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البطاقة التربوية
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المجال  :الظواھر الضوئية

الوحدة :

مؤشرات الكفاءة
 معرفة أن العدسات ھي عناصر لعدة أجھزةبصرية
-التميز بين العدسات المقربة والعدسات المبعدة

العدسات عناصر لعدة أجھزة بصرية

األسئلة األساسية:

 -1ما ھي وظيفة كل من ھذه األجھزة ؟
 -2ما ھي العناصر المكونة لھا .وما دور العدسات
فيھا ؟
 وظيفة كل من ھذه األجھزة التعرف العناصر المكونة لألجھزة البصرية ودور  -3ھل لشكل العدسة دور في تصرفھا الضوئي ؟العدسات فيھا .
المحتوى:
 -فرز العناصر البصرية من خالل الشكل

الوسائل المستعملة والطرائق
 .عدة أجھزة بصرية

 تصنيف العدسات اعتمادا على وظيفتھا في رؤية  -جھاز الرؤية على بعد مجھر microscopeاألشياء
 آلة تصوير appareil photo مكبرة loupe تصنيف العدسات باالعتماد على شكل الحزمةالضوئية البارزة

jumelles

التقويم

أمثلة للنشاطات

تمارين من الكتاب المدرسي و مرجع خارجي

نقوم بجمع بعض األجھزة البصرية المختلفة  ،ونقوم
بفرزھا اعتمادا على الشكل  ،الوظيفة  ،شكل الحزمة
الضوئية البارزة منھا .

المراجع

النقد الذاتي

الكتاب المدرسي– CD-انترنت-مرجع خارجي
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النشاط  : 01تفكيك بعض األجھزة البصرية .
 قم بتفكيك األجھزة المحضرة إن أمكنلفصل مكوناتھا البصرية .
 من العناصر المتحصل عليھا أحذفكل ما ھو مرآة أو موشور .
 خذ العناصر الشفافة المتبقية وأفحصھا جيدا . أفرز ھذه العناصر وفق أشكالھا المختلفة . كم من نوع تحصلت عليه ؟صف شكل كل نوع مثله برسم .
نتيجة:
نسمي ھذه العناصر البصرية:العدسات ألنھا تحتوي كلھا إما وجه مقعر أو محدب و الوجه الثاني إما أن

ن
مقعرا أو محدبا أو مستويا
النشاط  : 02تصنيف العدسات اعتمادا على وظيفتھا في رؤية األشياء .
خذ عدسة من كل نوع ،أنظر من خاللھا
عند وضعھا قرب نص مكتوب  .ماذا تالحظ ؟
حاول أنت تنظر عبرھا لمشاھدة جسم بعيد عنھا.
ماذا تالحظ ؟
باالعتماد على نتيجة الرؤية التي تحصلت عليھا
في كلتا الحالتين صنف ھذه العدسات .
 كم نوع تحصلت عليه من العدسات. صل تسمية بعض العدسات بالمقربة والبعض األخر بالمبعدة لع معنى ؟تحليل النشاط :
بوضع العدسات قرب نص مكتوب نحصل ببعضھا على حروف مكبرة و بالبعض اآلخر على حروف
مصغرة .
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كما نحصل على جسم مقرب مع بعض العدسات و مبعدة مع أخرى.
يمكن تصنيف العدسات إلى صنفين ھما :عدسات مقربة تكون أطرافھا رقيقة ومركزھا غليظ و عدسات
مبعدة أطرافھا غليظة و مركزھا ضيق .
النشاط  : 03تصنيف العدسات باالعتماد على شكل الحزمة الضوئية البارزة منھا .
في يوم مشمس سمكن عزل حزمة ضوئية من أشعة الشمس الساقطة على باب غرفة أو نافذة بغلقھا
جزئيا.
 أنفض ممسحة الطباشير على ھذه الحزمة ) أنشر غبارھا على طول مسار األشعة ( ،ما ذا تالحظ ؟ما ھو شكل الحزمة الضوئية ؟
 أقطع ھذه الحزمة بوضع إحدى العدسات السابقة في مسار األشعة ،أعد نشر غبار الطباشير قبل وبعدالعدسة.
 ماذا تالحظ  ،ما ھو شكل الحزمة الضوئية بعد نفاذھا من العدسة ؟ وضح بالرسمتحليل النشاط:
نعتبر ا ناشعة الشمس تصل إلى سطح األرض متوازية فيما بينھا لبعد الشمس عن األرض.
نالحظ أن شكل الحزمة الضوئية بعد نفاذھا من العدسة المقربة تتجمع مكونة شكال مخروطيا حيث
تتقاطع في رأس ھذا المخروط.
كما نالحظ أن شكل الحزمة الضوئية بعد نفاذھا من العدسة المبعدة تتفرق مكونة شكال مخروطيا رأسه
خلف العدسة في امتداد أشعته.

نتيجة:
يمكن جمع مختلف العدسات في مجموعتين أو نوعين مميزين:
 -مجموعة العدسات المقربة

 مجموعة العدسات المبعدة3

المقادير المميزة للعدسات:
 لدراسة العدسات و استخالص خصائصھا الضوئية ووظائفھا البد من تعريف بعض المصطلحات التيترد في ھذه الدراسات
نعتمد على حالة العدسات المحدبة الوجھين إلعطاء ھذه التعريفات وھي صالحة لجميع أنواع العدسات.
 تتشكل العدسات من مادة شفافة متجانسة ) زجاج  ،بليكسيغالس  ،ماء  ،ھواء (...،ينطبق الوجهالمحدب )أو المقعر( لعدسة على جزء من سطح كروي نصف قطره  Rو مركزه النقطة .C
 نمثل في الشكل المرفق عدسة محدبة حيث  C1و  C2مركزي السطحين الكرويين و مماسيين لھا و R1و R2
نصفي قطريھما .
يمثل الجسم ) (AO1BO2Aمقطعا للعدسة المحدبة الوجھين.
 على الشكل نرسم  ) C1M1نصف قطر السطح . ( C1 من  C2نرسم القطعة  C2M2الموازية للقطعة .C1M1 نرسم الخط المستقيم )'∆ ( المار من  M1و  M2و نسمي  Oنقطة تقاطعه مع المستقيم )∆( .نسمي بالتعريف :
المحور البصري الرئيسي للعدسة :
المستقيم )∆( المار من المركزين  C1و . C2
القطر الداخلي للعدسة:
القطعة المستقيمة  
عدسة رقيقة:
كل عدسة يكون سمكھا  e = O1O2اقل بكثير من نصفي القطر  R1و . R2
المركز البصري للعدسة:
النقطة  Oتقاطع القطعة )'∆( مع المحور )∆( .
المحور البصري الثانوي للعدسة:
كل مستقيم منفصل عن )∆( و يمر من المركز البصري .O
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التمثيل الرمزي للعدسات:
رمز التمثيل للعدسة المقربة

رمز التمثيل للعدسة المبعدة
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