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گرفته است، 
در  آينه و 

اگر در اثر 
تري از رأس 
نتيمتر بوده 

شود و واگرا
 پشت آينه، 

شعاع يك متر
ور اصلي، آينه تخ

A در آينه تخت

كدام يك از چ
دهد؟ ت نشان مي

سانتيمتر 8ع
تابد سطح آب مي

وي جدار ظرف
 قدر است؟

اندود  آن، جيوه
نده جيوه قرار د

 نشان داده شد
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ي همگرا قرار گ
ي محور اصلي
. آن قرار دارد

سانتيمت 50صله
ي آينه چند سا
 پرتو بازتابيده و
س آينه، اما در

نه مقعري به ش
س آينه زير محو

AB نهايي جسم

 د؟

R تابيده است.
يمكره را درست

 صيقلي تا ارتفاع
درجه به س 53

و كف ظرف رو
ي جدار ظرف چق

ست و يك طرف
كس كننطح منع

در شكل مقابل
M( حيح است؟ 

√ < n 4

گروه فيزي

   وقاطي

ك دسته پرتوي
 دسته پرتو روي

آينه در پشت
اي به فاص  نقطه

ند، شعاع انحناي
ر باشد تا دسته

سانتيمتري رأس

مركز انحناء آين
cm75 از رأس

تصوير. ه است
شود  تشكيل مي

اي به شعاع  شه
جي نور از اين ني

ح براق و كامالً
 با زاويه تابش

 از سطح آب و
له دو نقطه روي

سانتيمتر اس9ي
سانتيمتر از سط

اي د شور شيشه
منشور كدام صح
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ب در مسير يك
طه تمركز اين
يمتري رأس آ
 دسته پرتو در

 آن به هم برسن
ناي آينه چقدر

50همان فاصله
  كنند؟
روي م ABسم

در فاصله.  دارد
صلي قرار گرفته
جسم مورد نظر

بر نيمكره شيش
شده، پرتو خروج

 فلزي با سطوح
تك رنگ نوري

از انعكاس نور 
فاصله. كند د مي

توازي السطوحي
25ي به فاصله

 نور در يك منش
ضريب شكست م

2 (1n> 
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ك آينه محدب
طوري كه نقط ه

سانتي 40اصله 
رارگرفتن آينه،
ينه و در جلوي
ست؟ شعاع انحن
متداد آنها در هم
كديگر را قطع ك
مطابق شكل جس
محور اصلي قرار

عمود بر محور اص
اي از ج چه فاصله
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هرگاه عدسي 
 در اين محل ق

 حقيقي تشكيل
 بق گردد؟

ل شده است، از
گيريم، عدسي ر

س 2,5له كانوني 
ند برابر جسم اس

به است ممكن ي

 به عنوان عينك

اين. كند فاده مي

4ا نمره
ديوپتر 3

 كمك يك عين
تواند شخص مي

ه حلي تهرا

سال تحصيلي 

 تشكيل يك 
 30 آينه مقعر

مجموعه قرار 

.كند كانوني مي 
عدسي را با هم

 :رست باشد

  گرا
  واگرا

االيي آن،
 از آب پر

قطر . بانيم
ت؟ ضريب

ر دارد، تصويري
منطب s نهايي بر

متر تشكيل سانتي
متري عكس بگ ي

ب نازك با فاصل
 گرفته است چن

عينكي چه يند؟

چه عدسي. شد

يوپتر است، استف
 ضح ببيند؟

ينك واگرايي با

متر را ببيند، به
 را كه در آن ش

ستان عالمه

        

پس از انجماد،
است و شعاع 1

سانتيمتر از م
 .ست آوريد

A  را در نقطه

و هرگاه هر دو ع
تواند د ي زير مي

  واگراL2 گرا و
 و نور ورودي وا
را و نور ورودي و
د كه در وجه با
اين گودي را
تابا ب به آن مي

در استمتر چق ي

ور اصلي آن قرار
بدهيم تا تصوير

س 5صله كانوني 
سانتي 15اصله

ك عدسي محدب
سي جديد قرار

ببي واضح طور به

باش سانتيمتر مي

ديو+ 4 توان آن
طور واض  آن را به

اگر عي. بيند  مي

سانتيم 60متر تا
يمم فاصله اي
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ريزيم تا پ ب مي
1,5كست شيشه
60ك در فاصله

دست قيق بهطور د
 داده شود، نور

شود و انوني مي
هاي ك از گزينه

همگL1 )ب
واگراL1 )د
همگرL2 )و

دهد را نشان مي
.بيه شده است

د بر وجه مكعب
د بر حسب ميلي

 .ست

s كه روي محو
صوير بايد قرار بد
ي محدب با فاص
ك حشره در فا

متر را به يك نتي
سانتي متري عد

به را نزديك شياء

150بتال است،

ت، از عينكي كه
هاي د تا نوشته

نتيمتر را خوب
ند خوب ببيند؟

سانتيم 12فاصله
مينيم. بيند ، مي

گروه فيزي

   وقاطي

را شيشه مذاب
ضريب شك. دهد

 نوراني كوچك
ط طه روشن را به
دسته پرتو قرار

كا B ر در نقطه
يك كدام. شود  مي
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   گرا
اي ر شيشهطيل

سانتيمتر تعب 6ر
 موازي را عمود

كره شوند رد نيم
اس 1,3كست آب

اي  نوراني نقطه
اي از تص چه فاصله

كه از يك عدسي
براي اينكه از يك

  
سا 10 كانوني

س 15 در فاصله
اش تواند نمي) ف
 ببيند؟ تر ح

به پيرچشمي مب
 دهد؟ زايش

سانتيمتر است
 عينك قرار دهد

سان 75يمتر تا
توان ن عينك مي

تواند از فا ش مي
ست قرار دارند،

 نيد؟

قرو – هاردهم

ك آينه مقعر ر
 ـ آينه مقعر بد

يك نقطه. شد
تصوير نهايي نقط

L مقابل يك د
 Lقرار دهيم، نور

كانوني  Cنقطه
   همگراL2 و

نور ورودي همگ
نور ورودي همگ
ك مكعب مستطي

كره به قطر  نيم
يك دسته پرتو

توانند وار  كه مي
و ضريب شك ,1

گرا از يك منبع
را در چه Rشعاع

وربين عكاسي ك
.س گرفته ايم

يد جابجا كنيم؟
ر نازك با فاصله
وير جسمي كه

صاف حتي( آب ن
واضح را آب رون

يد شخصي كه ب
افزسانتيمتر  25

100قل ديد او
اي از  چه فاصله

سانتي 25يني از
 فواصلي را با اين
ني كه چشمانش
را كه در دوردس
خواند، تعيين كن
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گودي يكاخل 
مجموعه عدسي
باش سانتيمتر مي

محل ت. دهيم مي
L1هر گاه عدسي
L1 جاي عدسي

نقور خروجي در 
همگرا و L1 )لف
همگرا و ن L1 )ج
همگرا و نL2 )هـ

شكل مقابل يك
گودي به شكل
كرده و از زير، ي
سته پرتوهايي ك

5,شكست شيشه
 

ك عدسي همگر
ينه مقعري به ش

دو ه وسيله يك
ر دوردست عكس
ر چه جهتي بايد
ك عدسي مقعر

تصو. چسبانيم مي
درون شناگر چرا
در اجسام تا كند

حداقل فاصله دي
5ين فاصله را به 
شخصي كه حدا
ايد كتاب را در
بين شخص نزديك
گذارد، بين چه
بين شخص نزديك

اضح اجسامي ر
عينكش كتاب بخ
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شياء كامالً 

 ر را واضح

نهايت  ر بي

ي چشمي 

ني عدسي 
فاصله . يد

فاصله . ست
نمايي  زرگ

 4,4 فاصله
قدر است؟ 
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ص براي ديدن اش

سانتيمتر 20ت و

 ايجاد تصوير در
 )دسي

انتيمتر از عدسي

گر فاصله كانوني
يئي را پيدا كني

ميليمتر اس 5ي
سي چشمي، بز

جسمي را به 
نمايي آن چق گ

موف

ه حلي تهرا

سال تحصيلي 

اين شخص. ست
 كار برد؟ يد به

نهايت ي بين بي

 . را پيدا كنيد

متر است، براي
له كانوني دو عد

سا 6ده به فاصله

اگ. انتيمتر است
وني عدسي شي

 به فاصله كانوني
ي عدسسانتيمتر

.كيل شده است
گردد؟ بزرگ ل مي

ستان عالمه

        

متر اس 3 ديد او
واصل كانوني باي

تواند اشياي ه مي
 ند؟

د خواسته شده

سانتيم 1,2ي آن
ت با نسبت فاصل

ايي بر روي پرد

سا 40 چشمي،
شد، فاصله كانو

ك عدسي شيئي
س42ر نهايي در

سانتيمتر تشك
اي تشكيل فاصله
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ترين فاصله ش
هايي، با چه فو ك

بخشد كه ود مي
نك چقدر هستن

موارد. شده است
  ي
  ي
 ي

ي عدسي چشمي
سكوپ برابر است

  يد؟
  ؟

صوير حقيقي نها

كوپ از عدسي
34
ر باسانتيمت 9

سانتيمتر و يك
ر گرفتن تصوير

5ميليمتر و  4
 نهايي در چه ف

گروه فيزي

   وقاطي

نتيمتر و بيشسا
ر چه نوع عينك
ي را چنان بهبو
شخص بدون عين
يار دور تنظيم ش
 به عدسي شيئي
به عدسي چشمي
ه عدسي چشمي

كه فاصله كانوني
شتنمايي در تلس
ي را حساب كني

است؟ لت چقدر
 باشد تا يك تص

 يك ميكروسك
ه ميكروسكوپ
.سانتيمتر است
12وله به ارتفاع

 باشد تا با قرار

4 فواصل كانوني
تصوير. دهيم مي

 . تيمتر است
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45ديد شخصي
سانتيمتر 30 در

وپتر ديد شخصي
 و نزديك اين ش
ي يك ستاره بسي
صوير اول نسبت

وير اول نسبت به
وير دوم نسبت به

ك 150نمايي شت
درش: يادآوري. (ت

ني عدسي شيئي
دسي در اين حال
سي چقدر بايد

صوير نهايي در
متر و طول لوله

س 3 اين عدسي
تشكل از يك لو
چشمي چقدر

 

 دو عدسي به
ي شيئي قرار مي

نتسا 8,4سكوپ
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ترين فاصله د كم
ور و اشياء واقع

ديو+ 2,5 عينك
نقاط دور. بيند

لسكوپي بر روي
موقعيت تص) لف
موقعيت تصو) ب
موقعيت تصو) ج
 

وپي به درشلسك
نظيم شده است

فاصله كانون) لف
فاصله دو عد) ب
فاصله دو عد) ج

  شكيل شود؟
اصله آخرين تص

سانتيم 5چشمي
جسم حقيقي از
ميكروسكوپي مت

كانوني عدسي چ
شود؟ 100كل،

ميكروسكوپي از
ميليمتر از عدسي
طول لوله ميكروس
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