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 نور و مشاهده اجسام

کالس سوم خانم سیدیان 



 نور
 انرزی ای است که به کمک آن میتوانیم اجسام را ببینیم:نور 

 

 

 

 

 

 به موادی که از خود نور تولید میکنند:{منبع نور}چشمه نور 



 انواع منبع نور 
 منبع نور طبیعی  1.

–ستاره ها -چیز هایی که از خودشان نور دارند مثل خورشید
 کرم شبتاب  

   

 

 منبع نور مصنوعی .2

چیزهایی که از خودشان نور ندارند وساخته ی 
 –شمع روشن -دست انسان هستند مثل المپ
 چراغ قوه                    



 :چیزهایی که برای  دیدن اجسام الزم است
 نور 

چشم سالم 

نبودن مانع 

بازتابش نور از جسم به چشم ما 



هنگامی که نور به اجسام میتابد سه حالت اتفاق می 
 :افتد

در مورد اجسام }. مقداری از نور از جسم عبور میکند1.
 {شفاف یا نیمه شفاف

 

 

 {به گرما تبدیل میشود}.  مقداری از نور جذب میشود .2

 

 

 {منعکس میشود}.مقداری از نور بازتاب میشود .3



 :ابزاتب نور از اجسام دو حالت دارد
 {اجسام کدر یا ناصاف}بازتاب نامنظم به همه جهات 

 

 

 

 

 {یعنی سطوح صافو صیقلی.ایینه ها}بازتاب منظم و جهت دار 



 :آینه ها به سه نوع هستند 
 آینه تخت.1

 تصویر در این اینه به اندازه ی جسم و مستقیم دارای برگردان جاذبی هست

 

 آینه فرو رفته.2

 تصویر دراین اینه ها بزرگتر از جسم است

 

 آینه برامده.3

 تصویر دراین اینه ها کوچک تر از جسم است



 پرسش
به موادی که از خود نور تولید میکنندچشمه نور چیست؟ 

بازتابش -نبودن مانع-چشم سالم-نورچه چیز هایی برای دیدن اجسام الزم است؟
 نور از جسم به چشم ما

بازتاب  -بازتاب نامنظم به همه جهات”دو حالت بازتاب نور چند حالت دارد؟
 منظم و جهت دار

سه نوع اینه تخت اینه ها چند نوع هستند؟نام ببریدو ویزگی انها را نام ببرید؟–
 اینه برامده-اینه فرو رفته

 تصویر در این اینه به اندازه جسم و مستقیم ودارای برگردان جانبی است:اینه تخت

 

 تصویر دراین اینه ها کوچکتر از جسم است:اینه برامده

 

 تصویر در این اینه ها بزرگتر از جسم است:اینه فرو رفته



اپیان 


