(ر.ئثشاٍْى انطبْشي )
 )Iششٔط انذصٕل ػهى صٕسح ٔاضذخ ثٕاسطخ ػذسخ يجًؼخ :
● تـــجـــشثـــخ َ :ـضـغ ػذسـخ يجًؼـخ ثٍٍ شًء يضـًء (دشف ٔ ) Fشبشخ ػهى
استقبيخ ٔادذح .

َذبٔل يٍ خالل ْزِ انتجشثـخ انجذج ػٍ ٔضـغ يُبست نهشًء انًضًء ٔانشبشـخ،
ٔرنك يٍ أجم انذصٕل ػهى صٕسح ٔاضذخ  ،تسًى ْزِ انؼًهٍخ ػًهٍخ اإلٌضبح .
● يالدظبد :
» ػُذ تقشٌت انشًء يٍ انؼذسخ ٌ ،جت ئثؼبد انشبشخ نهذصٕل ػهى صٕسح ٔاضذخ .
» ػُذيب تكٌٕ انًسبفخ ثٍٍ انشًء ٔانؼذسخ أكجش يٍ انًسبفخ انجإسٌخ نهؼذسخَ،ذصم
ػهى صٕسح دقٍقٍخ (تتكٌٕ ػهى انشبشخ ) ٔيقهٕثخ.
» ػُذيـب تكٌٕ انًسبفـخ ثٍٍ انشًء ٔانؼذسخ تسبٔي انًسبفخ انجإسٌـخ نهؼذسخ ،فاٌ
انصٕسح تتكٌٕ ثؼٍذح جذا ( تتكٌٕ فً انالَٓبٌخ ) .
» ػُذيب تكٌٕ انًسبفخ ثٍٍ انشًء ٔانؼذسخ أصغش يٍ انًسبفخ انجإسٌخ نهؼذسخ ،فاٌ
انصٕسح ال تتكٌٕ ػهى انشبشخ.
» نهذـصـٕل ػهـى صـٕسح أٔضـخَ ،ضغ دجبثـب را قـطـش صغٍش ثبنقشة يٍ انًشكض انجصشي
نهؼذسخ.
خـــــالصـــــخ :
نهذصٕل ػهى صٕسح ٔاضذخ نشًء دقٍقً ثٕاسطخ ػذسخ يجًؼخٌ،جت أٌ تتذقق
انششٔط انتبنٍخ :
أٌ ٌكٌٕ انشًء قشٌجب يٍ انًذٕس انجصشي انشئٍسً نهؼذسخ ٔيتؼبيذا يؼّ .
ٔضغ دجبة ري قطش صغٍش ثبنقشة يٍ انًشكض انجصشي نهؼذسخ.
ٔتسًى ْزِ انششٔط ششٔط كٕص .
ٔثتٕفـش شـشٔط كـٕصَ ،ـذـصم ػهى صٕسح دقٍقٍـخ يقهٕثـخ ثبنُسجخ نهشًءٔ ،تكٌٕ
ٔاضذخ فً ٔضغ ٔادذ نهشبشخ يٕجٕد خهف ثإسح انصٕسح.
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 )IIخٕاص ػذسخ يجًؼخ ( األشؼخ انخبصخ ) :
 )1خبصٍخ انًشكض انجصشي :
تـــــجــــشثــــخَ :شسم ثٕاسطخ يُجغ ضٕئً حالث دضو ضٕئٍخ سقٍقخ يتجًؼخَٔ ،ضغ
انًشكض انجصشي نؼذسخ يجًؼخ ( )Lفً َقطخ انتالقً.
)(L

'F

●

O

●

F

يـــــالدـــظـــخ َ :الدع أٌ جًٍغ األشؼخ تُجخق يٍ انؼذسخ دٌٔ اَذشاف .
اســتــُــتـــــبد :
كم شؼبع ٔاسد يبسا يٍ انًشكض انجصشي نؼذسخ يجًؼخ ٌجتبصْب
دٌٔ اَذشاف.
 )2خبصٍخ ثإسح انصٕسح :
تـــــجــــشثــــخ َ :شسم ثٕاسطـخ يـُـجـغ ضٕئـً حالث دضو ضٕئٍـخ سقٍقخ يتٕاصٌخ ػهى
ػذسخ يجًؼخ ( ، )Lثذٍج تكٌٕ انذضيخ انٕسطى يُطجقخ يغ انًذٕس انجصشي انشئٍسً
نٓزِ انؼذسخ.

F

يـــــالدـــظـــخ َ :الدـع أٌ جـًـٍـغ األشؼـخ انًُجخقـخ يـٍ انؼذسخ تتجًغ فً انجإسح
انشئٍسٍخ انصٕسح ' Fنٓزِ انؼذسخ .
اســتــُــتـــــبد :
كم شؼبع ٔاسد يٕاصٌب نهًذٕس انجصشي انشئٍسً نؼذسخ يجًؼخ ٌجتبصْب
يبسا يٍ انجإسح انشئٍسٍخ انصٕسح.
 )3خبصٍخ ثإسح انشًء :
تـــــجــــشثــــخ َ :ـشسـم ثـٕاسطـخ يُجـغ ضٕئـً ػهى ػذسخ يجًؼـخ ( )Lحالث دضو
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ضٕئٍـخ سقٍقـخ يتجًؼـخ فً ثإسح انشًء ،ثـذـٍـج تكٌٕ انذضيخ انٕسطـى يُطجقـخ يغ
انًذٕس انجصشي انشئٍسً نٓزِ انؼذسخ.
() L

'F

F

يـــــالدـــظـــخ َ :الدع أٌ جًٍغ األشؼخ تُجخق يٍ انؼذسخ يتٕاصٌخ ٔيٕاصٌخ نهًذٕس
انجصشي انشئٍسً نٓزِ انؼذسخ .
اســتــُــتـــــبد :
كم شؼبع ٔاسد يبسا ثجإسح انشًء نؼذسخ يجًؼخ ٌجتبصْب يٕاصٌب نًذٕسْب
انجصشي انشئٍسً.
يهذٕظبد :
» َشيض نهشًء انزي َذصم ػهى صٕستـّ ثٕاسطخ ػذسخ يجًؼخ ة (ٔ ،)ABكم َقطـخ
يٍ ْـزا انشـًء تـقـبثـهـٓـب َقطـخ يشافقـخ ػهـى انـصـٕسح ('ٔ،)B'Aثتشكٍت جًٍغ انُقـظ
انًشافقخ نهشًء(َ ،)ABذصم ػهى انصٕسح (' )B'Aنهشًء (.)AB
» َقطخ انشًء َٔقطخ انصٕسح ٔانًشكض انجصشي تـٕجذ دائًـب ػهى استقبيـخ ٔادـذح،أي
أَٓب َقظ يستقًٍٍخ .
 )IIIئَشبء صٕسح َقطخ شًء تٕجذ خبسد انًذٕس انجصشي انشئٍسً نؼذسخ يجًؼخ :
نتكٍ َ Aقطخ شًء تٕجذ خبسد انًذٕس انجصشي انشئٍسً نؼذسخ يجًؼخ (. )L
إلَشبء ' Aصٕسح انُقطـخ ٌ ،Aتى االػتًـبد ػهى األشؼخ انخبصـخ انسبثقـخ ،دٍج َشسـى
اَطالقب يٍ  Aأشؼخ ٔاسدح يختهفخ تُجخق يٍ انؼذسخ نتتجًغ فً َقطخ ٔادذح '( Aصٕسح
انُقطخ . ) A

يــهــذــٕظـــخ  :إلَـشـبء صـٕسح َقطـخ شـًء تـٕجـذ خبسد انًـذٕس انجـصشي انشئٍسً
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نؼذسخ يجًؼخًٌ ،كٍ االكتفـبء ثشؼبػـٍـٍ يٍ األشؼـخ انخبصخ انسبثقـخ،أٔ ثصفخ ػبيخ
شؼبػٍٍ يٍ انذضيخ انضٕئٍخ انٕاسدح ٔانتً تستُذ ػهى دبفتً انؼذسخ .
 )IIئَشبء صٕسح شًء يتؼبيذ يغ انًذٕس انجصشي انشئٍسً نؼذسخ يجًؼخ :
 )1اإلَشبء انُٓذسً :
نٍكٍ ( )ABشٍئب يتؼبيذا يغ انًذٕس انجصشي انشئٍسً نؼذسخ يجًؼخ (.)L
إلَشبء (' )B'Aصٕسح انشًء (َ ،)ABتجغ انًشادم انتبنٍخ :
َختبس سهًب يُبسجـب نتًخٍم ثـؼـذ انشًء ػٍ انؼذسخ ٔانًسبفـخ انـجـإسٌخ  fنهؼذسخ
ٔطٕل انشًء (.)AB
َؼتجش أٌ انُقطخ  ًْ Bانتً تٕجذ خبسد انًذٕس انجصشي انشئٍسً نهؼذسخٔ،ثبنتبنً
ثبالػتًبد ػهى األشؼخ انخبصخَُ ،شئ صٕستٓب '. B
يٍ انُقطخ 'َ ، Bسقظ ػًٕدٌـب ػهى انًذٕس انجصشي انشئٍسً نُذـصم ػهى انُقطـخ
' Aصٕسح انُقطخ  Aانًتٕاجذح ػهى انًذٕس انجصشي انشئٍسً نهؼذسخ .
 )2يختهف أٔضبع انصٕسح :
فً انذبالد انتبنٍخ َ ،ؼتـجـش شٍئب ( )ABطٕنّ ٔ 5 mcػذسخ يجًؼـخ يسبفتـٓـب انجإسٌـخ
 1 mcنكم  ( 5 mcػًٕدٌب ٔأفقٍب )
َٔ ، f = 10 mcختبس انسهى انتبنً :
'OA < 2 OF
● انذبنخ األٔنى :
ثبنُسجخ نهًؼطٍبد انًذذدح ،نذٌُب ٔ ، 2 OF' = 20 mcثبنتبنً َأخز يخال OA = 30 mc

فً ْزِ انذبنـخ ،تتكٌٕ انصٕسح ػهى انشبشخ خهـف ثإسح انصٕسحٔ،ثبنتبنً فبنصـٕسح
(' )B'Aدقٍقٍخ ٔيقهٕثخ  ،طٕنٓب أصغش يٍ طٕل انشًءٔ ،ثؼذْب ػٍ انؼذسخ أصغش يٍ
ثؼذ انشًء ػٍ انؼذسخ .
OA = 20 mc
' ، OA = 2 OFأي :
● انذبنخ انخبٍَخ :

فً ْزِ انذبنخ ،انصٕسح دقٍقٍخ ٔيقهٕثخ ٔ ،نذٌُب :
'AB = A'B
'OA = OA
ٔ
● انذبنخ انخبنخخ OF' > OA > 2 OF' :
OA = 15 mc
يخال :
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فً ْزِ انذبنخ ،انصٕسح دقٍقٍـخ ٔيقهٕثخ ،طٕنٓب أكجش يـٍ طٕل انشًءٔ ،ثؼذْب ػٍ
انؼذسخ أكجش يٍ ثؼذ انشًء ػٍ انؼذسخ.
● انذبنخ انشاثؼخ :

' ، OA = OFأي :

OA = 10 mc

فً ْزِ انذبنخ ،األشؼخ انًُجخقخ يٍ انؼذسخ يتٕاصٌخٔ،ثبنتبنً فاٌ انصٕسح تتكٌٕ فً
انالَٓبٌخ ( ثؼٍذح جذا ) .
'OA > OF
● انذبنخ انخبيسخ :
OA = 5 cm
يخال :

فً ْزِ انذبنـخَ ،ـالدـع أٌ األشـؼـخ انًُجخقـخ يتفشقـخٔ ،ثبنتبنـً فاٌ انصٕسح (')B'A
ال تتكٌٕ ػهى انشبشخ ،نزنك َسًٍٓب صٕسح ًٍْٔخ.
ٔنكٍ ايتذاداد األشؼخ انًُجخقخ تهتقً يٍ جٓخ ثإسح انشًء فً انُقطخ ' Bصٕسح . B
ٔانصٕسح انًٍْٕخ (' )B'Aيؼتذنخ ٔأكجش يٍ انشًء (ٔ ، )ABنشؤٌتٓـب ٌجت أٌ تكٌٕ ػٍٍ
انًشبْذ يٍ جٓخ ثإسح انصٕسح .
BRAHIM TAHIRI

http://pc1.ma

خـــــــــــــــــــــالصـــــــــــــــــخ :



'AO < 2 FO

انصٕسح دقٍقٍخ ٔيقهٕثخ ٔيصغشح.



'AO = 2 FO

انصٕسح دقٍقٍخ ٔيقهٕثخ ٔيقبٌسخ
نهشًء.

FO' > AO > 2 FO' 

انصٕسح دقٍقٍخ ٔيقهٕثخ ٔيكجشح.



'AO = FO

تتكٌٕ انصٕسح فً انالَٓبٌخ.



'AO > OF

انصٕسح ًٍْٔخ ٔيؼتذنخ ٔيكجشح.
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