
 الثانوية اإلعدادية موالي يوسف ــ أرفود: المؤسسة 
 1الثالثة ثانوي إعدادي : المستوى 

 الفيزياء: المادة 
 بلعظيش اسماعيل: األستاذ 

 2كتابي رقم الفرض تصحيح ال
 الدورة األولى

 2010 -2009: السنة الدراسية
 45min: المدة الزمنية

I- التمرين االول  : 
  عرف العدسة ؟-)1

 سة وسط شفاف و متجانس محدود بوجھين كرويين أو وجه كروي و اآلخر مستويالعد
  أعط التصنيف الھندسي للعدسات الرقيقة ؟-)2

 عدسات ذات حافة رقيقة وعدسات ذات حافة سميكة
  :C2=4δ قوتھا (L2) و عدسة f1=20cm بعدھا البؤري (L1) نعتبر عدسة -)3

  ؟(L1) احسب قوة العدسة -أ
 

C=1/f   مع f=20cm=0,2m ع . تC=1/0,2=5δ 
  ؟(L2) احسب البعد البؤري للعدسة -ب
 

f=1/C ع . تf=1/4=0,25m=25cm 
 

II- التمرين الثاني : 
   OA=2cm و يبعد عنھا بمسافة  AB=3cm طوله AB نحصل على صورة شيء  f=4cmبواسطة عدسة مجمعة بعدھا البؤري 

  ؟’A’B أسفله أنشأ الصورة الورق ألميليمتري م الموضح في  باحترام السل-)1
 

 
  ) ’OA و بعدھا عن العدسة  ’A’Bطولھا : مميزات الصورة (  حدد طبيعة ومميزات الصورة؟-)2

  وھمية معتدلة : طبيعة الصورة
   A’B’=2x3=6cm: طول الصورة

 OA’=4x1=4cm : بعد الصورة عن العدسة
  معلال جوابك ؟ dفي أي منحى تمت اإلزاحة وحدد  ھذه المسافة  ,  A’B’=AB فتصبح  d بمسافة ABء  نزيح الشي-)3
يجب إزاحة الشيء نحو العدسة  ,  OA=2x4=8cm أي  OA=2f يجب أن يكون  A’B’=ABلكي تصبح 

 )بعد الشيء بعد اإلزاحة نطرح منه بعد الشيء قبل  اإلزاحة ( d=6cmبمسافة 
 احسب قوة تكبيرھا التجاري ؟, بر ھذه العدسة مكبرةنعت-)4
 

α=AB/AE ع . تα=3/25=0,12Rad   
α’=A’B’/A’E    α’=A’B’/(OA’-OA+AE) ع . تα’= 6/(4-2+25)=6/27=0,22Rad 

Gc=α’/α ع . تGc=0,22/0,12=1,83  
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 سف ــ أرفودالثانوية اإلعدادية موالي يو: المؤسسة 
 2الثالثة ثانوي إعدادي : المستوى 

 الفيزياء: المادة 
 بلعظيش اسماعيل: األستاذ 

 2كتابي رقم الفرض تصحيح ال
 الدورة األولى

 2010 -2009: السنة الدراسية
 45min: المدة الزمنية

I- التمرين االول  : 
  أعط التصنيف الفيزيائي للعدسات الرقيقة  ؟-)1

و عدسات مفرقة عدسات مجمعة 
  عرف المسافة البؤرية؟-)2

’F أو  F و إحدى البؤرتين  Oھي المسافة بين المركز البصري 
 

  ؟   C=40δ احسب المسافة البؤرية لعدسة قوتھا -)3
f=1/C ع . تf=1/40=0,025m=2,5cm 

 
 وص ؟ڭ ذكر بشرطي -)4

  عمودي عليهــ الشيء قريب من المحور البصري الرئيسي و
 ــ إضافة حجاب أمام العدسة 

II- التمرين الثاني : 
   f=3cm من عدسة مجمعة مسافتھا البؤرية  OA=6cm على بعد  1cm طوله  ABنضع جسما ضوئيا 

 احسب قوة ھذه العدسة ؟-)1
 

C=1/f  مع f=3cm=0.03m ع . ت  δC=1/0,03=33,33 
  ؟’A’B الورق ألمليمتري  أسفله الصورة  باحترام السلم أنشأ في-)2
 

 
  ) ’OA و بعدھا عن العدسة  ’A’Bطولھا : مميزات الصورة (  حدد طبيعة و مميزات الصورة؟-)3

  حقيقية مقلوبة  :طبيعة الصورة
   A’B’=1x1=1cm   :طول الصورة

  OA’=6x1=6cm :بعد الصورة عن العدسة
  معلال جوابك ؟ ما ھي طبيعة الصورة في ھذه الحالة ,  نحو العدسة  4cmمسافة  نحو العدسة بAB نزيح الشيء -)3

  أي الصورة تكون وھمية معتدلة(f=3cm)>(OA=2cm)   تصبح  4cmعند إزاحة الشيء نحو العدسة ب 
  ؟ ’αاحسب القطر الظاھري للصورة  ,  G=1,78 و  α=0,14rad نستعمل ھذه العدسة كمكبرة فنحصل على -)4
 

α’=Gxα ع . تα’=1.78x0,14=0,24Rad  
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 الثانوية اإلعدادية موالي يوسف ــ أرفود: المؤسسة 
 3الثالثة ثانوي إعدادي : المستوى 

 الفيزياء: المادة 
 بلعظيش اسماعيل: األستاذ 

 2كتابي رقم الفرض تصحيح ال
 الدورة األولى

 2010 -2009: السنة الدراسية
 45min: المدة الزمنية

I- التمرين األول : 
 وص ؟ڭ ذكر بشرطي -)1

 ــ الشيء قريب من المحور البصري الرئيسي و عمودي عليه
 ــ إضافة حجاب أمام العدسة 

  ماذا تسمى النقطة التي تتجمع فيھا األشعة الواردة من شيء بعيد جدا بعد اجتيازھا لعدسة مجمعة؟ و اكتب رمزھا؟-)2
 ’Fرمزھا  , البؤرة الرئيسية الصورة 

  ؟ f=4cm احسب قوة عدسة بعدھا البؤري يساوي -)3
C=1/f  مع f=4cm=0,04m ع . تC=1/0,04=25δ  

II- التمرين الثاني : 
  f=10cm عموديا على المحور البصري الرئيسي لعدسة مجمعة بعدھا البؤري  AB=10mmوضع شيء طوله 

 .من العدسة   30cmو يوجد الشيء على بعد 
 ؟’A’Bالصورة ,  أنشئ على الورق ألميليمتري أسفله وباحترام السلم الموضح -)1

 
  ) ’OA و بعدھا عن العدسة  ’A’Bطولھا : مميزات الصورة (  حدد طبيعة ومميزات الصورة؟-)2

  حقيقية مقلوبة :طبيعة الصورة
 A’B’=0,5x1=0,5cm   :طول الصورة

 OA’=3x5=15cm  : بعد الصورة عن العدسة
 أين ستتكون الصورة في ھذه الحالة معلال الجواب؟,  نحو العدسة  20cm عندما نزيح الشيء بمسافة -)3

 أي الصورة تتكون في الالنھاية  OA=10cm=fتصبح 
III- التمرين الثالث : 

  من ھذه المكبرة  OA=1,5cm يوجد على بعد  AB=0,5cm استعملت كمكبرة لمشاھدة شيء طوله  C=50δلدينا عدسة مجمعة قوتھا 
 ؟ cm احسب البعد البؤري لھده المكبرة ب -)1

f=1/C ع . تf=1/50=0,02=2cm  
  ھل تم استعمال المكبرة بشكل صحيح؟علل الجواب؟-)2

  (f=2cm)>(OA=1,5)نعم ألن 
   OA’=6cm و  A’B’=2cm فتكون  ’F توجد فوق  وعين المشاھد f=2cm نعتبر أن البعد البؤري للمكبرة السابقة -)3

 احسب قوة تكبير المكبرة ؟
 

α=AB/AE  α=AB/(OA+OF’)ع . تα=0,5/(1,5+2)=0,5/3,5=0,14Rad  
α’=A’B’/A’E    α’=A’B’/(OA’+OF’) ع . تα’= 2/(6+2)=2/8=0,25Rad  

G=α’/α ع . تG=0,25/0,14=1,78  
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 الثانوية اإلعدادية موالي يوسف ــ أرفود: المؤسسة 
 4الثالثة ثانوي إعدادي : المستوى 

 الفيزياء: المادة 
 بلعظيش اسماعيل: األستاذ 

 2كتابي رقم الفرض تصحيح ال
 الدورة األولى

 2010 -2009: السنة الدراسية
 45min: المدة الزمنية

I- التمرين األول : 
 فا فزيائيا ؟ صنف العدسات تصني-)1

عدسات مجمعة و عدسات مفرقة 
  ماذا تسمى النقطة التي تمر فيھا األشعة دون انحرافھا؟ و اكتب رمزھا؟-)2

  Oرمزھا , المركز البصري 
  من عدسة مجمعة 8cm عموديا على المحور البصري الرئيسي على بعد  AB=3cm نضع شيئا  طوله -)3

  f=3cm بعدھا البؤري 
 ب قوة ھذه العدسة ؟ احس-)أ
 

C=1/f  مع f=3cm=0,03m  C=1/0,03=33,33δ
  على الورق ألميليمتري أسفله وباحترام السلم الموضح ؟ ’A’Bأنشئ الصورة -)ب

 
  ) ’OA و بعدھا عن العدسة  ’A’Bطولھا : مميزات الصورة (  حدد طبيعة ومميزات الصورة؟-)ج
 

 يقية مقلوبةحق : طبيعة الصورة
   A’B’=0,9x2=1,8cm  :طول الصورة 

  OA’=4,8x1=4,8cm:بعد الصورة عن العدسة 
 أين ستتكون الصورة في ھذه الحالة معلال الجواب؟,  نحو العدسة  2cm عندما نزيح الشيء بمسافة -)د
 

  OA’=OA=6cm إذن  OA=2f أي  OA=6cm=2x3cmتصبح  نحو العدسة  2cmعندما نزيح الشيء بمسافة 
III- التمرين الثاني : 

  عرف المكبرة ؟-)1
 

  5cm , OA<f و  2cmالمكبرة عدسة مجمعة دات بعد بؤري يتراوح بين 
   C=25δ لدينا عدسة مجمعة قوتھا -)2 

  احسب بعدھا البؤري ؟-)أ
 

f=1/C ع . تf=1/25=0,04m=4cm  
 عدسة مكبرة ؟علل الجواب ؟ ھل يمكن اعتبار ھذه ال-)ب
 

  2cm<(f=4cm)<5cmنعم  ألن 
   0,1rad و بعد استعمال مكبرة أصبحت زاوية المالحظة تساوي 0,04rad يشاھد احمد شيئا من خالل زاوية تساوي -)3

 احسب قوة تكبير المكبرة المستعملة ؟
 

G=α’/α ع . تG=0,1/0,04=2,5   
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 دادية موالي يوسف ــ أرفودالثانوية اإلع: المؤسسة 
 5الثالثة ثانوي إعدادي : المستوى 

 الفيزياء: المادة 
 بلعظيش اسماعيل: األستاذ 

 2كتابي رقم الفرض تصحيح ال
 الدورة األولى

 2010 -2009: السنة الدراسية
 45min: المدة الزمنية

 
I- التمرين األول : 

  عرف المسافة البؤرية ؟-)1
 ’F أو  F للعدسة و إحدى بؤرتيھا  Oركز البصري ھي المسافة بين الم

  من عدسة مجمعة 6cm عموديا على المحور البصري الرئيسي على مسافة  AB=0,5cm نضع شيئا  طوله -)2
  f=4cm بعدھا البؤري 
  احسب قوة ھذه العدسة ؟-)أ
 

C=1/f  مع f=4cm=0,04m ع . تC=1/0,04=25δ  
  على الورق ألميليمتري أسفله وباحترام السلم الموضح ؟ ’A’Bندسيا  الصورة ن ھ أنشئ-)ب

 
  ) ’OA و بعدھا عن العدسة  ’A’Bطولھا : مميزات الصورة (  حدد طبيعة ومميزات الصورة؟-)ج
  

  حقيقية مقلوبة :طبيعة الصورة 
   A’B’=1x1=1cm  :طول الصورة 

  OA’=6x2=12cm :بعد الصورة عن العدسة 
  معلال الجواب ؟ dحدد المسافة ,  نحو العدسة تتكون الصورة في الالنھاية d عندما نزيح الشيء بمسافة -)د
 

 4cm) و الوضع الثاني  6cmالفرق بين الوضع األول للشيء ( d=2cmإذن OA=f=4cmالصورة في الالنھاية أي 
III- التمرين الثاني : 

  ؟ ذكر بمبدأ استعمال المكبرة-)1
 

 فنحصل على صورة وھمية معتدلة وھمية  OA<fيجب أن تكون 
  OA=3cm يوجد على مسافة  AB=1cm لمالحظة صورة شيء طوله  f=4cm لمكبرة بعدھا البؤري  ’Fيضع شخص عينه على البؤرة الرئيسية الصورة -)2

 .من ھذه المكبرة 
   OA’=12cm العدسة ب  و تبعد عن A’B’=4cmعلما أن طول الصورة المحصل عليھا 

  ؟ α احسب القطر الظاھري للشيء -)أ
 

α=AB/AE=AB/(OA+OF’) ع . ت α=1/(3+4)=1/7=0,14Rad  
  ؟ ’α احسب القطر الظاھري للصورة -)ب 

 
α’=A’B’/A’E=A’B’/(OA’+OF’) ع . ت α’=4/(12+4)=4/16=1/4=0,25Rad 

  ؟ G استنتج قوة تكبير ھذه المكبرة -)ج
 

G=α’/α ع . تG=0,25/0,14=1,78   
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 الثانوية اإلعدادية موالي يوسف ــ أرفود: المؤسسة 
 6 الثالثة ثانوي إعدادي : المستوى 

 الفيزياء: المادة 
 بلعظيش اسماعيل: األستاذ 

 2كتابي رقم الفرض تصحيح ال
 الدورة األولى

 2010 -2009: السنة الدراسية
 45min: المدة الزمنية

I- التمرين األول  : 
  عرف العدسة و المسافة البؤرية مع ذكر رمز و وحدة ھذه األخيرة ؟-)1

  وسط شفاف متجانس محدود بوجھين كرويين أو وجه كروي و اآلخر مستوي العدسة -
  (m) وحدتھا المتر  f يرمز لھا  ’F أو  F للعدسة و إحدى بؤرتيھا  Oالمسافة البؤرية ھي المسافة بين المركز البصري  -

  ؟50cm بعدھا البؤري يساوي (L1) احسب قوة عدسة - أ-)2
C=1/f  مع f=50cm=0,5m ع . تC=1/0,5=2δ  

  ؟50δ قوتھا (L2) احسب البعد البؤري لعدسة -ب
f=1/C ع . ت f=1/50=0,02m=2cm 

II- التمرين الثاني : 
  .f=2cm من مركز عدسة بعدھا البؤري  OA=6cmبعد  على  AB=2cm طوله ABنضع شيئا 

  ؟’A’B باحترام السلم المبين في الورق ألميليمتري  أسفله أنشأ الصورة -)1

 
  ) ’OA و بعدھا عن العدسة  ’A’Bطولھا : مميزات الصورة (  حدد طبيعة ومميزات الصورة؟-)2
 

 حقيقية مقلوبة   :طبيعة الصورة
   A’B’=1x1=1cm  : طول الصورة 

  OA’=3x1=3cm : بعد الصورة عن العدسة 
  معلال جوابك ؟ dفي أي منحى تمت اإلزاحة وحدد  ھذه المسافة ,  فتصبح الصورة في الالنھاية d بمسافة AB نزيح الشيء -)3
 

 OA=f=2cm نحو العدسة لتصير  d=4cm نزيح الشيء بمسافة الصورة في الالنھايةلكي تصبح 
III التمرين الثالث  ــ : 

و وضع عينه على ,  من ھذه المكبرة OA=3cmفوضع ھذا الشيء على بعد  , AB=2cm يريد محمد تكبير شيء طوله f=5cmبواسطة مكبرة مسافتھا البؤري 
  .A’B’=5cm فحصل على صورة طولھا AB من الشيء AE=25cmمسافة 

 علل الجواب؟, ـ ھل استعمل محمد المكبرة بشكل صحيح  )1
 

 (f=5cm)>(OA=3cm)نعم  ألن 
 ؟αـ احسب القطر الظاھري للشيء  )2
 

α=AB/AE ع . تα=2/25=0,08Rad  
 ؟ Gc=2,12 إذا علمت أن قوة التكبير التجاري لھذه المكبرة تساوي’αـ استنتج القطر الظاھري للصورة ) 3
 

α’=Gcxα ع . تα’=2,12x0,08=0,17Rad   
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 ية اإلعدادية موالي يوسف ــ أرفودالثانو: المؤسسة 
 7 الثالثة ثانوي إعدادي : المستوى 

 الفيزياء: المادة 
 بلعـظيش اسماعيل: األستاذ 

 2كتابي رقم الفرض تصحيح ال
 الدورة األولى

 2010 -2009: السنة الدراسية
 45min: المدة الزمنية

I- التمرين األول  : 
 ھا ؟ عرف المكبرة و أذكر مبدأ استعمال-)1

 5cm , OA<f و  2cmالمكبرة عدسة مجمعة دات بعد بؤري يتراوح بين : المكبرة 
  فنحصل على صورة وھمية معتدلة وھمية  OA<fيجب أن تكون : مبدأ استعمالھا 

  ؟40δ البعد البؤري لعدسة قوتھا (cm) احسب  بالسنتمتر -)2
f=1/C ع . ت f=1/40=0,025m=2,5cm  

II- التمرين الثاني : 
  .f=6cm من مركز عدسة بعدھا البؤري  OA=9cm على بعد AB=3cm طوله ABنضع شيئا 

  احسب قوة ھذه العدسة ؟-)1
 

C=1/f  مع f=6cm=0,06m ع . تC=1/0,06=16.66δ  
  ؟’A’B باحترام السلم المبين في الورق ألميليمتري  أسفله أنشأ الصورة -)2

 
  ) ’OA و بعدھا عن العدسة  ’A’Bطولھا : مميزات الصورة ( دد طبيعة و مميزات الصورة ؟ ح-)3
 

 حقيقية مقلوبة  :طبيعة الصورة 

 A’B’=2x3=6cm  :طول الصورة 

  OA’=6x3=18cm  :مسافة الصورة عن العدسة 
 يء ؟ بالنسبة للعدسة لكي يصبح طول الصورة يساوي طول الشAB أين يجب وضع الشيء -)4

  
  OA’=OA=2f=12cm إذن  A’B’=AB يعني  طول الصورة يساوي طول الشيء

 
III ــ التمرين الثالث  : 

و وضع عينه على ,  من ھذه المكبرة OA=2cmفوضع ھذا الشيء على بعد  , AB=1cm يريد عمر تكبير شيء طوله f=4cmبواسطة مكبرة مسافتھا البؤري 
 .OA’=4cmتبعد عن العدسة بمسافة  A’B’=2cm فحصل على صورة طولھا  ’Fالبؤرة الرئيسية الصورة 

 
 ؟ α  ـ احسب القطر الظاھري للشيء )1

α=AB/AE=AB/(OA+OF’) ع . ت α=1/(2+4)=1/6=0,16Rad  
  ؟ ’αـ احسب القطر الظاھري للصورة ) 2

α’=A’B’/A’E=A’B’/(OA’+OF’) ع . ت α’=2/(4+4)=2/8=1/4=0,25Rad 
 ؟  لھذه المكبرة G ـ استنتج قوة التكبير )3

G=α’/α ع . تG=0,25/0,16=1,56   
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