
 
 

 
 
 

 : ــ العدسة الرقیقة 1 
 .كرويحمدود بوجهني أحدمها على األقل ,  وسط شفاف ومتجانسالعدسة الرقيقة 

 : ھي  المجمعة العدسة الرقیقة  ــ عناصر2 
  .هو حمور متاثل العدسة :  الرئيسياحملور البصري  أ ــ 

ل شعاع ضوئي وارد على العدسة و مير من مركزها جيتازها ك  . Oيرمز له بالرمز , ةتقاطع احملور البصري الرئيسي مع العدسهو : املركز البصري  ــ ب
 دون احنراف

ـ البؤرة الرئيسية الصورة    . ′Fيرمز هلا ,  مع احملور البصري الرئيسي املتوازيةهي نقطة تتجمع فيها األشعة الواردة :ج ـ
ـ البؤرةد   .  F يرمز هلا ,الرئيسير منها جيتاز العدسة متوازيا مع احملور البصري  كل شعاع وارد ومي  هي نقطة:الشيء الرئيسية ـ

  .m وحدا املتر .ƒيرمز هلا   . ′Fو البؤرة الرئيسية الصورة    O الفاصلة بني املركز البصري للعدسة  ′OFثل املسافة مت :البؤريةه ــ املسافة 
  Cأقرب نقطة من املركز البصري و يرمز هلا بالرمز  األشعة حنو هي قدرا على جتميع :العدسةو ــ قوة 

 .δ: يرمز هلذه الوحدة , Dioptrie الديوبتري :  و وحدا هي  
 : نعرب عن قوة العدسة بالعالقة التالية  

       
 

  
  

 
 "اإليضاح ":وصڭــ شرطي  3

 .ــ جيب أن يكون الشيء قريبا من احملور البصري الرئيسي و عمودي عليهأ  
 .أمام العدسة) جسم معتم به فتحة (ــ جيب إضافة حجابب  

  : B ــ كیفیة إنشاء صورة نقطة 4
 . دون احنراف  فيجتاز العدسةO و مير من املركز البصري Bــ نرسم شعاعا ينطلق من النقطة الشيء أ  
 .  ′F يوازي احملور البصري الرئيسي فيجتاز العدسة منحرفا حنو البؤرة الرئيسية الصورة  وBــ نرسم شعاعا ينطلق من النقطة الشيء ب  
 .رئيسي  فيجتاز العدسة متوازيا مع احملور البصري ال F الرئيسية الشيء البؤرة و مير من Bــ نرسم شعاعا ينطلق من النقطة الشيء ج  

 )أنضر الرسم أعاله  (′Bــ تقاطع األشعة اليت اجتازت العدسة هي النقطة الصورة د 
 .شعاعني فقطستعمل عمليا ن: مالحظة        

 : حيث
ƒ البعد البؤري باملتر  m .  

C  قوة العدسة بالديوبتري δ .  

 انوية اإلعدادية موالي يوسف ــ أرفودثال: مؤسسة ال البصرياتملخص لدروس 
 ة ثانوي إعداديالثالث: المستوى 

  الفيزياء:المادة 
 لاسماعيبلعظيش : األستاذ 
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  :AB كیفیة انشاء صورة شيء  ــ5
 

 .احترام السلم املناسب , OAء عن العدسة معرفة بعد الشي, A Bمعرفة طول الشيء , للعدسة املستعملة  ƒمعرفة البعد البؤري : أ ــ مجع املعطيات  
 ).اعتمادا على املعطيات مع احترام السلم .(′F  وF البؤرتني الصورة و الشيء ,Oاملركز البصري , احملور البصري : ب ــ منثل العدسة جبميع مميزاا 

 ).اعتمادا على املعطيات مع احترام السلم.( A B ءج ــ منثل الشي 
 ).Bأنظر كيفية إنشاء صورة نقطة .(Bصورة  ′Bألشعة اخلاصة نرسم د ــ باستعمال ا 
 .على احملور البصري الرئيسي  Aاملسقط العمودي للنقطة  ’A ه ــ نرسم  
 . A B هي صورة  ′A’ Bو ــ  

 :مثال 
 

 
 
 : األوضاع الخمسة للصورة ــ6
 

 موضع الشيء بالنسبة للعدسة
 

 طول الصورة مقارنة طبيعة الصورة
  مع طول الشيء

بعد الصورة عن العدسة مقارنة 
 ببعد الشيء عن العدسة

OA>2ƒ حقيقية مقلوبة A′B′<AB OA′<OA 
OA=2ƒ حقيقية مقلوبة A′B′=AB OA′=OA 

ƒ<OA<2ƒ حقيقية مقلوبة A′B′>AB OA′>OA 
OA=ƒ  ايةٵالصورة بعيدة جد(تتكون الصورة يف الال( 
OA<ƒ ومهية معتدلة A′B′>AB OA′>OA 
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ـ المكبرة6  : ـ
   5cm   (2cm≤ ƒ ≤5cm) و 2cmاملكربة عدسة رقيقة ذات بعد بؤري صغري يتراوح بني :  تعريف ــأ  
 فتكون الصورة احملصل عليها ومهية معتدلة OA<ƒ مسافة أقل من بعدها البؤري على الشيء وضعأثناء استعمال املكربة جيب :  استعمال املكربة ــب  

 . مكربة 
 : املكربة تكبريقوة ـ ج ـ

 : بالعالقة املكربة  تكبري نعرب عن قوة 
  

 
 

       
 

 
         :نستعمل العالقات التالية   ′α و αحلساب 

    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 )AE=25cm بشرط Gc )Gc=Gيرمز له   AE=25cmهو قوة تكبري املكربة حيث : د ــ قوة التكبري التجاري للمكربة
ـ المجھر7  : ـ
 :اهر جهاز بصري يتكون من نظامني بصريني جممعني هلما نفس احملور البصري الرئيسي 

 .ٵليعطي صورة حقيقية مقلوبة مكربة جد ) ٵبعد بؤري صغري جد (ٵبلعب دور عدسة ذات قوة كبرية جد, ٵجممع جدهو نظام : النظام الشيئي ×
 .حيول الصورة احلقيقية اليت يعطيها النظام الشيئي إىل صورة ومهية مكربة, له وظيفة املكربة: النظام العيين ×

 :النموذج المختزل للعین  ــ 8
 
 :اء أمهها تتكون العني من عدة أجز ®
.يلعبان دور احلجاب : القزحية و البؤبؤ  ×
 .تلعب دور عدسة جممعة : البلورية  ×
 .تلعب دور الشاشة : الشبكية  ×

    

 

 
 

 :حيث
α   :و هي الزاوية اليت من خالهلا تشاهد العني الشيء  القطر الظاهري للشيءAB   
α′   :و هي الزاوية اليت من خالهلا تشاهد العني الصورة  القطر الظاهري للصورةA′B′ 

  rad رمزه  RADIANE الراديان  هي  ′α و α ن وحدة الزاويتا
G   : بدون وحدة املكربة تكبريقوة  

 :حيث
E :  واجد عني املشاهدت مكان 

AB  : طول الشيء 
AE  :مسافة الشيء عن العني 

A′B′: طول الصورة  
A′E  :عنيمسافة الصورة عن ال 
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