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 اًَاع اجغام بز اعاط ًَردّی
 اجغاهی کِ اس خَد ًَر تَلیذ هی کٌٌذ هاًٌذ الهپ رٍؽي : ی ًَر(اجغام هٌیز)چؾوِ

 اجغاهی کِ اس خَد ًَر تَلیذ ًوی کٌٌذ هاًٌذ الهپ خاهَػ ، سهیي :هٌیزغیزاجغام 

 جغن هٌیز باؽذ .1

 در صَرت غیز هٌیز بَدى ًَر اس آى جغن بِ چؾن ها باستاب کٌذ .2
 یکی اس ؽزط ّای سیز بزای دیذى اجغام کافی اعت

 ی ًَرچؾوِاًَاع 

: چؾوِ ًَری کِ اس یک  چؾوِ ًقغِ ای ًَر .1

رٍسًِ یا یک جغن هٌیز دٍر تؾکیل هی ؽَد ٍ 

پزتَرّای ًَر پظ اس خزٍج اس رٍسًِ اس ّن 

دٍر هی ؽًَذ ٍ در آًْا فقظ عایِ تؾکیل هی 

 ؽَد هاًٌذ ًَر الهپ رٍؽي در فاصلِ دٍر

ی ًَری کِ عغح : چؾوِ ًَر یچؾوِ گغتزدُ .2

ٍعیؼی داؽتِ ٍ پزتَّای آى بِ توام جْات 

تابؼ هی کٌٌذ . در ایي چؾوِ ّا ػالٍُ بز عایِ 

ًیش تؾکیل هی ؽَد هاًٌذ ًَر ، ًین عایِ 

 خَرؽیذ ٍ الهپ رٍؽي

 هٌتؾز هی ؽًَذ هاًٌذ ػبَر ًَر اس هیاى ؽاخ ٍ بزگ درختاى خظ راعتپزتَّای ًَر در یک هحیظ ؽفاف بِ  هغیز ًَر

 هجوَػِ بی ؽواری اس پزتَّای ًَر باریکِ ًَر ی ًَری کِ هی تَاى تصَر کزدًاسک تزیي باریکِ پزتَ ًَر
 هَاسی

 ّوگزا

 ٍاگزا

 پزتَ ًَر ّوگزا پزتَ ًَر ٍاگزا پزتَ ًَر هَاسی

 اًَاع اجغام بز اعاط هیشاى ػبَر ًَر

 : بیؾتز ًَر را اس خَد ػبَر هی دّذ هاًٌذ ؽیؾِ هؼوَلی ، َّا ٍ . . . ؽفاف (1

: بخؾی اس ًَر را اس خَد ػبَر هی دّذ ٍ اجغام اس پؾت آى بِ  ًیوِ ؽفاف (2

 ٍضَح دیذُ ًوی ؽًَذ هاًٌذ ؽیؾِ هات ، هِ

 : جغاهی کِ ًَر را اس خَد ػبَر ًوی دٌّذ  . هاًٌذ عٌگ ، هاُ ، آیٌِ  کذر (3

 جغن کذری هقابل چؾوِ ًَرقزار بگیزد در پؾت آى فضای تاریکی بِ ًام عایِ ایجاد هی ؽَدّزگاُ  چگًَگی تؾکیل عایِ

ّزگاُ هاُ ٍ خَرؽیذ ٍ سهیي در یک راعتا  خَرؽیذ گزفتگی)کغَف(

باؽٌذ ٍ هاُ در ٍعظ قزار بگیزد ، عایِ هاُ بز 

رٍی سهیي هی افتذ کِ بِ آى خَرؽیذ 

 گزفتکی یا کغَف هی گَیٌذ .

 سهیي هاُ خَرؽیذ
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ّزگاُ هاُ ٍ خَرؽیذ ٍ سهیي در یک راعتا  هاُ گزفتگی)خغَف(  

باؽٌذ ٍ سهیي در ٍعظ قزار بگیزد ، عایِ 

هاسهیي بز رٍی هاُ هی افتذ کِ بِ آى هاُ 

 گزفتکی یا خغَف هی گَیٌذ .

 سهیي هاُ خَرؽیذ

خغَف بیؾتز دیذُ 

 هی ؽَد یا کغَف

با تَجِ بِ بشرگ بَدى سهیي ًغبت بِ هاُ ، عایِ سهیي بز رٍی هاُ بغیار بشرگتز اس عایِ هاُ بزرٍی 

 غَف را هی بیٌٌذ بیؾتز اعتسهیي اعت . بٌا بزایي تؼذاد افزادی کِ خ

 باستاب ًَر

 بزگؾت ًَر اس عغح اجغام را باستاب ًَر هی گَیٌذ

 اًَاع باستاب ًَر

در ایي باستاب پزتَّای هَاسی بِ یک :  هٌظن .2

تابٌذ ٍ بِ صَرت هَاسی باستاب  عغح صاف هی

 هی ؽًَذ . هاًٌذ باستاب ًَر اس عغح آیٌِ تخت

: در ایي باستاب پزتَّای هَاسی بِ یک  ًاهٌظن .1

عغح ًاصاف هی تابٌذ ٍ بِ صَرت غیزهَاسی 

 کاغذهاًٌذ باستاب ًَر اس عغح باستاب هی ؽًَذ .

 هفاّین باستاب ًَر

 صَرت ػوَد بز آیٌِ در ًقغِ تابؼخغی اعت فزضی بِ :  خظ ػوَد

 پزتَ فزٍدی بِ عغح آیٌِ ) یا ّز جغن دیگز (:  پزتَ تابؼ

 پزتَیی کِ در ًقغِ تابؼ اس عغح آیٌِ :  باستاب پزتَ

 )یاّزجغن دیگز( خارج هی ؽَد

 ساٍیِ بیي پزتَ تابؼ ٍ خظ ػوَد:  ساٍیِ تابؼ

 ساٍیِ بیي پزتَ باستاب ٍ خظ ػوَد:  ساٍیِ باستاب

 در ّز باستابی ) هٌظن ٍ ًاهٌظن( :قاًَى باستاب ًَر 
 ساٍیِ تابؼ ٍ باستاب باّن بزابزًذ (1

( پزتَ تابؼ،باستاب ٍ خظ ػوَد در ًقغِ 2

 تابؼ ّوِ در یک صفحِ اًذ

قاًَى باستاب ًَر بزای تواهی :  ًکتِ

 عغَح ) صاف ٍ ًاصاف ( بزقزار اعت .

 اًَاع آیٌِ

 آیٌِ ّایی کِ عغح صاف ٍ صیقلی دارًذ:  آیٌِ ّای تخت

 آیٌِ ّای کزٍی

:  آیٌِ ّای هقؼز)کاٍ،فزٍرفتِ(

آیٌِ ّایی کِ قغوتی اس یک کزُ 

ّغتٌذ ٍ قغوت درًٍی آى صیقلی 

 ٍ باستاب دٌّذُ ًَر اعت

 کاربزد : آیٌِ دًذاًپشؽکی

:  آیٌِ ّای هحذب)کَص،بزآهذُ(

آیٌِ ّایی کِ قغوتی اس یک کزُ 

ّغتٌذ ٍ قغوت بیزًٍی آى صیقلی 

 ٍ باستاب دٌّذُ ًَر اعت

 کاربزد : آیٌِ بغل اتَهبیل
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 اًَاع تصَیز در آیٌِ

 ٍیضگی تصَیز هحل تؾکیل تصَیز ًَع تصَیز

 تصَیز هغتقین ) تصاٍیز هجاسی هغغتقین ّغتٌذ ( در پؾت آیٌِ تؾکیل هی ؽَدتصَیز  هجاسی

 تصَیز ٍارًٍِ اعت )تصاٍیز حقیقی ٍارًٍِ ّغتٌذ( تصَیز در جلَ آیٌِ تؾکیل هی ؽَد حقیقی

 

 تخت تصَیز در آیٌِ

 تصَیز در آیٌِ تخت ّن اًذاسُ ٍ ؽبیِ بِ جغن اعت (1

 جغن تا آیٌِ بزابز اعت فاصلِ تصَیز تا آیٌِ با فاصلِ (2

 تصَیز هجاسی ٍ هغتقین اعت (3

 تصَیز در آیٌِ تخت ٍارٍى جاًبی اعت (4

: اگز در هقابل آیٌِ دعت راعتواى را باال ببزین تصَیز  ٍارٍى جاًبی

 ها دعت چپ را باال هی بزد .

 هزکش ٍ کاًَى در آیٌِ ّای کزٍی

 هقؼز در آیٌِرعن پزتَّا

 اگز پزتَّا هَاسی با هحَرآیٌِ بتابذ باستاب آى اس کاًَى ػبَر هی کٌذ (1

 بتابذ باستاب آى هَاسی هحَر آیٌِ خَاّذ بَد .اگز پزتَّا اس کاًَى بگذرد ٍ بِ آیٌِ  (2

 پزتَّایی کِ اس هزکش آیٌِ بتابذ باستاب آى رٍی خَدػ باس هی گزدد (3

 هقؼز در آیٌٍِیضگی ّای تصَیز 

A. : ٌّگاهی کِ جغن در فاصلِ کاًًَی قزار دارد 

 تصَیز هجاسی اعت (1

 هغتقین اعت (2

 بشرگتز اس جغن اعت (3

B. : ٌّگاهی کِ جغن رٍی کاًَى قزار دارد 

 تصَیز حقیقی اعت (1

 در فاصلِ خیلی دٍر)بی ًْایت( تؾکیل هی ؽَد (2

C. : ٌّگاهی کِ جغن بیي کاًَى ٍ هزکش آیٌِ قزار دارد 

 تصَیز حقیقی (1

 هؼکَط ) ٍارًٍِ ( (2

 بشرگتز اس جغن (3

 خارج اس هزکش تؾکیل هی ؽَد (4

D. هزکش قزار دارد : ٌّگاهی کِ جغن رٍی 

 تصَیز حقیقی (1

 هؼکَط ) ٍارًٍِ ( (2

 اًذاسُ تصَیز = اًذاسُ جغن (3

 بز رٍی هزکش آیٌِ تؾکیل هی ؽَد (4

E. : ٌّگاهی کِ جغن خارج اس هزکش قزار دارد 

 تصَیز حقیقی (1

 هؼکَط ) ٍارًٍِ ( (2

 اًذاسُ تصَیز کَچکتز اس جغن (3

 بیي کاًَى ٍ هزکش تؾکیل هی ؽَد (4

F.  قزار دارد )بی ًْایت ( دٍرٌّگاهی کِ جغن در فاصلِ خیلی : 

 تصَیز حقیقی (1

 هؼکَط ) ٍارًٍِ ( (2

 اًذاسُ تصَیز کَچکتز اس جغن (3

 تصَیز بز رٍی کاًَى تؾکیل هی ؽَد (4

 

 تخت هتقاعغ تصَیز در آیٌِتؼذاد 

 تصَیز در آیٌِ هحذب ) کَص ( ّوَارُ :

 هجاسی اعت (1

 هغتقین اعت (2

 کَچک تز اس جغن اعت (3

 در فاصلِ کاًًَی تؾکیل هی ؽَد . (4

 هحذب در آیٌٍِیضگی ّای تصَیز 


