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پایانی ترم دومآزمون 
91-92سـال تـحـصیـلی 

فیزیکدرس: 
5از 1صفحه دقیقه  150مدت آزمون:

آموزان گرامی! سالم و خسته نباشید. در پایان یک سال تحصیلی پر از فراز و نشیب! به نکات زیر دقت نمایید و با تمرکز دانش
و آرامش و توکل بر خداوند، آزمون را شروع کنید:

ازي دارد. براي نمره امتی3نمره) است؛ یعنی 18مسئله و 9نمره) و مسائل (5پرسش و 5ها (شامل دو بخش پرسشسئواالت
طور کامل و مرتب جواب دهید و جواب آخر مسائل تمام سئواالت در برگه پاسخ شکل تمیز و مناسب رسم نمایید. به سئواالت به

توانید از آن استفاده کنید.صورت نیاز میهاي مثلثاتی وجود دارد که درسبترا مشخص کنید. در انتهاي آزمون نیز جدول ن

نمره)5سش ـ پر5ها (پرسش* 
نحوي که امتداد الف) مطابق شکل مدادي به آینه محدبی چسبیده است؛ به

نمره)1گذرد. تصویر مداد در آینه را رسم کنید. (آن از کانون آینه می

اف اند. (کهربا ماده جامدي شفمیلیون سال پیش را کشف کرده25کهربایی به شکل یک توپ متعلق به تازگی دانشمندانب) به
اي باشد، پشه در چه فاصله4/1و ضریب شکست آن cm5اي وجود دارد. اگر قطر کهربا است). درست در مرکز کهربا جسد پشه

نمره)75/0تر یا جلوتر؟) با رسم پرتو و ذکر دلیل پاسخ دهید. (شود؟ (عقباز مرکز کهربا دیده می

ج) مطابق شکل یک ماهیگیر که وسیله شکار او تیر و 
گیري به لیزر مجهز شده ان است که براي نشانهکم

کند. است، یک ماهی را در زیر سطح آب رویت می
گیري نور لیزر را روي ماهی وي ابتدا براي نشانه

اي به سمت ماهی شلیک اندازد و سپس نیزهمی
شدهکند. اگر از دید ماهیگیر، ماهی در امتداد رسممی
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تر و یا در ه به ماهی، مسیر این دو نسبت به امتداد رویت ماهی چگونه باید باشد؟ باالتر، پاییندیده شود، براي اصابت لیزر و نیز
نمره)1کند!!) (همان امتداد؟ (توجه: مسیر حرکت نیزه را ورود به آب تغییر نمی

ان فاصله) و (بزرگتر، السطوح) نسبت به جسم (نزدیکتر، دورتر، در هماي (تیغه متوازيد) تصویر اجسام از پشت تیغه شیشه
نمره)75/0اندازه) و یک تصویر (حقیقی، مجازي) است. (کلمه صحیح داخل پرانتز را در پاسخنامه بنویسید.) (کوچکتر، هم

سانتیمتر بر روي یک کاغذ شطرنجی قرار گرفته است. (هر واحد کاغذ 15ري با فاصله کانونی ع( مطابق شکل عدسی مقه
) 1طور دقیق و با نوشتن و شرح کامل روش و محاسبات مسیر پرتویی را تعیین کنید که از نقطه (هاست). بcm5شطرنجی 

) هم بگذرد. (شکل را با رعایت مقیاس در برگه پاسخ رسم کنید.) 2عبور کرده و پس از برخورد با عدسی و عبور از آن، از نقطه (
نمره)5/1(

نمره)18مسأله ـ 9* مسائل (
صورت کامال افقی روي دیوار قرار دارد. کامال مقابل آن بر روي نیم متر و بهلطویک مهتابی بهشکل درون اتاقیمطابق - 1

اي که در حال حرکت متر نصب شده است. مورچه1اي تخت و مربعی شکل به ضلع ، آینهمتر است4دیوار مقابل که فاصله آن 
طور کامل مشاهده کند؟ (مورچه را حرکت کند تا تصویر مهتابی در آینه را بهتواندروي دیوار مهتابی است، در چه مساحتی می

نمره)2صاحب شعور و البته چشم فرض کنید!) (ابعاد دیوارها را نامحدود فرض کنید) (

4سانتیمتر و بزرگنمایی در این حالت 60فاصله جسم و تصویر مجازي آن در یک آینه کروي - 2
است. فاصله کانونی آینه 1

نمره)2چقدر است؟ (
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cm10مطابق شکل جسم کدري به شکل دایره و به قطر - 3
) و دیوار قرار دارد. در سمت دیگر sاي (بین یک منبع نقطه

قرار دارد؛ cm30اي، آینه مقعري با فاصله کانونی منبع نقطه
ه است. اي روي کانون آن قرار گرفتنحوي که منبع نقطهبه

نمره)2تر روي دیوار چقدر است؟ (مساحت ناحیه روشن

متري از لبه یک اسکله در یک ساحل مرجانی ایستاده است که در اثر مد، آب دریا شروع 2متر در فاصل 5/1کودکی به قد - 4
کند. کف دریا را مشاهده میهايآید، کودك ستاره دریایی موجود بر روي صخرهمتر باال می2کند. وقتی آب به باال آمدن می

h?اسکله چقدر باالتر از ستاره دریایی است؟ ( ) (5/1(نمره

4اي در کف ظرف مایعی با ضریب شکست یک منبع نور نقطه- 5
وجود 2قرار دارد و در بیرون ظرف، مایع شفافی با ضریب شکست 

ر آن، طول سایه جسم کدر دارد. باتوجه به شکل و ابعاد موجود د
نمره)2بر روي سقف را محاسبه کنید. (

بین یک منبع cm20با فاصله کانونی مطابق شکل عدسی محدبی - 6
باشد، cm12اي و پرده قرارگرفته است. اگر قطر شیشه عدسی نقطه

مساحت سایه ایجاد شده روي پرده چقدر خواهد بود؟
(راهنمایی: شکل صفحه اول آزمون!)



به نام خدا

خانوادگی:نام و نام
کالس:

نام دبیر:
11/3/92تاریخ:اولپایه: 

پایانی ترم دومآزمون 
91-92سـال تـحـصیـلی 

فیزیکدرس: 
5از 4صفحه دقیقه  150مدت آزمون:

نمره)1تعیین کنید. (الف) در شکل زیر ضریب شکست منشور را برحسب - 7

شده باشد، مسیر پرتوي کشیده5/2ب) اگر در شکل زیر ضریب شکست منشور 
نمره)1طور دقیق رسم نمایید. (را تا خروج از منشور به

BAتصویر ABمطابق شکل توسط یک قطعه اپتیکی از جسم- 8 .نمره)3(ساخته شده است
اي از جسم قرار دارد؟تواند باشد و در چه فاصلهالف) قطعه اپتیکی چه چیزهایی می

ب) فاصله کانونی نقطه اپتیکی چقدر است؟
است)cm1 ×cm1(ابعاد هر مربع کوچک در کاغذ شطرنجی 

سانتیمتر تا فواصل خیلی 15دون اینکه تحت فشار قرار گیرد، تصویر اجسام را از فاصله حدود قادر است بیک چشم سالم- 9
وجود آمده است. اگر قطر علت تغییر ضخامت عدسی چشم و در نتیجه تغییر فاصله کانونی آن بهدور واضح ببیند و این قابلیت به

نمره)5/1کند؟ (اي تغییر میهباشد، فاصله کانونی عدسی چشم در چه محدودcm3کره چشم حدود 

موفق باشید!
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هاي مثلثاتیجدول نسبت


