
:تهیه کننده  
 هسـتی اسـکندرزاده یـزدی

 کالس سـوم میـنا

نـور و مشـاهده اجسـام: درس هفت   



اجسامی که از خود نور به 
 نورتولید می کنند منبع 

 .می گویند 
منبع نور می تواند طبیعی یا  

 .مصنوعی باشد

 بع نــورـمن



به منبع نوری گفته می شود که به صورت طبیعی در منبع نور طبیعی 
 .جهان وجود دارد و انسان در درست کردن آن نقشی ندارد

 تابکرم شب  –بعضی از سنگها  –آتش  –ستارگان  –خورشید : مانند   

به منبعی گفته می شود که ساخته ی دست منبع نور مصنوعی 
 شمع روشن –المپ روشن  –چراغ قوه : مانند . بشر است



نور از منبع نور به یک  وقتی 
جسم می تابد، بخشی از نور 

 .  می کندبازتابش از آن جسم 
هر چه جسم نور بیشتری را 
بازتابش کند، آن جسم بهتر  

 .دیده می شود
هر چه سطح جسم صاف تر و 
صیقلی تر باشد، نور منظم تر  

 .بازتابش میکند

 بازتابش



 بازتابش

اگر یک جسم نور را منظم بازتابش کند می توانیم تصویر واقعی اجسام  
 .مانند آینه یا فلزات صیقلی. دیگر را در آن ببینیم

 .مانند هوا، شیشه و آب. برخی اجسام بیشتر نور را از خود عبور می دهند



 .ها سه نوع هستندآینه 
 آینه ی تخت  -1 
 آینه ی برآمده    -2 
 ی فرو رفتهآینه -3 

 انواع آینه



 در را تصویر معمولی یا تخت ی آینه
   .دهد می نشان خود واقعی ی اندازه

  ها، آرایشگاه منازل، در تخت آینه از
  ساخت و حرم کاری آینه ها، خیاطی
  زیبابین و پریسکوپ مانند وسایلی
 .شود می استفاده



تصــویر را آینــه ی برآمــده یــا ماــدژب یــا کــو  
از . کوچکتر از اندازه ی واقعـی نشـان مـی دهـد    

آینه ی برآمده در آینـه ی بلـا اتومبیلهـا، سـر     
ــگاهها و       ــرو، فروش ــا مت ــا، داخ ــاده ه ــیج ج پ

 .پارکینگها استفاده می شود



 آینه ی فرورفته یا مقعژر یا کاو 
صورتی که جسم به آینه نزدیک باشد تصویر را بزرگتر  در 

در صورتی که جسم از آینه دور . و مستقیم نشان می دهد
از آینه ی  . شود، تصویر را کوچکتر و برعکس نشان می دهد

فرو رفته در آینه ی دندانپزشکی، چراغ قوه، چراغ جلو  
 .اتومبیا، نور افکن و سینی بخاری برقی استفاده می شود



 چگونه اجسام را می بینیم؟
وقتی نور به جسم می تابد، جسم 
. بخشی از نور را بازتاب می کند

وقتی بازتاب نور به چشم ما می رسد 
 .ما می توانیم آن جسم را ببینیم



هر چه نور شدیدتر . پس برای دیدن جسم به نور نیاز داریم
اجسامی که بخش بیشتری از . باشد بازتاب نور بیشتر است

اجسام سفید و . نور را بازتاب می کنند، بهتر دیده می شوند
روشن، بخش بیشتری از نور را بازتاب می کنند در حالی که  
اجسام تیره و سیاه بخش بیشتری از نور را جذب می کنند و 

 .نور کمتری را بازتاب می کنند
اگر در جایی نور وجود نداشته باشد یا در مسیر بازتابش نور 

 .مانعی وجود داشته باشد، نمی توانیم جسم را ببینیم



 آزمایش دیدن اجسـام، نـور و بـازتـابش نـور



 با تشـکراز توجه شما


