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وم بر پرتوي تابش

ي دوم، به آينه ي
شكل را ر(ر است؟ 

از) د سانتيمتر مربع

 .ت زير بيابيد

 دقيقا روبروي مرك

!حال فرار هستند 
رقين، نسبت به ناظر

 دوم نسبت به وضع
اب مورد نظر را امت

ز آينه ي دوم نسبت
نظهاي بازتاب مورد 
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ي بازتاب از آينه دو

ي بازتاب از آينه ي
يه بين دو آينه چقد

چند( چه مساحتي

به جسم را در حاال

  .بيابيد
و منبع نور  2ر

در لومتر بر ساعت
 آينه ي ماشين سار

بازتابيده از آينه ي
پرتوهاي بازتا(باشد 

 پرتوي بازتابيده از
پرتوه(جه مي باشد

 آينه !ر

 جسم كدر

عالمهستان 
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اگر پرتوي. ده است

اگر پرتوي. يده است
كوس برگردد، زاوي

اين شخص. ه است

كت تصوير نسبت ب

ت به ناظر ساكن را ب
L و طول جسم كدر

 .)نيد

كيل 200 سرعت  با
شد تا تصويرش در

رتوي ب بچرخانيم، پ
درجه مي با 30وليه

ص شده بچرخانيم،
درج 30 تابش اوليه 

1آينه  

 نور

1آينه  

2آينه   

1آينه  

2 آينه  

 

دبيرسيك

 

 تخت متقاطع تابيد

ه تخت متقاطع تابيد
سير را در جهت معك

2cm400 ايستاده
  !)كل رسم كنيد

ت كند، سرعت حرك
  .ركت كند

  .ت كند
  .كند

ركت تصوير نسبت
Lطول آينه ها . يد

مقدار دهي كنL و 

سارقين. است سلح
چه سرعتي داشته باش

جهت مشخص شده
 و زاويه ي تابش او

ر جهت هاي مشخص
ا موازي و زاويه ي

(  

!ديوار

گروه فيزي

   

 به يكي از دو آينه
  )را رسم كنيد

 به يكي از دو آينه
خودش، تمام اين مس
 تخت به مساحت

شك(تواند ببيند؟   مي
سمت راست حركت

حر راسته سمت
مت راست حركت
سمت چپ حركت ك

ف تا ج، سرعت حر
 روي ديوار را بيابي

 ’H ،Hامتر هاي

ب اتومبيل سارقين مس
ماشين پليس بايد چه

 !؟)ك

درجه در ج 10ه ي
 ها در ابتدا موازي

  )ها را بيابيد

درجه در 10ازه ي
ود؟ آينه ها در ابتدا
ي ميان آنها را بيابيد

 بازتاب – م

درجه20ويه تابش
شكل ر(چقدر است؟
درجه30ويه تابش

رخورد، منطبق بر خ
cm30 ز يك آينها

c240 از خودش را
به سمتر بر ثانيه  15
متر بر ثانيه به 20ت 
متر بر ثانيه به سم 5
متر بر ثانيه به سم 1

از حاالت الفهريك
 ناحيه ي روشن تر
ار مي توانيد به پارا

در حال تعقيب عت
م ،)كنيم فرض خت

ه دور شود، نه نزديك
را به اندازه 1نه ي

ابجا مي شود؟ آينه
دو زاويه ي ميان آنه

ر دو آينه را به اند
درجه جابجا مي شو
قطع كنندو زاويه ي
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ك پرتو نور با زاو
اويه بين دو آينه چق

زاوك پرتو نور با 
كرده و پس از اين بر

mشخصي به فاصله 

cmسرش به فاصله 

5گر آينه با سرعت 
جسم با سرعت. ف
5جسم با سرعت . ب

0ج جسم با سرعت 
 

ر سوال باال  براي ه
ر شكل زير، طول

براي شروع كا.(ست

سرع با اشين پليسي
تخ اشين سارقين را

نه(جاده، ثابت بماند 
ر شكل زير اگر آين
خود، چند درجه جا
كديگر را قطع كنند

ر شكل زير اگر هر
وليه ي خود، چند د
هيد تا يكديگر را ق
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ديوار بزرگي 
 5ور از آينه 

كل و ابعادي 
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  . رد

  . رد

شت پروژكتور نيز د
فاصله ي پروژكتو(؟ 

 مي شود به چه شك
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بگذر A مجددا از 

بگذر A مجددا از 

در پش. بع مي اندازد
چقدر است؟ژكتور 

چه روي ديوار ديده

 آينه

h 

منبع
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عالمهستان 
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و آينه بازتاب در د

بازتاب در سه آينه

ع 0,25ازه ي مترمر
ت تصوير درون پروژ

آنچ. داريم ’Rشعاع
 )ري مي كند؟
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رد و پس از دو بار

بار ب 3رد و پس از

آينه ي مقابل به اند
ي اندازد، به مساحت

ك قرص كدر به ش
روي ديوار چه تغيير

گروه فيزي

   

بگذ Aكنيد كه از

بگذ Aكنيد كه از

cm1 را بر روي آ
 آينه روي ديوار مي

 .)ت

و يك Rكل به شعاع
شكل ر ’Rو  Rف

 رخورد مي كند؟
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 بازتاب – م

پرتويي را مشخص ك

پرتويي را مشخص ك

cm 1xي به ابعاد

ساحت تصويري كه
متر است 10 سرش

آينه ي دايره اي شك
ي نسبت هاي مختلف

چند بار با آينه ها بر
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ر شكل زير مسير پ

ر شكل زير مسير پ

روژكتوري تصويري
نسبت مسا. رار دارد

تر و از ديوار پشت
ر شكل زير، يك آ

به ازاي(خواهد بود؟ 

ر شكل زير پرتو چ
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