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I. تبدد الضوء األبيضDispersion de la lumière blanche    
 يٍ أضٕاء يهَٕت ، فًا ْٕ حفظٛز ْذِ انظاْزة ؟ٚخكٌٕ لٕص لشح 

 

II. تركيب الضوء األبيضSynthèse de la lumière blanche   
 ء انًهَٕت نطٛفّ ؟كٛف ٚخى حزكٛب انضٕء األبٛض اَطاللا يٍ األضٕا

 ومالحظة  ةتجرب - 1
انًهٌٕ بأنٕاٌ انطٛف  ،  Disque de Newtonعُد دٔراٌ لزص َٕٛحٍ  -

انزئٛظٛت ،  َالحظ  أَّ ٚظٓز بهٌٕ أبٛض ، َخٛجت حزاكب ْذِ األنٕاٌ عُد ٔرٔدْا 

 إنٗ انعٍٛ ، بفعم اندٔراٌ انظزٚع نهمزص .

 َحظم عهٗ انضٕء األبٛض بخزكٛب األضٕاء انًهَٕت انخٙ             استىتاج -2

 حكٌٕ طٛفّ انًزئٙ .                         

 قرص ويوته
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األنٕاٌ األٔنٛت انخٙ حخزكب يُٓا كم األنٕاٌ األخزٖ ثالثت ْٔٙ : األحًز ٔاألخضز ٔاألسرق ،     : ملحوظة

 .إلضافٙ ٚعطٙ انهٌٕ األبٛضأحزكٛبٓا 

 : َحظم عهٗ انضٕء األطفز بخزكٛب انضٕء األحًز ٔانضٕء األخضز. مثال 

III. اللون األضواء أحادية  monochromatiques  Lumières  
 ْم حخبدد األضٕاء انًهَٕت انًكَٕت نطٛف انضٕء األبٛض ؟

 تجربة  ومالحظة - 1
َحظم عهٗ ضٕء يهٌٕ بهٌٕ ٔاحد بظٛظ ، بٕضع يظفاة يهَٕت بُفض انهٌٕ ، بٍٛ 

يُبع نهضٕء األبٛض ٔشاشت ، ألٌ األجظاو حًخض كم األضٕاء ياعدا انضٕء 

 أشعت انهٛشر . ًالاطخعانًهٌٕ بهَٕٓا . كًا ًٚكٍ 

 اَبثاقعُد ٔضع يٕشٕر أٔ شبكت أياو ضٕء يهٌٕ بهٌٕ بظٛظ كاألحًز، َالحظ 

 ٚخبدد . َفض انضٕء يٍ انًٕشٕر ، يًا ٚدل عهٗ  أَّ ال

 استىتاج - 2
 .  Monochromatique  ٚخبدد ٚظًٗ أحاد٘ انهٌٕ   كم ضٕء ال

 

 
هجظى )أ٘ ناألطهٙ هٌٕ انٔٚزطهّ َحٕ انعٍٛ ، ٔٚخعهك ْذا انهٌٕ ب ٚأخذ انجظى نٌٕ انضٕء انذ٘ ٚشخخّ:  ملحوظة

ٚبعث أ٘ ضٕء إنٗ  ال ٔبهٌٕ انضٕء انًضاء بّ . انجظى األطٕد ًٚخض كم األضٕاء ٔ  انضٕء األبٛض ( نَّٕ فٙ

 األبٛض انذ٘ ٚشخج كم األضٕاء فٛظٓز بهٌٕ انضٕء انًضاء بّ . انجظى عكض أطٕدا ،عهٗدائًا ِ انعٍٛ ٔنٓذا َزا
 

 تجربة  ومالحظة -1
بٍٛ يُبع نهضٕء األبٛض ٔشاشت  ،   réseauأٔ شبكت   prismeعُد ٔضع يٕشٕر

هٌٕ انبُفظجٙ إنٗ يهَٕت بأنٕاٌ لٕص لشح يٍ ان أضٕاءَالحظ  عهٗ ْذِ األخٛزة 

 انهٌٕ األحًز كًا حبٍٛ انخبٛاَت جاَبّ ، َٔمٕل إٌ انضٕء األبٛض حبدد .

 استىتاج - 2
انضٕء األبٛض ضٕء يزكب يٍ عدة أضٕاء يهَٕت حشكم طٛفّ انًزئٙ ، ْٕٔ طٛف 

َحظم عهٗ ْذا انطٛف عُد حبدد  ٔ يظخًز يًخد يٍ انهٌٕ انبُفظجٙ إنٗ انهٌٕ األحًز

، بٕاططت يٕشٕر أٔ  انعاد٘  ضٕء انشًض أٔ ضٕء انًظباحانضٕء األبٛض، ك

 .أٔ لزص يديج .. شبكت

 

 

 : ملحوظة
 U.Vيزئٛت يثم األشعت فٕق انبُفظجٛت ٚخكٌٕ طٛف انضٕء األبٛض يٍ أشعت غٛز -

... ٔأْى أنٕاٌ انطٛف انًزئٙ ْٙ :  Xٔاألشعت انظُٛٛت  I.R، األشعت ححج انحًزاء

انبُفظجٙ ،انُٛهٙ ، األسرق ،األخضز ،األطفز ، انبزحمانٙ ٔاألحًز، باإلضافت إنٗ 

 ت بٍٛ نٌٕ ٔآخز.بُٛٛاألنٕاٌ ان

 ُاء إجخٛاسِ نمطزاث انًطز.ٚخكٌٕ لٕص لشح عُديا ٚخبدد ضٕء انشًض أث -
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