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رقم المذكرة :
الوحـدة  :األطياف الضوئية .

المستـوى 1 :ع تك .
المجـال  :الظواھرالضوئية .

  ء :
• ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻃﻴﻒ اﻻﺻﺪار وﻃﻴﻒ اﻻﻣﺘﺼﺎص .
• ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ أﻃﻴﺎف اﻻﺻﺪار اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة و اﻟﻤﺘﻘﻄﻌﺔ.
• ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻃﻴﻒ اﻟﺨﻄﻮط )اﻟﻤﺘﻘﻄﻊ( ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻨﺠﻢ.

   :
 -1ﻫﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻀﻮء ﺗﺼﺪر ﻧﻔﺲ اﻟﻀﻮء ؟  ،وﻛﻴﻒ ﻧﻤﻴﺰﻫﺎ ؟
 -2ﻛﻴﻒ ﻧﻌﺮف درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺟﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﻮء اﻟﺬي ﻳﺼﺪرﻩ ؟ .
 -3ﻣﺎذا ﻳﺤﺪث ﻟﻠﻀﻮء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺘﺎز اﻟﻤﺎدة ؟.
 -4ﻣﺎ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻜﻮن ؟

 :
ﻣﻘﺪﻣﺔ.
 (1تعريف المطياف ذو الشبكة البصرية
 (2تصنيف األطياف:
• أطياف اإلصدار :
 أطياف إصدار مستمرة. أطياف إصدار متقطعة.• العوامل المؤثرة على نوع و أشكال األطياف:
• أطياف االمتصاص:

   "! :
 ﻣﻄﻴﺎف ذو ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ،ﺷﻤﻌﺔ ،ﻣﺼﺒﺎح ﻣﺘﻮﻫﺞ ،ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺼﻮدﻳﻮم،ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺰﺋﺒﻖ ،ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻨﻴﻮن ،ﻣﻌﺪﻟﺔ ،ﻗﺎﻃﻌﺔ ،ﻣﻮﻟﺪ ،أﺳﻼك ﺗﻮﺻﻴﻞ ،ﻣﻮﻗﺪ
ﺑﻨﺰن ،ﻣﻠﺢ اﻟﻄﻌﺎم.
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ : 2 ....... (1ﺳﺎ .
 2 ....... (2ﺳﺎ .
 1. ....... (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 .

* ) (' &  :
 -أﻧﻈﺮ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺨﺒﺮي .

 - : +,اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ  – .اﻟﻤﻨﻬﺎج  – .اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ
 -ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  – .أﻧﺘﺮﻧﺎت .

(: -./ 0%
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مقدمة :رأينا في الوحدة السابقة بعض األطياف للضوء األبيض و ضوء الليزر باستعمال وسائل بسيطة مثل موشور أو قرص
مضغوط أو شبكة بصرية إال أنھا ال تعطى لنا دراسة دقيقة لذا نستعمل وسائل أكثر دقة للدراسة األطياف مثل المطياف ذو الشبكة
البصرية
 (1تعريف المطياف ذو الشبكة البصرية  :وھو مطياف عملي يمكن صانعه بسھولة ،بحيث يكفي استخدام أنبوب عاتم من
البالستيك وسد احد طرفيه بسدادة عاتمة بھا شق ضيق ،وتوضع الشبكة البصرية في الطرف الثاني لألنبوب العاتم،
بحيث خطوط الشبكة موازية للشق الشكل "."2

مالحظة :الشبكة البصرية ھي شريحة من البالستيك تنقش فيھا عدد كبير من خطوط الموازية و المتراصة )حوالي  500خط في
المليمتر الواحد(
 (2تصنيف األطياف:
أ  .أطياف اإلصدار :
نشاط :1نوجه المطياف نحو ضوء أشعة الشمس ثم نحو مصباح متوھج ثم نحو ضوء شمعة.فتتحصل على الشكل) .(1

الشكل) (1
نشاط :2نوجه المطياف نحو ضوء صادر من مصباح بخار الزئبقي ثم نحو الضوء الصادر من مصباح الصوديوم ثم نحو الضوء
الصادر من مصباح النيون فتتحصل على الشكل ).(2

الشكل )(2

2

• ماذا تالحظ؟
مالحظة:
بالنسبة للشكل ): (1نالحظ في الحاالت الثالثة ألوان قوس قزح وعددھا سبعة ألوان .
ماذا تستنتج؟

بالنسبة للشكل ): (2نالحظ في الحاالت الثالثة خطوط مضيئة منفصلة ومحدودة العدد على خلفية سوداء  ،بحيث يوافق كل خطا
إشعاعا وحيد اللون له طول موجة محددة.
االستنتاج :نستنتج أن ھنالك نوعان من أطياف اإلصدار ،أطياف اإلصدار المستمرة ذات األصل الحراري وأطياف اإلصدار
المتقطعة
الخالصة:
مفھوم أطياف اإلصدار :ھي أطياف األضواء التابعة من مصادر ضوئية )أي األجسام التي تصدر الضوء من ذاتھا ) .األجسام
المضيئة( وھي نوعان:
أطياف اإلصدار المستمرة )المتصلة( :وھي أطياف ضوئية ذات أصل حراري )صادرة من أجسام ساخنة أو تحت ضغط مرتفع،
قد تكون ھذه األجسام صلبة ،سائلة غازية( تحتوي على ألوان تشبه ألوان قو قزح.
أطياف اإلصدار المتقطعة ) أطياف الخطوط( :وھي أطياف ضوئية صادرة من أجسام غازية أو أبخرة معادن ،تحتوي على بعض
اإلشعاعات محدودة العدد و المنفصلة و تتميز بطول موجة معين.
ب  .العوامل المؤثرة على نوع و أشكال األطياف:
نشاط :1نحقق التركيب التجريبي التالي الذي يمكننا من التحكم في إضاءة المصباح باستخدام معدلة.
 (1نضبط المعدلة على أكبر قيمة مقاومتھا بحيث
يكون للمصباح توھج ضعيف.
 (2نوجه المطياف إلى المصباح فنحصل على
الطيف الموضح في الشكل).(1
 (3نغير تدريجيا في مقاومة المعدلة،أي نزيد من شدة توھج المصباح ونالحظ الطيف في كل مرة لنحصل على األطياف
الموضحة في الشكل على الترتيب.
الشكل)(1

الشكل)(2

الشكل)(3

الشكل)(4

الشكل)(5
•

قارن بين ھذه األطياف ،ماذا تستنتج؟
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اإلجابة:
 (1المقارنة :ھذه األطياف عبارة عن طيف متصل لكنه غير كامل عند درجة حرارة منخفضة وتزداد اكتماال كلما زادت درجة
الحرارة.
نالحظ أن المصباح يشع في البداية إشعاعات في جوار اللون األحمر ثم تزداد ھذه األشعة تدريجيا حتى تصل إلى األشعة
البنفسجية ليكتمل الطيف المتصل في المجال المرئي.
 (2االستنتاج :نستنتج أن طف اإلصدار يتناسب طرديا مع درجة حرارة المنبع فعند ارتفاع درجة الحرارة سيزداد الطيف غنى
باإلشعاعات من األحمر إلى البنفسجي و العكس بالعكس.
ج  .أطياف االمتصاص:
 (1نسلط حزمة ضوئية بيضاء على مطياف الشبكة و نالحظ طيف متصل للضوء األبيض كما في الشكل.

 (2نضع موقد بنزن في وضع يعترض لھبه الحزمة الضوئية ،ثم ننثر كمية من ملح الطعام فوق لھب الموقد.
ماذا تالحظ ؟
 (3ننظر عبر المطياف إلى اللھب،فنتحصل على الشكل التالي.

قارن ھذا الطيف مع طيف الضوء األبيض ،ثم قارنه مع طيف اإلصدار لمصباح الصوديوم .ماذا تستنتج؟

اإلجابة:
 (1طيف الضوء األبيض متصل يشمل ألوان قوس قزح.
 (2المالحظة :نالحظ زيادة في لھب الموقد و اكتساب اللھب اللون األصفر.
 (3المقارنة:
* بين الطيف المتصل للضوء األبيض و الطيف المتحصل عليه:
الطيف المتحصل عليه يظھر على خلفية من طيف مستمر للضوء األبيض للمنبع منقوص منه االشعاعين ذو طول الموجة
على شكل خطين عاتمين
و
*بين طيف إصدار مصباح الصوديوم و الطيف المتحصل عليه:
طيف إصدار مصباح الصوديوم يظھر لنا خلفية سوداء به أشعاعين ذو اللون األصفر بطول موجتين
على عكس طيف االمتصاص الذي يظھر على خلفية طيف الضوء البيض منقوص منه نفس

و
االشعاعين.
االستنتاج:
نستنتج انه عندما يجتاز الضوء األبيض جسما ماديا فان ذرات أو شوارد ھذه المادة تمتص بعض اإلشعاعات و يظھر بشكل
طيف متصل ينقص منه بعض اإلشعاعات الممتصة و تبدو على شكل خطوط عاتمة.
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