
بسم ا� الرحمن الرحيم



ـُكون المرايا  الصور ؟ كيف ت
انعكاس الضوءتتكون الصور نتیجة 



174 صفحة 1سؤال رقم 

ألن المرآة تعكس أشعة الضوء ، وألن الصورة
التقدیریة تتكون خلف المرآة



174 صفحة 2سؤال رقم 

المحور البصري: .....
مركز التكور: ....

النقطة البؤریة: ....
البعد البؤري: ....



175 صفحة 1سؤال رقم 

مرآة محدبة             مرآة مقعرة

تفریق األشعة           تجمیع األشعة



175 صفحة 3سؤال رقم 

..صفات الصورة: 

..............

................

................

مقلوبة

أصغر من الجسم

حقیقیة



175 صفحة 5سؤال رقم 

تصبح الصورة أصغر



197 صفحة 3سؤال رقم 

النقطة البؤریة



197 صفحة 9سؤال رقم 



198 صفحة 14سؤال رقم 

تقدیریة – معتدلة – مـُكبرة
ال تتكون صورة

حقیقیة – مقلوبة – مـُصغرة



198 صفحة 22سؤال رقم 

30  cm



199 صفحة 1سؤال رقم 



199 صفحة 2سؤال رقم 



 كتاب األنشطة42سؤال  صفحة 

صورة تتكون من تالقي
األشعة المنعكسة ،ویمكن

استقبالھا على حائل

صورة تتكون من تالقي
 األشعة المنعكسةامتدادات

  یمكن استقبالھا علىال،و  
حائل



 كتاب األنشطة42سؤال   صفحة 

یقع الجسم عند النقطة البؤریة
یقع الجسم بین البعد البؤري و ضعفھ
یقع الجسم في نطاق البعد البؤري

یبعد الجسم عن المرآة بأكثر من ضعف
البعد البؤري



أهداف الحصة لدرس اليوم
ما المقصود بالمرآة المحدبة  ؟❑
ما ھي صفات الصورة المتكونة في المرآة❑

المحدبة  ؟
ما ھي استخدامات المرآة المحدبة؟❑



ما المقصود بالمرآة المحدبة  ؟
كظھر الملعقةمنحنیة للخارج  مرآة 



ماذا يحدث اذا سقطت األشعة المتوازية على المرآة
المحدبة  ؟  عن بعضھا البعض .المنعكسة األشعة تتباعد



حدد صفات الصور المتكونة في المرآة
تقدیریة – معتدلة - أصغر من الجسمالمحدبة ؟



172 صفحة 2حل سؤال رقم 

تقدیریة – معتدلة -
أصغر من الجسم



كيف نستخدم المرآة المحدبة  ؟
المصانع و المتاجرو في المرایا الجانبیة للسیارات تُستخدم في 
.تكون صورا ً مـُصغرة لمساحات كبیرة  ، ألنھا للمراقبة



تنبيه عند استخدام المرايا المحدبة
تبدوا، لذلك تـُكون صوراً مصغرة لمساحات كبیرة  المحدبةالمرایا 

األجسام فیھا أصغر و أبعد عما ھي علیھ في الواقع.



173جدول مقارنة بين أنواع المرايا 
المـُكبرة للجسم ھي الوحیدة المقعرةالمرایا  



173جدول مقارنة بين أنواع المرايا 
أبعد و أصغر مما تـُظھر األجسام المحدبة المرایا  

ھي علیھ في الواقع دائما ً



175 صفحة 2حل سؤال 

مرآة الحائط ھي مرآة مستویة
مرآة التجمیل أو الحالقة ھي مرآة مقعرة
مرآة المراقبة في المتاجر ھي مرآة محدبة



175 صفحة 4حل سؤال 

نعم ممكن



198 صفحة 14سؤال رقم 

تقدیریة – معتدلة – مـُصغرة



199 صفحة 4حل سؤال 



 كتاب األنشطة40سؤال صفحة 

مرآة مستویة
صورة تقدیریة
مرآة مقعرة

المحور األساسي
النقطة البؤریة

البعد البؤري
صورة حقیقیة
مرآة محدبة



 كتاب األنشطة42سؤال صفحة 

ً ألن األشعة المنعكسة تتباعد وال تلتقي أبدا



172صفحة  



173صفحة  



تم بحمد
ا�


