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  ن های ویژگ  نور و (14فصل )
 اجسام از لحاظ تولید نور دو دسته اند که عبارتنداز:

  اجسامی که از خود نور تابش می کنند. اجسام منیر)چشمه نور(: (1
  خورشید، ستارگان، کبریت روشن،آتش،کرم شب تاب :مثل

  از انعکاس نور اجسام منیر دیده می شوند. اجسامی که از خود نور ندارند ویا اجسام غیر منیر: (2
  ماه،سیارات ،المپ خاموش، میز،کتاب :مثل

 انواع چشمه نور از نظر اندازه و ابعاد عبارتنداز:
  ابعاد واندازه ی آن گسترده است.چشمه نوری که  چشمه نور گسترده:  (1

 شم  شعله روشن، چراغ خورشید، :مثل

شمه نور نقطه ای: (2 ست،در ایجاد کوچکى روزنه آن روى که را، مقوّا از اى اگر فحه چ  قرار روشنى چراغ مقابل شده ا

شمه را آن میکندکه عمل کوچک نور چشمه شودوروزنه مانندیک مى منتشر روزنه از گذشتن از پس چراغ نور دهیم  چ

 نامیم. مى اى نقطه نور
  خط های جهت داری هستند که مسیر حرکت نوررا نشان می دهند. چیست؟( نور پرتوا )ی شعاع نور

 یک باریکه ی نور  :مثل

  می گویند.             را  چند پرتو نور موازیمجموعه ای از  باریکه ی نورچیست؟
  در تمام جهات سیر می کند. و مستقیمنور به خط چگونه سیر میکند؟  نور

 :مثل
 عبور نور از البالی برگ درختان (1

 عبور نور از الی شیشه اتاق (2

 الزم برای دیدن اجسام عبارتنداز: دو شرط
  خود جسم منیر باشد. (1

 جسم غیر منیر نور اجسام منیر را بازتاب کند. (2

 انواع اجسام غیر منیر از نظر عبور نور عبارتند از:

 جسمی که نور ازآن عبور می کند.  جسم شفاف: (1
 شیشه معمولی ، هوا ، آب زالل  :مثل

  نور پس از برخورد به این اجسام یا جذب شده و یا منعکس می شوند. جسم غیر شفاف )کدر(: (2
 ،آینه میز،دفتر،دیوار :مثل

 شود.جسمی که نور ازآن عبور می کند اما اجسام پشت آن به  ور وا ح دیده نمی  جسم نیمه شفاف: (3
  مه،شیشه ی مات)مشجر( ، کاغذ پوستی: مثل 

  منطقه ی تاریکی که پشت جسم کدر )غیر شفاف( تولید می شود سایه است. سایه چیست؟
 علت تشکیل سایه چیست؟

  نوربه خط مستقیم حرکت می کند. (1

  می تابد ازآن عبور نمی کند.)غیر شفاف( وقتی نور به جسم کدر (2
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 (چیست؟خورشید گرفتگی )کسوف

 روی یک خط راست قرار  هرگاه به ترتیب خورشید،ماه،زمین

  نام دارد. خورشید گرفتگیسایه ماه روی زمین می افتد که  بگیرند

 (چیست؟ماه گرفتگی )خسوف

 روی یک خط راست قراربگیرند  هرگاه به ترتیب خورشید،زمین،ماه

  نام دارد. ماه گرفتگیسایه زمین روی ماه می افتد که 

  چون نوربه خط مستقیم وراست حرکت می کند.  کسوف چیست؟و  پدیده ی خسوف علت
  سطح اجسام را بازتاب یا انعکاس نور می گویند. از برگشت نور بازتاب نور یا انعکاس نورچیست؟

  مثل:
 سطح آینه (1

 سطح آرام آب (2

 انواع انعکاس وبازتاب نورعبارتنداز:

 انعکاس منظم:  (1
شعه  سته ا شده همگی به  ورت هرگاه یک د شعاع های بازتاب  سطحی کامال  اف و یقلی مثل آینه برخورد کند  موازی به 

 .موازی ودریک جهت خارج می شوند درنتیجه تصویری وا ح وروشن تشکیل می شود

 انعکاس نا منظم:  (2

تاب شــده بصــورت غیر هرگاه یک دســته اشــعه موازی به ســطحی نا ــاف مثل پارچه ی ســفید وکتاب بتابد خروج پرتو های باز

 موازی است ودرجهت های مختلف پخش می شوند درنتیجه تصویری تشکیل نمی شود. 

 قانون بازتاب نورچیست؟
 i = r زاویه تابش برابر اندازه زاویه بازتابش است.دربازتاب نور از سطح جسم همیشه اندازه  (1

   فحه می باشند.)در نقطه تابش(دریک پرتو تابش وپرتو بازتابش وخط عمود هرسه  (2

A. : تعریف شعاع تابش یاپرتوتابش 

i) (.پرتو نوری که به یک جسم تابیده می شود پرتو تابش گفته می شودI) 

B.  : تعریف شعاع باز تابش یا پرتو بازتابش 
i) (.پرتو نوری است که از سطح اجسام بازتاب می شودR) 

C. :تعریف خط عمود بر آینه 
i)  باشد.خط فر ی است که برسطح آینه عمود می(N) 

D.  : تعریف زاویه تابش 
i) (زاویه بین پرتو تابش وخط عمود برسطح را زاویه تابش می گویند که باحرفi.نمایش داده می شود )  

E.  : تعریف زاویه بازتابش 
i) (زاویه بین پرتو باز تابش وخط عمود برسطح را زاویه بازتابش می گویند که با حرفr.نمایش داده می شود )  

F.  : تعریف آینه 
i) .سطح  اف و یقلی که ازاجسام مقا بل خود تصویری وا ح وروشن تشکیل می دهد 
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 انواع آینه عبارتنداز :

  نور را به  ورت منظم بازتاب می کند. آینه ای که سطح آن کامال  اف ومسطح است و آینه تخت: (1
آن نقره ای یا جیوه ای شده ساخته شده  نیآینه ای که از یک کره یا استوانه که سطح درونی یا بیرو کروی : آینه خمیده یا (2

 وسطح دیگرآن بازتاب کننده است. است
 ویژگی های تصویر در آینه ی تخت عبارتنداز:

  تصویر همواره مجازی است. (1

 تصویر هم اندازه جسم است. (2

  وارونه جانبی است. تصویر برگردان یا (3

  تصویر مستقیم است. (4

  آینه است.فا له جسم ازآینه برابر فا له تصویر از  (5

 عبارتنداز : کروی انواع آینه

 :)کوژ(آینه محدب (1
 نی آن جیوه ای شده است واستوانه آینه است وسطح در سطح بیرونی کره یا

  پخش می شود. ونور تابیده شده پس از بازتابش پراکنده و

 :)کاو(آینه مقعر (2
 آن جیوه ای شده است  بیرونیسطح درونی کره یا استوانه ی آینه است وسطح 

  در یک نقطه متمرکز وجم  می شود.ونور تابیده شده پس از بازتابش 

 (Focus) آینه مقعر چیست؟ کانون

در آنجا متمرکز میگردد.  آینه به ا لی محور با پرتوهایی تابشی وموازی نقطه ای روی محور ا لی آینه می باشد که بازتاب (1

 دهیم. می )بزرگ(نشان F با را و آن

 تابند.می ی کرویآینه محل برخورد پرتوهای بازتاب نورهایی که به  ور موازی به (2

 آینه مقعر چیست؟ کانونی فاصلۀ
 .دهیم می کوچک( نشانf )  را آن و نامیم می آینه کانونی را فا لۀ آینه تا کانون فا له

 موارد کاربردآینه مقعر عبارتنداز:

 : آینه دندانپزشکی (1

a) قرارگیرد. آینه کانون و آینه بین فا له در باید دندان 

b) مجازی تصویر 

c) دندان از تر بزرگ تصویر 

 کاسه چراغ اتومبیل ها  (2
 چراغ قوه  (3

 مورد تصویر تشکیل می گردد. 6در آینه مقعر 
 ( قرار بگیرد.C شی ء در خارج از مرکز آینه):  (1مرحله)

 ویژگی های تصویر عبارتنداز:
 تصویر حقیقی  (1

 تصویروارونه (2
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 تصویرکوچکتر از جسم (3

 تصویربین مرکز وکانون (4

 ( قرار بگیرد. Cشی ء در روی مرکز آینه):  (2مرحله)
 ویژگی های تصویر عبارتنداز:

 تصویر حقیقی (1

 تصویروارونه (2

 تصویرهم اندازه از جسم (3

 تصویر روی مرکز  (4

 ( قرار بگیرد. Cو مرکز آینه) (F )شی ء بین کانون آینه:  (3مرحله)
 تصویر عبارتنداز:ویژگی های 

 تصویر حقیقی (1

 تصویروارونه (2

 تصویربزرگتر از جسم (3

 تصویر بین مرکز و بی نهایت  (4

 قرار بگیرد. (F )شی ء روی کانون آینه:  (4مرحله)
 ویژگی های تصویر عبارتنداز:

 تصویر در بی نهایت (1

 (فا له کانونیو آینه قرار بگیرد. )در  (F )شی ء بین کانون آینه:  (5مرحله)
 ویژگی های تصویر عبارتنداز:

 تصویر مجازی (1

 تصویر مستقیم (2

 تصویربزرگتر از جسم (3

 تصویر پشت آینه  (4

 شی ء در بی نهایت:  (6مرحله)
 ویژگی های تصویر عبارتنداز:

 تصویر حقیقی (1

 تصویر وارونه (2

 تصویر کوچکتر از جسم (3

 تصویر روی کانون (4

 انواع تصویر عبارتنداز:

 تصویر حقیقی: (1

  : پخش فیلم درسینما مثلتصویری که روی پرده تشکیل می شود.  

 تصویر مجازی:  (2
  دیدن خود درون آینه: مثل تصویری که درون آینه تشکیل می شود.
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 «بیشتر بدانید»
 ( Real Imageتصویر حقیقی: )

 تواند روی یک  فحه تشکیل گردد.  آید و میی نوری به دست میدر یک وسیله برخورد پرتوهای بازتاب نورتصویری که از 

  (Virtual Imageتصویر مجازی: )
سیله صویری که در یک و شکیلآید بلکه از ی نوری از برخورد پرتوها به وجود نمیت صویر می  برخورد امتداد آنها ت شود. ت

  د.توان تشکیل دامجازی را روی یک  فحه یا پرده نمی

 : )کوژ( محدب آینۀ کانون
 نقطه این به گذرد. می آینه ا لی روی محور نقطه یک از تابد می محدب آینه به ا لی محور موازی پرتوهایی که بازتاب امتداد

 دهیم. می نشان F با را آن و گوییم می آینه کانون

 محدب چیست؟ آینۀ کانونی فاصلۀ
 نامیم. می کانونی فاصلۀ را تا آینه کانون فا له

 است. مجازی،  محدب آینهدر  کانون درنتیجه کنند، می را قط  یکدیگر )پرتوها خود نه و (بازتاب پرتوهای امتداد نکته:
 محدب عبارتنداز: آینه ویژگی های تصویر در

 تصویر مجازی (1

 تصویر مستقیم (2

 تصویر کوچکتر از جسم (3

 تصویر در فا له کانونی )بین کانون و آینه( (4

 برگردان یا وارونه جانبی است.تصویر  (5

 آینه محدب عبارتنداز: موارد کاربرد

  و موتور سیکلت هاآینه بغل اتومبیل ها وکامیونها (1

  آینه جلوی راننده (2

  آینه سرپیچ جاده ها (3

  آینه درون پارکینگ ها (4

 (14نمونه سواالت فصل)
 اجسام از لحاظ تولید نور دو دسته اند آنها را نام ببرید؟ (1

 نور از نظر اندازه و ابعاد را نام ببرید؟ انواع چشمه (2

 شعاع نوریاپرتونورچیست؟ (3

 باریکه ی نور را تعریف نمایید؟ (4

  نور به خط .............................. و در تمام جهات سیر می کند. (5

 الزم برای دیدن اجسام را نام ببرید؟ دو شرط (6

 انواع اجسام غیر منیر از نظر عبور نور را نام ببرید؟ (7

  منطقه ی تاریکی که پشت جسم کدر )غیر شفاف( تولید می شود ........................  است. (8

 علت تشکیل سایه چیست؟ (9

  سایه ماه روی زمین می افتد که .................... نام دارد.روی یک خط راست قرار بگیرند هرگاه به ترتیب خورشید،ماه،زمین (10
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  سایه زمین روی ماه می افتد که .................... نام دارد.روی یک خط راست قراربگیرند  هرگاه به ترتیب خورشید،زمین،ماه (11

 کسوف چیست؟و  علت پدیده ی خسوف (12

  برگشت نورازسطح اجسام را ....................... می گویند. (13

 انواع انعکاس وبازتاب نور را نام ببرید؟ (14

 قانون بازتاب نور را تعریف نمایید؟ (15

 ری که به یک جسم تابیده می شود پرتو ...................... گفته می شود.پرتو نو (16

 پرتو نوری است که از سطح اجسام ....................... می شود. (17

  زاویه بین پرتو تابش وخط عمود برسطح را ........................ می گویند که باحرف ..................... نمایش داده می شود. (18

  می گویند که با حرف.......... نمایش داده می شود. ............ ..زاویه بین پرتو باز تابش وخط عمود برسطح را زاویه ....... (19

 انواع آینه را نام ببرید؟ (20

 ویژگی های تصویر در آینه ی تخت را نام بنویسید؟ (21

 را نام ببرید؟ کروی انواع آینه (22

 تابند.می ی کرویآینه برخورد پرتوهای بازتاب نورهایی که به  ور موازی بهمحل .........................  (23

 آینه مقعر چیست؟ کانونی فا لۀ (24

 موارد کاربردآینه مقعر را نام ببرید؟ (25

 که روی پرده تشکیل می شود. است تصویری...................  (26

  که درون آینه تشکیل می شود. ................... تصویری است (27

 کنند ................. را تشکیل میدهد. می را قط  یکدیگر )پرتوها خود نه و( بازتاب پرتوهای ادامتد (28

 محدب را نام ببرید؟ آینه ویژگی های تصویر در (29

 را نام ببرید؟موارد کاربردآینه محدب  (30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (14پایان فصل)
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