
  علوم تجريبية مسلك علوم الحياة واألرض علوم تجريبية مسلك علوم الحياة واألرض علوم تجريبية مسلك علوم الحياة واألرض علوم تجريبية مسلك علوم الحياة واألرض2 ::::المستوى      المستوى      المستوى      المستوى        ء والكيمياءء والكيمياءء والكيمياءء والكيمياءالفيزياالفيزياالفيزياالفيزيا  ::::المادة       المادة       المادة       المادة       

��ر 	��� ����� ا)) ІІІ  ::::الدرس       الدرس       الدرس       الدرس        الموجاتالموجاتالموجاتالموجات   ::::المحور      المحور      المحور      المحور      �     


	��������  ::::أستاذ المادة أستاذ المادة أستاذ المادة أستاذ المادة ��������	
��������	
��������	
  تمارةتمارةتمارةتمارة        ----ثانوية بالل بن رباح التأهيلية ثانوية بالل بن رباح التأهيلية ثانوية بالل بن رباح التأهيلية ثانوية بالل بن رباح التأهيلية  ::::     المؤسسة      المؤسسة      المؤسسة      المؤسسة     

 

mk.1957@hotmail.com 

1 


	 و�� ���ف   : 1 ����� * ��  ا����ر ���� ��
  
1 (���	
 ��	 )(ampoule ل ����� �� ا���اغ�� ���nm410(�ز ا�'�&رو��# إ!�� � ��

0
=λ.  

�دد ه3ا ا2!��ع ν  ا
0/-أ .  

	����# ا�:�ء ا�78	��  - �ـ #��& ��ن ه3ا ا�:�ء(�ز ا�'�&رو�<  . ��ء ����،  A@ ذ�< �= 
��F� GیD�7@ ه3ا ا2!��ع �# ا���اغ ) 2� @Hدا I�0ر إ�J875,1ي �� ����@ ان=n.  
�G ا�	�Fي V ا
0/ -أ Aا� @Hر ه3ا ا�:�ء دا�Qس� � ان�.  
��ل ��� λاس�S�7  - �ـTه3ا ا2!��ع �� ه3ا ا��س �.  

U أن  - ـ�Vیnm400<λW��ا�Z ن���Y ا�X0ال ، � �[
V8ـ ) 1# أن ه3\ ا��-.   

18س� � ا�:�ء �� ا���اغ : ن�[�  .10.3 −= smc.  
  
  !��س ��ل ���� ��ا��� ح��د ا���ء  :2 ����� *
  

��د ا�:�ء ا�78	�� �# �'�ز ا�Vزر 
 ���Y _Y7ل ���� ا�:�ء ن��λ ، Z! �'� &ی�� �<�   a ��� ��س���8ل ص�
mD ا��Q!� ������08 ی	�&  # 57,2=@JQا� �� #�   .1 ، آ�8 ه� �	ّ

�07��� h	� �J@ ص��>�، ا���ضaن�0�8@ ص���g ذات !�Dق ���A�d ا���ضDن ij ،d IA  ه&ة�Q8ا��8آ_ی� ا� ��D	A�   
�!�Qا� . S���س ن&ون ن��Dول ا�����ا�&Yا� ��:  

  
  
  
  
  
  
  

1 (�  .a   �ض ا�ZQ آo �8A@ و��
�آ��nد أ�Jن �mه�ة ا�>
                                                                             .أ IA  \V ور�o اij ،����2 أآ8@ �	��p انD@ ا�Y&ول) 2

���8ی�ورIA  �o ارسi   -أ   ) 3A� ات��q @n8ا�3ي ی I7<78ا�d ار&D8ا� ��r&� 
a
1. ))1((

a
fd =  

�k �8  ا
0/-�ـ        o  @F<8ا� i�D�08A� ���8ا�8���@ ا� ��A.    

��أj	s ا���oV ا����) 4 :
a

Dd 1.2λ=.                                   

5 (S�7اس� λ ���8ل ا���  .�A:�ء ا�8��08@
6( u�
�دي ا��Aن �:�ء أ�v&ل ا�:�ء ا	ی& ا�3ي . ن�0&Yا� @JQا� ،@�A�ا�� =� ،Gص�!�Qا� IA  U
Vی.          

I]��: ر�	�8  �� ��oθ ص�qی/،ة��Dا�� @	Dن  :)(tan radθθ ≈.  
  
  

                                                                                                      ����������������������������� �� �� �� �

0,10  0,15  0,20  0,25 )(mma 

32  21  16  13  )10( 3md −
×  

        )(radθ  

        )(1 1−m
a

  



  علوم تجريبية مسلك علوم الحياة واألرض علوم تجريبية مسلك علوم الحياة واألرض علوم تجريبية مسلك علوم الحياة واألرض علوم تجريبية مسلك علوم الحياة واألرض2 ::::المستوى      المستوى      المستوى      المستوى        ء والكيمياءء والكيمياءء والكيمياءء والكيمياءالفيزياالفيزياالفيزياالفيزيا  ::::المادة       المادة       المادة       المادة       

��ر 	��� ����� ا)) ІІІ  ::::الدرس       الدرس       الدرس       الدرس        الموجاتالموجاتالموجاتالموجات   ::::المحور      المحور      المحور      المحور      �     


	��������  ::::أستاذ المادة أستاذ المادة أستاذ المادة أستاذ المادة ��������	
��������	
��������	
  تمارةتمارةتمارةتمارة        ----ثانوية بالل بن رباح التأهيلية ثانوية بالل بن رباح التأهيلية ثانوية بالل بن رباح التأهيلية ثانوية بالل بن رباح التأهيلية  ::::     المؤسسة      المؤسسة      المؤسسة      المؤسسة     

 

mk.1957@hotmail.com 

2 

  
  
  +*(د ا���ء ��ا��� ����ر  : 3 ����� *
  

   ο30=A زاوی���� ه3ا ا���8ی# ��!�را �# ا�_��جن&رس 
��D أ
�دی� ا��Aن ��ل ����'� �� ا���اغ ن�س@  IA ا����  )1oر ����� ��_
و�� ( اvول �'3ا ا��8!�ر 

nm7500)ا�'�اء =λ.  

  .n=07��63,1	� �'3ا ا2!��ع ه� ان�0Jر ا��8!�ر �����@ 

18:س� � ا�:�ء �� ا�'�اء ه�أن ن��	�  .10.3 −
= smC.   

1.1(  #�� #�D8ید�ا���� ا���
&د ا�D8&ار � ا������_ی� ، @D�7 ��&7  ��qا�3ي ی�
�� ا��D��0 �# ا�'�اء إ�I ز��ج ا��8!�ر�   :ا�>_�� ا�:�

��ل ا�V- ���8اrن��Qرس� �  λ- دد ا2!��ع� ��  .T  أم دور\νا�:�
2.1( /0
��ل ���� ه3ا ا2!��ع داH@ ا��8!�رλا .  
3.1(  rا��8!�ر @Hدا ����� ��ن ا�>_�� ا�:�qی� ،  @A >ذ�.  


_�� �# ��ء ��آ/ ی>��ي IA  i ا��8!�ر، �_اوی� ورودا|ن ن�س@ )2 ،
#� ��! IA 1R2 وR.  

  . �# ا��8!�ر 7& ان	�0�1R�o�nر ا�Q��ع  2ا�n8 @JQ@ ی
1R:64,11ان�0Jر ا��8!�ر ���07	� �QA��ع����@  - :ن�[� =n.                                         
�82R:68,12!�ر ���07	� �QA��عا�ان�0Jر ����@  -          =n.  

  .i ا
0/ زاوی� ا��رود)1.2
��8 ا�_اوی�)2.2o &أو�  α  رة�F<8ا�#� ��Qا� #��1R2وR�8 �# ا��8!�ر'o�n	ان &�� .  
3.2(  T أiاسY�
&وA  �'j@ س	/، �ij ا�]�ه�ة ا��� 	�زه� ه3\ ا��7 .  

  


