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فصل چهاردهم: نور و ویژگی های آن

نور و 
ویژگی های آن

آموزش به روش نقشه مفهومی

اجسام
منیر)چشمه نور(:  اجسامی که از خود نور تولیدمی کنند؛ مثال: المپ روشن، شمع روشن

گسترده؛ مثال: خورشید ، المپ روشن
نقطه ای؛ مثال: ستاره یا المپ  روشنی که در فاصلة نسبتاً دوری از ما قرار دارد.

غیرمنیر: اجسامی که نوری از خود تولید نمی کنند؛ مثال: مداد، کتاب
شفاف: جسم هایی که نور از آنها عبور می کند و اجسام از پشت آنها به خوبی دیده می شود؛ مثال: شیشه و آب

کدر: جسم هایی که مانع عبور نور می شوند و اجسام از پشت آنها دیده نمی شود؛ مثال:  چوب و مقوا
نیمه شفاف: اجسامی که تنها بخشی از نور تابیده شده به آنها را عبور می دهند و اجسام از پشت آنها به وضوح دیده نمی شود؛ 

مثال: کاغذ پوستی.

شرط دیده شدن اجسام 
 جسم از خودش نور تابش نماید.

جسم نور تابیده شده به آن را به چشم ما بازتاب نماید. 

چشمه های نور را می بینیم زیرا از خود نور تولید می کنند

اجسام غیر منیر را می بینیم زیرا آن ها نور را باز می تابانند.

شمچع

�تاب
نور

نحوة انتشار: نور به خط راست منتشر می شود، وقتی نور از شکاف ایجادشده میان یک یا چند جسم کدر عبور می کند، مسیر نور روی زمین یک باریکة 
نور تشکیل می دهد؛ هر چه عرض شکاف کمتر باشد، باریکة نوری که تشکیل می شود باریک تر خواهد بود.

 تعریف: نازک ترین باریکة  نوری که می توان تصور کرد؛ پرتو نور به صورت یک خط جهت داری نمایش داده می شود که مسیر نور را نشان می دهد.

حقیقی: زمانی که پرتو نور از سطح شیء به آینه می تابد، به سمت ما بازتاب شده و به چشم ما می رسند، این پرتوها را پرتوهای حقیقی 
می نامند و آنها را با خطوط ممتد نشان می دهند.

به صورت  را  پرتوهای مجازی  پرتوهای مجازی می گویند.  به آن ها  آینه رسم کنیم،  را در پشت  پرتوهای حقیقی  امتداد  اگر  مجازی: 
خط چین نشان می دهند.

باریکة نور: مجموعة بی شماری از پرتوهای نور موازی، واگرا و همگرا

همچگرا واگرا موازي

از نظر تولید نور

از نظر عبور دادن نور

انواع

پرتو نور

انواع
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تعریف: برگشت نور از سطح اجسام 
پرتوهای  همة  باشد،  هموار  و  تخت، صاف  آینة  مانند  یک جسم  اگر سطح  منظم: 
این  باز می تاباند، که  تابش می کند. به صورت پرتوهای موازی  به آن  را که  موازی 

بازتاب را بازتاب منظم می نامند. 

در جهت های  می تابد،  ناهموار  به یک سطح  موازی  پرتو  وقتی یک دسته  نامنظم:  
مختلف و به طور نامنظم بازتابش می کند، که این بازتاب را بازتاب نامنظم می نامند. 

( )i زاویة تابش: زاویة بین پرتو تابش و خط عمود

 ( )r زاویة بازتاب: زاویة بین پرتو بازتاب و خط عمود

زاویة بازتاب

پرتو بازتاب
آینه

زاویة تابش
خط عمود

پرتو تابش بازتاب نور از آینة تخت

قانون بازتاب نور: در بازتاب نور از سطح یک جسم همیشه زاویه ی تابش و بازتاب با هم برابرند.
سایه 

تعریف: هرگاه جسم کدری در مقابل یک چشمة نور نقطه ای قرار بگیرد، در پشت جسم فضای تاریکی ایجاد می شود که به آن سایه می گویند.
فاصلة جسم کدر از منبع نور

ابعاد چشمة نور: اگر چشمة نور نقطه ای باشد یا یک صفحة کدر با روزنة کوچک را بین جسم و چشمة نور قرار دهیم، در 
این صورت سایه ای با مرزهای واضح در پشت آن روی پرده تشکیل می شود. اما در صورتی که چشمة نور گسترده باشد، 

عالوه برسایه، نیم سایه ای از جسم کدر نیز روی پرده تشکیل می شود.

 
 اگر یک جسم کدر در برابر چشمة نور گسترده قرار گیرد؛ اطراف سایة جسم، یک هالة نیمه روشن ایجاد می شود که به آن نیم سایه می گوییم.

سایه سایه با مرز مشخصنیم سایه
پرده

صفحة کدر

المپ

روزنه

خورشید گرفتگی )کسوف(: قرار گرفتن ماه بین زمین و خورشید در یک راستا به طوری که سایة ماه روی زمین بیفتد. 
نیم سایه ماه

ناحیة مرکزی سایه

زمین
ماه

ماه گرفتگی )خسوف(:  قرار گرفتن زمین بین ماه و خورشید در یک راستا به طوری که سایة زمین روی ماه بیفتد.

زمین ماه

سایة زمین
نیم سایة زمین

 علت پدیده هایی مثل سایه، خسوف و کسوف انتشار نور به خط راست است.

بازتاب نور

انواع

پرتوهای تابش )فرودی(پرتوهای بازتاب

پرتوهای تابش )فرودی(پرتوهای بازتاب

عوامل موثر بر وضوح و اندازه
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آینه ها
مجازی:  تصویری که از امتداد پرتوهای بازتاب در پشت آینه تشکیل می شود؛ به عبارت دیگر تصویر مجازی در سمت مقابل محل 

استقرار جسم تشکیل می شود.
حقیقی: تصویری که از به هم رسیدن پرتوهای بازتاب در جلوی 
آینه و روی پرده تشکیل می شود به عبارت دیگر تصویر حقیقی 

در همان سمتی از آینه تشکیل می شود که جسم قرار دارد.
تعریف: سطح یک شیشة صاف و حقیقی که پشت آن با الیه ای از جیوه یا نقره پوشیده شده است. 

اندازة تصویر برابر اندازة جسم است.
فاصله جسم تا آینه برابر فاصلة تصویر تا آینه است.

مجازی
مستقیم

وارون جانبی
منازل

آرایشگاه ها
پریسکوپ )پیرابین(

تعریف: به آینه هایی که سطح بازتابندة آنها بخش کوچکی از یک کره است، آینة کروی می گویند این آینه ها تصویری بزرگ تر یا کوچک تر 
از جسم تشکیل می دهند.

محور اصلی: خطی که مرکز، کانون و رأس آینه بروی آن قرار گرفته است. 
)P( رأس

مرکز )C(: مرکز کره ای است که سطح آینه را بتوان بخشی از آن در نظر گرفت.
شعاع )CP(: شعاع انحنای آینه می باشد.

کانون )F( : کانون آینه در فاصله میانی بین مرکز و انحنای آینه قرار دارد. 
فاصله کانونی )f(: فاصلة بین کانون تا آینه. )اندازة فاصله کانونی نصف شعاع انحنای 

)) f cp=
1
2

آینه است. )
با الیه ای نازک از جیوه بپوشانیم، سطح  تعریف: اگر سطح بیرونی یک پوستة کروی را 
درونی آن صیقلی و بازتابندة نور خواهد بود در این صورت به آن آینة مقعر یا کاو می گویند.

مجازی
مستقیم

بزرگ تر از جسم
اگر جسم برروی کانون باشد، تصویر حقیقی است و در بی نهایت تشکیل می شود.

حقیقی 
وارونه

می تواند بزرگتر یا کوچکتر از جسم باشد.
موقعیت کانون: در آینه های کاو، کانون حقیقی است، زیرا از به هم رسیدن پرتوهای بازتاب 

در جلوی آینه تشکیل می شود.
از  بتابد، پس  با محور اصلی به آینه  هر پرتویی که به صورت موازی 

برخورد با آینه، بازتاب آن از کانون می گذرد.
هر پرتویی که از کانون آینه عبور کند، پس از برخورد با آینه به موازات 

محور بازتاب می شود.
هر پرتویی که از مرکز انحنای آینه )C( بگذرد، پس از برخورد به آینه، در 

همان راستای خودش بازتاب می شود. 

تصویر در آینه ها

انواع

ویژگی های تصویرتخت

برخی از کاربردها

کروی

انواع

اجزای تشکیل دهنده

اگر جسم در فاصلة کانونی باشد

اگر جسم در خارج از فاصله ی 
کانونی قرار بگیرد

ویژگی های تصویر

نحوة بازتاب پرتو

آینة مقعر 
)کاو(

 تصویر وارون )برگردان( جانبی به این معنا می باشد که 
مثاًل اگر دست راست خود را جلوی آینه بلند کنیم، در تصویرمان 

در آینه به نظر می رسد که دست چپ خود را بلند کرده ایم.

C F
P

F

C F

C F

C F
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دندان پزشکی
آینة آرایش گری

کورة آفتابی
آینة پشت چراغ اتومبیل

تعریف: اگر سطح درونی پوستة کروی را با الیة نازکی از جیوه بپوشانیم، سطح بیرونی آن صیقلی و بازتابندة نور خواهد بود در این 
صورت به آن، آینة محدب یا کوژ گفته می شود.

  در آینه های کوژ و تخت، فارغ از محل استقرار جسم برروی مجازی
محور اصلی، فقط با تصویر های مجازی سر و کار داریم. مستقیم 

کوچکتر از جسم
نزدیک به آینه در فاصله کانونی

 موقعیت کانون: در آینه های کوژ کانون مجازی است، زیرا از به هم رسیدن امتدادپرتوهای بازتاب 
در پشت آینه تشکیل می شود.

هر پرتوی که به صورت موازی با محور اصلی به آینه بتابد به گونه ای بازتاب 
می شود که امتداد آن از کانون می گذرد.

هر پرتوی که امتداد آن از کانون اصلی بگذرد، به موازات محور اصلی بازتاب می شود.

هر پرتویی که امتداد آن از مرکز آینه می گذرد برروی خودش بازتاب می شود.
آینة جلو و بغل اتومبیل

پیچ تند جاده ها
فروشگاه های بزرگ

آموزش
رابطه بین طول جسم و سایه

′ است برروی پرده تشکیل می شود. اگر  ′AB اگر جسم کدر را که طول آن به اندازة AB است مقابل یک چشمة نقطه ای قرار دهیم سایة آن که 
فاصلة جسم تا منبع نور را p  و فاصلة سایه تا منبع نور را q بنامیم آن گاه رابطة زیر بین طول جسم و طول سایه و فاصلة بین چشمة نور تا جسم و 

سایه، برقرار است:
A

A

P
B B

q

  
′ ′

= →
AB

AB

q

p
 

فاصلة سایه تا چشمة نور
فاصلة جسم تا چشمة نور

طول سایه
طول جسم =

 

مساحت سایة یک جسم
S′ بنامیم آن گاه بین مساحت جسم، مساحت سایه و فاصلة بین چشمة نور تا جسم و سایه، رابطة   اگر مساحت یک جسم را S  و مساحت سایة آن را 
زیر برقرار است:  

SS

 

′
=








 →

S

S

q

p

2
= 






فاصلة سایه تا منبع نور2

فاصلة جسم تا منبع نور
مساحت سایه
مساحت جسم  

فلق و شفق
 به روشنایی آسمان قبل از طلوع خورشید فلق و به روشنایی آن بعد از غروب خورشید شفق می گویند. علت پدیدة فلق و شفق بازتاب نامنظم نور 

است؛ زیرا وجود گرد و غبار و مولکول های آب در هوا باعث بازتاب نامنظم نور می شود.

برخی از کاربردها

آینة محدب
 )کوژ( 

ویژگی های تصویر

نحوة بازتاب پرتو

برخی از کاربردها

C F

C F

C F

C F
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تعداد تصویر در آینه های تخت متقاطع
α باشد، تعداد تصویری که در دو آینه به وجود می آید،  اگر جسمی را در فضای بین دو آینة تخت متقاطع قرار دهیم در حالی که زاویة بین دو آینه 
 N = −

360 1
α

αزاویة بین دو آینه می باشد:   از رابطة روبه رو محاسبه می شود که در آن N تعداد تصویر و 

حرکت آینه ی تخت و یا جسم 
هنگامی که جسم یا آینه یا هردوی آنها جابه جا شود، تصویر نیز در آینه جابه جا می شود، برای بررسی میزان جابه جایی تصویر باید به موارد زیر توجه کرد:

- اگر آینه ساکن و جسم در حال حرکت باشد و یا اگر جسم با سرعت V )یا به اندازة d( به آینه نزدیک شود یا از آن دور شود، تصویر جسم نیز با 
همان سرعت )یا اندازة d( و در خالف جهت حرکت جسم جابه جا می شود.

d d

جسمتصو�ر

سرعت با جسم Vحر�ت

اهندازة به جسم 
�d)(جابهجا
سرعت با تصو�ر Vحر�ت

اهندازة به تصو�ر 
�d)(جابهجا

 

′ = ′ =V V d d;

سرعت تصویرسرعت جسم

جابه جایی تصویر جابه جایی جسم

- اگر جسم ساکن و آینه متحرک باشد و اگر آینه با سرعت V )یا به اندازة d( به جسم نزدیک شود و یا از آن دور شود، آنگاه سرعت تصویر )اندازه ی 
جابه جایی تصویر( دو برابر سرعت )اندازة جابه جایی( آینه خواهد شد. 

استتصو�ر سا�ن جسم

سرعت با آ�نه Vحر�ت

اهندازة به آ�نه ��d)(جابهجا

سرعت آینه 

جابه جایی تصویر جابه جایی جسم

′ = ′ =V V d d2 2;

سرعت تصویر

 در صورتی که جسم و آینه هر دو متحرک باشند، برای به دست آوردن سرعت )یا میزان جابه جایی( حرکت تصویر باید یک بار سرعت حرکت 
تصویر را برای حرکت جسم و یک بار سرعت حرکت تصویر را برای حرکت آینه به دست آوریم، سپس با توجه به جهت حرکت جسم و آینه، سرعت 
تصویر را به دست آوریم؛ یعنی اگر هر دو به سمت هم حرکت کردند یا از هم دور شدند، حاصل را با هم جمع می کنیم ولی اگر به دنبال هم حرکت 

کردند، آنها را از هم کم می کنیم. 
آ�نه حر�ت جهت

جسم حر�ت جهت تصو�ر حر�ت جهت

dجسم ��جابهجا

vجسم سرعت

dنه�آ ��جابهجا

vنه�آ ��جابهجا vر�تصو حر�ت سرعت

dر�تصو حر�ت ��جابهجا  

زمانی که آینه و جسم به هم نزدیک می شوند یا از هم دور می شوند.

سرعت تصویر سرعت جسم

سرعت آینه

جابه جایی تصویر

جابه جایی آینه

جابه جایی جسم

′′ = ′ + ′′ = ′ +v v v d d d2 2,

آ�نه حر�ت جهت

جسم حر�ت جهت تصو�ر حر�ت جهت

dجسم ��جابهجا

vجسم سرعت

dنه�آ ��جابهجا

vنه�آ ��جابهجا

تصو�ر ��جابهجا d

vر�تصو سرعت  

′′ = ′ − ′′ = ′ −v v v d d d2 2,

سرعت تصویر

زمانی که آینه و جسم به دنبال هم حرکت می کنند.

سرعت آینه

سرعت جسم جابه جایی تصویر جابه جایی جسم

جابه جایی آینه

 به سرعت دو جسم نسبت به یکدیگر، سرعت نسبی بین آن دو جسم گفته می شود.
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 m بزرگنمایی خطی
نسبت طول تصویر به طول شی را بزرگنمایی خطی آینه می نامند و آن را با نماد m نشان می دهند، بزرگنمایی خطی نشان می دهد که طول تصویر 
، فاصلة جسم تا آینه را p و فاصلة تصویر تا آینه را q بنامیم آن گاه  ′ ′AB چند برابر طول شیء است. اگر طول جسم را با AB، طول تصویر را با 
 
m

AB

AB

q

p
=

′ ′
=

خواهیم داشت:  

بزرگ نمایی آینه تخت همواره برابر یک، بزرگ نمایی آینه کوژ همیشه کوچک تر از 1 و بزرگ نمایی آینه کاو می تواندکوچک تر، بزرگ تر و یا مساوی یک 
باشد و به محل قرارگرفتن شی در مقابل آینه کاو بستگی دارد.

میدان دید در آینه ها
فضایی را که ناظر می تواند در آینه ببیند میدان دید می گویند. در مقایسة میدان دید سه آینه، آینة محدب بیشترین میدان دید را دارد. 

عواملی که در میدان دید آینه ها موثرند عبارتند از:
آینة مقعر > آینة تخت > آینة محدب الف( نوع آینه: در یک اندازه معین از سه آینه، میدان دید آن ها با هم متفاوت است:  

ب( اندازة بزرگی آینه: هر چه اندازة سطح بازتابنده )آینه( بزرگ تر باشد میدان دید آینه بیشتر است.
ج( فاصلة ناظر تا آینه: هرچه فاصلة ناظر تا آینه کمتر باشد میدان دید آینه بیشتر است.

پرسش های خط به خط

چشمه های نور

با مطالعة کدام بخش از علوم به درک بهتری از دنیای قابل مشاهده می توان دست یافت؟ . 1

)امتحانی( . 2 جسم منیر را تعریف کنید.�

چند جسم منیر نام ببرید. . 3

)امتحانی( . 4 جسم غیر منیر را تعریف کنید.�

چند جسم غیرمنیر نام ببرید. . 5

)امتحانی( . 6 چگونه جسم های غیر منیر دیده می شوند؟�

چند چشمه نور گسترده مثال بزنید. . 7

چند چشمة نقطه ای نور مثال بزنید. . 8

نور چگونه منتشر می شود؟

وقتی نور از شکاف میان یک یا چند جسم کدر عبور می کند، چه اتفاقی رخ می دهد؟ . 9

چگونه می توان باریکة نور نازک تری به وجود آورد؟ . 10

چگونه می توانید یک باریکة نور بسازید؟  . 11

پرتو نور چیست؟  . 12

در عمل هرباریکة نور از تعداد بی شماری .................... تشکیل شده است. . 13

آیا می توان پرتو نور را به طور جداگانه ایجادکرد؟ . 14

یک باریکة نور می تواند شامل چه چیزهایی باشد؟ . 15

برای تولید باریکة نور از چه وسیله ای می توان استفاده کرد؟ . 16

هنگام کار با لیزر به چه مواردی باید توجه کرد؟ . 17

مسیر انتشار نور چگونه است؟ . 18
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مثالی بزنید که انتشار نور به خط راست را نشان دهد؟ . 19

وسیله ای را نام ببرید که در آن از انتشار نور در خط راست برای تهیه تصویر استفاده می شود؟ . 20

اجزای یک دوربین روزنه ای چیست؟ . 21

سایه چگونه تشکیل می شود؟

)امتحانی( . 22 جسم شفاف را تعریف کنید.�

چند جسم شفاف نام ببرید. . 23

)امتحانی( . 24 جسم کدر را تعریف کنید.�

چند جسم کدر نام ببرید. . 25

)امتحانی( . 26 جسم نیم شفاف را تعریف کنید.�

یک جسم نیمه شفاف نام ببرید. . 27

)امتحانی( . 28 سایه چیست؟�

وضوح سایه در مرز آن به چه چیزی بستگی دارد؟ . 29

چگونه سایه ای با مرزهای واضح روی پرده تشکیل می شود؟ . 30

نیم سایه چگونه تشکیل می شود؟  . 31

نام دیگر خورشید گرفتگی چیست؟ . 32

)امتحانی( . 33 خورشیدگرفتگی چگونه به وجود می آید؟�

نام دیگر ماه گرفتگی چیست؟ . 34

ماه گرفتگی چگونه به وجود می آید؟ . 35

آیا می توان در هنگام خورشیدگرفتگی به طور مستقیم به خورشید نگاه کرد؟ چرا؟ . 36

بازتاب نور

بازتاب نور را تعریف کنید؟ . 37

)امتحانی( . 38 بازتاب منظم چیست؟ �

بازتاب نامنظم چیست؟ . 39

در کدام یک از شکل های زیر بازتاب منظم و در کدام یک بازتاب نامنظم است؟ . 40

(ب)

تابش پرتوهاي بازتاب پرتوهاي

(الف)

تابش پرتوهاي بازتاب پرتوهاي

قانون بازتاب نور

زاویة تابش چیست؟ . 41

)امتحانی( . 42 زاویة بازتاب چیست؟�

)امتحانی( . 43 قانون بازتاب نور چیست؟�

تصویر در آینة تخت

چگونه تصویر یک جسم در آینه تخت دیده می شود؟ . 44

چرا گفته می شود که تصویر در آینه تخت مجازی است؟ . 45

پیرابین یا پیرامون نما چیست؟ . 46
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در پیرابین از چند آینة تخت استفاده می شود؟ . 47

اندازة تصویردر آینة تخت چگونه است؟  . 48

آینه های کروی

منظور از آینه های کروی چیست و اندازة تصویر در این آینه ها چگونه است؟ . 49

آینه های کروی را نام ببرید؟ . 50

ویژگی  ظاهری آینة کاو چیست؟ . 51

)امتحانی( . 52 ویژگی ظاهری آینة کوژ چیست؟ �

آینه های کاو

به کمک کدام آینه می توان تصویری حقیقی از خورشید ایجاد کرد؟ . 53

هرگاه جسمی در فاصلة دوری از یک آینه مقعر قرارداشته باشد پرتوهایی که از آن جسم به سطح آینه می تابند، چگونه خواهد بود؟ . 54

اگر یک دسته پرتو موازی به آینة مقعر بتابد پس از برخورد به آینه چگونه بازتاب می شوند؟ . 55

تصویری که از یک جسم دور در کانون آینة مقعر تشکیل می شود، چه ویژگی دارد؟ . 56

یکی از کاربردهای آینة مقعر را بگویید. . 57

اگر جسمی بین آینه و کانون آینة مقعر باشد، تصویرش چگونه خواهد بود؟ . 58

آینه های کوژ

وقتی پرتوهای موازی نور به سطح آینة کوژ بتابد، چگونه بازتاب می شوند؟ . 59

)امتحانی( . 60 منظور از کانون مجازی آینه کوژ چیست؟�

)امتحانی( . 61 فاصلة کانونی چیست؟�

آینة کوژ در چه جاهایی کاربرد دارد؟ . 62

پرسش های مفهومی

چگونگی به وجود آمدن نیم سایه را با رسم شکل نشان دهید. . 63

اگر قطر جسم کدر و منبع نور گسترده هم اندازه باشد آن گاه:  . 64
 اندازه ی سایه چگونه است؟

بـ با نزدیک شدن جسم به منبع نور اندازه ی سایه و نیم سایه چه تغییری می کند؟
پـ با دورتر شدن جسم از منبع نور اندازه ی سایه و نیم سایه چه تغییری می کند؟

اگر قطر جسم کدر کوچک تر از منبع نور گسترده باشد: . 65
 اندازه ی سایه چگونه خواهد بود؟

بـ با نزدیک شدن جسم به منبع نور اندازه ی سایه و نیم سایه چه تغییری می کند؟
پـ با دور شدن جسم از منبع نور اندازه ی سایه و نیم سایه چه تغییری می کند؟

اگر قطر جسم کدر بزرگ تر از منبع نور گسترده باشد: . 66
 اندازه ی سایه چگونه خواهد بود؟

بـ با نزدیک شدن جسم به منبع نور اندازه ی سایه و نیم سایه چه تغییری می کند؟
پـ با دور شدن جسم از منبع نور اندازه ی سایه و نیم سایه چه تغییری می کند؟

از جسمی به طول 10cm سایه ای به طول 18cm روی پرده تشکیل می شود؛ اگر فاصلة جسم تا منبع نور 20cm باشد، فاصلة منبع نور تا پرده چقدر است؟  . 67

از جسمی به طول 2cm، سایه ای به طول 8cm روی پرده تشکیل می شود؛ اگر فاصلة جسم تا منبع نور 20cm باشد، فاصلة جسم تا پرده چقدر است؟   . 68
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اگر فاصلة بین چشمة نور و پرده 1m باشد و قرص کدری به قطر 10cm در وسط چشمة نور و پرده به طور موازی قرار گرفته باشد، قطر سایه چقدر  . 69
خواهد بود؟

2 باشدمساحت سایة آن چقدر است؟   . 70 2
cm جسمی به فاصلة 1m از منبع نقطه ای نور و به فاصلة 50cm از دیواری به موازات آن قرار دارد، اگر مساحت جسم

جسم کدری بین منبع نقطه ای نور و پرده قرار دارد، اگر طول سایة آن 3 برابر طول جسم و فاصله ی جسم از پرده 40cm باشد، موارد زیر را بدست آورید: . 71
 فاصلة جسم از منبع نور
بـ فاصلة پرده از منبع نور

72 . 20 درشکل روبه رو اندازة زاویة بازتاب چند درجه است؟ 

اندازة زاویة تابش در آینة تختی 30 درجه است اگر آینه در جهت حرکت عقربه های ساعت )ساعتگرد( به اندازة 10 درجه بچرخد، اندازة زاویة بازتاب  . 73

30
چقدر خواهد شد؟ 

زاویة بازتابش در آینة تختی 59 درجه است. زاویه ایی که پرتو تابش با آینه می سازد چقدر است؟  . 74

75 . 

100 30
(1) آ�نۀ

(2) آ�نۀ

در شکل روبه رو زاویة تابش در آینه دوم چند درجه است؟ 

در شکل روبه رو مسیر نور را باتعیین زاویة تابش و بازتابش مشخص نمایید. . 76

130
15

(1) آ�نۀ

(2) آ�نۀ

 
اگر زاویة بین دو آینة تخت متقاطع به ترتیب 30، 60، 90 درجه باشد، تعداد تصاویری که از یک جسم بین آن دو آینه به وجود می آید را به دست آورید.  . 77

2m به آینه نزدیک می شود سرعت تصویرش در آینه چه تغییری می کند؟ . 78
s

جسمی با سرعت 

به آینه نزدیک شود، پس از یک ثانیه تصویرش در چه فاصله ای از آینه  . 79 1m
s

جسمی در فاصلة 4m از آینة تختی قرار دارد اگر جسم با سرعت 

قرار می گیرد؟

2m به یک جسم ساکن نزدیک می شود، سرعت تصویرش در آینه چه تغییری می کند؟  . 80
s

آینه ای با سرعت 

4m به طرف جسم می آید، سرعت تصویررا محاسبه کنید. . 81
s

به طرف آینه حرکت می کند و آینه با سرعت  3m
s

جسمی با سرعت

از یکدیگر دور شوند، سرعت تصویر چقدر خواهد شد؟ . 82 4m
s

اگر جسم و آینه با سرعت 

اگر جسمی در خارج از کانون آینة کاو قرار داشته باشد با رسم شکل نشان دهید:  . 83
 تصویرش  در کجا تشکیل می شود؟

بـ ویژگی های این تصویر چیست؟

اگر جسمی برروی مرکز آینة کاو قرار داشته باشد. . 84
 تصویرش در کجا تشکیل می شود؟  با رسم شکل نشان دهید.

بـ ویژگی های تصویر را بنویسید.
پـ یک مثال از کاربرد این حالت بنویسید.

وقتی جسمی بین کانون و مرکز آینة کاو واقع شود، تصویرش در کجا تشکیل می شود؟ ویژگی های تصویر را بنویسید؟ . 85

وقتی جسمی برروی کانون آینة کاو قرار داشته باشد، تصویرش در کجا تشکیل می شود؟ . 86

وقتی جسمی در فاصلة کانونی آینة کاو واقع شود، تصویرش در کجا تشکیل می شود؟ ویژگی های این تصویر چیست؟  . 87
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شمعی به فاصلة 60cm از آینه تختی قرار دارد:  . 88
 فاصلة شمع تا تصویر چند سانتی متر است؟

بـ اگر شمع به اندازة 20cm از آینه دور شود تصویر چقدر جابه جا می شود؟ در این حالت فاصلة شمع تا تصویر جدید چقدر است؟

89 . 
35

110 (1)

(2)

(3)

با توجه به قانون بازتاب نور، امتداد پرتو تابش را رسم کرده و اندازة زاویة بازتاب را در آینة 3 بدست آورید. 

رنگین کمان چگونه به وجود می آید؟ . 90

پرسش های چهار گزینه ای

کدام گزینه شرط دیدن یک جسم را درست بیان می کند؟ . 91

2 از آن جسم نور به چشم ما برسد 1 آن جسم حتماً منیر باشد  

4 همه موارد 3 آن جسم حتماً در مقابل چشمان ما قرار داشته باشد. 

کدام یک از اجسام زیر منیر است؟ . 92

4 زهره 3 ستارة قطبی  2 مریخ  1 ماه 

کدام یک از پدیده های زیر را به کمک این اصل که نور به خط راست منتشر می شود، می توان اثبات کرد؟ . 93

4 همه موارد 3 کسوف  2 خسوف  1 تشکیل سایه  

باریکة نور چیست؟ . 94

4 یک شعاع نور 3 مجموعه ای از پرتوهای نور   2  پرتو نور جهت دار  1 یک پرتو نور 

اگر ماه بین زمین و خورشید در یک راستا قرار گیرند، کدام پدیدة زیر اتفاق می افتد؟ . 95

4 شفق و فلق 3 ماه گرفتگی  2 کسوف  1 خسوف 

برگشت نور از سطح یک جسم چه می نامند؟ . 96

4 قانون بازتاب 3 بازتاب منظم  2 بازتاب نور  1 سایه 

علت دیدن اجسام درون آینه چیست؟ . 97

4 آینه منیر است 3 نور به خط راست منتشر می شود  2 بازتاب منظم  1 بازتاب نامنظم 

اگر زاویة تابش در یک آینه تخت، صفر درجه باشد، اندازه زاویه ی بازتاب چند درجه خواهد بود؟  . 98

4 30 درجه 3 صفر درجه  2 180 درجه  1 90 درجه 

کدام ویژگی زیر مربوط به تصویر در آینه تخت می باشد؟ . 99

4 تصویر کوچکتر از جسم 3 تصویر حقیقی  2 برگردان جانبی  1 بزرگتر از جسم 

کدام یک از آینه های زیر در پریسکوپ استفاده می شود؟ . 100

4 آینة محدب 3 آینة تخت  2 آینة کاو  1 آینة کوژ 

وقتی به دیوار سفید نگاه می کنیم، تصویر خودمان را در دیوار نمی بینیم، علت چیست؟ . 101

4 جذب نور 3 شکست نور  2 بازتاب نامنظم نور  1 بازتاب منظم نور 

کدام ویژگی زیر مربوط به آینة کاو نمی باشد؟ . 102

4 تصویر مجازی 3 کانون حقیقی  2 کانون مجازی  1 تصویر حقیقی 

کدام ویژگی زیر مربوط به آینة کوژ نمی باشد؟ . 103

4 تصویر مستقیم 3 تصویر حقیقی  2 تصویر مجازی  1 تصویر کوچکتر از جسم 
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به کمک کدام آینه می توان تصویر حقیقی از خورشید ایجاد کرد؟ . 104
4 آینه تخت 3 آینه محدب  2 آینه کوژ  1 آینه کاو 

آینة کاو در کدام مورد زیر استفاده می شود؟ . 105
4 پیرابین 3 فروشگاه های بزرگ  2 پیچ جاده ها  1 دندان پزشکی 

کدام یک از اجسام زیر کدر است؟ . 106
4 کاغذ پوستی 3 آینه  2 شیشة مات  1 آب حوض 

اگر قطر جسم کدر کوچک تر از منبع نور گسترده باشد، در کدام حالت زیر سایه بزرگ تر می شود؟ . 107
2 زمانی که جسم کدر از منبع نور دور سپس به آن نزدیک می شود. 1 زمانی که جسم کدر از منبع نور دور باشد. 

4 گزینة 2 و 3 3 زمانی که جسم کدر به منبع نور نزدیک باشد 

به روشنایی آسمان قبل از طلوع خورشید چه می گویند و علت آن چیست؟  . 108
2 شفق - بازتاب منظم نور 1 شفق - بازتار نامنظم نور  

4 فلق - بازتاب منظم نور 3 فلق - بازتاب نامنظم نور  

به روشنایی آسمان بعد از غروب خورشید چه می گویند و علت آن چیست؟  . 109
2 شفق - بازتاب منظم نور 1 شفق - بازتاب نامنظم نور  

4 فلق - بازتاب منظم نور 3 فلق - بازتاب نامنظم نور  

اگر فاصلة جسمی تا آینة تخت 35 سانتی متر باشد، فاصله تصویر تا جسم چند سانتی متر خواهد بود؟ . 110
 20 10− cm  4   20 20− cm 3   35 35+ cm 2  20cm 1

d به آینه نزدیک کنیم در آن صورت فاصلة تصویر تا آینه چه مقدار خواهد شد؟  . 111
2

اگر جسمی را به اندازة 
d
4

 4  2d 3  2
2
d  2  d

2
 1

در شکل اندازة زاویة تابش چه مقدار است؟  . 112

10  80  2    90  1

20  4   70  3

40 است، زاویه ای که پرتو تابش با آینه می سازد چند درجه است؟  . 113 زاویة بازتابش در آینة تختی 
90  4  140  3  50  2  40  1

30 می باشد، اندازة زاویة بین پرتو تابش و بازتابش چند درجه خواهد بود؟ . 114 در بازتاب نور از یک آینة تخت، زاویه ای که پرتو بازتابش با آینه می سازد
110  4  120  3  60  2  30  1

در پیرابین زاویة هر آینه تخت با بدنة دستگاه چند درجه است؟  . 115
30  4  45  3  60  2  90  1

کدام یک از گزینه ها میدان دید سه آینة کوژ، کاو و تخت را با هم درست مقایسه می کند؟  . 116
4 تخت > کاو > کوژ   3 کاو > تخت > کوژ  2 کوژ > تخت > کاو   1 تخت > کوژ > کاو 

مقدار زاویة A در شکل مقابل چند درجه است؟ . 117

35

A

2 35 درجه  1 55 درجه  

4 45 درجه 3 70 درجه  

چرا در هر ماه قمری ماه گرفتگی )خسوف( صورت نمی گیرد؟  . 118
1 کره ماه کوچک تر از زمین است.

2 مسیر حرکت ماه به دور زمین مخالف جهت حرکت زمین به دور خورشید  است.

3 مدار حرکت زمین به دور خورشید بیضی است.

4 مدار حرکت ماه به دور زمین با مدار زمین به دور خورشید در یک امتداد نیست.



140

هشتمعلوم

زاویة یک جسم با آینه 50 است زاویة  این جسم با تصویرش چند درجه است؟ . 119
4 100 درجه 3 50 درجه  2 25 درجه  1 صفر درجه 

کدام یک از موارد زیر صحیح است؟  . 120
1 زاویة تابش در آینة کوژ بزرگ تر از زاویة بازتاب است.

2 زاویة تابش و بازتاب درهمه آینه ها برابر است.

3 زاویة بازتاب در آینة کاو کوچک تر از زاویة تابش است.

4 طبق قانون بازتاب فقط در آینة تخت زاویة تابش با زاویة بازتاب برابر است.

اگر روزنه ای که نور از آن عبور می کند خیلی کوچک باشد چشمة نور .................... و اگر روزنه کوچک نباشد چشمة نور .................... تشکیل می شود. . 121
4 مستقیم ـ گسترده 3 نقطه ای ـ گسترده  2 گسترده ـ نقطه ای  1 مستقیم ـ نقطه ای 

وقتی چشمة نور بزرگ باشد .................... تشکیل می شود ولی اگر چشمة نور خیلی کوچک باشد .................... تشکیل می گردد. . 122
2 سایه و نیم سایه ـ سایه و نیم سایه  1 سایه و نیم سایه ـ سایه  

4 سایه ـ سایه و نیم سایه  3 سایه ـ سایه  

جسم کدری به طول 20cm را به فاصله 80cm از منبع نوری قرار می دهیم، اگر فاصلة سایه تا منبع نور 1/6m باشد طول سایه و بزرگنمایی را محاسبه کنید. . 123

 2 20, cm  4   2 40, cm  3   1
2
40, cm  2   1

2
20, cm 1

در پرسش قبل اگر جسم را به منبع نور نزدیک تر کنیم، فاصلة سایه تا منبع چه تغییری می کند؟ . 124
4 بستگی به فاصلة جسم دارد. 3 کم تر می شود  2 تغییری نمی کند  1 بیش تر می شود 

اگر بخواهیم سایة جسم کدری را که بزرگ تر از منبع نور است بزرگ تر سپس کوچک تر کنیم باید .................... . . 125
2 نور را از جسم دور و سپس نزدیک  کنیم 1 جسم را به منبع نور نزدیک  سپس دور کنیم 

4 نور را به جسم نزدیک  سپس جسم را به نور نزدیک کنیم. 3 جسم را از منبع نور دور سپس نزدیک کنیم 

جسمی بین دو آینة تخت واقع است فاصلة جسم تا آینة )1( 20cm و فاصلة آن تا آینة )1m )2 است. جسم را به کدام آینه و چقدر باید نزدیک کنیم  . 126
تا فاصلة جسم و تصویر در هر دو آینه یکسان شود؟ 

60cm 4 به آینة )2( و   40cm 3 به آینة )2( و   0/4m 2 به آینة )1( و  0/6m 1 به آینة )1( و

اگر فاصلة شما تا آینة تختی 1 متر و 4 سانتی متر باشد، چقدر باید به طرف آینه نزدیک شوید تا فاصلة شما را تصویرتان 3cm شود؟ . 127
101cm 4  138/5cm 3  1/025m 2  1/5cm 1

کدام یک از انواع آینه در دندان پزشکی، چراغ جلو اتومبیل و چراغ قوه مورد استفاده قرار می گیرد؟ . 128
4 کاو، کوژ و کوژ 3 کوژ، کاو و کوژ  2 کاو، کاو و کاو  1 کوژ، کاو و کاو 

کدام یک از انواع آینه در پیچ جاده ها، بغل اتومبیل و داخل اتومبیل مورد استفاده قرار می گیرد؟ . 129
4 کاو، کوژ و کاو 3 کوژ، کوژ و کوژ  2 کاو، کوژ و کوژ  1 کوژ، کاو و کاو 

در یک آینة کاو اگر جسم روی مرکز آینه قرار گرفته باشد، تصویر .................... است. . 130
2 مستقیم، به اندازه جسم و حقیقی 1 وارونه، کوچک تر و حقیقی  

4 وارونه، کوچک تر و مجازی  3 وارونه، به اندازة جسم و مجازی 

آینه های .................... نور بازتابش را دریک نقطه متمرکز می کنند و در آینه های .................... کانون حقیقی است. . 131
4 کوژ - کوژ 3 کوژ - کاو  2 کاو - کوژ  1 کاو - کاو 

در یک آینة کاو اگر جسم در فاصلة کانونی آینه قرار گرفته باشد، تصویر .................... می باشد. . 132
2 کوچک تر، مستقیم، مجازی و دورتر 1 بزرگ تر، مستقیم، مجازی و دورتر از آینه 

4 بزرگ تر، وراونه، مجازی و دورتر از آینه 3 کوچک تر، وارونه، حقیقی و نزدیک تر 

در یک آینه کوژ تصویر همیشه .................... است. . 133
C و F 2 حقیقی، کوچک تر، مستقیم و بین  C و F 1 مجازی، کوچک تر، مستقیم و بین

4 مجازی، کوچک تر، مستقیم و در فاصله کانونی 3 حقیقی، کوچک تر، مستقیم و در فاصله کانونی 
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یک آینة کوژ به شعاع انحنای m 1 در اختیار داریم، تصویری که این آینه از یک جسم حقیقی تشکیل می دهد .................... است. . 134
2 بزرگ تر، وارونه و در فاصله کانونی 1 بزرگ تر، مستقیم و در فاصله کانونی 

4 کوچک تر، مستقیم و در فاصله کانونی 3 کوچک تر، وارونه و در فاصله کانونی 

جسمی در فاصلة cm 20 از آینة کاوی به شعاع انحنای cm 50 قرار دارد، تصویر جسم .................... است. . 135
2 بزرگ تر، مستقیم و مجازی 1 کوچک تر، مستقیم و حقیقی 

4 کوچک تر، وارونه و مجازی 3 بزرگ تر، وارونه و حقیقی  

در آینة تخت اگر شخصی cm 50 به آینه نزدیک شود، چند سانتی متر به تصویرش نزدیک می شود؟   . 136
cm50 4  cm200 3  cm100 2  cm25 1

اگر در یک آینه مشخصات تصویر حقیقی و کوچک تر از جسم باشد و نسبت به آینه وارونه باشد، آینه .................... است. . 137
4 کاو 3 محدب  2 کوژ  1 تخت 

پرتو تابش را با چه زاویه ای به آینة تختی بتابانیم تا زاویة تابش و زاویة بازتابش و زوایایی که پرتوهای تابش و بازتابش با سطح آینه می سازند همگی  . 138
مساوی هم باشند؟ 

22 5/   4  45  3  40  2   90  1

در یک آینة کاو اگر جسم روی کانون قرار گرفته باشد تصویر .................... تشکیل می شود.  . 139
4 حقیقی و در بی نهایت 3 حقیقی و روی مرکز  2 مجازی و روی مرکز  1 مجازی و در بی نهایت 

دو آینة تخت متقاطع از یک جسم 11 عدد تصویر قابل رویت ایجاد می کند زاویة بین دو آینه چند درجه است؟ . 140
45 4  60 3  36 2  30 1

مداد AB مقابل آینه ای مطابق شکل زیر قرار گرفته است. زاویة بین راستای مداد و تصویر آن در آینه چند درجه است؟ . 141
60 1

30
B

A  120 2

90 3

30 4

در شکل مقابل کدام پرتو سبب دیده شدن کتاب می شود؟ . 142
1 1

2

1

3
 2 2

3 3

4 2 و 3

در چه حالتی تصویر مجازی یک جسم در آینة مقعر تشکیل می شود؟ . 143
2 وقتی جسم کمی دورتر از فاصلة کانونی باشد.  1 وقتی جسم در فاصلة خیلی دور از آینه قرار می گیرد. 

4 وقتی جسم در فاصلة کانونی باشد.  3 وقتی جسم در کانون آینه قرار داشته باشد.  
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