
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/5science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/5science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/5
https://almanahj.com/bh/5
https://almanahj.com/bh/5science
https://almanahj.com/bh/5science
https://almanahj.com/bh/5science2
https://almanahj.com/bh/5science2
https://almanahj.com/bh/grade5
https://almanahj.com/bh/grade5
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


الضوءالضوء

العلوم

الجزء الثاني–الصف الخامس االبتدائي 

140صفحة 

الجزء الثاني–الصف الخامس االبتدائي 

الضوءالضوء

العلوم: المادة

الصف الخامس االبتدائي 

صفحة 

الصف الخامس االبتدائي 
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الطالبة بعد دراستك لھذا العرض التقدیمي وتنفیذ أنشطتھ أن 

وف�ق الص�ور والتجرب�ة العلمی�ة استنتاج بع�ض المف�اھیم الخاص�ة بالض�وء بش�كل علم�ي ص�حیح وف�ق الص�ور والتجرب�ة العلمی�ة استنتاج بع�ض المف�اھیم الخاص�ة بالض�وء بش�كل علم�ي ص�حیح 

.تفسیر كیفیة تكون الظل وفًقا لنفاذیة الضوء عبر األجسام تفسیًرا علمًیا صحیًحا

مناقشة أن الضوء یمكن أن ینعكس أو ینكسر وأن ل�ھ أط�واًال موجی�ًة مختلف�ًة وألواًن�ا مختلف�ة مناقشة أن الضوء یمكن أن ینعكس أو ینكسر وأن ل�ھ أط�واًال موجی�ًة مختلف�ًة وألواًن�ا مختلف�ة 

أھداف الدرس

1

الطالبة بعد دراستك لھذا العرض التقدیمي وتنفیذ أنشطتھ أن / یتوقع منك عزیزي الطالب
: تكون قادًرا على 

استنتاج بع�ض المف�اھیم الخاص�ة بالض�وء بش�كل علم�ي ص�حیح  استنتاج بع�ض المف�اھیم الخاص�ة بالض�وء بش�كل علم�ي ص�حیح 1
.المعروضة

تفسیر كیفیة تكون الظل وفًقا لنفاذیة الضوء عبر األجسام تفسیًرا علمًیا صحیًحا 2

مناقشة أن الضوء یمكن أن ینعكس أو ینكسر وأن ل�ھ أط�واًال موجی�ًة مختلف�ًة وألواًن�ا مختلف�ة مناقشة أن الضوء یمكن أن ینعكس أو ینكسر وأن ل�ھ أط�واًال موجی�ًة مختلف�ًة وألواًن�ا مختلف�ة 
.مدعًما ذلك بشواھد علمیة من الحیاة 3



شروق الشمس في مملكة البحرین الحبیبة.   شروق الشمس في مملكة البحرین الحبیبة

أنظر وأتساءل

الش��مس مص��در الض��وء ال��ذي ینی��ر 
ت����رى، م����ا المس����ار ال����ذي . األرض

یسلكھ ض�وء الش�مس للوص�ول إل�ى 
األرض؟



نشاط 

ما المساُر الذي یسلُكھ الضوء؟ كي نصلَ . بعد أن شاھدَت مقطع الفیدیو لشروِق الشمِس صباًحا تأمل السؤال اآلتي وھو
إلى اإلجابة عن ھذا السؤال دعنا أوًال ننفذ النشاط مع الطالبِة مریم بعدھا ستظھر لك الخط�وات ف�ي عب�ارات مكتوب�ة ف�ي 

نشاط 

بعد أن شاھدَت مقطع الفیدیو لشروِق الشمِس صباًحا تأمل السؤال اآلتي وھو
إلى اإلجابة عن ھذا السؤال دعنا أوًال ننفذ النشاط مع الطالبِة مریم بعدھا ستظھر لك الخط�وات ف�ي عب�ارات مكتوب�ة ف�ي 

.الشریحة التالیة



.الخطوات وتوقع ماذا سیحدث من خالل وضع فرضیة.الخطوات وتوقع ماذا سیحدث من خالل وضع فرضیة

أجرب

ثبتت مریم أحد القلمین أم�ام 1.

ثالًثا
استخالص 

النتائج

ثبت���ت م���ریم المنقل���ة مك���ان . 1
بحی���ث  Tالم��رآة ف���وق الح���رف 

رابًعا

ثبتت مریم أحد القلمین أم�ام 1.
 T.المرآة عن یسار الشكل 

وض����عت رأس����ھا عل����ى ث����م . 2
وحرك�ت رأس�ھا  Tیمین الش�كل 

ف���ي بحی���ث ت���رى ص���ورة القل���م 
الموض��وعة ف��وق حاف��ة الم��رآة 
.Tالشكل 

بحی���ث  Tالم��رآة ف���وق الح���رف 
یك����ون منتص����ف المنقل����ة عن����د 

.العالمة التي وضعتھا

أوج���دت قی���اس الزاوی���ة ث���م . 2
 Tب��ین الحاف��ة العمودی��ة للش��كل 

المتغّی�����ر والقل�����م األول وھ�����ذا 
.المستقل

ث�����م قاس�����ت الزاوی�����ة ب�����ین . 3
والقلم  Tللشكلالحافة العمودیة  بحی�ث الث�اني، ثبت�ت القل�م ثم .3

یحج���ُب رؤیتھ���ا لص���ورة القل���م 
.األول في المرآة تماًما

والقلم  Tللشكلالحافة العمودیة 
المتغّی�����ر الث�����اني، وھ�����ذا ھ�����و 

.التابع

تك����رار الخط����وات الس����ابقة . 4
القل�م مبعدًة أخرى، مرات ثالث 

األول أكثر من مرة

تـكوین 
فرضیة

اختـــبار 
الفرضیة

الخطوات وتوقع ماذا سیحدث من خالل وضع فرضیة إقرأ الخطوات وتوقع ماذا سیحدث من خالل وضع فرضیة إقرأ

لص�قت م�ریم قطعت�ین م�ن .1فرضیة
الش����ریط الالص����ق إح����داھما 

أجرب
ثانًیاأوالً 

فرضیة

إذا زاد قیاس الزاویة التي 
یس���قط بھ���ا الش���عاع عل���ى 
المرآة یزداد قی�اس زاوی�ة 

.انعكاسھا في اتجاه العین

الش����ریط الالص����ق إح����داھما 
ب������األخرى لتك������وین الش������كل 

.الموضح

ث���م وض���عت إش���ارة عن���د . 2
التقاء القطعتین ، ث�م وض�عت 

ف�وق ) عمودًی�ا(المرآة رأسًیا 
.Tالحافة العلیا للشكل 

الط������رف بع������دھا ثبت������ت . 3 الط������رف بع������دھا ثبت������ت . 3
المدبب لك�ل قل�م رص�اص ف�ي 
ممحاة، بحیث یأخذ كل منھما 

.شكالً رأسًیا على الممحاة



:من النشاط االستقصائي السابق نستنتج ما یلي

والزاوی�ة الت�ي ی�نعكس بھ�ا  ھناك عالق�ة ب�ین الزاوی�ة المقاس�ة

: كان صحیًحا وھو) الفرضیة 

إذا زاد قیاس الزاویة التي یسقط بھا الشعاع على المرآة یزداد إذا زاد قیاس الزاویة التي یسقط بھا الشعاع على المرآة یزداد 
.قیاس زاویة انعكاسھا في اتجاه العین

من النشاط االستقصائي السابق نستنتج ما یلي

ھناك عالق�ة ب�ین الزاوی�ة المقاس�ة
. عن المرآةالضوء 

الفرضیة ( وھنا نوضح أن توقعنا 

إذا زاد قیاس الزاویة التي یسقط بھا الشعاع على المرآة یزداد إذا زاد قیاس الزاویة التي یسقط بھا الشعاع على المرآة یزداد 
قیاس زاویة انعكاسھا في اتجاه العین



ما الضوُء؟

ھو المسافُة بین قمتیِن متتالیتیِن، أو قاعین متتالیینھو المسافُة بین قمتیِن متتالیتیِن، أو قاعین متتالیین

یمكُن حساُب سرعِة الموج�ِة بض�رِب طولھ�ا الم�وجي ف�ي 
.ترددھا

ما الضوُء؟

مفاھیم 
تھــمك

الطول الموجي
•

•



ما خصائُص الضوء الُجسیمیة؟

م��ع أن الض��َوء موج��اٌت م��ن الطاق��ِة إال أن��ھ یس��لُك س��لوك جس��یمِات مادی��ة م��ع أن الض��َوء موج��اٌت م��ن الطاق��ِة إال أن��ھ یس��لُك س��لوك جس��یمِات مادی��ة 
.أیًضا، فھو یسیُر في خطوِط مستقیمِة تسمى أشعة ضوئیة

وعندما تصطدُم جسیماُت الضوِء بفیلم كامیرا تترُك أثًرا یظھ�ُر فی�ھ عل�ى 
ش��كِل نق��اط ص��غیرة، وتش��كُل ھ��ذه النق��اُط بعض��ھا م��ع بع��ض ص��ورَة الجس��ِم 

.للضوء خصائُص الموجاِت وبعُض خصائص الجسیمات

ما خصائُص الضوء الُجسیمیة؟

  

الضوُء ُجسیماتٌ 

م��ع أن الض��َوء موج��اٌت م��ن الطاق��ِة إال أن��ھ یس��لُك س��لوك جس��یمِات مادی��ة * م��ع أن الض��َوء موج��اٌت م��ن الطاق��ِة إال أن��ھ یس��لُك س��لوك جس��یمِات مادی��ة * 
أیًضا، فھو یسیُر في خطوِط مستقیمِة تسمى أشعة ضوئیة

وعندما تصطدُم جسیماُت الضوِء بفیلم كامیرا تترُك أثًرا یظھ�ُر فی�ھ عل�ى * 
ش��كِل نق��اط ص��غیرة، وتش��كُل ھ��ذه النق��اُط بعض��ھا م��ع بع��ض ص��ورَة الجس��ِم 

.األصلي

للضوء خصائُص الموجاِت وبعُض خصائص الجسیمات: حقیقة علمیة



ھ������و المس������افُة ب������ین قمت������یِن 
.متتالیینمتتالیتیِن، أو قاعین 

قم����م المس����افُة ب����ین ھ����و نص����ف •
.الموجات

ج

أسـئلة

أي التعریفات التالیة تعبُر عن الطوِل الموجي؟ 1

قم�����ة وق�����اع المس�����افُة ب�����ین ھ�����و 
.متتالیتینِ 

ھ������و المس������افُة ب������ین قمت������یِن •
متتالیتیِن، أو قاعین 

.حدد بالسھم الطول الموجي على الشكل اآلتي 2

بأ

لماذا للضوء خصائص جسیمّیة؟ 3



ھ������و المس������افُة ب������ین قمت������یِن 
.متتالیینمتتالیتیِن، أو قاعین 

وعندما . ألنھ یسلك سلوك جسیمات مادیة، فھو یسیر في خطوط مستقیمة تسمى أشعة ضوئیة
تصطدُم جسیماُت الضوِء بفیلم كامیرا تترُك أثًرا یظھُر فیھ على شكِل نقاط صغیرة، وتشكُل ھذه 

 النقاُط بعضھا مع بعض صورَة الجسِم األصلي

الذاتي التقییم

أي التعریفات التالیة تعبُر عن الطوِل الموجي؟ 1

ھ������و المس������افُة ب������ین قمت������یِن •
متتالیتیِن، أو قاعین 

.حدد بالسھم الطول الموجي على الشكل اآلتي 2

ب

لماذا للضوء خصائص جسیمّیة؟ 3
ألنھ یسلك سلوك جسیمات مادیة، فھو یسیر في خطوط مستقیمة تسمى أشعة ضوئیة

تصطدُم جسیماُت الضوِء بفیلم كامیرا تترُك أثًرا یظھُر فیھ على شكِل نقاط صغیرة، وتشكُل ھذه 
النقاُط بعضھا مع بعض صورَة الجسِم األصلي



كیف یتكوُن الظلُّ؟

األجسام شبھ الشفافة

عن���دما یس���قُط الض���وُء عل���ى 
جس���ِم مع���تِم أو ش���بِھ ش���فاف 
ف�����إن ھ�����ذا الجس�����م یحج�����ب 

كیف یتكوُن الظلُّ؟

ھ�����ي األجس�����اُم الت�����ي تش�����تُت 
الض��وء الس��اقط علیھ��ا ولكنھ��ا 

.تنفذ جزًءا یسیًرا منھ

ف�����إن ھ�����ذا الجس�����م یحج�����ب 
–أو ج��زًءا من��ھ –الض��وء 

ع��ن المنطق��ة الواقع��ة خلف��ھ، 
.فیتكون لھ ظلٌّ 

الظ����ل ھ����و مج����رد انحج����اب 
. للضوء

وعندما یقُع جسٌم بین مص�دِر 

البالستیك: أمثلة

وعندما یقُع جسٌم بین مص�دِر 
ض���وٍء، وجس���ِم آخ���ر یتك���وُن 
ظلٌ للجسِم األوِل على الجس�ِم 

.الثاني

كیف یتكوُن الظلُّ؟

 

األجسام الشفافةاألجسام المعتمة

ھ��ي األجس��اُم الت��ي ال ینف��ذ م��ن 
. خاللھا الضوء

س����میت أجس����ام معتم����ة ألنھ����ا 
تعك�����ُس ج�����زًءا م�����ن الض�����وء 
الس��اقط علیھ��ا وتم��تصُّ ج��زًءا 

ھي األجساُم الت�ي تس�مح بنف�اِذ 
.معظِم األشعِة الضوئیِة عبرھا

الس��اقط علیھ��ا وتم��تصُّ ج��زًءا 
.آخر

أمثلة: الزجاج ، ورق الشفافالحدید، الخشب، الكتاب: أمثلة



ینعكس الضوء عن السطوح بدرجات مختلفة، وینف�ذ كلی�اً م�ن 
خالل األجسام الشفافة، وینفذ جزئًیا من األجسام ش�بھ الش�فافة 

. وینعكس جزٌء منھ ویمتص جزء آخر في األجسام المعتمة

لماذا یتغیر طول ظل الجسم الموضوع في الشمس من وقت آلخر خالل النھار؟
وقت الظھیرة تكون أشعة الشمس عمودیة فیكون ط�ول الظ�ل 

أما في األوقات األخرى یزداد میل . قصیًرا وقریًبا من الجسم
.األشعة على األرض فیزداد طول الظل تبًعا لذلك

كیف تحدد مسار الظل؟

؟) األجساِم ( ما الذي یحصلُ للضوِء عند سقوطھ على المادة . 1

اختبر 
نفسك

لماذا یتغیر طول ظل الجسم الموضوع في الشمس من وقت آلخر خالل النھار؟. 2



كیف ینعكس الضوء؟ 

المرآة المحدبة المرآة المقعرة

 المرای���ا عن���دما یك���ون س���طح
الع���اكس إل���ى الخ���ارج تس���مى 

. مرایا محدبة

ق����د تك����ون المرای����ا ج����زًءا م����ن 
وعن��دما یك��ون . س��طوح كروی��ة 

س����طحھا الع����اكُس إل����ى ال����داخل 
.تسمى مرایا مقعرة

عندما یسقط الضوُء على الم�رآة؛ 
فإن���ھ ی���نحكُم لق���انون االنعك���اس، 
حیث تكون زاویة بس�قوط األش�عة 
.تسمى مرایا مقعرةالض���وئیة عل���ى الم���رآة مس���اویة  الض���وئیة عل���ى الم���رآة مس���اویة 

تك����ون دائًم����ا ص����وًرا معتدل����ة 
.مصغرة

المرای��ا أش��كاالً كثی��رة  تك��ون ھ��ذه
للصوِر؛ فقد تكوُن الصوُر معتدلًة 
أو مقلوب�����������ًة ، أو مكب�����������رة أو 

.مصغرة

ص������ورة الجس������م ف������ي الم������رآة 
المس���تویة تظھ���ر كأنھ���ا خلفھ���ا، 
في المرآة 
المس����تویة مس����اوًیا بع����د الجس����م 

كیف ینعكس الضوء؟ 

المرآة المستویة

عندما یسقط الضوُء على الم�رآة؛ 
فإن���ھ ی���نحكُم لق���انون االنعك���اس، 
حیث تكون زاویة بس�قوط األش�عة 
الض���وئیة عل���ى الم���رآة مس���اویة الض���وئیة عل���ى الم���رآة مس���اویة 

.لزاویة انعكاسھ عنھا
ص������ورة الجس������م ف������ي الم������رآة 
المس���تویة تظھ���ر كأنھ���ا خلفھ���ا، 

في المرآة  وتكون معتدلة، وبعدھا
المس����تویة مس����اوًیا بع����د الجس����م 

.عنھا

انعكاُس الضوِء ھو ارتداد 
الضوء عن السطوح 



انكس��ار الض��ور ھ��و انح��راف 
الض�����وء ع�����ن مس�����اره عن�����د الض�����وء ع�����ن مس�����اره عن�����د 
انتقال��ھ ب��ین وس��طین ش��فافین 

تتغی��ر س��رعة الض��وء عن��د انتقال��ھ 
فانكس����اُر 
الض��وِء عن��د انتقال��ھ م��ن الم��اِء إل��ى الض��وِء عن��د انتقال��ھ م��ن الم��اِء إل��ى 
الھ����واِء جع����ل القل����َم یظھ����ُر كأن����ھ 

انكساُر الضوءِ 

انكس��ار الض��ور ھ��و انح��راف 
الض�����وء ع�����ن مس�����اره عن�����د الض�����وء ع�����ن مس�����اره عن�����د 
انتقال��ھ ب��ین وس��طین ش��فافین 

.مختلفین

تتغی��ر س��رعة الض��وء عن��د انتقال��ھ  
فانكس����اُر . ب����ین وس����طین ش����فافین

الض��وِء عن��د انتقال��ھ م��ن الم��اِء إل��ى الض��وِء عن��د انتقال��ھ م��ن الم��اِء إل��ى 
الھ����واِء جع����ل القل����َم یظھ����ُر كأن����ھ 

.مكسور



انكساُر الضوءِ 

استمتع بمشاھدة الفیدیو حول موضوع االنكسار



.العدسُة أداةٌ شفافٌة تكسُر األشعة الضوئیة، وتكون صوًرا

العدساُت نوعانِ 

)  مفرقة(مقعرة عدسة 

تعم��لُ عل��ى تفری��ق األش��عِة الض��وئیِة 
.المنكسرِة، فتباعد بینھا

العدسُة أداةٌ شفافٌة تكسُر األشعة الضوئیة، وتكون صوًرا العدسات

العدساُت نوعانِ 

) آلمة(عدسة ٌمحدبُة 

تعم��ل عل��ى تجمی��ع األش��عِة الض��وئیِة 
المنكس��رِة ف��ي نقط��ِة واح��دِة تس��مى 

.البؤرة

) آلمة(عدسة ٌمحدبُة 



كیف نستفید من عمل العدسات؟

تعملُ العدسُة المحدبُة عملَ المرآِة المقعرِة من حی�ُث الص�وِر المتكون�ِة خاللھ�ا، 

، )التلس�كوب ( في حین تستعملُ العدساُت  في كامیراِت التصویر،  والمقاریب  ، )التلس�كوب ( في حین تستعملُ العدساُت  في كامیراِت التصویر،  والمقاریب 

والنظارات الطبیة وغیرھا لتغییِر حج�ِم الص�ورة وموقعھ�ا، وال�ذي یعتم�ُد عل�ى 

النظارات الطبیُة تساعُد األشخاَص المصابیَن بعیوِب النظِر على رؤیِة األجس�اِم 

كیف نستفید من عمل العدسات؟

تعملُ العدسُة المحدبُة عملَ المرآِة المقعرِة من حی�ُث الص�وِر المتكون�ِة خاللھ�ا، 

في حین تستعملُ العدساُت  في كامیراِت التصویر،  والمقاریب في حین تستعملُ العدساُت  في كامیراِت التصویر،  والمقاریب 

والنظارات الطبیة وغیرھا لتغییِر حج�ِم الص�ورة وموقعھ�ا، وال�ذي یعتم�ُد عل�ى 

.موقِع الجسِم بالنسبِة للعدسِة في كل حالةِ 

النظارات الطبیُة تساعُد األشخاَص المصابیَن بعیوِب النظِر على رؤیِة األجس�اِم 
.بوضوحِ .بوضوحِ 



لماذا نرى األلوان؟

.المنشوُر عبارة عن قطعُة زجاِج شفافِة قاعدتھا على شكل مثلِث أو أي شكل ھندسي آخر

الطیف المرئي عبارة عن حزمُة الضوِء ف�ي ق�وِس المط�ِر أو الت�ي تعب�ُر المنش�ور الزج�اجي، الطیف المرئي عبارة عن حزمُة الضوِء ف�ي ق�وِس المط�ِر أو الت�ي تعب�ُر المنش�ور الزج�اجي، 
.وإذا امتزجت ھذه األلوان السبعة بعضھا مع بعض ینتج اللوُن األبیضُ 

لماذا نرى األلوان؟

ما المنشور؟ 
المنشوُر عبارة عن قطعُة زجاِج شفافِة قاعدتھا على شكل مثلِث أو أي شكل ھندسي آخر

استمع جیًدا لما 
للمعلومات

ما الطیف المرئي؟
الطیف المرئي عبارة عن حزمُة الضوِء ف�ي ق�وِس المط�ِر أو الت�ي تعب�ُر المنش�ور الزج�اجي، الطیف المرئي عبارة عن حزمُة الضوِء ف�ي ق�وِس المط�ِر أو الت�ي تعب�ُر المنش�ور الزج�اجي، 

وإذا امتزجت ھذه األلوان السبعة بعضھا مع بعض ینتج اللوُن األبیضُ 



كیف ترى األجساًم بألواِن محددِة؟

ون�رى الجس�م المع�تم . عندما یسقُط الضوُء على الجسِم المعتِم، ف�إن ج�زًءا من�ھ ی�نعكس وج�زًءا من�ھ یم�تصُّ 

عندما یسقُط الضوُء على الجسِم شبھ الشفاِف؛ فإن جزًءا یمتص وآخر ینفُذ، وتظھُر األجس�اٌم ش�بُھ الش�فافِة 

.عندما یسقُط الضوُء على الجسِم الشفاِف؛ فإننا  نراهُ بلوِن الضوِء الذي ینفُذ منھُ عندما یسقُط الضوُء على الجسِم الشفاِف؛ فإننا  نراهُ بلوِن الضوِء الذي ینفُذ منھُ 

كیف ترى األجساًم بألواِن محددِة؟

عندما یسقُط الضوُء على الجسِم المعتِم، ف�إن ج�زًءا من�ھ ی�نعكس وج�زًءا من�ھ یم�تصُّ 
.بلوِن الضوء الذي ینعكُس عنھ.بلوِن الضوء الذي ینعكُس عنھ

عندما یسقُط الضوُء على الجسِم شبھ الشفاِف؛ فإن جزًءا یمتص وآخر ینفُذ، وتظھُر األجس�اٌم ش�بُھ الش�فافِة 
.بلوِن الضوء الذي نفذ خاللھا

عندما یسقُط الضوُء على الجسِم الشفاِف؛ فإننا  نراهُ بلوِن الضوِء الذي ینفُذ منھُ عندما یسقُط الضوُء على الجسِم الشفاِف؛ فإننا  نراهُ بلوِن الضوِء الذي ینفُذ منھُ 



استمع جیًدا للمعلومات المھمة.  استمع جیًدا للمعلومات المھمة



ما األجسام التي إذا سقط علیھا الضوء یتكون لھا ظالل؟  

مما یلي یمثل صفات الصورة التي تكونھا المرآة المحدبة؟

أو معتدل��������������������ًة 
أو مكبرة 

3

.معتدلة مصغرة

األخضر. األحمر    ج. األزرق    ب

أسئلة

ما األجسام التي إذا سقط علیھا الضوء یتكون لھا ظالل؟  1

مما یلي یمثل صفات الصورة التي تكونھا المرآة المحدبة؟أي 2 2

معتدل�����ة، وبع�����دھا 
ف������������ي الم������������رآة 
المس��تویة مس��اوًیا 

.بعد الجسم عنھا

12

معتدل��������������������ًة 
أو مكبرة مقلوبًة، 

.أو مصغرة .بعد الجسم عنھا

ف انكسار الضوء3  .عرِّ

األزرق    ب. أي ألوان الضوء لھ طول موجي أكبر؟  أ4



.المعتمة وشبھ الشفافةما األجسام التي إذا سقط علیھا الضوء یتكون لھا ظالل؟  

مما یلي یمثل صفات الصورة التي تكونھا المرآة المحدبة؟
3

.معتدلة مصغرة

.مختلفینھو انحراف الضوء عن مساره عند انتقالھ بین وسطین شفافین 

األحمر. باألخضر. األحمر    ج. األزرق    ب

ما األجسام التي إذا سقط علیھا الضوء یتكون لھا ظالل؟  1

مما یلي یمثل صفات الصورة التي تكونھا المرآة المحدبة؟أي 2

الذاتي التقییم

2

معتدلة مصغرة

ف انكسار الضوء3 ھو انحراف الضوء عن مساره عند انتقالھ بین وسطین شفافین  .عرِّ

األزرق    ب. أي ألوان الضوء لھ طول موجي أكبر؟  أ4


