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  )بسمه تعالي(

  شامل نوري منابع

 كه نوري دهيم مي قرار شده ايجاد آن در ريزي شكاف كه كدري صفحه معمولي المپ مقابل در  :اي نقطه نور منبع -الف

  باشد مي اي نقطه نور منبع حكم ودر بوده واگرا شده خارج روزنه اين از

 منبع داريم بر را صفحه اصال يا كنيم بزرگتر يعني برداريم را اي نقطه نور منبع مقابل شكاف هرگاه :گسترده نور منبع ـ ب

  است گسترده نور

     نور باريكه

 مي خارج آن از كه نوري دهيم قرار شده ايجاد آن در باريكي شكاف كه كدري صفحه اي نقطه نور منبع مقابل در هرگاه

  باشد مي نور باريكه شود

   نور پرتو

  ناميم مي نوري پرتو يا نوري شعاع دهيم مي نمايش دار جهت راست خط صورت به كه نور ريز بينهايت باريكه

  �كند مي سير راست خط به نور كند مي ثابت كه هايي پديده�

  )گرفتگي ماه(خسوف -)گرفتگي خورشيد(كسوف ـ سايه نيم - سايه

   سايه

  كند نمي دريافت را نوري هيچگونه نور منبع از كه كدر جسم پشت تاريك فضاي

   باشد بزرگ كدر جسم ابعاد - ب               باشد اي نقطه نور منبع -  الف              : سايه تشكيل شرايط

  است شده ايجاد اي نقطه منبع اثر در گه اي سايه ويژگيهاي�

                                                                                                                                       است يكنواخت نقاط تمام در تاريكي -  الف

  دارد قرار كامل وروشنايي كامل سايه بين مشخصي مرز -  ب

  باشد كوچك كدر جسم ابعاد - ب                باشد گسترده نور منبع - الف           سايه نيم تشكيل شرايط

   آيد مي وجود به گسترده نور منبع اثر در كه سايه ويژگيهاي�

  آورد مي وجود به را وسايه بوده يكنواخت مركز در تاريكي - الف
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 وروشنايي كامل سايه بين مرز كه طوري به شود مي تبديل روشنايي به تدريج به و شود مي رنگ كم تدريج به سايه - ب

  باشد مي نيمسايه كامل

     وكلي جزيي گرفتگي خورشيد

 خورشيد نور رسيدن مانع صورت اين در گيرد قرار وخورشيد زمين بين وماه گيرند قرار امتداد يك در وزمين ؛ماه خورشيد

 نيمسايه در كه وساكنيني كلي را گرفتكي  خورشيد برند مي سر به ماه كامل سايه در كه زمين روي وساكنين شده زمين به

  داشت خواهند جزيي را گرفتگي خورشيد برند مي سر به ماه

   حلقوي گرفتگي خورشيد

 سايه صورت اين  در گيرد قرار زمين به نسبت خود فاصله دورترين در ماه و باشد دادن رخ حات در كسوف پديده هرگاه

 دايره حالت ماه مدار چون داشت خواهند را خورشيد از نوراني حلقه زمين روي وساكنين نرسيده زمين سطح به ماه كامل

   ندارد كامل

  )  گرفتگي ماه(خسوف

 شده ماه سطح به خورشيد نور رسيدن گيردومانع  قرارمي وماه خورشيد بين زمين بوده امتداد يك در وماه خورشيد،زمين

  بينند مي تيره را برندماه مي سر به درشب كه زمين روي وساكنين

  است ماه از بزرگتر زمين چون باشد مي خورشيد از تر طوالني ماه گرفتگي زمان مدت

  :شوند مي تقسيم دست دو به نوري لحاظ از اجسام

  خورشيدوستارگان مانند باشد داشته نور خود از :منير

  ماه مانند كنند مي استفاده منير اجسام نور واز نداشته نوري ازحود:غيرمنير

  برسد ما چشم به نور جسم ان از كه است اين اجسام ديدن شرط

  نور وانعكاس عبور لحاظ از اجسام

  وهوا شيشه مانند.ميشود ديده وضوح به آنها پشت واجسام داده عبور خود از خوبي به را نور:  شفاف - الف

  مه مانند.شود نمي ديده آنها پشت در اجسام ولي داده عبور خود از را نور: شفاف نيمه - ب

  وميز آيينه مانند ميكند منعكس بلكه دهد نمي عبور خود از را نور: كدر - ج

    نور تابش باز

  گويند نور بازتابش را كدر اجسام روي از نور بازگشت
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  نور بازتابش انواع

     منظم – الف

  شود مي بازتابش موازي بتابانيم آن به موازي نور پرتو دسته يك اگر طوري به وصيقلي صاف اجسام روي از نور بازتابش

  آيينه مانند

      منظم نا -ب

 بلكه شود نمي تابش باز موازي بتابانيم آن به موازي پرتو دسته يك اگر كه غيرصيقلي ناصاف اجسام روي از نور بازتابش

  شود مي پخش جهات تمام در

    آينه

  نامند مي تخت را آينه باشد تحت سطح اگر شود مي ناميده آينه كند منعكس را شده تابيده اشعه بتواند كه سطحي هر

      تابش زاويه

  نامند مي تابش زاويه شود مي ساخته تماس نقطه در آينه سطح بر عمود خط و شعاع بين كه اي زاويه

    بازتابش زاويه

  نامند مي بازتابش زاويه شود مي ساخته تابش نقطه در آينه سطح بر عمود خط و بازتابش شعاع بين كه اي زاويه

    تابش باز قوانين

    واقعند صفحه يك در هرسه تابش نقطه در عمود خط و بازتابش ،پرتو تابش پرتو -  الف

  بازتابش زاويه با است برابر همواره تابش زاويه - ب

  جسم اندازه هم و مجازي مستقيم تصويري باشد آن مقابل در كه جسم هر از تخت آينه  تخت آينه در تصوير�

  آينه به نسبت است جسم قرينه كه دهد مي تشكيل

 حقيقي تصوير ولي باشد آمده وجود به بازتابش اشعه امتداد برخورد از كه است تصويري مجازي تصوير:  �تذكر�

  است شده تشكيل بازتابش اشعه خود برخورد از كه است تصويري

 مي آينه ميدان شود  ديده آينه در ناظر توسط فضا دراين واقع اجسام تصوير كه را آينه مقابل فضاي از ديدقسمتي ميدان

 كرده وصل آينه هاي لبه به تصوير محل از و مشخص آينه در را چشم تصوير بايد آينه ميدان كردن مشخص براي نامند

  دهيم امتداد
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   حقيقي پرتو

      كرد ولمس مشاهده آنهارا توان ومي دارد قرار آيينه جلوي در كه تابشي باز پرتوهاي

   مجازي پرتو

  دهيم مي نمايش چين نقطه وبه است آيينه پشت در رسد مي نظر به كه بازتابشي پرتوهاي امتداد

   حقيقي تصوير

  انداخت پرده روي توان ومي آمده وجود به آيينه جلوي در حقيقي بازتابش پرتوهاي تالقي از كه تصويري

   مجازي تصوير

  انداخت پرده روي توان نمي و دارد وجود آيينه پشت در رسد مي نظر به  مجازي بازتابش پرتوهاي تالقي از

   ها آيينه انواع

  است شده ماليده جيوه آن طرف يك كه صافي شيشه تخت ي نهيآ )الف

  است شده ماليده جيوه آن طرف يك كه اي شيشه كره يك از قسمتي كروي ي نهيآ )ب

 محدب كوژيا باشد شده ماليده جيوه آن داخلي قسمت واگر مقعر يا كاو آيينه باشد شده ماليده جيوه آن بيروني قسمت اگر

  است

    مركزآيينه

  ناميم مي آينه شعاع را كره وشعاع است شده انتخاب آينه عنوان به آن از قسمتي كه هايي كره مركز

   اصلي شعاع يا محور

 بقيه نامندو مي اصلي محور را آينه تقارن محور آنها بين در نامندكه مي آينه محور كند مي وصل آينه رابه آينه مركز كه خطي

   فرعي محور را ها محور

   راس نقطه

  مينامند آينه راس آينه با را اصلي محور برخورد محل

   كاو آينه اصلي كانون

 مي هم به اصلي محور روي يك در تابش باز پرتوهاي كند برخورد كاو آينه به اصلي محور با موازي پرتو دسته يك اگر نقطه

  مينامند اصلي كانون را نقطه آن كه رسند
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   كوژ آينه اصلي كانون

 ميرسند هم به اصلي محور برروي تابش باز پرتوهاي امتداد كند برخورد كوژ آينه اصلي محور با موازي پرتو دسته يك اگر

  .نامند مي كوژ آينه اصلي كانون را نقطه آن كه

  است مجازي كوژ وآينه حقيقي كاو آينه اصلي كانون  �:توجه�

   كانوني فاصله

 است آينه شعاع نصف تقريبا كه نامند مي كانوني فاصله را اصلي كانون تا راس فاصله

   كروي هاي آينه در كانون رسم

 تا پرتوها فاصله چه هر كه است نقطه چندين نقطه يك جاي به آن كانون بزرگ دهانه به كروي هاي آينه در بزرگ دهانه با

  است نزديكتر آينه به آن كانون باشد دور آينه محور

    شلجمي كاو هاي آينه در كانون رسم

  شود مي استفاده اتومبيل جلوي چراغهاي براي اغلب و است نقطه يك فقط كانون آينه اين در

  .است صادق نيز كروي هاي آينه در نور بازتابش قوانين توجه

 )هستند صفحه يك در عمود خط با و برابر تابش باز زاويه با تابش زاويه(

  مقعر آينه در مشخص شعاعهاي تابش باز

  گذرد مي كانون از آن تابش باز باشد اصلي محور موازي تابش پرتو اگر - الف

  است اصلي محور موازي آن بازتابش بگذرد كانون از تابش پرتوي اگر  -ب

  است خودش روي آن بازتابش بگذرد مركز از تابش پرتو اگر - ج

  ميكند بازتابش دار زاويه كند برخورد راس نقطه به اصلي بامحور دار زاويه تابش پرتو اگر - د

  مقعر آينه در تصوير رسم

  انتخاب را فوق نورهاي از مشخص نور دو توان مي مقعر آينه در تصوير رسم براي

  آورد دست به را تصوير محل و كرده

  كانوني فاصله در    Pو   Fبين شي -1

 شي از بزرگتر - د             مستقيم - ج           مجازي - ب           آينه پشت - الف                 :  تصوير
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  كانون در شي -2

  بينهايت در                : تصوير

  )آينه مركز(   C و) كانون(   Fبين شي -3

  شي از بزرگتر - د                وارونه - ج                 حقيقي - ب           وبينهايت مركز بين - الف              :تصوير

   Cمركز در شي -4

  ازشي خود برابر - د                وارونه - ج                حقيقي – ب                                C در - الف              : تصوير

    فاصله از خارج در شي -5

   كوچكترازشي - د                وارونه -  ج                حقيقي - ب                        Fو  C  بين - الف               :تصوير

  )دور خيلي( بينهايت در شي -6

    كوچكترازشي  - د                 وارونه -  ج               حقيقي – ب                      F  كانون در - الف              : تصوير 

  محدب اينه در تصوير

  دشو مي استفاده زير مشخص شعاعهاي از تصوير رسم براي محدب آينه در

  كند عبور كانون از آن امتداد كه شود مي منعكس طوري بتابد اصلي محور موازي كه شعاعي - الف

  شود مي منعكس خودش روي بر كند عبور مركز از آن امتداد كه شعاعي - ب

  شود مي منعكس اصلي محور موازي بگذرد كانون از آن امتداد كه شعاعي - ج

  گردد مي بر اصلي محور به نسبت خود قرينه بتابد راس به كه شعاعي - د

 كانوني فاصله در آينه پشت جسم از كوچكتر - مستقيم - مجازي تصويري باشد كه اي فاصله هر در جسم محدب آينه در

  شود مي تشكيل

 آينه سطح تا بينهايت از جسم اگر شود مي تشكيل كانوني سطح در تصوير باشد دور خيلي فاصله در جسم اگر�:تذكر�

  كند مي حركت آينه تا كانون از تصوير شود نزديك آن به

  وسيع ديد ميدان -ب                     مستقيم تصوير -الف                 محدب هاي آينه كاربرد علت

  است تري دور فاصله در شئ رسد مي نظر به دهد مي نشان كوچكتر را تصور چون  محدب آينه عيب 

      آينه ديد ميدان
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  .شود مي ديده آينه در چشم توسط كه آينه جلوي فضاي

  آينه تا چشم فاصله -ج        آينه اندازه -ب         آينه نوع -الف                    ديد ميدان در مؤثر عوامل

 پيچ در نقليه وسايل آينه ساخت براي محدب آينه از بنابراين است بيشتر تخت آينه از محدب آينه ديد ميدان:�توجه�

  .شود مي استفاده جاده تند

 توسط استاد محمد امين فريدون نژادتاليف 
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