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 الحسف بف الييثـ ىو عالـ مسمـ قّدـ اسيامات كثيرة في الرياضيات و البصريات و الفيزياء و عمـ  -
  الفمؾ و اليندسة و طب العيوف و ذلؾ مف خالؿ تجاربو التي أجراىا مستخدما المنيج العممي .   

 العديد مف المؤلفات و المكتشفات التي أكدىا العمـ الحديث في مجاؿ البصريات و  لمحسف بف الييثـ -
 كيفية حدوث الرؤية .   

 الرؤية ىي إحدى أىـ الحواس عند اإلنساف . -

 نحف نرى الجزء الخارجي فقط لمعيف و ال نستطيع أف نرى أجزاءىا الداخمية . -

 ط : ِا اٌششٚط اٌٛاجة ذٛافش٘ا ٌىٟ ٔشٜ ؟
 ( عيف سميمة .0جػ : 

 ( توافر كمية مناسبة مف الضوء .8     

 نحف نرى األجساـ المضيئة بواسطة الضوء الصادر عنيا و الذي يدخؿ إلى العيف . -

 ي يدخؿ إلى العيف .ذجساـ المعتمة بواسطة الضوء المنعكس عنيا و النحف نرى األ -

 يدخؿ الضوء لمعيف مف خالؿ فتحة البؤبؤ التي تتوسط القزحية . -

 : قرص في مقدمة العيف يتحكـ في كمية الضوء الداخمة لمعيف بتغيير حجـ البؤبؤ . * اٌمضح١ح

ج يف اٌظالَ ،
ّ
ج أخشٜ يف اٌضٛء اٌغاعع شُ  # الحظ حجُ اٌثإتإ يف عني ص١ٍِه ِش

ّ
 ٚ ِش

        701اسعُ ِا ذشاٖ ِع ذفغري اٌغثة :  صـ    
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 أكثر اتساعا النبساط عضالت القزحية
 لمحصوؿ عمى أكبر كمية مف الضوء .

 عضالت القزحية قباضالن ضيقاأكثر 
 لمحد مف كمية الضوء الداخؿ لمعيف .
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ف صور  -  واضحة  انستنتج مف النشاط السابؽ أف العيف السميمة تحتاج مقدارا مناسبا مف الضوء لُتَكوِّ
  لألشياء المختمفة .   

 استطاع العالـ المسمـ الحسف بف الييثـ تفسير كيفية حدوث الرؤية و نشرىا في كتابو "عمـ  -
 انكساره .البصريات" معتمدا عمى ظاىرتي انعكاس الضوء و    

 701# و١ف حتذز اٌشؤ٠ح ؟  صـ 
 
 
 
 
 
 

 ذرىْٛ اٌعني ِٓ أجضاء سلرٍفح ٌىً جضء ٚظ١فح ِع١ٕح :    701/  701# سحٍح داخً عني اإلٔغاْ : صـ 

 اٌٛظ١فح اسـ الجزء
ٍثح

ُ
 ىي تحمي أجزاء العيف الداخمية .ىي الجزء الخارجي لمعيف ، و  اٌص

 ىي الجزء األمامي مف الُصمبة ، و ىي ُتكبر الضوء بسبب محيطيا الدائري . اٌمش١ٔح
ىي الجزء المموف مف العيف ، و تتحكـ بحجـ البؤبؤ و بكمية الضوء التي  اٌمضح١ح

 تدخؿ لمعيف .
ّوف الصور عمى ىي عدسة محدبة ، تكسر و ُتجمع األشعة الضوئية لتك عذعح اٌعني

الشبكية . و ُتغير تحدبيا لتغيير بعدىا البؤري حتى تتكوف الصور عمى 
 الشبكية دائمًا .

ؿ الصّور إلى سياالت عصبية ُترسؿ لممخ لُيعيد  اٌشثى١ح تحتوي عمى خاليا ُتحوِّ
 تشكيؿ الصورة .

 يحمؿ السياالت العصبية مف خاليا الشبكية و يوصميا لممخ . اٌعصة اٌثصشٞ
 الضوء عف الجسـ المعتـ و وصولو إلى العيف حيث ينكسر أثناء مروره تحدث الرؤية نتيجة انعكاس  -

 بعدسة العيف المحدبة ليتركز في بؤرتيا عمى شبكية العيف حيث تتحوؿ الصورة إلى سياالت عصبية    
 ُترسؿ إلى المخ بواسطة العصب البصري ، حيث يعيد المخ تشكيؿ الصورة .   

 

 نرى الجسـ المضيء بواسطة الضوء  -
 الساقط منو و الذي يصؿ لمعيف .   
 نرى الجسـ المعتـ بواسطة الضوء  -

 المنعكس عنو و الذي يصؿ إلى العيف .   

يسقط الشعاع الضوئي عمى الجسـ المعتـ ثـ 
ينعكس مف الجسـ ليسػػػػػػػػػػػػػػػػػقط عمى العيف و 
ينكسر في عدسػػػػػػػػػػػػػة العيف لتتكوف صورة لو 

 عمى الشبكية .
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 # ظا٘شذا أعىاط اٌضٛء ٚ أىغاسٖ ّ٘ا ادلغثثاْ اٌشئ١غاْ ٌع١ٍّح اٌشؤ٠ح عٕذ اإلٔغاْ ، 
ح دٚس وً ظا٘شج ِّٕٙا يف حذٚز اٌشؤ٠ح :  صـ    

ِّ
 770ٚض

 عممية االنعكاس عند سقوط الشعاع الضوئي عمى الجسـ المعتـ المراد رؤيتو ليصؿ إلى العيف  تحدث -    
 تحدث عممية االنكسار عند مرور الشعاع الضوئي خالؿ عدسة العيف حيث تنكسر األشعة الضوئية  -    

  تشكيميا .فيعيد المخ متجمعة في بؤرة العدسة لتتكوف صورة واضحة مقموبة عمى الشبكية        

مذس ل١ّح حاعح اٌشؤ٠ح ؟  صـ 
ُ
 770# و١ف ٔ

 
 
 
 

  عند الطبيب المختص . الفحص الدوري لمعيف -0        
 . استخداـ النظارات الشمسية الطبية أثناء التعرض ألشعة الشمس -8        
  . تخفيؼ اإلضاءة ليال قدر االستطاعةو  الخافتةعدـ القراءة تحت اإلضاءة  -3        
 التغذية الصحية التي تزود العيف بالفيتامينات الالزمة لكي تعمؿ بكفاءة . -4        

 

 

 احلّذ هلل عٍٝ ٔعّح اٌعني
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 777# اعرخشض حم١مح ع١ٍّح ِٓ وً آ٠ح لشآ١ٔح : صـ 
 

    تأثير سمبي عمى العيف .الحزف و كثرة البكاء لو احلم١مح اٌع١ٍّح :                 
 
 

 توجد خاليا دمعية في العيف تقـو بإفراز الدموع . اٌع١ٍّح :  احلم١مح               

 ىي عضو في الجياز العصبي الحسي تعمؿ مثؿ آلة التصوير . : * اٌعني

 اسة تكّوف عيف اإلنساف تشبو في عمميا الكاميرا البسيطة ، و يمكف معرفة طريقة عمؿ العيف بدر  -
 و يرجع الفضؿ في ذلؾ لمعالـ المسمـ الحسف بف الييثـ . الصّور في الخزانة ذات الثقب   

 771# ِا اٌعاللح تني عني اإلٔغاْ ٚ اٌىاِريا ؟  صـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –حم١م١ح  –ٚاضحح 
 ِصغشج -ِمٍٛتح 

 غري ٚاضحح

 

 

0 
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 عذعح زلذتح ِىاْ اٌفرحح  ترصث١د

 

 ٔعُ

 

 

 

 ِمٍٛتح

 ِصغشج

 حم١م١ح

 ِمٍٛتح

 ِصغشج

 حم١م١ح

 اٌصٛس ادلرىٛٔح داخً اٌىاِريا ذشثٗ اٌصٛس ادلرىٛٔح داخً اٌعني .
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 العيف و ينفذ مف القرنية ثـ يمر مف خالؿ فتحة البؤبؤ التي تقع  الشعاع الضوئي المنعكس يدخؿ -
 في منتصؼ القزحية ثـ ينفذ مف العدسة التي ُتسبب انكساره و ُتجمعو عمى الشبكية حيث تتكوف    
 صورة مقموبة مصغرة .   

 لى الدماغ بواسطة العصب البصري توجد بالشبكية خاليا ُتحّوؿ الصورة إلى سياالت عصبية ُترسؿ إ -
 حيث يقـو المخ بتكويف الصورة بأبعادىا الحقيقية مف حيث الحجـ و الشكؿ .   

 الصورة المتكّونة داخؿ الكاميرا صورة حقيقية مقموبة مصغرة . -

 

 

 

ْ اٌصٛسج داخً اٌعني ِع 
ّ
 771اٌرفغري : صـ # حذد ِا ئرا وأد األشىاي يف اجلذٚي صح١حح ع١ٍّا ٌرىٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غري صح١حح

 غري صح١حح

 صح١حح

ألْ اٌصٛسج ال  غري صح١حح
 ذرىْٛ عٍٝ اٌشثى١ح

صح١حح ألْ اٌصٛسج ذرىْٛ 
عٍٝ اٌشثى١ح ٚ ٟ٘ 

 حم١م١ح ِمٍٛتح ِصغشج

ألْ اٌصٛسج  غري صح١حح
 ِعرذٌح
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 العيف ليا القدرة عمى تغيير تحدبيا لُتغير بعدىا البؤري لتكويف صّور واضحة لألجساـ عمى  عدسة -
 ) ُيقصد بالتشكؿ : التحدُّب ( الشبكية .   

 نتيجة اإلصابة أو التقدـ في العمر قد تفقد عدسة العيف قدرتيا عمى التشكؿ ، و بالتالي ال تتكوف  -
 الصّور غير واضحة و تنشأ عيوب اإلبصار  صبحتتكوف قبميا أو بعدىا و تالصور عمى الشبكية فقد   

                 ع١ٛب اإلتصاس

 عٛي إٌظش              لصش إٌظش                                                          
 الصورة بعد الشبكية تتكوف   تتكوف الصورة قبؿ الشبكية                               
 يعالج باستخداـ عدسة مقعرة                    يعالج باستخداـ عدسة محدبة            

 

 

 

 

 

 

 

 

 أِاَ اٌشثى١ح
 لثً اٌشثى١ح

 اٌشثى١ح خٍف
 تعذ اٌشثى١ح

 عٛي إٌظش لصش إٌظش

 زلذتح ِمعشج

ٌرفشق األشعح اٌضٛئ١ح حىت 
 ذغمظ عٍٝ اٌشثى١ح

ٌرجّع األشعح اٌضٛئ١ح حىت 
 ذغمظ عٍٝ اٌشثى١ح

 776صـ 
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 مف أكثر الوسائؿ التكنولوجية المستخدمة في الوقت الحاضر . -: * اإلٔرتٔد
 ىو تقنية وحدت العالـ و جعمتو متصال بعضو ببعض . -              

 مع زيادة استخداـ اإلنترنت و البحث عف انترنت عالي السرعة تـ استخداـ األلياؼ البصرية أو  -
 الضوئية و التي تتمتع بالقدرة عمى نقؿ كِـّ ىائؿ مف البيانات لمسافات طويمة .   

 771# و١ف ٠ٕرمً اٌضٛء داخً األعالن ؟ صـ 
 
 
 

 

 771صـ 

 ادلشوثح
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 771ا١ٌٍف اٌثصشٞ ؟  صـ  # ِا ِىٛٔاخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٠ٕفز اٌضٛء ئىل اٌغشف األخش ٠ٕفز اٌضٛء ئىل اٌغشف األخش

 ال ٠ٕفز اٌضٛء ئىل اٌغشف األخش ٠ٕفز اٌضٛء ئىل اٌغشف األخش

٠ٕرمً اٌضٛء يف األ١ٌاف اٌثصش٠ح ادلٕح١ٕح تغثة حذٚز ظا٘شج 
 االٔعىاط اٌىٍٟ ، ح١س ذرىْٛ األ١ٌاف اٌثصش٠ح ِٓ اٌضجاض .

 771صـ 

 

 اٌمٍة

 اٌعاوظ

 اٌغغاء اٌٛالٟ

 اٌضجاض

 اٌضجاض

 ٠ٕرمً اٌضٛء خالٌٗ

٠عىظ اٌضٛء أعىاعا و١ٍا 
 ١ٌثم١ٗ داخً اٌمٍة

 محا٠ح ا١ٌٍف اٌثصشٞ ِٓ اٌىغش اٌثالعر١ه
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 ىي ألياؼ مصنوعة مف الزجاج النقي ، طويمة ، رفيعة ال يتعدى ُسمكيا ُسمؾ  : * األ١ٌاف اٌثصش٠ح
 الشعرة .                        

 -٠رىْٛ ا١ٌٍف اٌثصشٞ ِٓ شالز أجضاء ُ٘ : -

 : زجاج رفيع ، ينتقؿ خاللو الضوء . اٌمٍة( 0     

 مادة زجاجية تختمؼ عف زجاج القمب و تحيط بو . : اٌعاوظ( 8     
 تعكس الضوء و تبقيو داخؿ القمب .                    

 : غالؼ بالستيكي ، يحمي الميؼ البصري مف الرطوبة و الضرر و الكسر . اٌغغاء اٌٛالٟ( 3     

 يتـ جمع العديد مف األلياؼ في حـز داخؿ الكابالت البصرية كما بالشكؿ  -

 اعرخذاِاخ األ١ٌاف اٌثصش٠ح : -
 ( نقؿ اإلشارات الضوئية لمسافات بعيدة كالربط في اإلنترنت .0     

 ( المناظير المستخدمة طبيا في رؤية أعضاء الجسـ الداخمية و في اليندسة الوراثية .8     

 : إذ يصعب التجسس عمييا . عًٍ( في المجاؿ العسكري .  3     

 شل١ضاخ األ١ٌاف اٌثصش٠ح :  -
 ( الوزف الخفيؼ .0     
 المسافة بينيا . ( ال تتداخؿ فيما بينيا ميما قربت8     
 ( ُتعّد أكثر أمانا .3     
 ( تتحمؿ درجات الحرارة العالية .4     

 يحمؿ تعتمد فكرة عمؿ األلياؼ الضوئية عمى ظاىرة االنعكاس الكمي المستمر لمشعاع الضوئي الذي  -
 حـز البيانات المراد نقميا مف مكاف ألخر .   

 عندما يكوف سمؾ األلياؼ البصرية مستقيما فإنو ال توجد أي مشكمة ألف الضوء يسير في خطوط  -
 ف القمب و العاكس أل مؾ يحدث انعكاسات كمية ػػػػػػػػػػػػػػػػمستقيمة ، و لكف عندما توجد انحناءات بالس   
 مصنوعاف مف مادتيف زجاجيتيف مختمفيف في الكثافة الضوئية .   
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 727ِغافاخ تع١ذج ؟  صـ  # و١ف ٠غافش اٌضٛء
 

 

 

 

 

 

 

 تنتقؿ اإلشارات الضوئية في األلياؼ البصرية خالؿ القمب عف طريؽ االنعكاسات المتتالية لمضوء  -
 التي ُيحدثيا العاكس المحيط بالقمب .  

 ، و ال يحدث امتصاص لمضوء عمى سطح العاكس ، أي أف  يعمؿ العاكس كمرآة عاكسة لمضوء -
 .و ذلؾ ضروري لتعزيز قوة اإلشارة حتى ال تضعؼ  ، % 011العاكس يعكس الضوء بنسبة    

 ؟عًٍ يختمؼ نوع الزجاج المستخدـ في القمب عف نوع الزجاج المستخدـ في العاكس .  -
 و مختمفيف في معامؿ االنكسار . حتى يكونا وسطيف شفافيف مختمفيف في الكثافة الضوئية   

 لكثافة الضوئية لزجاج القمب أكبر مف الكثافة و لحدوث االنعكاس الكمي داخؿ القمب يجب أف تكوف ا -
 الضوئية لزجاج العاكس . و أف يسقط الضوء مف القمب عمى العاكس بزاوية أكبر مف الزاوية    
 . 591الحرجة و أصغر مف    

 -اٌششعاْ األعاع١اْ حلذٚز ظا٘شج االٔعىاط اٌىٍٟ اٌراَ : -
 ( الكثافة الضوئية لزجاج القمب أكبر مف الكثافة الضوئية لزجاج العاكس .0     
 . 591( سقوط الضوء مف القمب عمى العاكس بزاوية أكبر مف الزاوية الحرجة و أصغر مف 8     

 

 

 

غرخذَ األ١ٌاف اٌثصش٠ح يف ٔمً اٌضٛء عرب ِغافاخ تع١ذج جذا ح١س 
ُ
ذ

 ميش اٌضٛء داخً اٌمٍة فمظ عرب أعىاعاخ و١ٍح ِررا١ٌح .
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 # صُّ منٛرض ١ٌف تصشٞ تاعرخذاَ ِادذني غري اٌضجاض ) ٌىً ِٓ اٌمٍة ٚ اٌعاوظ ( 
 722ِٛضحا عثة اخر١اسن ٌىً ِادج :  صـ    

 لتصميـ ليؼ بصري يتـ صناعة القمب مف الماء و يتـ صناعة العاكس مف اليواء .      
 و سبب االختيار ىو أف الماء الذي يمثؿ القمب تكوف كثافتو الضوئية أكبر مف اليواء الذي يمثؿ       
 و ىو شرط حدوث ظاىرة االنعكاس الكمي . ، العاكس      

 721# اورة عٓ أ١ّ٘ح األ١ٌاف اٌثصش٠ح يف ح١اج اإلٔغاْ يف رلاٌني سلرٍفني :  صـ 
 استحوذ استخداـ األلياؼ البصرية عمى نقؿ المعمومات عبر المسافات الطويمة ، إال أنيا تستخدـ     
  ي وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المعمومات بيف الكمبيوتر الرئيسأيضا لنقؿ المعمومات لمسافات قصيرة، مثؿ : تباد    
 بكات االتصاؿ. ونتيجة لمرونة األلياؼ البصرية ودقتيا، ػػػػػػػمبيوترات الجانبية أو الطابعة في شو الك    
  أدخمت في صناعة الكاميرات الرقمية المتعددة المستخدمة في التصوير الطبي كالمنظار وكذلؾ في    
  . التصوير الميكانيكي لفحص المحاـ والوصالت داخؿ أنابيب المجاري الطويمة    

 721# صُّ ٍِفا ئٌىرت١ٔٚا ٠ٛضح اعرخذاِاخ األ١ٌاف اٌثصش٠ح يف اٌصٕاعاخ ادلخرٍفح :  صـ  
 . مات األلياؼ الضوئيةتعّد االتصاالت أبرز استخدا -0    

 األلياؼ لنقؿ الصور مف األماكف الصغيرة الضيقة التي يصعب الوصوؿ إلييا، كما في  ستخدـت -8    
 حالة الفايبرسكوب الذي يستخدـ في المجاؿ الصناعي لفحص ومراقبة واكتشاؼ التمؼ في          
 . اآلالت والمسبوكات الصناعية بأنواعيا المختمفة         

 حيث تـ ابتكار المناظير التي تتيح لمطبيب  .جسـ اإلنساف في المجاؿ الطبي داخؿُتستخدـ  -3    
    رؤية ما بداخؿ الجسـ .         

 . أجيزة استشعار لقياس اإلجياد ودرجة الحرارة والضغطكاأللياؼ الضوئية  ُتستخدـ -4    

  في بعض المباني لتوجيو أشعة الشمس مف السطح ألجزاء أخرى األلياؼ الضوئيةُتستخدـ  -5    
              .مف المبنى         
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 عمٛط األشعح اٌضٛئ١ح عٍٝ ادلٕغاد ِٓ اٌشّظ .
 أعىاط األشعح اٌضٛئ١ح ِٓ ادلٕغاد ئىل اٌعني .

 أىغاس األشعح اٌضٛئ١ح عٕذ ِشٚس٘ا خالي عذعح اٌعني .
 ذرىْٛ صٛسج حم١م١ح ِمٍٛتح ِصغشج عٍٝ شثى١ح اٌعني .

7 

2 

1 
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 عذعح زلذتح

غري اٌثعذ اٌثإسٞ ذلا 
ُ
عذعح اٌعني ذلا اٌمذسج عٍٝ ذغ١ري حتذتٙا ٚ رٌه حىن ذ

حىت ذرىْٛ صٛس ٌألجغاَ عٍٝ شثى١ح اٌعني ِّٙا واْ تعذ اجلغُ عٓ اٌعني 
. 
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ٟ٘ اجلضء 
اخلاسجٟ 
ٌٍعني ، ٚ 
ٚظ١فرٙا 

محا٠ح أجضاء 
اٌعني 

 اٌذاخ١ٍح.

 اٌمضح١ح

ذىغش األشعح 
اٌضٛئ١ح ٚ 
جّعٙا يف 

ُ
ذ

تإسذٙا حىت 
ذرىْٛ صٛسج 

عٍٝ 
 اٌشثى١ح

 اٌعصة اٌثصشٞ

حترٛٞ عٍٝ 
حٛي 

ُ
خال٠ا ذ

اٌصٛسج ئىل 
ع١اي عصثٟ 
٠ز٘ة ٌٍّخ 

عٓ عش٠ك 
اٌعصة 
 اٌثصشٞ 
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َٛ اخلال٠ا ادلٛجٛدج ف١ٙا ترح٠ًٛ اٌصٛس معٕذِا ذرىْٛ اٌصٛسج عٍٝ اٌشثى١ح ذ
شعً ئىل ادلخ تٛاعغح اٌعصة اٌثصشٞ اٌزٞ ٠مَٛ تاعادج 

ُ
ئىل ع١االخ عصث١ح ذ

 تأتعاد٘ا احلم١م١ح ٚ ٚضعٙا احلم١مٟ . ذشى١ً اٌصٛسج

 ِمٍٛتح ِمٍٛتح

 ِصغشج ِصغشج

 حم١م١ح حم١م١ح
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 عٛي إٌظش إٌظشلصش 

 عذعح ِمعشج

ذرىْٛ اٌصٛسج لثً اٌشثى١ح فرمَٛ 
اٌعذعح ادلمعشج ترفش٠ك األشعح حىت 

 ذرىْٛ  اٌصٛسج عٍٝ اٌشثى١ح .

اٌشثى١ح فرمَٛ  تعذذرىْٛ اٌصٛسج 
األشعح حىت  ج١ّعتر ذتحاٌعذعح احمل

 ذرىْٛ  اٌصٛسج عٍٝ اٌشثى١ح .

 عذعح زلذتح

ٚ ال حيذز ذذاخً ت١ٕٙا ِّٙا لشتد  ألْ األ١ٌاف اٌثصش٠ح ذر١ّض تٛصٔٙا اخلف١ف ،
ادلغافاخ .ٚ ٟ٘ أوصش أِأا ٚ ذرحًّ دسجاخ احلشاسج اٌعا١ٌح ٚ متراص تغشعح ٔمً 

اٌث١أاخ ٚ ال ميىٓ اٌرجغظ ع١ٍٙا . ٚ ذعرّذ فىشج عٍّٙا عٍٝ ظا٘شج االٔعىاط 
 اٌىٍٟ ٚ رٌه تاعرخذاَ ٔٛعني ِٓ اٌضجاض سلرٍفني يف وصافرّٙا اٌضٛئ١ح . 

 . اٌمٍة اٌزٞ ميش خالٌٗ اٌضٛء -:  ١ٌٍف اٌثصشٞ ِٓٚ ٠رىْٛ ا
 .  اٌعاوظ اٌزٞ ٠عىظ اٌضٛء أعىاعا و١ٍا ٚ ٠ثم١ٗ داخً اٌمٍة -                              
صٕع ِٓ اٌثالعر١ه اٌزٞ حيّٟ ِىٛٔاخ  -                              

ُ
 اٌغغاء اٌٛالٟ ٚ ٠

 ا١ٌٍف اٌثصشٞ .                                               

 مت حبّذ اهلل
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