أستطيع أن أعطي المصطلح العلمي لما يحدث
عندما يسقط شعاع ضوئي على مرآة

المرآة

المرايا

الضوء الساقط

هً سطح أملس جدًا ومصقول ٌعكس الضوء جٌدًا

لماذا تعكس المرآة
الضوء ً
جيدا؟

ترى الضوء المنعكس فً
المرآة بعد انعكاسه فً
المرآة (انعكاس الوجه
فً المرآة ٌسمى صورة)

من الطرق المناسبة لعر ض
انعكاس الضوء عن المرآة استخدام

طريقة عمله

أستطيع أن أصف ما يحدث لشعاع ضوئي
عندما يسقط على مرآة

البيرسكوب

ينعكس الضوء عن الجسم وينتقل إلى
المرآة العلوية

ينعكس الضوء عن المرآة العلوية وينتقل إلى
أسفل البيرسكوب إلى المرآة السفلية
ينعكس الضوء عن المرآة السفلية إلى
عينيك

ٌسقط الضوء أو األشعة
الضوئٌة على المرآة على
شكل خطوط مستقٌمة

أداة تستخدم المراٌا المائلة تسمح لك برؤٌة ما فوق قمة األشٌاء

اختبر معلوماتك
ينتقل الضوء من المصدر إلى الجسم

الضوء المنعكس

 أستطٌع أن أقارن بٌن الظالل التً تكونها المواد المختلفة
 أستطٌع أن استخدم درجات الظل لتقسٌم المواد إلى
مجموعات وأصف خصائص كل مجموعة

ما المواد التي تسمح بمرور الضوء؟

ٌنتقل الضوء فً
خطوط مستقٌمة

المواد من حيث قابليتها لمرور الضوء

مواد شفافة

مواد معتمة

مواد شبه شفافة

تسمح بمرور كل الضوء من خاللها

تسمح بمرور بعض الضوء من خاللها

الزجاج النقً

النظارات الشمسٌة

ال تسمح بمرور الضوء من خاللها

درجات الظل

الخشب

ال تكون ظل

تذكر

تكون ظالال جزئية

تكون ظل كامل

يتكون الظل عندما يتم حجب جسم معتم الضوء
ضع دائرة على جمٌع المواد التً تعتبر من المواد التً درجة الظل فٌها 1

حدد درجة الظل في الصورة المقابلة

فكرة وإعداد أ /عبدهللا بن علً العبري

ماء نقي
الصف الخامس

كوب بالستيك

زجاج ملون

رقاقة قصدير

مدرسة اإلمام سعٌد بن عبدهللا للتعلٌم األساسً

من أمثلتها
دُمى الظل

الصورة الظل ٌَّة

مدرسة اإلمام سعٌد بن عبدهللا للتعلٌم األساسً
الصف الخامس

أطوال الظالل

حجم الظل
ٌتأثر

هً صورة مجسمة لشخص أو مشهد
مثل الظل

تتكون عندما يفصل جسم معتم
بين مصدر الضوء والشاشة

بموضع الجسم
كلما كان الجسم أقرب إلى
الشاشة ،كان الظل أصغر

هل يمكن استخدام بالستيك
شفاف لعمل ُدمى الظل؟
هل تعلمٌن بأن الناس تمكنوا من
معرفة الوقت باستخدام الساعة
الشمسٌة (المزولة)

طويال
الظل أطول ما ٌكون
عند شروق وغروب
الشمس

قصير
الظل أقصر ما ٌكون
فً منتصف الٌوم

