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 نور و مشاهده ی اجسام
 



 .ببينيم را اجسام توانيم مي آن کمک به که است انرژي از نورصورتی•

  .گویند مي نور منبع یا منير کنند مي توليد نور خود از که اجسامی به •

 ... و آتش روشن،شعله المپ خورشيد، مانند•

 .گویند می منير غير کنند، نمی تابش نوری خود از که اجسامی به•

نور 

 چيست ؟



 استفاده های نور

 .موجب دیدن اجسام می شود•

 .شود می وگرما روشنایی باعث•

موجب عمل غذاسازی گیاهان می •

 (فتوسنتز.) شود

باعث کارکردن کلیه وسایل نوری می •

 .شود

موجب تغییر رنگ لباس و پارچه می •

 .شود



 چگونه اجسام را می بینیم؟

 نور آن به باید شود دیده جسمی كه این برای•

 آن سطح از تابد، می جسم به كه نوری بتابد،

 شده بازتابش نور اگر .كند می پیدا بازتابش

  .بینیم می را جسم آن برسد، ما چشم به



 انواع بازتاب نور

 در .گیرد می صورت صاف بسیار سطوح در بازتابش این:منظم1)

 به و تابیده سطح به موازی طور به نور پرتوهای صورت این

 بازتاب نوع این در .شوند می بازتاب جهت یک در موازی طور

   آینه مانند .شود می ایجاد روشن و واضح تصویری همواره

 ناهمواری سطح به نور موازی پرتو دسته یک هرگاه:نامنظم2)

 متفاوت جهات در و موازی غیر پرتوهای صورت به کند برخورد

 و مبهم اشیاء تصویر بازتابش نوع دراین .شوند می بازتاب

 مقوا و کاغذ مانند .است نامشخص



 تقسیم بندی اجسام از نظر عبور نور از آنها

 آن از نور که اجسامی : شفاف اجسام•
 – هوا – شیشه  مانند کند می عبور ها
 آب

 نور که اجسامی : شفاف نيمه اجسام•
 آن پشت از ولی کند می عبور ها آن از
 دیده واضح طور به دیگر اجسام ها

 – مات های شیشه مانند .شوند نمی
 کاغذ

 ها آن از نور که اجسامی: کدر اجسام•
  و چوب-مقوا-آجر مانند.کند نمی عبور

.... 



 شکست نور

 می دیگری شفاف محیط وارد شفاف محیط یک از که زمانی نور، انحراف به•

 .است نور سرعت تغییر ، نور شکست علت .گویند می نور شکست شود،



 سه تصویر از شکست نور



 سراب چیست؟

 ، تابد می جاده آسفالت سطح بر حرارت با خورشید که هنگامی گرم روزهای در•

 و می کند تغییر زمین به نزدیک الیه های در هوا غلظت میزان گرما دلیل به

 محیط وارد غلیظ محیط از باید زمین سطح به رسیدن برای خورشید پرتوهای

 آنجا که کند می فکر انسان و می شود ایجادنور شکست نتیجه در .شوند رقیق

 در را آسمان و کرده عمل آینه مانند هوا الیه ساده تر بیان به .دارد وجود برکه ای

 .آورد می در آبی برکه شکل به را آن و می کند منعکس خود

 



 منشور

 به آن از عبور از پس نور که است دیگر جنسی یا بلور جنس از جسمی منشور•

 آبی، سبز، زرد، نارنجی،  قرمز، : خود دهنده تشکیل رنگ 7 به نور شکست دلیل

 .شود می تجزیه بنفش و نیلی



 رنگین کمان چگونه به وجود می آید؟
 که این اول .ببینیم را کمان رنگین یک های رنگ ما تا بیفتد اتفاق چیز سه باید•

 قطرات باید که این سوم و باشد ما سر پشت خورشید دوم .بدرخشد باید خورشید

 .باشد ما جلوی در هوا، در آب

 منشور مثل که آب قطرات تابد، می آب قطرات به خورشید نور ترتیب این به•

 می تجزیه رنگ 7 به و شکنند می یا کنند می خم را نور کنند می عمل ریزی

 .کنند



 انواع آینه ها

 آینه ی تخت -1•

 

 آینه ی برآمده یا محدب -2•

 

 آینه ی فرو رفته یا مقعر -3•



 آینه ی تخت

 تخت آینه ،است صاف آنها سطح که را معمولی آینه های : تخت ی آینه•
  آنها طرف یک که هستند شیشه هایی آینه ها این واقع در .می نامند

 . است شده جیوه اندود

 : تخت ی آینه های ویژگی•

 تصویر مستقیم است•

 .اندازه تصویر با اندازه جسم برابر است •

 .فاصله تصویر تا آینه با فاصله ي جسم تا آینه برابر است•

 .تصویر دارای برگردان جانبی است •



 موارد استفاده آینه ی تخت

 استفاده در خانه ها ، آرایشگاه ها و مکان های عمومی•

 دوراستفاده از آینه براي ارسال عالیم مخابراتي به فاصله •

از آینه ي تخت براي اندازه گیري سرعت نور و وسایل استفاده •

 (تلسكوپ بازتابي)نور بازتابي 

 (چشم زیر دریایی) استفاده از آینه ی تخت در پریسکوپ ها•

 ایجاد تصاویر متعدد با ایجاد زاویه با آینه ی تخت در زیبابین•

 



 تلسکوپ

 پریسکوپ
 

 

 

 

 

 

 زیبا بین



 آینه ی برآمده
 : محدب یا برآمده ی آینه های ویژگی•

 . است نزدیکتر و مستقیم تصویر•

 .دهد می نشان کوچکتر جسم از را تصویر•

 .است وسعت دید زیاد •

 بغل آینه و ها ماشین جلو آینه ها، جاده پیچ در•

 . شود می استفاده ها ماشین



 آینه ی فرورفته

 :مقعر یا رفته فرو ی آینه های ویژگی•

 خیلی جسم که وقتی) .است جسم از بزرگتر و مستقیم تصویر فرورفته ی آینه در•

  (است آینه به نزدیک

 دور آینه  از جسم که وقتی ). است کوچک و وارونه تصویر فرورفته ی آینه در•

 ( است

 ، آفتابی های کوره ، جراحی اتاق پزشکی، دندان در فرورفته آینه از•

            .شود می استفاده ... و پروژکتورها



 آینه ی دندان پزشکی کوره ی آفتابی




