
 

 

 

رِ عمود بر 

ويي عمود 
 منشور را 

يكه نور بر 
 ورودي و 

اگر نور . رد
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 تا باريكه ي نور

پرتو. شانده شده
زاويه هاي. شود

باري. وجود است
اگر پرتوي. شود

ير مايع قرار دار
.ع حساب كنيد

تا كف ظرف از

كنيم تا تصويرش

ه حلي تهرا

سال تحصيلي 

 α چقدر باشد

با نقره پوشي آن 
 آن خارج مي ش

مو nب شكست
A خارج مي ش

زي) h(ي از آن
ح افقي كف مايع

  
α  چقدر باشد ت

  
 از عدسي دور ك

ستان عالمه

        

زاويه. رده شده

  

كي از ساق هاي
عده منشور، از

D=6 با ضريب
ADيتا از وجه 
 .ي را بيابيد

بطوريكه مقدار
چوب را در سطح

α. مي باشد nت

جسم را چقدر

 

دبيرسيك

 

ل در آب فرو بر

قين داريم كه يك
اب، عمود بر قاع

C=135  0و
نها BCز وجه

ش پرتوي ورودي
n شناور است.

بد، طول سايه چ

ه ضريب شكست

ج. هم اندازه اند

گروه فيزي

   كست

ويه مطالق شكل

ث متساوي الساق
س از دوبار بازتا

A=9 ،B=75،
 بازتاب كلي از

باشند، زاويه تابش
ضريب شكست

ستاي چوب بتابد

A پر از مايعي به

4dسي با توان

شك– وازدهم

شه اي قايم الزاو
 سد؟

ي به شكل مثلث
ود مي آيد و پس

90عي با زواياي
س از آمده و پ

ور بر هم عمود ب
L در مايعي به ض
 α نسبت به راس

ABCD شكل

آن در يك عدس
 

 

دوسري  – ول

ك منشور شيش
AB  بهAC برس

 
منشور شيشه اي
ر ساق ديگر فرو

 .يابيد
منشور چهارضلعي

فرود ABجه 
خروجي از منشو
Lچوبي به طول 
يهخورشيد با زاو

ظرف ذوزنقه اي
 شود؟

جسم و تصوير آ
كوچكتر شود؟

   

 قاطي پايه او

يك .1
B

 
م .2

بر
بي

م .3
و
خ

چ .4
خ

ظ .5
نش

ج .6
ك

 

ب 

قر و



 

 

 

P  وP2  به

ي با زاويه 
و ها از آن 

 است؟ر 

ر كجا بين 

دور كردن 
يمتر ايجاد 

  !فق باشيد

  ان

 93 -  94ي 

 ي بيند؟

 
A ح از دو سطP١

  
سته پرتوي موازي
را بيابيد كه پرتو

ي عدسي چقدر
سانتيمتر را در 

اگر با د. كند مي
سانتي 20 طول 

موف

ه حلي تهرا

سال تحصيلي 

را مي Aقطه ي 

Aفاصله ي . ود

  .ت

يك دس. ر داريم
ط نيم استوانه ر

  
بزرگنمايي.  است

9فاصله كانوني 
 شود؟

وي پرده ايجاد م
ضحي از مداد به

ستان عالمه

        

له اي از پشت نق

ديده شو Aه ي
4ن قرار دارد 

است 3

در اختيار  2√
سمتي از محيط

 كانوني عدسي
دسي همگرا با ف
ي هم تشكيل ش

سانتيمتري رو 3
پرده، تصوير واض

 

دبيرسيك

 

كثر تا چه فاصله

و تصوير از نقطه
در آن Aطي كه

ضريب شكست
طول قس.مي كند

بزرگتر از فاصله
يك عد. مترست

در يك نقطه روي
30متر تصويري

 با تغيير مكان پر

گروه فيزي

   كست

يد، شخص حدا

يد كه از آنجا د
ب شكست محيط

ي شيشه اي با ض
ستوانه برخورد م

مرتبه ب mواگرا
سانتيم24ه اي

ير هر دو منبع د
سانتيمت 10طول

عدسي، مجددا
 در است؟

شك– وازدهم

غيير زاويه ي دي

حدوده اي را بيابي
نتيمتر و ضريب

ك نيم استوانه ي
طح تخت نيم اس

 

م و يك عدسي و
و منبع نور نقطه
ر دهيم تا تصاوي
 از مدادي به ط

سانتيمتر از ع ,1
ني عدسي چقد

 

دوسري  – ول

ر شكل زير با تغ

ر شكل زير محد
سا 3و  4رتيب 

ر شكل زير يك
درجه به سط 45

 .خارج مي شود

اصله بين جسم
اصله ي بين دو
ين دو منبع قرار
عدسي همگرايي

5,مداد به اندازه 
شود، فاصله كانو

   

 قاطي پايه او
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