ﺑﮭــــــــــــﻔر
دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد
:@behfaroloum8ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام

فصل

۱۵

شکست نور

@behfaroloum8
ﺗﻌرﯾف ﺷﮑﺳت ﻧور

هنگام حرکت مایل نور از یک محیط شـفاف به محیط شـفاف دیگر ،مسـیر آن تغییر می کند .این
پدیـده که شکسـت نور نامیده می شـود ،جلوه های بسـیار زیبا و مهیجی در طبیعـت پیرامون به وجود
می آورد.
ﻧﺎم ﭼﻧد ﻣﺣﯾط ﺷﻔﺎف را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد :ﺧﻼء ،ھوا  ،ﺷﯾﺷﮫ ،ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ  ،آب و اﻟﻣﺎس

شکست نور

ﺳوال  :وﻗﺗﯽ ﻧور از ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﺷﻔﺎف وارد ﻣﺣﯾط ﺷﻔﺎف دﯾﮕری ﻣﯽ ﺷودﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد؟
در دو ﻣورد ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد -1ﺳرﻋت  -2اﻣﺗداد

در فصل قبل با انتشـار نور در خط راسـت و تشـکیل تصویر در آینه های مختلف در اثر بازتاب نور آشـنا
شدیم .در این فصل به آثار ناشی از شکست پرتوهای نور هنگام عبور از یک محیط شفاف به محیط شفاف
دیگر خواهیم پرداخت (شکل .)1از ﻣﺣﯾط رﻗﯾق ﻣﺎﻧﻧد ھوا ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ﻏﻠﯾظ ﺗر ﻣﺛل ﺷﯾﺷﮫ ﺳرﻋت ﮐم ﻣﯽ ﺷود و ﺑرﻋﮑس
از ﻣﺣﯾط ﻏﻠﯾظ وارد ﻣﺣﯾط رﻗﯾق ﺷود ﺳرﻋﺗش زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود
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اﮔر ﺑﮫ طور ﻣﺎﯾل وارد ﻣﺣﯾط دﯾﮕری ﺷود ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ھم ﻋﺑور ﺧواھد ﮐرد و اﮔر ﺑﮫ طور ﻣﺎﯾل وارد ﻣﺣﯾط دوم ﺷود
ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﮑﺳت ﻧور ﻧﺎم دارد

.ﻋﻠت اﯾن ﭘدﯾده ھﺎی زﯾﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻧور اﺳت وﺧﯾﻠﯽ از ﭘدﯾده ھﺎی زﯾﺑﺎی دﯾﮕری ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺷﮑﺳت ﻧور ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﺷﮑﺳﺗﮫ دﯾده ﺷدن ﻣداد ﮐﺞ در ﻟﯾوان آب

ﺗﺟزﯾﮫ ﻧور در ﻣﻧﺷور

ﻣﺗﻔﺎوت دﯾده ﺷدن اﺟﺳﺎم از ﭘﺷت ﻋدﺳﯽ ھﺎ

شکل 1ـ هنگامی که نور به یک محیط شفاف وارد یا از آن خارج می شود در اثر شکست نور ،اثرهای جالبی پدید می آید.

آزمایش کنید

@behfaroloum8

هدف آزمایش :بررسی شکست نور در یک ٔ
تیغه شیشه ای
ٔ
مواد و وسایل :چراغ قوه یا لیزر مدادی ،تیغه شیشه ای ﺑﮫ اﻣﺗداد ﻧور ﺧروﺟﯽ از ﺷﯾﺷﮫ ھﺎ از

دو ﺷﯾﺷﮫ دﻗت ﮐﻧﯾد

روش اجرا

ٔ
۱ـ ٔ
باریکه نور
تیغه شیشه ای را روی سطح میز قرار دهید و
را به طور عمود بر یکی از وجوه آن بتابانید (شکل الف).
باریکـه نـور پـس از عبـور از تیغـهٔ
ٔ
۲ـ بـا توجـه بـه مسـیر
ٔ
باریکه نور را در شکل الف کامل کنید.
شیشه ای ،امتداد
۳ـ آزمایـش را بـرای حالتـی کـه مطابـق شـکل ب تیغـهٔ
ٔ
شیشه ای اندکی چرخیده است ،انجام دهید .با ّ
نتیجه
توجه به
ٔ
باریکه نور را روی شکل ب کامل کنید.
آزمایش ،امتداد

(الف)

لیزر مدادی

تیغۀ شیشه ای

(ب)

اﯾن ﻗﺳﻣت ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗر در ﺑﺎﻟﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد

باریکه نور به طـور عمود بر سـطح یک ٔ
ٔ
تیغه
همان طـور کـه بـا انجـام دادن آزمایـش بـاال دیدید ،وقتـی
شیشـه ای یا هر جسـم شـفاف دیگری بتابد ،بدون شکست به مسـیر خود ادامه می دهد (شکل 2ـ الف) در
ٔ
باریکه نور شکسـته شـود به آن شکسـت نور می گویند(شـکل 2ـ ب) .این پدیده هنگام عبور
حالی که اگر
نور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر رخ می دهد.
ٔ
ٔ
باریکه نور از تیغه شیشـه ای وارد هوا می شـود ،دوباره
در آزمایشـی که انجام دادید ،دیدید که وقتی
ٔ
شکسـته می شـود (شـکل  ٔ .)۳
نکتـه مهمـی که بایـد به آن ّ
باریکـه نور از
توجه شـود ،این اسـت که وقتی
شیشـه (محیط غلیظ) بخواهد وارد هوا (محیط رقیق) شـود از خط عمود بر سـطح دور می شود .و ﺑر ﻋﮑس
ھﻧﮕﺎم ﺷﮑﺳت ﻧور ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﭘرﺗو ﺷﮑﺳت ﺑﮫ ﺧط ﻋﻣود ﻧزدﯾﮏ
و ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ دور ﻣﯽ ﺷود؟
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ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﻧور دﭼﺎر ﺷﮑﺳت و ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ دﭼﺎر ﺷﮑﺳت ﻧﻣﯽ ﺷود؟

شکل  ۲ـ الف) هرگاه باریکۀ
نور به طور عمود برسطح جدایی
دو محیط شفاف بتابد ،شکسته
نمی شود.
ب) وقتی نور از محیطی رقیق
وارد محیطی غلیظ می شود،
باریکۀ نور به طرف خط عمود بر
سطح شکسته می شود.

لیزر مدادی

لیزر مدادی
خط عمود بر سطح جداکنندۀ دو محیط شفاف
هوا (محیط شفاف رقیق)
شیشه (محیط شفاف غلیظ)
امتداد باریکۀ نور در صورتی
که از شیشه نمی گذشت.

الف)

ﺑﮭﻔر

خود را بیازمایید

باریکۀ شکست

ب)

شکل 3ـ شکست نور هنگام عبور باریکۀ نور از شیشه به هوا از ﺧط ﻋﻣود دور ﻣﯽ ﺷود

باریکۀ نور در شیشه (محیط غلیظ)
شیشه

باریکۀ نور در هوا (محیط رقیق)

ﭼون در ﻣﺣﯾط دوم ﭘرﺗو از ﺧط ﻋﻣود دور ﺷده رﻗﯾق ﺗر اﺳت

شـکل روبه رو مسـیر پرتو نوری را در دو محیط شـفاف
متفاوت نشان می دهد .با ذکر دلیل بیان کنید کدام یک از
دو محیط رقیق تر است.

ﻧﮑﺗﮫ ی ﺳوال

باریکۀ نور فرودی

اﺑﺗدا ﺑﯾن دو ﻣﺣﯾط ﺧط ﻋﻣود رﺳم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
)ﺳﭘس ﺑﺎﯾد دﯾد ﮐﮫ از ﺧط ﻋﻣود دورﺷده ) ﻣﺣﯾط دوم رﻗﯾق
ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧط ﻋﻣود ﻧزدﯾﮏ ﺷده )ﻣﺣﯾط دوم ﻏﻠﯾظ ﺗر(ا

محیط شفاف دوم
محیط شفاف اول

فعالیت
درون کاسه یا لیوان کدری که روی میز قرار دارد ،سکه ای بیندازید .یکی از
افراد گروه مطابق شکل الف آنقدر از میز دور شود تا بتواند سکه را درست از ٔ
لبه کاسه ببیند.
سـپس از دوسـت خـود بخواهیـد تـا کمی عقب تـر برود به طـوری که ٔ
سـکه درون کاسـه را نبیند
(شـکل الف) .اکنون به آرامی درون کاسـه آب بریزید (شـکل ب) تا دوسـتتان دوباره سـکه را ببیند.
علت دیده شدن سکه را در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کالس گزارش کنید.

ﻋﻠت ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷدن ﻧور ﺧروﺟﯽ از آب و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﺎ

الف)
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ﺑﮫ رﺳم ﭘرﺗو ﺧروﺟﯽ از آب دﻗت ﮐﻧﯾد

ب)

@behfaroloum8

ﻣﻧﺷور ﭼﯾﺳت؟ ﭼﮫ ﮐﺎرﺑردی دارد و ﻗﺎﻋده ی آن ﭼﮫ ﺷﮑﻠﯽ اﺳت؟

شکست نور در منشور

وجه منشور

منشور ،قطعه ای شفاف از جنس شیشه یا پالستیک است که
ً
ٔ
قاعده منشورها معموال به
کاربرد زیادی در وسیله های نوری دارد.
شکل مثلث است (شکل .)4

قاعدۀ منشور

شکل 4ـ منشور با قاعدۀ مثلث و سه وجه غیرموازی

آزمایش کنید
ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت ﻧور در ﻣﻧﺷور ﺑﮫ رﺳم دﻗت ﮐﻧﯾد

هدف آزمایش :مسیر نور در منشور
مواد و وسایل :منشور ،لیزر مدادی
ٔ
روش اجرا :منشـور را از طرف قاعده مثلثی شـکل آن روی میز قرار
ٔ
باریکه نور را به طور مایل به یکی
دهید .لیزر مدادی را روشن کنید و
از وجه های آن بتابانید (شکل باال) .با توجه به مسیر نور در منشور،
ٔ
باریکه نور را کامل کنید.
امتداد
ٔ
باریکه نور
همان طـور کـه با انجام دادن آزمایش دیدید ،مسـیر
پس از عبور از منشور تغییر می کند (شکل .)5
شکل  5ـ مسیر باریکۀ نور در منشور
مسیر باریکۀ نور پس از عبور از منشور

امتداد باریکۀ نور در صورتی
که از منشور نمی گذشت .ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑود

باریکۀ نور فرودی

خود را بیازمایید

الف) جاهای خالی را با ّ
توجه به شکل  5و ٔ
پدیده شکست نور پرکنید.
ٔ
باریکه نور هنگام ورود از هوا به منشور ،طوری شکسته می شود که به خط عمود ﻧزدﯾﮑﺗر
……… شود.
ٔ
باریکـه نـور از منشـور بـه هـوا ،طوری شکسـته می شـود که از خـط عمود
همچنیـن هنـگام خـروج
دور
……… شود.
ٔ
فعالیت
باریکه نوری که توسـط چراغ قوه تشـکیل داده اید به یک وجه منشـور
الف)
بتابانید .در طرف دیگر منشـور ،پرده یا یک ورق کاغذ سـفید را در مسـیر نور خروجی از منشـور قرار
ٔ
ٔ
نتیجه فعالیت را در گروه خود به بحث بگذارید.
صفحه بعد).
دهید (مطابق شکل
ً
توجه :بهتر است این فعالیت در محیطی نسبتا تاریک انجام شود.
ﻧور ﭼراغ ﻗوه ﺑﮫ ﻧورھﺎی رﻧﮕﯽ ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود

ﺑﮭﻔر
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آزﻣﺎﯾش ﺟﺎﻟب
ﺗﺟزﯾﮫ ﻧور ﺧورﺷﯾد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ظرف آب و آﯾﻧﮫ را اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب ﺧواھد ﺑود

ً
ب) ظرف نسـبتا بزرگی را مطابق شـکل
روبـه رو از آب پـر کنیـد و آن را مقابـل نـور
مسـتقیم آفتـاب قرار دهید؛ سـپس یک ٔ
آینه
تخـت را به طور کـج درون آب قرار دهید .در
این حالت قسـمتی از آب که جلوی آینه قرار
دارد ،مانند یک منشـور عمل می کند .ظرف
را آن قـدر جابه جا کنید تا طیف نور خورشـید
روی یک مقوای سفید  رنگ تشکیل شود.

پرده

باریکۀ نور سفید

ﻧور ﺳﻔﯾد در اﺛر ﻋﺑور از ﻣﻧﺷور ﺑﮫ ھﻔت رﻧﮓ  :ﻗرﻣز  ،ﻧﺎرﻧﺟﯽ
زرد  ،ﺳﺑز  ،آﺑﯽ  ،ﻧﯾﻠﯽ و ﺑﻧﻔش ﺗﺑدﯾل ﺧواھد ﺷد

ﭘﺎﺷﻧدﮔﯽ ﻧور ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟

ٔ
باریکه نور سـفید پس از عبور از منشـور به رنگ های
همان طـور کـه بـا انجام دادن فعالیت بـاال دیدید،
مختلفـی تجزیه می شـود (شـکل  6ـ الـف) .این پدیده را پاشـندگی نور می نامند .رنگ های تشـکیل دهندهٔ
نور سـفید ،که در رنگ های حاصل از رنگین کمان نیز دیده می شـوند در شـکل  6ـ ب نشان داده شده اند .به
طﯾف ﻧور ﺳﻔﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟
ٔ
دهنده نور سفید ،طیف نور سفید می گویند.
مجموعه رنگ های تشکیل
 1قرمز
 2نارنجی
 3زرد
 4سبز

الف)
شکل 6ـ الف) پاشندگی نور سفید در منشور

باریکۀ نور سفید

 5آبی
 6نیلی
 7بنفش

ب)
ب) رنگ های تشکیل دهندۀ طیف نور سفید را ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻣﯾزان ﺷﮑﺳت ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد

فکر کنید

در پاشـندگی نور سـفید توسـط منشـور ،کدام یک از رنگ های نور ،بیشـتر و کدام یک کمتر شکسته
شده است؟ ﺑﻧﻔش ﺑﯾﺷﺗرﯾن و ﻗرﻣز ﮐم ﺗرﯾن ﺷﮑﺳت را داﺷﺗﮫ اﺳت
1۴0

@behfaroloum8

اﻧواع وﺳﯾﻠﮫ ﯾﺎ اﺳﺑﺎب ھﺎی ﻧوری ﮐدام اﻧد؟ -1وﺳﺎﯾل ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد آﯾﻧﮫ ھﺎ  -2وﺳﺎﯾل ﺷﮑﺳﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻋدﺳﯽ ھﺎ و ﻣﻧﺷور

ﺟﻧس

عدسی ها از ﭼﯾﺳت؟

یکـی از آشـناترین وسـیله های نـوری کـه به طـور
گسـترده ای اسـتفاده می شوند ،عدسـی ها هستند (شکل
 .)7عدسـی ها از مـواد شـفافی مانند شیشـه یا پالسـتیک
فشرده ساخته می شوند.ﻋﯾﻧﮏ ﭼﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﻧوری اﺳت؟ ﻋدﺳﯽ
شکل 7ـ شخصی که هنگام مطالعه ،عینک به چشم می زند در واقع از میان دو عدسی به نوشته های کتاب نگاه می کند.

ﺷﮑل ﻋدﺳﯽ ھﻣﮕرا ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟

وقتی یک عدسی را با دستمان لمس می کنیم ،ممکن است وسط
آن ضخیم تر از لبه های آن باشد؛ به این نوع عدسی ،عدسی همگرا
می گوینـد (شـکل  8ـ الـف) .ولـی اگـر لبه هـای عدسـی از وسـط آن
ضخیم تر باشد به آن عدسی واگرا گفته می شود (شکل   8ـ ب).
ﺷﮑل ﻋدﺳﯽ واﮔرا ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟

در ھر دو ﻋدﺳﯽ
ﺑﮫ ﺿﺧﺎﻣت ﻟﺑﮫ ھﺎ
و ﺿﺧﺎﻣت وﺳط
ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد

شکل   8ـ الف) عدسی کوژ یا همگرا ب) عدسی کاو یا واگرا

الف)

ب)

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اوﻟﯾن ﺑﺎر ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻧور ﺳﻔﯾد از رﻧﮕﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده

آیا می دانید؟
نخستین بار نیوتون دانشمند انگلیسی (۱۷۲۷ــ  )۱۶۴۲با عبور دادن نور سفید
خورشید از یک منشور ،نشان داد که نور سفید ،آمیزه ای از نورهایی به رنگ های مختلف است که در
رنگین کمان نیز دیده می شـود .جالب اسـت
بدانیـد ایـن آزمایـش ،باعـث مشـهور شـدن
نیوتـون شـد .نیوتـون همچنیـن نخسـتین
تلسـکوپ بازتابی را در سـال  ۱۶۷۲میالدی
ساخت.

آزمایش کنید

ﺑﺎ ﭼﮫ وﺳﺎﯾﻠﯽ و ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮐﺎﻧون و ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﮐﺎﻧوﻧﯽ ﯾﮏ ﻋدﺳﯽ را ﻧﺷﺎن داد؟

ٔ
فاصله کانونی عدسی همگرا (ذره بین)
هدف آزمایش :یافتن کانون و
مواد و وسایل :عدسی همگرا ،یک تکه مقوا و خط کش

ﮐﺎﻧون

روش اجرا

۱ـ ذره بین را مقابل نور مستقیم خورشید بگیرید.

ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﮐﺎﻧوﻧﯽ
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۲ـ مقوا را روی زمین قرار دهید و ذره بین را به آرامی
جابه جـا کنیـد .هنگامی که ٔ
لکه نورانی در سـطح مقوا به
کوچک ترین اندازۀ خود رسید ،ذره بین را ثابت نگه دارید
(شکل روبه رو).
ٔ
۳ـ محل تشکیل لکه روشن را کانون عدسی همگرا
ٔ
فاصله بین وسـط ذره بین تا مقوا
می نامند .در این حالت
را به کمک خط کش اندازه بگیرید .این فاصله را ،فاصلهٔ
ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﮐﺎﻧون ﺗﺎ ﻋدﺳﯽ را ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﮐﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
کانونی عدسی می گویند.
ھر ﻋدﺳﯽ از ﮐﻧﺎر ھم ﻗرار ﮔرﻓﺗن دو ﻣﻧﺷور ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود
اﮔر از ﻗﺎﻋده ﺑﮫ ھم ﺑﭼﺳﺑﻧد ﻋدﺳﯽ ﻣﺣــــــــــــــــــدب ﯾﺎ واﮔرا
و اﮔر از ﺳﻣت ﻧوی ﺗﯾز ﺑﮫ ھم ﺑﭼﺳﺑﻧد ﻋدﺳﯽ واﮔرا ﯾﺎ ﻣﻘﻌر
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود

فکر کنید

بـا توجـه بـه چگونگـی شکسـت نـور در
منشـور ،دریافت خود را از شکل های (الف)
و شکل (ب) بیان کنید.

الف)

ب)

ﻋﯾب ھﺎی اﻧﮑﺳﺎری ﭼﺷم را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد و ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﻋﯾب ھﺎ را ﺑرطرف ﮐرد؟

رﻓﻊ ﻧزدﯾﮏ
ﺑﯾﻧﯽ و دور
ﺑﯾﻧﯽ ﭼﺷم
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آیا می دانید؟
نزدیک بینـی و دوربینـی از جملـه
عیب های رایج چشم است که با بهره گیری از عینک های
مناسـب می تـوان تـا حـدود زیـادی آنهـا را برطـرف کـرد.
شـخص نزدیک بیـن در دیـدن اجسـام دور ،مشـکل دارد
کـه بـه کمک عینکـی بـا عدسـی های واگرا این مشـکل
رفع می شـود؛ همچنین شـخص دوربین در دیدن اجسام
نزدیک مشـکل دارد که به کمک عینکی با عدسـی های
همگرا این مشکل برطرف می شود.

@behfaroloum8

ﺑﮭﻔر

خود را بیازمایید

شـکل زیر دو عدسـی همگرا و واگرا را نشـان می دهد که یک دسته پرتو موازی نور به آنها تابیده
ٔ
شـیوه شکسـت نـور ،دلیل نام گـذاری همگـرا و واگرا بودن این عدسـی ها را
شـده اسـت .با توجه به
توضیح دهید.
ﭼون ﭘرﺗوھﺎی ﻣوازی را در ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﮕرا

ﭼون ﭘرﺗو ھﺎی ﻣوازی را از ھم ﭘراﮐﻧده ﻣﯽ ﮐﻧد واﮔرا

ﻣطﺎﻟب آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﺳت  .ﺑﺧواﻧﯾد

آیا می دانید؟
ابن هیثـم ( ۳۴۴-۴۱۹هجـری شمسـی) در
بصره متولد شد و از جمله دانشمندان بزرگ جهان اسالم است که در
عصـر طالیی علوم اسلامی زندگی می کـرد« .المناظر» یکی از جمله
کتاب هـای مانـدگار وی اسـت که در پیشـرفت علـوم در اروپای قرون
وسـطا بسـیار مؤثر بود .این کتاب شامل هفت مقاله در بررسی ماهیت
نـور ،رنگ و بینایی اسـت کـه مبتنی بر اصول ریاضـی و تجربی تألیف
شـده اسـت .سـال  ۱۳۹۴هجری شمسـی ( ۲۰۱۵میالدی) به دلیل
گذشـت هزار سال از تألیف این کتاب ،توسط سازمان علمی فرهنگی
یونسکو ،به نام «سال جهانی نور» نام گذاری شده است.

ﺑﮭﻔر

فعالیت
یک عدسـی واگرا را در فاصله های مختلف از یک جسـم بگیرید .با ّ
توجه به
ویژگی های تصویری که در عدسی واگرا می بینید ،عبارت زیر را کامل کنید.
ٔ
……… از جسم و نسبت به جسم ﻣﺳﺗﻘﯾم
……… است.
تصویر همه اجسام در عدسی واگرا ﮐوﭼﮏ ﺗر

ﺑﮭﻔر
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ﺗﻠﺳﮑوپ ﭼﯾﺳت؟

آیا می دانید؟

تلسـکوپ وسـیله ای نوری است
کـه ایـن توانایـی را بـه چشـم انسـان
می دهـد تـا جرم های آسـمانی دور را
با وضوح بیشـتری ببینـد .هرچه قطر
دهانـۀ تلسـکوپ بـزرگ تر باشـد ،نور
بیشـتری جمـع آوری می کنـد و در
نتیجه ،اطالعات بیشتری را برای ما
فراهم می کند.
شـکل روبه رو طرحی از تلسکوپ
ٔ
رصدخانـه ملـی ایـران بـا آینـه ای به
قطـر سـه متـر و چهـل سـانتی متر را
نشـان می دهـد .چنین تلسـکوپی در
جهان جزو تلسکوپ های رده متوسط محسوب می شود؛ با وجود این ،پس از ساخت و بهره برداری،
قوی ترین تلسکوپ بازتابی در ایران و منطقه خواهد بود.
سـاخت رصدخانـۀ ملـی ایران از اوایل دهۀ  1380شمسـی بر فراز قلـه ای مرتفع در حوالی قمصر
کاشان شروع شده است و پیش بینی می شود تا پایان سال  1395شروع به کار کند.

@behfaroloum8
ﺑﮭــــــــــــﻔر
دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد
144

:@behfaroloum8ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام

فهرست منابع
.1393 ، انتشارات مدرسه، توضیح-  مشاهده- مجموع ٴه دو جلدی پیش بینی،جان هیثوم و مایکل باون
.1392  انتشارات مدرسه، درک فیزیک با رویکرد تصویری،بریان آرنولد
.1390 ، انتشارات مدرسه، جلدی فیزیک4  مجموع ٴه، کریس هانیول- مارک الس
، جلد دوم، راهنمای کانی شناسـی، ترجم ٴه فریرمر و مدبری،کرنلیس کالین و کرنلیوس هارلبوت
.1383 ،مرکز نشر دانشگاهی
.1383 ، انتشارات مدرسه، مبانی زمین شناسی،ترجمه رسول اخروی
 ٴ،فردریک لوتگن و ادوارد تاربوک
Shipman, An Intruduction to Physical Science, 13th Edition, 2013.
Tillery, Physical Science 9th Edition, 2012.
Ostdiek. Inquiry into Physics, 6th Edition, 2008.
Create model, Life Science Lesson Genetics Set: Asexual anad
Sexual Reporduction,2012.
Robet Sclleif, Genetics and Molecular Biology, 2nd Edition, 1993.
Hewitt Lyons, Suchocki Yeh, Concepual Integrated Science, 2013.
Biauca Franchi Martelli, New Focus on Science, 2011.
Ann Fullick, A&A Science Biology, 2011.
Sylvia S.Mader, Essential of Biology, 2007.
Reece Campbell, Biology, 8th Edition, 2008.
Eddaelman, CPO Science, Life Science, 2007.
Bernard Pipkin, Geology and the Environmetnal, 5th Edition, 2008.
Tarbuck & Lutgens, Erath: An Introduction to Physical Geology, 6th
Edition, 1999.
Silberg, General Chemistry, 2007.
Thorners, Science, GCSE, Chemistry, 2010.
Callister, An Introduction to Chemistry, 2007.
Stacy, Living by Chemistry, 2010.

ﺑﮭﻔر

