
 The nature of lightطبيعة الضوء 



Specular reflection, where the reflected 
rays are all parallel to each other 

Photographs of specular reflection 
using laser light. 
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diffuse reflection, where the reflected rays travel in 
random directions.  
 

 
 
Photographs of diffuse reflection using laser light. 
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 :قانون االنعكاس

الشعاع الساقط : القانون األول

والشعاع المنعكس والعمود على 

نقطة السقوط تقع جميعها في 

 .مستوى واحد

زاوية السقوط : القانون الثاني

 .تساوي زاوية االنعكاس دائما

 :في الشكل
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 تكون الصور بواسطة المرآة المستوية

تتكون عند تقاطع : الصورة الحقيقية•

أو تنتج من . أكثر من شعاع منعكس

 .من مرور الشعاع المنعكس بالصورة

هي التي ال يمر بها : الصورة الخيالية•

الشعاع المنعكس وتنتج من تالقي 

 .  امتداد األشعة المنعكسة
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الصورة المتكونة بواسطة المرآة المستوية •

تكون خلف المرآة، وتبتعد عنها بنفس بعد 

وتكون  ’s=sالجسم عن المرآة أي أن 

الصورة معتدلة وخيالية، ويكون يمين 

 .  الصورة وشمالها معاكسان للجسم

 قانون التكبير في المرايا•

 طول الصورة   ’hطول الجسم و  hحيث   •

 في حالة المرايا المستوية   •
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 دوران سطح عاكس
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 (concave mirror)االنعكاس على مرآة مقعرة 
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 (convex mirror)االنعكاس على مرآة محدبة •
 

F’ بؤرة خيالية 
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العالقة بين البعد البؤري ونصف قطر 

 التكور للسطح العاكس لمرآة مقعرة
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 القانون العام للمرايا الكروية

 :من الرسم نستنتج أن

 

 

 

 :ومنها فإن التكبير في المرايا الكروية هو

 

 

 

 

 :أما القانون العام للمرآة الكروية
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 حاالت تكون الصورة بواسطة مرآة مقعرة

 :موقع وحجم الصورة المتكونة بمرآة مقعرة يعتمد على موقع الجسم امام المرآة كالتالي

s<f        تقع خلف المرآة. صورة خيالية معتدلة مكبرة 

s=f       تقع في الماالنهاية. صورة غير موجودة . 

R>s>f   تقع خلف مركز التكور. صورة حقيقية مقلوبة مكبرة 

s=R      تقع في مركز التكور. صورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم 

s>R      تقع بين البؤرة ومركز التكور. صورة حقيقية مقلوبة مصغرة 

s>>R    تقع في البؤرة. صورة حقيقية مقلوبة نقطية 

 



 s=f: الجسم على بعد يساوي البعد البؤري أي

 . تقع في الماالنهاية. صورة غير موجودة

 S<f: الجسم على بعد أصغرمن البعد البؤري أي

 تقع خلف المرآة. صورة خيالية معتدلة مكبرة
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   s=R: الجسم في مركز التكور أي                  R>s>f: الجسم بين البؤرة ومركز التكور أي

 تقع خلف مركز التكور . صورة حقيقية مقلوبة مكبرة 

   s=R: الجسم في مرطز التكور أي

تقع في مركز . صورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم

 التكور

 R>s>f: الجسم على بعد بين البؤرة ومركز التكور أي

 تقع خلف مركز التكور. صورة حقيقية مقلوبة مكبرة
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 الجسم في الماالنهاية           

 تقع في البؤرة. صورة حقيقية مقلوبة نقطية

 s>R: الجسم على بعد أكبر من نصف القطر أي

تقع بين البؤرة ومركز . صورة حقيقية مقلوبة مصغرة

 التكور
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 تكون الصورة في المرآة المحدبة خيالية معتدلة مصغرة فقط

 وبعدها البؤري بالسالب 
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