
ישראלמדינת

החינוךמשרד

'מדעים לכיתה  ושיעור 

מעבר אור בגופים:השיעורנושא 

אסתי הראל: עם המורה



?מה נלמד היום



?התמונותלכלמשותףמה

?מה נלמד היום



?התמונותלכלמשותףמה

?מה נלמד היום



?מה להביא לשיעור

פנס   
אפשר גם פנס 

של הטלפון  

הסלולרי

כוס זכוכית  

עם מים

דף נייר  ספרספל

או  /ו

טישיו

מחברת מדעים וכלי כתיבה



שמתחיליםלפני 

לשבת במושב  ,  ביתי, נסענו לטיול והגיע תורה של  נטע

קרני השמש חדרו מבעד לשמשת  . הקידמי של המכונית

.....מפני ש, הקרניים מאירות את פנים המכונית. החלון

אבל הן לא משזפות את נטע



שמתחיליםלפני 

לשבת במושב  ,  ביתי,נסענו לטיול והגיע תורה של  נטע 

קרני השמש חדרו מבעד לשמשת  . הקידמי של המכונית

.....מפני ש, הקרניים מאירות את פנים המכונית. החלון

אבל הן לא משזפות את נטע

?חישבו מדוע



התבוננו בשמשת החלון שבתמונה  



התבוננו בשמשת החלון שבתמונה  

תארו אותן במחברת? באילו תופעות אתם מבחינים



התבוננו בשמשת החלון שבתמונה  

?באילו תופעות אתם מבחינים
?מה הגורם להן



התבוננו בשמשת החלון שבתמונה  

?באילו תופעות אתם מבחינים
?מה הגורם להן

זכרו את השמשה עוד  
נחזור אליה



האור שיוצא ממקור אור מתקדם לכל הכיוונים  
.במסלולים ישרים

?מה אנחנו כבר יודעים על אור



האור שיוצא ממקור אור מתקדם לכל הכיוונים  
.במסלולים ישרים

הוא דימיוני–אנחנו לא מסוגלים לראות את המסלול 

?מה אנחנו כבר יודעים על אור



האור שיוצא ממקור אור מתקדם לכל הכיוונים  
.במסלולים ישרים

הוא דימיוני–אנחנו לא מסוגלים לראות את המסלול 
נקרא , המתאר את כיוון התקדמות האור, קו ישר דמיוני

במציאות קרני האור אינן נראות. קרן אור

?מה אנחנו כבר יודעים על אור



:השערהבמחברתכתבו

......אזבגוףפוגעתאורקרןכאשר

?מה קורה לקרן אור שפוגעת בגופים שונים



התנסות

הפנסאתהדליקו.1

לבןקירלפנישהכנתםהחפציםכלאתהציבו.2

התריסאתהגיפואו/והאוראתכבו.3

האירו עם פנס בכל פעם על אחד החפצים.4

?מה קורה לקרן אור שפוגעת בגופים שונים



התנסות

הפנסאתהדליקו.1

לבןקירלפנישהכנתםהחפציםכלאתהציבו.2

התריסאתהגיפואו/והאוראתכבו.3

האירו עם פנס בכל פעם על אחד החפצים.4

?מה קרה על הקיר

?מה קורה לקרן אור שפוגעת בגופים שונים



תוצאות

עמום/בהיר/כהה:שהופיעהצל,הזכוכיתכוסאתהארנוכאשר.א

עמום/בהיר/כהה:שהופיעהצל,הספלאתהארנוכאשר.ב

עמום/בהיר/כהה:שהופיעהצל,הספראתהארנוכאשר.ג

עמום/בהיר/כהה:שהופיעהצל,הנייראתהארנוכאשר.ד

:בואו נתאר את התוצאות במחברת



תוצאות

עמום/בהיר/כהה:הצלאזהזכוכיתכוסאתהארנוכאשר.א

עמום/בהיר/כהה:הצלאזהספלאתהארנוכאשר.ב

עמום/בהיר/כהה:הצלאזהספראתהארנוכאשר.ג

עמום/בהיר/כהה:הצלאזהנייראתהארנוכאשר.ד

:בואו נתאר את התוצאות במחברת



תוצאות

עמום/בהיר/כהה:הצלאזהזכוכיתכוסאתהארנוכאשר.א

עמום/בהיר/כהה:הצלאזהספלאתהארנוכאשר.ב

עמום/בהיר/כהה:הצלאזהספראתהארנוכאשר.ג

עמום/בהיר/כהה:הצלאזהנייראתהארנוכאשר.ד

:בואו נתאר את התוצאות במחברת



תוצאות

עמום/בהיר/כהה:הצלאזהזכוכיתכוסאתהארנוכאשר.א

עמום/בהיר/כהה:הצלאזהספלאתהארנוכאשר.ב

עמום/בהיר/כהה:הצלאזהספראתהארנוכאשר.ג

עמום/בהיר/כהה:הצלאזהנייראתהארנוכאשר.ד

:בואו נתאר את התוצאות במחברת



תוצאות

עמום/בהיר/כהה:הצלאזהזכוכיתכוסאתהארנוכאשר.א

עמום/בהיר/כהה:הצלאזהספלאתהארנוכאשר.ב

עמום/בהיר/כהה:הצלאזהספראתהארנוכאשר.ג

עמום/בהיר/כהה:הצלאזהנייראתהארנוכאשר.ד

:בואו נתאר את התוצאות במחברת



סיכום ומסקנות-הגופים והאור

הספר והספל הם גופים אטומים•

מונע מהאור לחדור דרכו-גוף אטום 

כוס הזכוכית  היא גוף שקוף•

גוף שמאפשר לאור לעבור דרכו-גוף שקוף

למחצהשקוףגוףהואהנייר•

גוף שמאפשר לאור לעבור דרכו באופן  -גוף שקוף למחצה

חלקי



סיכום ומסקנות-הגופים והאור

הספר והספל הם גופים אטומים•

מונע מהאור לחדור דרכו-גוף אטום 

כוס הזכוכית  היא גוף שקוף•

גוף שמאפשר לאור לעבור דרכו-גוף שקוף

למחצהשקוףגוףהואהנייר•

גוף שמאפשר לאור לעבור דרכו באופן  -גוף שקוף למחצה

חלקי



סיכום ומסקנות-הגופים והאור

הספר והספל הם גופים אטומים•

מונע מהאור לחדור דרכו-גוף אטום 

כוס הזכוכית  היא גוף שקוף•

גוף שמאפשר לאור לעבור דרכו-גוף שקוף

למחצהשקוףגוףהואהנייר•

גוף שמאפשר לאור לעבור דרכו באופן  -גוף שקוף למחצה

חלקי



סיכום ומסקנות-הגופים והאור

הספר והספל הם גופים אטומים•

מונע מהאור לחדור דרכו-גוף אטום 

כוס הזכוכית  היא גוף שקוף•

גוף שמאפשר לאור לעבור דרכו-גוף שקוף

למחצהשקוףגוףהואהנייר•

גוף שמאפשר לאור לעבור דרכו -גוף שקוף למחצה

באופן חלקי



תרגול

הביטו סביבכם  ....   בבית ישנם חפצים נוספים
,  חפצים ומיינו אותם לשקופים5מצאו עוד 

.שקופים למחצה ולאטומים

הגוף

החפץ

גופים

אטומים

גופים שקופים

למחצה

גופים שקופים



גוף אטום וגוף שקוף

גוף אטום  . האור אינו יכול לעבור דרך גוף אטום

.הוא מכשול בדרכו של האור

איזו תופעה קשורה לחסימת מעבר האור בגופים  

?אטומים



גוף אטום וגוף שקוף

גוף אטום  . האור אינו יכול לעבור דרך גוף אטום

.הוא מכשול בדרכו של האור

איזו תופעה קשורה לחסימת מעבר האור בגופים  

?אטומים

צל



?מה משותף להן–התבוננו בתמונות 



?מה משותף להן–התבוננו בתמונות 

:  הוסיפו כאן

יישום/התנסות/תרגול•

בכל התמונות המוצגות  

נראה צל המלווה את  
כן גם של אלה  –הדמויות 

....על הירח



אינוהוא,ישריםבמסלוליםומתקדםנעהאור
,לכן.מצדדיורק,אלא,אטוםגוףדרךעובר

חשוךאיזורמאחוריונוצראטוםגוףכשמאירים
.צלהנקראתכההצורה,(צל)מוצל

?כיצד נוצר צל



אינוהוא,ישריםבמסלוליםומתקדםנעהאור
,לכן.מצדדיורק,אלא,אטוםגוףדרךעובר

חשוךאיזורמאחוריונוצראטוםגוףכשמאירים
.צלהנקראתכההצורה,(צל)מוצל

:חשבו

?הילדהמוארתכיווןמאיזה

?כיצד נוצר צל



?כיצד נוצר צל



תרגול
?זוכרים את הטיול

ביתי נטע ישבה במושב הקדמי וקרני 
השמש האירו את פנים המכונית

?מדוע

שקוף.....השמשה היא חומר

?מדוע נטע ביתי לא תשתזף מקרניים אלה



תרגול

נטע לא תשתזף משום שרק חלק מקרני האור עוברים  
הקרניים המשזפות לא חודרות מבעד  –דרך הזכוכית 

לזגוגית השמשה

?זוכרים את הטיול

ביתי נטע ישבה במושב הקדמי וקרני 
השמש האירו את פנים המכונית

?מדוע

שקוף....השמשה היא חומר

?מדוע נטע ביתי לא תשתזף מקרניים אלה



?זוכרים את ההזגוגית בבית

?מה קורה כאן

כאשר קרני אור פוגעות בגוף שקוף

נבלעות בתוכוחוזרות ממנועוברות דרכו

....הן 



?מה קרה כאן
לכן –שקוף הזכוכית הזו היא חומר. דרך הזכוכיתמהאור עובר חלק •

ניתן לראות את פנים הבית

לכן רואים גם את  -מהאור מוחזר מהזכוכית  לעיניים שלנוחלק •
העץ שבגינה משתקף בזכוכית

-חלק מקרני האור נבלע בזכוכית•

לכן  רואים את הזכוכית



תכננו והכינו תיאטרון צלליות–משימה לבית 



תכננו והכינו תיאטרון צלליות–משימה לבית 

,מספרים,אטוםבריסטול:הםהדרושיםהחומרים
.ופנסמקלון,דבק,עפרון



תכננו והכינו תיאטרון צלליות–משימה לבית 

,מספרים,אטוםבריסטול:הםהדרושיםהחומרים
.ופנסמקלון,דבק,עפרון

דמותכלהדביקו,מבריסטולדמויותגזרו:ההכנה
.קירלפניהפנסעםאותןהאירו,למקלון



תכננו והכינו תיאטרון צלליות–משימה לבית 

,אטוםבריסטול:הםהדרושיםהחומרים

.ופנסמקלון,דבק,עפרון,מספרים

דמותכלהדביקו,מבריסטולדמויותגזרו:ההכנה
.קירלפניהפנסעםאותןהאירו,למקלון

:חישבו

?הפנסתפקידמה

?הדמויותתפקידמה

?הקירתפקידמה


