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تشخٍص ،سطح مختلفةأنعكاس الضوء عن ا   ،4 الفعالٍة

رأيكم أبدوا - أ المرحلة

    المسألة

لرسم التوضیحّي الذي أمامك ھو نسخة لصورة فیھا مرآة مستویة ا

المصباح حزمة ضوئّیة  لوح خشبّي، ومصباح. ُیطلِق  موضوعة على

ط على اللوح الخشبّي وعلى المرآة الموضوعة علیھ. باستثناء سقُ تَ 

 .  ضوئّیة أخرى.  المصحاب، ال توجد مصادر 

لماذا تبدو المرآة في الصورة مظلمة، بینما یبدو جزء اللوح الخشبّي 

 الذي تسقط علیھ الحزمة الضوئیة مضاًء؟

 جابة سامي:إفيما يلي 

غیر  س كّل الضوء الساقط علیھا، ولذلك ال یبقى علیھا ضوء. بالمقابل، اللوح الخشبّي ھو عاكس عكِ ظلمة ألنھا تَ المرآة تبدو مُ 

 . جّید للضوء، فقسم من الضوء الساقط علیھ یبقى علیھ، ولذلك یبدو مضاءً 

   ؟سامً بإجابة رأٌكم هو ما

o.صححیةجابة اإل  

o. تأكدجابة منطقیة، ولكنني غیر مُ اإلكما یبدو ان

o. انا ُمحتار

o. تأكدجابة غیر منطقیة، ولكنني غیر مُ اإلكما بدوی

o.جابة غیر صححیةاإل

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי, פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד

המורה), העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.



  ، تشخصیمختلفة أسطح عن الضوء ِانعكاس ،4الإلإلةی�
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 تشخيص - المرحلة ب

 

 المسألة

لرسم التوضیحّي الذي أمامك ھو نسخة لصورة فیھا مرآة مستویة ا

المصباح حزمة ضوئّیة  لوح خشبّي، ومصباح. ُیطلِق  موضوعة على

ط على اللوح الخشبّي وعلى المرآة الموضوعة علیھ. باستثناء سقُ تَ 

 .  ضوئّیة أخرى.  المصحاب، ال توجد مصادر 

لماذا تبدو المرآة في الصورة مظلمة، بینما یبدو جزء اللوح الخشبّي 

 الذي تسقط علیھ الحزمة الضوئیة مضاًء؟

   

 
 

 جابة سامي:إفيما يلي 

غیر  س كّل الضوء الساقط علیھا، ولذلك ال یبقى علیھا ضوء. بالمقابل، اللوح الخشبّي ھو عاكس عكِ ظلمة ألنھا تَ المرآة تبدو مُ 

  . جّید للضوء، فقسم من الضوء الساقط علیھ یبقى علیھ، ولذلك یبدو مضاءً 

 

  : شائع خطأ على تحتوي سامًجابة إ

 :سامي إجابةالقسم الخاطئ من نسخىاا .أ

 

 

 

 ؟الصحيحالفيضيبئيهنالف عنهوه ف ختلف ي وثوبرا،سبهيأخطأفيضيبئيةهصطلحبت/هجبدئثأية.ة

 

 

 

هنإجبثةقتشحىاا ج.  سبهي:إجبثةصحيحةثذًلا

 

 

 

 

  קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו
 בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי, פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד

המורה), העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.



  ، تشخصیمختلفة أسطح عن الضوء ِانعكاس ،4الفعالةی 
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 تشخيص الصحيح إلجابة سامي الخاطئةال مراجعة -المرحلة ج 

 المسألة

لرسم التوضیحّي الذي أمامك ھو نسخة لصورة فیھا مرآة مستویة ا

المصباح حزمة ضوئّیة  موضوعة على لوح خشبّي، ومصباح. ُیطلِق 

ط على اللوح الخشبّي وعلى المرآة الموضوعة علیھ. باستثناء سقُ تَ 

 .  ضوئّیة أخرى.  المصحاب، ال توجد مصادر 

لماذا تبدو المرآة في الصورة مظلمة، بینما یبدو جزء اللوح الخشبّي 

 الذي تسقط علیھ الحزمة الضوئیة مضاًء؟

   

 
 

 جابة سامي:إفيما يلي 

غیر  س كّل الضوء الساقط علیھا، ولذلك ال یبقى علیھا ضوء. بالمقابل، اللوح الخشبّي ھو عاكس عكِ ظلمة ألنھا تَ المرآة تبدو مُ 

  . فقسم من الضوء الساقط علیھ یبقى علیھ، ولذلك یبدو مضاءً  جّید للضوء،

 

تشخيص الصحيح إلجابة سامي الخاطئةالأمامكم 

." .س كّل الضوء الساقط علیھا، ولكلذ ال یبقى علیھا ضوءعكِ ألنھا تَ  :سبهيجبثةإهنالخبطئالقسننسخىاا .أ

أخطأ سامي في فھمھ :عن الفھم الفزیایئي الصحیح ھمھُ فَ  ختلفُ وبماذا یَ  ،مصطلحات فیزیائیة أخطأ سامي/بأیة مبادئ.ة

سامي أن السطح  السطوح. یعتقد س عن سطح مصقول أو عن سطح غیر مصقوو ،لبشروط رؤیة ھذھ نعكِ لتصّرف الضوء المُ 

علیھ ال تحّقق قانون االنعكاس، إذ إّن قسًما  غیر المصقوعاكس غیر" وھ ل جّید للضوء" بمعنى أن الحزمة الضوئّیة الساقطة 

على لوح الخشب. في الحقیقة إّن الحزمة الضوئّیة  منھا ال ینعكس بتاتا، وبناًء على ذلك فإّن سامي یّدعي أّّنھ "یبقى ضوء" 

جمعی أشعة الضوء الساقطة على سطح عاكس غیر  سطح غیر مصقول تحّقق أیًضا قانون االنعكاس إذ إّن  الساقطة على

س نعكِ لذلك، أشعة الضوء المتوازیة الساقطة على سطح كھذا تَ  س عنھ إال أن انعكاسھا یكون غیر منتظم. نتجیة نعكِ مصقول تَ 

ي اتجاھات مختلفبا .ةإلضافة إلى حسب ،كلذ مفھوم  اطا فإّن الشرط للرؤیة ھو أن "یبقي ضوء" على الجسم الذي  سامي ف الخ

نعكاس الضوء عن الجسم إلى اِ والذي بحسبھ یتحّقق شرط الرؤیة بالمتفق علیھ،  نراه، األمر الذي ناقیض المبدأ الفیزائیّي 

ا ضوء" وأّنھ یمكننا رؤیة اللوح الخشبّي علیھ سامي أّنھ ال یمكن رؤیة المرآة ألنھ "لم یتبقَ  العین. اعتماًدا على ذلك، فقد اعتقد 

نعكاس منتظم، الحقیقة نحن ال نرى المرآة (المرآة تبدو مظلمة) ألن االنعكاس عن المرآة ھو اِ  ألنھ "تبقى علیھ ضوء". في 

ب یبدو في الرسم، ال تصل األشعة المنعكسة عن المرآة إلى العین أو آلة التصویر. بینما لوح الخش وفي الحالة المعروضة 

س عن لوح الخشب یصل إلى العین منعكِ عثر)، وبذلك فإّن الضوء الُ بَ نعكاس غیر منتظم (مُ الضوء عنھ ھو اِ  نعكاس مضاًء ألن اِ 

  التصویر.  أو آلة 

 

 

  קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו
 בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי, פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד

המורה), העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.



  ، تشخصیمختلفة أسطح عن الضوء ِانعكاس ،4الفعالةی 
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 :تشخيص الصحيحالراجعوا ألنفسكم المركبات الرئيسية في 

 

 ؟سبهيأخطأفيضيبئيةهصطلحبت/هجبدئثأية،التشخيصحستث

 

 

 ؟سامي عن الَفھم الفیزیائي الصحیح ھمفَ  ختلفُ یَ ، بماذا التشخيصحستث

 

 

  

  קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו
 בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי, פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד

המורה), העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.



  ، تشخصیمختلفة أسطح عن الضوء ِانعكاس ،4الفعالةی 
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 تشخيص الصحيحالمقارنة بين تشخيص الطالب و – المرحلة د

 . وتشخیصكمالصحیح  التشخیصفما یلیي معروض الواحد بجانب االخر 

 تشخیصكم  لخطأ ساميالصحیح  التشخیصركبات الرئسییة في المُ 

 الفزیایئیة التي اخطأ بھا سامي ھي:المفاھیم /المبادئ

عاع ضوء یصطدم بسطح عاكس للضوء فإنھ  .. نعكاس الضوء عن سطح عاكس غیر مصقولاِ  كّل ش

نعكاس الحزمة الضوئّیة عندما یكون السطح مصقول فإّن اِ  .. بحسب قانون االنعكاس ینعكس عنھ 

اقطة على السطح في زاویة معینة أشعة الضوء المتوازیة الس نتظًما (كّل الساقطة علیھ یكون مُ 

نعكاس الحزمة الضوئّیة یكون مصقول فإّن اِ  س عنھ بنفس الزاویة). عندما یكون السطح غیر نعكِ تَ 

ولكّنھ في الواقع ھو غیر  غیر منتظم (السطح غیر المصقول یبدو عن بعد وكأّنھ سطح مستقیم، 

ا ومو فإّن  جودة بزوایا مختلفة. بناًء على ذلك، مستقیم؛ ألنھ ُمكّون من أجزاء مستقیمة صغیرة جًدّ

أشعة الضوء المتوازیة وتصط يتلادم في السطح غیر مصقول بزاویة معینة تصطدم باألجزاء 

 ..  نعكاسھا تكون مختلفة).بزوایا سقوط مختلفة، ونتجیة لذلك فإّن زوایا اِ  الصغرةی المستقیمة 

لى عیني ا الجسم أن یبعث ضوًءا یصل إى ھذالشرط للرؤیة: لكي نستطیع رؤیة جسم ما، فعل

  . شاھدالمُ 

 ؟الفيضيبئيالوجذأعنالخبطئسبهيفهنيختلف   ثوبرا 

یعتقد سامي أّن السطح غیر مصقول ھو "عاكس غیر جّید للضوء" بمعنى أن الحزمة الضوئّیة 

وبناًء على ذلك فإّن سامي  س بتاًتا،نعكِ قانون االنعكاس، إذ إّن قسًما منھا ال یَ  الساقطة علیھ ال تحّقق 

في الحقیقة، إّن الحزمة الضوئّیة الساقطة على سطح  یبقى ضوء" على لوح الخشب.  .  یّدعي بأّنھ 

الضوء الساقطة على سطح عاكس غیر  غیر مصقول تحّقق أیًضا قانون االنعكاس إذ إّن جمعی أشعة 

ضوء متوازیة الساقطة  تجیة لذلك، أشعة نعكاسھا یكون غیر منتظم. نس عنھ، إال أّن اِ نعكِ مصقول تَ 

ي اتجاھات مختلفةنعكِ على سطح كھذا تَ   ... س ف

لخاطا فإّن الشرط للرؤیة ھو أن "یبقي ضوء" على الجسم الذي نراه، األمر  بحسب مفھوم سامي ا

نعكاس الضوء عن الفیزیائّي المتفق علیھ، والذي بحسبھ یتحّقق شرط الرؤیة باِ  الذي ناقیض المبدأ 

اعتقد سامي أّنھ ال یمكن رؤیة المرآة؛ ألّنھ "لم یتبق علیھا  الجسم إلى العین. اعتماًدا على ذلك فقد 

ضوء". في الحقیقة نحن ال نرى المرآة  ضوء" وأّنھ یمكننا رؤیة اللوح الخشبّي؛ ألّنھ "تبقى علیھ 

المعروضة في  اس منو ،مظتفي الحالة نعك(المرآة تبدو مظلمة)؛ ألّن االنعكاس عن المرآة ھو اِ 

الرسم األشعة المنعكسة عن المةآر ال تصل إلى العین أو آلة التصویر. بینما لوح الخشب یبدو 

س عن لوح نعكِ عثر)، إذ إّن الضوء المُ بَ نعكاس غیر منتظم (مُ ألّن انعكاس الضوء عنھ ھو اِ  مضاًء 

  .. آلة التصویر الخشب یصل إلى العین أو 

XXX 

 

 

 

  קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו
 בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי, פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד

המורה), העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.



  ، تشخصیمختلفة أسطح عن الضوء ِانعكاس ،4الفعالةی 
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 لِخطأ سامي  تشخيص الصحيحالهل أقنعكم  فسروا

 .ھكذا أنا فسرت ،ُمقنع الصحیح التشخیص ،نعم

بيكنلنالزيهب   : واضحا

الوجذأأوالوصطلحهىهبدقيقثشكلحذدألن.□

 سبهيثهخطأأالزيالفيضيبئي
الوفهىمهعالتنبقضهبهيةأوضحلن.□

 عليهالوتفقالفيضيبئي

.تفسیري أقل وضوًحا ،ُمقنع الصحیح التشخیص ،نعم 



 تفسیري كان خاطًئا ،مقنع الصحیح التشخیص ،نعم.  : هىخطئي

 تفسیري صحیح ،غیر مقنع الصحیح التشخیص ،ال. :السبب بأن التشخیص الصحیح غیر ُمقنع

اصلث ًل.  : ي حيشنيالزيهب  هحتبسا
حال الزلتم ُمحتارین، ِاضغطوا للحصول على اإلجابة  في

 الصححیة للمسألة

 

 للمسألةالصحيحة  اإلجابة

نعكاس منو ،مظتفي الحالة المعروضة في الرسم األشعة ال نرى المرآة (أي أّنھا تبدو مظلمة)؛ ألّن االنعكاس عن المرآة ھو اِ 

ضاء، وذلك ألّن السطح غیر مصقول. أشعة التصویر. یبدو اللوح الخشبّي مُ سة عن ةآرملا ال تصطدم بالعین أو بآلة نعكِ المُ 

س عنھ، نعكِ سة عن سطح غیر مصقول تحّقق قانون االنعكاس، إذ إّن كّل األشعة الساقطة على ھذا السطح تَ نعكِ الضوء المُ 

س عنھ في نعكِ ط على السطح تَ عثر، أشعة الضوء المتوازیو ،ةالتي تسقبَ نعكاس غیر منتظم (مُ ولكن ھذا االنعكاس ھو اِ 

 س من لوح الخشب یصل إلى العین أو إلى آلة التصویر.نعكِ اتجاھات مختلفة)، إذ إّن الضوء المُ 

 
 

 

  קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו
 בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי, פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד

המורה), העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.




