
  
  
  

        
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

        
  
  

  

 ي تختآينه

  بازتاب نور از روي يك سطح

  متداد جسم و تصويرشي بين ا بررسي زاويه

  ي تختميدان ديد آينه

  قاطعبازتاب نور از روي دو سطح مت

  ي تخت جايي و سرعت انتقال تصوير در آينه جابه

ميزان تسلط خود را با  :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب: آبي
  متوسط: سبز
  .به اين قسمت مسلط نيستم: قرمز
اگر گام اولتان  :هاي بعدي گام

هاي بعدي  قرمز بود، در نوبت
مطالعه و تمرين، در صورتي كه 

هاي  توانيد خانه پيشرفت كرديد مي
  .سبز يا آبي را رنگ كنيد

  نور و بازتاب نور

 تعداد سؤاالت فصل

112 

 سراسريتعداد سؤاالت 

69 

 ها ساير آزمونتعداد سؤاالت 

43 

 سايهتشكيل  سايه و نيم
  اي نور ي نقطه تشكيل سايه از چشمه

  ي نور گسترده سايه از چشمهتشكيل سايه و نيم

 )كاو(ي مقعرآينه

  ي مقعر ي بازتاب نور و رسم تصوير در آينه نحوه

  m و p ،q ،fحل مسئله براساس روابط بين 

  ي جسم تا تصوير ي فاصله ر اساس رابطهحل مسئله ب

  جايي جسم جايي تصوير در اثر جابه جابه

  ي نيوتون و رابطه fو  mي بين  حل مسئله براساس رابطه

 )كوژ(ي محدبآينه

  ي محدب ينهي بازتاب نور و رسم تصوير در آ نحوه

  mو  p ،q ،fحل مسئله براساس روابط بين 

  شود جا مي ها جابه هايي كه جسم در آن حل مسئله

  جايي جسم جايي تصوير در اثر جابه جابه

ز ي جسم ا فاصلهو  fو  mي بين  حل مسئله براساس رابطه
  ي نيوتون تصويرش و رابطه

  هاي تخت، مقعر  و محدب ي كيفي آينه ايسهقم

  هايي كه نوع آينه معلوم نيست حل مسئله

  شود جا مي ها جابه هايي كه جسم در آن حل مسئله

به طور  »نور  نور و بازتاب« مبحث  از
براي تست  2ميانگين در هر سال 

تست براي  1ي رياضي و  رشته
در كنكور طرح ي تجربي  رشته
  .شود مي

براي تست  112 در اين فصل
  .ايم آورده تمرين شما 

به گام درخت دانش، گام  كنيد  با  ارزيابي  را  خود    .پيشرفت 
  نور و بازتاب نور: 1صل ف

قرمز           سبز              آبي  

قرمز           سبز              آبي  

قرمز           سبز              آبي  

قرمز           سبز              آبي  




