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 )ر.ابشاهٍى انطبهشي(

 

: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.


