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ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΜΑΘΗΜΑ:ΦΤΙΚΗ 

ΣΑΞΗ:Γ΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ:"ΓΙΑΘΛΑΗ ΣΟΤ ΦΧΣΟ - ΝΟΜΟ ΣΟΤ SNELL" 

ΥΡΟΝΟ:  ΜΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ 

 

 

 

A. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ: 

ΜΔΣΑ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΟΙ ΜΑΘΗΣΔ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΔΙΝΑΙ Δ 

ΘΔΗ: 

  Να δείρλνπλ όηη ε δηεύζπλζε ηεο δηάδνζεο ηνπ θσηόο αιιάδεη, όηαλ κηα 

θσηεηλή δέζκε δηέξρεηαη από ηελ επηθάλεηα πνπ δηαρσξίδεη δπν δηαθαλή 

ζώκαηα. 

 Να δηαθξίλνπλ ηηο γσλίεο πξόζπησζεο θαη δηάζιαζεο. 

 Να δηαηππώλνπλ ηνλ νξηζκό ηνπ δείθηε δηάζιαζεο.  

 Να δηαηππώλνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ ηνλ λόκν ηνπ Snell. 

 Να ζπλδένπλ ην θαηλόκελν ηεο δηάζιαζεο κε ηελ κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 

θσηόο, όηαλ δηέξρεηαη από έλα νπηηθό κέζν ζε έλα άιιν. 

 Να επεμεξγάδνληαη ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα θαη λα κεηξνύλ ηηο γσλίεο 

πξόζπησζεο θαη δηάζιαζεο θαηά ηελ δηέιεπζε θσηεηλήο δέζκεο από ηνλ αέξα 

ζε νπηηθά ππθλόηεξν πιηθό  θαη λα ππνινγίδνπλ ηνλ δείθηε δηάζιαζεο. 

 

B. ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΔΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ-ΥΧΡΟ: Η/Τ 

Γ. ΜΔΘΟΓΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Δθαξκνγή ηεο καθοδηγούμενης ανακάλυψης. Οη καζεηέο κέζσ θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ αλαπηύζζνπλ πξσηνβνπιίεο, εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο, 

δηεξεπλνύλ ην θαηλόκελν,  θαζνδεγνύληαη γηα λα αλαθαιύςνπλ ηνπο λόκνπο πνπ ην 

δηέπνπλ, , θαη ηέινο εξκελεύνπλ ην θαηλόκελν.  

 

Γ. ΠΟΡΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Γ1 Ανάκληζη προαπαιηούμενων γνώζεων  

 Φσο θαη όξαζε-είδε θσηεηλώλ πεγώλ. 

 Γηάδνζε ηνπ θσηόο ζε νκνγελή πιηθά. 

 Γηαθαλή -Αδηαθαλή -Ηκηδηαθαλή ζώκαηα. 

 Έλλνηα ηαρύηεηαο -Σαρύηεηα ηνπ θσηόο ζην θελό θαη ζε δηαθαλή πιηθά. 
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Γ2 ΓΙΔΓΔΡΗ ΠΡΟΟΥΗ ΜΑΘΗΣΧΝ 

 Ση παξαηεξείηε ζηελ δηπιαλή εηθόλα ; Πώο ην εμεγείηε; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Γ3. ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΤΛΗ  

Όηαλ ιεπηή δέζκε θσηόο πνπ δηαδίδεηαη ζηνλ αέξα πξνζπίπηεη ζηελ 

επηθάλεηα λεξνύ πνπ εξεκεί ηόηε, έλα κέξνο ηεο δέζκεο αλαθιάηαη ελώ ην 

θύξην κέξνο ηεο δέζκεο εηζρσξεί ζην λεξό θαη δηαδίδεηαη κέζα ζ’ απηό. Η 

δέζκε πνπ εηζρσξεί ζην λεξό: 

A. Έρεη ηελ ίδηα δηεύζπλζε κε ηελ πξνζπίπηνπζα 

B. Έρεη δηαθνξεηηθή δηεύζπλζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνζπίπηνπζα. 

      Δμεγήζηε κε ιίγα ιόγηα ηελ πξόβιεςή ζαο: 

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

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

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

ΔΛΔΓΥΟ ΜΔ ΣΗΝ ΒΟΗΘΔΙΑ ΔΙΚΟΝΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΠΡΟΒΛΔΦΗ-

ΤΠΟΘΔΗ 

ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο βιέπεηε έλα εηθνληθό εξγαζηήξην Φπζηθήο. Κάλνληαο 

αξηζηεξό θιηθ ζηελ πόξηα κε ηίηιν εξγαζηήξην νπηηθήο, βξίζθεζηε ζ’ έλα εηθνληθό 

εξγαζηήξην νπηηθήο. ην επάλσ κέξνο ππάξρνπλ δύν δηακάληηα θαη ηξεηο θηάιεο κε 

δηαθνξεηηθά πγξά ε θάζε κηα. ην θάησ κέξνο ππάξρεη έλαο εκηθπθιηθόο δαθηύιηνο πάλσ 

ζηνλ νπνίν κπνξεί λα θηλείηαη έλαο πξνβνιέαο, ν νπνίνο αλνίγεη από ηνλ δηαθόπηε on-off. 

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο εθηεινύληαη κε ην ¨ πνληίθη ¨θάλνληαο αξηζηεξό θιηθ (εηθόλα 1 ). 

 

 

 

 

                                                                                   Εικόνα 1 
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1
η
 ΠΔΡΙΠΣΧΗ: Από αραιόηερο ζε πυκνόηερο 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1
η
  :  

1. Κάληε θιηθ ζηα δπν δηακάληηα θαη ην έλα ζα βξεζεί ζηνλ εκηθπθιηθό νδεγό, ελώ ην άιιν 

κέζα ζηελ ιεθάλε κε ην πγξό. Αλνίμηε ηνλ δηαθόπηε θαη πξνζπαζήζηε κεηαθηλώληαο ηνλ 

πξνβνιέα ή ηα δηακάληηα λα ηα ζηνρεύζεηε. Παξαηεξήζηε ην θαηλόκελν. Πώο δηαδίδεηαη 

ην θσο ζ’ έλα νκνγελέο κέζν; πκθσλείηε κε ηελ πξόβιεςή ζαο; πδεηήζηε ηηο 

απαληήζεηο ζαο ζηελ νκάδα. Σα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ζπκπίπηνπλ κε ηηο αξρηθέο 

ζαο απόςεηο; Ση ιέηε ηώξα; 

………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………...……………………

…………………………………………………………………...………………………… 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Κάληε θιηθ ζην << Γεσκεηξηθό κνληέιν >> θαη ζπκπιεξώζηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

i. Η αθηίλα ΑΒ νλνκάδεηαη ………………………. ελώ ε αθηίλα ΒΓ νλνκάδεηαη 

……………………. 

ii. Οη γσλίεο π   θαη α νλνκάδνληαη αληίζηνηρα, γσλία …………………. θαη γσλία 

………………, ελώ είλαη κεηαμύ ηνπο ……………. . 

iii. Απηό ην θαηλόκελν ιέγεηαη ………………………. . 

iv. Η αθηίλα ΒΓ νλνκάδεηαη ……………………………… ελώ ε γσλία δ  νλνκάδεηαη 

γσλία …………………. θαη είλαη ………………….. από ηελ γσλία π. 

v. Απηό ην θαηλόκελν ιέγεηαη…………………… . Καηά ην θαηλόκελν απηό 

…………….. ε πνξεία ηεο …………………..  ……………. . 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 
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2.  Μεηαθηλώληαο ηνλ πξνβνιέα ζπκπιεξώζηε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα: 

 

i. Η γσλία α είλαη …………… ( ίζε/άληζε) κε ηελ γσλία π 

ii. Η γσλία π είλαη …………….. ( κηθξόηεξε/κεγαιύηεξε) από ηελ γσλία δ. 

iii. Σν πειίθν n ……………….... ( κεηαβάιιεηαη/δελ κεηαβάιιεηαη ). Απηό ην 

πειίθν νλνκάδεηαη……………….  …………………..  

iv. Σν πειίθν n ………….. (έρεη/δελ έρεη) κνλάδεο κέηξεζεο θαη είλαη πάληνηε 

……………… (κεγαιύηεξν/ κηθξόηεξν) ηεο κνλάδαο. 

v. Όηαλ ε γσλία π είλαη 0
0
 ηόηε ε γσλία δ είλαη……………. Μνίξεο θαη δελ 

ζπκβαίλεη ………………………. . 
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ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2
η
 : 

Γηα κηα νξηζκέλε γσλία π ηνπνζεηήζηε θαη ηα δύν δηακάληηα ζε ηέηνηεο ζέζεηο ώζηε λα 

θσηίδνληαη. Χξεζηκνπνηήζηε ην γεσκεηξηθό κνληέιν. 

Ρίμηε ην 2
0
 πγξό ζην δνρείν. Χσξίο λα κεηαθηλήζεηε ηνλ πξνβνιέα απαληήζηε ζηα παξαθάησ: 

 Η  γσλία π είλαη…………. κνίξεο 

 Η  γσλία α είλαη…………. κνίξεο 

 Η  γσλία δ είλαη…………. κνίξεο 

 

Ρίμηε ην 3
0
 πγξό ζην δνρείν. Χσξίο λα κεηαθηλήζεηε ηνλ πξνβνιέα απαληήζηε ζηα παξαθάησ: 

 Η  γσλία π είλαη…………. κνίξεο 

 Η  γσλία α είλαη…………. κνίξεο 

 Η  γσλία δ είλαη…………. κνίξεο 

Όηαλ αιιάδεη ην πγξό………………… ( κεηαβάιιεηαη/ δελ κεηαβάιιεηαη) ε 

γσλία…………………. 

Η γσλία δ …………………….. ( εμαξηάηαη/ δελ εμαξηάηαη) από ….. ………………. ……… 

…………………… .  

2
η
 ΠΔΡΙΠΣΧΗ: Από πυκνόηερο ζε αραιόηερο 

Γραζηηριόηηηα 3
η
 

Αλάςηε ηνλ δηαθόπηε ηνπ πξνβνιέα . Χξεζηκνπνηήζηε ην γεσκεηξηθό κνληέιν θαη 

ζπκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

 Ση παξαηεξείηε γηα ηελ γσλία δ ζε ζρέζε κε ηελ γσλία π ; Η γσλία δ είλαη 

…………………….. ( κεγαιύηεξε/κηθξόηεξε )  από ηελ γσλία π. 

 Όηαλ ε γσλία π είλαη 49
0
 ηόηε ε γσλία δ είλαη …..

0
 . Η γσλία π ηόηε 

νλνκάδεηαη……………. γσλία. 

 Όηαλ ε γσλία π είλαη κεγαιύηεξε από 49
0
 ηόηε παξαηεξνύκε όηη δελ έρνπκε θαζόινπ 

…………………. αθηίλα. Σν θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη………………… 

……………….. . 

Γσλία π Γσλία α Γσλία δ 

0
0 

  

30
0 

  

45
0 

  

49
0
   

60
0 
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 Πεηξακαηηζηείηε ρξεζηκνπνηώληαο θαη ην δεύηεξν θαη ην ηξίην πγξό. Ση παξαηεξείηε; 

Σν παξαπάλσ θαηλόκελν ……………………… ( εμαξηάηαη/ δελ εμαξηάηαη ) από ην 

είδνο ηνπ πγξνύ. 

Πνηα ε θξίζηκε γσλία γηα ηα άιια δύν πγξά. 

Γηα ην 2
0
 πγξό είλαη ....

0
 

Γηα ην 3
0
 πγξό είλαη ....

0
 

 

 

Γ4 : ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ : 

πκπιεξώζηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

 

1. Όηαλ κηα ιεπηή δέζκε θσηόο δηέξρεηαη από έλα δηαθαλέο νπηηθό κέζν ζ’ έλα άιιν, 

ηόηε ………………………………δηεύζπλζε δηάδνζεο. 

2. Σν θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη ……………………………… 

3. Σν θσο έρεη ζηνλ αέξα ( κεγαιύηεξε / κηθξόηεξε ) ηαρύηεηα απ’ όηη ζην λεξό. 

4. Σν πειίθν ηνπ εκηηόλνπ ηεο γσλίαο ………………………………..θαη ηεο γσλίαο 

…………………………παξακέλεη …………………….θαη νλνκάδεηαη 

……………………………..δηάζιαζεο ηνπ …………………………σο πξνο ηνλ 

αέξα. 
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