
درسخالصه درس هفتم

براى دیدن هر جسمى به نور نیاز داریم. شرایط دیدن اجسام:
1) نور به اندازه کافى بتابد.

2) نور به جسم برخورد کند و مانعى وجود نداشته باشد.
3) نور پس از برخورد از جسم به چشم ما برسد.

4) چشم سالم و باز داشته باشیم.
اجسامى که از خود نور دارند، منبع نور نامیده مى شوند. منابع نور مى توانند طبیعى یا مصنوعى باشند. 

منبع نور طبیعى: آنچه از خود به طور طبیعى نور دارد. مثل خورشید، ستارگان، کرم شب تاب.
منبع نور مصنوعى مثل چراغ قوه، المپ روشن، شمع، ستارگان و ماه که نور خود را از خورشید مى گیرد.

انواع بازتابش:
بازتابش منظم: وقتى نور به یک سطح صاف و صیقلى مثل آینه مى تابد بازتابش منظم دارد. مانند: آینه یا آب 

راکد
بازتابش نامنظم: وقتى نور به یک سطح ناصاف و غیرصیقلى مثل آلومینیوم چروك شده مى تابد بازتابش 

نامنظم دارد.
براى این که جسمى دیده شود، باید به آن نور بتابد. نورى که به جسم مى تابد، از سطح آن بازتابش مى کند. 

اگر نوربازتابش شده به چشم ما برسد، آن جسم را مى بینیم.



درسدرس:خالصهخالصه

درس هفتم: نور و مشاهده اجسام

بازتابش انواع آینه:
نور تابیده شده از جسم به آینه برخورد کرده به چشم ما مى رسد و ما مى توانیم تصویر را ببینیم. به همین 

دلیل است که تصویر جسم در آینه دیده مى شود.
الف) آینه ى تخت: از این آینه در آرایشگاه ها، چشم زیر دریایى، زیبابین، آینه کارى و ... استفاده مى شود.

ویژگى هاى تصویر در آینه تخت:
1) اندازه تصویر با اندازه جسم برابر است.

2) تصویر برگردان جانبى است: یعنى چپ و راست آن برعکس جسم است.
3) فاصله ى جسم تا آینه با فاصله ى تصویر تا آینه برابر است.

4) تصویر جسم مستقیم است.
5) تصویر جسم در آینه، مانند همان جسم است.

6) تصویر جسم مجازى است، یعنى تصویر در پشت آینه تشکیل مى شود.
ب) آینه محدب یا برآمده: از این آینه ها در بغل ماشین ها و سرپیچ جاده ها استفاده مى شود.

1) تصویر جسم در این آینه ها کوچک تر است.
2) وسعت دیدن در این آینه ها بزرگ تر است.

3) تصویر در آینه تشکیل شده و مجازى است.
4) تصویر به صورت مستقیم است.

ج) آینه مقعر یا فرورفته: از این آینه در داخل چراغ اتومبیل، دندان پزشکى، تهیه ى کوره آفتابى، نورافکن و 
چراغ قوه استفاده مى شود و ویژگى  تصویر آن ها به فاصله جسم تا آینه بستگى دارد. در صورت دیده شدن 

تصویر در آینه
1) تصویر جسم در این آینه ها بزرگ تر است.

2) تصویر به صورت مستقیم است.
3) تصویر به صورت مجازى است.

4) وسعت دید آن ها نسبت به آینه هاى محدب کوچک تر است.
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(روشنایى قلم- میاندوآب-  4 بار تکرار)- 91 براى دیدن اجسام چه شرایطى الزم است؟ 

 ---------------------------------------------------------------------------
(ایمان- شهربابک- 3 بار تکرار)- 92 چرا در شب که هوا تاریک است، نمى توانیم اجسام را ببینیم؟ 

 ---------------------------------------------------------------------------
(سیدقطب- هرمزگان- 3 بار تکرار)- 93 منبع نور چیست؟ انواع آن را نام برده و مثال بزنید. 

 ---------------------------------------------------------------------------
کدام یک از موارد زیر منبع نور نیست؟- 94

کرم شب تاب - عینک- خورشید- ماه- خودکار- چراغ قوه

 ---------------------------------------------------------------------------
چرا پلیس هاى راهنمایى و رانندگى در شب از جلیقه و کمربندهاى براق و سفید استفاده مى کنند؟- 95

 ---------------------------------------------------------------------------
(شهیدرحیم زاده- میاندوآب- 3 بار تکرار)- 96 بازتابش نور را تعریف کنید؟ 

 ---------------------------------------------------------------------------
(آرمان- اردبیل- 2 بار تکرار)- 97 انواع بازتابش را نام ببرید؟ 

 ---------------------------------------------------------------------------
عوامل مؤثر در بازتابش نور را بنویسید.- 98

 ---------------------------------------------------------------------------
کدام  شکل بازتابش منظم و کدام شکل بازتابش نامنظم است؟- 99

                               
     

 ---------------------------------------------------------------------------
با طراحى یک آزمایش بازتابش منظم و نامنظم را نشان دهید.- 100

 ---------------------------------------------------------------------------
(پیام هدایت - بم- 3 بار تکرار)- 101 انواع آینه ها را نام ببرید و مثال بزنید. 

 ---------------------------------------------------------------------------
(بحرااعلوم- تاکستان- 2 بار تکرار)- 102 در کدام آینه اندازه ى  تصویر برابر با جسم است؟ 

 ---------------------------------------------------------------------------
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آیا برخورد نور بازتابش شده از اجسام به چشم براى دیدن آن جسم الزم است؟- 91

 ---------------------------------------------------------------------------
در هنگام شب، نبودن نور ................... باعث ندیدن اجسام شود. (مى تواند/ نمى تواند)- 92

 ---------------------------------------------------------------------------
(بنت الهدى- چرام- 3 بار تکرار)- 93 دو منبع نور طبیعى و دو منبع نور مصنوعى نام ببرید. 

 ---------------------------------------------------------------------------
کدام یک منبع نور است؟ (چراغ قوه/ عینک) - 94

 ---------------------------------------------------------------------------
پارچه ى سفید بازتابش ................... نسبت به پارچه ى مشکى دارد.- 95

 ---------------------------------------------------------------------------
(سراى دانش نو- تفت- 3 بار تکرار)- 96 چه وقت بازتابش نور نامنظم است؟ 

 ---------------------------------------------------------------------------
اگر نور به یک سطح صاف و صیقلى مثل آینه برخورد کند، به طور ............ بازتاب مى شود.- 97

 ---------------------------------------------------------------------------
میزان بازتابش حاصل از هر جسم به  ................. و  ................. جسم وابسته است.- 98

 ---------------------------------------------------------------------------
بشقاب فلزى نور را .................... و سطح مقوا نور را ........................... بازتابش مى کند.- 99

 ---------------------------------------------------------------------------
اجسامى که نور را به صورت منظم بازتابش مى کنند، مانند  ................... عمل مى کنند.- 100

 ---------------------------------------------------------------------------
نوع آینه ى به کار رفته در هر یک از موارد را در جاى خالى بنویسید.- 101

الف) آینه آرایشگاه ...................
ب) آینه موجود در سرپیچ جاده ...................

ج) آینه دندانپزشک ...................
د) آینه موجود در بغل ماشین ...................

هـ) آینه داخل چراغ اتومبیل ...................

 ---------------------------------------------------------------------------
در آینه تخت فاصله جسم تا آینه با فاصله تصویر تا آینه .............. است.- 102
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(شاهد- جیرفت- 4 بار تکرار)- 103 ویژگى تصویر در آینه برآمده را بنویسید. 

 ----------------------------------------------------------------------------
(بهشت- تهران- 5 بار تکرار)- 104 ویژگى تصویر در آینه فرورفته چگونه است؟ 

 ----------------------------------------------------------------------------
محسن در مقابل آینه ى تختى ایستاده است. اگر او دست چپ خود را بلند کند تصویر او در آینه کدام دستش باال - 105

مى رود؟

 ----------------------------------------------------------------------------
اندازه ى تصویر حاصل از سه آینه تخت، محدب و مقعر را با هم مقایسه کنید.- 106

 ----------------------------------------------------------------------------
ویژگى  اندازه ى تصویر حاصل از آینه ى فرورفته و برآمده را با هم مقایسه کنید.- 107

 ----------------------------------------------------------------------------
ویژگى تصویر حاصل از جسم را در آینه برآمده و تخت مقایسه کنید.- 108

 ----------------------------------------------------------------------------
نوع تصویر از نظر وارونه بودن یا مستقیم بودن در هر سه آینه چگونه است؟- 109

 ----------------------------------------------------------------------------
(هاشمیه- تبریز- 3 بار تکرار)- 110 حوزه دید حاصل از آینه محدب را با آینه تخت مقایسه کنید. 

 ----------------------------------------------------------------------------
زیردریایى ها به منظور دیدن اجسامى که در سطح آب قرار دارند از چه چیزى استفاده مى کنند؟- 111

 ----------------------------------------------------------------------------
در آینه بغل ماشین چه نوع آینه اى به کار رفته است؟- 112

 ----------------------------------------------------------------------------
(مهرافق- تبریز- 3 بار تکرار)- 113 چرا در پیچ جاده ها از آینه محدب استفاده مى شود؟ 

 ----------------------------------------------------------------------------
(یاسین- سبزوار- 2 بار تکرار) - 114 چرا در دندان پزشکى از آینه ى مقعر استفاده مى شود؟ 
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حوزه دید حاصل از آینه  ................. وسیع است.- 103

 ---------------------------------------------------------------------------
شهزاد در آینه اى تصویر خود را بزرگ تر مى بیند، او از چه آینه اى استفاده کرده است؟- 104

 ---------------------------------------------------------------------------
در معمارى و تزئین دیوارها در اماکن مذهبى از آینه ............ استفاده مى شود زیرا بازتابش نور از آن ها موجب - 105

(سراى دانش نو- تفت - 3 بار تکرار) روشنایى و درخشندگى محیط مى شود.  

 ---------------------------------------------------------------------------
تصویر حاصل از هر سه آینه محدب، مقعر و تخت به صورت  ................... است.- 106

 ---------------------------------------------------------------------------
وسعت دید آینه ى فرورفته بیش تر است یا آینه ى برآمده؟- 107

 ---------------------------------------------------------------------------
اندازه ى تصویر حاصل از جسم در آینه برآمده  ................... از تصویر آن جسم در آینه تخت مى باشد.- 108

 ---------------------------------------------------------------------------
اگر تصویر جسم در آینه تشکیل شود نوع تصویر  ................... است.- 109

 ---------------------------------------------------------------------------
مریم و مینا در فاصله اى نزدیک روبه روى هم نشسته اند و در چشم هاى هم نگاه مى کنند و تصویر خود را در - 110

سطح رویى چشم فرد روبه روى خود مى بینند. سطح رویى چشم مانند چه آینه اى عمل مى کند؟ و تصویر چگونه است؟

 ---------------------------------------------------------------------------
چشم زیردریایى از دو آینه ................. که روبه روى هم قرار دارند ساخته شده است.- 111

 ---------------------------------------------------------------------------
دانش آموز مى تواند با حداقل چند آینه به مشاهده اجسام روبه رو و پشت سر خود بپردازد؟ - 112

 ---------------------------------------------------------------------------
سرپیچ جاده ها براى دیدن اتومبیل هایى که از مقابل مى آیند، از آینه .................. استفاده مى شود.- 113

 ---------------------------------------------------------------------------
در دندان پزشکى، براى معاینه دندان ها از آینه  .............. استفاده مى شود.- 114




