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الشمس هي المصدر الرئيسي للطاقة الضوئية على سطح األرض. فكيف ينتقل ضوء الشمس 
من الفضاء حتى يصل إلى سطح األرض؟

افة. ينفذ الضوء خالل  ية الشـفّ يسـير الضوء في خطوط مسـتقيمة عبر الفراغ واألوسـاط المادّ
ن ظلّ للجسم كما  ا يتسبّب في تكوّ افة فيما ال ينفذ عند اصطدامه بجسم معتم، ممّ األجسـام الشـفّ

درست في ظاهرتَي خسوف القمر وكسوف الشمس.
، لماذا؟ القمر جسم غير مضيء ولكنّنا نراه مضيئًا ليالً

شكل (13)

ا حيا تر في  اُنظر إلى الشكل (13). كم طائرً
الصورة؟ لمَ اخترت هذا العدد؟ ما وجه الشبه بين 

الماء الساكن والمرآة؟
كيف تستطيع السـيّارات في المواقف السفلية 
ض لخطر االصطدام بسيّارات  الصعود بدون التعرّ
دة  ـة األخر فـي المواقـف متعدّ قادمـة من الجهّ
اصة  رت كيف يسـتطيع طاقم الغوّ األدوار؟ هل فكّ
استكشـاف أو رؤية ما يحدث فوق سـطح الماء؟ 

اص وسائق السيّارة على تحقيق أهدافهما. ر في طريقة تساعد كال من الغوّ فكّ

شكل (14)

Reflection of light 
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شكل (15) : قرص هرتل

مرآة مستوية

قام من نقطة السقوط العمود المُ

مصدر ضوئي

(2)
(1)

قام من نقطة السقوط كما في . 1 ا ضوئيا مائالً على العمود المُ  أمامك قرص هرتل. أسـقط شـعاعً
الشكل (15).

مالحظاتي
ى الشعاع رقم (1). 2 يُسمّ
ى الشعاع رقم (2). 3 يُسمّ
قام من نقطة السقوط. 4 ن بين الشعاع رقم (1) والعمود المُ  تتكوّ
قام من نقطة السقوط. 5 ن بين الشعاع رقم (2) والعمود المُ  تتكوّ
قام من . 6 ل الزاوية المحصورة بين الشعاع رقم (2) والعمود المُ  مسـتعينًا بالجدول التالي، سـجِّ

نقطة السقوط.
قام من نقطة السقوط صفر(60º)(45º)الزاوية المحصورة بين الشعاع (1) والعمود المُ
قام من نقطة السقوط  الزاوية المحصورة بين الشعاع (2) والعمود المُ

استنتاجي

قام من نقطة السـقوط على السـطح  نجـد أنّ الشـعاع السـاقط والشـعاع المنعكس والعمـود المُ
العاكس، جميعها تقع في مستو عمودي واحد على السطح العاكس.



ینعكس الشعاع الضوئي عند سقوطھ على سطح مرآة مستویة
الشعاع الساقط

الشعاع المنعكس
زاویة السقوط
زاویة السقوط

صفر٤٥ْ٦۰ْ
یحدث انعكاس للضوء عند سقوط األشعة الضوئیة 

على سطح جسم ما، زاویة السقوط = زاویة انعكاس 
الضوء ویُسّمى قانون االنعكاس األّول
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ة الضوئية التي تصدر منها وتصل  تر األجسام المضيئة كالشمس والمصباح من خالل األشعّ
 األجسـام غير المضيئـة ذاتيا مثل الحجر أو الحائـط؟ لماذا تر إلـى العين مباشـرة. فكيف تر

صورتك في المرآه وال تراها في ورقة أو قطعة خشب بالرغم من أنّ كليهما يعكسان الضوء؟

وجه المقارنة

حائطمرآة

نوع السطح

ة المنعكسة اتّجاه األشعّ

نوع االنعكاس وفق اتّجاه 
ة المنعكسة األشعّ

إنّ انعكاس الضوء أمرٌ مهمّ بالنسبة إليك. دلِّل على أهميّة ذلك.



خشنأملس

في عدة اتجاھاتفي اتجاه واحد ومتوازیة

غیر منتظممنتظم

یترك للطالب
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السطح العاكس نقطة السقوط

:(Falling beam) الشعاع الساقط

هو الشعاع الضوئي الصادر من المصدر 

الضوئي.

:(Angle of incidence) زاوية السقوط

هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط 

وعمود االنعكاس. :(Angle of reflectio
n) كاس

ة االنع
زاوي

عكس 
ع المن

الشعا
ة بين 

حصور
وية الم

ي الزا
ه

كاس.
د االنع

وعمو

:(Reflected beam) عكس
ع المن

الشعا

سم ما.
سطح ج

س من 
لمنعك

ضوئي ا
عاع ال

هو الش

قام من نقطة السقوط العمود المُ

أنواعه

األمثلة

قانونا االنعكاس

ة الضوئية   انعـكاس الضوء: هـو ارتداد األشـعّ
نتيجة سقوطها على سطح جسم ما.

 :(Regular reflection) االنعكاس المنتظم
ة الضوئية على  يحدث عند سقوط األشعّ

سطح أملس مصقول ناعم، وتكون فيه 
ة المنعكسة متوازية وفي اتّجاه واحد.  األشعّ

 :(Irregular reflection) االنعكاس غير المنتظـم 
ة الضوئية على سـطح  يحـدث عند سـقوط األشـعّ
خشـن غيـر أملـس أو غيـر مصقـول، وتكـون فيه 

ة المنعكسة مبعثرة في اتّجاهات مختلفة. األشعّ

المرآة المسـتوية، الماء السـاكن، 
ية المصقولة. األسطح الفلزّ

مضطـرب،  مـاء  سـطح  حائـط، 
شجرة.

 :(First law of reflection) ل قانون االنعكاس األوّ
زاوية السقوط تساوي زاوية االنعكاس.

 :(Second law of reflection) قانون االنعكاس الثاني
قام من  الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المُ

نقطة السقوط على السطح العاكس، جميعها تقع في 
مستو واحد عمودي على السطح العاكس.
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ل رسم مسار الشعاع الضوئي. أكمِ

50º 50º
(1) (2)

(ب)

(أ)

(3) (4)

50º

ل ترقيم الزوايا الناتجة.. 1 أكمِ
زوايا السقوط تمثّلها األرقام:. 2
 الزاوية رقم (1) =  . 3

السبب:

زوايا االنعكاس تمثّلها األرقام:  . 4
ما العالقة بين الزاوية رقم (1) والزاوية رقم (2)؟   . 5

السبب:

٥ - ۳ - ۱
٤۰ْ

٤۰ ْ= ٥۰ ْ- ۹۰ْ

٦ - ۲
متساویتان

ألن زاویة السقوط = زاویة االنعكاس (قانون االنعكاس األّول)
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يته. ا فكرة عمله وأهمّ حً اصة من أدوات بسيطة موضِّ ا لغوّ م منظارً صمِّ

تصميم المنظار
(البيرسكوب)

فكرة عمله

يته أهمّ

یترك للطالب
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