ُٚغهك اعى انشٙء انضٕئ objet lumineux ٙف ٙانثصشٚاخ ػهٗ خًٛغ األخغاو انر ٙذثؼث انضٕء ْٔ ٙصُفاٌ :
 انًُاتغ انضٕئٛح األٔنٛح ْٙ :األخغاو انر ٙذثؼث انضٕء يٍ ذهماء َفغٓا  :كانشًظ ٔانًصثاذ انًرْٕح ٔانُدٕو......انًُاتغ انضٕئٛح انثإَٚح أ٘ األشٛاء انًُضاءج  ْٙ :األخغاو انر ٙال ًٚكٍ سؤٚرٓا إال إرا كاَد يُضاءج .:كانمًش ٔ األسض......أ) تجربت:
ف ٙلاػح يظهًح ػُذيا َشعم زضيح يٍ اٜصس ػهٗ شاشح ،ال َشاْذ زضيح انضٕء انًُثؼثح يٍ انًُثغ تم َشاْذ فمظ تمؼح ضٕئٛح ػهٗ انشاشح.

َؼٛذ َفظ انردشتح نكٍ فْ ٙزِ انسانح َُثش يغسٕق انغثاشٛش ت ٍٛيُثغ االصس ٔانشاشح ٔتزنك َرًكٍ يشاْذج يٍ يغاس انسضيح انضٕئٛح انًُثؼثح يٍ انًُثغ.

َؼٛذ َفظ انردشتح األخٛشج  ،نكٍ فْ ٙزِ انسانح َضغ صفٛسح يؼرًح ت ٍٛػ ُٙٛانًشاْذ ٔخضء يٍ يغاس انشؼاع انضٕئ ٙانًُثؼث يٍ انًُثغ  :انًشاْذ ال
ٚرًكٍ يٍ سؤٚح ْزا اندضء .

ب) تعليل:
ػًٕيا ف ٙانظالو ال ٚشٖ انًشاْذ أ٘ شٙء  ،نكٍ ػُذ إضاءج انًكاٌ ٚرًكٍ يٍ سؤٚح األشٛاء انًٕخٕدج زٕنّ .إرٌ سؤٚح األشٛاء ذرغهة ٔخٕد انضٕء.
سغى ٔخٕد انضٕء إرا ٔضؼُا زاخضا يؼرًا أياو ػ ُٙٛانًشاْذ فإَّ ال ٚشٖ أ٘ شٙء  .إرٌ سؤٚح األشٛاء ذرى تٕاعغح انؼ.ٍٛ
انؼ ٍٛذهرمظ انضٕء انز٘ ذؼكغّ األشٛاء ٔانشؤٚح ذرؼهك أعاعا تاشرغال انذياؽ تسٛث ذركٌٕ صٕسج انشٙء انًشئ ٙيمهٕتح ف ٙشثكٛح انؼ ٍٛفررٕنذ إشاساخ
ذُرمم ػثش انؼصة انثصش٘ إنٗ انذياؽ انز٘ ًٚكٍ يٍ سؤٚح األشٛاء يؼرذنح.
ج) استىتاج :
ششعا سؤٚح انشٙء ٚ -دة أٌ ٚكٌٕ انشٙء يضاء .
 ٚدة أٌ ٚصم انضٕء انًُثؼث يُّ إنٗ انؼ.ٍٛأ) تجربت :
ػُذيا َضغ أنٕازا خهف تؼضٓا تسٛث ذكٌٕ ثمٕتٓا ػهٗ اعرمايح ٔازذج  ،انؼ ٍٛانًٕخٕد ف ٙانخهف ذرًكٍ يٍ سؤٚح ضٕء انًصثاذ.
ًٚكُُا انرأكذ يٍ اعرمايح انثمٕب تاعرؼًال خٛظ يًا ٚذل ػهٗ أٌ انضٕء ُٚرشش زغة خغٕط يغرمًٛٛح.

ب) وص المبدأ المستقيمي الوتشار الضوء :
فٔ ٙعظ شفاف ٔيرداَظ ُٚرشش انضٕء ٔفك خغٕط يغرمًٛٛٛح ذغًٗ تاألشؼح انضٕئٛح .
يهسٕظح  :انًغاس انز٘ ٚغهكّ انضٕء يٍ َمغح  Aإنٗ َمغح َ ْٕ Bفظ انًغاس انز٘ ٚغهكّ خالل انؼٕدج يٍ انُمغح  Bإنٗ انُمغح ٚٔ Aغًٗ تًثذأ
انشخٕع انؼكغ ٙنهضٕء .

ػُذيا َشعم زضيح يٍ إشؼاع انالصس ػهٗ يشآج يغرٕٚح  ،ذُسشف ف ٙاذداِ يؼَ ، ٍٛمٕل أٌ انسضيح انضٕئٛح ذُؼكظ.

ٚدة انرسمك يٍ انمإٌَ انؼكغ ٙنهضٕء خالل االَؼكاط.
االَؼكاط ْٕ اَسشاف شؼاع ضٕئ ٙػُذيا ٚشد ػهٗ عغر ػاكظ ٔفك اذداِ يؼٚٔ ، ٍٛرى ْزا االَسشاف فَ ٙفظ انٕعظ انز٘ ٚشد يُّ انشؼاع انٕاسد.

انمإٌَ األٔل  :انشؼاع انٕاسد ٔانشؼاع انًُؼكظ ٕٚخذاٌ فَ ٙفظ انًغرٕٖ.
انمإٌَ انثاَ : ٙصأٚح انٕسٔد ذغأ٘ صأٚح االَؼكاطًٚ ( i  r :كٍ انرأكذ ذدشٚثٛا يٍ صسح ْز ٍٚانمإََ.)ٍٛ

َغًش خضئٛا لهًا نهشصاص ف ٙزٕض يًهٕء تانًاء.

َؼٕض لهى انشصاص تسضيح االصس فُالزظ أٌ انسضيح ذُسشف ػُذ اخرٛاصْا نهغغر انكاعش (أ٘ انفاصم ت ٍٛانٕعغْٕ : ٍٛاء-ياء).
االَكغاس ْٕ انرغٛش انًفاخئ الذداِ انضٕء ػُذيا ًٚش يٍ ٔعظ شفاف ٔيرداَظ إنٗ ٔعظ آخش شفاف ٔيرداَظ.
انمإٌَ األٔل  :انشؼاع انٕاسد ٔانشؼاع انًُكغش ٕٚخذاٌ فَ ٙفظ انًغرٕٖ.
انمإٌَ انثاَ : ٙصأٚح انٕسٔدٔ i1صأٚح االَكغاس  i2ذشتغًٓا انؼاللح انرانٛح :

n1 . sin i1  n2 . sin i2

َغرؼًم فْ ٙزِ انذساعح انردشٚثٛح َصف اعغٕاَح يٍ انضخاج يٕضٕػح فٕق لشص يذسج ٔتٕاعغح يُثغ ضٕئَ ٙشعم زضيح ضٕئٛح سلٛمح
كًا ٚث ُّٛانشكم أعفهّ ثى ًَأل اندذٔل انران: ٙ

sin i1
َالزظ أٌ انًمذاس
sin i 2
يهسٕظح  :يؼايم االَكغاس انًغهك نٕعظ شفاف ًَض إن ّٛب  ْٕٔ n :يؼًم اَكغاس ْزا انٕعظ تانُغثح نفشاؽ.
فًثال :يؼايم االَكغاس انًغهك نهٕٓاء َٔ n air  1:غً ّٛكزنك يؼايم اَكغاس انٕٓاء .
ٔيؼايم االَكغاس انًغهك نضخاج َٔ nverre  1,5 :غً ّٛكزنك يؼايم اَكغاس انضخاج.

ثاتد َٔشيض إن ّٛب ٚٔ n 2 / 1 :غًٗ تًؼايم االَكغاس انُغث ٙنهٕعظ انثاَ ٙتانُغثح نهٕعظ األٔل.

n2
ٔتزنك :
n1

n2 / 1 

تسٛث  : n1 :يؼايم اَكغاس انٕعظ األٔل ٔ  : n 2يؼايم اَكغاس انٕعظ انثاَ.ٙ

n2 1,5

تانُغثح نهردشتح انغاتمح نذُٚا  1,5
n1
1

n 2 / 1  nverre / air 

إرٌ :

sin i1 n 2

sin i2 n1

أ٘ n1 . sin i1  n2 . sin i2 :

إرٌ لإٌَ دٚكاسخ نالَكغاس يرسمك .

انؼذعح انكٕسٚح ٔعظ شفاف ٔيرداَظ يسذٔد تٕخٓ ٍٛكشٔ ٍٛٚأٔ تٕخّ كشٔ٘ آخش يغرَٕٕ ْٙٔ .ػاٌ:
 ػذعاخ راخ زافح سلٛمح ٔذغًٗ تانؼذعاخ انًدًؼح . -ػذعاخ راخ زافح عًٛكح ٔذغًٗ تانؼذعاخ انًفشلح.

Abdelkrim SBIRO
)(Pour toutes observations contactez mon émail
sbiabdou@yahoo.fr
المملكة المغربية
اهلل ولي التوفيق
ال تىسووا مه صالح دعائكم
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