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              ، شعاع منعکسه: ک شوداندازه ايکه شعاع وارده به نارمل نزدي ه هرب .1

        ) از نارمل دور ميشود 2      نيز به نارمل نزديک ميشود )1  

 با نارمل منطبق ميشود) 4        ) ثابت باقی می ماند 3  

              مجازی ميباشد:کدام حالت تصوير يک جسم در آئينه مقعر  در .2

    ) در صورتيکه جسم در مرکز انحنا باشد 2    ) در صورتيکه جسم در محراق باشد 1  

 س آئينه باشد أ) درصورتيکه جسم در ر4    تيکه جسم در فاصله محراقی باشد رصودر )3  

              :ست می باشدط ذيل درفورمول نيوتن کدام يک از رواببادرنظرداشت  .3

  1(p x c      2(p f c      3 (p x f     4(p x f   

   :از يک جسم واقع است، نوعيت تصوير را دريابيد 10cmميباشد به فاصله  60cmآئينه کروی محدب که دارای شعاع انحنای  .4

      از جسم  تر) مجازی و بزرگ2      از جسم  ترمجازی و کوچک )1  

 از جسم  تر) حقيقی و بزرگ4      از جسم  تر) حقيقی و کوچک3  

ه فاصله ، در صورتيکبيدرا از آئينه مذکور دريا، فاصله شی شودت از يک آئينه مقعری تشکيل اگر تصوير يک شی به فاصله بی نهاي .5

                       :باشد 20cmمحراقی آن 

  1(10cm    2(15cm     3(20cm     4 (25cm 

:دريابيداز آئينه را است واقع باشد، فاصله تصوير  10cmاز آئينه مقعری که فاصله محراقی آن نيز  10cmاگر يک جسم به فاصله  .6

  1 (10cm    2 (20cm     3(15cm     4(  

دريابيد: از آئينهرا . فاصله تصوير ، قرار داشته باشداست 10cmاز آئينه مقعر که فاصله محراقی آن  15cmهرگاه جسمی به فاصله  .7

  1(10cm     2 (20cm    3( 30cm     4 (15cm  

درجه را ميسازد. دريابيد که بعد از اينکه شعاع  60، يک شعاع وارده با نارمل آئينه اول زاويه ينه مستوی باالی يکديگر عمود انددو آئ .8

               انعکاس ميکند:وباره به آئينه دوم وارد ميشود به کدام زاويه د

 درجه  45 )4    رجه د 30 )3    درجه  20 )2    درجه  90 )1  

    :قرار دارد، تعداد تصاوير اين جسم را دريابيداست درجه  60جسمی در بين دو آئينه مستوی که بين آنها زاويه  .9

  1 (10      2( 7       3( 5       4 (6 

       :از کدام قسمت عبور ميکنددوباره  شوده موازی به محور اصلی وارد در آئينه کروی مقعر هر شعاع ايک .10

 ) موازی به محور اصلی 4    ) از مرکز آئينه 3  از محراق آئينه  )2    س آئينه أاز ر) 1  

    دريابيد:دارد. نوعيت تصوير را از آئينه قرار  8cmاست، جسمی به فاصله  12cmفاصله محراقی يک آئينه مقعر  .11

      کوچکتر از جسم است مجازی و ) 2      بزرگتر از جسم است مجازی و  )1  

 ) در محراق آئينه قرار دارد4        است معکوس مجازی و ) 3  

  :جسمی در مقابل آئينه محدب قرار دارد، در صورتيکه جسم مذکور به آئينه نزديک شود تصوير آن چگونه تغيير ميکند .12

        ) از آئينه دور ميشود 2        به آئينه نزديک ميشود  )1  

 ) در محراق واقع ميگردد 4        نمی کند  ) تغيير مکان3  
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دازه آئينه ها ن) را در نظر گرفته دريابيد که ساحه ديد کدام نوع آئينه بيشتر ميباشد، درصورتيکه اسه نوع آئينه (مقعر، محدب و مستوی .13

                        :باهم مساوی باشند

 ند ) همه يکسان ا4    آئينه محدب  )3    ) آئينه مقعر 2    ) آئينه مستوی 1  

از جسم مذکور دور گردد، دريابيد که  3cmدورتر واقع است. اگر آئينه مذکور به اندازه  5cmجسمی از آئينه مستوی به اندازه  .14

               :جسم دور می گردد از اصلند سانتی متر تصوير جسم چ

  1(3cm      2(6cm     3(9cm       4(11cm  

                     :ر چند نوع ميباشدمنابع توليد نو .15

 ) هفت نوع 4    ) شش نوع 3    ) سه نوع 2    دونوع  )1  

         :ميباشديه شعاع منعکسه در کدام يک از آئينه های ذيل زاويه شعاع وارده مساوی به زاو .16

 اند ) همه درست4    ) آئينه محدب 3     ) آئينه مقعر2    آئينه مستوی  )1  

                      در آئينه های مستوی:  .17

        تصوير مجازی است  )2        ) تصوير حقيقی است 1  

 ) تصوير بزرگتراز جسم است 4        ) تصوير معکوس است 3  

    :صات ذيل را دارا ميباشدگيرد، تصوير کدام مشخ س آئينه کروی مقعر قرارأو رهرگاه جسم در بين محراق  .18

 ) کوچکتر از جسم است 4    ) معکوس است 3    مجازی است  )2    ) حقيقی است 1  

              :صدق می کند در آئينه های کروی مقعر کدام يک از روابط ذيل .19
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ع منعکسه با نارمل چند ، معلوم کنيد که زاويه شعادرجه باشد 60عاع وارده و منعکسه در يک آئينه مستوی اگر اندازه زاويه بين ش .20

                        :درجه است

 درجه  15) 4    درجه  120 )3    درجه  30 )2    درجه  60 )1  

                 :ود شعاع پخش می کندذيل از خ اجسامکدام يک از  .21

 آفتاب  )4    ) مهتاب 3      ) آئينه 2      ) زمين 1  

       :با شعاع منعکسه دريابيد ، اندازه زاويه شعاع وارده رادرجه است 40االی يک آئينه مستوی شعاع وارده ب .22

 درجه  90 )4    درجه  80 )3    درجه  20 )2    درجه  40 )1  

ن چند طرف آئينه نزديک شود دريابيد که تصوير آه متر ب 3متر دورتر از آئينه مستوی قرار دارد، اگر شخص مذکور  10شخصی  .23

                       شود:نزديک مي آيينهمتر به 

 متر  14) 4    متر  7) 3    متر  6) 2    متر  3 )1  
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می باشد، تصوير جسم مذکور در کدام قسمت تشکيل  15cmاز آئينه مقعر قرار دارد و فاصله محراقی آن  20cmجسمی به فاصله   .24

          در مرکز انحنا )2          ) در محراق 1  :ميشود

  ) در بين محراق و مرکز 4        در خارج مرکز انحنا )3  

                :ای نور صدق نمی کندکدام يک از جوابات ذيل بر .25

    ) سرعت نور بيشتر از سرعت صوت است 2    شودداد يک خط مستقيم منتشر مي) به امت1  

 ) سرعت آن در آب کمتر از سرعت آن در هوا است 4      از تمام مواد عبور کرده می تواند  )3  

درصورتيکه  ابيدطول تصوير را دري .قرار دارداست،  0.8m انحنای آن شعاع کهدر مقابل آئينه محدب  1.3cmجسمی به طول  .26

                    :باشد 25cmفاصله جسم از آئينه 

  1 (0.5cm     2(0.8cm     3(0.3cm     4 (1cm  

    :ابيديی آئينه را دري. بزرگنمااز اين آئينه قرار ميدهيم 30cmجسمی را به فاصله  است و 50cmشعاع آئينه مقعری  .27

  1(2      2(5      3 (1
3

      4(1
2

   

است. فاصله محراقی آئينه را  15cmاندازه تصوير در آئينه کروی مقعر دو چند اندازه اصلی جسم ميباشد، فاصله بين جسم و تصوير  .28

                          :دريابيد

  1 (12cm     2(20cm     3 (15cm     4( 10cm  

باشد،  4cmآن  طول و 10cmروی محور اصلی در مقابل آئينه محدب قرار دارد، اگر فاصله محراقی آن  20cmجسمی به فاصله  .29

                      :تصوير را دريابيدطول 

  1 (4cm     2 (3
4

cm     3( 4
3

cm     4 (5
4

cm  

:آئينه دريابيد رأسرا از  د، فاصله جسمنقرار داشته باش 40cmو  10cm فاصلهاگر جسم و تصوير از محراق آئينه مقعر به ترتيب به  .30

  1(10cm     2 (15cm    3 (20cm    4(30cm  

و فاصله تصوير مجازی آن نصف فاصله محراقی 10cmدرصورتيکه فاصله جسم از آئينه  دريابيدمحراقی آئينه محدب را  فاصله .31

  15cm     2(10cm     3 (15cm     4(10cm) 1  :باشد

  يابيد:قرار دارد. موقعيت تصوير را در ABاز آئينه جسم  30cmميباشد، به فاصله  20cmشعاع انحنای آئينه کروی مقعر  .32

 در بين محراق و مرکز  )4  ) در محراق آئينه 3    ) در مرکز آئينه 2    س آئينه أ) در ر1  

:از آئينه قرار داشته باشد 30cmتشکيل ميشود، هرگاه جسم به فاصله تصوير  40cmبا شعاع انحنای  از آيينه محدب در کدام فاصله .33

  1(10cm     2(12cm     3(15cm     4 (20cm  

:س آئينه قرار دارد، نوعيت تصوير را دريابيدأتر از ردور 10cmو جسمی به فاصله است  12cmفاصله محراقی يک آئينه مقعر  .34

      ) مجازی و مساوی به جسم 2        ) حقيقی و مساوی به جسم 1  

 مجازی و بزرگتر از جسم  )4      ) حقيقی و بزرگتر از جسم 3  
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        ، در اينصورت: صلی آن وارد ميگردددر يک آئينه محدب شعاع وارده موازی به محور ا .35

  امتداد يافته شعاع منعکسه از محراق عبور ميکند  )2    ) شعاع منعکسه از محراق عبور ميکند 1  

 ز مرکز آئينه عبور ميکند ) امتداد يافته شعاع منعکسه ا4    ) شعاع منعکسه از مرکز عبور ميکند 3  

 بيد:شعاع آئينه را دريا شود.آئينه تشکيل از  30cmاز يک آئينه مقعر قرار دارد، اگر تصوير در فاصله  15cmجسمی به فاصله  .36

  1(10cm     2 (15cm     3( 20cm     4 (30cm  

          :ی اين آئينه را دريابيدطول تصوير يک جسم نصف طول اصلی آن است، بزرگنماي .37

  1 (2      2( 0.5      3 (4      4 (0.25 

      :خواهد بودمذکور چند درجه باشد، زاويه بين دو آئينه  7هرگاه تعداد تصاوير بين دو آئينه مستوی متالقی  .38

 درجه  27 )4    درجه  60 )3    درجه  45 )2    درجه  30) 1  

کرده مذکور چند درجه دوران  ، دريابيد که آئينهدوران ميکنددرجه  30شعاع منعکسه يک آئينه مستوی بعد از دوران آئينه به اندازه  .39

 درجه  20 )4    درجه  15 )3    درجه  60 )2    درجه  30) 1  است:

 :ميباشد، فاصله محراقی اين آئينه را دريابيد 27cmو فاصله تصوير آن از محراق  3cmفاصله جسم از محراق يک آئينه مقعر  .40

  1(6cm     2 (20cm     3( 9cm     4 (18cm  

   بيد:از آئينه  دريا را باشد، فاصله تصويرئينه دو چند فاصله تصوير و فاصله جسم از آ 8cmاگر شعاع انحنای آئينه مقعری  .41

  1 (4cm     2(6cm       3 (8cm     4(10cm  

  :باشد، بزرگنمايی اين آئينه را دريابيد 8cmاز يک آئينه مقعر قرار دارد، اگر طول تصوير نيز  8cmجسمی به طول  .42

 ) صفر 4      1 )3      4) 2       8) 1  

           :به بی نهايت تقرب ميکنددر کدام حالت تعداد تصاوير يک جسم در بين دو آئينه متالقی  .43

  1(090      2 (045      3(0180      4(00   

  :است، فاصله اصل جسم را از محراق دريابيد 8cmاز محراق  و فاصله تصوير 4cmفاصله محراقی يک آئينه مقعر  .44

  1(1cm      2(2cm     3 (4cm     4(6cm  

              :وارده را نشان ميدهد زاويهوف آن در شکل ذيل کدام يک از حر .45

  1 (a       2( b                   

                          

  3(  c       4 (d  

                   :منعکسه را در شکل ذيل دريابيدزاويۀ اندازه  .46

                درجه  35 )2    درجه  30) 1  

                          

 درجه  140) 4    درجه  70 )3  

                  در کدام نوع آيينه تصوير هميشه مجازی است: .47

 ) محدب، مقعر و مستوی4    مستوی ) مقعر و3    ) محدب و مقعر2  محدب و مستوی )1  

        در يک آيينه تصوير يک شی سه برابر اصل شی تشکيل شده است. نوعيت آيينه را تعيين کنيد: .48

  ) محدب و مستوی4    ) مستوی3      مقعر )2    ) محدب1  
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