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سوال کامال جدی میباشد و در صورت عدم پاسخ صحیح به این سوال کال برگه شما تصحیح نخواهد شد!این  0  

دهید:زیر را به اختصار توضیح مفاهیم   

  محور قائم    ج: امتداد دو پرتو       د: ملغی کردن         و: تفاوت میان گاو و گوسفندخط افق:      ب:  الف: 

 

 

عدسی هم گرایی در دو حالت، تصویر جسم را بر پرده تشکیل دهد پرده قرار دارد. هرگاه  از یک dبه فاصله جسمی  1

چه رابطه ای باید داشته باشند تا حتما دو  f و  d اله دو حالت عدسی( چقدر است. ضمن)فاص Δمعین کنید 

 تصویر تشکیل شود.

 

 نمره4

است.اگر جسم را در جای تصویرش قرار دهیم، تصویر جدید ربع  09cmجسمی از تصویر حقیقی اش در آینه فاصله  2

 تصویر قبلی میشود.شعاع آینه را حساب کنید.

 

 نمره2

سانتی متر به آینه نزدیک میکنیم. بزرگنمایی  21را آینه مقعر طول جسم چها برابر طول تصویر است. جسم یک در  3

 تصویر نصف میشود.

 

 نمره2

درجه  24ی پرتو ورودی به اندازهدرجه، میتابد. اگر  54به محیط شفافی با زاویه حد  iاز هوا با زاویه تابش نوری رتو پ 4

 د، زاویه تابش را بیابید.منحرف شو

 

 نمره2
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 را برای عدسی همگرا ثابت کنید.  

 

 نمره2

؟آیدبه نظر می دهید چرا الماس درخشنده تردرجه است. توضیح  15درجه و برای الماس  51حد شیشه کراون زاویه  6  

 

نمر1.5

 ه

زاویه تابش برای پرتوهایی که به این منشور است. حداقل  1√درجه است و ضریب شکست آن  54راس منشوری زاویه  7

 ؟میتابند،چقدر باشد تا نور از وجه مقابل خارج شود

 

 نمره2
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 چند درجه است؟ I و rاست. زاویه  1√شکل روبرو ضریب شکست منشور در  8

 

نمر2.5

 ه

تابد. ز آینه تخت میا O(3 , 9)ی به نقطه S(4 , 1)پرتو مقابل پرتو نوری که از چشمه ی نور واقع در نقطه شکل در  9

 ها را در چه نقطه ای قطع میکند؟ yاز تابش، محور پس 

 

 نمره2

  

عیل )ع( : امریاملومننی   

و نداین، شاید حسر توبه کرده ابشد و تای مالک! اگر شب هنگام کیس را در حال گناه دیدی، فردا به آ ن چشم نگاهش مکن   

 

البالغه هنج  

 

 باشید.موفق 
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