
 

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 الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/8                   

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

                 https://almanahj.com/om/8science                   

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

                  https://almanahj.com/om/8science1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade8                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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طیف الضوء االبیض 3-5

  بعد األنتھاء من ھذا الدرس یتوقع مني أن:

أستطیع أن أشرح سبب تكون قوس المطر .
أستطیع أن أشرح سبب حدوث التشتت. أستطیع أن أشرح سبب حدوث التشتت.
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 وتس��طع الش��مُس ف��ي نف��س ماءالس�� تمط��رف��ي بع��ض األحی��ان، عن��دما 
 الش�مس یجب أن تقف وظھرك متجًھا إل�ى. قد ترى َقْوَس المطر الوقت

.في الھواء ُمعلَّقةٌ  نھاوسوف ترى َقْوًسا من األلوان الجمیلة وكأ

؟ ى قوس المطرأین نر
؟ھل یبدو دائًما بنفس الشكل

.َقْوس المطر فوق التبت
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ضوءلتحلیل ا 
 ُیمكن��ك رؤی��ُة أل��وان َق��ْوس المط��ر بنفس��ك

ش����عاٍع م����ن الض����وء  توجی����ھ اللم����ن خ����
المنش�ورھو (منش�وٍر زج�اجيٍّ األبیض إلى 

ٌة ذو قاعدة ُمثلَّثة الشكل قطعة .)زجاجیَّ
 عن��دما ی��دخل الض��وء إل��ى المنش��ور فإن��ھ

��ھ. ینح��رف أي ینكس��ر ینح��رف عن��د  كم��ا أنَّ
.خروجھ من المنشور

تكویُن طیٍف باستخدام 
منشورٍ 

.خروجھ من المنشور
 طی�����فٍ  یتحلَّ�����ل الض�����وء األب�����یض إل�����ى 

Spectrum وتكون ھذه ھ�ي . من األلوان
. التي تراھا في َق�ْوس المط�ر نفس األلوان

ى  أل�وان  تحلی�ل الض�وء األب�یض إل�ى(ُیسمَّ
تش���������تت الض���������وء باس���������م  )منفِص���������لة

Dispersion.
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ألوان الطیف

برتقالّي أصفر أخضرأزرق  أحمر{.ألواُن الطیف بنفس الترتیب ماتظھردائ
. )اللون النیلّي ھو لوٌن بنفسجيٌّ مختلٌط باألزرق الداكن(} نیلّي بنفسجيّ 

ھ ال توج�د خط�وٌط فاص�لٌة  الوجود سبعِة ألواٍن في الطیف، إ بالرغم من� إنَّ
ا من درجٍة إلى أخرىیرحیث یتغ ھذه األلوان بین .اللون تدریجًیّ

األسئلةاألسئلة
ن من خالل منشورٍ 1) ط الطیف الذي یتكوَّ ما الل�وُن األكث�ر . انُظر إلى ُمخطَّ

وما اللون األقل انكساًرا؟ انكساًرا عند مروره عبر المنشور؟
ل طیًفا2) ما الوسط . یظھر َقْوس المطر عندما یتشتَّت ضوُء الشمس لیشكِّ

الشفَّاف الذي یتسبَّب في ذلك؟
رألوان الطیف بع�ض األش�خاص یكتب�ون األح�رف األول�ى م�ن اس�م 3) لتتذكَّ

كیف ُیساعدھم ھ�ذا ف�ي )  (Roy G.Biv : اللون باللغة اإلنجلیزیة وھي
ر ترتیب األلوان؟ تذكُّ
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62حل األسئلة ص 

الضوء البنفسجي ھ�و األكث�ر انكس�اًرا، بینم�ا الض�وء األحم�ر ھ�و األق�ل 1)
.انكساًرا

.)قطرات ماء(الماء 2)

تمث��ل األح��رف األول��ى ألل��وان الطی��ف باللغ��ة  Roy G. Bivالح��روف 3) تمث��ل األح��رف األول��ى ألل��وان الطی��ف باللغ��ة  Roy G. Bivالح��روف 3)
.اإلنجلیزیة
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تفسیر تشتت الضوء
 اعتقدبما أنَّ الطیف یظھرعند مرورالضوء عبرمنشوٍرزجاجيٍّ فقد 

. األلوان للضوء الزجاج ھو الذي أعطىأنَّ  بعض االشخاص
  الض���وء وق���د أثب���ت أنَّ . ع���دم ص���حة ذل���كاكتش���ف نی���وتن إس���حق

م�زیج م�ن ك�لِّ األل�وان الُمختلف�ة (ھ�و)مث�ل ض�وء الش�مس( األبیض
.)للطیف

 عند دخول ض�وٍء أب�یَض إل�ى . بسبب االنكسارالضوء  تشتُّتیحدث
أكب�ر م�ن انح�راف  بدرج�ةِ  بعض األل�وان تنحرفالمنشورالزجاجي، أكب�ر م�ن انح�راف  بدرج�ةِ  بعض األل�وان تنحرفالمنشورالزجاجي،

األق�ل ھواألحمر،واألكث�ر انحراًفا ھو البنفسجيُّ  ُیعتبراللون. األخرى
 ھ��اٍت ُمختلف��ٍة؛ ل��ذا،ُیمكننااجتاألل��وان باِ  وھ��ذا یعن��ي خ��روج.انحراًف��ا

.رؤیُتھا ُمنفصلًة عن بعضھا
األسئلة

أي اللونین ینكسر بزاویة أكب�ر بواس�طة المنش�ور، األخض�ر أم األزرق؟  )4
.اشرح كیف ُیمكنك معرفُة ذلك
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63حل األسئلة ص 

بزاوی�ة  -القریب ف�ي الل�ون م�ن الل�ون البنفس�جي-ینكسر اللون األزرق 4)
.أكبر
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َقْوُس المطر في الُمختبر 5 -3نشاط 
. َض��ع المنش��ور ف��وق ورق��ٍة بیض��اءَ  -1

بقل���ٍم رص���اٍص لتحدی���د  وارُس���م حول���ھ
.موضعھ

ا، م��ن ص��ندوق  -2 أس��قِط ش��عاًعا ض��وئّیً
. أو مصباح یدوي على المنشور إضاءةٍ 

ب عل��ى نقط��ةٍ  قریب��ٍة م��ن إح��دى  وص��وِّ
.زوایا المنشور.زوایا المنشور

اض���بط موض���ع الش���عاع حت���ى ت���رى  -3
.یخرج من المنشور طیًفا واضًحا

 ل����ىالورق����ة، ح����دد نقطت����ین ع ل����ىع-4
ج���ھ وح���دد . إل���ى المنش���ور الش���عاع الُمتَّ

والبنفس���جّي  موض���عي الش���عاع األحم���ر
.الصادرین من المنشور

طك وارُسم األشعة، مع.أِزل المنشورومصدرالضوء-5 .وضع البیانات على ُمخطَّ
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:المفاھیم الخاطئة وسوء الفھم
 ین����تج أل����وان مختلف����ة عن����د م����روره خ����الل ال الض����وء األب����یض

.األلوان موجودة بالفعل في الضوء األبیضفالمنشور
الضوء األبیض عبارة عن مزیج من جمیع ألوان الطیف.

ملخص
 یت��ألَّف الض��وء األب��یض م��ن ك��لِّ أل��وان الطی��ف، ب��دًءا م��ن الل��ون

.األحمر حتى اللون البنفسجيِّ 
 ى یمك�ن تحلی��ل الض�وء إل��ى ھ�ذه األل��وان باس�تخدام منش��وٍر، وُیس��مَّ

.ھذا بتشتُّت الضوء
 یح��دث تش��تُّت الض��وء؛ بس��بب انكس��ار بع��ض أل��وان الض��وء بَزوای��ا

.أكبر من األلوان األخرى
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كل ألوان قوس المطر 5-3ورقة عمل 
ما م�دى فھمھ�م لطی�ف . مھمتك ھي ابتكار اختبار مختصر الختبار الزمالء اآلخرین في الصف

األبیض؟ الضوء
بالنسبة لكل حرف في العمود األول، اختر كلمة تب�دأ بھ�ذا الح�رف : أكمل الجدول أدناه كما یلي

ت�م ح�ل اللغ�ز األول ل�ك  .ثم اكتب لغًزا تكون اإلجابة علیھ ھي تل�ك الكلم�ة. بالطیف ولھا عالقة
 م��ن ف��ي المس��توى األدن��ى» أ «یتع��ین علی��ك التفكی��ر ف��ي كلم��ة أخ��رى تب��دأ ب��الحرف . كمث��ال

.یوجد صفان فارغان في نھایة الجدول مخصصان إلضافة أفكارك الخاصة .الجدول

الحلاللغز
أحمربدایتھ اللون البنفسجي؟ ما اللون الموجود في نھایة الطیف إذا كانتأ

ب
م
ن
بر
ان
ت
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5-3حل ورقة العمل 

الحلاللغز

أحمربدایتھ اللون البنفسجي؟ ما اللون الموجود في نھایة الطیف إذا كانتأ

بنفسجيما اللون الموجود في نھایة الطیف إذا كانت بدایتھ اللون األحمر؟ب

منشورما القطعة الزجاجیة المستخدمة إلنتاج الطیف؟م منشورما القطعة الزجاجیة المستخدمة إلنتاج الطیف؟م

نیليما اللون الواقع بین األزرق والبنفسجي في الطیف؟ن

برتقاليما اللون الواقع بعد األحمر في الطیف؟بر

ما اسم عملیة انحراف الضوء عن مساره عن�د دخول�ھ القطع�ة الزجاجی�ة ان
انكسارأو خروجھ منھا؟

تشتتما اسم عملیة فصل األلوان المختلفة من الضوء األبیض في الطیف؟ت
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