
 باستخدام مخطط األشعةتحديد خصائص الصور المتكونة في المرايا الكروية ِ  

  الكريهمسارات األشعة الضوئية وانعكاساتها عن المرايا 

 المرايا المحدبة في المرايا المقعرة في
 ينعكس بحيث يمر امتداده بالبؤرة ألساسياالشعاع الساقط موازياً للمحور  - 1 ينعكس ماراً بالبؤرة األساسيالشعاع الساقط موازياً للمحور  - 1

 األساسيينعكس موازياً للمحور الشعاع الساقط ماراً بالبؤرة  - 2
بحيث يمر  األساسيموازيا للمحور  ينعكسبالبؤرة  المار امتدادهالشعاع الساقط  - 2

 األساسيللمحور  موازيا امتداده
 ينعكس على نفسه بمركز التكور المار امتدادهالشعاع الساقط  - - 3 فسهينعكس على ن الشعاع الساقط المار بمركز التكور - 3

 

 : حاالت تكون الصور في المرايا المقعرة ) أكمل الجدول التالي ( مع الرسم 
 بعد الجسم
 عن المرآة

 ارسم بنفسك
 موضع الجسم والصورة ؟

 خواص الصورة
 المتكونة

 بعد الصورة
 عن المرآة

 في ما ال نهاية
 ...................

...................

................... 

 

 أمام مركز التكور
 ...................

...................

................... 

 

 في مركز التكور
 ...................

...................

................... 

 

بين مركز التكور 
 والبؤرة

 ...................
...................
................... 

 

  البؤرة فيالجسم 
 ...................

...................

................... 

 

المرآة   مركزبين 
 وبؤرتها

 ...................
...................
................... 

 

 

 جدول التالي ( مع الرسم:حاالت تكون الصور في المرايا المحدبة ) أكمل ال 

 بعد الجسم
 عن المرآة

 ارسم بنفسك
 موضع الجسم والصورة 

 خواص الصورة
 المتكونة

 بعد الصورة
 عن المرآة

 أي فيالجسم 
موضع أمام 

 السطح العاكس

 ...................
...................
................... 

 

 والخيالية ؟س مما سبق اذكر الفرق بين الصورة الحقيقية 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 
 



 

 

باستخدام القانون العام تحديد خصائص الصور المتكونة في المرايا الكروية ِ  

 للمرايا

 : القانون العام للمرايا 
 هو عالقة رياضية تربط بين البعد البؤري للمرآة 

 كالتالي : وبعد الجسم و الصورة عن المرآة
 : قانون التكبير في المرايا 

 إذا كان معامل التكبير أقل من واحد فإن
 الصورة مصغرة وإذا كان أكبر فهي مكبرة 
  : قاعدة اإلشارات 

 ( - ) ( + ) البعد

 يخيال الجسمإذا كان  حقيقيإذا كان للجسم وجود  (do)بعد الجسم 

 خياليةا كانت الصورة إذ إذا كانت الصورة حقيقية (di)بعد الصور 

 مرآة محدبة مرآة مقعرة (f) البؤريالبعد 

 مقلوبةإذا كانت الصورة  معتدلةإذا كانت الصورة  التكبير
 

 (1تمرين )
 أين يجب أن يوضع الجسم أمامها حتى تتكون له صوره :     (cm 15)مرآة مقعرة بعدها البؤري 

 خيالية مكبرة ثالث مرات -2    حقيقية مكبرة ثالث مرات                   -1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1تمرين )
أوجد بعد الصورة  مركزهامن  (cm 6)وضع أمامها جسم على بعد  (cm 8)مرآه محدبه نصف قطر تكورها 

 المتكونة و قوة التكبير
 

 

 

 

 
 

 (1تمرين )
 -، جد : (m 0.25)محدبة ، البعد البؤري للمرآة من مرآة  (m 3)تقع على مسافة  (m 1.5)سيدة طولها 

 ارتفاع الصورة  – 3التكبير                    – 2موضع صورتها               – 1
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 باستخدام مخطط األشعة الرقيقة العدساتتحديد خصائص الصور المتكونة في ِ  

 العدساتعن  اانكساراتهمسارات األشعة الضوئية األشعة الضوئية و 

  العدسات المقعرة في  العدسات المحدبة في
 بالبؤرة بحيث يمر امتداده األساسي ينكسرموازياً للمحور  لشعاع الساقطا - 1 األساسي ينكسر مارا بالبؤرةموازياً للمحور  لشعاع الساقطا - 1

 األساسيموازياً للمحور  ينكسرالشعاع الساقط ماراً بالبؤرة  - 2
موازيا للمحور  ينكسر خلف العدسة بالبؤرة المار امتدادهاع الساقط الشع - 2

 األساسيللمحور  موازيا بحيث يمر امتداده األساسي
 ال ينكسر ها البصريالشعاع الساقط المار بمركز  - 3 ال ينكسر ها البصريالشعاع الساقط المار بمركز  - 3

 

 

 جدول التالي ( مع الرسم :حاالت تكون الصور في العدسة المحدبة ) أكمل ال 

 بعد الجسم
 العدسة عن 

 ارسم بنفسك
 موضع الجسم والصورة ؟ 

 خواص الصورة
 المتكونة

 بعد الصورة
 العدسةعن 

 في الالنهاية
)في مكان بعيد 

 نسبياً(

 

 
...................
...................
................... 

 

 أمام مركز التكور

 

 
...................

...................

................... 

 

 في مركز
 التكور للعدسة

 

 
...................
...................
................... 

 

بين مركز التكور 
 للعدسة وبؤرتها 

 

 
...................
...................
................... 

 

 في البؤرة
 للعدسة

 

 
...................

...................

................... 

 

العدسة  مركزبين 
 وبؤرتها 

 

 
...................
...................
................... 

 

 

  العدسة المقعرة ) أكمل الجدول التالي ( مع الرسمحاالت تكون الصور في: 

 بعد الجسم
 العدسةعن 

 ارسم بنفسك
 ة ؟موضع الجسم والصور 

 خواص الصورة
 المتكونة

 بعد الصورة
 العدسةعن 

موضع  أي فيالجسم 
 العدسةأمام 

 

 
...................
...................
................... 

 

 



 

تحديد خصائص الصور المتكونة في العدسات الرقيقة باستخدام القانون العام للعدسات  ِ 

  للعدساتالقانون العام : 
  للعدسةياضية تربط بين البعد البؤري هو عالقة ر 

 العدسة كالتالي :وبعد الجسم و الصورة عن 
 : قانون التكبير في المرايا 

 إذا كان معامل التكبير أقل من واحد فإن
 الصورة مصغرة وإذا كان أكبر فهي مكبرة 
  : قاعدة اإلشارات 

 ( - ) ( + ) البعد

 يخيال الجسمإذا كان  قيقيحإذا كان للجسم وجود  (do)بعد الجسم 

 خياليةإذا كانت الصورة  إذا كانت الصورة حقيقية (di)بعد الصور 

 عدسة مقعرة عدسة محدبة (f) البؤريالبعد 

 مقلوبةإذا كانت الصورة  معتدلةإذا كانت الصورة  التكبير
 

 (1تمرين )
وجد صفات الصورة المتكونة لهه أ(o.2 m)وضع جسم أمامها على بعد  (0.1m) البؤريعدسة محدبة بعدها 

 ؟ وبعدها عن العدسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1تمرين )
عن الحائل فكان طول الصورة ضعف طول  (m 0.3) لجسم يبعد حقيقيةاستخدمت عدسة لتكوين صورة على 

 البؤري ؟الجسم ما نوع العدسة ؟ وما بعدها 
 

 

 

 

 

 
 

 (1تمرين )
أوجد موضع  (cm 30) ن عدسة مقعرة بعدها البؤريم (cm 90)على بعد  (cm 10)وضع جسم طوله 

 صورته وخواصها ؟
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