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 هي املرايا اليت يكون سطحها العاكس جزء من السطح الداخلي أو اخلارجي لكرة.                            
 

 أنواع املرايا الكروية :                                 
 املرايا املقعرة ) الالمة أو اجملمعة ( :

 هي اليت يكون سطحها الداخلي عاكسًا                                                           
 

 ( :املشتتةاملرايا احملدبة ) املفرقة أو 

 هي اليت يكون سطحها اخلارجي عاكسًا.                                                          

 
 

 
 
 
 
 

 مصطلحات خاصة باملرايا الكروية :
 التعـــريـــف املصطلح

 .هو نقطة تقع يف منتصف سطح املرآه (  Aمركز املرآه ) 

 هو مركز الكرة اليت أخذت منها املرآة. (  Cمركز التكور ) 

 هو خط يصل بني مركز املرآه ومركز تكورها ممتدا من اجلهتني. حمور املرآه 

 ( Fالبؤرة ) 

او  هي نقطة تتجمع فيها األشعة املوازية حملور املرآه بعد انعكاسها

 .امتدادها وتقع يف منتصف املسافة بني مركز املرآة ومركز تكورها

 تكورها.هو املسافة بني قطب املرآه ومركز  ( Rنصف قطر التكور ) 

Rاملرآه والبؤرة. مركزهو البعد بني    ( fالبعد البؤري ) 
f =

2
 

 املسافة بني مركز املرآه واجلسم املوضوع امامها. هو ( 0dبعد اجلسم ) 

 هو املسافة بني مركز املرآه وصورة اجلسم املوضوع امامها. (  idبعد الصورة ) 

 

 

 

 
 

 املرايا الكروية 
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 يف املرايا: مسارات بعض االشعة
 املرايا احملدبة املرايا املقعرة

 

 

 

  بالبؤرة .( امتدادهالشعاع الساقط موازيا حملور املرآه ينعكس حبيث مير ) هو او ً 

  ( بالبؤرة ينعكس موازيًا للمحور األصلي. امتدادهالشعاع الساقط مارًا ) هو أو 

  ( مبركز التكور ينعكس علي نفسه. امتدادهالشعاع الساقط حبيث مير ) هو او 

 
 يف األشكال التالية لألشعةمسارات الثالث ارسم بنفسك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F
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 حاالت تكون الصور يف املرآة املقعرة :
 الرسم صفات الصورة موقع الصورة موقع اجلسم احلالة

(1) 
يف 

 الالنهاية

 عند

 بؤرة

 املرآة

 حقيقية

 مقلوبة

 مصغرة 

 جدًا
 

(2) 

 أبعد من

 مركز

 التكور

 بني

البؤرة 

ومركز 

 التكور

 حقيقية

 مقلوبة

 مصغرة

 

(3) 

 عند

مركز 

 التكور

 يف

مركز  

 التكور

 حقيقية

 مقلوبة

 مساوية

 للجسم 
 

(4) 

بني مركز 

التكور 

 والبؤرة

أمام مركز 

التكور 

 للمرآة

 حقيقية

 مقلوبة

 مكربة

 

(5) 
 عند

 البؤرة  
 يف الالنهاية

خترج األشعة 

 متوازية

 

(6) 

بني مركز 

املرآة 

 والبؤرة 

تري علي 

املرآة 

وهندسيًا 

تبدو خلف 

 املرآة

 تقديرية

 معتدلة

 مكربة
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 حاالت تكون الصور يف املرآة املقعرة :ارسم 

 احلالة
موقع 
 الرسم صفات الصورة موقع الصورة اجلسم

(1)    

 

(2)    

 

(3)    

 

(4)    

 

(5)    

 

(6)    

 

F


F


F


F


F
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 حالة تكون الصورة يف املرآة احملدبة:

 احلالة
موقع 
 الرسم صفات الصورة موقع الصورة اجلسم

(1) 

 أمام 

 املرآة 

يف أي 

 موضع

 خلف 

 املرآة 

بني مركز 

 املرآة

 والبؤرة

 تقديرية

 معتدلة

 مصغرة

 

 ارسم حالة تكون الصورة يف املرآة احملدبة:

 احلالة
موقع 
 اجلسم

موقع 
 الصورة

صفات 
 الصورة

 الرسم

(1) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 القانون العام للمرايا والعدسات :

 
   

 

 قانون التكبري يف املرايا :
 

                                                      >===  

 

 

 

 

 

 

 

F




F

i

0

d
M = -

d

0 i

1 1 1
= +

f d d

صورة  طول ال

سم  ج طول ال

صورة  عد ال ب

سم  ج عد ال ب


i

0

h
M =

h

i i

0 0

h d
= -
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 اإلشارات يف قوانني املرايا:
 سالبة موجبة 

  اجلسم أمام املرآة )جسم حقيقي(دائمًا  (0dبعد اجلسم )

 )تقديرية( خلف املرآةالصورة  )حقيقية( أمام املرآةالصورة  (idبعد الصورة )

 (مشتتةاملرآة حمدبة ) املرآة مقعرة )جممعة( (fالبعد البؤري )

 مقلوبةالصورة  معتدلةصورة ال (ihالصورة )طول 

 للصورة احلقيقية للصورة اخليالية (Mالتكبري )

 مالحظات هامة/

  حائل عليملا يذكر فالسؤال ان الصورة تكونت 

  منه نستنتج ان الصورة حقيقيه والصورة احلقيقية دائمًا مقلوبه

 بالسالبويف هذه احلاله يكون كاًل من بعد الصوره وبعد اجلسم باملوجب والتكبري يكون 

 

  اما موضع احلائل فهو يدل على موضع الصوره

ويكون موضعه اما ابعد من مركز التكور وهذا حيدث عندما يكون اجلسم بني مركز التكور والبؤرة أي أن 

 احلائل يكون خلف اجلسم

ي واملوضع االخر يكون بني مركز التكور والبؤرة وهذا حيدث عندما يكون اجلسم ابعد من مركز التكور أ

 ان احلائل يكون امام اجلسم

 

 علل: 

 يستخدم سائق السيارة مرآة حمدبة علي ميينة ويساره -1

 العطاء صورة مصغرة و معتدله بالتالي كشف مساحة واسعة

 

  يوضع مصدر الضوء يف املصباح األمامي لسيارة يف البؤرة . -2

 الضاءة أكرب مساحة ممكنه امام السيارة

 

  وضع جسم أمام مرآة حمدبة .تكون خيال وهمي إذا  -3

 النه ال ميكن جتميعه على حائل

 

 عند وضع جسم على بعد يساوي البعد البؤري أمام عدسة ) مرآة ( فانه ال يتكون خيال . -4

 الن االشعه تنعكس متوازية

 



 مدحت عبد الستار /إعداد                                                                           الفيزياء للثانوية العامة يفاألنوار 
45 

 : 44صفحة (  2)مثال 

مرآة حمدبة تستخدم للمراقبة يف مستودع 

 m 1.0للبضائع والسلع ، مركز تكورها يساوي 

من املرآة ،  5mعلي بعد  2m، تقع رافعة طوهلا 

 ما موضع وحجم الصورة املتكونة؟                                                           

                                                     [-0.45  , - 0.18] 

-----------------------------احلل : 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 : 46صفحة (  1) س

، وتشكل املرآة صورة تقديرية لثلث اجلسم ، كم يبلغ  cm 11.3مرآة جانبية يف السيارة نصف قطر تكورها 

 [11.3]                                                                                                                                                   بعد اجلسم عن السيارة

-------------------------------------------------------------------------احلل : 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 :45صفحة  6اخترب فهمك 
علي مسافة  cm 2.5فتكونت صورة معتدلة للقلم طوهلا  8cmوضع قلم أمام مرآة حمدبة بعدها البؤري -1

4.44 cm :خلف املرآة ، اوجد 

 [0.444  , 5.63  ,  10]طول القلم                           -التكبري                    جـ -بعد اجلسم من املرآة                ب -أ
 

-------------------------------------------------------------------------احلل : 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
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 : 44صفحة (  2) س

، احسب مقدار التكبري وخصائص الصورة املتكونة يف املرآة  cm 25.0مرآة حالقة مقعرة نصف قطر تكورها 

 لقلم رصاص معتدل يف كلِّ من احلاالت التالية:

 [0.384]                                                                      من املرآة. cm 45.0موضوع علي مسافة مقدارها  -أ

 [1]                                                                      من املرآة. cm 25.0موضوع علي مسافة مقدارها -ب

 [1.67]                                                             من املرآة. cm 5.0موضوع علي مسافة مقدارها -جـ

 

-------------------------------------------------------------------------احلل : 
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 

 يف األشكال اآلتية ، بّين كاًل من ::63صفحة  1س

 العمود املقام         -الشعاع املنعكس                                        ب -أ

 زاوية االنعكاس ومقار كل منهما -زاوية السقوط                                        د -جـ
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 :64صفحة  4س

ذلك استخدم قانون املرايا وقانون يف الشكل بني بالرسم ُبعد الصورة املتكونة وطوهلا يف كل حالة ، بعد 

 التكبري حلساب ُبعد الصورة وطوهلا ، وقارن إجابتك باستخدام الطريقتني.

 
                                                                                                                                                                                                          [15 , 4.5     ,   -4  , 0.66] 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 [  2009-2008دور أول  –]الوزارة 

 أدرس الشكل املقابل ثم أجب عن األسئلة اليت تليه:

 األشعة للصورة املتكونةأ( ارسم خمطط 

 ب( استنتج صفات الصورة املتكونة

 [20]                           جـ( أوجد بعد الصورة املتكونة

 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 [  2012-2011دور أول  –]الوزارة 

ي ُخمس احلجم من مرآة كروية فتكونت له صورة مقلوبة حجمها يساو 30cmوضع جسم علي بعد 

 [5]                                                األصلي ، أوجد البعد البؤري للمرآة.                                                            
 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------ 


F = 10cm

20cm
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 أكمل العبارات اآلتية :

 هو نقطة تقع يف منتصف سطح املرآه.  -------------------. 1

 .هي نقطة تتجمع فيها األشعة املوازية حملور املرآة بعد انعكاسها -------------------. 2

 بعد انعكاسها.هي نقطة تتجمع فيها امتدادات األشعة املوازية حملور املرآة  -------------------. 3

 -----------------------البعد بني قطب املرآة وبؤرتها األصلية تسمي . 4

 البعد البؤري.  --------= (  Rنصف قطر التكور ) . 5

 ----------------------------خواص الصورة جلسم موضوع أمام مرآة مقعرة عند ضعف البعد البؤري  هي. 6

 - --------------------------خواص الصورة جلسم موضوع علي بعد أقل من البعد البؤري ملرآة مقعرة هي . 7

 -----------------و  ------------و  ------------خواص الصورة املتكونة دائمًا يف املرآة احملدبة هي . 8

 ----------------ها تسمي النقطة اليت تقع يف منتصف املسافة بني قطب املرآة ومركز تكور. 9

 ----------------ها يسمي وراخلط املستقيم الذي مير بقطب املرآة ومركز تك. 10

 

 مع تصحيح اخلطأ منها :× ( ( أو عالمة ) ضع عالمة ) 

 ( ------)إذا كانت املرآة سطحها الداخلي عاكسًا فإنها تعترب مرآة مقعرة                                                            ( 1

 ( ------)الشعاع الساقط مير امتداده مبركز التكور ينعكس موازيًا للمحور األصلي                                              ( 2

 ( ------) البعد البؤري للمرآة املفرقة موجب وسالب للمرآة الالمة                                                                          (3

 ( ------)البؤرة األصلية للمرآة املقعرة هي نقطة تتجمع فيها األشعة املوازية حملور املرآة بعد انعكاسها                    ( 4

 ( ------)البعد البؤري للمرآة                                                                     =صف قطر الكرة اليت املرآة جزء منه ن( 5

 ( ------)خواص الصورة املتكونة يف املرآة احملدبة هي خيالية معتدلة مصغرة دائماًُ                                                 ( 6

 ( ------)                ال نهاية هي حقيقية مقلوبة مصغرة جدًا     ا جلسم يف املتكونة يف املرآة املقعرة  خواص الصورة( 7

 ( ------)                   األجسام حقيقية أو خيالية              صورة سم تكون إشارته موجبة دائمًا سواء كانتبعد اجل( 8

 

 [  2014-2013جترييب  –]الوزارة 

 الشكل املقابل يوضح مرآة حمدبة

 أ. أكمل الرسم موضحًا موضع البؤرة

 من املرايا ب. ما صفات الصورة املتكونة يف هذا النوعة
 

-------------------------------------- 

 ورقة عمل
 ( 1رقم ) 
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 أخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي  :

 ----البعد البؤري للمرآة املقعرة ) الالمة ( يكون ( 1)

o  موجب 

o  سالب 

o  متساوي 

o ال توجد إجابة 

 

 -- البعد البؤري للمرآة احملدبة ) املفرقة( يكون :( 2)

o  موجب 

o  سالب 

o  متساوي 

o  اجابةال توجد 

 

 ------ البعد بني قطب املرآة وبؤرتها األصلية( 3)

o نصف قطر التكور 

o البؤرة األصلية للمرآة 

o البعد البؤري 

o حمور املرآة 

 

 ----------------بعد اجلسم دائمًا (  4)

o  موجب 

o  سالب 

o  متساوي 

o ال توجد إجابة 

 

عندما يسقط ضوء أبيض علي منشور زجاجي    ( 5)

 -------------- : فإنه سوف يقوم بـ

o جتميعه يف لون واحد 

o حتليله إلي مخسة ألوان 

o حتليله إلي لونني 

o حتليله إلي ألوان الطيف املرئي. 

 ------------- بعد الصورة احلقيقية يكون (6)

o  موجب 

o  سالب 

o  متساوي 

o   ال توجد إجابة 

 

 -------------بعد الصورة التقديرية يكون (7)

o  موجب 

o  سالب 

o  متساوي 

o   ال توجد إجابة 

 

الصــورة له  ي ) يقيقية مقلوبة  خواصجســم  (8)

 ------------------مكربة ( لذا فموضعه عند 

o مركز التكور 

o بني مركز التكور والبؤرة األصلية 

o بعد مركز التكور 

o اقل من البعد البؤري 

 

عندما يوضع مصباح كهربي صغري يف البؤرة     ( 9)

اليت ) جممعة ( فإن األشــعة  مقعرةاألصــلية لعدســة  

 ----العدسة سوف تكون أشعة ضوئية  خاللتعرب 

o  متفرقة 

o متجمعة 

o متوازية 

o غري ذلك 
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 [2014-2013دور أول  –]الوزارة 

( وضع جسم أمام مرآة حمدبة بعدها البؤري 10)

  ( كما هو موضح يف الشكل اآلتي:10cmيساوي )

 ---- (؟cmما مقدار ارتفاع صورة اجلسم بوحدة )

∕ 0.45                                    ∕1.20 

 ∕2.70-                             ∕5.50- 
 [2014-2013جترييب  –]الوزارة 

( ينعكس شعاع ضوئي عن مرآة حمدبة مارًا 11)

الشكل املقابل ، ما  بالبؤرة كما هو موضح يف

 ---------------مقدار زاوية السقوط؟

∕ 0                                      ∕11.4 

 ∕22.8                            ∕90 
 [2013-2012 جترييب –]الوزارة 

( وضع جسم أمام مرآة كما بالشكل املقابل فإن صورة 12)

 ------------ اجلسم تظهر:

o  حقيقية–مقلوبة –مكربة 

o  تقديرية –مقلوبة  –مصغرة 

o  حقيقية –معتدلة  –مصغرة 

o  تقديرية –معتدلة  -مكربة 

لف املرآة املقعرة املوضحة ( للحصول علي صورة تقديرية خ13)

يف الشكل املقابل ، فإن املوضع الصحيح للجسم البد أن يكون 

 [2009-2008 دور ثاني  –]الوزارة            ------ :عند النقطة 

 4)د(                  3)جـ(              2)ب(             1)أ( 

مقدار التكبري للجسم املوضوع أمام املرآة املقعرة ( 14)

 ------------ املوضحة يف الشكل املقابل يساوي :
 [2009-2008 دور أول  –]الوزارة 

)أ( 
1

6
)ب(             

1

4
)جـ(                   

1

2
)د(               

3

2
 

 

 

6  cm

12 cm



f

= 22.8

F



C

F


C

1
 
2 3 4

F



C R

6
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 متارين:

 15.2من مرآة مقعرة بعدها البؤري  45.7cmعلي مسافة مقدارها  4cmوضع مصباح ضوئي طوله  ( 1

cm                                                                                    .[2  ,  22.78]، حدد موضع صورة املصباح وحجمها 

-------------------------------------------------------------------------احلل : 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------ 

وعلي بعد  30cmعموديًا علي احملور األساسي ملرآة كروية نصف قطر تكورها  cm 5وضع جسم طوله ( 2

30cm .من مركز املرآة 

 [30]                                                                                       بعد الصورة عنن مركز املرآة.-1     أوجد:   

 [5]                                                                                                                 طول الصورة.-2                 

 خواص الصورة.-3                 

  نوع املرآة.-4                 

-------------------------------------------------------------------------احلل : 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

منها تكونت له صورة مصغرة إلي النصف ، أوجد البعد  20cmوضع جسم أمام مرآة حمدبة علي بعد ( 3

 [20-]                                  البؤري للمرآة.                                                                                                   

-------------------------------------------------------------------------احلل : 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
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، ما هي صفات الصورة وما  60cmمن مرآة مقعرة نصف قطر تكورها  cm 20وضع جسم علي بعد ( 4

 [3 , 60-]                                                                                                موقعها من املرآة.                             

-------------------------------------------------------------------------احلل : 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 ،  15cmمنها تكونت له صورة تقديرية علي بعد  20cmوضع جسم أمام مرآة علي بعد ( 5

 ما نوع املرآة      -1

 [0.75]             ما مقدار التكبري                                                                                                             -2

 [60-]                            احسب البعد البؤري                                                                                          -3

-------------------------------------------------------------------------احلل : 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 2mعلي حائل يبعد عن املرآة مرات  3أمام مرآة كروية تكونت له صورة مكربة  10cmوضع جسم طوله ( 6

 ، اوجد:

 [0.66-]                                                                                                                              .اجلسمأ( موضع 

 نوع املرآةب( 

 [30]                                     طول الصورة                                                                                              جـ( 

 [50]                                                                                                                           البعد البؤري         د( 

 

-------------------------------------------------------------------------احلل : 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------ 
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 عن املرآة 50cmعلي حائل يبعد  20cmأمام مرآة لكي تتكون له صورة طوهلا  5cmوضع جسم طوله ( 7

 [20]احسب نصف قطر تكورها                                                                 -2ما نوع املرآة                     -1

-------------------------------------------------------------------------احلل : 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

علي بعد  cm 3.6تكونت له صورة معتدلة طوهلا  18cmوضع جسم أمام مرآة حمدبة بعدها البؤري  ( 8

8cm :أوجد 

 [14.4]            بعد اجلسم                                                                                                                     -1

 [0.55]                                    التكبري                                                                                                    -2

 [6.48]           طول اجلسم                                                                                                                     -3

-------------------------------------------------------------------------احلل : 
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- 

 

 ، أين جيب أن يوضع جسم أمامها حيت تكون له صورة : 15cmمرآة مقعرة بعدها البؤري ( 9

                                                                                   .[ 20]                   حقيقية مكربة ثالث مرات 

                           .[10]                                                                               خيالية مكربة ثالث مرات 
 

------------------------------------------------------------------------احلل :  

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 
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من قطبها ، جد  cm6، وضع أمامها جسم علي بعد  cm8مرآة حمدبة نصف قطر تكورها  : (10) مترين

 [0.4، -2.4]                                                                 بعد الصورة املتكونة وكذلك قوة التكبري.        
 

------------------------------------------------------------------------احلل :  

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 :(11) مترين

من قطبها ، اوجد 15cmوعلي بعد  4cmوضع أمامها جسم طوله  12cmمرآة حمدبة نصف قطر تكورها 

 [ 1.14 – 4.29]                بعد الصورة املتكونة عن قطب املرآة وطوهلا وخواصها مع توضيح ذلك بالرسم      
 

------------------------------------------------------------------------احلل :  

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

من قطبها فتكونت صورته  cm30أمام مرآة مقعرة علي بعد  ءمضيوضع مصباح كهربائي  :(12) مترين

لزم ابعاد احلاجز عن املرآة  18cmعلي حاجز ، وعندما قربنا املصباح من املرآة عن وضعة السابق مسافة 

 حيت تتكون عليه صورة املصباح ـ أوجد : cm45مسافة 

 [10]                                                       البعد البؤري للمرآة                                                                    أ( 

 [ 5  - 0.5]                           قوة تكبري الصورة يف احلالتني                                                                         ب( 
 

------------------------------------------------------------------------احلل :  

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 
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من مرآة مقعرة بعدها البؤري ( 45.7cm( علي مسافة مقدارها )cm 4.00وضع مصباح ضوئي طوله )( 13

(15.2cmحدد موضع صورة امل ، )[0.5- , 22.7]                                              باح وحجمها.                        ص 
 

-------------------------------------------------------------------------احلل : 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 [2013-2012ثاني دور  –]الوزارة ( 14

تكونت صورة تقديرية مصغرة جلسم موضوع أمام مرآة 

يف الشكل املقابل . البعد البؤري للمرآة حمدبة كما 

 ---------------:( يساوي cmبوحدة )

∕ -8.0                                          ∕-0.13  

   ∕0.13                                    ∕8.00 

 

 [2013-2012دور أول  –]الوزارة ( 15

الشكل املقابل يوضح خصائص الصورة املتكونة جلسم 

مرآة مقعرة ، البعد البؤري هلذه املرآة بوحدة وضع أمام 

(cmيساوي ):--- 

∕ 1.0                                            ∕ 1.5  
   ∕1.8                                      ∕3.00 

 :61( صفحة 5( ، )4( ، )3س )

استخدم خمطط األشعة يف الشكل لإلجابة 

 عن األسئلة التالية:

 -------نوع املرآة املوضحة يف الشكل؟)أ( ما 

 حمدبة      -مستوية                          ب-أ

 مقعرة                             -جـ

 ال توجد معلومات كافية لتحديد نوع املرآة.-د
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 ------- )ب( الصورة املتشكلة علي املرآة تكون:

 حقيقية ومقلوبة ومصغرة.-ب                                تقديرية ومعتدلة ومصغرة.                    -أ

 حقيقية ومقلوبة ومكربة.-تقديرية ومعتدلة ومكربة.                                                     د-جـ
 

 -------)جـ( البعد البؤري للمرآة يساوي

    cm 10-د                        cm 4.3-جـ                  - cm 4.3-ب                       - cm 10-أ
 

 

 : للمتفوقني مسائل

  30وضع مصباح كهربائي مضيء أمام مرآة مقعرة وعلى بعد cm  من قطبها فتكونت صورته على حاجز

حتى تتكون عليه  45cmلزم ابعاد احلاجز من موضعه مسافة  18cmوعندما قرب املصباح من املرآة مسافة 

 :املصباح اوجدصورة 

 [10]                                                                                                                                 البعد البؤري -أ 

 [0.5]                                                                                                              التكبري يف احلالة االوىل -ب

 

  40وضع جسم علي بعدcm  مرات 5من حائل ، أين نضع مرآة كروية لكي يتكون للجسم صورة مكربة 

 [8.33 , 10]علي حائل وما نوعها واحسب بعدها البؤري                                                                                 

 

  مرآة مقعرة كونت علي حاجز صورة مكربة مرتني جلسم ما ، ٌحرك اجلسم واحلاجز حتى أصبحت

( ، اوجد املسافة اليت حتركها 25cmمرات ، فإذا كانت املسافة اليت حتركها احلاجز )  3الصورة مكربة 

 [25 , 4.2]                                                                            اجلسم ، ثم أوجد البعد البؤري للمرآة         
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  ميكن أن يرى فيها الشخص صورته كاملة ؟؟ماهو أقل طول مرآة 

 

   وقف جسم أمام مرآة مقعرة علي بعد
R

6
، أثبت أن  

3
M =

2
 

 

 بعد من مراه مقعرة الوعندما وقف على نفس ،  2= تكبري الفكان  1رقم  وقف جسم امام مراه مقعرة

 f 1f                                                                           [8:9] :2أوجد النسبة  3 =كان تكبري  2أخري رقم 

 

  30وضع جسم طولهcm   35امام مرآه مستويه على بعدcm منها ووضعت مرآه حمدبه على بعد               

 (135cm من اجلسم اذا كان نصف )20طر تكورها قcm   [1.4]       النهائيه ؟اوجد طول الصورة املتكونه 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 


