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 ٕءــضــــٙ نهـــًــٛــمــرــسـًـاس انــشــرـــماخ االَــٛــثــطــذ       
Application de la propagation rectiligne de la lumière         

  
 

 
I) :انصٕسج انًحصم ػهٛٓا تٕاسطح انؼهثح انًظهًح 

 ذكٌٕ انصٕسج: (1
ْٙ ػهثح يؼرًح ٕٚجذ تٕجٓٓا األيايٙ شمة لطشِ لاتم نهرغٛٛش انؼهثح انًظهًح  

، تًُٛا ٚركٌٕ ٔجٓٓا انخهفٙ يٍ يادج َصف شفافح ذسًٗ انحجابٚسًٗ 
 .انشاشح

 ذجشتح:  

 
 

 يالحظح:   
، (AB)نهشٙء  (’A’B) يمهٕتحصٕسج َالحع أٌ انؼهثح انًظهًح ذؼطٙ ػهٗ انشاشح   

،  A  ٔBٔنهحصٕل ػهٗ ْزِ انصٕسج ُْذسٛا َشسى انشؼاػٍٛ انٕاسدٍٚ يٍ انُمطرٍٛ 
 .   ’A’  ٔBٔانزٍٚ ٚرماطؼاٌ ػُذ شمة انحجاب ، فُحصم ػهٗ انُمطرٍٛ انًشافمرٍٛ 

 اسرُراض:   
 انصٕسج ْٙ:انؼٕايم انًإششج فٙ  

انًسافح تٍٛ انحجاب ٔ انشًؼح : كهًا لصشخ ْزِ انًسافح كهًا كاَد انصٕسج  
 كثٛشج يغ تمائٓا ٔاضحح ٔيمهٕتح.

انًسافح تٍٛ انحجاب ٔ انشاشح : كهًا صادخ ْزِ انًسافح كهًا كثشخ انصٕسج  
 يغ تمائٓا ٔاضحح ٔيمهٕتح.

نكٍ ألم أكصش ئضاءج ، لطش انحجاب : كهًا كاٌ ْزا انمطش كثٛشا، ذكٌٕ انصٕسج  
 . ٔضٕحا
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II) : ٙانرسذٚذ انضٕئLa visée lumineuse  
 :  يشاْذاخ

 

 

 Dنكٙ ٚرًكٍ انًشاْذ يٍ سؤٚح انٓذف 
، ال تذ أٌ ذسرمثم ػُّٛ انضٕء انًُثؼس 

ٔ  A  ٔBيٍ ْزا انٓف يٍ خالل انحهماخ 
C  أ٘ أٌ انُمظ ، A  ٔB  ٔC  ٔD  ٌٚجة أ

 ذكٌٕ ػهٗ اسرمايح ٔاحذج .

 

ال ًٚكٍ انمٛاو تانرسذٚذ تٕاسطح   
تُذلٛح ئال ئرا اسرمثهد انؼٍٛ انضٕء 

ٔ  Gػثش انحهمرٍٛ  Cانًُثؼس يٍ انٓذف 
H  ْٔزا ٚسرهضو ٔجٕد انُمظ ،C  ٔG  ٔH 

 ػهٗ اسرمايح ٔاحذج .

 

ٚسرؼًم انًساُح انطٕتٕغشافٙ انًُظاَس   
ًَكٍ يٍ سؤٚح األجساو  ُٚ األفمٙ انز٘ 
انًٕجٕدج فٙ يسرٕاِ األفمٙ ٔيسطشج 
االسذفاع ، ٔرنك نرحذٚذ فشق انؼهٕ تٍٛ 

 َمطرٍٛ .

 
ًٚكٍ يثذأ االَرشاس انًسرمًٛٙ نهضٕء يٍ انمٛاو تانرسذٚذ انضٕئٙ  اسرُراض :

 نهرأكذ يٍ ٔجٕد أجساو ػهٗ اسرمايح ٔاحذج .
III) : ٙانظم انخاص ٔ انظم انًحًٕل فٙ حانح يُثغ ضٕئٙ َمط 

 ذجشتح : 
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 اسرُراض : 
ػُذيا َضٙء انجسى انًؼرى تٕاسطح يُثغ ضٕئٙ َمطٙ ، َالحع أَّ ٚظٓش ػهٗ  

 .انظم انخاص جضء يضٛئ ، ٔ آخش غٛش يضٙء ٚسًٗ  انجسى انًؼرى
 .يخشٔط انظم انفضاء انًظهى انًٕجٕد خهف انجسى انًؼرى ٚسًٗ  
انظم َالحع ػهٗ انشاشح يُطمرٍٛ ، ئحذاًْا يضاءج ، ٔاألخشٖ يظهًح ذسًٗ  

 .انًحًٕل 
فاٌ انؼٍٛ ال ذرًكٍ يٍ سؤٚح انًُثغ يٍ  ػُذ ٔضغ شمة فٙ انظم انًحًٕل ، 

 خالنّ ، تًُٛا ذرًكٍ يٍ سؤٚرّ ػُذ ٔضغ ْزا انصمة خاسض يُطمح انظم انًحًٕل .
IV) : ٙانظم انخاص ٔ انظم انًحًٕل فٙ حانح يُثغ ضٕئٙ َمط 
 ذجشتح :      

 
 اسرُراض :     

َالحع ػهٗ انشاشح  ػُذيا ٚكٌٕ جسى يؼرى يضاء تًُثغ ضٕئٙ غٛش َمطٙ ،        
شالشح يُاطك : يُطمح يضاءج، ٔيُطمح يظهًح ال ٚصهٓا أ٘ شؼاع ضٕئٙ ذسًٗ انظم 
انًحًٕل ، ٔتًُٛٓا يُطمح شثّ يظهًح ال ٚصهٓا ئال جضء يٍ األشؼح انضٕئٛح ذسًٗ 

 شثّ انظم .
 

V) : أطٕاس انمًش 
، ٔٚثهغ  Km 384000انمًش ْٕ انكٕكة انٕحٛذ انراتغ نألسض ، ٔٚثؼذ ػُٓا تحٕانٙ  

 . Km 3500لطشِ َحٕ 
ساػاخ ، كًا ٚذٔس حٕل َفسّ فٙ  8ٕٚيا ٔ  72ٔٚذٔس انمًش حٕل األسض فٙ  

 انًذج َفسٓا يمذيا دائًا َفس انٕجّ نألسض .
انمًش ال ٚضٙء تُفسّ ، ٔئًَا ٚؼكس ضٕء انشًس ، ٔال ٚشٖ يُّ نًالحع أسضٙ  

ٗ أطٕاس انمًش ، ًٔٚكٍ ئال انجضء انًضاء انز٘ ٚرغٛش يكَٕا أشكاال يخرهفح ذسً
 ذًٛٛض أستؼح أطٕاس أساسٛح نهمًش :

ٚكٌٕ ٔجّ انمًش انًماتم نألسض يظهًا، نزا ال ٚــظــٓش انمًش غٛاب انمًش :  – 1
نهًالحــع األسضـٙ انز٘ ُٚظش فٙ اذجاّْ ،  ذثذأ انمًشٚــح ) يذج دٔساٌ انمًش 

 حــٕل األسض ( يثاششج تؼذ ْزا انطٕس .
ٚشٖ انًالحع األسضٙ انُصف األًٍٚ نهمًش فمظ، ٔٚحذز اترذاء يٍ :  انشتغ األٔل – 7

 نٛهح انٕٛو انساتغ يٍ انمًشٚح .  
ٚكٌٕ انٕجــّ انًضاء نهمًش يـٕجــٓــا كهّ َحــٕ األسض، نزا ٚظٓش انـثـذس :  – 3

 نًالحع أسضٙ ػهٗ شكم لشص يضاء ، ٔٚحذز نٛهح انشاتغ ػشش يٍ انمًشٚح .
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ٚكٌٕ انُصف األٚسش نٕجّ انمًش يضاء ، ْٕٔ انجضء انز٘ : انشتغ األخٛش  – 4 
 ٚشاْـذِ انًالحع األسضٙ ، ٚحذز نٛهح انٕاحــذ ٔانؼششٍٚ يٍ انمًشٚح .

 يهحٕظح :  
انز٘ ٚظٓش يثاششج تؼذ انٓالل ذٕجذ تٍٛ ْزِ األطٕاس األساسٛح أطٕاس أخشٖ يصم  

ستاع( انز٘ ٚظٓش يثاششج تؼذ )شالشح أانًحذب غٛاب انمًش ٔتؼذ انشتغ األخٛش ،  ٔيصم 
 انشتغ األٔل ٔتؼذ انثذس .

 

 
 

VI) : انكسٕف ٔ انخسٕف 
 خسٕف انمًش : (1

خسٕف انمًش ظاْشج طثٛؼٛح ذحذز ػُذيا ذٕجذ األسض تٍٛ انشًس ٔ انمًش  
 حانح كَّٕ تذسا.

ظم األسض ،  داخم يخشٔط تأكًهّ ٚكٌٕ انخسٕف كهٛا ػُذ ٔجٕد انمًش 
 .صْاء ساػح َٔصف ٔذسرغشق يذج انخسٕف انكهٙ 

 فٙ يُطمح ظم األسض . فمظ ٚكٌٕ انخسٕف جضئٛا ػُذ ٔجٕد جضء يٍ انمًش 
 يالحظح خسٕف انمًش ذكٌٕ نٛال . 
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 كسٕف انشًس : (7

كسٕف انشًس ظاْشج طثٛؼٛح ذحذز ػُذيا ٕٚجذ انمًش تٍٛ األسض ٔ انشًس  
ػهٗ اسرمايح ٔاحذج ، حٛس ٚحجة انمًش ضٕء انشًس ػٍ جضء األسض انز٘ 
ٕٚجذ فٙ يُطمح ظهّ انًحًٕل ، فٛسٕد فٙ ْزا انجضء يٍ األسض ظالو حانك 

 فٙ ٔاضحح انُٓاس ٚذٔو تضغ دلائك .
أيا جضء األسض انز٘ ٚركٌٕ ػهّٛ شثّ ظم انمًش فٛكٌٕ يظهًا جضئٛا ، فٛحذز  

 فٙ ْزا انجضء كسٕف جضئٙ نهشًس .
 يالحظح كسٕف انشًس ذكٌٕ تانُٓاس . 
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