ثانويـة .............................. :
األستاذ .............................. :

وزارة التربيـة الوطنيـة
مديرية التربية لوالية  ..... :تبســــة .......

البطاقـة التربويـة
رقم المذكرة :
الوحـدة  :الصورة المعطاة من طرف عدسة .

المستـوى  :الثانية ثانوي رياضي  ،تقني رياضي  ،علوم تج
المجـال  :الظواھر الضوئية .

األسئلة األساسية

مؤشرات الكفاءة
 يحدد تجريبيا مميزات الصورة المعطاة بواسطة عدسة . استعمال الخط الشبكي ) (Réticuleالنجاز تصويباتبحثا عن وضع الصورة المعطاة من طرف عدسة .
 -يستعمل برنامجا للمحاكاة .

-

ماھي مميزات الصورة المعطاة من طرف عدسة ؟
كيف تتشكل ھذه الصورة ؟
بماذا تتعلق خصائص الصورة المعطاة من طرف
عدسة ؟

المحتـوى

الوسائل المستعملة والطرائق

 -1العدسات المقربة .
 -1-1صورة جسم معطاة من طرف عدسة مقربة .
 -2-1تعريفات عامة .
 -2العدسات المبعدة .
 -مقاربة كيفية للعدسات المبعدة .

عدسات مقربة ومبعدة  ،منابع ضوئية  ،شاشة  ،جسم .

التقويـم

أمثلة للنشاطات

المراجـع  - :المنھاج - .الوثيقة المرافقة.

النقد الذاتي

 -الكتاب المدرسي ودليل األستاذ .

1

مراحــل سيـر الـدرس
مالحظـة  :تعطى ھذه الوحدة على شكل عمل تجريبي وتستنتج النتائج مباشرة .
 -1العدسات المقربة :
 -1-1صورة جسم معطاة من طرف عدسة مقربة :
• نشاط ) ): (01الكتاب المدرسي ص : ( 202
نحضر التركيب التجريبي المبين بالشكل التالي :

أ( نثبت وضع الجسم :
نغير وضع الشاشة بالنسبة للعدسة حتى نتحصل على صورة واضحة للجسم.
س – 1ما طبيعة ھذه الصورة ؟  ..........ج - 1الصورة حقيقية .
س – 2ھل الصورة مقلوبة ام معتدلة ؟  ..........ج – 2الصورة مقلوبة .
ب( نغير موضع الجسم :
س – 1ھل تبقى الصورة مرسومة على الشاشة ؟  .........ج – 1ال .
س – 2كيف نتحصل على صورة الجسم من جديد ؟  ........ج – 2بتغيير موضع الشاشة .
نتيجة  :العدسة المقربة تعطي للجسم صورة حقيقية مقلوبة .
• نشاط ) ): (02الكتاب المدرسي ص : ( 202
في النشاط السابق نقرب تدريجيا الجسم من العدسة  ،ونبحث في كل مرة عن وضعية الشاشة
التي تظھر فيھا صورة الجسم واضحة .
س – 1عند تقريب الجسم من العدسة ھل صورته تبتعد ام تقترب من العدسة ؟
ج – 1كلما قربنا الجسم من العدسة فان صورته تبتعد عنھا وتصبح الكبر من الجسم .
س – 2ھل يوجد بعد معين للجسم من العدسة يستحيل فيه تلقي صورته على الشاشة ؟
ج -2ابتداءا من وضع معين كاما قربنا الجسم من العدسة ال نسطتيع الحصول على
صورة له في الشاشة .
س – 3اذا نزعت الشاشة ووضعت عينك خلف العدسة على امتداد محورھا البصري
الرئيسي  ،ھل تشاھد من جديد صورة الجسم ؟
ج – 3نعم .
س – 4ما طبيعة ھذه الصورة ؟ وھل ھي مقلوبة ام معتدلة ؟
ج – 4ھذه الصورة ال يمكن تلقيھا على الشاشة  ،فھي اذن صورة وھمية ومعتدلة .
 نتيجة  :ابتداءا من بعد معين للجسم عن العدسة ال يمكن تلقي صورة له ولذا نقول عنھا أنھاصورة وھمية وتكون معتدلة واكبر من الجسم .
جـ( نتيجة عامة :
تعطي العدسة المقربة في وضع محدد صورة لجسم بعيد عنھا  ،يمكن التقاط ھذه الصورة
علي شاشة في الوضع المحدد  ،وتكون ھذه الصورة حقيقية ومقلوبة  ،في حالة تقريب الجسم
من العدسة يتغير وضع الصورة مبتعدا عنھا مع ازدياد أبعاده وھي دائما مقلوبة  ،انطالقا
من وضع معين للجسم بالنسبة للعدسة تختفي الصورة الحقيقية )إذ ال يمكن الحصول
عليھا بواسطة شاشة(.
وبعد ھذا الوضع المعين يمكن مشاھدة صورة الجسم بالرؤية المباشرة أي بوضع العين خلف
العدسة في جوار المحور الرئيسي والنظر إليھا عبر العدسة  ،تكون ھذه الصورة وھمية
إذ ال يمكن التقاطھا بواسطة شاشة  ،وھي معتدلة )أي ليست مقلوبة( وأبعادھا أكبر من
أبعاد الجسم  ،وفي حالة مواصلة تقريب الجسم نحو العدسة تبقى الصورة وھمية و معتدلة
وأبعادھا تتناقص .
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• نشاط ) ): (03الكتاب المدرسي ص : ( 202
خذ ورقة سوداء وقص منھا قطعة صغيرة بحيث تكون أبعاد الفتحة اصغر من القطر الداخلي
للعدسة المستعملة والصقھا بالعدسة بحيث يبقى مركز العدسة ظاھرا وراقب صورة الجسم من
جديد .
س -1ھل الصورة واضحة تماما ؟  ..........ج -1نعم .
س -2ھل الصورة أكثر إضاءة ؟  ..........ج -2بل ھي اقل إضاءة .
س -3لماذا تكون الصورة أقل إضاءة ؟ .....
ج -3ألن األشعة النافذة من العدسة ال تشارك في تكوين الصورة حيث الحاجز العاتم
منعھا من النفوذ عبر العدسة ولھذا السبب تكون أقل إضاءة  ،ولكن بالمقابل تكون
أكثر وضوحا .
س -4ماھو الشرط الذي يعطى للعدسة حتى تعطي صورة واضحة ؟
ج -4يجب أن تمر األشعة من المركز البصري أو قريبة منه .
نتيجـة :

في غياب الحاجز العاتم تكون الصورة واضحة ،كاملة ،ومضيئة  ،وبعد
وضع الحاجز الصغير بجوار مركز العدسة  ،تكون الصورة واضحة ،كاملة
وبأقل إضاءة  ،وعند تحريك الحاجز الصغير أمام العدسة تبقي الصورة
واضحة  ،كاملة وبأقل إضاءة .
كل األشعة النافذة من العدسة تشارك في تشكيل الصورة  ،عند وضع حاجز
أكبر من السابق ،نالحظ أن الصورة تبقى كاملة لكنھا إضاءتھا أضعف من حالة
الحاجز الصغير.

 شرطا غوس  :للحصول على صورة واضحة يجب تحقيق الشرطين التاليين :* يجب أن يكون الجسم صغير األبعاد ويقع على المحور الرئيسي .
* يجب أن تمر األشعة من المركز البصري أو بالقرب منه .

 -2-1التعيين التجريبي لبعض النقاط المميزة وأبعادھا بالنسبة للعدسات الرقيقة :
أ( نشاط ): (01
نرسل حزمة ضوئية وفق ثالثة اتجاھات على عدسة مقربة  ،حيث نمرر في كل
مرة الشعاع الضوئي من المركز البصري .
نالحظ أن األشعة الضوئية تبرز دون أن تنحرف .

نتيجة  :كل شعاع ضوئي يمر بالمركز البصري للعدسة يجتازھا دون انحراف
مھما كان اتجاھه بالنسبة لمستوى العدسة .

المحور الرئيسي
عدسة مقربة

ب( نشاط ) : (02المحرقين الرئيسيين الجسمي والخيالي ) الصوري ( للعدسة .
نرسل بواسطة منبع ضوئي حزمة ضوئية متباعدة ونضع أمامھا حاجز به ثقوب
دقيقة للحصول على حزمة ضوئية متوازية يعترض طريقھا عدسة مقربة .
نالحظ أن العدسة المقربة تعمل على تجميع االشعة البارزة منھا في نقطة وحيدة
تقع على المحور الرئيسي للعدسة .
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F

`F
 : Fالمحرق الجسمي الرئيسي .
` : Fالمحرق الخيالي ) الصوري ( الرئيسي .

نتيجة  :نسمي النقطة التي تتجمع فيھا االشعة البارزة من العدسة المحرق الخيالي
الرئيسي ) المحرق الصوري الرئيسي ( ونرمز له بالرمز ) `. ( F
ونسمي النقطة الواقعة على المحور الرئيسي والنظيرة لـ ) ` ( Fبالمحرق الجسمي
الرئيسي للعدسة ونرمز له بالرمز ) . (F
 -3-1نتيجة عامـة :

تعطي العدسة المقربة لجسم يبعد عنھا بمسافة كبيرة جدا ،صورة مقلوبة
أصغر من الجسم وموضوعة على بعد "صورة-عدسة" مساوية للمسافة
المحرقية الصورية ) البعد المحرقي الخيالي (  ، fوعند تقريبه من
المحرق الجسمي ،تبتعد الصورة من العدسة مع بقائھا مقلوبة وبجوار
المحرق الجسمي ،تكون الصورة مقلوبة وموضوعة على بعد كبير جدا
) ∞ ( من العدسة  ،وعند مسافة "جسم-عدسة" أصغر من البعد
المحرقي الجسمي ،تصبح الصورة وھمية ،معتدلة وموجودة من جانب
الجسم )قبل العدسة( وتشاھد بالرؤية المباشرة.

 -2العدسات المبعـدة :
 في األنشطة السابقة عندما نستبدل العدسة المقربة بعدسة مبعدة فاننا نتوصل الى النتيجة التالية :تعطي العدسة المبعدة في كل الحاالت صورة وھمية معتدلة لجسم حقيقي موضوع على بعد منھا .
 تعطي عدسة مبعدة لحزمة ضوئية متوازية ومازية لمحورھا الرئيسي حزمة ضوئية متباعدةوكأن اشعتھا تنطلق باالمتداد من نقطة تقع في الجھة االمامية للعدسة تسمى المحرق الرئيسي
الخيالي ) الصوري ( ونرمز له بالرمز ) `. ( F

F

`F

 : Fالمحرق الجسمي الرئيسي .
` : Fالمحرق الخيالي ) الصوري ( الرئيسي .
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