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ص دور كنيم، 

 كدام از اين 

قد او خواهد 

اي از نان  صله

از زمين چه 

 60در فاصله 

  مي شد؟

  ان

94ل تحصيلي 

منبع نور را از قرص

در هر) گسترده/ ي
 ؟

 ؟

بد، چه كسري از ق

پرده را در چه فاص 

 ي مي كند؟

فاصله ماه ا. است 

متر د سانتي 120ول 

يه ايجادايه و نيمسا

 شخص كنيد 

س 

س 20  

ه حلي تهرا

سال        

هيم اگر به تدريج م

ايمنبع نور نقطه(؟ 
تغييري خواهد كرد

ون تغيير باقي بماند

نسبت به افق مي تاب

h از آن قرار دارد.

شود، چه تغييري  مي

. × 81 8 10 km 

 المپ مهتابي به طو

شكل يا وضعيت سا

ي روي ديوار را مش

درجه 4
10 

8√
س 15  

ستان عالمه

   

ده ور است قرار مي

   كوچك

ن برابر خواهد بود
چه تغ) د داشته باشد

تا پهناي نيمسايه بدو

درجه ن37زاويه ي 

cm30  و به فاصلهh

 ن خواهد بود؟

 روي زمين تشكيل

زمين از خورشيد

يك. داردن  قرار 

يم، چه تغييري در ش

ختلف طول سايه هاي

45 

√2 س   

تا
ج

 

دبيرسيك

 

 كوچكتر از منبع نو

كوچك ـ) 4  گ

 با مساحت خود آن
اگر وجود(يه  نيمسا

 

بع نور ايجاد كنيم ت

كه نور خورشيد با ز

mبه قطر ! ش گرد

د برابر مساحت نان

اي كه ايه و نيمسايه

× 57 و فاصله ز 10

متر از آن سانتي 60ه
 هد بود؟

مهتابي قرار مي دادي

ها نواحي مخ م پرتو

فاصله منبع ت
وسط خط كج

س 20= 

گروه فيزي

  و نيمسايه

كدري كه ابعاد آن

كوچك ـ بزرگ) 3

ص كدر روي پرده
 قطر سايه و پهناي

چه تغييري مي كند؟

 تغييري در ابعاد منبع

روزسرد زمستاني ك

 مركز يك نان لواش
؟ مساحت سايه چند

ر باشد، مساحت سا

/ ×6 5و  4 km
   نباشد؟

ك پرده و به فاصله
سايه چگونه خواهد 

نقطه اي در دو سر م

با رسم. در قرار دارد

سايه – تمش

 يك پرده، قرص ك
 شود؟ ه مي

3  گ ـ كوچك

ت سايه ي يك قرص
ص كدر به منبع نور،

 و پهناي نيمسايه چ

ر كنيم، بايستي چه

سانتيمتر در يك ر1

تداد خط عمود بر
باشد؟ cm120رده

ه ماه از زمين دورتر

×ترتيب 310 km
گرفتگي ممكن  ماه

متر به موازات يك ي
ل و ابعاد سايه و نيم

هتابي، دو منبع نور ن

در مقابل اجسام كد

 

شهسري  – ول

منبع نور گسترده و
مسايه به ترتيب چه

بزرگ) 2  زرگ 

ورت هايي مساحت
قرص نزديك كردن

قطر منبع نور، سايه

را از جسم كدر دور

180قد  ي فردي با 

 نور نقطه اي در امت
طر سايه بر روي پر

يد گرفتگي، هر چه

ن و خورشيد به تر
يست باشد تا ديگر

سانتي 80ري به قطر 
شكل.رص قرار دارد

 
 
 
 
 

 باال اگر به جاي مه

زير منبع نقطه اي د 

 
 
 
 
 
 

   

پايه او  قاطي

بين يك م -1
قطر سايه و نيم

بزرگ ـ بز) 1

در چه صو -2
صورت ها با ن

با افزايش ق -3

اگر پرده ر -4

طول سايه -5
 بود؟

يك منبع -6
رار دهيم تا قطق

در خورشي -7

زمين  شعاع -8
مقداري مي باي

قرص كدر -9
متر از قر سانتي

 
 
 
 
 

در سوال - 10

 در شكل - 11
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 15منبع نور 

 سايه طول د،

 ديگر شروع 

فاصله  حداقل
سانتيمتر  20 

تيجه خواهد 

  !موفق باشيد

 منبع نور

  ان

94ل تحصيلي 

 فاصله ي پرده از م

شود عوض نور منبع

آرامي به سمت تير
 .به دست آوريد

 

 د مي آيد؟

اي نمايش دهيم، ح 
ب مستطيلي به ابعاد

تاثير خاصي روي نت

 جسم

 پرده

ه حلي تهرا

سال        

اگر.  قرار داده ايم

م و پرده محل اگر 

ر يكي از تيرها به آ
كثر و حداقل آن را ب

هده خواهيم كرد؟

  
 و نيمسايه به وجود

ه ي دوربين روزنه
اي، مكعب ن روزنه

آيا طول مهتابي ت د؟

 پرده

X 

X’ 

ستان عالمه

   

سانتيمتر 15به ضلع

.است متر 4 با رابر

متر از زير 2ي با قد
غيير مي كند؟ حداكث

نيم، چه چيزي مشا

ييري در ابعاد سايه

 كامل بر روي پرده
دوربين( قرار گيرد؟ 

 و نيمسايه ي 
، فاصله ي aع

يجه چه خواهد بود

 

دبيرسيك

 

ع نور مربع شكلي ب
 ؟

بر دارد، فاصله متر

گر قرار دارند فردي
ل مسير، چگونه تغ

نگاه كن) سمت چپ

، چه تغي)ر فاصله ها

ك  متري را به طور
ند در چند دوربين

x هكنيم، شكل ساي
، ضلع مربعLمهتابي

بچرخانيم، نتيج ’xر

گروه فيزي

  و نيمسايه

سانتيمتري منبع 5ي
ي چقدر خواهد بود

3 نور منبع با و متر

متر از يكديگ 20ي
ز دو چراغ، در طول

س(ه سمت خورشيد

بدون تغيير(و جسم

16 تير چراغ برق
زنه بايد در وجه چن

xكدر حول محور

طول مه(كند؟ يير مي
 .)است mا پرده

تابي را حول محور

سايه – تمش

يمتر را در فاصله ي
ر نيمسايه ي مركزي

مت2 جسم با كه رده

متر و با فاصله ي 4 
سايه هاي حاصل ا 

به 4تا  1ك از نقاط

ه به موازات پرده و

وير ممكن از يك
ر بايد باشد؟ و روز

 .)ست

ه چرخاندن مربع ك
د بود و چگونه تغي

تا xاصله ي محور

چرخاندن مربع، مهت

 

شهسري  – ول

سانتي 5ري به ضلع 
 درصد روشنايي در

پر يك روي جسمي
 خواهد شد؟ 

چراغ برق به ارتفاع
مجموع طول.  كند

 زير اگر از هر يك

گستردهيي منبع نور 

 
 
 
 
 

واهيم بزرگترين تصو
بين تا تير برق چقد

سانتيمتر  اس 80ر در 

شكل زير شروع به
گونه خواهدرده چ

و فا hا وسط مربع 

 باال اگر به جاي چ
 ثيري؟

   

پايه او  قاطي

مربع كد - 12
سانتيمتر باشد،

ج ي سايه - 13
قبل برابر چند

دو تير چ - 14
به حركت مي

در شكل - 15

با جابجاي - 16

 
 
 
 
 

اگر بخو -17
روزنه ي دورب

سانتيمتر 50در

اگر در ش - 18
حاصل روي پر
وسط مهتابي تا

  

 

در سوال - 19
داشت؟ چه تاث

ب 

قر و


