ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺜﺎﻨﻭﻱ

ﺠﺫﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻭﻡ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ

ﻓﻴﺯﻴﺎﺀ

ﺍﻹﺭﺴﺎل ٣

ﺍﻝﻀﻭﺀ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻠﻭﻥ
األھـــداف
ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ – ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
• ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻀﻭﺀ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻭﺸﻭﺭ.
• ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻴﻔﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻐﻴﺭ
ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻻﻨﻜﺴﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﻠﻭﻥ.
• ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻀﻭﺀ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
ﺸﺒﻜﺔ.
•ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻠﻭﻥ
ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ

ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ

ﻴﺩﻋﻰ

ﻁﻭل

ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ.

مؤشرات الكفاءة
ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻜل ﺇﺸﻌﺎﻉ ﻀﻭﺌﻲ ﻤﻌﻴﻥ
ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻠﻭﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻤﺤﺩﺩ

ﺒﻌﺩﺩ ﻴﺴﻤﻰ :ﻁﻭل ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ

عندما يصل الضوء األبيض على قرض
مضغوط ،فيحدث تبدد للضوء األبيض
باالنعكاس.
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 //ﺘﺒدد اﻝ ﻀوء ا ﻷ ﺒﻴض ﺒ واﺴطﺔ ﻤ و ﺸور
/

تجھيز يسمح بمشاھدة تبدد الضوء األبيض بموشور

ﻨﻼﺤظ أن :
• ﻴﻨﺤرف اﻝﻀوء اﻝﺼﺎدر ﻤن اﻝﻤﺼﺒﺎح ﻤن ﻤﺴﺎرﻩ اﻷﺼﻠﻲ ﻝﻤﺎ ﻨدﺨل ﺨﻼﻝﻪ ﻤوﺸور.
• اﻝﻀوء اﻝﻤﺴﻠط ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﺸﺔ ﻤﻠون ﻜﺄﻝوان اﻝﻘوس ﻗزح.

ﻨﺴﻤﻲ ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة ﺘﺒدد اﻝﻀوء اﻷﺒﻴض.
ﻜﻤﺎ ﻨﺴﻤﻲ طﻴف اﻝﻀوء اﻝﺒﻴض اﻝﺸﻜل اﻝﻤﻠون اﻝﻤﺸﺎﻫد
ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﺸﺔ ) .اﻝﺸﻜل أذﻨﺎﻩ(.

ﻁﻴﻑ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﺍﻷﺒﻴﺽ)ﻤﺘﻭﺍﺼل(

ظاھرة طبيعية يتجلى فيھا تحلل ضوء
الشمس بواسطة قطرات ماء المطر .
يتشكل القوس قزح لما تضاء شتاء
خفيفة بضوء الشمس ،و يظھر عندما
نعطي الظھر للشمس الواقع على
ارتفاع معتبر

ﻻﺤظﺔ
ﻨﻌوض اﻝﺘﺠﻬﻴز اﻝﺴﺎﺒق )ﻤﻨﺒﻊ ﻀوء أﺒﻴض( ﺒﻤﻨﺒﻊ ﻀوء ﻝﻴزر )ﻫﻠﻴوم -ﻨﻴون( ﻓﻨﺸﺎﻫد
ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﺸﺔ ﺒﻘﻌﺔ ﻀوﺌﻴﺔ واﺤدة ﻝوﻨﻬﺎ ﻜﻠون اﻝﺸﻌﺎع اﻝوارد أي ﺤﻤرة وﻝﻴس ﻤﺠﻤوﻋﺔ
ﻤن أﻝوان ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ب -ﻀوء وﺤﻴد اﻝﻠون و ﻀوء ﻤﺘﻌدد اﻷﻝوان
• ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻀوء اﻝﺼﺎدر ﻋن اﻝﻠﻴزر ﺒواﺴطﺔ ﻤوﺸور و ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﺎل ﻋن ﻫذا
اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻀوء أﻨﻪ و ﺤ ﻴ د ا ﻝ ﻠون أو أﻨﻪ ﻤﺘﺸﻜل ﻤن ﺸﻌﺎع و ﺤ ﻴد ا ﻝ ﻠون.
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• و ﺒﺎﻝﻌﻜس ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻀوء اﻷﺒﻴض ﺘﺘواﺠد إﺸﻌﺎﻋﺎت وﺤﻴدة اﻝﻠون ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘواﻓق
ﻤﺨﺘﻠف اﻷﻝوان اﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﺸﺔ ،و ﻴﻘﺎل ﻋﻨﻪ ﻤﺘﻌدد ا ﻷ ﻝ وان .

ﻤﻼﺤظﺔ:
ﺒﻌض اﻷﻀواء ﻗد ﺘﺒدو ﻝﻨﺎ ﻤﻠوﻨﺔ و ﻝﻜن ﻏﻴر وﺤﻴدة اﻝﻠون ،ﻓﻴﻤﻜن ﻋﻨدﺌذ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
ﺒﻤوﺸور ،ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن أﻀواء ﻤﺘﻌددة اﻷﻝوان.

 /Ⅲكيف نميز شعاع وحيد اللون

ﻻء ﻴرﻤز ﻝﻬﺎ ﺒـ ).(٠λ
ﻝﻜل طول ﻤوﺠﺔ ﻴواﻓﻘﻬﺎ ﻝون ﻤﻌﻴن.
ﻓﻲ اﻝوﺤدة اﻝدوﻝﻴﺔ وﺤد طول اﻝﻤوﺠﺔ ﻫو اﻝﻤﺘر)م( و ﻝﻜن ُﻴﺴﺘﻌﻤل ﻋﻤوﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﺤت
اﻝﻤﻀﻌﻔﺎت:
–6
–9
1 µ.m = 10 m ; 1n.m = 10 m.
 /Ⅳﻤﺠﺎﻻت طول اﻝ ﻤ وﺠﺔ.
أ -اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤرﺌﻲ
n.mأطوال اﻝﻤوﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﻼء ﻝﻺﺸﻌﺎﻋﺎت اﻝﻤرﺌﻴﺔ ﺒﻌﻴن اﻹﻨﺴﺎن ﺘﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن ٤٠٠
n.mو ٧٥٠

نھاية حدية للمرئي

نھاية حدية للمرئي
تحت
الحمراء

فوق
بنفسجي

(n.m) λ
٦٥٠٧٠٠

٥٥٠ ٦٠٠

 //ﺘ ﺤ ﻠﻴل اﻝ ﻀوء اﻷ ﺒﻴض ﺒ واﺴطﺔ ﺸﺒﻜﺔ
/
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• اﻝﺸﺒﻜﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن ﺸﻘوق ﻀﻴﻘﺔ ،ﻤﺘوازﻴﺔ و ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ اﻷﺒﻌﺎد ﻓﻴﻤﺎ
ﺒﻴﻨﻬﺎ.

F

• ﺒﻌد ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻜل اﻝﻤﻘﺎﺒل ،ﺤﻴث:

R

Eا

S

) (Sﻤﻨﺒﻊ ﻝﻀوء أﺒﻴض و ) (Fﺸق ﻤﻨﺒﻌﻲ ﻀوﺌﻲ(R) ،
ﺸﺒﻜﺔ و ) (Eﺸﺎﺸﺔ.
• ﻨﻼﺤظ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﺸﺔ ﺼورة ﺒﻴﻀﺎء ﻝﻠﺸق ) (Fوﻋﻠﻰ
ﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ أطﻴﺎف ﻤﺘواﺼﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل أﻝوان اﻝطﻴف.
ﺤدث ﺘﺒدد ﻝﻠﻀوء اﻷﺒﻴض ﺒواﺴطﺔ اﻝﺸﻘوق اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وأدى ﻫذا إﻝﻰ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻀوء.
• ﺒﺎﺴﺘﺒدال اﻝﻀوء اﻷﺒﻴض ﺒﻤﺼﺒﺎح زﺌﺒﻘﻲ  ،ﻤﺜﻼ،

طيف الضوء أبيض معطى
بواسطة شبكة .نشاھد يمينا و
يسار صورة الشق ،عدة أطياف
متواصلة

ﻨﻼﺤظ ﺘﺸﻜل أطﻴﺎف ﺨطوط.
ﻴﻘﺎل ﻋن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻀوء ﻤﺘﻌدد ا ﻷ ﻝ وان .
• أﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻀوء اﻝﻠﻴزر ﻓﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺨط واﺤد .

 /Ⅵﻗ رﻴﻨﺔ اﻻﻨﻜﺴﺎر و طول اﻝ ﻤ وﺠﺔ

عدة أطياف خطوط لضوء
مصباح زئبقي

اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻗرﻴﻨﺔ اﻨﻜﺴﺎر وﺴط ﺸﻔﺎف ﻤﻌﻴن
وطول اﻝﻤوﺠﺔ ﻫﻲ:
 λوسط =

λ

خالء

n

و ﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن ﻗﻴﻤﺔ طول اﻝﻤوﺠﺔ ﻹﺸﻌﺎع ﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒوﺴط

عدة أطياف خطوط لضوء
معطاة بواسطة ﺸﺒﻜﺔ.
اﻝﻠﻴزر.
اﻻﻨﺘﺸﺎر.

ﻓﻤﺜﻼ ،طول ﻤوﺠﺔ اﻝﻀوء اﻝﺼﺎدر ﻋن اﻝﻠﻴزر ﻤن اﻝﻨوع ) (He-Neﻫﻲ
 n.m ٦٣٢,٨ﻓﻲ اﻝﺨﻼء أو اﻝﻬواء .وﺘﺼﺒﺢ ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ  n.m ٤٧٨,٣ﻓﻲ اﻝﻤﺎء.
• ﻓﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ ﻨﻼﺤظ أﻨﻪ :
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ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺴﻠط ﺤزﻤﺔ ﻀوﺌﻴﺔ رﻗﻴﻘﺔ ﻤن ﻀوء أﺒﻴض ﻋﻠﻰ اﻝﺤرف اﻝﻤﺴﺘوي ﻝﻤﻨﻘﻠﺔ زﺠﺎﺠﻴﺔ
ﺒزاوﻴﺔ ورود ﻜﺒﻴرة ﻓﺈن زواﻴﺎ اﻻﻨﻜﺴﺎر ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻹﺸﻌﺎﻋﺎت اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻀوء اﻷﺒﻴض
ﺘﻜون ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،إﻨﻤﺎ ﺘﻜون ﻝﻬذﻩ اﻹﺸﻌﺎﻋﺎت:
 ﻨﻔس ﻗرﻴﻨﺔ اﻝﻬواء وﻨﻔس زاوﻴﺔ اﻝورود ﻓﻲ ﻤﺴﺘوي اﻝورود. زواﻴﺎ اﻨﻜﺴﺎر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوي اﻻﻨﻜﺴﺎر.ﺘﺘ ﻌﻠق ﻗ رﻴﻨﺔ اﻻﻨﻜﺴﺎر ﻝ وﺴط ﺸﻔﺎف ،ﻏﻴر ا ﻝ ﻬ واء،
ﺒ طول ﻤوﺠﺔ ا ﻹ ﺸﻌﺎع اﻝ ﻀوﺌﻲ ا ﻝذي ﻴﺨﺘرق ﻫذ ا ا ﻝ وﺴط .
ﻻﺤظﺔ:
ﻴﻤﻜن ﺘﻤﻴﻴز ﺸﻌﺎع ﻀوﺌﻲ وﺤﻴد اﻝﻠون ﺒﻤﻘدار ﺜﺎن ،ﻫو اﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴن ﺴرﻋﺔ اﻝﻀوء ﻓﻲ
اﻝﺨﻼء وطول ﻤوﺠﺘﻪ  ،ﻴدﻋﻰ ا ﻝ ﺘ واﺘر ) (fو ﻴﻘدر ﺒﺎﻝﻬﻴرﺘز).(Hertz
c
λ

وﻋﻠﻴﻪ:
• ﻴواﻓق ﻜل ﺘواﺘر )ن( ﻝون ﻤﻌﻴن.
• ﻤﺠﺎل ﺘواﺘرات اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤرﺌﻲ:
ﻫو ﻗﻴم ﺘواﺘرات اﻹﺸﻌﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ
ﺘﻌطﻲ اﻷﻝوان اﻝﻤﺤﺼورة ﺒﻴن

= f
نھاية حدية للمرئي

نھاية حدية للمرئي
تحت
الحمراء

٣,٧٥ f×1014
)(Hertz

اﻝﻠون اﻝﻔوق ﺒﻨﻔﺴﺠﻲ وﺘﺤت اﻝﺤﻤراء.
)أﻨظر اﻝﺸﻜل(.

52

فوق
بنفسجي

٥

٦

٧,٥

األولى ثانوي

جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

فيزياء

اإلرسال ٣

• أﺘﺄﻜد ﻤن ﻤﻌ ﻠوﻤﺎﺘﻲ ا ﻝ ﻨظ رﻴﺔ
 ١أﺠب ﺒﺼ ﺤ ﻴﺢ أم ﺨطﺄ
أ -ﻴﺤﺘوي ﻀوء اﻝﻨﻬﺎرﻋﻠﻰ إﺸﻌﺎﻋﺎت ﻏﻴر ﻤرﺌﻴﺔ.
ب -ﺘﺘراوح أطوال اﻝﻤوﺠﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠﺎل اﻝﻤرﺌﻲ ﺒﻴن  ٤٠٠و .n.m ٨٠٠
ﺠـ -طول ﻤوﺠﺔ اﻝﻀوء اﻷﺤﻤر ،ﻓﻲ اﻝﺨﻼء أﺼﻐر ﻤن طول ﻤوﺠﺔ اﻝﻀوء اﻷزرق.
 ٢أﺤﺴب ﺘواﺘر ﺸﻌﺎع ﻀوﺌﻲ ذي ﻝون ﺒرﺘﻘﺎﻝﻲ طول ﻤوﺠﺘﻪ .n.m ٥٨٥ = λ
 ٣أﺤﺴب طول اﻝﻤوﺠﺔ ،ﻓﻲ اﻝﺨﻼء ،ﻝﺸﻌﺎع ﻀوﺌﻲ ﺘواﺘرﻩ:
f = 1,0 . 10 13 Hertz
ﻫل ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤرﺌﻲ ؟
 ٤أﻜﻤل اﻝ ﻜﻠﻤﺎت اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ
أ -طﻴف ﻀوء اﻝﺸﻤس ﻋﺒﺎرة ﻋن طﻴف...
ب -طول ﻤوﺠﺔ ﻀوء أﺤﻤر ،ﻓﻲ اﻝﺨﻼء ،أ ....ﻤن طول ﻤوﺠﺔ ﻀوء ﺒﻨﻔﺴﺠﻲ.
ﺠـ -طول ﻤوﺠﺔ اﻷﺸﻌﺔ ﻤﺎ ﺘﺤت اﻝﺤﻤراء ،ﻓﻲ اﻝﺨﻼء ،أ .....ﻤن طول ﻤوﺠﺔ اﻷﺸﻌﺔ
اﻝﻤرﺌﻴﺔ.
د -ﻨﻤﻴز ﻀوء وﺤﻴد اﻝﻠون ﺒـ  ......أ و ﺒـ.....
و -ﻴﻘدر طول اﻝﻤوﺠﺔ ﻝﻺﺸﻌﺎﻋﺎت اﻝﻤرﺌﻴﺔ ﺒـ Nanometre؛ 1n.m = …m

ﺘﻤ رﻴن/١
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ﺘﻌطﻰ ﻓﻲ اﻝﺠدول أدﻨﺎﻩ أطوال ﻤوﺠﺎت ﻓﻲ اﻝﺨﻼء ﻝﺜﻼﺜﺔ أﻀواء ﻤﻘدرة ﺒﺎﻝﻨﺎﻨو.م( :
٤٨٦,١ ٥٨٣,٣ ٦٥٦,٣ (n.m) λ
ﻴواﻓق أﺤدﻫﺎ اﻝﻠون اﻷﺼﻔر واﻵﺨر اﻝﻠون اﻷزرق و اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻠون اﻷﺤﻤر.
أﻗرن ﺒﻜل طول ﻤوﺠﺔ ﻝوﻨﻬﺎ.
ﺘﻤ رﻴن /٢
طول ﻤوﺠﺔ اﻝﻀوء اﻷزرق اﻝﻔﺎﺘﺢ ﻓﻲ اﻝﺨﻼء ﻫﻲ.n.m ٥٠٠ :
أﺤﺴب اﻝﺘواﺘر اﻝﻤواﻓق ﻝﻬذا اﻝﻀوء.
ﺘﻤ رﻴن /٣
طول ﻤوﺠﺔ ﻀوء أﺤﻤر ﻫو  n.m ٦٨٠ﻓﻲ اﻝﺨﻼء.
أ -أﺤﺴب ﺘواﺘرﻩ.
ب -ﻴﻨﺘﺸر ﻫذا اﻝﻀوء ﻓﻲ زﺠﺎج ﻗرﻴﻨﺘﻪ . ١,٥٠ = n
ب -١أﺤﺴب ﺘواﺘرﻩ ﻓﻲ اﻝزﺠﺎج.
ب -٢ﻫل ﻴﺘﻐﻴر ﻝون اﻝﻀوء ﻓﻲ اﻝزﺠﺎج ؟
ب -٣أﺤﺴب ﺴرﻋﺔ اﻨﺘﺸﺎرﻩ.
ﺘﻤرﻴن  /٤إﻝﻴك اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:
اﻝﻤﻨﺒﻊ
 (n.m)λﻓﻲ اﻝﺨﻼء
اﻝﺘواﺘر )(Hertz

١

٣

٢

٥١٠

٤

٥

٧٠٠
١٠ .٤

١٤

١٠ .٨

١٢

اﻝﻤﺠﺎل

ﺒﻴن إﻝﻰ أي ﻤﺠﺎل )ﻤرﺌﻲ ،ﻓوق ﺒﻨﻔﺴﺠﻲ ،ﺘﺤت اﻷﺤﻤر( ﻴﻨﺘﻤﻲ اﻝﻀوء اﻝﺼﺎدر ﻋن
ﻤﻨﺒﻊ وﺤﻴد اﻝﻠون و أﻜﻤل اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق.
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اإلرسال ٣

فيزياء

ﺘﻤرﻴن /٥
إن ﺘﺒدد اﻝﻀوء ﺒواﺴطﺔ ﻤوﺸور ﻴﻨﺘﺞ ﻋن ﺘﻐﻴر اﻝﻘرﻴﻨﺔ ﺤﺴب طول اﻝﻤوﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﻼء
ﻝﻠﻀوء اﻝذي ﻴﺨﺘرﻗﻪ.
ﻗرﻴﻨﺔ اﻝزﺠﺎج ) (nBﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻀوء أزرق أﻜﺒر ﻤن اﻝﻘرﻴﻨﺔ ) (nRاﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻝﻀوء أﺤﻤر.
ﻴﺴﻘط ﺸﻌﺎع ﻀوء أﺒﻴض ﻋﻠﻰ اﻝﺴطﺢ اﻝﻔﺎﺼل
)ﻫوا -زﺠﺎج( ﻝﻤوﺸور ﺒزاوﻴﺔ ورود ).(i1

و١

 .١ﻗﺎرن زاوﻴﺘﺎ اﻻﻨﻜﺴﺎر ) (i2R)، (i2Bاﻝﻤواﻓﻘﺘﺎن ﻝﻠﻘرﻴﻨﺘﻴن.
 .٢أرﺴم ﺒﺎﻝﺘﻘرﻴب ﺸﻌﺎﻋﺎ اﻻﻨﻜﺴﺎر.

زجاج

ھواء

 .٣ﻴﺼل اﻝﻀوء ﺒﻌد ذﻝك إﻝﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤوﺸور ﻓﻴﺼﺎب ﺒﺎﻨﻜﺴﺎر ﺜﺎﻨﻲ.
ﺒﺈﺘﺒﺎع ﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ ﻝرﺴم ﺸﻌﺎﻋﺎ اﻝﺒروز ﻤن اﻝﻤوﺸور.
ﻤﺎذا ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ ؟
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