
 

 

I. أهمية الضىء في حياتنا 
حشي إال  َكخضٍ انعىء أهًُت لصىي فٍ زُبحُب ، فهى ظشوسٌ نشؤَت األخضبو ألٌ انعٍُ ال         

و َهعب  ، انهُثى فٍ إثببث هزا انمبَىٌ  ابٍوَشخع انفعم إنً انعبنى إنُهب  األشُبء انخٍ حبعث انعىء

 حسىنه إنً غبلت عٍ غشَك انخشكُب انعىئٍ . انخعشاء انخٍ دوسا أصبصُب ببنُضبت نهُببحبث  انعىء

حعخبش انشًش يصذسا  نهعىء ببنُضبت نألسض وَظشا نخعبلب انهُم وانُهبس َخُدت دوساٌ األسض     

ثى غىس  نهعىء ،انُبس كًُبع هب ن اصخعًماإلَضبٌ نُال بعىء انمًش كًب  اصخُبسزىل َفضهب ، فمذ 

 . 8181دَضىٌ صُت أ حىيبسانعبنى   انًصببذ انكهشببئٍ عهً َذ  اكخشبفأصبنُب اإلَبسة بفعم 

 وهى عهى يٍ انعهىو انفُزَبئُت . Optiqueانعهى انزٌ َهخى بذساصت انعىء َضًً انبصشَبث     

 

II.  المنابع الضىئية      Sources lumineuses   
 وهٍ َىعبٌ : يًب ًَكٍ يٍ سؤَخهب انًُببع انعىئُت هٍ األخضبو انخٍ حبعث انعىء إنً عٍُ انًشبهذ     

: وهٍ انخٍ حُخح انعىء بُفضهب  وحكىٌ إيب غبُعُت كبنشًش وانُدىو بعط  منابع ضىئية أولية -    

 نمُذَم ...كبنًصببذ انًعٍء وانشًعت انًشخعهت وا صُبعُتأو   ، انسششاث واألصًبن 

نخٍ حضخًذهب حشخج األشعت ا حُخح انعىء بُفضهب وإًَب حعكش أو : وهٍ انخٍ ال منابع ضىئية ثانىية -     

 واندذاس ... وانكىاكب و انذفخش أَعب األخضبو انًعبءة  يثم : انمًش  يٍ يُبع آخش، وحضًً

        

III.          مستقبالت الضىء    Récepteurs lumineux   
 انًضخمبالث انعىئُت هٍ األخضبو انخٍ حخأثش ببنعىء.      

 حصُف يضخمبالث انعىء إنً ثالثت أصُبف وهٍ :     

انبصشَت نشبكُت  انسضبصت نهعىء عُذ انكبئُبث انسُت كبنخالَب انخالَبوهٍ   : مستقبالت بيىلىجية -   

إنً انذيبغ عبش  ببنعىء انًُبعث يٍ يُبع ظىئٍ  فخشصم يعهىيبث عُه       انعٍُ ، انخٍ حخأثش 

 ) انُخعىس (.  انعصب انبصشٌ ، و كبعط خالَب انُببحبث انخعشاء 

يثم كهىسوس وهٍ يىاد كًُُبئُت حطشأ عهُهب حغُشاث إثش حعشظهب نهعىء  :  مستقبالت كيميائية -   

 حأثُش انعىء . ىحىغشافُت  وهى ساصب أبُط َضىد حسجصُبعت األششغت انف انفعت انًضخعًم فٍ 

كبنًمبويت انكهشظىئُت انخٍ وهٍ عُبصش كهشببئُت حشخغم ببنعىء :  مستقبالت كهرضىئية -   

يعبءة ، وكبألعًذة انكهشظىئُت انخٍ  انكهشببئٍ فٍ داسة كهشببئُت إال إرا كبَج   الحضًر بًشوس انخُبس 

 انشًضُت . وانخٍ حخكىٌ يُهب األنىاذ كهشببئُت حسىل انطبلت انشًضُت إنً غبلت

 

IV. لضىءتصنيف األجسام بالنسبة ل 
 إنً ثالثت أصُبف وهٍ : فٍ انبصشَبث حصُف األخضبو         

: هٍ األخضبو انخٍ حضًر بًشوس انعىء وَشي يٍ  corps transparents األجسام الشفافة :  -   

 بىظىذ  يثم : انهىاء ، انفشاغ ، انزخبج األيهش ... ئت خالنهب األشُبء انًعُ

ًشوس خزء يٍ : هٍ األخضبو انخٍ حضًر ب corps translucidesاألجسام نصف الشفافة :  -   

األشُبء انًعُئت بىظىذ  يثم : األَضىش ، انزخبج انخشٍ ، انىسق  خالنهب  َشي يٍ انعىء ونكٍ ال

 انزَج ...

وال ًَكٍ سؤَت حضًر بًشوس انعىء  : هٍ األخضبو انخٍ ال corps opaquesجسام المتتمة : األ -   

 انسذَذ ، انخشب ، اندذاس ...     يثم : األشُبء يٍ خالنهب 
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