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رقم المذكرة :
الوحـدة  :الضوء األبيض والضوء وحيد اللون

المستـوى 1 :ج م عل تك .
المجـال  :الظواھرالضوئية .

  :
 -1ﻣﺎذا ﻳﺨﻔﻲ اﻟﻀﻮء اﻷﺑﻴﺾ ؟
 -2ﻛﻴﻒ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻮان ﻣﻦ اﻟﻀﻮء اﻷﺑﻴﺾ ؟ .
 -3ﻛﻴﻒ ﻧﻌﺮف درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﻌﻴﺪ ؟.

 ء :
 توظيف قوانين االنكسار لتفسير ظاھرة تبدد الضوء . التمييز بين الضوء المركب والضوء البسيط . تمييز إشعاع معيّن وحيد اللون في وسط محدد بمقداريسمى "طول الموجة".
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 -1-2ﺗﺒﺪد اﻟﻀﻮء اﻷﺑﻴﺾ ﺑﺎﻟﻤﻮﺷﻮر .
 -2-2ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻀﻮء اﻷﺑﻴﺾ .
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 -1-3ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺿﻮء اﻟﻠﻴﺰر .
 -2-3اﻟﻀﻮء اﻟﻤﺮﻛﺐ و اﻟﻀﻮء وﺣﻴﺪ اﻟﻠﻮن .
 -3-3ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻻﻧﻜﺴﺎر ﺑﻠﻮن اﻹﺷﻌﺎع .
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 ﻣﻮﺷﻮر  ،ﻣﺼﺒﺎح  ،ﺿﻮء ﻟﻴﺰر . اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ : 1.5 ....... (1ﺳﺎ .
1.5 ....... (2ﺳﺎ .
 2. ....... (3ﺳﺎ  +ﺗﻘﻮﻳﻢ .

@?> :
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻓﻮاج واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻮى. اﻗﺘﺮاح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﻣﻊ اﺧﺘﻴﺎر أﺳﻠﻮب ﻋﻠﻤﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦﻓﻲ وﺿﻌﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ .
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 -أﻧﻈﺮ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺨﺒﺮي .

 - : C* +اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ  – .اﻟﻤﻨﻬﺎج  – .اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ
 -ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  – .أﻧﺘﺮﻧﺎت .
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أ( ظاھرة قوس قزح  :عند بزوغ الشمس بعد سقوط المطر  ،نالحظ ظاھرة في الطبيعة .

س /1ماذا نسمي ھذه الظاھرة ؟  ........ج /1تسمى ظاھرة قوس قزح .
س /2من أين تأتي ألوان قوس قزح ؟  .......ج /2تأتي ألوان قوس قزح من خالل سقوط أشعة الشمس على
قطرات المطر العالقة في الجو  ،حيث تلعب دور موشور
فتحلل ضوء الشمس الى شريط ملون بعدة الوان .
س /3أذكر األلوان المشكلة لقوس قزح  ،وكيف تسمى ؟
ج /3األلوان المشكلة لقوس قزح ھي  :األحمر  ،البرتقالي  ،األصفر  ،األخضر  ،األزرق  ،النيلي  ،البنفسجي.
 تسمى ألوان قوس قزح طيف الضوء األبيض .ب( األلوان على سطح القرص المضغوط  :عند النظر إلى وجه قرص مضغوط )  ( CDالمعرض لضوء الشمس أو مصباح .

س /1ماذا نالحظ ؟  ..........ج /1نالحظ تشكل شريط من األلوان كما في ظاھرة قوس قزح .
س /2أذكر األلوان المشكلة للشريط المالحظ على سطح القرص .
ج /2األلوان المشكلة لقوس قزح ھي  :األحمر  ،البرتقالي  ،األصفر  ،األخضر  ،األزرق  ،النيلي  ،البنفسجي.
جـ( نتيجـة  :إن مصدر األلوان السابقة ھو دوما ضوءا مركبا  ،مثل الضوء البيض للشمس الذي نتعامل معه كثيرا كمصدر للضوء
في كثير من التجارب  ،وأن ھذه األلوان التي نراھا ھي نتيجة لتحليل الضوء األبيض  ،وتتشابه في مظھرھا من حيث
وجود األلوان المعروفة لقوس قزح .
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 -1-2ﺗﺒﺪد اﻟﻀﻮء اﻷﺑﻴﺾ ﺑﺎﻟﻤﻮﺷﻮر :
أ( تجربــة  :نسقط حزمة ضوئية متوازية من مصدر للضوء األبيض على احد وجھي موشور  ،ونظبطه بحيث تخرج
الحزمة من الوجه اآلخر  ،ثم نعترضھا بشاشة كما بالشكل المقابل .
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س /1ماذا تالحظ ؟
ج /1نالحظ بروز حزمة ضوئية ملونة ) مقزحة ( من الموشور .
س /2ماھي األلوان المتحصل عليھاعلى الشاشة ؟ وكيف تسمى  ،ثم مثلھا ؟
ج /2تتشكل على الشاشة سبعة ألوان كما في قوس قزح وھي  :األحمر  ،البرتقالي  ،األصفر  ،األخضر  ،األزرق ،
النيلي  ،البنفسجي  ،ونسمي ھذه األلوان طيف الضوء األبيض .
 التمثيل ............................................................................................ :س /3نضع أمام الحزمة الضوئية الواردة مرشحا لونيا احمرا  ،ماذا تشاھد على الشاشة ؟ وأين تسقط الحزمة البارزة ؟
ج /3نالحظ على الشاشة بقاء اللون االحمر واختفاء بقية االلوان ) يمتصھا المرشح (  ،ويكون موضع الحزمة الحمراء تماما
عند موضعھا في التجربة السابقة ) حالة الطيف الكامل ( .
ب( نتيجـة  - :عندما يعترض الموشور ضوءا ابيضا  ،فانه يعطي ألوانا تكون " طيف الضوء األبيض " وتسمى
ھذه الظاھرة " تبدد الضوء " .
 مصدر الوان الطيف ھو الضوء األبيض  ،ونقول انه ضوء مركب . تبرز ھذه األلوان من الموشور وفق ترتيب معين  ،والضوء األحمر ھو اللون الذي يحدث له اقل انحراف والضوءالبنفسجي اكبر انحراف .
 -2-2ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻀﻮء اﻷﺑﻴﺾ :
يمكن اعادة تركيب الضوء االبيض بعدة طرق أھمھا :
أ( استخدام قرص نيوتن :

نأتي بقرص نيوتن الملون ونقوم بتدويره بسرعات متفاوتة  ،فنالحظ ضوء ابيض قليل االضاءة
) يميل الى الرمادي ( وھذا يعود الى شدة الضوء المنعكس من القرص  ،والمشھد المالحظ ھو
تركيب األلوان حيث تتحسس العين لھذا التركيب .
ب( استخدام موشور وعدسة  :نحقق التركيب التجريبي التالي :
نحصل على الطيف المستقبل على الشاشة بدون عدسة  ،ثم نستخدم العدسة التي توضع
في وضع معين وبتحريك الشاشة أو العدسة نحصل على الضوء المركب أي الضوء األبيض
على الشاشة .
جـ( استخدام موشور ين وعدسة  :نحقق التركيب التجريبي التالي :
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في ھذه الطريقة نستخدم ظاھرة تقريب الحزمة الضوئية البارزة من الموشور األول بواسطة
العدسة التي يتم تركيبھا من جديد بواسطة الموشور الثاني  ،والمخطط التجريبي مبني على
تناظر التركيب وعلى مبدأ الرجوع العكسي للضوء  ،إذ يمكن توجيه الحزمة الضوئية بأي اتجاه نريد .
في ھذه التجربة يحدث تبدد أو تحليل الضوء األبيض بواسطة الموشور األول ثم الحصول على حزمة
متقاربة للضوء البارز ثم تركيب الضوء بالموشور الثاني من جديد  ،فنشاھد عمليتي التحليل والتركيب .
د( نتيجـة عامــة  :من التجارب السابقة نستنتج انه يمكن تحليل الضوء األبيض إلى ألوان  ،والعكس يمكن تركيب األلوان
للحصول على الضوء األبيض .
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 -1 -3تحليل ضوء الليزر :
* تجربــة  :نسقط حزمة ضوئية من ضوء الليزر ) األحمر مثال ( على احدي وجھي موشور كما ھو موضح في الشكل التالي :

 نالحظ أن طيف ضوء الليزر األحمر الوارد يبرز دون أن يتبدد .نتيجة  :نسمي ضوء الليزر " ضوء أو إشعاع وحيد اللون " أو ضوءا بسيطا  ،وھو يختلف عن الضوء الناتج عن الترشيح
والذي يبدو بلون واحد فھو ضوء مركب من عدة ألوان متقاربة .
 -2-3الضوء المركب و الضوء وحيد اللون :
من الدراسة السابقة وجدنا أن الضوء األبيض يعطي طيفا متصال من األلوان  ،أما طيف
ضوء الليزر األحمر يتكون من إشعاع وحيد فنقول عنه ضوء وحيد اللون .
إن الضوء وحيد اللون يتميز بلونه الثابت  ،كما يتميز بمقدار فيزيائي يسمى طول
الموجة )  ( λووحدته المتر .
 تنقسم اإلشعاعات وحيدة اللون إلى نوعين ھما :أ( إشعاعات مرئية ترى بالعين المجردة ولھا طول موجة :
400 nm ≤ λ ≤ 800 nm
ب( إشعاعات غير مرئية ال ترى بالعين المجردة  ،كاإلشعاعات تحت الحمراء وفوق
البنفسجية  ،واألشعة السينية ) . ( X
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 -3-3عالقة قرينة االنكسار بلون اإلشعاع :
نحقق التجربة الموضحة بالشكل التالي :

نالحظ أن كل إشعاع وحيد اللون داخل الموشور له انحراف معين  ،يبدا باألحمر وينتھي بالبنفسجي .
كما أن كل إشعاع وحيد اللون له سرعة انتشار تتعلق بقرينة انكسار مادة الموشور  ،ويكون :
DR < DO < DJ < DV < DB < DI < DVi
أي أن nR < nO < nJ < nV < nB < nI < nVi :
نتيجــة  :االنحراف داخل الموشور يعود إلى عالقة قرينة االنكسار مادة الموشور التي تتغير بتغير طول
موجة كل إشعاع  ،وقرينة االنكسار لھا عالقة بسرعة اإلشعاع في وسط معين حيث :
n c
=
n0 v
 ....... cسرعة الضوء في الخالء وتساوي . 3.108 m/s
 ........ vسرعة الضوء وحيد اللون في الوسط .
 .......... nقرينة انكسار مادة الوسط ) الموشور ( .
 ............. n0قرينة انكسار الخالء أو الھواء وتساوي . 1
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