
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/5                   

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

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

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

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

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

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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رؤیة ما خلفك 4-3

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
أستطیع أن أصف استخداماتنا للمرایا في الحیاة الیومیة.
 المرآةأن أشرح لماذا یمكنني أن أرى جسم ما في أستطیع.

أستطیع أن أصف ماذا یح�دث التج�اه ش�عاع ض�وئي عن�دما ی�نعكس   أستطیع أن أصف ماذا یح�دث التج�اه ش�عاع ض�وئي عن�دما ی�نعكس
.عن سطح ما
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ما خلفك بدون ان تستدیر ؟ رؤیة ككیف یمكن
الخلف؟ كیف یمكن أن ترى سعاد تسریحة شعرھا من
س��طع مص��در الض��وء ف��ي یأ-

رأس س���عاد  الغرف���ة عل���ى
. من الخلف

رأسھا  نعكس الضوء عنیب-
الِم��رآة الت��ي تحملھ��ا  إل��ى  الِم��رآة الت��ي تحملھ��ا  إل��ى 
. أمل

 الضوء إلى الِم�رآة نعكسیج-
.الموجودة أمام سعاد

نعكس الضوء عن الِمرآة ید-
 الت�����ي أم�����ام س�����عاد إل�����ى

.عینیھا
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 3-4نشاط   
.رؤیة األشیاء خلف ظھرك

:ستحتاج إلى
مرایا صغیرة• ورِق مالحظاٍت • 

ارُس�����م ش�����كالً لش�����يء م�����ا ف�����ي ورق�����ة  -
.زمیلك یرى ما رسمت مالحظاٍت والتدع

ألِصق الورقة عل�ى ظھ�ر زمیل�ك واس�ألھ  -
.»المرسوم في الورقة؟ ما الشيء«
أعِط زمیلك ِم�رآتین بحی�ث یحم�ل واح�دًة  - أعِط زمیلك ِم�رآتین بحی�ث یحم�ل واح�دًة  -

كھ����ا بط����رٍق  وواح����دةً  أمام����ھ خلف����ھ یحرِّ
الرس���مة  مختلف���ٍة حت���ى یس���تطیع أن ی���رى

.التي على ظھره
ان زمیل��ك لی��رى  كی��ف س��اعدت الِم��رآت -

ظھره؟ الرسمة على
.ناقش الطریقة التي انتقل بھا الضوء -
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 األشخاص في رؤیة األشیاء التي  التي باالسفل المرایا تساعدیمكن أن كیف
؟ الِمرآةلن یتمكنوا من رؤیتھا بدون 
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األسئلة
ارًة، ِصف الطریقة التي ینتقل بھا الضوء عندما 1) تخیَّل أنَّك تقود سیَّ

ارة خلفك في مرآة .الرؤیة الخلفیَّة ترى سیَّ

ًطا لتوضیح كی�ف . انظر إلى صورة ِمرآة طبیب األسنان2) ارُسم مخطَّ
طبیب األسنان الِمرآة لرؤی�ة م�ا وراء  ینتقل الضوء عندما یستخدم طبیب األسنان الِمرآة لرؤی�ة م�ا وراء  ینتقل الضوء عندما یستخدم

.األسنان

عل��ى من��ع وق��وع  كی��ف یس��اعد وض��ع الِم��رآة عن��د المنعط��ف الح��اد3)
الحوادث؟
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17االسئلة ص
ینتق��ل الض��وء م��ن المص��در ال��ى الس��یارة ف��ي الخل��ف وی��نعكس 1)

إل�ى  م�رآةال منینعكس الضوء ثم الضوء من السیارة الى المرآة 
.عینیك

ضوءمرآة 2)

.ومنع الحوادث الحادالمنعطف عند  السیاراترؤیة تسمح ب3)

أسنان

عین طبیب اسنان
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 تحدث عن:
 رأس�كالممر دون أن ُتخ�ِرج آخر  فيكیف یمكنك أن ترى ما یوجد 

؟البابمن 

ماذا تعلَّمت؟
یمكن أن تساعدنا المرایا على رؤیة األشیاء من خلفنا.
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رؤیة ما خلفك 3- 4تمرین 
.في ھذا التمرین، ستحلُّ مشكلًة مستعیًنا بما تعلمتھ عن المرایا

��ًة ف��وق الطاول��ة  یجل��س محم��ود تح��ت الطاول��ة، وص��دیقھ ج��ابر یَض��ع علب��ًة معدنیَّ
.بالقرب من الحافة

ك من تحتھا؟) 1 ماذا یحتاج محمود لیرى ما فوق الطاولة دون أن یتحرَّ
.ارُسم شكالًعلیھ بیانات لتوضح كیف یمكن لمحمود أن یرى ما فوق الطاولة) 2
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3- 4تمرین 
.مرآة )1
2(
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