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:أنىاٌ األجسبو (  I  
حبٍٍ انخبٍبَبث انخبنٍت صفبئح راث أنىاٌ يخخهفت أضٍئج بأضىاء يخخهفت.َشبط نهًالحظت :    

R:أحًش. J        :أصفش. V          :أخضش. B:أصسق.         N          :أسىد.              b .      أبٍض :

         
   إضبءة بضىء أصفش       إضبءة بضىء أصسق          إضبءة بضىء أخضش            حًشإضبءة بضىء أ      إضبءة بضىء أبٍض   

 اسـخـُـخـبس :
حخخهف أنىاٌ األجسبو حسب انهىٌ انزي أضٍئج به .    
انزي ٌسهظ عهٍه،حٍذ ٌعًم عهى حشخٍج األضىاء ٌأخز انجسى األبٍض دائًب نىٌ انضىء    

 انخً حصم إنٍه .
ٌحخفظ انجسى األسىد بهىَه ، ورنك نكىَه ًٌخص جًٍع األضىاء انخً حصم إنٍه .    
   ص جًٍع األنىاٌ فسٍبذو بهىٌـخـ، وإرا اي زي ٌشخخهـىٌ انضىء انـى نـىٌ جسى يعٍٍ هـن 

 أسىد .
 خــــــالصــــــت :

    
 

 
 II: حشكٍب األضىاء انًهىَت )  

 Synthèse additive        1: ًانخشكٍب اإلضبف )  
 حـــجـــشبـــت : 

أصسق(،وَضًء بىاسطخهب شبشت بٍضبء. -أخضش-َسخعًم رالرت يُببع ضىئٍت يهىَت )أحًش     

 

   N 

b b 
 

b b 
 

b 

ال ٌخعهك نىٌ جسى بهىَه فقظ،ونكٍ ٌخعهك أٌضب بهىٌ انضىء انًسهظ عهٍه، حٍذ 
 ٌحصم حشخج اَخقبئً ، فٍأخز انجسى نىٌ انضىء انزي ٌشخخه .
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 اسـخـُـخـبس : 
  األضىاء انزالرت فًٍب بٍُهب، َحصم عهى ضىء أبٍض.    كباشعُذيب حخ 

  ضىءٌٍ يهىٍٍَ، َحصم عهى نىٌ نه نىٌ آخش: شكٍبعُذ ح 
.               ىَب أصفش أونٍبنانضىءٌٍ األحًش واألخضش ٌعطً  شاكبح             
. انًبجُخبانضىءٌٍ األحًش واألصسق ٌعطً نىَب ٌسًى  شاكبح             
.سٍبٌانضىءٌٍ األصسق واألخضش ٌعطً نىَب ٌسًى  شاكبح             

 خــــــالصــــــت :
 
 
 

 
   Synthèse soustractive    2: ًانخشكٍب انطشح )  

حـــجـــشبـــت :    
َأخز رـالد يصفبة أنىاَهب سٍبٌ ويبجُخب وأصفش أونً ، وَجعههب حخشاكب كـًـب ٌبٍٍ انشكم      
انخبنً :    

 أصسق
يبجُخب                                  سٍبٌ                                                           

 
 
 
 
 
 

أحًش                                 أخضش                                                            
 

                                                                                    
  أصفش أونً

 

 اسـخـُـخـبس :
   صب كهٍب نهضىء،سٍبٌ ويبجُخب وأصفش أونً ٌعطً ايخصبحشكٍب رالد يصفبة راث األنىاٌ  

 فخظهش بقعت سىداء .
  سٍبٌ ويبجُخب وأصفش أونً، َحصم عهى نىٌ أسبسً :يٍ األنىاٌ  نىٍٍَ شاكببخ 

حشاكب انًصفبحٍٍ سٍبٌ ويبجُخب ٌعطً انضىء األصسق .             
حشاكب انًصفبحٍٍ سٍبٌ وانصفشاء ٌعطً انضىء األخضش .             
ء ويبجُخب ٌعطً انضىء األحًش .حشاكب انًصفبحٍٍ انصفشا             

 خــــــالصــــــت :
 
 

األخضش ( ، َحصم عهى انضىء بخشكٍب األضىاء راث األنىاٌ األسبسٍت ) األصسق واألحًش و
 األبٍض .

 

،واعخًبدا عهٍهبأضىاء حكًٍهٍتحسًى األضىاء راث األنىاٌ أصفش أونً وسٍبٌ ويبجُخب    
 ًٌكٍ انحصىل عهى أضىاء راث أنىاٌ أسبسٍت .

ًٌخص حشكٍب رالد يصفبة راث األنىاٌ انخكًٍهٍت انضىء األبٍض، وَحصم عـهـى بقعت    
 سىداء.
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  I( تبدد الضوء األبيض :
تـــجـــربـــة :    
نرسل بواسطة منبع ضوئي حزمة ضوئية بيضاء على موشور كما تبين التبيانة التالية :     

                       
مــــالحـــظـــة :    
.ـةدة أضواء ملونـظ تكون شريط مكون من عـوشور، نالحد اجتياز الحزمة الضوئية للمـعـب    
اســتـــنـــتــاج :    
نقول إن الضوء قد تبدد بواسطة الموشور، ونسمي الشريط المحصل عليه والمكون من   

.طيف الضوء األبيض عدة أضواء ملونة ب  
 خـــــــالصــــــة :

 
 
 

 
 
 

 
 

مــلــحــوظــة :      
زح، ـيجة بالنسبة لقوس قظ نفس النتـنالح       

حيث يتبدد ضوء الشمس األبيض بعد اجتيازه   
قطرات الـمـاء العالقة في الـجـو معطيا طيفا    
مستمرا مكونا من األضواء الملونة المذكورة.   

 

ملونة يتبدد الضوء األبيض بواسطة موشور مكونا طيفا مستمرا يتألف من سبعة أضواء   
.  األحمر - البرتقالي - األصفر - األخضر – األزرق – النيلي – البنفسجيومرتبة كالتالي :  

                                                   
   باإلضافة إلى هذه األلوان، هناك أيضا ألوان وسيطية مستمرة بين لون وآخر.ملحوظة : 

 

http://pc1.ma/
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II: تركيب الضوء األبيض )  
تـــجـــربـــة :      
نأخذ قرص نيوتن ونديره بسرعة كبيرة بواسطة محرك .    

                                                                 
قرص نيوتن أثناء الدوران                                                  قرص نيوتن وهو ساكن                    

  اســتـــنـــتــاج :   
فيبدو  طيف الضوء األبيض، داخل األضواء الملونة المكونة لـتـرص نيوتن، تـاء دوران قـنـأث  

 القرص أبيض اللون ، بسبب ورود هذه األضواء إلى العين الواحد تلو اآلخر .
III: هل يتبدد أحد األضواء الملونة المكونة لطيف الضوء األبيض ؟ )  
تــــجـــربــــة :       

ثم نالحظ اللون المحصل ،  حمراءمصفاة  أبيض اضوء يرسل ضوئيضع بين شاشة ومنبع ن   
. نعيد العملية بعد وضع موشور في مسار الضوء األحمر ثم، عليه على الشاشة  

 
 
 
 
 
 

 
 

اســتـــنـــتــاج :    
، باستثناء  وء األبيضـضـة لطيف الـونة المكونجميع األضواء المل الحمراءتمتص المصفاة     

الوارد على الشاشة . األحمرالضوء   
 ال يتبدد الضوء األحمر عند اجتيازه للموشور أو الشبكة ألنه يتكون فقط من ضوء ذي لون

 واحد.
 

 خـــــــالصــــــة :
 

 شاشة 

 نسمي ضوءا أحادي اللون كل ضوء ال يتبدد بعد اجتيازه لموشور .
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