
 انغُح انثاَيح ثإَي ئػذادي                      خضء انضٕء - انذسط انثانث                           األعرار : يحًذ ػًاسي 

 
I. يفٕٓو اَرشاس انضٕء 

ٔني ئن  لم أسخاء انرشفح ػُذ اضاءج غشفح يظهًح تٕاعطح يصثاذ ، َالحظ أٌ انضٕء يُرقم يٍ ْزا انًُثغ انضٕئي األ -

 ًكٍ يٍ سؤيح لم األشياء انًٕخٕدج داخم انرشفح ٔ َقٕل ئٌ انضٕء يُرشش .ي، يًا 

 ٔ ال يُرشش ػثش األخغاو انًؼرًح . انشفافح،عاط َصف األٔعاط انشفافح ٔ تشكم خضئي في األٔ ػثشيُرشش انضٕء  -

اسد ئنيّ ٔ يؼكظ اندضء اآلخش ئرا لاٌ عطحّ يصقٕال ، أٔ يشررّ ئرا لاٌ ٕدغى انًؼرى يًرص خضء يٍ انضٕء انان -

 عطحّ خشُا .

II. َرشاس انًغرقيًي نهضٕءاإل. 

تيٍ يُثغ  ، ي ٔعطٓارًح تٓا ثقة فيؼ حٕاخضضغ ثالثح نًؼشفح طثيؼح انًغاس انزي يغهكّ انضٕء ، َ :ذدشتح .1

 ، لًا ذثيٍ انرثياَح انرانيح : ضٕئي ٔشاشح

 
 :اعرُراج ٔ  يالحظح .2

في ٔعظ شفاف  يُرششانضٕء ا لاَد ثقة انحٕاخض يغرقيًيح  ، ٔ َغرُح أٌ رَالحظ أٌ انضٕء ال يصم ئن  انشاشح ئال ئ

 .انًغرقيًي نهضٕء االَرشاس يثذأانًثذأ:  ح ذغً  األشؼح انضٕئيح ٔ يغً  ْزأ يرداَظ ٔفق خطٕط يغرقيًي
 

III. انحضو انضٕئيح   Faisceaux lumineux 

 .ْي يدًٕػح يٍ األشؼح انضٕئيح  انحضيح انضٕئيح  ذؼشيف  .1

 انحضو انضٕئيح ذصُيف  .2

  ذصُف انحضو انضٕئيح ئن  ثالثح أصُاف ْٔي :

     فيًا تيُٓا ٔذًثم لًا يهي: ْٔي انري ذركٌٕ يٍ أشؼح يرٕاصيح :  انحضيح انًرٕاصيح -

              ْٔي انري ذرقاسب أشؼرٓا يًا يإدي ئن  ذدًؼٓا ٔذًثم لًا يهي : : انحضيح انًرقاستح -

                ْٔي انري ذرثاػذ أشؼرٓا يًا يإدي ئن  ذفشقٓا ٔذًثم لًا يهي::  ًرثاػذجان انحضيح -

   Rayon lumineux :انشؼاع انضٕئي ًَٕرج  .3

  .ضٕئي تخظ يغرقيى يحًم عًٓا يذل ػه  يُح  اَرشاس انضٕءانشؼاع انيًُثّم  -

 يغرحيم ػضل شؼاع ٔاحذ ٔئًَا َحصم ػه  حضيح سقيقح . -

IV. عشػح انضٕء 

عشػرّ  أيا = Km /s c 000 300 ْي :ٔ عشػرّ في انفشاؽ  انشفافح،يُرشش انضٕء تغشػح لثيشج في األٔعاط  -

 رقرشب يٍ ْزِ انقيًح .ففي انٕٓاء 

 خالل ثًاٌ دقائق ٔ ػششيٍ ثاَيح .(000Km 000 150) يقطغ انضٕء انًغافح تيٍ انشًظ ٔ األسض  -

  1a.l = 10 000 000 000 000 Kmٔ نذيُا : ، انغُح انضٕئيح : ٕء خالل عُحضذغً  انًغافح انري يقطؼٓا ان -

  انًدًٕػح انشًغيح ْٕ تشٔلغيًا انزي يثؼذ ػٍ األسض تأستغ عُٕاخ ضٕئيح . أقشب َدى ئن  -

 حاجز معتم

 

https://inscription.ma/

