
نکات مهم فصل هفتم علوم ) نور و مشاهده ی اجسام (

و نهایتا چگونگی  ف: آشنایی با منبع نور، بازتاب نور، انواع آینه ها و کاربرد آن هاهد

 دیده شدن اجسام.

ما برای دیدن اجسام به نور نیاز داریم . این نور توسط اجسامی که به آن ها منبع 

 انواع منابع نور:شود. مینور می گوییم تولید 

منبع نور طبیعی : منابعی مثل خورشید که نور از خودشان است ، منبع .1

نور طبیعی هستند.

منبع نور مصنوعی: منابع نوری که ساخته ی دست انسان هستند. مثل .2

 مپ و....شمع ، ال

 برای دیدن اجسام شرایط زیر الزم است:

نور وجود داشته باشد..1

داشتن چشمانی سالم.2

نبودن مانع بین جسم و چشم.3

 بازتابش نور از جسم و یا تولید نور از جسم..4

که در تاریکی از خود نور تولید می کنند، شده اند  ساختهبرخی از وسایل از موادّی 

. 2. ساعت شب نما 1را دید.مانند:  در نتیجه هنگام تاریکی شب می توان آن ها

 . خط وسط و خطوط دو طرف جاده3 لباس کارگران شهرداری

بازتابش نور : وقتی نور خورشید به سطح آینه یا اجسامی مانند شیشه ساعت می 

 تابد، از آن برمی گردد، به این پدیده بازتابش نور می گویند.

نور خورشید را مانند آینه بازتابش همه ی اجسام صیقلی ) صاف و برّاق( می توانند 

 کنند.



    

 بیش تر اجسام وقتی نور به آن ها می تابد، آن را بازتاب می کنند.

 مانند آینه برخورد کند، به طور منظمصیقلی  تاب منظم : اگر نور به سطح صاف وباز

 بازتاب می شود.

ناصاف و غیرصیقلی مانند ورق آلومینیوم چروک بازتاب نامنظم : اگر نور به سطح 

 به طور نامنظم بازتاب می شود.شده برخورد کند، 

 

 هر چیزی که بتواند نور را به طور منظم بازتاب کند، مانند آینه عمل می کند.

 آینه ی تخت: آینه های معمولی را آینه ی تخت می نامند.

پریسکوپ در زیر ،  در آرایشگاههامورد استفادهمورد استفاده در : 

این نوع آینه تصویر را 

هم اندازه ی جسم و مستقیم نشان می دهد. فاصله ی جسم تا آینه برابر با فاصله 

 ینه است.ی تصویر با آ

  دریاییها و جبهههای جنگ 

 و ....

  

بازتاب نور

اب اجسامی که نور را نامنظم بازت
.می کنند

سطح آب 
رودخانه

صفحه 
تلویزیون

شیشه 
معمولی

اجسامی که نور را منظم 
.بازتاب می کنند

شیشه مات
ورق 
صیقلی

آینه
شیشه 
ساعت



: این نوع آینه تصویر را بزرگتر از )مقعر (  آینه ی فرو رفتهویژگی های تصویر در 

 فاصله ی تصویر تا آینه است. جسم نشان می دهد. فاصله ی جسم تا آینه کم تر از 

  و ...های دندانپزشکیآینه خودروها ، در المپ چراغمورد استفاده در: 

  
 

)محدب (  آینه ی برآمدهویژگی های تصویر در 

 ، و آینه بغل در باالی فرمان آینه راننده در خودروها قابل استفادههایآینهمورد استفاده در : 

: این نوع آینه تصویر را کوچکتر از 

جسم نشان می دهد. فاصله ی جسم تا آینه بیش تر از فاصله ی تصویر تا آینه 

 است.

 

 و ... هاجادهپیچ آینه در 

  


