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  باك عـلـوم 2  ضوئيـة انـتـشـار مـوجـة  02تمارين   فيزياء

   

  
  

  :النظرية الموجية للضوء 
  

  .الضوءبعض األفكار المرتبطة بطبيعة التاريخي ل تطورالعن النص التالي بشكل مقتضب يتحدث 
بين انتشار موجة على سطح  قابلعلى الت ستنادايقول إن للضوء طبيعة موجية ا)  Hygens  )1629 – 1695هويغنز 

  .الماء وانتشار موجة صوتية
  :المالحظات التالية مبررات في لها تجد ، الطبيعة الموجية للضوء  Hygensبالنسبة للفيزيائي 

  ".فيه الضوءينتشر الصوت ال ينتشر في أنبوب مفرغ من الهواء بينما " -
  ". L’etherيجسد الضوء بحركة مادة توجد بيننا وبين الجسم المضيء ، هذه المادة تسمى اإلثير " -
،بل وحتى عندما تكون هذه مختلفة  و عندما يأتي الضوء من اتجاهات ، ينتشر الضوء في جميع االتجاهات"  -

  ".الموجات الضوئية تمر دون أن يعرقل بعضها البعض ذهه االتجاهات متعاكسة ،فإن
  ".الهواء فيكرة أو سهم ،مثل انتقال مادةالتم بانتقال ن يانتشار الضوء انطالقا من جسم مضيء ال يمكن أ" -
  

Fresnel  )1788-1827  (  
  .للضوءاهتم بدراسة ظاهرة ظالل األجسام واالنتشار المستقيمي 

  .ظاهرة حيود الضوء طة وسائل جد بدائية ، اكتشف واستغلبواس
،استطاع تجميع فتحة وبواسطة عدسة مكونة من قطرة عسل وضعها على ال.في صفيحة نحاس ةصغير فتحةأنشأ 

  .أشعة الشمس على سلك من حديد
  Physique et physiciensقتطفات من كتاب م                                                                        

  
  

  .النص السابقبأسئلة متعلقة : الجزء األول 
 :  Hygensالنص الخاص ب  .1

 عند مقارنته موجة ضوئية بموجة ميكانيكية ؟ Hygensما هو الخطأ الذي ارتكبه  .1.1
 .عامتين للموجاتخاصيتين  Hygensاستخرج من نص  .1.2

 :  Fresnelالنص الخاص ب .2
 هل أشعة الشمس أحادية أو متعددة اللون ؟.أشعة الشمس للقيام بتجربته  Fresnelاستعمل .2.1
  .سلكا من حديد إلنجاز تجربة حيود الضوء Fresnelاستعمل    .2.2

هي رتبة قدر هذا القطر علما أن  ؟ في حالة الجواب باإليجاب ،ما هل لقطر السلك تأثير على ظاهرة الحيود
  .800nmو  400nmطول موجةاإلشعاعات المرئية محصورة بين 

  .منبعث من منبع الزر  λنقوم بتجربة حيود ضوء أحادي اللون طول موجته 
لقطر  aنرمز بالحرف .ض السنتمترات من المنبع، نضع على التوالي أسالكا رأسية قطر كل منها معلومععلى بعد ب

نقيس عرض البقعة المركزية .من موضع السلك D=1,60mنالحظ شكل الحيود على شاشة تقع على المسافة .السلك
للحزمة  θاب قيمة الفرق الزاوي انطالقا من القياسات ومن المعطيات ، يمكن حس.المحصل عليها بالنسبة لكل سلك

  ).التالي  1أنظر الشكل .( المحيدة

  .حيود الضوء :  الثاني  الجزء

  01 مـوضـوع الـ
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tgθصغيرة جدا ، نكتب العالقة   θقيمة  .1 θ≃  حيث ،θ  بوحدة الراديانrad . أوجد العالقة بينθ  ، L و D  التي تمكن  ، و
 .لكل سلك   θمن حساب قيمة  

 . aو  θ ،λحدد وحدة كل من . aو  θ ،λأعط العالقة بين  .2

)θ=fنمثل المبيان  .3 1

a
 . 2المحصل عليه في السؤال  θبين أن هذا المبيان يتوافق مع تعبير . 2المحصل عليه في الشكل   (

  : حدد من بين طول الموجات التالية ، طول موجة الضوء المستعمل  .4
570nm                        ،570cm                                 ،570μm                        ،570mm . 

،ظهور األلوان في  2،لكن بضوء أبيض ،نالحظ حيودا باأللوان ، فسر باستعمال السؤالمرة أخرى إذا أعدنا نفس التجربة  .5
  .الحيود
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