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 . تكسر العدسات أشعة الضوءكيف  يبرهن     :مؤشــرات األداء
                         يستنتج نوع الصور التي تكونها العدسات المقعرة والمحدبة . 

                        يفسر كيف تستخدم العدسات لتصحيح مشكالت اإلبصار. 
  اختر اإلجابة الصحيحة ممايلي :  األولالسؤال     
 : ٍقغ جسم فٌ وطاق انبؼد انبؤرً نؼدست مذدبت تتكون نه صورةػىدما  1-
 * ال تتكوٌ صورة         * حقيقيت يقهوبت يصغرة          * تقديريت يعتدنت يكبرة    * تقديريت يصغرة يعتدنت        

 : ػدست مقؼرة ػداانصورة انمتكووت بواسطت كم مما ٍهٌ مه صفاث  2-
  يصغرة *                         حقيقت *                       يعتدنت *                         تقديريت  *           

 أً مما ٍهٌ نَس مه مكوواث انؼَه : 3-
  انشبكيت  *                          يحدبتيرآة *                        انحدقت  *                     انقرَيت  *            

 : إددى مشكالث اإلبصار تذدث ػىدما ٍكون سطخ انقروَت غَر مىتظم االستدارة 4-
 انعصب انبصري  *                   قصر انُظر   *                طول انُظر   *                 انالبؤريت   *           
 :انبطاوت انداخهَت نهؼَه انتٌ تذتوً خالٍا تذول انصورة انضوئَت اني إشاراث كهربائَت  5- 
 انشبكيت *                        يرآة يحدبت  *                        انحدقت  *                     انقرَيت  *         

 :  أكمل الجداول التالية:  الثاني السؤال 
 

 
 
 

 األداة     

 

  
 ................................ ................................ العدسة نوع 

 استخداماتها
 

................................ ................................ 

 

  مشكالت  األبصار  
 الصورة

  
 ........................................... .............................................. المشكلة
 ........................................... ........................................... التصحيح

 

 )أ( اكتب صفات الصورة من الشكل المقابل    :السؤال الثالث  

 ........................... و ................................... و ..................................
 ؟ ) ب (  اشرح ما يحدث لعدسة العين عند التركيز على جسم قريب

................................................................................. 
..................................................................................    

 

  :انموضوع 

 : انًرايا وانعدساث 5انوحدة 

 انعدساث:  5.2اندرس 

 مؼهم انمادة : وادر أبوانفتوح 

 : انعهووادة ــــــانمـ

 2020/   01/      .…  خ : ـــــانتارٍ

2020 -2019 انعاو اندراسي     
 انفصم اندراسي انثاَي 

 دةـارات العربية المتحـدولة اإلم

 والمعرفــــةدائــــــرة التعليـــــم 

 مــدرســة الــرؤيـــــة الخاصــة

 ........... انشعبت:     انثايٍانصف : 

 (  2ورقــــت عًم رقى ) 

 

 انجسم 
 انصورة


