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 المرايا المختلفة صورا .يتعرف كيف تكون    :مؤشــرات األداء 
                        . يميز بين الصورة الحقيقية والصورة التقديرية 
                        . يعدد استخدامات المرايا المستوية والمحدبة والمقعرة 

 السؤال األول : اكتب المصطلح العلمي المناسب : 
 

 المصطلح العلمي العبارة
  . انصىريرآة يضطحت يهضاء تعكش انضىء نتكىٌ  1-

  صىرة تتكىٌ دوٌ أٌ تًر األشعت انضىئٍت عبر يىقعها . 2-

  . خظ يضتقٍى وهًً ٌرصى عًىدٌا عهى صطح انًرآة عُد يركزها 3-

  يرآة ٌُحًُ صطحها انى انداخم وتعكش انضىء نتكىٌٍ انصىر. 4-

  َقطت عهى انًحىر انبصري نهًرآة تتجًع عُدها أشعت انضىء . 5-

  اختر اإلجابة الصحيحة ممايلي :  الثانيالسؤال 
  

 :عٌذها ٌبعذ جسن عي هرآة هقعرة بأكثر هي ضعف البعذ البؤري تكىى الصىرة  1-
 * ال تتكىٌ صىرة         * حقٍقٍت يقهىبت يصغرة          تقدٌرٌت يعتدنت يكبرة  *   * تقدٌرٌت يصغرة يعتدنت       

 :الورآة الوستىٌت عذا  ب الصىرة الوتكىًت كل هوا ٌلً هي صفاث 2-
  يعكىصت جاَبٍا *                 حقٍقت *                   يعتدنت *             تضاوي طىل انجضى *           

 هرآة ٌٌحًٌ سطحها الى الخارج  وتعكس الضىء لتكىٌي الصىر. 3-
  يجًعت *                        يحدبت *                        يقعرة *                     يضتىٌت *         

 الوسافت بٍي هركز الورآة والٌقطت البؤرٌت . 4-
   األشعت انىهًٍت *                   انبعد انبؤري  *          انًحىر انبصري  *           انصىرة انحقٍقٍت  *         

  أكمل الجدول التالي :  : الثالث السؤال 

 
 
 
 

 األداة     

 

 
 

 ................................ ................................ نوع المرآة
 استخداماتها
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  )أ( اكتب صفات الصورة من الشكل المقابل   : الرابع السؤال 

 
 و .................................. و ................................... ...........................

 
 

  تستخذم الورآة الوحذبت فً الوراقبت  ب ( فسر :) 
   ......................................................................... 

 

  :الوىضىع 

 : انًراٌا وانعدصاث 5انىحدة 

 : انًراٌا 5.1اندرس 

 هعلن الوادة : ًادر أبىالفتىح 

 : انعهىوادة ــــــالوـ

 2020/   01/      .…  خ : ـــــالتارٌ

2020-2019 انعاو اندراصً     
 انفصم اندراصً انثاًَ 

 دةـارات العربية المتحـدولة اإلم

 دائــــــرة التعليـــــم والمعرفــــة

 مــدرســة الــرؤيـــــة الخاصــة

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

 (  1ورقــــت عًم رقى ) 

 

 الصىرة  الجسن


