سواالت فصل نور و ویژگیهای آن
 -1ػلن ًَر شٌاعی چیغت؟ ص111
ػلوی اعت کِ رفتار ًَر را تزرعی هیکٌذ.
 -1تِ چِ اجغاهی هٌیز یا چشوِ ًَر هیگَیٌذ؟ ص111
اجغاهی کِ اس خَد ًَر تَلیذ هیکٌٌذ ،هاًٌذ خَرشیذ ،الهپ رٍشي ،شوغ رٍشي ،چَب در حال عَختي
 -3تِ چِ اجغاهی غیز هٌیز هیگَیٌذ؟ ص113
اجغاهی کِ اس خَد ًَری تاتش ًویکٌٌذ جغن غیز هٌیز ًاهیذُ هیشًَذ هاًٌذ هذاد ،کتاب ٍ عٌگ ٍ هاُ ٍ غیزُ
 -4اجغام غیزهٌیز چِ هَقغ دیذُ هیشًَذ؟ ص113
ٌّگاهی کِ ًَریک چشوِ ًَر هاًٌذ الهپ رٍشي اس عطح آىّا تزگزدد ٍ تِ چشن ها تزعذ.
 -5چشوِ ًَر ًقطِای چیغت؟ ص113
اگز صفحِای اس هقَا را کِ رٍی رٍسًِ کَچکی ایجاد شذُ اعت در هقاتل چزاؽ رٍشٌی قزار دّین پزتَّای ًَر
پظ اس خزٍج اس رٍسًِ اس ّن دٍر هیشًَذ تِ ایي رٍسًِ چشوِ ًقطِای ًَر هیگَیٌذ .عتارگاًی کِ در آعواى
شة هیدرخشٌذ یا الهپ رٍشٌی کِ در فاصلِ ًغثتا دٍری اس ها قزار دارد اس جولِ چشوِّای ًقطِای ًَراًذ.
 -6چشوِ گغتزدُ ًَر چیغت؟ ص113
تِ چشوِّای ًَر هاًٌذ خَرشیذ ٍ الهپ رٍشي کِ ًَر را تِ توام اطزاف خَد پخش هیکٌٌذ چشوِ ًَر گغتزدُ
هیگَیٌذ.

 -7چگًَِ هیتَاًین چشوِ گغتزدُ ًَر ایجاد کٌین؟
اگز رٍسًِ ایجاد شذُ رٍی صفحِ هقَا را تشرگتز کٌین یا صفحِ را اس هقاتل چشوِ ًَر تزدارین چشوِ گغتزدُ ًَر
خَاّین داشت.
 -8پزتَ ًَر چیغت؟ ص114
تاریکتزیي تاریکِ ًَر را کِ تتَاى تصَر کزد را پزتَ ًَر گَیٌذ.
 -9آیا هیتَاى پزتَّای ًَر را اس ّن جذا کزد؟ ص114
ًخیز ّزگش ًویتَاى پزتَّای ًَر را تِ طَر جذاگاًِ ایجاد کزد.
 -11اس هذل پزتَ ًَر تزای چِ کاری اعتفادُ هیشَد؟ ص114
تزای ًوایش هغیز ًَر رٍی کاغذ
ٌّ -11گام کار تا لیشر هذادی چِ ًکاتی را تایذ رػایت کٌین؟ ص114
ّیچ گاُ تاریکِ ًَر را تِ طزف چشن خَد یا دیگزاى ًگیزیذ.
ًَ -11ر چگًَِ هٌتشز هیشَد؟ ص114
ًَر تِ خط راعت هٌتشز هیشَد.
(حزکت ًَر چگًَِ اعت؟)
 -13چٌذ دلیل تیاٍریذ کِ ًشاى دّذ ًَر تِ خط راعت هٌتشز هیشَد؟ ص114
 -1ػثَر ًَر اس التِ الی شاخ ٍ تزگ درختاى  -1تشکیل عایِ  -3خَرشیذ گزفتگی  -4هاُ گزفتگی
 -14عایِ چگًَِ تشکیل هیشَد؟ ص115
اگز جغن کذری در هقاتل هٌثغ ًَری قزار گیزد در پشت فضای تاریکی تَجَد هیآیذ کِ تِ آى عایِ هیگَیٌذ.

 -15جغوی کذر در هقاتل یک هٌثغ ًَر قزار دارد اگز جغن را اس هٌثغ ًَر دٍر کٌین ،اًذاسُ عایِ
الف -تغییز ًویکٌذ

ب -کَچکتز خَاّذ شذ

ج -تشرگتز خَاّذ شذ

د -اتتذا تشرگتز ،عپظ کَچکتز خَاّذ شذ

ب -کَچکتز خَاّذ شذ
ًکتِ :قطز عایِ تِ فاصلِی چشوِی ًَر تا جغن کذر ٍ پزدُ تغتگی دارد.
ّز گاُ چشوِ ی ًَر تِ جغن کذر ًشدیک شَد قطز عایِ تشرگتز هیشَد ٍ ّزگاُ چشوِی ًَر را اس جغن کذر
دٍر کٌین قطز عایِ کَچکتز هیشَد.
 -16تقغینتٌذی اجغام غیز هٌیز اس ًظز ػثَر ًَر اس آىّا :ص115
 -1اجغام شفاف :اجغاهی کِ ًَر اس آىّا ػثَر هیکٌذ هاًٌذ شیشِ – َّا – آب
 -1اجغام ًیوِ شفاف :اجغاهی کِ ًَر اس آىّا ػثَر هیکٌذ ٍلی اس پشت آىّا اجغام دیگز تِ طَر ٍاضح دیذُ
ًویشًَذ هاًٌذ شیشِّای هات
 -3اجغام کذر :اجغاهی کِ ًَر اس آىّا ػثَر ًویکٌذ هاًٌذ :آجز – هقَا – چَب
(جغن شفاف چیغت تا هثال)
 -17خَرشیذ گزفتگی (کغَف) چیغت؟ ص116
ّز گاُ (هاُ ،سهیي ،خَرشیذ) رٍی یک خط راعت ٍاقغ شَد تِ طَری کِ هاُ در ٍعط تاشذ هاُ جلَی ًَر
خَرشیذ را هیگیزد ٍ عایِ آى رٍی سهیي هیافتذ در ًتیجِ کغاًی کِ در عایِی هاُ قزار دارًذ خَرشیذ را
تاریک هیتیٌٌذ در ایي صَرت هیگَیین خَرشیذ گزفتگی رخ دادُ اعت.
(ًام دیگز خَرشیذ گزفتگی چیغت؟)

(خَرشیذ گزفتگی را تا رعن شکل ًشاى دّیذ).

 -18هاُ گزفتگی (خغَف) چیغت؟ ص117ط1
اگز سهیي تیي هاُ ٍ خَرشیذ قزار گیزد سهیي جلَی ًَر خَرشیذ را هیگیزد ٍ عایِ آى رٍی هاُ هیافتذ ٍ آى را
تاریک هیکٌذ در ایي صَرت هیگَیین هاُ گزفتگی رخ دادُ اعت.

(ًام دیگز هاُ گزفتگی چیغت؟)

(هاُ گزفتگی را تا رعن شکل ًشاى دّیذ).

 -19اًَاع تاس تاب ًَر را ًام تثزیذ؟ ص118
 -1تاستاب هٌظن  -1تاستاب ًاهٌظن
 -11تاستاب هٌظن چیغت؟ ص118
اگز عطح یک جغن هاًٌذ آیٌِ تخت ،کاهال صاف ٍ ّوَار تاشذ ّوِ پزتَّای هَاسی را کِ تِ آى هیتاتٌذ را تِ
صَرت پزتَّای هَاسی تاس هیتاتٌذ ایي تاستاب را تاستاب هٌظن هیًاهٌذ.
 -11تاس تاب ًاهٌظن چیغت؟ ص118
ٍقتی یک دعتِ پزتَ هَاسی ًَر تِ عطح ًاصافی تتاتذ تاستابّای ًَر در جْتّای هختلف ٍ تِ طَر ًاهٌظن
تزهیگزدًذ ایي تاستاب را تاستاب ًاهٌظن هیًاهٌذ.
(تاستاب ًاهٌظن را تا رعن شکل ًشاى دّیذ).
 -11ساٍیِ تاتش ًَر چیغت؟ ص118
تِ ساٍیِ تیي پزتَی تاتش ٍ خط ػوَد گفتِ هیشَد.
 -13ساٍیِ تاستاب ًَر چیغت؟ ص118
تِ ساٍیِی تیي پزتَی تاستاب ٍ خط ػوَد گفتِ هیشَد.
 -14قاًَى تاستاب ًَر چِ چیشی را تیاى هیکٌذ؟ ص119
تیاى هیکٌذ کِ :ساٍیِ تاتش تا ساٍیِ تاستاب ّوَارُ تزاتز اعت.
 -15ساٍیِ تاتش  31درجِ اعت ساٍیِ تاستاب چٌذ درجِ اعت؟
 31درجِ
 -16ساٍیِ تاستاب  41درجِ اعت ساٍیِ تیي پزتَی تاتش ٍ تاستاتش چقذر اعت؟
 84درجِ

 -17اًَاع آیٌِ را ًام تثزیذ؟ ص131
 -1آیٌِ تخت  -1آیٌِ کزٍی [آیٌِ هقؼز (کاٍ) – آیٌِ هحذب (کَص)]
ٍ -18یضگیّای تصَیز در آیٌِ تخت را تٌَیغیذ؟ ص131
 -1طَل تصَیز تا طَل جغن تزاتز اعت.

 -1فاصلِ تصَیز تا آیٌِ تا فاصلِ جغن تا آیٌِ تزاتز اعت

 -3تصَیز هجاسی

 -4تصَیز هغتقین

 -19تصَیز هجاسی چیغت؟ ص131
تِ تصَیزی گفتِ هیشَد کِ در پشت آیٌِ تشکیل هیشَد ٍ اس آًجایی کِ هیداًین در پشت آیٌِ چیشی ٍجَد
ًذارد تِ ایي تصَیز هجاسی گَیٌذ.
 -31تصَیز حقیقی در کجا ایجاد هیشَد؟
در جلَی آیٌِ ایجاد هیشَد یا تصَیز حقیقی تز رٍی پزدُ تشکیل هیشَد هاًٌذ :پخش فیلن در عیٌواّا.
 -31جلَی یک آیٌِ تخت تایغتیذ ٍ تا تَجِ تِ ٍیضگیّای تصَیز در آیٌِ تخت ػثارتّای سیز را کاهل کٌیذ؟
 -1فاصلِ تصَیز تا آیٌِ  .................فاصلِ شی تا آیٌِ اعت
-1طَل تصَیز تا  ....................تزاتز اعت
 -3تصَیز شی در آیٌِ تخت  ........ ٍ ......اعت
جَاب  -1تزاتز

جَاب  -1طَل جغن

جَاب  -3هغتقین ٍ هجاسی

(ٍیضگیّای تصَیز در آییٌِ تخت را تا رعن شکل ًشاى دّیذ).
 -31اگز فاصلِ تیي جغن تا آییٌِ تخت  1هتز تاشذ فاصلِ جغن تا تصَیز چقذر اعت؟
 1هتز
 -33ػذد  8771در آییٌِ تخت تثذیل تِ چِ ػذدی هیشَد؟

1778

 -34آیٌِّای کزٍی چگًَِاًذ ٍ چٌذ ًَع ّغتٌذ؟ ص131
آیٌِّای کزٍی قغوتی اس عطح یک کزُ ّغتٌذ ٍ .تز دٍ ًَع هقؼز (کاٍ ) ٍ هحذب (کَص) ّغتٌذ.
 -35اگز عطح تیزًٍی کزُ را تا الیِ ًاسکی اس جیَُ تپَشاًین عطح درًٍی آى صیقلی ٍ تاس تاب دٌّذُ ًَر خَاّذ
تَد در ایي صَرت تِ آى آیٌِ  ....................هیگَیٌذ .ص131
هقؼز یا کاٍ
 -36اگز عطح درًٍی کزُ را تا الیِ ًاسکی اس جیَُ تپَشاًین تِ آى آیٌِ  ..................گفتِ هیشَد .ص131
هحذب یا کَص

 -37در آیٌِّای  ..............عطح تیزًٍی یا تزآهذُ ،صیقلی ٍ تاستابدٌّذُ ًَر اعت .ص131
هحذب

 -38کاًَى آیٌِ (هقؼز) چیغت؟ ص133
ّزگاُ یک دعتِ پزتَ ًَر هَاسی تِ عطح آیٌِ هقؼز تاتیذُ شًَذ ایي پزتَّا پظ اس تاستاب اس آیٌِ ّوذیگز را در
یک ًقطِ قطغ هیکٌٌذ ٍ ّوگزا هیشًَذ تِ ایي ًقطِ کاًَى گَیٌذ ٍ .تا حزف ً fوایش هیدٌّذ.
(تا رعن شکل کاًَى آییٌِ هقؼز را ًشاى دّیذ).
 -39فاصلِ کاًًَی چیغت؟
تِ فاصلِ کاًَى تا آیٌِ فاصلِ کاًًَی هیگَیٌذ.

ٍ -41یضگیّای تصَیز در آیٌِ هقؼز را تٌَیغیذ؟ ص134ٍ133
در آیٌِ هقؼز ٍیضگی تصَیز تِ هکاى آى جغن در هحَر اصلی تغتگی دارد در ایي جا هکاى شیء تِ دٍ صَرت
کلی در فاصلِ کاًًَی ٍ دٍرتز اس کاًَى در ًظز گزفتِ شذُ اعت.
حالت اٍل :اگز جغن در فاصلِ کاًًَی (تیي کاًَى تا آیٌِ) تاشذ:
 -1تصَیز هجاسی اعت  -1تصَیز تشرگتز اس جغن اعت.
حالت دٍم :اگز جغن خارج اس کاًَى تاشذ:
 -1تصَیز حقیقی اعت.

 -1تصَیز ٍارًٍِ اعت (کلِ پا)

 -3تصَیز تشرگتز اس جغن اعت.

ًَ -41ر خَرشیذ ٍقتی تِ آییٌِ هقؼز تزخَرد کٌذ تصَیز آى رٍی  ................هیافتذ.
رٍی کاًَى
 -41کارتزد آیٌِ هقؼز را تٌَیغیذ؟ ص133
دًذاًپششکی ،کاعِ چزاؽ اتَهثیلّا ٍ چزاؽقَُّا
ٍ -43قتی یک دعتِ پزتَ ًَر هَاسی تِ آیٌِ هحذب (کَص) تتاتذ چگًَِ اس آیٌِ تزهیگزدًذ؟ ص134
پظ اس تاستاب اس آیٌِ اس یکذیگز دٍر یا ٍاگزا هیشًَذ ٍ اهتذاد ایي پزتَّا در پشت آیٌِ یکذیگز را در یک ًقطِ
قطغ هیکٌٌذ کِ تِ آى ًقطِ کاًَى هجاسی آیٌِ کَص گَیٌذ.
(آییٌِ هحذب را رعن ٍ کاًَى هجاسی را ًشاى دّیذ).
 -44تصَیز در آیٌِ هحذب چٌذ حالت دارد؟ ص134فؼالیت

فقط یک حالت دارد .آیٌِ هحذب اس جغوی کِ در هقاتل آى قزار داردّ ،ویشِ تصَیزی هجاسی ٍ
هغتقین ٍ کَچکتز اس جغن در پشت آیٌِ ٍ در داخل فاصلِ کاًَى هجاسی تشکیل هیدّذ.
ٍ -45یضگیّای تصَیز در آیٌِ هحذب را تٌَیغیذ؟ ص134
هجاسی اعت هغتقین هیتاشذ کَچکتز اس جغن اعت پشت آیٌِ اعت ٍ در فاصلِ کاًًَی هیتاشذ.

 -46کارتزد آیٌِ هحذب را تٌَیغیذ؟ ص135
آیٌِ تغل اتَهثیلّا – آیٌِ عز پیچّای تٌذ جادُّای کَّغتاًی ٍ پارکیٌگّا
 -47چزا اس آیٌِّای هحذب در جادُّای کَّغتاًی ٍ ٍرٍدی پارکیٌگ اعتفادُ هیشَد؟ ص135
آیٌِّای هحذب اجغام را کَچکتز ًشاى هیدٌّذ ٍ هیذاى دیذ را افشایش هیدٌّذ ٍ لذا در خَدرٍّا ٍ
آیٌِّای جادُای تِ کار هیرًٍذ.
 -48تصَیز در آیٌِّای کَص ّوَارُ  .............اس جغن هجاسی ٍ هغتقین اعت.
کَچکتز

آیینه هیشىم به تواشا که هیرسی
قبل از طلىع روشن فردا که هیرسی

آیینه هیشىم که دلن زیر و رو شىد
تا هقصد نهایی دنیا که هیرسی

