الوحدة 2

 ) Iصورة شيء محصل عليها بواسطت مرآة مستويت
 1ـ المرآة المستويت
َغًٍ يشآة يغخىَت كم عطح يغخى ػاكظ نهضىء انزٌ َشد ػهُه .
 2ـ مشاهدة الصورة
 1.2ـ نشاط تجريبي
َزبج وسقت بُضاء ػهً نىحت يغخىَت  ،رى َشعى فٍ وعط انىسقت يغخقُى و َزبج فىقه يشآة يغخىَت بحُذ حكىٌ سأعُت .
المرحلت 1
َضغ شٍء ضىئٍ َقطٍ  Sأياو انًشآة انًغخىَت  ،يزال كشَت و َشاهذ صىسحه ’S
أ ـ يارا حًزم  Sبانُغبت نهؼٍُ ؟
ب ـ يارا حًزم ’ Sبانُغبت نهًشآة ؟ و يارا حًزم ’ Sبانُغبت نؼٍُ انًالحظ انخٍ حشاهذها فٍ انًشآة ؟
المرحلت 2
اَطالقا يٍ يىضغ يؼٍُ نهؼٍُ َ ،زبج دبىعٍُ ) (E1و ) (E’1يٍ َفظ انهىٌ (أخضش)  ،بحُذ َكىَاٌ ػهً اعخقايت واحذة يغ ’ ، Sرى َصم
بخط انًىضؼٍُ  M1و  N1نهارٍَ انذبىعٍُ .
َغُش يكاٌ انؼٍُ و َؼُذ َفظ انؼًهُت  ،و رنك باعخؼًال دبىعٍُ آخشٍَ ) (E2و ) (E’2نىَهًا يغاَش نألونٍُ (أحًش)  ،رى َصم بخط
انًىضؼٍُ  M2و  N2نهذبىعٍُ ) (E2و ). (E’2
َكشس انؼًهُت رالد أو أسبغ يشاث  ،يغ حغُُش نىٌ انذبابُظ انًغخؼًهت .
أ ـ يا انظاهشة انخٍ حطشأ ػهً عطح انًشآة ؟
ب ـ بانُغبت نًىضغ يؼٍُ نهؼٍُ َ ،ظهش انشؼاع انًُؼكظ و كأَه قادو يٍ ’ . Sهم َخؼهق يىضغ ’ Sبًىضغ انؼٍُ ؟
س ـ َضَم انًشآة و انذبابُظ و َخط انًغخقًُاث انًاسة يٍ انقطغ [ . ]MINIيارا حالحظ ؟ و يارا حغخُخش ؟
 2.2ـ استثمار
المرحلت 1
أ ـ ػُذيا حشي انؼٍُ انُقطت  Sبشكم يباشش  ،فإٌ  Sحًزم انُقطت انشٍء بانُغبت نهؼٍُ .
ب ـ ػُذيا حشي ػٍُ انًالحظ ’ Sيٍ خالل انًشآة  ،فإٌ ’ Sحًزم انُقطت انشٍء بانُغبت نهؼٍُ ,
أيا بانُغبت نهًشآة فإٌ  Sهٍ انُقطت انشٍء و ’ Sهٍ انُقطت انصىسة انًحصم ػهُه نهشٍء . S
المرحلت 2
أ ـ انظاهشة انخٍ حطشأ ػهً عطح انًشآة هٍ ظاهشة االَؼكاط .
ب ـ يىضغ ’َ Sخغُش إرا غُشَا يكاٌ  , Sإرٌ يىضغ ’ Sال َخؼهق بًىضغ انؼٍُ بم َخؼهق
بًىضغ انشٍء انُقطٍ .S
س ـ ػُذيا َخط انًغخقًُاث انًاسة يٍ انقطغ [ ]MINIفإَها حخقاطغ فٍ َقطت واحذة هٍ انُقطت ’َ , Sغخُخش أٌ  Sو ’ Sيخًارالٌ بانُغبت نهًشآة
انًغخىَت .
 3ـ تحديد موضع الصورة
َخى ححذَذ يىضغ انصىسة ’ Sنهشٍء  Sػبش يشآة يغخىَت بطشَقخٍُ يخخهفخٍُ :
ـ انطشَقت األونً  S’ :هٍ َقطت حًارم انُقطت  Sبانُغبت نهًشآة انًغخىَت .
ـ انطشَقت انزاَُت  S’ :هٍ َقطت حقاطغ ايخذاداث يغاساث األشؼت انًُؼكغت .
 4ـ أبعاد الصورة
 1.4ـ نشاط تجريبي
َؼخبش شًؼخٍُ يخًارهخٍُ  B1و  B2و صفُحت صصاصُت َ .زبج انصفُحت انضصاصُت
سأعُا  ،و َضغ انشًؼت  B1أيايها َ .ىقذ انشًؼت  B1و َشاهذ صىسحها ’B1
انًحصم ػهُها بىاعطت انصفُحت انضصاصُت َ .ضغ انشًؼت  B2انغُش يشخؼهت
وساء انصفُحت انصىسة فٍ يىضغ ’ ، B1فُالحظ انشًؼت  B2و كأَها يشخؼهت .
أ ـ يارا حًزم انشًؼت  B1بانُغبت نهصفُحت انضصاصُت ؟
ب ـ بانُغبت نًالحظ َشي يٍ أياو انصفُحت حظهش انشًؼت  B2و كأَها يشخؼهت .
كُف حفغش رنك ؟
س ـ قاسٌ يىضؼٍ و أبؼاد انشًؼت  B1و صىسحها انًحصم ػهُها بىاعطت
انًشآة انًغخىَت  .يارا حغخُخش ؟
 2.4ـ استثمار
أ ـ حًزم انشًؼت  B1شٍء بانُغبت نهصفُحت انضصاصُت .
ب ـ بًا أٌ انشًؼت  B2يًارهت نهشًؼت  B1و حخىاصذ فٍ يكاٌ انصىسة ’ B1نهشًؼت  B1فانًالحظ َشي انشًؼت  B2و كأَها يشخؼهت .
س ـ انخضشبت حبٍُ صىسة انشًؼت بانُغبت نًشآة يغخىَت ححافظ ػهً َفظ أبؼاد انشًؼت  B1كًا ححافظ ػهً َفظ انًغافت بانُغبت نهًشآة انًغخىَت
استنتاج  :حؼطٍ يشآة يغخىَت نشٍء صىسة نها َفظ أبؼاد هزا انشٍء .

 ) IIمجال الرؤيت
مجال الرؤيت لمرآة مستويت بانُغبت نًىضغ يؼٍُ ) (Oنؼٍُ يالحظ  ،هى
حُض انفضاء انزٌ ًَكٍ نهؼٍُ سؤَت صىس األشُاء انًىصىدة فُه  ،ػبش
انًشآة َ .خؼهق هزا انًضال بؼٍُ انًالحظ  ،و أبؼاد انًشآة .
يزال بانُغبت نهشكم  ،إرا كاٌ انشٍء َ Aىصذ فٍ يضال انشؤَت فإٌ انشؼاع
انىاسد يُه َُؼكظ ػهً انًشآة انًغخىَت ػُذ انُقطت  Iو هكزا حالحظ انؼٍُ
انصىسة ’ Aنهشٍء  Aفُخطابق انشؼاع انًُؼكظ  IOيغ A’O

