فشض سلى 1انذٔسج2 1ع ف 6
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ث :جعفر انفاسي انفهري
ذ :بىساعد

انكـــــــــــــــــــــــيميـــاء
أكغٍذ ثُائً األصٔخ انغاصي

7وقط

غاص ػذٌى انهٌٌٕ،غرخذو كًخذس فى انؼًهٍاخ انجشاحٍح انثغٍطح

ٔفك ذفاػم تطئ ٔ كهً إنى غاص ثُائً األٔكغجٍٍ
ٌرفكك أكغٍذ ثُائً األصٔخ انغاصي صٍغرّ
 .نذساعح حشكٍح ْذا انرفاػم َذخم ػُذ انهحظح  t=0sفً حٕجهح حجًٓا ثاتد
غاص ذُائً األصٔخ
يٍ غاص أٔكغٍذ ذُائً االصٔخ
ٔ يفشؽ تذئٍا  ,كًٍح يادج
َمٍظ تٕاعطح جٓاص يإَيرش ذغٍشاخ انعغػ انكهً

ٔ

داخم انحٕجهح خالل انضيٍ فُحصم ػهى انُرائج

انرً يكُرُا يٍ خػ انًُحًُ أعفهّ َ .ؼرثش أٌ انغاصاخ كايهح ٔ َشيض نهعغػ انثذئً ب

 .1أكرة يؼادنح انرفاػم انحاصم داخم انحٕجهح ؟ ٔأَشئ انجذٔل انٕصفً نرطٕس ْذا انرحٕل ؟

1ن

 .2تٍٍ أٌ ذؼثٍش كًٍح انًادج انكهٍح نهغاص فً اإلَاء ػُذ نحظح ْٕ t

1ن

 .3أكرة يؼادنح انحانح نهغاص تاػرثاسِ كايال ػُذ انهحظح ٔ t=0

1ن

 .4تٍٍ أٌ ذؼثٍش ذمذو انرفاػم

غُذ نحظح :ْٕ t

 .5ػشف صيٍ َصف انرفاػم ثى ػٍٍ لًٍرّ يثٍاٍَا ؟
ٔ
 .6ػثشػٍ انغشػح انحجًٍح نهرحٕل تذالنح

1ن
ٔٔ

ٔ

1ن
1ن

حجى انخهٍػ

 .7حذد انغشػح انحجًٍح نهرفاػم ػُذ كم يٍ انهحظرٍٍ t=0mn

ٔ  t=50mnثى ػهك ػهى ْذِ

انُرٍجح  1ن
انفيزياء  13وقطة
تمريه 1

7وقط

ٌُثؼث يٍ جٓاص َصس حضيح ظٕئٍح أحادٌح انهٌٕ  ،غٕل يٕجرٓا
ٌثرؼذ ػٍ شاشح تًغافح  .Dأَظش انشكم1
الشكل2

a
b

،ذصم انى عهك ساعً  ،لطشِ . e=0,1mm

َؼطً عشػح انعٕء فً انفشاؽ
عهك سفٍغ

شاشح

D

يُثغ أنهضس

انشكم1
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1ن
 .1يا اعى انظاْشج انًشاْذج ؟ اعرُرج غثٍؼح انعٕء ؟
 .2ػثش ػٍ انفشق انضأي تذالنح انًمادٌش  L ٔ Dػشض انثمؼح انعٕئٍح فً حانح
 .3ػثش ػٍ

ػشض انثمؼح انًشكضٌح تذالنح

ٔٔ e

1ن

صغٍشج جذا ؟

1ن
فُحصم ػهى

َ .4ؼٍذ َفظ انرجشتح انغاتمح تاعرؼًال عهكٍٍ لطشاًْا

1ن
شكهٍٍ نهحٍٕد يخرهفٍٍ  b ٔ aأَظش انشكم 2ػٍٍ يؼهال جٕاتك انشكم انًٕافك نكم عهك
 .5نرحذٌذ عشػح اَرشاس يٕجح ظٕئٍح أحادٌح انهٌٕ فً نٍف تصشي َُجض انرشكٍة انرجشٌثً انشكم3
انًشكثاٌ فً غشفً انهٍف انثصشي ًٌكُاٌ يٍ ذحٌٕم انًٕجح انعٕئٍح إنى كٓشتائٍح ًٌكٍ
ٔ
حٍث
يؼاٌُرٓا ػهى ساعى انرزتزب (انشكم َ )4ؼطً

ٔ

انفشاؽ

ٔ غٕل انًٕجح فً

انشكم3
ليف بصري
Lazer

R1

R2
المدخل 2

انشكم 4

المدخل 1

ٔ

 .5-1حذد انرأخش انضيًُ انًغجم تٍٍ

1ن

ػهًا أٌ انحغاعٍح األفمٍح ًْ:

 .5-2أحغة عشػح اَرشاس انًٕجح انعٕئٍح فً لهة انهٍف انثصشي

1ن

 .5-3أحغة غٕل انًٕجح انعٕئٍح فً لهة انهٍف انثصشي

1ن

6وقط

تمريه 2

يٍ أجم دساعح اَرشاس يٕجح صٕذٍح َُجض انرشكٍة انرجشٌثً انرانً ٔ انًكٌٕ يٍ  :يٕنذ رٔ ذٕذش جٍثً يشذثػ
يرٕاجذٌٍ ػهى اعرمايح ٔاحذج يغ يكثش انصٕخ  .تٕاعطح جٓاص
ٔ
تًكثش نهصٕخ  ٔ ،Eيٍكشٔفٍٍَٕ
ساعى انرزتزب َؼاٌٍ ذثاػا انرٕذشٌٍ
انصٕذٍحَ.عغ انًٍكشفٌٕ

ػهى يغافح

انُاذجٍٍ ػٍ اعرمثال يٍكشٔفٍٍَٕ

ٔ
يٍ

نهًٕجاخ

ٔ

فُحصم ػهى انشعًٍٍ انرزتزتٍٍٍ انًًثهٍٍ فً انشكم1

انشكم1
E

يغطشج يذسجح

.1
.2
.3
.4

انًٕجاخ انصٕذٍح غٕنٍح أو يغرؼشظح ػهم جٕاتك؟
حذد لًٍح انذٔس  Tنهصٕخ انًُثؼث ،ذى اعرُرج لًٍح ذشددِ  f؟
ألشٌ كم يُحُى تانًٍكشٔفٌٕ انًٕافك نّ ػهم جٕاتك ؟
ثى اعرُرج انؼاللح تٍٍ انًغافح ٔ d
لاسٌ حشكرً َمػ انًٍكشٔفٌٕ ٔ

 .5حذد انؼاللح تٍٍ انذٔس ٔ Tانرأخش انضيًُ  τتٍٍ
َ .6حصم ػهى أٔل ذٕافك فً انطٕس ػُذيا َضٌح

ٔ

؟

تانُغثح ل

 .7أحغة عشػح إَرشاس انًٕجح انصٕذٍح فً انٕٓاء؟

غٕل انًٕجح ؟

0 ,5ن
1ن
0 ,5ن
1ن
1ن

تانًغافح  27,5cmحذد غٕل انًٕجح 1ن
1ن
Bensad salaheddine

فشض سلى 1انذٔسج2 1ع ف 6

2011/2012

ث :جعفر انفاسي انفهري
ذ :بىساعد

انـكــــــيــمـــــــياء
 .1انجذٔل انٕصفً:

تقدم
التفاعل

كمــــــــــــــــــيــــات المـــــــــــــــــــادة بالمــــــــــــــــــــول

ح البدئية

0

ح الوسطية

x/2

ح النهائية

xmax

xmax/2

n0 - xmax

xmax

 .2ذؼثٍش كًٍح انًادج انكهٍح نهغاص ػُذ انهحظح t
كًٍح انًادج انغاصٌح ػُذ انهحظح ًْ يجًٕع كًٍاخ انغاصاخ انًٕجٕدج فً انخهٍػ إدٌ:
ٔ يُّ
 .3يؼادنح انحانح تانُغثح نهغاص انًٕجٕد فً انخهٍػ تاػرثاسِ كايال
ػُذ انهحظح t=0
ػُذ انهحظح t≠0
 .4ذؼثٍش ذمذو انرفاػم
ٔ يُّ فاٌ:

يٍ خالل انؼاللح َ 2 ٔ 1جذ:
ٔ تانرانً
 .5صيٍ َصف انرفاػم

ًْ انًذج انضيٍُح انرً ٌصم فٍٓا ذمذو انرفاػم إنى َصف انرمذو االلصى
فاٌ:
يٍ خالل انًُحُى َحذد انعغػ انثذئً حٍث َجذ:

ٔ أخٍشا َجذ:
ٔ

أَظش انًُحُى أعفهّ

ٔ يُّ
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ٔ يُّ فإٌ :

أَظش انًُحُى أػالِ يٍ خالل انًُحُى َجذ

 .6ذؼثٍش انغشػح انحجًٍح
َؼهى أٌ

فً انغشػح انحجًٍح َجذ:

ترؼٌٕط

 .7لًٍح انغشػح انحجًٍح نهرفاػم ػُذ انهحظرٍٍ:
ػُذ َ t=0minشعى انًًاط نهًُحُى ػُذ ْذِ انهحظح أَظش انًُحًُ ذى َحذد انًؼايم انًٕجّ
نهًًاط
خع
ػُذ َ t=50minشعى انًًاط نهًُحُى ػُذ ْذِ انهحظح أَظش انًُحًُ ذى َحذد انًؼايم انًٕجّ
نهًًاط
انغشػح ذرُالص يغ انضيٍ

خع

انفـــــــــيزياء

تمريه 1
 .1ظاْشج انحٍٕد إدٌ نهعٕء غثٍؼح يٕجٍح
L
 .2فشق انضأي

2D
1
 .3انؼاللح تٍٍ انفشق انضأي ٔ غٕل انًٕجح
e
انؼاللح انرً ذشتػ انًمادٌش انرانٍح

  .

ٔ ٔ ًْ:

 .4كهًا كاٌ لطش انغهك صغٍش ا كهًا كاَد ظاْشج انحٍٕد
شكم انحٍٕد ٌٕ bافك انغهك دٔ انمطش
يًٓح شكم انحٍٕد ٌٕ aافك انغهك دٔ انمطش
 .5دساعح نٍف تصشي
 .5-1انراخش انضيًُ تٍٍ

ٔ

 .5-2عشػح اإلَرشاس داخم انهٍف انثصشي
 .5-3غٕل انًٕجح انعٕئٍح داخم انهٍف انثصشي

حٍث

ذشدد انًٕجح انعٕئٍح

ٔ تًا أٌ ذشدد انًٕجاخ انعٕئٍح الٌرغٍش ػُذ االَرمال يٍ ٔعػ إنى أخش فإٌ :

ٔ يُّ فإٌ:

خع

تمريه 2
 .1انًٕجاخ انصٕذٍح غٕنٍح ألٌ اذجاِ االَرشاس ٔ اذجاِ انرشِٕ ػهى اعرمايح ٔاحذج
ػذد انرشتٍؼاخ ٔ يُّ
حٍث
 .2لًٍح انذٔس
ذشدد انًٕجاخ انصٕذٍح
 .3كهًا اترؼذَا ػٍ يكثش انصٕخ كهًا اَخفط انٕعغ إدٌ:
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انًُحُى

ٌٕافك انًٍكشٔفٌٕ

انًُحُى

ٌٕافك انًٍكشٔفٌٕ

انشكم1

T

 .4يٍ خالل يُحُى انشكم  1انًُحٍٍٍُ ػهى
ٔ
ذٕافك فً غٕس إدٌ َمػ انًٍكشٔفٍٍٍَٕ

ذٓرضاٌ ػهى ذٕافك فً انطٕس ػهى

انًُحٍٍٍُ فً ذٕافك فً انطٕس إدٌ انؼاللح تٍٍ غٕل انًٕجح ٔ انًغافح انفاصهح تٍٍ
 .5انؼاللح تٍٍ انذٔس  ٔ Tانرأخش انضيًُ  τتٍٍ
نذٌُا

يغ

 .6طول انموجة
َحصم ػهى أٔل ذٕافك فً انطٕس إدٌ

ٔ

:

ٔ
ٔ يُّ :
يغ

تانرانً فإٌ

 .7عشػح اَرشاس انًٕجح انصٕذٍح فً انٕٓاء:
نذٌُا
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