :اختر الجواب الصحيح ( 1.1

 :المالحظ على الشاشة

 . x'xوفق المحور ( أ

 . y'yوفق المحور ( ب

 . λأحسب قيمة .  Dو  و aبداللة  λأوجد تعبير ( 2.1

: نذكر أن تعبير الفرق الزاوي هو 
λ

θ rad
a

 . 

 .تحديد طول الموجة لضوء أحادي اللون في الزجاج الشفاف( 2

 أحادي اللون تردده R1نجعل شعاعا ضوئيا 

 
14

1
ν 3.80 .10 Hz ي يرد على الوجه المستو 

مركز هذا الوجه المستوي تحت زاوية ورود  Iلنصف األسطوانة من زجاج شفاف عند النقطة 
0

i 60 . 

نجعل اآلن شعاعا ضوئيا أحادي اللون ( .2-الشكل) Aويرد على شاشة راسية عند نقطة  Iعند النقطة  R1ينكسر الشعاع 

R2  تردده
14

2
ν 7.50 .10 Hzجه المستوي لنصف األسطوانة تحت نفس زاوية الورود السابقةيرد على الو  

0
i 60 . 

حيث تكون  Bأخرى لكنه يرد على الشاشة الرأسية عند نقطة  Iينكسر كذلك عند النقطة  R2نالحظ أن الشعاع الضوئي 

الزاوية بين الشعاعين المنكسرين هي 
0

α 0.563 . 

معمل انكسار الزجاج بالنسبة للشعاع الضوئي ذي التردد : معطيات 
1
ν  هو

1
n 1.626 . 

: معامل انكسار الهواء هو 
0

n 1.00 . 

و ه سرعة انتشار الضوء في الفراغ
8

c 3.00 .10 m/s . 

بين ان معامل انكسار الزجاج بالنسبة للشعاع الضوئي ذي التردد ( 1.2
2

ν  هو
2

n 1.652 . 

أوجد تعبير طول الموجة ( 2.2
2

λ ي التردد للشعاع الضوئي ذ
2

ν  في الزجاج بداللةc و
2

n  و
2

ν  أحسب
2

λ. 

 

 .قياس قطر خيط رفيع: الموجات : التمرين اثنى عشرة 
ة والطاقية، ومن بين هذه االستعماالت توظيفها لتحديد ل أشعة الالزر في مجاالت متعددة نظرا لخاصياتها البصريتستعم

 :لخيط رفيع ننجز التجربتين التاليتين dلقياس القطر .بعاد الدقيقة لبعض األجساماأل

 

 : 1التجربة ( 1

بها شق عرضه (  )نضيئ صفيحة 
1

a  بضوء أحادي اللون طول موجتهλ  منبعث من جهاز الالزر، ثم نضع شاشةE 

Dعلى المسافة  1.6m  فنشاهد على الشاشة ( 1-الشكل)من الشق،E  مجموعة من البقع الضوئية،بحيث يكون

L1عرض البقعة المركزية  4.8cm (2-الشكل.) 
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على الشاشة  2-الضوئية المنبثقة من الشق، واعط اسم الظاهرة التي يبرزها الشكلشعة واتمم مسار األ 1-أنقل الشكل( 1.1

E . 

 .لكي تحدث هذه الظاهرة aأذكر الشرط الذي ينبغي أن يحققه عرض الشق ( 2.1

 .Dو L1وئية المركزية وأحد طرفيها بداللة بين وسط البقعة الض θأكتب تعبير الفرق الزاوي ( 3.1

 تغيرات  3-يمثل منحنى الشكل ( 4.1

θ  بداللة
1

a
 . 

 كيف يتغير عرض البقعة المركزية( 1.4.1

 ؟ aمع تغير 

وأحسب  λحدد مبيانا ( 2.4.1
1

.a  

 . 2التجربة ( 2

 ونضع مكانها بالضبط (  )نزيل الصفيحة 

 مثبت على حامل ، d خيطا رفيعا قطره 

 بحيث 2-فنحصل على شكل مماثل للشكل

 يكون عرض البقعة المركزية

 L2 2.5cm  حدد،d . 

 

 

  2012سنة  –العلوم الفيزيائية الدورة االستدراكية 
 ر فيتستعمل أشعة الالز

 مجاالت متعددة كالصناعة

 المعدنية وطب العيون

 وتوظف كذلك... والجراحة

 لتحديد البعاد الدقيقة

 .لبعض األجسام

 يهدف هذا التمرين إلى تحديد

 طول موجة كهرمغناطيسية

 وتحديد قطر سلك معدني رفيع

 .باعتماد ظاهرة الحيود

 

على صفيحة بها شق راسي عرضه  λموجتها  نسلط بواسطة منبع الزر ، حزمة ضوئية أحادية اللون طول

a 0.06mm  فنشاهد ظاهرة الحيود على شاشة رأسية توجد على المسافة،D 1.5m  من الصفيحة ن يعطي

1Lقياس عرض البقعة الضوئية المركزية القيمة  3.5cm . 

 .لكي تحدث ظاهرة الحيود aاذكر الشرط الذي ينبغي أن يحققه عرض الشق (1

 ما هي طبيعة الضوء التي تبرزها هذه التجربة ؟( 2

.ثم أحسب  aو Dو  1Lبداللة  λأوجد تعبير ( 3 λ ( نعتبرtanθ θ  بالنسبة لزاويةθ صغيرة) 

مثبتا على حامل، فنعاين على الشاشة بقعا ضوئية  dنزيل الصفيحة ونضع مكانها بالضبط سلكا معدنيا رفيعا قطره ( 4

1Lكالسابقة ، حيث عرض البقعة المركزية في هذه الحالة هو  2.8cm د القطر ، حدd. 
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في طليعة أبرز العلماء األوائل الذين تناولوا بالدراسة الضوء وطبيعته ، ( هجرية 430 – 354) يأتي الحسين بن الهيثم 

مرات ، ولم يظهر أي عالم  مرجعا أساسيا في هذا المجال بحيث ترجم إلى الالتينية أكثر من خمس" المناظر "ويعذ كتابه 

إسحاق نيوتن بنظريته : آخر في علم الضوء يعتد به ، بعد ابن الهيثم ، إال في القرن السابع الميالدي حيث جاء العالمان 

 : الجسيمية للضوء والفيزيائي والفلكي الهولندي 

 .كريستيان هويجنز بنظريته الموجية 

 .لضوء وتوظيفها لتحديد قطر شعرة يهدف هذا التمرين إلى دراسة بعض خاصيات ا

: سرعة انتشار اضوء في الفراغ  --  :معطيات 
8

C 3 .10 m/ s   --  ثابتة بالنك :
34

h 6.63 .10 J.s
   --   

19
1eV 1.6 .10 J

 . 

 ننجز تجربة حيود الضوء بواسطة منبع الزر أحادي

 ، نضع على بعد بضع λغ اللون طول موجته في الفرا

 وعلى المسافة aمن هذا المنبع سلكا رفيعا قطره سنتمترات 

D 5.54m  من شاشةE  ( .1-الشكل . ) 

 نضيء السلك بواسطة منبع الالزر فنالحظ على( 1

 . Lنرمز لعرض البقعة المركزية بالرمز . بقعا للحيود الشاشة  
 ما طبيعة الضوء التي تبرزها ظاهرة الحيود ؟( 1.1

,a: بداللة  λأوجد تعبير طول الموجة ( 2.1 L,D  

 حدبين وسط البقعة المركزية وأ θعلما أن تعبير الفرق الزاوي 

يها هو طرف
λ

θ
a

  (. نعتبرθ  زاوية صغيرة. ) 

 نستعمل أسالكا ذات أقطار مختلفة ونقيس بالنسبة لكل سلك ( 3.1

 للبقعة المركزية ، نحصل على المنحنى الوارد في   العرض 

: بداللة   والذي يمثل تغيرات العرض  2-الشكل
1

a
 . 

  λ.الضوئية باستغالل المبيان ، حدد طول الموجة ( 1.3.1

 للفوتون المطابقة E، الطاقة  eVأحسب بالوحدة ( 2.3.1

 .لهذه الموجة الضوئية 

 نقوم بنفس التجربة ونضع مكان السلك بالضبط شعرة( 2

'Lرض البقعة المركزية المالحظة على الشاشة القيمة ى قياس عأعط.  dقطرها  42mm . 

 .للشعرة  dحدد ، باستعمال المبيان ، القطر 

 

 

 

 

 

 تحديد قطر خيط رفيع   2010لوم الرياضية الدورة االستدراكية لعا
 .ث تظهر ظاهرة الحيود عندما يصادف الضوء حاجزا رقيقا ، فإنه الينتشر وفق خط مستقيمي ، حي

 .يمكن استعمال ظاهرة الحيود لتحدبد قطر سلك أو خيط رفيع 

بين وسط البقعة المركزية وأول بقعة مظلمة بالعالقة  θيعبر عن الفرق الزاوي  :معطيات 
λ

θ
a

 حيث : 
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-- λ لموجة و طول اa  عرض الشق أو قطر الخيط. 

سرعة انتشار الضوء في الهواء  --
8

c 3 .10 m/ s . 

 حيود الضوء ( 1
 ننجز تجربة الحيود باستعمال ضوء أحادي اللون تردده 

14
ν 4 .44 .10 Hz  .نضع على بعد سنتمترات من المنبع 

 شاهد شكل الحيود، ت aالضوئي صفيحة بها شق رأسي عرضه 

Dعلى شاشة رأسية توجد على بعد  50cm  من الشق. 

 يتكون شكل الحيود من بقع ضوئية توجد وفق اتجاه عمودي على

 تتوسطها بقعة ضوئية مركزية أكثر اضاءة الشق  

1Lعرضها  0.67cm .  (1-الشكل. ) 

 تبرزها هذه التجربة ؟  ماهي طبيعة الضوء التي( 1.1

 . a، أحسب  cو  νو  Dو  1Lبداللة  aأوجد تعبير ( 2.1

 نضع بين الصفيحة والشاشة قطعة زجاج على شكل متوازي ( 2

 . 2-المستطيالت كما يبين الشكل

 المستعمل سابقا األحادي اللون  بالنسبة للضوءمعامل انكسار الزجاج 

nهو  1.61  .نالحظ على الشاشة أن عرض البقعة الضوئية 

 . nو  1Lبداللة   2Lأوجد تعبير .  2Lالمركزية يأخذ قيمة 

  خيط نسيج العنكبوت نحديد قطر( 3
يحة ، ونضع مكان الشق خيطا رأسيا من والصفنحتفظ بالمنبع الضوئي  والشاشة في موضعيهما ، نزيل القطعة الزجاجية 

3Lنقيس عرض البقعة المركزية على الشاشة فنجد . نسيج العنكبوت  1.00cm  . حدد القطرd  لخيط العنكبوت. 

  
 

 

 

 

 


