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  ههى داللة: بحث هن إعذاد الّتلويذة

هذرسة بوغزالة ـ قصز هالل  ـ ج الّسنة الخاهسة 

 

 

 :هفهوم الضوء- 1

 رؤيةانثشرية أن تراي َانعيه تستطيع  انعيه، يمكه طُل مُجي رَ إشعاع كٍرَمغىاطيسي  انضُء ٌُ

.  عهيٍا األجساو غير انشفافة مه خالل اوعكاس انضُء

 : يُجذ وُعان نمصادر انضُء

: مصادر الضوء - 2

 :(األولية)المصادر األصلية - أ

 .ّ ُٖ أجسبم هضبءح رٌثش جزءا هي الضْء الوسزمجل

. ، هخزلف الوصبث٘خ (شوعخ  )الشوس ، الٌجْم ، إدزشاق األجسبم الوض٘ئخ 

 : الثانويةالمصادر- ب

 .ُّٖ األجسبم الزٖ ٗصذس الضْء هٌِب: ّ ٗغلك علِ٘ب هٌبثع الضْء 

.  كل األجسبم الوشئ٘خ دْلٌبالجْٕ، الغالف الكْاكت، الموش،

 :األوساط 

 :ٌٗزشش الضْء فٖ ّسغ٘ي هي األّسبط الثالثخ الزبل٘خ

َسط يسمخ تمرَر انضُء مه خالنً َانرؤية تُضُح مثم انخالء ، انٍُاء  : ف الوسط الشفا - أ

 ....انزجاج ، انماء ، انثىزيه

 .َسط يسمخ تمرَر انضُء دَن انتمييز انجيذ : ف الوسط الشا - ب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%28%D8%B7%D8%A8%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%28%D8%B7%D8%A8%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9
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انخشة ، انمعادن ، َ كم ما يمىع مرَر : َسط ال يسمخ تمرَر انضُء مثم  : الوسط العاتن - ت

 انضُء عثري

  : الضوءنتشارإ- 3

 :ٌٗزشش الضْء اًغاللب هي الوٌجع الضْئٖ فٖ جو٘ع االرجبُبد عجش أّسبط هخزلفخ

 أّسبط اًزشبس الضْء 

 :رصٌف األّسبط الوبدٗخ دست لذسح الضْء علٔ الٌفبر هي خاللِب إلٔ ثالس أّسبط

الِْاء، :ُْ الزٕ ٗسوخ ثوشّس الضْء ّ سؤٗخ الجسن الضْئٖ هي خاللَ ثْضْح هثل :الْسظ الشفبف

  .....الفشاغ ، الزجبج األهلس

ُْ الزٕ ٗسوخ ثوشّس الضْء ّال ٗسوخ ثشؤٗخ الجسن الضْئٖ هي خاللَ ثْضْح  :الْسظ ًصف الشفبف

 ....األًسْر، ّسق هزٗذ، ثْة أث٘ض ،الزجبج الخشي: هثل

الخشت، ّسق همْٓ : ُْ الزٕ ال ٗسوخ ثزبرب ثوشّس الضْء ّال سؤٗخ الجسن الضْئٖ هثل :الْسظ الوعزن

 .....جذساى، دذٗذ، ثالسز٘ك هعزن اللْى

 .االًزشبس الوسزم٘وٖ للضْء

 :إلثجبد ُزٍ الذم٘مخ سٌمْم ثإجشاء الٌشبط الزبلٖ ثبسزخذام األدّاد الزبل٘خ

 .شوعخ ّ ثالس لغع هوبثلخ هي الكشرْى هثجزخ علٔ دْاهل، ّثوشكز كل لغعخ ثمت صغ٘ش

 خالصخ

 ٌٗزشش الضْء فٖ ّسظ شفبف ّ هزجبًس ّفك خغْط هسزم٘و٘خ رسؤ ثبألشعخ الضْئ٘خ ّ ٗسؤ ُذا ثوجذأ

 االًزشبس الوسزم٘وٖ للضْء

 .سشعخ اًزشبس الضْء

ّرخزلف  c ٌٗزشش الضْء فٖ األّسبط الشفبفخ ثسشعخ كج٘شح، رسؤ سشعخ اًزشبس الضْء ّٗشهز لِب ثـ

 . ُزٍ السشعخ دست عج٘عخ الْسظ

 .c=300 000 Km/s :ل٘وخ سشعخ اًزشبس الضْء فٖ الفشاغ أّ فٖ الِْاء رمبسة

 

        


