
 مدحت عبد الستار /إعداد                                                                           الفيزياء للثانوية العامة يفاألنوار 
37 

 خصائص الصور املتكونة يف املرآة املستوية:
 

 نرسم شعاعني من رأس اجلسم إلي املرآة. -1

 نرسم شعاعني من أسفل اجلسم إلي املرآة. -2

حندد اجتاه األشعة املنعكسة عن طريق إقامة أعمدة -3

 عند نقطة السقوط.

 األشعة املنعكسة علي استقامتها خلف املرآة. مند -4

نصل نقطيت تالقي امتدادات األشعة املنعكسة ، حنصل -5

 علي صورة اجلسم.

 

 خصائص الصورة:
 تقديرية )ال ميكن استقباهلا علي حائل(. 1

 معتدلة.. 2

 مساوية )حجم الصورة = حجم اجلسم(. 3

 منعكسة جانبيًا )اليسار ميني(. 4

 

 :استخدامات املرايا املستوية
 يف فحص النظر حيث تعكس صورة الرموز لكي يراها املريض صحيحة -1

 تستخدم يف جهاز البريسكوب لرؤية االجسام املخبأة. -2

توضع مرايا مستوية عند زايوة الطريق لتسمح للسائقني بالرؤية  -3

 خالل املنحنيات العمياء

 

 :35( صفحة 4اخترب فهمك )  (1)
  ملاذا ُتكتب كلمة اسعاف معكوسة علي سيارات االسعاف 

---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 

 5لشكل يقف شخص أمام مرآة مستوية علي ُبعد يف اm  وأمامه

، فما مقدار املسافة بني الشخص وصورة  2m كرسي يبعد عن املرآة

 الكرسي.

--------------------------------------------------- 

سم  ج صورة ال ال
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 [2015 -2014 أولدور  –]الوزارة   (2)

( مت تثبيتهما رأسيًا علي B( و )Aيوضح الشكل املقابل مرآتني مستويتني )

( 2mأرضية غرفة ، حبيث كانتا متقابلتني ومتوازيتني وتفصلهما مسافة )

( فالحظ الشخص الواقف بينهما أنه قد تكونت O، ووضع بينهما جسم )

 صورًا ال متناهة له وللجسم.

 ال متناهية للجسم)أ( ملاذا تكونت صورًا 

----------------------------------------------------- 

 (B)ب( احسب بعد الصورة األولي للجسم عن املرآة )

----------------------------------------------------- 

 ( B)جـ( احسب بعد الصورة الثانية للجسم عن املرآة )

------------------------------------------------------ 

 

 اخرت االجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه:   (3)

( الشكل املقابل يوضح صورة ساعة حائط يف مرآة 1)

 مستوية ، الوقت الفعلي الذي تشري إليه الساعة هو:

 [2012-2011 أولدور  –]الوزارة                   ----- :

o 4:18 

o 4:42 

o 7:18 

o 7:42 
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