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I.  تصنٌف العدسات 

 .وٌن أو بوجه كروي و آخر مستكروٌجسم شفاف ومتجانس محدود بوجهٌن  العدسة     تعرٌف – 1
  مقعرا. ٌكون الوجه الكروي إما محدبا أو -     لحوظةم

 أمام شعاعً وجهٌها صغٌرا جدا فً الوسط  العدسة الرقٌقة هً التً ٌكون سمكها -
 . الكروٌٌن

 لعدساتاألشكال المختلفة ل -2
  التصنٌف الهندسً للعدسات الرقٌقة وتمثٌلها. -3

 إلى صنفٌن وهما : تصنف العدسات الرقٌقة بمقارنة سمكها فً الحافة مع سمكها فً الوسط    

          وسطها وتمثل بما ٌلً :   كون حافتها أرق من: وهً التً ت عدسات  رقٌقة ذات حافة رقٌقة -

    ما ٌلً :: وهً التً تكون حافتها أسمك من وسطها  وتمثل  ب سمٌكةعدسات  رقٌقة ذات حافة  -      
 التصنٌف الفٌزٌائً للعدسات  -4
 تجربة         -أ

                                      
 إستنتاج  -ب

 العدسات ذات حافة رقٌقة عدسات مجمعة والعدسات ذات حافة سمٌكة عدسات مفرقة .     

II.  ممٌزات العدسات المجمعة 
 .Oالبصري لعدسة رقٌقة هو مركز تماثلها ونرمز له بالحرف  المركز       optiqueCentreالمركز البصري  -1
 والعمودي على العدسةهو المستقٌم المار من المركز البصري   Axe optique principalالبصري الرئٌسً  المحور -2
هً نقطة تجمع األشعة التً تكون متوازٌة مع محورها البصري  Foyer image principalالبؤرة الرئٌسٌة الصورة  -3

 .طة تنتمً إلى المحور البصري الرئٌسًوهً نق ’Fونرمز لها بالرمز  الرئٌسً
 Fلها بالحرف  الرئٌسٌة ونرمز النقطة المماثلة للبؤرة الصورة ًه  Foyer objet principalالبؤرة الرئٌسٌة الشًء    -4

 ’OF= OFولدٌنا 

 
     Distance focaleالمسافة البؤرٌة ) البعد البؤري (  -5

 : ولدٌنا fونرمز لها بالحرف   ’Fأو   Fالمركز البصري للعدسة وإحدى بؤرتٌها  المسافة البؤرٌة هً المسافة بٌن
=OF’=FF’/2  f = OF 

  Convergence  d’une lentille convergenteالعدسة المجمعة قوة  -6
تكون كبٌرة كلما كانت المسافة البؤرٌة صغٌرة  عدسةها لألشعة الضوئٌة ونالحظ أن قوة اللف العدسات المجمعة فً قوة تجمٌعتخت  

     C=1/f :ونكتب fالمسافة البؤرٌة تساوي مقلوب و Cرف لها بالحز نرم العدسةقوة هما. أن هناك تناسب عكسً بٌن  ونستنتج 
 mحدة العالمٌة للمسافات فهً المتر وأما ال فً النظام العالمً للوحدات هً الدٌوبتري ونرمز لها بالرمز  عدسةوحدة قوة ال  

  ملحوظات
    f=1/Cونكتب  Cأٌضا تساوي مقلوب  fفإن  fتساوي مقلوب  Cبماأن  -
 .mإلى المتر  fٌجب تحوٌل   C=1/f عند تطبٌق العالقة  -
 أكثر كروٌة.ـ و تكون هً التً تجمع األشعة المتوازٌة بالقرب منها العدسة المجمعة ذات قوة تجمٌع كبٌرة  -

 تطبٌقات
       

                           
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 f  = 20 cmأحسب قوة تجمٌع العدسة المجمعة ذات البعد البؤري  -
 الجواب

 
 C = 1/f              العالقة  -

 f = 20cm =0,2m ر      التحوٌل إلى المت -

  C = 1/0,2 = 5                         ت.ع -

 4cmٌمثل  1cmحدد البعد البؤري للعدسة علما أن كل   -
 

 
 

f = OF =OF’= 4 cm x 2,5 = 10 cmالجواب   
 
 
 
 

 األشعت الواردة 

 األشعت المنبثقت 

  O المركز البصري

 المحور البصري الرئيسي 

 البؤرة الشئ الرئيسيت 

 األشعت الواردة 

 البؤرة الصورة الرئيسيت 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Lens_types.png
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III.  بىاصطة عذصة مجمعة الصىرة المحصل عليها 
 طبٌعة الصورة  -1
 تدرٌجٌا من العدسة .  على نضد بصري عدسة مجمعة بٌن شًء مضًء وشاشة ثم نقوم بتقرٌب هذا الشًء نضع  ومالحظةتجربة  -أ

الصورة ال  كما نالحظ أن .مركز البصريالشًء من ال كلما اقتربسة عن العد  تعدبتر وكبت صورة مقلوبة على الشاشة تكون نالحظ 
 ظهروفً هذه الحالة ت  f  (OA<f)ة البؤرٌ مسافةأصغر من ال OAتظهر على الشاشة عندما تصبح المسافة بٌن الشًء والعدسة 

 .ونقول إنها وهمٌة ) غٌر حقٌقٌة (تكون معتدلة أي غٌر مقلوبة الصورة عبر العدسة و
 طبٌعة الصورة المتكونة بواسطة عدسة مجمعة إما حقٌقٌة أو وهمٌة . تكون   نتاجإست -ب
وهً الصورة  التً تتكون على الشاشة وتكون مقلوبة بالنسبة للشًء ونحصل علٌها إذا كانت   Image réelleالصورة الحقٌقٌة -

 .   (OA>f) الشًء والعدسة أكبر من المسافة البؤرٌة  المسافة بٌن 
على الشاشة  وإنما تظهر من خالل العدسة وتكون معتدلة  ال تظهروهً الصورة التً   Image virtuelleالوهمٌة الصورة -

 .   (OA<f) ر من المسافة البؤرٌةصغالشًء والعدسة أ  ونحصل علٌها إذا كانت المسافة بٌن  للشًءبالنسبة 
 ملحوظة

 . صورة هً : الطول ، الموضع و الطبٌعةلممٌزات ا -
 .هأو أكبر من له مقاٌسةكون الصورة الوهمٌة دائما أكبر من الشًء أما الصورة الحقٌقٌة فٌمكن أن تكون أصغر من الشًء أو ت -
 الشروط الالزمة للحصول على صورة واضحة . -2

 و هما : Conditions de gauss صكوالصورة أكثر وضوحا ٌجب تطبٌق شرطً  لكً تصبح 
 معه . ا ٌجب أن ٌكون الشًء المضًء قرٌبا من المحور البصري الرئٌسً و متعامد -
 المجمعة . ةسدأمام المركز البصري للعٌجب وضع حجاب له ثقب صغٌر  -

 ضاءة .او لكنها تكون أقل كلما كان ثقب الحجاب صغٌرا تكون الصورة أكثر وضوحا : ملحوظة 
  géométriqueConstructionاالنشاء الهندسً  -3

 .البصري المركز ار منالشعاع الم -           أشعة خاصة -أ
 . انحرافلعدسة مجمعة ٌجتاز العدسة بدون  Oٌمر من المركز البصري وارد كل شعاع 

 الشعاع الموازي للمحور البصري الرئٌسً . -                                
 F'ٌوازي المحور البصري الرئٌسً لعدسة مجمعة ٌمر من البؤرة الرئٌسٌة الصورة وارد شعاع  كل

 للعدسة. اجتٌازهبعد 
 Fالشعاع المار من البؤرة الرئٌسٌة الشًء  -                                

 اجتٌازه بعدالرئٌسً  ٌصبح موازٌا للمحور البصري Fٌمر من البؤرة الرئٌسٌة الشًء وارد كل شعاع 
 .للعدسة

 (AB)اإلنشاء الهندسً لصورة شًء مضًء  -ب
أو  Mتسمى صورة النقطة  ’Mاحدة المجمعة حٌث تجمعها فً نقطة و نحو العدسة الشًء ترسل حزمة ضوئٌة من Mكل نقطة  -

  الخطوات التالٌة : وفق اإلنشاء الهندسً للصورة المحصلة بواسطة عدسة مجمعة  ٌتم  -        مرافقتها.
  B الواردة من  من األشعة الخاصة رسم شعاعٌن - .تمثٌل المعطٌات باستعمال سلم مناسب  -
 . ’Aللحصول على النقطة عمودٌا على المحور البصري (B ) صورة ’Bإسقاط النقطة  -

     أمثلة 

 : لدٌناالمعطٌات:     1الحالة  -1
  AB = 20 cmطول الشًء هو    -
  OA = 60 cmموضعه أي بعده عن العدسة هو :  -
 f = 20 cmسافة البؤرٌة للعدسة هً : الم -
 cm (10/1) 10ٌمثل  cm 1بالسلم  الشًء هذا أنشئ صورة   

 ممٌزات الصورة المحصل علٌها :  النتائج  
   OA>fطبٌعتها : حقٌقٌة و مقلوبة ألن    -
 cm=10 cm×        A’B’ = 1 10 طولها : ٌقاس على التبٌانة باستعمال السلم . -
 cm=30 cm×        OA’ = 3 10موضعها : ٌقاس على التبٌانة باستعمال السلم . -
 : لدٌناالمعطٌات 2الحالة  -2
  AB = 1 cmطول الشًء هو    -
  OA = 2 cmي بعده عن العدسة هو : موضعه أ -
 f = 3 cmالمسافة البؤرٌة للعدسة هً :  -
 الحقٌقً  بالسلم  الشًء هذا أنشئ صورة   

 ممٌزات الصورة المحصل علٌها  :  النتائج  
 OA<fألن   وهمٌة و معتدلة طبٌعتها :  -
 A’B’ =3 cm        . بالمسطرةطولها : ٌقاس على التبٌانة  -
 OA’ = 6 cm        . بالمسطرة: ٌقاس على التبٌانة  موضعها -

تها تتقاطع خلف الشًء لتعطً اجتٌازها للعدسة و لكن امتدادا ال تتقاطع عندB من الواردةاألشعة فإن  OA<f عندما تكون ملحوظة
 و معتدلة للشًء .  وهمٌة صورة
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