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  I: ششٔط انذصٕل ػهى صٕسح ٔاضذخ ثٕاسطخ ػذسخ يجًؼخ )  

ٔشبشخ ػهى  (  F)دشف  ًءـخ ثٍٍ شًء يضـخ يجًؼـغ ػذسـضـَتـــجـــشثـــخ :  ●     
   .استقبيخ ٔادذح 

 
خ، ـغ يُبست نهشًء انًضًء ٔانشبشـخ انجذج ػٍ ٔضـَذبٔل يٍ خالل ْزِ انتجشث      

. ػًهٍخ اإلٌضبح يٍ أجم انذصٕل ػهى صٕسح ٔاضذخ ، تسًى ْزِ انؼًهٍخ ٔرنك   
يالدظبد : ●     

ػُذ تقشٌت انشًء يٍ انؼذسخ ، ٌجت ئثؼبد انشبشخ نهذصٕل ػهى صٕسح ٔاضذخ . «   
َذصم أكجش يٍ انًسبفخ انجإسٌخ نهؼذسخ،ػُذيب تكٌٕ انًسبفخ ثٍٍ انشًء ٔانؼذسخ  « 

ٔيقهٕثخ.نشبشخ ( ػهى صٕسح دقٍقٍخ )تتكٌٕ ػهى ا  
خ نهؼذسخ، فاٌ ـخ ثٍٍ انشًء ٔانؼذسخ تسبٔي انًسبفخ انجإسٌـب تكٌٕ انًسبفـػُذي « 

 انصٕسح تتكٌٕ ثؼٍذح جذا ) تتكٌٕ فً انالَٓبٌخ ( .
فاٌ أصغش يٍ انًسبفخ انجإسٌخ نهؼذسخ، ػُذيب تكٌٕ انًسبفخ ثٍٍ انشًء ٔانؼذسخ  « 

انشبشخ.انصٕسح ال تتكٌٕ ػهى   
ش صغٍش ثبنقشة يٍ انًشكض انجصشي ـطـب را قـَضغ دجبث خ،ـأٔضٕسح ـى صـل ػهٕـصـنهذ «   

 نهؼذسخ.
خـــــالصـــــخ :      
ٌجت أٌ تتذقق ذخ نشًء دقٍقً ثٕاسطخ ػذسخ يجًؼخ،نهذصٕل ػهى صٕسح ٔاض    

   انششٔط انتبنٍخ :
       أٌ ٌكٌٕ انشًء قشٌجب يٍ انًذٕس انجصشي انشئٍسً نهؼذسخ ٔيتؼبيذا يؼّ .  

.نهؼذسخٔضغ دجبة ري قطش صغٍش ثبنقشة يٍ انًشكض انجصشي        
. ششٔط كٕصٔتسًى ْزِ انششٔط       

خ ثبنُسجخ نهشًء، ٔتكٌٕـخ يقهٕثـصم ػهى صٕسح دقٍقٍـذـٕص، َـشٔط كـشش ـٔثتٕف     
انصٕسح.ٔاضذخ فً ٔضغ ٔادذ نهشبشخ يٕجٕد خهف ثإسح    
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  IIنخبصخ ( :( خٕاص ػذسخ يجًؼخ ) األشؼخ ا  
( خبصٍخ انًشكض انجصشي :1          

تـــــجــــشثــــخ:     َشسم ثٕاسطخ يُجغ ضٕئً حالث دضو ضٕئٍخ سقٍقخ يتجًؼخ، َٔضغ   
انتالقً.فً َقطخ  (L) ؼذسخ يجًؼخانًشكض انجصشي ن  

 
       (L)  

 
 

                 

 ● ●  
 F O F' 

 
 
 

دع أٌ جًٍغ األشؼخ تُجخق يٍ انؼذسخ دٌٔ اَذشاف .َاليـــــالدـــظـــخ :       
اســتــُــتـــــبد :      

 
 

 
 

( خبصٍخ ثإسح انصٕسح :2           
خ سقٍقخ يتٕاصٌخ ػهى ـً حالث دضو ضٕئٍـغ ضٕئـجـُـخ يـَشسم ثٕاسطتـــــجــــشثــــخ :       

نجصشي انشئٍسً ًذٕس اثذٍج تكٌٕ انذضيخ انٕسطى يُطجقخ يغ ان( ، L) ػذسخ يجًؼخ
.نٓزِ انؼذسخ  

 
 

 
 

 F 
 
 
 
 

ٍ انؼذسخ تتجًغ فً انجإسح ـخ يـخ انًُجخقـغ األشؼـٍـًـع أٌ جـَالديـــــالدـــظـــخ :     
نٓزِ انؼذسخ . F' انشئٍسٍخ انصٕسح  

اســتــُــتـــــبد :      
 
 
 
 

        ( خبصٍخ ثإسح انشًء :3         
( حالث دضو L)خ  ـً ػهى ػذسخ يجًؼـغ ضٕئـخ يُجـٕاسطـم ثـسشـَتـــــجــــشثــــخ :       

كم شؼبع ٔاسد يبسا يٍ انًشكض انجصشي نؼذسخ يجًؼخ ٌجتبصْب 
 دٌٔ اَذشاف.

 

سد يٕاصٌب نهًذٕس انجصشي انشئٍسً نؼذسخ يجًؼخ ٌجتبصْب كم شؼبع ٔا
 يبسا يٍ انجإسح انشئٍسٍخ انصٕسح.
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خ يغ ـى يُطجقـج تكٌٕ انذضيخ انٕسطـٍـذـخ فً ثإسح انشًء، ثـخ يتجًؼـخ سقٍقـضٕئٍ  
انشئٍسً نٓزِ انؼذسخ. انًذٕس انجصشي  

                                                                (L)  
     

 
 

 F    F' 
 
 
 

 
 

َالدع أٌ جًٍغ األشؼخ تُجخق يٍ انؼذسخ يتٕاصٌخ ٔيٕاصٌخ نهًذٕس يـــــالدـــظـــخ :     
  انجصشي انشئٍسً نٓزِ انؼذسخ . 

اســتــُــتـــــبد :      
 
 
 

 
يهذٕظبد :      

خ ـ(، ٔكم َقطBAّ ثٕاسطخ ػذسخ يجًؼخ ة )ـَشيض نهشًء انزي َذصم ػهى صٕست «   
ظ ـجًٍغ انُق(،ٔثتشكٍت B'A'ٕسح )ـصـى انـخ ػهـخ يشافقـب َقطـٓـهـبثـقـًء تـشزا انـيٍ ْ  

(. BA( نهشًء )B'A'(، َذصم ػهى انصٕسح )BAانًشافقخ نهشًء)   
ذح،أي ـخ ٔادـب ػهى استقبيـٕجذ دائًـَقطخ انشًء َٔقطخ انصٕسح ٔانًشكض انجصشي ت «   

 أَٓب َقظ يستقًٍٍخ .
  IIIتٕجذ خبسد انًذٕس انجصشي انشئٍسً نؼذسخ يجًؼخ : ( ئَشبء صٕسح َقطخ شًء  
( .Lَقطخ شًء تٕجذ خبسد انًذٕس انجصشي انشئٍسً نؼذسخ يجًؼخ ) Aنتكٍ         

، ٌتى االػتًـبد ػهى األشؼخ انخبصـخ انسبثقـخ،Aصٕسح انُقطـخ  دٍج َشسـى A'إلَشبء       
صٕسح ) A'ً َقطخ ٔادذح أشؼخ ٔاسدح يختهفخ تُجخق يٍ انؼذسخ نتتجًغ ف Aاَطالقب يٍ 

( . Aانُقطخ   

 
صشي انشئٍسًـذٕس انجـذ خبسد انًـٕجـًء تـخ شـٕسح َقطـبء صـشـإلَيــهــذــٕظـــخ :        

جإسح انشًء نؼذسخ يجًؼخ ٌجتبصْب يٕاصٌب نًذٕسْب يبسا ث كم شؼبع ٔاسد
 انجصشي انشئٍسً.
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أٔ ثصفخ ػبيخ ـٍ يٍ األشؼـخ انخبصخ انسبثقـخ،ٍـبء ثشؼبػـًٌكٍ االكتف نؼذسخ يجًؼخ، 
ذضيخ انضٕئٍخ انٕاسدح ٔانتً تستُذ ػهى دبفتً انؼذسخ .شؼبػٍٍ يٍ ان  

   II: ئَشبء صٕسح شًء يتؼبيذ يغ انًذٕس انجصشي انشئٍسً نؼذسخ يجًؼخ )  
( اإلَشبء انُٓذسً :1      

(.Lشٍئب يتؼبيذا يغ انًذٕس انجصشي انشئٍسً نؼذسخ يجًؼخ )( BA)نٍكٍ      
ادم انتبنٍخ :َتجغ انًش (،BA) صٕسح انشًء  (B'A')إلَشبء     

نهؼذسخ  fإسٌخ ـجـخ انـذ انشًء ػٍ انؼذسخ ٔانًسبفـؼـب نتًخٍم ثـَختبس سهًب يُبسج      
(.BA) انشًءٔطٕل   

ٔثبنتبنً     سد انًذٕس انجصشي انشئٍسً نهؼذسخ،ًْ انتً تٕجذ خب Bَؼتجش أٌ انُقطخ      

. B'ثبالػتًبد ػهى األشؼخ انخبصخ، َُشئ صٕستٓب   
خـصم ػهى انُقطـًذٕس انجصشي انشئٍسً نُذب ػهى انـ، َسقظ ػًٕدٌ B'يٍ انُقطخ      

  'A انُقطخ  صٕسحA . انًتٕاجذح ػهى انًذٕس انجصشي انشئٍسً نهؼذسخ  
( يختهف أٔضبع انصٕسح :2     
خـب انجإسٌـٓـخ يسبفتـٔػذسخ يجًؼ mc 5طٕنّ ( BA)ش شٍئب ـجـفً انذبالد انتبنٍخ ، َؼت   
 mc 10  =f انسهى انتبنً :       ، َٔختبسmc 1 نكم mc 5  ) ػًٕدٌب ٔأفقٍب (  

    FO 2 < AO'انذبنخ األٔنى :         ●    
  mc 30  =AO، ٔثبنتبنً َأخز يخال  mc 20  ='FO 2ثبنُسجخ نهًؼطٍبد انًذذدح، نذٌُب    

 
 

 
ٕسحـف ثإسح انصٕسح،ٔثبنتبنً فبنصـخ، تتكٌٕ انصٕسح ػهى انشبشخ خهـفً ْزِ انذبن     
 ('B'A) طٕنٓب أصغش يٍ طٕل انشًء، ٔثؼذْب ػٍ انؼذسخ أصغش يٍ دقٍقٍخ ٔيقهٕثخ ،  
ثؼذ انشًء ػٍ انؼذسخ .   

   mc 20  =AO، أي :                    FO 2  =AO'انخبٍَخ :       انذبنخ ●   
 

 
فً ْزِ انذبنخ، انصٕسح دقٍقٍخ ٔيقهٕثخ ، ٔنذٌُب :      

AB  = A'B' 
 OA = OA' ٔ 

       FO 2 > AO >  'FO'انخبنخخ :     انذبنخ ●
mc 15  =AOيخال :                           
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ٍ طٕل انشًء، ٔثؼذْب ػٍ ـخ ٔيقهٕثخ، طٕنٓب أكجش يـفً ْزِ انذبنخ، انصٕسح دقٍقٍ  

 انؼذسخ أكجش يٍ ثؼذ انشًء ػٍ انؼذسخ.
 

mc 10 = AO        ، أي :      FO  =AO'         انشاثؼخ : انذبنخ ●     
 

 
ٔثبنتبنً فاٌ انصٕسح تتكٌٕ فً ،فً ْزِ انذبنخ، األشؼخ انًُجخقخ يٍ انؼذسخ يتٕاصٌخ 

                                                                                                انالَٓبٌخ ) ثؼٍذح جذا ( .
 

       FO > AO'         خ :انخبيس انذبنخ ●
AO  = 5 cm     : يخال                  

 

 
  (B'A')ً فاٌ انصٕسح ـخ، ٔثبنتبنـخ يتفشقـخ انًُجخقـؼـع أٌ األشـالدـخ، َـفً ْزِ انذبن  
. صٕسح ًٍْٔختتكٌٕ ػهى انشبشخ، نزنك َسًٍٓب ال    
. B صٕسح B'ٔنكٍ ايتذاداد األشؼخ انًُجخقخ تهتقً يٍ جٓخ ثإسح انشًء فً انُقطخ     
ب ٌجت أٌ تكٌٕ ػٍٍ ـ( ، ٔنشؤٌتBAٓيؼتذنخ ٔأكجش يٍ انشًء ) (B'A')ٔانصٕسح انًٍْٕخ   

 انًشبْذ يٍ جٓخ ثإسح انصٕسح .
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 خـــــــــــــــــــــالصـــــــــــــــــخ :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    'FO 2 < AO                                      ٔيقهٕثخ ٔيصغشح. دقٍقٍخانصٕسح    

 

      'FO 2  =AO                                     ٔيقبٌسخ  انصٕسح دقٍقٍخ ٔيقهٕثخ 

 .نهشًء                                                                     
 

     'FO 2 > AO >  'FO                            شح. ٔيقهٕثخ ٔيكج دقٍقٍخانصٕسح 

 
      'FO  =AO                                        .تتكٌٕ انصٕسح فً انالَٓبٌخ   

 

      'FO > AO                                                        .انصٕسح ًٍْٔخ ٔيؼتذنخ ٔيكجشح 
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