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 انتشار نور به خط راست  

  )محاسبه و مقايسه(اي  نقطهنور ي  تشكيل سايه از چشمه
صورت واگرا توسط چشمه  در اين حالت پرتوها به :اي نور ي نقطه ي چشمه وسيله تشكيل سايه به

  .شود شوند و از جسمي كه در مقابل چشمه قرار گرفته فقط سايه تشكيل مي تابش مي
  .گوييم ي كامل مي تمام سطح سايه يكنواخت است و به آن سايه تاريكي در .1 :تذكر

كند، نور به  مرز مشخصي بين سايه و قسمت روشن وجود دارد كه اين مرز مشخص مي .2
 . شود خط راست منتشر مي

 .شود دهد كه نور به خط راست منتشر مي شباهت شكل سايه با جسم كدر نشان مي .3

Aي تشكيل شده را  و قطر سايه ABطر قرص كدر اگر ق :ي قطر سايه محاسبه. 1 B   بناميم، با
OAو OABهاي  توجه به تشابه مثلث B آيد كه در آن  دست مي صورت زير به اي به ، رابطهp 

  .ي چشمه از پرده است فاصله qي چشمه از قرص كدر و  فاصله

  A B q

AB p

 
  

  

كه مساحت هر كدام با مربع ابعادش  به ترتيب مساحت مقطع جسم كدر و مساحت سايه باشند،  با توجه به اين SوS اگر :ي مساحت سايه محاسبه. 2

  :متناسب است داريم
A B q

AB pS A B S q
( ) ( )

S AB S p
2 2

 
   

      

Aي ، سايهABاز جسم قائم  Oاي نور  ي نقطه شمهاگر مطابق شكل چ .3 B   را برروي زمين
ي قائم  فاصله Lطول جسم،  lصورت زير را بيان كرد كه در آن  اي به توان رابطه ايجاد كند، مي

  .بر روي زمين استطول سايه  lي افقي جسم و چشمه از هم و  فاصله xچشمه از زمين، 

  AB l L
tan

A B l x l
   

   
  

  
  .اند صورت دسته پرتوهاي موازي به) مانند خورشيد(پرتوهاي تابش شده از اجسام خيلي دور 

V)ي آن بر روي زمينحركت كند، سرعت سايه Vاگر جسمي در امتداد قائم با سرعت  )  در
  .شودسازند به صورت زير محاسبه ميمي ي خورشيد با افق زاويهزماني كه راستاي پرتوهاي 

   V V (tan )   
 

 
د، هنگامي بننسبت به افق بتا ي  به طور كلي اگر مطابق شكل پرتوهاي خورشيد با زاويه:  تذكر

وي زمين، بيشينه خواهد بود كه امتداد ميله بر امتداد پرتوهاي ي يك ميله، بر ر طول سايه
اي باشد كه اضالع قائمه  الزاويه ، وتر مثلث قائم(BC)خورشيد عمود باشد، به عبارتي طول سايه

  .باشند (AC)و پرتوي خورشيد  (AB)آن ميله 
  

 
 
 

  

  )محاسبه و مقايسه( ي نور گسترده تشكيل سايه و نيم سايه از چشمه
  

گردد، زيرا هر  ي نوراني بزرگ باشد، عالوه بر سايه،  نيم سايه نيز تشكيل مي اگر چشمه :ي نور گسترده وسيله چشمه سايه به تشكيل سايه و نيم .1
ي كامل  خت دارد و اطراف سايهدر اين صورت قسمت مركزي سايه، تاريكي يكنوا. اي است ي نور نقطه شامل تعداد زيادي چشمه  ي نور گسترده، چشمه

  .شود اش زياد مي تدريج روشنايي ي كامل به داراي روشنايي كمي است كه با دور شدن از سايه
اي نور  ي تشكيل شده توسط چشمه نقطه ي كامل از قطر سايه در اين حالت قطر سايه .2

  .تر است كوچك
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صورت  سايه را به توان سايه و نيم ي نور گسترده و جسم كدر، مي ي بين ابعاد چشمه توجه به رابطه با :سايه هاي مختلف تشكيل سايه و نيم بررسي حالت. 3
  :زير بررسي كرد

  
  
  
  
  
در . تر است ي نور كوچك قرص كدر از چشمه )1(

تراست،  صورت قطر سايه از قطر قرص كدر كوچك اين
  :                       يعني

  
A B AB OO     

  
  
  
  
  
در اين . اند ي نور هم اندازه قرص كدر و چشمه )2(

ي قطر قرص كدر است،  صورت قطر سايه هم اندازه
  :          يعني

  
           A B AB OO     

  
  
  
  

  
در . ي نور است تر از چشمه قرص كدر بزرگ )3(

تر از قطر قرص كدر  صورت قطر سايه بزرگ اين
  :  است، يعني

  
           A B AB OO     

  
ي نور گسترده  يابد و برعكس، با نزديك شدن چشمه سايه كاهش مي ي نور گسترده و جسم كدر از هم دور شوند، الزاماً پهناي نيم طور كلي اگر چشمه به 

ي نور گسترده بر روي پهناي نيم سايه همانند  كدر از چشمهطبيعي است كه اثر دور شدن قرص . (يابد سايه افزايش مي و جسم كدر به هم، پهناي نيم
 )اثري است كه نزديك كردن پرده به قرص كدر بر روي پهناي نيم سايه دارد

ايه ابعاد س الزاماً ) شود تواند زياد ي نور مي ي جسم كدر و چشمه طبيعي است كه در اين صورت فاصله(اگر به نوعي پرده و قرص كدر به هم نزديك شوند 
كم ) 3(تغيير نكرده و در حالت  )2(زياد شده، در حالت ) 1( يعني قطر سايه در حالت) شود با آن هم اندازه مي(كند  طرف ابعاد جسم كدر ميل مي به
  .شود و برعكس مي
  
OOبا استفاده از تشابه دو مثلث  :ي قطر سايه و پهناي نيم سايه محاسبه. 8 B وBB B  توان  مي

B)سايه پهناي نيم B )  صورت زير تعيين كرد كه در آن را بهOO ي نور و  ي گسترده قطر چشمهp 
  .ي نور گسترده است ي پرده از چشمه فاصله qي نور گسترده و  ي جسم كدر از چشمه فاصله

B B q p

OO p

  



  

  

  
OAوOABحال با استفاده از تشابه دو مثلث  B  داريم) :A B   قطر سايه وAB  قطر قرص كدر

  )است

  A B A B B BA B q A B B B q

AB P AB P
           

    

  
  خورشيدگرفتگي و ماه گرفتگي

  

اي بر  اي قرار گيرند كه ماه بين زمين و خورشيد قرار گيرد، سايه و نيم سايه اه و زمين و خورشيد در يك امتداد به گونهاگر م ):كسوف(خورشيدگرفتگي 
  :گردد صورت زير بررسي مي شود كه به روي زمين ايجاد مي

  
  .گيرند ي كامل ماه قرار مي كه بر روي زمين در سايه براي كساني :خورشيد گرفتگي كلي.1
  
 .گيرند ي ماه قرار مي كه در نيم سايه براي كساني: رفتگي جزييخورشيدگ.2

  
ي خود از زمين قرار گرفته، كسوف رخ  كه ماه در دورترين فاصله مسير گردش ماه به دور زمين يك بيضي است، لذا هنگامي :اي خورشيدگرفتگي حلقه.3

 .داده است اي رخ رسد و اصطالحاً گوييم كسوف حلقه ي ماه به زمين نمي دهد، سايه

  
ي زمين بر روي ماه  گيرد، سايه وقتي زمين بين ماه و خورشيد قرار مي ):خسوف(ماه گرفتگي 

    .گوييم مي) خسوف(افتد كه به آن ماه گرفتگي  مي
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  )77 -رياضي سراسري(  .  شود مي …ي يك درخت  در طي روز طول سايه -1
  همواره كم  ) 2    همواره زياد ) 1
  رفته كم و سپس زياد   رفته) 4    ته زياد و سپس كم رف رفته) 3

نسـبت  . اي از آن روي ديوار تشكيل شده اسـت  سايه و يك ديوار موازي با آن صفحه قرار دارد واي  نقطهي نور  ي بين يك چشمه فاصلهوسط ي كدري  صفحه -2
 )76 -سراسري رياضي  (                           مساحت سايه به مساحت صفحه كدام است؟

1 (1   2 (2  3 (3  4( 4  
مسـاحت سـايه   . سانتي متر است 50آن قرار گرفته است  موازاتكه به  صفحه از ديواريي  متر و فاصله 1 كوچكي نوراني  ي يك صفحه از يك چشمه فاصله - 3

  )70سراسري تجربي  -70سراسري رياضي(  چند برابر مساحت صفحه است؟
1( 3

2   2( 9
4   3 (2   4 (4  

 سكهي  اي از سكه قرار گيرد، تا قطر سايه يك پرده در چه فاصله. از آن قرار دارد dي  و به فاصله cm3ي نوراني روي محور تقارن يك سكه به قطر يك نقطه -4
  )72 -سراسري رياضي ()4-4شكل  -4فصل  -1فيزيك (  باشد؟ cm9بر روي پرده

1(d   2(d2   3(d3  4(d4   
متر باشد، ارتفاع  8ان مكان طول سايه عمارتي اگر در همان موقع و هم. متر است 6/1ي آن  متر به طور قائم روي زمين نصب و طول سايه 2اي به طول  ميله -5

 )68 -شاهد تجربي( )2و  1هاي  مسئله -4فصل  -1فيزيك (  عمارت چند متر است؟ 

1 (4/6  2 (8   3 (10   4 (16   
ي چشـمه از   اين حالـت فاصـله   اگر در. است دو برابر قطر توپ  توپ روي ديوار، ي قطر سايهنور و يك ديوار قرار دارد و  اي نقطهي  توپ بازي، بين چشمه يك - 6

    )92-سراسري خارج از كشور رياضي (  ؟برابر  قطر توپ شود 3كنيم، تا قطر سايه جا  جابهمتر باشد، چشمه را چند متر و به كدام جهت  2توپ 
  .متر به توپ نزديك كنيم نيم) 2    .متر از توپ دور كنيم نيم )1
  .توپ دور كنيممتر از  يك) 4    .متر به توپ نزديك كنيم يك) 3

متر  2ي  متر از منبع نور و در فاصله 6ي  متر در فاصله 3اي به طول  ميله. از سطح زمين قرار دارد ي متر 9 ي  نور در فاصله اي نقطه منبعشكل مقابل، يك  در - 7
  )88-رياضي  سراسري(    چند متر است؟ پرده رويي ميله  طول سايه. از يك پرده به صورت عمودي قرار دارد

  
  
1 (1  
2 (3  
3 (2  
4 (4  

به طـرف   قائمدر راستاي  Vاي با سرعت  پرنده) سازند مي 30ي پرتوها با راستاي افق زاويه(تابد،  نسبت به زمين مي 30ي در حالتي كه خورشيد با زاويه -8
  )86 -سراسري رياضي(  شود؟ جا مي جابه  زمين رويVي پرنده با سرعت چند هكند، ساي باال حركت مي

1( 3    2( 3  

3( 3 3    4 (3
2  

بلنـدترين  درجهت مناسـب بچرخـانيم،    Aي اگر ميله را حول نقطه. تابند متر مي سانتي 60به طول  ABي قائم خورشيد مطابق شكل زير به ميله پرتوهاي - 9
sin)متر خواهد شد؟  شود، چند سانتي كه روي زمين تشكيل مي اي  طول سايه / )37 0   )94 -سراسري تجربي (     6

1 (100      
2 (60 2  
3 (60      
4 (80  
  
  

  )محاسبه و مقايسه(اي نقطهنور ي تشكيل سايه از چشمه











 1تيپ 
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سايه  ابعاد سايه و نيمكنيم،  نزديكاگر جسم كدر را به چشمه نور . است يكساننور با قطر جسم كدري كه در مقابلش قرار دارد  ي گستردهي  قطر يك چشمه - 10
 )84-سراسري رياضي( )5-4شكل  -4فصل  -1فيزيك (  كنند؟ ترتيب چه تغييري مي به

  .كند تغيير نمي –يابد  افزايش مي) 2    .يابد كاهش مي  –يابد  مي كاهش) 1
  .يابد افزايش مي  –كند  تغيير نمي) 4  .يابد افزايش مي  –يابد  افزايش مي) 3

وسعت نيم سـايه  . ي توپ روي پرده تشكيل شده است اگر توپ را كمي به پرده نزديك كنيمي نور قرار دارد و سايه و نيم سايهستردهي گتوپي مقابل چشمه - 11
 )93 -سراسري خارج از كشور رياضي(  كند؟چگونه تغيير مي

  .يابدكاهش مي) 1
  .يابدافزايش مي) 2
    .ماندثابت مي) 3
  .ند درست باشدتوابسته به شرايط، هر كدام مي) 4

اگر اين جسم را از المپ دور كنيم قطر سايه و پهناي نيم . ي آن با قطر خود آن برابر است قطر سايه. ايم داشته  قرص كدري را بين يك المپ و يك پرده نگاه -12
  )71 -سراسري رياضي(            سايه به ترتيب چگونه  خواهد بود؟

    .ماند ثابت مي -شود ميكوچك  ) 2    .شود كوچك مي -ماند ثابت مي) 1
  .شوند هر دو بزرگ مي) 4    .مانند هر دو ثابت مي) 3

بـه   اگـر . سايه تشكيل  شـود  نيم دهيم تا بر روي پرده سايه و قرار مي ،تر ازمنبع نوراني است بين يك منبع نوراني و يك پرده، مانع كدري كه ابعاد آن كوچك -13
  )77و   68 سراسري تجربي(  شوند؟ مي  سايه به ترتيب چه سايه و نيمتدريج منبع نوراني را از مانع دور كنيم، قطر 

  بزرگ، كوچك  )2    بزرگ، بزرگ) 1
  كوچك، كوچك  )4    كوچك، بزرگ )3

يري با دوركردن پرده از قرص، چه تغي. شود اي مشاهده مي شده، روي پرده تر از جسم واقع  ي قرص كدري كه مقابل منبع نور كروي با سطح مقطع بزرگ سايه - 14
  ) 74 -سراسري تجربي (  شود؟ در ابعاد سايه ايجاد مي

  .ماند ثابت مي) 2    .شود بزرگتر مي) 1
  . شود مي  اول كوچك و سپس بزرگ) 4    . شود تر مي كوچك) 3

اگر توپ را كمي به طرف . ودش ي آن در كف اتاق تشكيل مي سايه گيرد و سايه و نيم كه از سقف آويزان است، قرار مي روشنايييك توپ فوتبال زير يك المپ  - 15
  )75-سراسري رياضي(   كند؟ سايه به ترتيب چه تغييري مي كف اتاق ببريم، قطر سايه و نيم

  . هر دو زياد مي شود) 2    .شود هر دو كم مي) 1
  .شود شود، زياد مي كم مي )4    .شود،كم مي شود زياد مي) 3

 دورزمـاني كـه مـاه از زمـين      نسبت بهاست،  تر نزديك شود، وقتي ماه به زمين ي زمين تشكيل مياي كه در موقع خورشيد گرفتگي رو سايه سطح سايه و نيم -16
  )79 -سراسري رياضي(  .است …و  …است به ترتيب 

  تر بزرگ-تر كوچك) 2    تر كوچك -تر كوچك) 1
  تر  بزرگ -تر  بزرگ) 4    تر  كوچك -تر بزرگ) 3

Dي نور به قطر ي گسترده ، بين يك پرده و يك چشمهDقطرقرص كدري به  -17
3
برسـد، در   قطر سايه بـه صـفر  كنيم تا  جا مي قدر جابه پرده را آن. قرار دارد 2

  )91 -سراسري رياضي(  ي قرص كدر، چند برابر قطر قرص كدر است؟ سايه اين حالت، قطر نيم
1 (6    2 (4  
3 (9    4 (2  

سايه و قطر سايه بـه   قطر نيم. و يك پرده موازي با آن قرار دارد D2اي به قطر ي يك منبع نوراني دايره فاصله وسط در Dاي به قطر در دايرهي ك يك صفحه - 18
 )94 -سراسري خارج از كشور رياضي (  اند؟   ترتيب از راست به چپ كدام

1 (D, D    2( D, D4  
3( ,D4    صفر (, D4 صفر  

 ي حاصل از توپ چند برابر قطر توپ است؟ پهناي نيمسايه. ي يك المپ كروي و ديوار قرار دارد و قطر توپ با قطر المپ برابر است فاصله توپي وسط - 19

  )94 -اسري رياضي سر(
1 (1    2 (2  
3 (3    4 (4  

  )محاسبه و مقايسه(ي نور گسترده تشكيل سايه و نيم سايه از چشمه







 2تيپ 
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سانتي متـر و فاصـله    4قطر منبع نور . قرار دارد و سايه و نيم سايه آن روي ديوار تشكيل شده است منبع نور كروي و يك ديواربين يك cm20توپي به قطر - 20

متـر  باشد، پهناي نيم سايه چنـد سـانتي   cm40اگر قطر سايه. دو مركز بر ديوار عمود استمتر است و خط واصل اين سانتي 30 مركز منبع نور و مركز توپ
  )93 -سراسري رياضي (  است؟ 

1 (4    2 (5  
3 (8    4 (10     
  

  
 

تشـكيل  متر از چشمه قـرار دارد،   1ي  به فاصله كه بر روي پرده اي سايه ،اي ي نور نقطه هتوسط يك چشممترمربع  سانتي 36يك قرص كدر به مساحتاز  -21
  )91 – آزمون كانون(    متر است؟ شعاع قرص سايه چند سانتيباشد،  cm40ي قرص كدر تا پرده  اگر فاصله. شده است

1 (15    2 (50  
3 (20    4 (10  

برابر  3ي آن روي ديوار  از چشمه است و قطر سايه dي قرص در فاصله. اي و ديواري كه موازي قرص است، قرار دارد ي نور نقطه قرص كدري بين يك چشمه -22
اي ثابـت   ي نـور نقطـه   مكان چشمه(برابر قطر قرص شود؟  2ي آن روي ديوار  جا كنيم تا قطر سايه قدر و در چه جهتي جابه قرص كدر را چه. قطر قرص است

  )91 –آزمون كانون (  .)  است

1( d

d )2    ي نوراني و به سمت نقطه 2

      و به سمت ديوار 2

3( d3
d3 )4    ي نوراني و به سمت نقطه 2

  و به سمت ديوار 2

با فـرض ثابـت   . برابر طول مداد است 2ي تشكيل شده از آن  اي به موازات آن، طول سايه ردهپ روياي نور قرار دارد و در  ي نقطه مدادي در مقابل يك چشمه - 23
ي نور تا پـرده چنـد    ي چشمه فاصله. گردد برابر طول مداد مي 3ي آن  ي نور نزديك كنيم، طول سايه به چشمه cm12بودن مكان چشمه و پرده، اگر مداد را 

  )91 –آزمون كانون (  متر بوده است؟ سانتي
1 (24    2 (36  
3 (72    4 (84  

سـايه   ، سـايه و نـيم   ايم و از آن بر روي پرده تر است، قرار داده ي نوراني گسترده كه ابعاد آن از ابعاد جسم بزرگ جسمي را به طور موازي در مقابل يك چشمه - 24
  )91 –ن آزمون كانو(  :  توان تر شود، مي سايه كوچك تر و نيم كه سايه بزرگ براي آن. تشكيل شده است

  .تر كنيم پرده را به جسم نزديك) 2    .تر كنيم پرده را از جسم دور) 1
  .تر كنيم جسم را به چشمه نزديك) 4    .تر كنيم را به جسم نزديك چشمه ) 3

متر باشـد،   سانتي 12كدر ي پرده از جسم  اگر فاصله. قرار دارد cm5اي به قطر  ي نور گسترده متري از چشمه سانتي 6ي  در فاصله cm5جسم كدري به قطر  -25
  )91 –آزمون كانون (  متر است؟  ترتيب از راست به چپ، چند سانتي سايه و قطر سايه بر روي پرده، به پهناي نيم

1 (10 ،5    2 (5/2 ،5  
3 (10  ،5/2    4 (2 ،6  
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 بازتاب نور

  بازتاب از روي يك سطح
ــانون ــور  ق ــاب ن ــاي بازت ــاب و   )1: (ه ــوي بازت ــابش، پرت ــوي ت ــه  پرت ــه در نقط ــر آين ــود ب ــط عم ــر خ ــابش ه   ي ت

  . سه در يك صفحه قرار دارند                          
ˆ   .هم برابرند ي بازتاب با ي تابش و زاويه زاويه) 2(                                 ˆ(i r)  

  
i ي تابش و  زاويهr و برعكس(ي بازتابش است  زاويه(   
   .است i2ي بين پرتو تابش و بازتابش  زاويهدر مسائل  عموماً .1
  

  

كه در سطح تخت همرس  در صورتي. (پرتوهاي تابش همگرا به سطح تخت، داراي پرتوهاي بازتاب همگرا هستند .2
   )نشوند

   .پرتوهاي تابش واگرا به سطح تخت، داراي پرتوهاي بازتاب واگرا هستند .3
  .ي نور برقرار است كننده ي سطوح بازتاب اي بازتاب براي همهه قانونعموماً در مسائل  .4

  
  بازتاب از روي دو  سطح متقاطع

   :داريم ،باشد وها به ترتيب  ي تابش به آينه و زاويه ي متقاطع  ي بين دو آينه اگر مطابق شكل زاويه :دو سطح متقاطع تخت

                                x 2
180

   
  
   

                                                                        x 2 
   

        

  
  
  
  
  
  ي تخت دوران آينه

در يك جهت دوران ي پرتوي تابش، آينه به اندازهاگر با ثابت نگه داشتن  :دوران آينه. 1
در همان جهت دوران 2ي به اندازه) نسبت به حالت قبل خود(كند، پرتوي بازتابش 

  .كند مي
i2ي بين پرتو تابش و بازتاب جديد در اين حالت زاويه 2  شود مي.  

در يك جهت دوران كند، پرتوي بازتابش به همان اندازه در سوي مخالف  ي اگر با ثابت نگه داشتن آينه، پرتوي تابش به اندازه :دوران پرتوي تابش. 2
  .كند دوران مي) نسبت به حالت قبل خود(

i2 ن پرتوي تابش و بازتاب جديدي بي در اين حالت نيز زاويه 2  شود مي.  
  .گيريم مي ها را در نظر طور جداگانه بررسي كرده و سپس برآيند آن در اين حالت اثر هر يك را به :زمان آينه و پرتو تابش دوران هم. 3

  ي تخت تصوير در آينه
طور منظم بازتاب  تواند نور را به صاف و صيقلي است كه مي ي تخت يك سطح كامالً آينه :ي تخت تصوير در آينه .1

  :صورت زير است ي تخت قرار گرفته به نمايد و تصوير يك جسم كه در مقابل آينه
a. مجازي است.   b. مستقيم است.    
c. ي تصوير از آينه است ي جسم از آينه برابر فاصله فاصله.(x x )   d.  با طول جسم برابر استطول تصوير .(A B AB)     
  
e:  اي است كه مجموع عددهاي نمايش داده شده در ساعت و تصوير ي تخت به گونهاي در آينهيك ساعت عقربه طور مثال،داراي واروني جانبي است، به

  .شودساعت مي 12ي تخت، آن در آينه
  .دهدي تخت ده و بيست دقيقه را نمايش ميباشد، تصويرش در آينهبه طور مثال اگر ساعت يك و چهل دقيقه 

: :1 40 10 20 12   دقت كنيد دوازده و نيم . (دهدي تخت يازده و نيم را نمايش مياگر ساعت دوازده و نيم را نمايش دهد، تصويرش در آينه و يا
:     .)همان نيم است :0 30 11 30 12   

  

 كتاب درسي    85 تا   81 يها صفحه   1فيزيك 
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  مساحت تصوير 
 مساحت آينه 

كنيم و به همان ي تخت، از آن ذره بر آينه و يا امتداد آينه  عمود مياي تعيين تصوير هر ذره در آينهبر .2
به طور مثال در . ي موردنظر استرسيم محل تشكيل تصوير ذره ين ماي كه به آنقطه. دهيماندازه امتداد مي

  . شودتشكيل مي Aي ي تخت در نقطهدر آينه Aي شكل مقابل، تصوير ذره
  

  
ي  ي تخت زاويه در آينه :ي تخت ي بين امتداد جسم و امتداد تصوير در آينه زاويه. 3

   .جسم و سطح آينه استامتداد ي بين  بين جسم و تصويرش دو برابر زاويه
2  ي بين امتداد جسم و تصويرش زاويه  

. ر هر لحظه، عمودمنصف خط واصل بين جسم و تصويرش استي تخت د آينه. 4
  .ي بين جسم و تصويرش است ساز زاويه ي تخت نيم عبارتي آينه به

  
  ي تخت جايي و سرعت انتقال تصوير در آينه جابه

تصويرش ) حركت كند Vيا با سرعت ( جا شود جابه dي  اگر جسم در امتدادي عمود بر سطح آينه به اندازه: جايي جسم جايي تصوير در اثر جابه جابه. 1
  .شود جا مي جابه ،در خالف جهت حركت جسم) Vبا همان سرعت ( dي  به همان اندازه

  .شود مي V2در اين حالت سرعت تصوير نسبت به جسم  .2
Vsin2سرعت تصويرش نسبت به جسمحركت كند،  Vسازد با سرعت  مي ي اگر جسم در امتدادي كه با سطح آينه زاويه . 3  خواهد بود. 

 d2ي  ، تصوير به اندازه)حركت كندVيا با سرعت (جا شود  جابه dي  اگر آينه در امتدادي عمود بر جسم به اندازه :جايي آينه جايي تصوير در اثر جابه جابه
  .دشو جا مي جابه ،آينهدر همان جهت حركت ) V2يا با سرعت (
طور جداگانه بررسي كرده و در نهايت  جايي تصوير را به در اين صورت اثر هر يك بر روي جابه :جايي تصوير در اثر حركت همزمان آينه و جسم جابه. 4

  .گيريم ها را درنظر مي برآيند آن
  

  ي تخت ميدان ديد آينه
بيند، ميدان ديد شخص در آينه  داكثر فضايي كه از پشت سرش را در آينه ميي تخت قرار گيرد، ح اگر شخصي در مقابل يك آينه :تعريف ميدان ديد. 1

  .شود ناميده مي
  .شود تر مي ي شخص از آينه كمتر باشد، ميدان ديد بزرگ هر چه فاصله .2
    :كنيم صورت زير استفاده مي هايي به براي تعيين ابعاد مربوط به ميدان ديد از تشابه مثلث. 3

O AB ~ O CD   
CD O H

AB O H

 



   

  
  

S O H
( )

S O H
2   




  

  
اگر اين خط آينه را . كنيم، توسط يك خط راست، چشم را به محل تشكيل تصوير، متصل مينهكه جسم در ميدان ديد قرار دارد يا براي تشخيص اين* 

  .ت، جسم در ميدان ديد قرار نداردقطع كند، جسم در ميدان ديد قرار دارد و در غير اين صور
حداقل ارتفاع  )1(  ي تخت مطابق شكل ببينيد بايد اگر شخصي بخواهد همواره تمام قد خود را در يك آينه*

ي چشم شخص از زمين  ي آينه از زمين، نصف فاصله ترين نقطه ي پايين فاصله )2(. آينه، نصف قد شخص باشد
  . باشد

  
  

  
  

 
  

 
  )77 -سراسري رياضي()3پرسش  -4فصل  -1فيزيك (  شوند؟  مي همگرا ي تخت پس از بازتاب از آينه كدام دسته پرتو -26

  واگرا ) 2    همگرا ) 1
  كدام هيچ) 4    موازي ) 3

  ي تخت يك آينه بازتاب نور از روي سطح


 كتاب درسي    82و81 هايصفحه  1فيزيك 3تيپ 
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  )74 -سراسري رياضي(  رد؟ي بازتابش چند درجه تغيير خواهد ك تغيير كند، زاويه 20ي تابش اگر زاويه. تابد نوري بر سطح آينه مي يپرتو -27
1  (10  2  (20  3  (30  4  (40    

1ي تخت در يك آينه بازتابش تابش وبين راستاي پرتوي  ي زاويه -28
   ي تابش چند درجه است؟ زاويه. است آينه سطح تابش وي بين پرتوي  زاويه4

  )86 - سراسري خارج از كشور رياضي( )3فعاليت  -4فصل  - 1فيزيك (
1 (10  2 (18  3 (20  4 (24  
  

ي  در اين حالت زاويه. سازد تابش با آينه مي ياي است كه پرتو برابر زاويه 4شود  بازتابش ايجاد مي يتابش و پرتو ياي كه بين پرتو زاويه ،ي تخت در يك آينه - 29
  )83 -سراسري رياضي (  تابش چند درجه است؟

1 (30  2 (45   3 (60  4 (72   
  

  

 

 چند درجه است؟Mي در آينه ي تابش زاويه. تابد ميMي به آينهMي آينهمقابل، پرتوي نور پس از بازتاب از در شكل  -30

  )87 - سراسري رياضي()5پرسش  -4فصل  - 1فيزيك (  
 
  صفر) 1

  

2 (30  
  

3 (60  
  

4 (90  
  )84-سراسري تجربي()5پرسش  -4فصل  -1فيزيك (  تابد؟ مي Mي ي تابش چند درجه به آينه ي مسير، با زاويه در شكل مقابل، پرتوي نور در ادامه -31

 
1 (10  
2 (20  
3 (70  
4( 80  

ي چنـد درجـه    زاويـه   با سطح آن آينـه  )2(ي  هناين پرتو، در اولين برخورد به آي. سازد مي 20ي  زاويه) 1(ي تخت  ل زير، پرتو نوري با سطح آينهمطابق شك - 32
  )93 -سراسري خارج از كشور تجربي(  سازد؟ مي

  
  

1 (10  
2 (20    
3 (70  
4 (80   

، از )1(ي  بـر آينـه   به طور عمودي نور  اي ايجاد شده و باريكه روزنه) 1(ي  در آينه. سازند مي 30ي شكل زير با هم زاويه ي تخت با طول زياد، مطابق دو آينه - 33
  )94 -سراسري خارج از كشور رياضي (   خواهد شد؟  بازتابها  اين نور چند بار در برخورد به آينه. گذرد آن مي

1 (1  
2 (2  
3 (3  
4( 4  

همـواره  وكـدام رابطـه بـين   . تابد ميM2ي به آينه قائمتابد و پرتوي بازتاب، به صورت  ميM1ي به آينهي تابش نوري با زاويه پرتويدر شكل مقابل  -34
  )88 -سراسري خارج از كشور رياضي(  برقرار است؟

1(     
  

2( 2      
  

3( 2    
  

4( 90   

   متقاطعي تخت  دو آينهبازتاب نور از روي سطح 







 4تيپ
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ي بـين   باشند، زاويه منطبقبر هم  ي دوم آينهدر  تابش و بازتابش يگاه پرتوهر. ي تخت متقاطع تابيده است به يكي از دو آينه 30 تابشي  يك پرتو با زاويه -35

  )75 -سراسري تجربي(  دو آينه چند درجه است؟
  صفر) 4  30) 3  60) 2  90) 1

  )85 -سراسري خارج از كشور رياضي(  چند درجه است؟ . نور مشخص شده است پرتويرو، مسير  در شكل روبه - 36
1 (15  
2 (30  
3 (45  
4 (60  

Iهاي تخت در مسير آينه  پس از بازتاب ازSIپرتومطابق شكل زير  - 37 Rي ي زاويه اندازه  .شود بازتاب ميي چند برابر زاويه          است؟ 

 )92 –اسري رياضي سر( 

1 (1  
2 (2   

3(3
2  

  . دارد) 1(ي  آينه ي تابش بستگي به زاويه) 4
 چند درجه است؟ بين دو آينه   ي زاويه. بازتابش پيدا كرده است MوMي تابيده و مطابق شكل روي دو آينهMتخت  ي آينهبر  SIپرتوي نوراني -38

  )89 -سراسري خارج از كشور رياضي(  
1 (45  

  

2 (60    
  

3 (75  
  

4 (80  
  

 )95 -سراسري تجربي (   چند درجه است؟  ي  رو، زاويه در شكل روبه - 39

 
1 (110  
2 (120  
3 (130  
4 (150  

 SIبـا   M2ي  بازتـابش از آينـه   يبتابد، پرتو M1مطابق شكل به SI ياگر پرتو. سازند مي 60ي  با هم زاويه M2و  M1تخت  ي آينهدر شكل مقابل، دو  - 40
  )76 - سراسري رياضي(  ؟ي خواهد ساخت ا چه زاويه

  
1 (30  
2 (45  
3 (90  
4 (120  

 منحـرف  (SI)ي  جهت اوليه به نسبتپرتوي نور چند درجه . شود بازتاب مي Mي تابد و پس از برخورد به آينه مي Mي  به آينه SI پرتويدر شكل مقابل  - 41
  )87 -شور رياضيسراسري خارج از ك(  شود؟ مي

  
1 (40  
2 (70  
3 (110  
4 (140  
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ي دوم نسـبت بـه    بازتابيده از آينـه  يپرتو. تابد ي دوم مي ي اول به آينه نوري پس از بازتاب از آينه يپرتو. است 100ي بين دو آينه  در شكل روبه رو، زاويه - 42
   )81 -سراسري رياضي (   شود؟ ميي اول، چند درجه منحرف  تابيده به آينه يپرتو

1 (50     
  

2 (200   
  

3 (160   
  

4 (260    
  
  

  )85-سراسري رياضي (  ي تخت چند درجه است؟ جسم و تصويرش در آينهامتداد  ي بين  در شكل مقابل زاويه -43
1 (45 

2 (60  
3 (75 

4 (90  
  )90 -سراسري خارج از كشور رياضي(  چند درجه است؟ تصويرش شيء وي بين امتداد  رو زاويه در شكل روبه - 44

1 (120 

2 (140    
3 (160 

4 (170   
  باشد؟ عمودچنددرجه باشد تا راستاي تصوير بر راستاي جسم  . ارددي تخت قرار  مطابق شكل، جسمي مقابل آينه - 45

  )91  - رياضيسراسري خارج از كشور ()4 پرسش -4فصل  - 1فيزيك (
  

1 (65    
2 (60    
3 (70    
4 (75  

  )95 -سراسري خارج از كشور رياضي (   در آينه، چند درجه است؟ و تصويرش ABجسم ي بين  رو، زاويه در شكل روبه -46
1 (106  
2 (74  
3 (53  
4 (37  

چنـد درجـه    افقي سطحي بين راستاي تصوير با زاويه. سازددرجه مي 70ي قرار دارد و با سطح افقي زاويه Mي در مقابل آينه AB جسمرو، در شكل روبه -47
    )90 -سراسري رياضي(    ؟است

  
1 (30 

2 (40    
3 (70 

4 (80  
 چند درجه است؟) (، سازد مي yي تخت با محور  اي كه آينه باشد، زاويه xمنطبق بر محور  OAجسم  تصويررو اگر  در شكل روبه - 48

  )91 - سراسري خارج از كشور تجربي(
  

1( 25  
2( 30   
3( 35  
4( 40  
  

  ي تخت در آينه ي بين امتداد جسم و تصويرشبررسي زاويه
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   به خود ساعت نگاه كنيم، ساعت چند است؟ طور مستقيم بهاگر . دهد دقيقه را نشان مي 50 و 4ي تخت وضعيت  دار در آينه يك ساعت عقربه تصوير -49

  )86- خارج از كشوررياضي سراسري( )4 پاسخ دهيد و  12-4شكل  -4فصل  - 1فيزيك (
  دقيقه 50و  1) 2    دقيقه 40و  1) 1
  دقيقه 10و  7) 4    دقيقه 40و  2) 3
 
  
 

درجـه   10به اندازه  Oدرجه باشد تا اگر آينه را حول نقطه چند    زاويه. سازد قرار دارد مي ي تخت كه با راستاي قائم زاويه  يك آينه مقابل، ABجسم  - 50
  )89 -سراسري رياضي (  شود؟ عمود ABبر امتداد  ABبچرخانيم، راستاي تصوير  ساعت هاي عقربهحركت  جهتدر 
  
1 (10  
2 (15  
3 (20  
4 (30  

 چرخد ميدرجه  …ي  دوران آينه به اندازه …بچرخانيم، تصوير در  Oي نمايش داده شده حول نقطه جهتدرجه در 20ي  زير، آينه را به اندازه شكلاگر در  - 51
  )87 -سراسري خارج از كشور تجربي(    .شود درجه مي … شيء و تصويري بين  و زاويه

  
  40، 20جهت، ) 1
  20، 40جهت، ) 2
    20، 40خالف جهت، ) 3
  40، 20خالف جهت، ) 4

ي  را نيز در همـين صـفحه بـه انـدازه     آينهو  پادساعتگردصورت  درجه به 10ي  ي كاغذ به اندازه و در صفحه Aي  را حول نقطه ABجسمدر شكل زير، اگر  -52
 )95 -سراسري رياضي (  كند؟ يير ميي بين جسم و تصويرش در آينه، چند درجه تغ بچرخانيم، زاويه ساعتگرددرجه،  20

1 (30    
2 (50  
3 (60  
4 (100  

22/ي ي كاغذ عمود است به انـدازه  صفحهگذشته و بر  Iاگر آينه را حول محوري كه از .  تابد مي Mي تخت  عمود بر آينه SI، شعاع نور مقابلدر شكل  -53 5 
  )72 -سراسري تجربي (  افتد؟ روي پرده مي Sي  بچرخانيم، شعاع بازتابش در چند متري نقطه

1  (5/0  
2  (7/0  
3  (1  
4 (4/1  
  

  
  چنـد برابـر   ) بـه ترتيـب از راسـت بـه چـپ     (هـر كـدام    ،طـول تصـوير  و  تصـوير تـا آينـه   ي بـين   شـود، فاصـله   نصـف تخـت   ي و آينه ءشيبين  ي فاصلهاگر  - 54

  )82-سراسري ر ياضي(   شوند؟ مي

1 (,
11 2   2 (,

11 4  3(,
1 1
2 2  4 (,

1 1
2 4   

  )80-سراسري رياضي(  شود؟ چند برابر مي تصويرشي بين شيء و  هفاصل. كنيم ي تخت را دو برابر مي ي شيء از يك آينه فاصله - 55
1 (2  2 (3  3 (4  4 (8  

       سـانتي  20اگر جسم را به موازات خود . ي تخت و به موازات آن قرار دارد و تصويري از آن تشكيل شده استمتري يك آينه سانتي 50ي به فاصله ABجسم  -56
 )93 -سراسري تجربي (  جا كنيم؟  را چه اندازه و در چه جهتي جابه آينه، بايد صوير تغيير پيدا نكندمحل تكه متر از آينه دور كنيم، براي آن

  .متر از جسم دور كنيمسانتي 20) 2    .متر از جسم دور كنيمسانتي 10) 1
  .متر به طرف جسم انتقال دهيمسانتي 20) 4  .متر به طرف جسم انتقال دهيمسانتي 10) 3

  ي تختجابه جايي و سرعت انتقال تصوير در آينه

  ي تخت دوران آينه
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حركت كند،  به طرف شخصمتر  سانتي 30و آينه  به طرف آينهمتر  سانتي 40اگر شخص . بيند ي تختي ايستاده و تصوير خود را در آن مي هشخصي مقابل آين -57
  )74 –سراسري تجربي ( )4مسئله  -4فصل  -1فيزيك (  شود؟ جا مي متر جابه چند سانتي وضع اول نسبت بهتصوير او 

1 (140  2  (110  3  (100  4  (70  
    نسبت به شخص بايد حركت دهيم؟) برحسب متر بر ثانيه(به طرف او نزديك شود، آينه را با چه سرعتي  m/s5/0شخص ساكني با سرعت  تصويرآن كه  براي - 58

  )76-سراسري تجربي(    .و از شخص دور كنيم 5/0)  2    و به طرف شخص 1) 1
  .و از شخص دور كنيم 25/0)  4    و به طرف شخص 25/0) 3

ي  در يك راستا به سمت يكـديگر حركـت كننـد، انـدازه     Vي  هرگاه شخص و آينه هريك با سرعتي به اندازه. بيند ي تخت مي ود را در آينهخ تصويرشخصي  - 59
  )71 -سراسري رياضي (  است؟ Vسرعت انتقال تصوير چند برابر 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (5  
به يكديگر نزديك شوند، سرعت تصوير نسبت بـه شـخص    m/s3و  m/s2با سرعت  ترتيب اگر آينه و شخص به. ي تخت ايستاده است يك آينه مقابلشخصي  -60

  )73 -سراسري رياضي (   است؟ m/sچند 
1 (5  2  (7  3  (8  4  (10  
  

  

  )85 -كشور تجربيسراسري خارج از (  ببيند؟ تواند نميرا در آينه  Pمربوط به شيء تصويرها،  يك از بيننده شكل مقابل كدام در -61
1 (A  
2 (B    
3 (C  
4 (D  

، طول آينـه چنـد متـر    كل طول آينه را پوشانده باشداگر اين تصوير . بيند ي تختي به ديوار نصب شده و شخصي، يك متر از طول بدن خود را در آن مي آينه -62
  )85-سراسري تجربي( )3مسئله  -4فصل  -1فيزيك (  است؟

1 (1  2 (2  3( 1
2  4( 1

4    

از ) متـر مربـع   برحسب سانتي(اين شخص چه مساحتي . متر مربع ايستاده است سانتي 100ي تخت به مساحت  متر از يك آينه سانتي 50ي  شخصي به فاصله - 63
  )69 -سراسري رياضي (  تواند ببيند؟ را مي از خودشمتر  2ي  و به فاصله سرش پشتديوار 

1 (200    2 (600  
3 (1600    4 (3600  
  

  
 

درجه افـزايش دهـيم،    35ي تابش را  اگر زاويه. ي بين پرتو تابش و پرتو بازتاب است برابر زاويه 5/2ي بين پرتو تابش با سطح آينه  ي تخت، زاويه يك آينه در -64
  )91 – آزمون كانون(  شود؟  ي بين پرتوهاي تابش و بازتاب چند درجه مي زاويه

1( 70  2 (30  3( 100  4 (50  
ي بـين امتـداد تصـوير و     زاويـه . اسـت  70دار برابر با ي تخت و سطح شيب ي بين آينه و زاويه 60دار برابر با ي بين جسم و سطح شيب زير، زاويهدر شكل  -65

  )91 -آزمون كانون(  دار چند درجه است؟  سطح شيب

1( 10  
2( 20  
3( 50  
4 (100  

طور مستقيم به ساعت نگاه كنيم، ساعت واقعي چنـد   اگر به. ي تخت قائم نشان داده شده است اي در يك آينه ي يك ساعت عقربه در شكل زير، تصوير صفحه -66
  )91 – آزمون كانون(  است؟ 

1(:3 50  
2(:8 10 

3(:8 50  
4(:11 20  

  ي تختميدان ديد آينه
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  )91 – آزمون كانون(  شود؟ عمودABبر امتدادABتا راستاي تصوير جسم دوران دهيم Oي را چند درجه و در چه جهتي حول نقطه ي تخت آينهدر شكل زير،  - 67
  

  گرد درجه، ساعت 10) 1
    گرد  درجه، پادساعت 10) 2
  گرد درجه، ساعت 35) 3
   گرد درجه، پادساعت 35) 4

 

گـذرد،   مـي  Oي  ي كاغـذ كـه از نقطـه    ي تخت را حول محور عمود بر صـفحه  آينه .است و تصويرش برابر با ABي بين راستاي جسم  در شكل زير، زاويه -68
  )91 – آزمون كانون(  شود؟   برابر با مجدداًش تصويرو  ABي بين راستاي جسم  درجه دوران دهيم تا زاويهچند حداقل 

  
1 (15  
2 (30  
3 (45  
4 (60  

   متر است؟برابر چند سانتي Bي از نقطه تصوير دورتري فاصله. شود، دو تصوير ديگر نيز تشكيل ميBعالوه بر تصوير  Bي نوراني در شكل مقابل، از نقطه - 69

  )88 -آزمون كانون (

1( 30 2  
2 (60 2 

3( 60 

4 (120  
زيـاد شـود، تصـوير او نسـبت بـه       cm10ي آينـه از او  اگر اين شخص در جاي خود ساكن بماند و فاصله. ي تخت قائمي ايستاده است شخصي در مقابل آينه -70

  )91 – آزمون كانون(  شود؟ جا مي اش، چگونه جابه تصوير اوليه
1(cm102    .شود ، نزديك مي(cm10شود ، دور مي .  
3(cm204    .شود ، نزديك مي(cm20شود ، دور مي.  

  شود؟  جا مي متر و در چه جهتي جابه طرف چپ حركت كند، تصوير چند سانتي به cm5ي تخت  طرف راست و آينه به cm2در شكل زير، اگر جسم  -71
  )91 – آزمون كانون (

  ، چپ12) 1
  ، چپ14 )2
  ، چپ7) 3
  ، راست8) 4

  متر بر ثانيه خواهد بود؟ متر بر ثانيه به سوي يكديگر حركت كنند، سرعت انتقال تصوير چند سانتي سانتي 20يك با سرعت  ي تخت هر هرگاه جسم و آينه -72
 )73 - آزاد رياضي (

  صفر) 4  40) 3  10) 2  60) 1
ي جسـم تـا    د، فاصـله متر به هم نزديك شـون  سانتي 30ي  اگر جسم و آينه، هريك به اندازه. ي تخت قرار گرفته است متري از يك آينه 2 ي فاصلهجسمي در  - 73

  )66 - تجربيآزاد (  تصويرش در اين حالت چند متر خواهد شد؟
1  (7/3  2  (4/0  3  (8/2  4  (4/1  

mبرابر با Bي  از نقطه Aي ناظر  زير، فاصله شكلدر  -74
2

، حـداقل بايـد    Aناظر . است m2ي تخت برابر با از سطح آينه Sاي  ي منبع نور نقطه و فاصله 2

 )91 – آزمون كانون(  را در آينه ببيند؟ Sي نوراني  جا شود تا بتواند تصوير نقطه چند متر جابه

1(2
2  2( 1

2  

  

3( 1
4  4(2

4  

  





كانون فرهنگي آموزش  23  بازتاب نور 

 )كاو(قعر ي م آينه

  ي مقعر در آينه رسم پرتوهاي بازتاب
  

  . ي نور است ي مقعر، حقيقي و سطح داخلي كره، بازتابنده آينه (C)و مركز  (F)كانون  ):كاو(ي كروي مقعر  معرفي آينه
  .رسم شده است) كاو(ي مقعر  ي بازتاب يك پرتو از سطح آينه هاي زير نحوه در شكل ):كاو(ي مقعر  بازتاب يك پرتو از سطح آينه

  

  
  

  
پرتوي نوري كه موازي با محور اصلي  .1

تاب، از كانون زتابد، پس از با به آينه مي
  .گذرد اصلي آينه مي

  
  

  
طبق اصل بازگشت نور، پرتوي  .2

نوري كه از كانون اصلي به آينه بتابد، 
  .شود موازي با محور اصلي بازتاب مي

  
  

  
پرتوي نوري كه از مركز انحناي .3
تابد، روي خودش  نه به آن ميآي

  .شود بازتاب مي

  
  

  
پرتوي نوري كه به راس آينه  .4

تابد با همان زاويه نسبت به محور  مي
  .شود اصلي بازتاب مي

  

  .ي بازتاب دسته پرتوي تابش از سطح آينه معقر رسم شده است هاي زير نحوه در شكل ):كاو(ي مقعر  ي پرتوي تابش در آينهبازتاب دسته
  
  
  
  
همگرا، به  اگر پرتوهاي تابش .1

پرتوهاي بازتاب  بتابند،ي مقعر  آينه
همگرا بوده و بين كانون و راس 

  .شوند آينه جمع مي

  
  
  
  
موازي  اگر پرتوهاي تابش .2

ي مقعر  محور اصلي به آينه
بتابند پرتوهاي بازتاب 
همگرا بوده و روي كانون 

  .شوند جمع مي

  
  
  
  
گرا از اگر پرتوهاي تابش وا .3

ي كانوني به  خارج فاصله
ي مقعر بتابند، پرتوهاي  آينه

  .بازتاب همگرا خواهند بود

  
  
  
  
اگر پرتوهاي واگرا از  .4

ي مقعر بتابند،  كانون به آينه
پرتوهاي بازتاب موازي محور 

  .اصلي  خواهند بود

  
  
  
  
اگر پرتوهاي تابش واگرا از  .5

ي  ي كانوني به آينه فاصله
پرتوهاي بازتاب مقعر بتابد، 

  .نيز واگرا خواهند بود

  

  ي مقعر تصوير در آينه
بر روي پرده  .4. شود در جلوي آينه تشكيل مي .3. نسبت به جسم وارونه است .2. شود از تالقي پرتوهاي بازتاب تشكيل مي .1  :هاي تصوير حقيقي ويژگي

  .شود قيقي تشكيل مياگر پرتوهاي بازتاب از آينه همگرا باشند، تصوير ح .5 .افتد مي
  

     .نسبت به جسم مستقيم است .2   . شود از تالقي امتداد پرتوهاي بازتاب تشكيل مي .1: هاي تصوير مجازي ويژگي
  .افتد بر روي پرده نمي .4     . شود در پشت آينه تشكيل مي .3

  .شود اگر پرتوهاي بازتاب از آينه واگرا باشند، تصوير مجازي تشكيل مي .5
  .با توجه به مكان جسم، تصوير يكي از حالت هاي زير را دارد ):كاو(ي مقعر  صوير در آينهرسم ت

  
  

تصويرمجازي،  :ي كانونيشيء در فاصله. 1
   تر، پشت آينهمستقيم، بزرگ

p f | q | f      
d p | q |   ي شيء تا تصويرمجازيفاصله  

  
  نهايتير در بيتصو :شي روي كانون. 2

  
  

p f q       

تصويرحقيقي،  :شيء بين كانون و مركز. 3
  تر، دورتر از مركزوارونه، بزرگ

f p R q R       
  

  
d q p   تر تا تصويرحقيقي و بزرگ ءفاصله شي  

  

تصويرحقيقي، وارونه،  :شيء روي مركز. 4
  ي شيء، روي مركزههم انداز

p R f2   
q R f2    

d 0 ترين فاصله شيء تا تصوير كم  
  

تصويرحقيقي،  :دورتر از مركز  شيء. 5
  تر، بين كانون و مركزوارونه، كوچك

p R f f q R2      

  
d p q   تر فاصله شيء تا تصوير حقيقي و كوچك  

  

تصويرحقيقي، وارونه،  :نهايتء دربي شي. 6
  تر، روي كانون كوچك

  p q f      

  

C
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تشكيل  ي ديگرها، نقاطي منحصر به فرد هستند كه اگر جسم در يكي از اين نقاط قرار گيرد، تصويرش در نقطهنقاط مزدوج در آينه :نقاط مزدوج
متري آينه تشكيل شود، با قرار سانتي 30اش در رار گيرد و تصوير حقيقيقي مقعر متري آينهسانتي 20ي به طور مثال اگر جسمي در فاصله. شود مي

  .شودمتري آينه تشكيل ميسانتي 20اش در ، تصوير حقيقيمتري آينهسانتي 30گرفتن جسم در 

ي مقعر را به صورت زير شماره گذاري كنيم، مجموع عدد آينه بهي مربوط اگر مطابق شكل نواح
قرار گيرد تصويرش در ) 1(ي مثالً اگر جسم در ناحيه .است 8ي مزدوج برابر مربوط به دو ناحيه

اگر جايگاه عددي     ... .و ) نهايت دوربي( 6قرار گيرد تصويرش در ) 2(و اگر جسم در ) 7(ي  ناحيه
  .تر است ي آن نيز بزرگ از ديگري باشد اندازه تر جسم يا تصوير بزرگ

  )ي سرعت جسم و تصوير مقايسه(جايي جسم  جايي تصوير در اثر جابه جابه
  :ي كاو قرار گرفته،  به نكات زير توجه كنيد طور كلي براي بررسي موقعيت و سرعت تصوير يك جسم كه در مقابل آينه به :جايي جسم و تصوير جابه

  .حركت جسم استجهت ها، همواره جهت حركت تصوير در خالف  ر آينهطور كلي د به .1
 .تر از ديگري است اش نيز بيش جايي ي سرعت و جابه تر باشد، اندازه بين جسم و تصويرش، هر كدام كه بزرگ .2

يافته، يعني حركت تندشونده خواهد داشت و  تر، لذا سرعتش نيز افزايش جايي، از كانون آينه دور شود، طول آن مرتباً بزرگ اگر تصوير در حين جابه .3
 .تر، لذا سرعتش نيز كاهش يافته، يعني حركت كندشونده خواهد داشت كوچك برعكس، اگر تصوير به كانون آينه نزديك شود، طول آن مرتباً 

V   :داريم نمايي باشد بزرگ mسرعت تصوير و Vسرعت جسم و Vهاي كروي  اگر در آينه .4 m V2   

  .شود جا نمي ي كانوني آينه تشكيل نشده و در اين فاصله جابه شود، تصويري در فاصله جا مي گاه از جسمي كه در مقابل آينه جابه ي مقعر، هيچ در آينه .5
  

  هاي كروي ي آينه معادلهاساس  حل مسئله بر
 

ي كانوني آينه را با  و فاصله qي تصوير تا آينه را با  و فاصله pي جسم تا آينه را با  هرگاه فاصله :ي كانوني با فاصلهي تصوير و جسم از آينه  ي فاصله رابطه

f برقرار است مقابلصورت  اي به ها رابطه نشان دهيم، بين آن:  
p q f

1 1 1
   

  :هاي مقعر داريم بديهي است كه در آينه. گيريم درنظر مي) - (مجازي را با عالمت و مقادير (+) در اين رابطه مقادير حقيقي را با عالمت  :تذكر
p( )

f ( )

q( )


 
 

  

A)نسبت طول تصوير  :ها نمايي خطي آينه بزرگ B )   به طول جسم(AB) نمايي مي ناميم كه با نسبت  را بزرگq

p
 mرا با  ر است و آننيز براب 

qA  .دهيم نمايش مي B
m

AB p

 
   

mي مقعر  اگر در آينه :تذكر 1 ًتصوير حقيقي است و اگر   باشد، الزاماm 1 تواند حقيقي و يا مجازي باشد باشد تصوير مي.  
  ي نيوتون و رابطه fي كانوني  و فاصله  mي نماي ي بزرگ حل مسئله براساس رابطه

pبرقرار است، كه در آن  mو  p ،fصورت زير بين  اي به هاي كاو، همواره رابطه در آينه :mو  p ،fي بين  رابطه
n

f
 است.   

f
m

p f nf
m

fp f n
m

f p n

1
11

11
1

 
 

 
 

 
 

  

ي  اي به صورت زير به نام رابطه باشد رابطه» a«ي تصوير از كانون آينه  و فاصله» a«نون آينه ي جسم از كا اگر فاصله :ي كاو در آينه نيوتوني  رابطه

fي جسم از تصوير فاصله  :نيوتون برقرار است a
aa f , m , a a d

a f
2 
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  ي جسم تا تصوير حل مسئله براساس فاصله
  :صورت زير است به dو  p ،qي بين  باشد، رابطه dي جسم از تصويرش برابر  هاي كاو اگر فاصله آينهدر  :(d)ي جسم و تصوير  فاصله

d p q                     تصوير مجازيd p q  تصوير حقيقي  
  

  :صورت زير است به dو  f ،mي بين  و رابطههاي كا نمايي خطي آينه باشد، در آينه بزرگ mاگر  :f و   dي بين رابطه
qA B

mmd
AB pf

m
d p q

2 1

  
 

 
   

  

  

  گيرد هايي كه جسم در دو حالت مختلف در مقابل آينه قرار مي  مسئله  
نمايي  ه و بزرگاز آينه ايجاد شد qي  از آينه قرار گرفته و تصويري از آن در فاصله pي  ي كروي كاو، در فاصله اگر جسمي در مقابل آينه :نقاط مزدوج

dي  جايي جسم به اندازه باشد، با جابه m1آينه  p q  نمايي در اين حالت عكس حالت قبل يعني  جاي جسم و تصويرش نيز عوض شده لذا بزرگ

m
m2

1

1
 شود مي.  

براي + عالمت (صورت زير برقرار است  اي به تبديل شود، رابطه m2به  m1نمايي آينه از  ، بزرگpي  به اندازه جايي جسم اگر با جابه :نقاط غيرمزدوج

p  )وقتي است كه يكي از تصاوير حقيقي و ديگري مجازي باشد f
m m1 2

1 1
    

m)نمايي تغيير نكند  ، بزرگي  جايي جسم به اندازه اگر با جابه :تذكر m m)1 2  گاه يكي از تصاوير حقيقي و ديگري مجازي بوده و مكان  آن
  :در اين حالت داريم. جسم در اين دو وضعيت، نسبت به كانون آينه قرينه است

m m m
f

a a a , ( )f R f m
m m m

a a a

1 2
1 2
1 2

1 1 2 2
 

            
    

  

  
)R  شعاع آينه وf ي كانوني آينه است فاصله(   
 
  

  

  
  

  
  

و  (p)ي جسـم تـا آينـه     براي اين منظور كدام رابطه بايـد بـين فاصـله   . از خود جسم شود تر كوچك) مقعر( كاوي  يك جسم در يك آينه تصويرخواهيم  مي -75
f)ي كانوني آينه  فاصله   )83 -سراسري رياضي (  برقرار باشد؟  (

1 (p f2    2 (p f  
3 (p f2    4 (f p f2    

  )76 -سراسري تجربي(  جا است؟جاي آن شيء ك. تر از شيء داده است ي مقعري از يك شيء، تصويري حقيقي و بزرگ آينه - 76
    بين كانون تا آينه) 2    بين مركز و كانون) 1
  روي مركز آينه) 4    نهايت  بين كانون تا بي) 3

ي  چشـمه . ي بـين آينـه و جسـم متقـارب گـردد      دسته پرتو همگرا بسازيم كه در فاصله ،ي كوچك نوراني ي مقعر و يك چشمه خواهيم به كمك يك آينه مي - 77
  )71 -سراسري رياضي (  قرار دهيم؟ نوراني را كجا

  بين كانون و مركز) 2    بين كانون و آينه) 1
  ي مركز تا آينه خارج از فاصله) 4    بين مركز و آينه) 3

   )است ي كانوني فاصله f( نوع اين تصوير و محل آن چگونه است؟ . دهد ، بازتابش كرده تصويري ميمقعريي  به آينه تابيدنپس از  همگرا ييك دسته پرتو -78

  )71 -سراسري تجربي ()6پرسش  -4فصل  -1فيزيك (    
  f2ي  در فاصله –مجازي ) f2    2ي  در فاصله –حقيقي ) 1
  fي  پشت آينه به فاصله –مجازي ) 4    بين كانون و آينه -حقيقي) 3
  

  

  ي مقعرتصوير در آينه رسم پرتوهاي بازتاب و 
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    )82 -سراسري تجربي (  حركت جسم چگونه است؟ جهت حركت تصوير در مقايسه با جهت. شود جا مي ي مقعر جابه جسم كوچكي روي محور اصلي آينه - 79

          پيوسته در جهت حركت جسم) 1
  پيوسته در خالف جهت حركت جسم) 2
  تصوير حقيقي در خالف جهت حركت جسم و تصوير مجازي در جهت حركت جسم ) 3
  تصوير حقيقي در جهت حركت جسم و تصوير مجازي در خالف جهت حركت جسم) 4

 

  )69-سراسري تجربي(  ؟كندميتصوير جسم چند بار تغيير جهت حركت . دهيم ي مقعر، حركت مي دور تا رأس يك آينهي  جسمي را از فاصله - 80
1  (3  2  (2  3  (1  4  (  

  ........شود، تصوير آن با سرعت  نزديكي مقعر  ي كانوني به آينه فاصله از كمتراي  ، روي محور اصلي، از فاصلهVاگر جسمي با سرعت ثابت  - 81
  )91 -سري تجربيسرا(

  .از آينه دور مي شود Vكوچكتر از ) 2    .شود از آينه دور مي Vبزرگتر از ) 1
  . شود به آينه نزديك مي Vمتوسط بزرگتر از ) 4  . شود به آينه نزديك مي Vمتوسط كوچكتر از ) 3

  )88 -سراسري خارج از كشوررياضي(  يابد؟ كاهش پيوستهخود  ي هوارون اش از تصوير جا شود تا فاصله ي كاو، جسم در كدام محدوده جابه در جلوي يك آينه -82
  از كانون تا سطح آينه) 2    از مركز تا كانون آينه) 1
  ي دور تا مركز آينه از فاصله) 4    ي دور از كانون تا فاصله) 3

  )95-رياضيسراسري خارج از كشور (  شود؟ جا مي ونه جابهشود، تصوير آن چگ به آن نزديك مي ي مقعر آينهيك  ي دور تا كانون فاصلهجسمي با سرعت ثابت، از  -83
  .شود تر مي يكنواخت از آينه دور شده و بزرگ )2  .شود تر مي تند شونده از آينه دور شده و بزرگ )1
  .شود تر مي يكنواخت به آينه نزديك شده و كوچك )4  .شود تر مي تند شونده به آينه نزديك شده و كوچك )3

  )73 ، 71سراسري رياضي  (  شود؟ جا مي تصوير در چه فاصله اي جابه. شود ي مقعر به آن نزديك مي سيار دور تا مركز آينهي ب جسمي از فاصله - 84
  از كانون تا رأس آينه) 2    از كانون تا مركز) 1
  از مركز تا كانون) 4    نهايت از كانون تا بي) 3

  . جايي جسم خواهد شد جابه تر از كوچكتصوير  جايي جابهجا شود،  جابه........ ..، اگر جسم در rبه شعاع انحناي ) كاو( ي مقعر آينهدر يك  - 85
  )91 -سراسري خارج از كشور رياضي(

  ي بين آينه تا مركز فاصله) 2     ي بين آينه تا كانون فاصله )1
  ي بين كانون تا مركز فاصله) 4    ي دورتر از مركز فاصله) 3
  

  
  )87 -تجربي  سراسري()8مسئله  -4فصل  -1فيزيك (  ؟ متر است ند سانتيي مقعر چ در شكل مقابل شعاع آينه -86

1 (20  
2 (40  

3 (20
3  

4 (40
3  

متـري از آينـه    سـانتي  ........ي  و در فاصـله  ........ رتصويمتري از آن قرار دهيم،  سانتي 8ي  را در فاصله شيءاگر . است cm12ي مقعري  آينه ي كانوني فاصله -87
  )83 -سراسري تجربي ()8مسئله  -4فصل  -1فيزيك (    .شود تشكيل مي

   24 -مجازي) 2    24 -حقيقي) 1
  36 -مجازي) 4     36 -حقيقي) 3

 متر است؟ ي آن از آينه چند سانتي صلهنوع تصوير چيست و فا. قرار دارد cm30ي مقعري به شعاع  از يك آينه cm20ي  جسم كوچكي در فاصله - 88

  )80 -سراسري تجربي ()6و  5مسئله  -4فصل  -1فيزيك (  
  60حقيقي، ) 2    40حقيقي، ) 1
  60مجازي، ) 4    40مجازي، ) 3

 برابـر  5ديوار افتاده باشد و طول تصوير  تصوير حقيقي شيء روي  اگر توسط آينه،. متر است 15 بين ديوار و آينهي  شيئي بين ديوار و يك آينه مقعر قرار دارد و فاصله - 89
  )91 -سراسري رياضي (  ؟طول شيء باشد، شعاع انحناي آينه چند متر است

1 (5/2  2 (3  3 (5  4 (6  

 )مقعري  در آينه ي سرعت جسم و تصويرمقايسه(جايي جسم جايي تصوير در اثر جابهجابه

  هاي كروي ي آينه معادلهحل مسئله بر اساس 











10تيپ
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مقعـر يـك   ي  اگر به جاي آينـه . دهد مي تصويري مجازيمتر از آن و عمود بر محور اصلي قرار دارد،  سانتي 6ي  از جسمي كه به فاصله) كاو( ي مقعر آينهيك  -90
ي مقعر  شعاع انحناي آينه. شود مي نزديكمتر به آينه  سانتي 9ي  ي مقعر قرار دهيم، تصوير در مقايسه با حالت اول، به اندازه درست در جاي آينه ي تخت، آينه

   )92 –سراسري تجربي (   متر است؟ چند سانتي

1 (6  2(12  3(10  4 (20  
  )75 - سراسري رياضي(  متر است؟ چند سانتي ACير جسم طول تصو ،Cمركز  ي شكل مقابل به در آينه - 91

1  (4  
2  (5  
3  (8  
4 (10  
  

  
نمـايي آينـه كـدام     نوع تصـوير و بـزرگ  . استآينه ي كانوني  اش تا آينه دو برابر فاصله قرار دارد و فاصله) كاو(ي مقعر  يك شيء كوچك روي محور اصلي آينه - 92

 )81 -رياضي  سراسري()7مثال  -4فصل  -1فيزيك (    است؟

1حقيقي، )  2  1حقيقي، ) 1
1مجازي، ) 4  1مجازي، )  3  3

3  

  )85-سراسري رياضي (  قدر است؟ نمايي آينه در اين حالت چه آينه باشد، بزرگ كانوني ي فاصلهبرابر  3ي مقعر  از آينه ي جسم فاصلهاگر  - 93

1 (2   2( 1
2  3(2

3  4( 3
2  

  متر است؟ جسم و آينه چند سانتي يفاصله.  است 2نمايي آن گرحقيقي و بز ،cm 60كانوني  يمقعر به فاصله يتصوير يك جسم در يك  آينه -94
  )81- سراسري تجربي(     90) 4   80) 3     60) 2  30) 1

انحناي  شعاع. آن دو برابر طول جسم است مجازيقرار دارد و طول تصوير  آينه كانونمتري  سانتي 30، جسم روي محور اصلي و در )مقعر( ي كاو در يك آينه - 95
 )88-سراسري تجربي ( )9مسئله  -4فصل  -1فيزيك (  متر است؟ اين آينه چند سانتي

1 (30   2 (60  3 (80  4 (120  
ي كـانوني آينـه    فاصـله  fاگـر  . ز جسمي كه در مقابل آن قرار دارد، تصويري تشكيل داده است كه طول تصوير دو برابر طول جسم اسـت مقعر، ا ي آينهيك  - 96

  )88 -سراسري خارج از كشور تجربي(  .است …ي جسم از آينه  باشد، فاصله

1 (f

fيا  2

3  2 (f

f2يا  3
3  3(f3

f2يا2
3  4 (f

f3يا 2
2  

ي زيـر   در ايـن صـورت كـدام رابطـه    . اسـت  aتا كانوناش  حقيقي تصويري  و فاصله aرابر ب جسم تا كانوني  فاصله fي كانوني  ي مقعر به فاصله در يك آينه - 97
  )84-سراسري رياضي(  درست است؟

1 (aa f 2   2 (aa f   3 (a a f2   4 (a a | f |    
متـر   شعاع آينـه چنـد سـانتي   . شود از كانون تشكيل مي cm 9ي  ي مقعر قرار دارد و تصوير حقيقي آن به فاصله از كانون يك آينه cm 1 ي فاصلهسمي به ج - 98

  )71-سراسري تجربي (    است؟
1 (3  2  (6  3  (9  4  (12  

  
  

   باشد؟ ترين كمحقيقي آن  جسم و تصويرميان  ي فاصلهرار داد تا بايد ق fي كانوني  به فاصله ي مقعر آينهاي از يك  سمي را در چه فاصلهج -99

  )72 -سراسري رياضي (    
1  (f5/1  2  (f2  3  (f4  4  (f6   

 از جسـم ي  اگـر فاصـله  . تشـكيل شـده اسـت    پـرده  رويمتر از جسم  سانتي 4ي كروي قرار دارد و تصويري به طول  جلوي آينه متر سانتي 2جسمي به طول  -100
  )66مشابه سراسري رياضي  -87سراسري خارج از كشوررياضي(  متر است؟ ي جسم تا آينه چند سانتي فاصله. متر باشد يسانت 30 تصويرش

1 (30  2 (60  3 (75  4 (90  
باشـد،  برابر طول جسـم   5اگر طول تصوير . متر است سانتي 48ي تصوير مستقيم آن تا جسم  ي مقعري قرار داردو فاصله جسم كوچكي روي محور اصلي آينه - 101

  )95 -سراسري خارج از كشور تجربي (  متر است؟  چند سانتي جسم و كانوني بين  فاصله
1( 2  2( 4  3( 6  4( 8  

  ي نيوتونو رابطه fي كانوني و فاصله mي بين بزرگ نمايي حل مسئله بر اساس رابطه

  ي جسم تا تصوير حل مسئله بر اساس فاصله
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ي جسم از تصـوير   اگر فاصله. برابر بزرگي جسم است 3شود كه بزرگي آن  از آن در آينه ديده مي ي مقعر واقع است و تصويري مجازي جسمي مقابل يك آينه - 102
  )78 –سراسري رياضي (  متر است؟ ي كانوني آينه چند سانتي متر باشد، فاصله سانتي 40
1 (5/7  2 (10  3 (15  4 (30  

متر باشد، طول  سانتي 30ي كانوني آينه  اگر فاصله. متر است سانتي 80ديگر  ن از يكشا ، جسم و تصوير در طرفين آينه قرار دارند و فاصلهمقعري  در يك آينه - 103
 )89-سراسري خارج از كشورتجربي(  تصوير چند برابر طول جسم است و نوع تصوير چگونه است؟ 

1) 3  ، حقيقي3) 2  ، مجازي3) 1
1) 4    ، مجازي3

  حقيقي، 3

 48، تصويرش ي بين شمع و اگر فاصله. برابر شمع روي پرده تشكيل داده است 5كروي از شمع روشني كه مقابل آن قرار دارد، تصويري به بزرگي  ي آينهيك  -104
  )94 -سراسري تجربي (  متر است؟ آينه چند سانتي ي كانوني فاصلهمتر باشد،  سانتي

1 (5  2 (6  3 (10  4 (12  
  متر است؟ آينه چند سانتي انحناي شعاعبرابر طول جسم باشد،  5متر است، اگر طول تصوير  سانتي 96 از تصويرشي جسم  ي مقعر، فاصله در يك آينه - 105

  )89- سراسري تجربي ( )7مثال  -4فصل  - 1فيزيك (
1 (20  2 (24  3 (40  4 (48  

1نمايي ي كاو قرار دارد و تصويري با بزرگجسمي مقابل آينه - 106
ي كانوني باشد، فاصلهcm15ي بين جسم و تصوير اگر فاصله. توسط آينه تشكيل شده است 2

 )93 -سراسري تجربي ( )6ثال م -4فصل  -1فيزيك (  متر است؟ آينه چند سانتي

1 (10  2 (15  3 (20  4 (25   

1نمايي  متر و بزرگ سانتي 30ء،  ي تصوير حقيقي از شي ي كروي فاصله در يك آينه - 107
  متر است؟ شعاع آينه چند سانتي. است 2

  )73سراسري تجربي   - 85سراسري خارج از كشوررياضي (  
1 (20  2 (30  3 (40  4 (60  

  متر است؟ شعاع آينه چند سانتي. باشد مي 3نمايي آينه  و بزرگ cm60ي جسم حقيقي از تصويرش كه روي پرده تشكيل شده  ي مقعري فاصله در آينه - 108
 )70 -سراسري تجربي (

1  (5/22  2  (45  3  (60  4  (90    
  

  
  

كنيم تا طـول تصـوير    از آينه دورجسم را روي محور اصلي، چه اندازه . ول جسم استبرابر ط 2، طول تصوير حقيقي fي كانوني ي مقعر به فاصلهدر يك آينه -109
    )90-سراسري رياضي(  ؟طول جسم شود نصف

1 (f
3
2  2 (f

2  3 (f  4(f3  

1نمايي آن  د و بزرگي مقعر عمود بر محور اصلي قرار دار جسمي مقابل آينه - 110
2نمـايي   كنـيم، بـزرگ   جا مـي  متر جابه سانتي 15جسم را . است 3

. شـود  مـي  3

  )89-سراسري رياضي (  متر است؟ ي كانوني آينه چند سانتي فاصله
1 (5  2 (10  3 (15  4 (20  

fي است و جسمي در فاصله fي مقعري ي كانوني آينه فاصله - 111

fي  اگر جسم به اندازه. از اين آينه قرار دارد 2

به آينه نزديك شود، تصـوير چـه انـدازه و در     4

    )89 -سراسري خارج از كشور رياضي(  شود؟ جا مي كدام جهت جابه

1 (f

f) 2    . شود از آينه دور مي 2

  .شود به آينه نزديك مي 2

3 (f
2
f) 4    . شود از آينه دور مي 3

2
  .شود آينه نزديك مي  به 3

نمـايي نسـبت بـه     بـزرگ . كنـيم  متر از آينه دور مي سانتي 5جسم را . ده استتشكيل دا 3نمايي  كوچك، تصويري حقيقي با بزرگ جسمي مقعري از يك  آينه - 112
 )84 -سراسري تجربي (  متر است؟ ي كانوني اين آينه چند سانتي فاصله. شود حالت اول، نصف مي

1 (10  2 (15  3 (20  4 (25  

  شود جا مي ها جسم جابه هايي كه در آن حل مسئله
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ي  شـود فاصـله   طول جسـم مـي  ابر بر 4نزديك كنيم، طول تصوير  متر به آينه سانتي 2اگر جسم را . ي مقعر طول تصوير دو برابر طول جسم است در يك آينه -113
  )86 -سراسري رياضي(  متر است؟ كانوني آينه چند سانتي

1( 8  2( 12  3( 16  4 (24 

متر به آينه  جسم را چند سانتي. ستتشكيل داده ا 6نمايي  بزرگبا  وارونهاز جسمي كه مقابل آن قرار دارد تصويري  cm24كاو به شعاع انحناي ي آينه يك - 114
 )88-سراسري رياضي (  طول جسم شود؟ برابر 6نيز نزديك كنيم تا طول تصوير جديد 

1 (4  2 (8  3 (6  4 (12  
متر در جهـت مناسـب    جسم را چند سانتي. است cm4 قرار دارد و طول تصوير جسم cm40ي مقعري به شعاع  متري آينه سانتي 15ي  جسمي در فاصله - 115

  )95 -سراسري رياضي (  تشكيل شود؟   cm4جا كنيم تا تصوير ديگري به همان طول  جابه
1 (5  2 (10  3 (25  4 (50  

از  يكسـان ي  ، ولي در فاصـله مجازيو ديگري  حقيقيتصوير يكي . دهيم اي قرار مي از آينه cm5ي  و بار ديگر در فاصله cm20ي  جسمي را يك بار در فاصله - 116
  )75 -سراسري رياضي(  متر است؟ ي كانوني آينه چند سانتي فاصله. شود آينه تشكيل مي

1 ( 8  2  (12  3  (6  4  (4  
متر از آينه دور كنيم، طول تصوير  سانتي 5اگر جسم را . دهد ، از يك جسم، تصويري معكوس، با طولي به بزرگي دو برابر طول جسم مي)كاو(ي مقعر  يك آينه - 117

    )90 -سراسري تجربي(  متر است؟ انحناي آينه چند سانتي شعاع. شود مي برابربا طول جسم 

1 (10
3  2 (20

3  3 (10  4 (20  

1ي مقعر عمود بر محور اصلي قرار دارد و طول تصوير  جسمي مقابل آينه - 118
اگر جسم را به مكان اين تصوير منتقل كنيم طول تصوير جديد . طول جسم است  4

 )93 -سراسري رياضي (    شود؟ تشكيل شده چند برابر طول جسم مي

1 (16  2 (8  3( 4    4 (1  
اگر جسم را به محل اين تصوير منتقل كنيم در اين حالت، طول تصوير . است cm30اش ي آن تا تصوير حقيقيي مقعر قرار دارد و فاصلهجسمي جلوي آينه -119

 )93 -سراسري خارج از كشور رياضي(  ي اين آينه چند سانتي متر است؟ي كانونفاصله. شودبرابر طول تصوير حالت قبل مي 4حقيقي 

1 (60  2 (40   3 (30    4 (20  
 از آينه دور شـود طـول تصـوير برابـر طـول شـيء       cm3ي  اگر شيء به اندازه. ي مقعر دو برابر طول شيء است تصوير حقيقي تشكيل شده در يك آينه طول - 120

  )85 -سراسري خارج از كشور تجربي(  متر است؟ كانوني آينه چند سانتي ي فاصله. شود مي
1 (6   2 (8   3 (10      4 (12  

جـا كنـيم تـا     جسم را چگونه جابه. متري آن قرار دارد سانتي 24ي  متر است وجسمي عمود بر محور اصلي در فاصله سانتي 40ي مقعر  يك آينه شعاع انحناي - 121
 )95 -بي سراسري تجر(  شود؟   نزديكمتر به آينه  سانتي 20تصوير 

  .متر به آينه نزديك كنيم يك سانتي) 2    .متر از آينه دور كنيم سانتي 4) 1
  .متر از آينه دور كنيم يك سانتي) 4    .متر به آينه نزديك كنيم سانتي 4) 3
  

  
 

  )89-آزاد رياضي بعدازظهر(  هاي مقعر صحيح است؟كدام مطلب در مورد تشكيل تصوير يك شيء حقيقي در آينه - 122
    .باشد، مجازي و نسبت به شيء مستقيم استتر كه تصوير كوچكوقتي ) 1
    .باشد، مجازي و نسبت به شيء وارونه استتر وقتي كه تصوير بزرگ) 2
    .باشد، حقيقي و نسبت به شيء وارونه استتر وقتي كه تصوير كوچك) 3
  .باشد حقيقي و نسبت به شيء مستقيم استتر وقتي كه تصوير بزرگ) 4

  )91 -كانون آزمون(   چند درجه است؟   ي ه به شكل مقابل، زاويهتوج با -123
1 (4  
2( 8   
3( 12  
4 (16  
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  )79 -آزاد پزشكي (  .………دور شود، تصوير آن  ، از آينه)كاو(ي مقعر  اگر جسم از مركز آينه - 124
  .شود تر مي از آينه دور و كوچك)  2  .شود تر مي به آينه نزديك و بزرگ)  1
  .شود تر مي از آينه دور و بزرگ)  4  .شود تر مي به آينه نزديك و كوچك)  3

  )91 – كانون آزمون(    .شود مي... آن ... طرف آينه حركت دهيم، تصوير  اگر جسم را تدريجاً به. ي مقعري واقع است در شكل زير، جسم بين كانون و رأس آينه - 125

  
    ديكتر و به آينه نز كوچك -مجازي) 1
  تر و به آينه نزديك كوچك -حقيقي) 2
    تر و از آينه دور بزرگ -حقيقي) 3
  تر و از آينه دور بزرگ -مجازي) 4

   تواند باشد؟ در اين آينه كدام گزينه مي Bدر اين صورت تصوير جسم . ي مقعر است در آينه Aتصوير جسم  Aدر شكل زير، -126

  )91 – كانون آزمون( 
1 (C 

2 (D 

3 (E 

4 (F 

اگر شـئ  . دهد متري آينه تشكيل مي سانتي 48ي  و در فاصله حقيقيآينه از جسم تصويري . دهيم قرار مي مقعريي  متري آينه سانتي 24ي  را در فاصله شيئي -127
          )90 -آزاد رياضي (           دام است؟شود و نوع آن ك تشكيل مي آينهمتري  متري آينه قرار گيرد، تصويرش در چند سانتي سانتي 8ي  در فاصله

  ، حقيقي 32) 4  ، مجازي 16) 3  ، مجازي 32) 2  ، حقيقي16) 1
باشد، طـول تصـوير    cm4اگر طول جسم . تشكيل شده است cm12ي كانوني  ي مقعري به فاصله متري از آينه سانتي 36ي  حقيقي جسمي در فاصله تصوير - 128

  )91 – كانون آزمون()5مثال   -4فصل  -1فيزيك (  ست؟ متر ا آن در اين حالت چند سانتي
1 (2  2( 8  3 (16  4 (6  

بـه آينـه نزديـك     cm30اگـر جسـم را   . در آينه تشكيل داده است 5نمايي  ي مقعري قرار دارد و تصويري مستقيم با بزرگ جسمي عمود بر محور اصلي آينه - 129
  )91 – كانون آزمون(  متر است؟ ه چند سانتيشعاع انحناي آين. شود مي 2نمايي آن برابر با  كنيم، بزرگ

1 (100  2( 200  3 (1  4 (2  
  )91 – كانون آزمون(  : به آينه نزديك شود، تصوير آن cm1اگر جسم . قرار دارد cm60ي مقعر به شعاع  از يك آينه cm20ي  جسمي در فاصله - 130

  .شود ميبه آينه نزديك  cm1تر از  بيش )2  .شود از آينه دور مي cm1تر از  بيش) 1
  .شود به آينه نزديك مي cm1تر از  كم) 4  .شود از آينه دور مي cm1تر از  كم) 3

متـر از ايـن آينـه قـرار      سـانتي  15ي  متر و بار ديگـر بـه فاصـله    سانتي 30ي  جسمي را يك بار به فاصله. متر است سانتي 10ي مقعر  ي كانوني يك آينه فاصله -131
  )69 -آزاد رياضي (  ي جسم و تصوير در حالت دوم خواهد بود؟ لت اول چند برابر فاصلهي جسم و تصوير در حا فاصله. دهيم مي

1( 2
3  2( 3

2  3  (3  4  (1  

برابر  2حاصل  طول تصوير حقيقيبخواهيم اگر . متر است، قرار دارد  سانتي 12ي كانوني آن  ي مقعر كه فاصله متري از يك آينه سانتي 16ي  يك شئ در فاصله -132
    )86 - آزاد رياضي(  متر بايد از آينه دور يا به آن نزديك كنيم؟ باشد، شئ را چند سانتي طول شئ

  ، دور4) 2    ، دور2) 1
  ، نزديك2) 4    ، نزديك4) 3

mي مقعري با سرعت بر محور اصلي آينه عمودجسمي  -133
/

s
0 6 با نمايي آينه برابر  اگر در يك نقطه بزرگ. باشد شدن به آينه مي در حال نزديك 5

و پـس از   5

  نمايي برابر با نزديك شدن جسم به آينه، بزرگ
9
  )91 - كانون نآزمو(  )نوع تصوير تغيير نميكند( ............است و با حركت ... .........شود، تصوير جسم  5

  . شود تندشونده به آينه نزديك مي -حقيقي) 2  .شود تندشونده از آينه دور مي -حقيقي )1
  . شود تندشونده از آينه دور مي -مجازي) 4  . شود كندشونده به آينه نزديك مي -مجازي )3






