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  نضع شیئا مضیئا طولھ
  ومتعامد مع المحورالبصري الرئیسي على بعد

  .OFمن عدسة رقیقة مجمعة مسافتھا البؤریة 
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 تمكننا من الحصول على صورة ................. المكبرة عدسة
  تركب المصابیح واألجھزة الكھربائیة في
 اختر الجواب الصحیح) 2
 السلك المحاید فقط       :  یصعق شخصإذا لمس

 لمالحظة شيء بمكبرة یجب وضعھ على مسافة
 التیار الكھربائي  التوتر : یمكن راسم التذبذب من معاینة
  یمثل المحور األفقي لشاشة راسم التذبذب
 ثابت         یتغیر مع:       التوتر المستمر توتر
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نضع شیئا مضیئا طولھI) )ن9(التمرین الثاني 
2cm=AB ومتعامد مع المحورالبصري الرئیسي على بعد

OA=2cm  من عدسة رقیقة مجمعة مسافتھا البؤریة
ABصورة الشيء  ’A’B أنشئ ھندسیا 
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