
 

 

 

سانتيمتر از 

 .كنيد

هاي آن را 

هاي آن را 

 عدسي را 
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س15 به فاصله 

  .ي شوند
  . مي شوند

ل مناسب رسم ك

 

عدسي و كانون ه

  
عدسي و كانون ه

  
كان كانون هاي

  

ه حلي تهرا

سال تحصيلي 

وها در نقطه اي

 عدسي جمع مي
ي عدسي جمع
دسي با استدالل

مكان ع. ي دهد

مكان ع. ي دهد

مك. ص شده اند

ستان عالمه

        

كه ادامه ي پرتو
 :ر

سانتيمتر از 16
نتيمتر در جلوي
بل از عبور از عد

N1N2 نشان مي

N1N2 نشان مي

مشخص BCست

 

دبيرسيك

 

ي فرود مي آيد ك
را بيابيد اگر F. د

60 به فاصله ي
سا 60به فاصله

را قب ABرتوي

عدسي با محور

عدسي با محور

A و پرتوي شكس

گروه فيزي

   ست

سي واگرا طوري
ا قطع مي كنند
سي در نقطه اي
ده در نقطه اي ب
عدسي، مسير پر

ر آن را در يك ع

ر آن را در يك ع

ABتوي ورودي

شكس– سيزدهم

ايي بر يك عدس
ور آن يكديگر ر

عدس از عبور از
هاي شكسته شد
ت كانون هاي ع

نبع نور و تصوير
 .ب بيابيد

نبع نور و تصوير
 .ب بيابيد

، پرت N1N2سي
  .ب بيابيد

 

سيسري  – ول

اريكه نور همگر
عدسي روي محو

پرتوها پس) لف
امتداد پرتوه) ب

ا توجه به وضعيت

ك منشكل زير ي
ا استدالل مناسب

شكل زير يك من
ا استدالل مناسب

مكان محور عدس
ا استدالل مناسب
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روي محور 

ت را در چه 
 

 1 انحناي 
 از عدسي، 

 ود؟

ل يك آينه 
 بيابيد كه 

در چه . يد

چه . ده ايم

ز كره قرار 

  !فق باشيد

  ان
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 منبع نوري را ر

يك آينه تخت 
م موازي باشند؟
 محور با شعاع
 و عبور مجدد

ر كجا خواهد بو
مطابق شكل. رد
را طوري Hله 

(  

  
 n فرود مي آي

اره كره قرار داد

از مركز xفاصله 

موف

ه حلي تهرا

سال تحصيلي 

اگر.  شده است
  ؟

.تيمتر قرار دارد
 از عدسي با هم
 آينه مقعر هم
 بازتاب از آينه
د شود چگونه و

سانتيمتر قرار دار
فاصل. رفته است

.)سانتيمتر است

 ضريب شكست

چسبيده به ديو

و در ف R شعاع 

ستان عالمه

        

متفاوت ساخته
ست خواهد آمد؟

  
سانت 30كانوني 

س از عبور مجدد
 مي بايست يك
ي كند، پس از

يبي ايجاد مي ش
س 30له كانوني 

شت آن قرار گر
س 20ت اليه آب 

و R به شعاع 

و چ nب شكست 

و nب شكست 
 رج شود؟

 

دبيرسيك

 

ب شكست هاي م
ن عدسي به دس

مگرا به فاصله ك
بيده از آينه پس

م 1 كانوني متر
عدسي عبور مي
ين دستگاه تركي
 عدسي به فاصله

متر پش1ر فاصله
ضخامت(آيد؟ ت

 كره ي شفافي
 ؟

ف تو پر به ضريب

ف تو پر به ضريب
منبع از كره خار

گروه فيزي

   ست

شيشه با ضريب
اين به وسيله ي

ز يك عدسي هم
تا پرتوهاي بازتاب
ي كوز با فاصله

زي با محور از ع
 جسمي كه با اي
تيمتري از يك
بت به محور در

شت آب به دست

بر iور با زاويه
انوني مي شوند؟
 يك كره شفاف

 شود؟

ن يك كره شفاف
د كه تمام نور م

شكس– سيزدهم

 زير، از دو نوع ش
م، چه تصويري

از ٢fر فاصله ي
سي قرار دهيم تا
يي از يك عدس

پرتويي كه مواز
ي بماند؟ تصوير

سانت 36صله ي
درجه نسب 45 

ز جسم در ته تش

ي از پرتوهاي نو
ز كره پرتوها كا
طه اي را درون
كره خارج مي ش
قطه اي را درون

x را طوري بيابيد

 

سيسري  – ول

عدسي اليه اليه
عدسي قرار دهيم

ك منبع نور در
اصله اي از عدس
در چه فاصله اي
متر قرار داد تا پ
موازي محور باقي

در فاص ABجسم 
ي تخت با زاويه
صويري واضح از

اريكه اي موازي
اصله اي از مركز
ك منبع نور نقط
كسري از نور از ك
يك منبع نور نق

xمقدار . اده ايم
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