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14فصل

 جمالت زير را كامل كنيد.-1

 نور اجسام منير را ............... كنند.،الف) اگر بخواهيم اجسام غيرمنير را ببينيم، بايد اين اجسام

ميي نور كه بتوان تصو ترين باريكهب) نازك  شود.ر كرد ............... ناميده

ميپ) در پشت اجسام نيمه شفاف ............... تش  شود. كيل

 متر خواهد بود.ي تخت ............... سانتي متر باشد، طول تصويرش در آينه سانتي12ت) اگر طول شمع

و نادرست را مشخص كنيد.-2  جمالت درست

 الف) آينه يك جسم منير است.

ب) تشكيل سايه دليلي بر راست بودن مسير انتشار نور است.

م ميپ) قانون بازتاب فقط در و صيقلي  باشد. ورد اجسام صاف

ميت) تصويري كه در آينه  شود، مجازي است.ي تخت تشكيل

مي-3 مي،كنند پرتوهايي كه همديگر را در يك نقطه قطع  شوند؟ چه ناميده

 كانوند)ج) موازيب) واگرا الف) همگرا

 سايه نزديك شود، ...............اگر جسم كدر به محل تشكيل-4

مي الف) سايه بزرگ كو شود. تر ميكچب) سايه  شود. تر

ي نور بستگي دارد.ي چشمهد) به فاصله كند. سايه تغييري نميج)

 ماه گرفتگي به علت كدام پديده است؟-5

 نور راستد) مسيرج) انعكاس نورب) شكست نور الف) پراكندگي نور
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مي-6  تواند سايه ايجاد كند؟ كدام جسم

د) هواج) آب زاللي سادهب) شيشهي تخت الف) آينه

مي-7 آن وقتي نور به اجسام مختلف برخورد و مثالي بزنيد. كند سه حالت ممكن است رخ دهد.  ها را بيان كنيد

مي-8  شود؟ چگونه سايه تشكيل

و شكل بكشيد.-9  قانون بازتاب را تعريف كنيد

ت؟منظور از تصوير مجازي چيس- 10

 هايي دارد؟ي تخت چه ويژگي تصوير در آينه- 11

و در شكل نشان دهيد. هاي زير مقدار زاويه در شكل- 12 ي بازتاب را مشخص كنيد

و پنج دقي يك ساعت عقربه- 13 و بيست ميه در مقابل آينهقاي را در ساعت ده دهيم. تصوير آن در آينهي تخت قرار
 دهد؟ چه ساعتي را نشان مي

و نيم- 14  سايه را با رسم شكل نشان دهيد. سايه

مي- 15  بينيم. چرا؟ كند، ولي تصوير خود را درون آن نمي با اينكه كاغذ سفيد، بيشتر پرتوهاي نور را بازتاب
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و1قد احمد- 16 و متر است. او در مقابل چه آينه سانتي45متر متر نشان سانتي90اي بايستد تا قد او را يك متر
 دهد؟

(واگرا) چيست؟ هاي تصوير در آينه ويژگي- 17 ي كوژ

(همگرا) چيست؟ تصوير در آينه هاي ويژگي- 18 ي كاو
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15فصل

 جمالت زير را كامل كنيد.-1

مي الف) وسيله  كند ............... نام دارد. اي كه نور را تجزيه

ميي واردتر غليظشفاف محيطهبي نور از محيط شفاف غليظب) اگر باريكه  شود. شود، نسبت به خط عمود ...............

ميتر ............... بزرگ ها از پشت عدسيِپ) نوشته  شوند. ديده

مي كه در آن،ايت) نقطه  افتد، ............... نام دارد. تصوير خورشيد توسط عدسي محدب روي كاغذ

را-2 و نادرست  مشخص كنيد. جمالت درست

ب الف) اگر يك باريكه مي خط عمود نزديكهي نور از هوا وارد شيشه شود، امتداد آن  شود. تر

ب) ميزان شكست نور سبز بيشتر از نور نيلي است.

مي هاي كتاب از پشت عدسي همگرا كوچكپ) نوشته  شود. تر ديده

محت) هر گاه باريكه  شود. يط شفاف بتابد، شكسته نميي نور به طور عمود بر سطح جدايي دو

 اي كدام است؟ي شيشه رو، پرتوي خروجي از تيغه در شكل روبه-3

) )1الف)

) )2ب)

) )3ج)

) )4د)

 اي قرار دارد؟ در پشت مستطيل چه وسيله-4

 الف) عدسي همگرا

ب) منشور

ي كوژج) آينه

د) عدسي واگرا
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و-5 ميروي پرده تر از جسم كوچك كدام عدسي، تصويري وارونه و تصوير حاصل چگونه است؟ تشكيل  دهد

 مجازي-د) همگرا مجازي-ج) واگرا حقيقي-ب) همگرا حقيقي- الف) واگرا

 اگر يك دسته پرتو موازي به عدسي كوژ بتابانيم، پرتوهاي شكست ...............-6

مي شوند. الف) همگرا مي مي مانند.ميج) موازي شوند.ب) واگرا  شوند.د) پراكنده

 شرايط شكست نور چيست؟-7

 علت شكست نور چيست؟-8

 را رسم كنيد.آنو بيرونايي شيشه پرتو نور در داخل تيغه ادامه-9

 علت پاشندگي نور در منشور چيست؟- 10

د بود؟ چرا؟اگر جسمي را روي كانون عدسي همگرا قرار دهيم، تصويرش چگونه خواه- 11

 اگر جسمي را كمي دورتر از كانون عدسي همگرا قرار دهيم، تصويرش چگونه خواهد بود؟- 12

و همگرا- 13  دهيد؟ را از هم تشخيصميچگونه يك عدسي واگرا

مي شخص نزديك- 14  شود؟ بين كه در ديدن اجسام دور مشكل دارد با چه نوع عينكي، مشكل او رفع


