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 نور و بازتاب نور
 اي سواالت چهارگزینه

 
 

 انتشار نور به خط راست     4-1
 است؟ نادرستسایه جسم کدري توسط یک المپ کوچک روي پرده تشکیل شده است، کدام  -1

 . مشابه جسم کدر است  شکل سایه) 1
 .شود تر می اگر پرده از جسم دور شود سایه کوچک) 2
 . شود تر می سایه بزرگ اگر المپ بطرف جسم برده شود) 3
 .شود تر می اگر جسم به پرده نزدیک شود سایه کوچک) 4

متر از یک پرده قائم قرار دارد اگـر یـک    5/1یک نقطه نورانی بفاصله   -2
متري نقطـه   5/0قرص کدر بطور قائم در مسیر اشعه تابش و در فاصله 

مساحت  نورانی قرار دهیم مساحت سایه آن روي پرده تقریباً چند برابر
 قرص است؟    

1 (2  2 (3 
3 (4  4 (9 

اگر توپ را به تدریج به چشمه نور نزدیک کنیم، قطر . اي نور قرار دارد یک توپ بین دیوار و چشمه نقطه -3
 کند؟ سایه آن روي دیوار چگونه تغییر می

 . شود زیاد می) 1
 .شود کم می) 2
 . ماند ثابت می) 3
 .هاي دیگر درست باشد ر ممکن است هر یک از گزینهبسته به فاصله چشمه نور و دیوا) 4

ي  طول سایه. اي نور قرار دارد  ي نقطه متري از یک چشمه سانتی50ي  در فاصله cm5جسمی به طول  -4
 متر است؟ ي یک متري و به موازات جسم قرار دارد، چند سانتی ي که به فاصله این جسم بر روي پرده

1 (10 2( 15 3 (20 4 (45 
cm1یک قرص کرد به شعاع . اي نور قرار دارد ي نقطه از یک چشمه m4اي به فاصله  پرده -5 را در چند 0

cm8قرار دهیم تا قطر سایه ) ي نور و پرده بین چشمه(ي نور  متري چشمه سانتی  شود؟ 0
1( 50 2 (80 3 (100 4 (160 

اگر توپ را در . اي تشکیل شده است اي نور روي پرده ي نقطه ي یک توپ فوتبال توسط یک چشمه سایه -6
 کند؟ جا کنیم، مساحت سایه چگونه تغییر می یک مسیر مستقیم تا پرده جابه

 . یابد پیوسته کاهش می) 2 . یابد پیوسته افزایش می) 1
 .یابد بتدا افزایش، سپس کاهش میا) 4  . ماند ثابت می) 3

 قرص کدر

 ي نورانی نقطه

 پرده



w
w

w
.p

arsd
an

esh
.ir

یک پرده در چه . از آن قرار دارد dي  و به فاصله cm3نورانی محور تقارن یک سکه به قطر   یک نقطه -7
 باشد؟ cm9ي آن بر روي پرده  ي از سکه قرار گیرد تا قطر سایه ا فاصله

1 (d 2 (d2 3 (d3 4 (d4 
متر و فاصله صفحه از دیواري که به موازات آن قرار  1فاصله یک صفحه کدر از یک چشمه نورانی کوچک  -8

 چند برابر مساحت صفحه است؟مساحت سایه . متر است سانتی 50گرفته 
1 (3

2 2 (9
4 3 (2 4 (4 

اگر با ثابت . سایه روي پرده تشکیل داده است تر از منبع سایه و نیم یک منبع نور گسترده از جسمی بزرگ -9
 کند؟ ه چه تغییري میسای بودن جسم و منبع، پرده بطرف جسم حرکت کند، اندازه سایه و نیم

 .شوند تر می هر دو کوچک) 2 . شوند تر می هر دو بزرگ) 1
 .تر است سایه بزرگ تر و نیم سایه کوچک) 4 . شود تر می سایه کوچک تر و نیم سایه بزرگ) 3

اگر با ثابت بودن منبع . سایه تشکیل داده است یک منبع نور گسترده از جسم کدري روي پرده سایه و نیم -10
 افتد؟ پرده، جسم بطرف پرده حرکت داده شود، کدام مورد اتفاق می نور و

 .شود تر می سایه کوچک نیم) 2  . شود تر می سایه بزرگ) 1
 .شود تر می سایه کوچک) 4 . شود تر می سایه بزرگ نیم) 3

شده سایه روي پرده تشکیل  ي نور کروي قرار دارد و سایه و نیم جسم کروي کدر بین یک پرده  و چشمه  -11
ي نور را به تدریج از جسم و پـرده دور   اگر چشمه. تر از ابعاد مانع کدر است است و ابعاد چشمه بزرگ

 کنند؟ سایه به ترتیب چگونه تغییر می قطر سایه و پهناي نیم. کنیم
 کاهش ـ افزایش ) 4 کاهش ـ کاهش ) 3 افزایش ـ کاهش ) 2 افزایش ـ افزایش ) 1

در . ي آن روي پرده تشکیل شده است  ي نور قرار دارد و سایه پرده و چشمهتوپی از نخی آویزان و بین  -12
 شود؟ تر می کدام حالت با نزدیک کردن چشمه به توپ، سایه کوچک

 .اندازه با توپ باشد چشمه گسترده و هم) 2  . اي باشد چشمه نقطه) 1
 .تر از چشمه باشد وچکچشمه گسترده و توپ ک) 4 . تر از چشمه باشد چشمه گسترده و توپ بزرگ) 3

ي جسم روي یک پـرده    سایه جسمی به صورت قرص کدر مقابل منبع نور کروي قرار دارد و سایه و نیم -13
اگر در چنین شرایطی پـرده را کمـی از   . تر از قطر جسم است  تشکیل شده است و قطر منبع نور بزرگ
 کنند؟ ر میسایه به ترتیب چگونه تغیی جسم دور کنیم، قطر سایه و پهناي نیم

 کاهش ـ کاهش ) 4 کاهش ـ افزایش ) 3 افزایش ـ افزایش ) 2 افزایش ـ کاهش ) 1
ي جسم روي یک پـرده   سایه جسمی به صورت قرص کدر مقابل منبع نور کروي قرار دارد و سایه و نیم -14

 اگر در چنین شرایطی پـرده را کمـی از  . تر از قطر جسم است تشکیل شده است و قطر منبع نور بزرگ
 کنند؟ سایه به ترتیب چگونه تغییر می جسم دور کنیم، قطر سایه و پهناي نیم

  کاهش ـ کاهش ) 4 کاهش ـ افزایش ) 3 افزایش ـ افزایش ) 2 افزایش ـ کاهش  )1
سایه آن در  گیرد و سایه و نیم یک توپ فوتبال زیر یک المپ روشنایی که از سقف آویزان است، قرار می -15

سایه به ترتیب چه  اگر توپ را کمی به طرف کف اتاق ببریم، قطر سایه و نیم. دشو کف اتاق تشکیل می
 کند؟ تغییري می

 .شود هر دو زیاد می) 2  . شود هر دو کم می )1
  .شود شود، زیاد می کم می) 4 . شود شود، کم می زیاد می) 3
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اي  شـده، روي پـرده  تر از جسم واقع  سایه قرص کدري که مقابل منبع نور کروي با سطح مقطع بزرگ -16
 شود؟ با دورکردن پرده از قرص کدر چه تغییري در ابعاد سایه ایجاد می. شود مشاهده می

 .ماند ثابت می) 2  . شود تر می بزرگ) 1
 .شود می  و سپس بزرگ  اول کوچک) 4  . شود تر می کوچک) 3

اگر . قطر خود آن برابر استي آن با  ایم، قطر سایه قرص کدري را بین یک المپ و یک پرده نگاه داشته -17
 سایه به ترتیب چگونه خواهند بود؟ این جسم را از المپ دور کنیم، قطر سایه و پهناي نیم

 .شود ـ ثابت می ماند کوچک می) 2 . شود ماند ـ کوچک می ثابت می) 1
 .شوند می  هر دو بزرگ) 4  . مانند هر دو ثابت می) 3

دهیم تا بر  کدري که ابعاد آن کوچکتر از منبع نورانی است قرار میبین یک منبع نورانی و یک پرده، مانع  -18
اگر به تدریج منبع نورانی را از مانع دور کنیم قطر سـایه و  . شود سایه تشکیل می روي پرده سایه و نیم

 کنند؟ سایه تشکیل شده به ترتیب چگونه تغییر می نیم
 چک، کوچک کو) 4 کوچک، بزرگ ) 3 بزرگ، کوچک ) 2 بزرگ، بزرگ ) 1

3ي  ي خورشید با سطح افق زاویه اگر امتداد اشعه. متر است 5ارتفاع تیر قائمی  -19 0o ي  بسازد، طول سایه
  )تجربی -آزاد(تیر روي سطح افقی چند متر خواهد بود؟ 

1 (5 3 2 (35 3 3 (/2 5 3 4 (/2 5 
ي  طول سایه. اي نور قرار دارد ي نقطه متري از یک چشمه سانتی 50ي  در فاصله cm5جسمی به طول  -20

 متر است؟  ي یک متري و به موازات جسم قرار دارد، چند سانتی اي که به فاصله این جسم بر روي پرده
1 (10 2 (15 3 (20 4 (45 

3ي  در حالتی که خورشید با زاویه -21 0o 3ي  پرتوها با راسـتاي افـق زاویـه   . (تابد نسبت به زمین می 0o 
ي پرنده با سرعت  یهسا. کند در راستاي قائم به طرف باال حرکت می Vاي با سرعت  ، پرنده.)سازند می

 ) کنکور سراسري(شود؟  جا می روي زمین جابه Vچند 

1 (3 2 (3 3 (3 3 4 (3
2 

اي تشکیل شده  سایه و نیم جسم کدري بین یک منبع نورانی و یک پرده قرار دارد و بر روي پرده سایه -22
 ) ریاضی -آزاد(شود؟  تر کنیم الزاماً چه می اگر پرده را به جسم نزدیک. است

 .شود تر می سایه کوچک قطر نیم) 2 .شود تر می قطر سایه کوچک) 1
 .شود تر می قطر سایه بزرگ) 4 .شود تر می سایه بزرگ قطر نیم) 3

شود وقتی ماه بـه زمـین    د گرفتگی روي زمین تشکیل میاي که در موقع خورشی سایه سطح سایه و نیم -23
 ) ریاضی -سراسري. (است. . . . و . . . . نزدیک است، نسبت به زمانی که ماه از زمین دور است به ترتیب 

 تر بزرگ -تر بزرگ) 4 تر کوچک -تر بزرگ) 3 تر بزرگ -تر کوچک) 2 تر کوچک -تر کوچک) 1
اگر . سایه تشکیل داده است مقابل آن است روي پرده سایه و نیم یک قرص نورانی از قرص کدري که در -24

یک از موارد زیر  تري در محل قرص قبلی قرار دهیم، کدام با ثابت بودن منبع نور و پرده، قرص کدر بزرگ
 افتد؟  اتفاق می

 .شود تر می سایه کوچک نیم) 2 .شود تر می سایه کوچک) 1
 .شود تر می ایه بزرگس نیم) 4  .شود تر می سایه بزرگ) 3
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یک قرص روشن، یک قرص کدر و یک پرده مطابق شکل زیر  -25
سایه روي پرده  اگر پهناي نیم. دیگر قرار دارند به موازات یک

متر اسـت؟   متر باشد، قطر قرص روشن چند سانتی سانتی 4
 )ریاضی -آزاد(
1 (4/0 
2 (8/0 
3 (6/1 
4 (2 

باشد، حداقل  dي مرکز خورشید از سطح زمین  ترین فاصله برابر قطر ماه و نزدیک mاگر قطر خورشید  -26
 ي ماه بر روي زمین یک نقطه شود؟  ي مرکز ماه از سطح زمین چقدر باشد تا سایه فاصله

1 (d
m 2 (d

m +1 3 (d
m −1 4 (md 

/شعاع زمین و خورشید به ترتیب  -27 km× 36 4 1 ×kmو  0 57 1 میلیون  15ي زمین از خورشید،  و فاصله 0
اه گرفتگی اتفاق گاه م تر باشد، تا هیچ ي ماه از زمین تقریباً از چه مقداري باید بیش فاصله. کیلومتر است

 ) المپیاد فیزیک(نیفتد؟ 
1 (/ km× 61 5 1 0  2 (/ km× 57 3 1 0 
3 (/ km× 81 6 8 1  . اي ماه گرفتگی وجود دارد  در هر فاصله) 4  0

 ) تجربی -سراسري(به هنگام گرفتن ماه یا خورشید کدام گزینه درست است؟  -28
 .شود تر می ي ماه بزرگ ي خورشید از زمین زیادتر شود، قطر سایه اگر فاصله) 1
 .شود تر می ي ماه بزرگ تر شود، قطر سایه ي خورشید از زمین کم اگر فاصله) 2
 .شود تر می ي زمین بزرگ ي ماه از زمین زیادتر شود، قطر سایه اگر فاصله) 3
 .شود تر می ین کوچکي زم تر شود، قطر سایه ي ماه  از زمین کم اگر فاصله) 4

 :گیرد شوند قرار می هنگامی که یک جسم کدر در مسیر پرتوهایی که از یک نقطه نورانی پخش می -29
 .شود سایه تشکیل می  سایه و نیم) 2 .شود فقط سایه تشکیل می) 1
 .پشت آن همه جا روشن است) 4 .شود سایه تشکیل می  فقط نیم) 3

 :دهد که می  پرده نشان وجود مرز مشخص بین سایه و قسمت روشن -30
 .ي نور گسترده است چشمه) 2 .پرتوهاي نور بسیار نازکند) 1
 .شود نور به خط راست منتشر نمی) 4 .شود نور به خط راست منتشر می) 3

 برد کدام است؟ عاملی که تاریکی مطلق سایه را از بین می. ي اجسام در روز کامالً تاریک نیست سایه -31
 .تابد وجود نور غیرمستقیم خورشید که از تمام امتدادها می) 2  وجود نیم سایه) 1
 .اي که سایه بر روي آن تشکیل شده است تشعشع زمینه) 4 بازتایش نور از اجسام دیگر) 3

cm4ي  یک قرص کدر به فاصله -32 ي نورانی در یک متري  نقطه. از یک پرده و به موازات آن آویزان است 0
π1مساحت دایره سایه . ر داردپرده قرا 0 شـعاع قـرص کـدر بـر حسـب      . باشد متر مربع می سانتی 0
 متر چه قدر است؟ سانتی

1 (6 2 (4 3 (8 4 (20 

cm20

cm50

 قرص کدر
 پرده     قرص روشن

 مانع    
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 .توانیم مسیر انتشار نور را تشخیص دهیم می. . . ي  با مشاهده -33
 افمحیط شف) 4 ي نور باریکه) 3 اي چشمه نقطه) 2 چشمه گسترده) 1

 .قرار بگیرد. . . بین . . . افتد که  ماه گرفتگی زمانی اتفاق می -34
 زمین و ماه -خورشید) 2  خورشید و ماه -زمین) 1
 .بیفتد ممکن است اتفاق 3و  1هاي  هر کدام از حالت) 4  زمین و خورشید -ماه) 3

 
 بازتاب نور     4-2

 :اي در خورشید گرفتی حلقه -35
 .شود اي از ماه دیده می حلقه) 2 . شود یاي از خورشید دیده م حلقه) 1
 .شود اي از ماه دیده نمی حلقه) 4 . شود اي از خورشید دیده نمی حلقه) 3

اگر زاویه بین پرتو تابش و بازتابش سه برابر زاویه پرتو . کند پرتو نوري به آینه تختی تابیده و بازتاب می -36
 تابش با سطح آینه باشد، زاویه تابش چند درجه است؟

1 (54 2 (5/22 3 (36 4 (5/67 
ي بین  درجه بسازد، زاویه 40ي  ي تخت تکیه دهیم که با سطح آینه زاویه اگر سر مداد را چنان به آینه -37

 مداد و تصویرش چند درجه است؟
1 (20 2 (40 3 (50 4 (80 

 در شکل مقابل زاویه بین دو آینه چند در جه است؟ -38
1 (40  2 (50 
3 (60  4 (80 

 سازد؟ ي چند درجه می زاویه M2تابد پرتو تابش آن، با سطح آینه  می M1به آینه  SIقابل پرتو در شکلم م -39
 صفر ) 4 30) 3 15) 2 10) 1

به پرتوهاي تابش و بازتابش ي محدود  دهیم در نتیجه زاویه درجه افزایش می 20ي تابش پرتوي را  زاویه -40
 ي تابش اولیه چند درجه بوده است؟ زاویه. شود برابر می 3
1 (20 2 (15 3 (10 4 (5 

ي تابش  ي بین پرتو و آینه دو برابر زاویه تابش باشد، زاویه اگر زاویه. تابد پرتو نوري به یک آینه تخت می -41
 چند درجه است؟

1 (15 2 (30 3 (45 4 (60 
اي که جسم بـا سـطح آینـه     ي تخت عمود باشد، زاویه بر راستاي تصویرش در آینه اگر راستاي جسم -42

 سازد چند درجه است؟ می
1 (180 2 (45 3 (75 4 (90 

 ي تخت چند درجه است؟ و تصویرش در آینه ABي  ي بین میله  در شکل مقابل زاویه -43
1 (85  2 (120 
3 (170  4 (175 

ي  در این حالت زاویه. سازد درجه می 35ي  تابد و با سطح آینه زاویه ي تخت می به یک آینهپرتو نوري  -44
 بین پرتو تابش و پرتو بازتابش چند درجه است؟

1 (55 2 (80 3 (110 4 (125 

A 4 5o
B

5 0o

4 0o
S

α
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در یک  vهرگاه شخص و آینه هر یک با سرعتی به اندازه . بیند شخصی تصویر خود را در آینه تخت می -45
 شود؟ می vي سرعت انتقال تصویر چند برابر  راستا به سمت یکدیگر حرکت کنند، اندازه

1 (1 2 (2 3 (3 4 (5 
درجه تغییر کند، زاویه بازتابش چند درجه تغییـر   20اگر زاویه تابش . تابد پرتوي بر سطح یک آینه می -46

 خواهد کرد؟
1 (10 2 (20 3 (30 4 (40 

ي تابش را نصف کنـیم،   تابد، اگر با دوران آینه، زاویه ي تختی می یک دسته پرتو به طور موازي به آینه -47
 شود؟  ي بین پرتو تابش و پرتو بازتابش چند برابر می زاویه

1 (1
4 2 (1

2 3 (1 4 (4 
ي تابش  ي مسیر، با زاویه ادامهدر شکل زیر، پرتو نور در  -48

 ) تجربی -سراسري(تابد؟  می ′Mي  چند درجه به آینه
1 (10  2 (20 
3 (70  4 (80 

پرتو بازتابش آن، . تابد می M1ي   به آینه SIدر شکل زیر پرتو  -49
 سازد؟  ي چند درجه می زاویه M2ي  با سطح آینه

1 (10  2 (15 
 صفر) 4  30) 3
 

ي بازتابش چند درجـه   درجه تغییر کند، زاویه 20ي تابش  اگر زاویه. تابد پرتویی بر سطح یک آینه می -50
 تغییر خواهد کرد؟ 

1 (10 2 (20 3 (30 4 (40 
 ه است؟ ي بین دو آینه چند درج در شکل مقابل، زاویه -51

1 (40  2 (50 
3 (60  4 (80 

1سازد  اي که پرتو تابش با پرتو بازتابش می ي تخت اگر زاویه در یک آینه -52 4 0o اي که پرتو  باشد زاویه
 )تجربی -آزاد(سازد چند درجه است؟  ي می تابش با سطح آینه

1 (50 2 (40 3 (30 4 (20 
1سازد  اي که پرتو تابش با سطح آینه می ي تخت زاویه اگر در یک آینه -53

اي باشد که پرتو تابش با  زاویه 4
 )تجربی -آزاد(ي تابش چند درجه خواهد بود؟  سازد، زاویه پرتو بازتابش می

1 (5/22 2 (30 3 (45 4 (60 
ي بین پرتو تابش با پرتو  ویهي بین پرتو تابش با سطح آینه برابر است با زا ي تخت زاویه در یک آینه -54

 )تجربی -آزاد(ي تابش چند درجه است؟  در این صورت زاویه. بازتاب
1 (60 2 (45 3 (30 4 (75 
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. سازند درجه می 60ي  با هم زاویه M2و  M1ي تخت  در شکل زیر دو آینه -55
 SIبا  M2ي  بتابد، پرتو بازتابش از آینه M1مطابق شکل به  SIاگر پرتو 

 ) ریاضی -سراسري(ي چند درجه خواهد ساخت؟  زاویه
1 (30  2 (45 
3 (90  4 (120 

ي محـدود بـه پرتوهـاي تـابش و      یم در نتیجه زاویهده درجه افزایش می 20ي تابش پرتویی را  زاویه -56
 ي تابش اولیه چند درجه بوده است؟  زاویه. شود برابر می 3بازتابش 

1 (20 2 (15 3 (10 4 (5 
3ي  در شکل زیر، پرتو تابش با سطح افق، زاویه -57 0o آینـه را  . سازد می

 م تا پرتو بازتاب افقی باشد؟ چند درجه مایل نسبت به افق در نظر بگیری
1 (9 0o  2 (7 5o 
3 (6 0o  4 (3 0o 

1ي بین دو آینه  در شکل زیر، زاویه -58 0 0o پرتو نوري پس از بازتاب از . است
ي دوم نسبت به پرتو  پرتو بازتابیده از آینه. تابد ي دوم می ل به آینهي او آینه

 ) ریاضی -سراسري(شود؟  ي اول، چند درجه منحرف می تابیده به آینه
1 (50  2 (200 
3 (160  4 (260 

درجـه بـا    20ي  ي تخت بسیار طویل، زاویـه  مطابق شکل، دو آینه -59
چکی ایجاد شده و نور ي افقی سوراخ کو در آینه. سازند دیگر می یک

این پرتو نور، چند دفعه در برخـورد بـا   . تابد از آن به طور قائم می
 ها بازتاب خواهد شد؟  آینه

 شمار بی) 4 3) 3 5) 2 4) 1
راسـتاي میلـه و   ي بـین   زاویه. قرار داده شده است Mي تخت  مطابق شکل جلوي آینه ABي  میله -60

  )ریاضی -سراسري: (تصویرش در آینه برابر است با
1 (4 0o  2 (5 0o 
3 (8 0o  4 (1 0 0o 

 : بر است بادار برا ي تخت با سطح شیب ي بین امتداد تصویر در آینه در شکل زیر، زاویه -61
1 (1 6o  2 (3 7o 
3 (3 6o  4 (7 4o 

. بیند ي می متر مربع از مساحت صورت خود را در آینه سانتی 64ي تختی قرار گرفته و  شخصی موازي آینه -62
 متر است؟  هر ضلع آن چند سانتیمربع شکل باشد   اگر آینه

1 (2 2 (4 3 (8 4 (4 2 
با توجه به انحراف پرتوهاي بازتاب از روي  -63

آینه چند درجه ) 2(و ) 1(هاي  آینه در شکل
 نسبت به حالت اول چرخیده است؟ 

1 (1 5o 2 (/7 5o 3 (3 0o 4 (4 5o 
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B
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اگر آینه حول . متر است 3از سقف  Mي  ي آینه در شکل زیر فاصله -64
ي  درجه بچرخـد، نقطـه   5/7ي  در جهت ساعت به اندازه Iي  نقطه

   شود؟ جا می روي سقف تقریباً چند متر جابه Aروشن 
1 (7/1  2 (3 
3 (3/1  4 (6/2 

از مرکز آینه  Lي  اي نورانی به فاصله نقطه. روي زمین قرار دارد Rاي شکل به شعاع  ي تختی دایره آینه -65
ي  شعاع دایره. است L4ي سقف تا آینه  رار دارد و فاصلهگذرد ق روي خط عمودي که از مرکز آینه می

 قدر است؟ روشن روي سقف چه
 Rبرابر  L 4 (5برابر  L 3 (4برابر  R 2 (5برابر  4) 1

 برقرار است؟ βو  αدر شکل زیر کدام رابطه بین  -66
1 (α + β = 9 0o  2 (α + β = 1 8 0o 
3 (β − α = o  4 (α + β =2 9 0o 

 دهد؟ اي شکل زیر نشان می را در دستگاه دو آینه SIع هاي زیر مسیر شعا کدام یک از شکل -67

 

1 (
 

2 (
 

3 (
 

4 (
 

 .نامند می. . . بازگشت نور از سطح اجسام را  -68
 ي نور باریکه) 4 بازتاب نور) 3 نیمسایه) 2 سایه) 1

 دهد؟ کدام گزینه پرتو بازتابش مربوط به شکل مقابل را درست نشان می -69

 

1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 
 Bي تختی صورت  مک آینهتواند با ک می Aدیگر را ببینند، اما  توانند مستقیماً یک نمی B,Aدو شخص  -70

 :را ببیند در این صورت
1 (B تواند صورت  نیز میA را ببیند. 
2 (B تواند صورت  فقط در حالتی میA  را ببیند کهB,A هر دو به یک فاصله از آینه باشند. 
 .را ببیند Aتواند صورت  دورتر باشد، نمی  از آینه Bاگر ) 3
 .را ببیند Aتواند صورت  تر باشد، نمی نزدیک به آینه  Bاگر ) 4

30o60
S

I

S

I

 سطح صاف و صیقلی

 سطح صاف و صیقلی سطح صاف و صیقلی سطح صاف و صیقلی

 سطح صاف و صیقلی

S

I
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I
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I
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یک دسته پرتوي موازي، مرکب از دو پرتو تک رنگ سبز و قرمز را به طور مایل بـر روي آینـه تختـی     -71
 :در این صورت. تابانیم می

 .کند تري بازتاب می ي بزرگ پرتوي سبز با زاویه) 1
 .کنند ي مساوي بازتاب می پرتوهاي سبز و قرمز با زاویه) 2
 .کند تري بازتاب می ي بزرگ زاویهپرتو قرمز با ) 3
 .کند تري بازتاب می ي بزرگ ي تابش، پرتو سبز یا قرمز با زاویه بسته به زاویه) 4

 سازد؟ اي می با سطح این آینه چه زاویه) 2(ي  در شکل مقابل پرتو بازتابش از آینه -72
1 (25 
2 (100 
3 (35 
4 (45 

مطابق  SIاگر پرتو . سازند با هم زاویه می M2و  M1ي تخت  در شکل مقابل دو آینه -73
 سازد؟ زاویه چند درجه می SIبا  M2بتابد، پرتو بازتابش در آینه  M1شکل به 

1 (20  2 (30 
3 (120  4 (140 

6ي  ي متقاطع که با هم زاویه پرتو نوري به دو آینه -74 0o ي تابش پرتو با  اگر زاویه. کند سازند، برخورد می می
 چند درجه است؟) ب دومي بازتا زاویه( r2ي دوم باشد، مقدار  ي تابش پرتو با آینه ي اول دو برابر زاویه آینه

1 (10 2 (20 3 (30 4 (40 
 

 ي تخت تصویر در آینه    4-3
 ي بازتابش برابر است؟ ي تابش با زاویه در بازتابش نور از چه نوع سطحی زاویه -75

 اي  فقط سطوح استوانه) 4 کلیه سطوح ) 3 فقط سطوح کروي ) 2 فقط سطوح تخت) 1
 شود؟ روبروي آینه تخت گرفته شود، به چه صورت دیده می BMWاگر نوشته  -76

1 (  WM 2 (BMW 3 (BWM 4 (MWB 
اگر در . ارندهاي یک ساعت دیواري در موقعیت نشان دادن ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه قرار د عقربه -77

 ؟کنیم ها را در چه موقعیتی احساس می آینه دیوارمقابل به آن ساعت نگاه کنیم، آن
 سه و چهل و پنج دقیقه ) 2  هشت و پانزده دقیقه ) 1
 دو و چهل پنج دقیقه ) 4  سه و پانزده دقیقه ) 3

این شخص . ستاده استمتر مربع ای سانتی 100متر از یک آینه تخت به مساحت  سانتی 50شخصی به فاصله  -78
 تواند ببیند؟ متر از خودش را می 2از یک دیوار پشت سرش به فاصله ) متر برحسب سانتی(چه مساحتی 

1 (400 2 (600 3 (1600 4 (3600 
ي تخت که موازي با  ي نور نقطه اي روي یک دیوار قرار دارد و نور آن پس از بازتابش از یک آینه چشمه -79

اگر آینه را به تدریج به دیوار نزدیک کنیم قطر . وشنی روي دیوار تشکیل داده استي ر دیوار قرار دارد لکه
 کنند؟ ي روشن چگونه تغییر می لکه

 . یابد کاهش می) 2  . یابد افزایش می) 1
 .ماند ثابت می) 4 . یابد ابتدا کاهش و سپس افزایش می) 3

1M

2M
70

70
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1 0 0
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cm22اگر مساحت آینـه  . دارد شخصی در وسط فاصله بین یک دیوار و آینه تخت موازي آن قرار -80 0 0 
 تواند ببیند؟ متر مربع از سطح دیوار را در آینه می باشد، شخص چند سانتی

1 (400 2 (600 3 (900 4 (1800 
 شود؟ ي بین شی و تصویرش چند برابر می کنیم، فاصله ي یک شی را از آینه تخت سه برابر می فاصله -81

1 (4 2 (9 3 (6 4 (3 
4°زاویه بین امتداد یک میله و تصویر آن در آینه تخت  -82 زاویه بین امتداد میله و سطح آینه چند . است 0

 درجه است؟
1 (°2 0  2 (°4 0 3 (°8 0 4 (°6 0 

رسند پرتوهاي بازتابش از آینه در  دسته پرتو نور همگرا قبل از رسیدن به هم، به یک آینه تخت می یک -83
 ادامه مسیر چگونه خواهند بود؟

 ابتدا واگرا، سپس همگرا ) 2 ابتدا همگرا، سپس واگرا ) 1
 پیوسته همگرا) 4  پیوسته واگرا ) 3

زاویه بین راستاهاي میله و تصویرش . قرار داده شده است Mآینه تخت  مطابق شکل جلوي ABمیله  -84
 :در آینه برابر است با

1 (°4 0  2 (°5 0 
3 (°8 0  4 (°1 0 0 

درجه تغییر کند، زاویه بین پرتو تابش و بازتابش چند درجـه  20زاویه تابش نور  در یک آینه تخت اگر -85
 کند؟ تغییر می

 40) 4 20) 3 10) 2 صفر ) 1
اي که شعاع تابش با پرتو  درجه است، زاویه 30سازد  ي تخت می اي که شعاع تابش با سطح آینه  زاویه -86

 سازد چند درجه است؟ بازتابش می
1 (15 2 (30 3 (60 4 (120 

درجـه   120ي  دیگر زاویه ي تخت با یک در شکل زیر دو آینه -87
بتابـد،   M2ي  مطابق شکل به آینه SIاگر پرتوي . سازند می

بر حسـب  اي  چه زاویه SIبا  M1ي  پرتوي بازتابش از آینه
 سازد؟ درجه می

1 (415  2 (90 
3 (30  4 (60 

اگر جسم یک متر از آینه دور . متر است 5اش تا تصویر خود  جسمی در مقابل آیه تخت قرار دارد و فاصله -88
 شود؟ شود فاصله تصویر تا آینه چند متر می می

1 (3 2 (5/2 3 (5/3 4 (2 
متر عمود بر سطح آینه حرکت کند،  2و آینه متر به موازات سطح آینه تخت حرکت کند  3اگر شخصی  -89

 کند؟ فاصله یان شخص با تصویرش چند متر تغییر می
1 (4 2 (7 3 (5 4 (o 

M2

M1 SI

1 2 0o 4 5o

4 0o
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اگر شخص و آینه هر کدام با سـرعت  . شخصی مقابل آینه تخت قرار دارد -90
m /s3 یر در هر ثانیه چند متر به دیگر در حرکت باشند، تصو به سمت یک

 شود؟ شخص نزدیک می
1 (12  2 (3 
3 (6  4 (9 

 

اگر این شخص با . بیند شخصی به فاصله معین از یک آینه تخت ایستاده است و تصویر خود را در آن می -91
/mسرعت  s2 یه برابر است بابه آینه نزدیک شود، انتقال تصویر او در آینه تخت بر حسب متر بر ثان: 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
متر  سانتی 10جسمی مقابل یک آینه تخت قرار دارد هرگاه در راستاي عمود بر آینه، جسم و آینه هر یک  -92

 متر خواهد بود؟ در یک سو جابجا شوند جابجایی تصویر نسبت به حالت اول چند سانتی
 صفر) 4 10) 3 20) 2 30) 1

متر  2اگر جسم در جهت نشان داده شده . ساکن است ي تخت در شکل مقابل، آینه -93
 شود؟ ي جسم و تصویر چند متر کم می حرکت کند، فاصله

1 (2  2 (3 
3 (2 3  4 (4 

اگر فاصله بین آینه و شخص نصف شود، فاصله بـین  . تصویر شخصی در آینه تخت تشکیل شده است -94
 کند؟ و شخص چگونه تغییر می تصویر

 .شود دو برابر می) 4 . شود نصف می) 3 . شود ربع می) 2 . ماند ثابت می) 1
برحسب ( به شی ساکنی نزدیک شود، تصویر آن شی با چه سرعتی  m/s2ي تخت با سرعت  اگر آینه -95

m / s (شود؟  به آینه نزدیک می)رعت انتقال تصویر نسبت به آینهس( 
1 (6 2 (4 3 (1

2 4 (2 
اگر . متري جسم تشکیل داده است سانتی 80یک آینه تخت از جسمی که در مقابل آن است تصویري در  -96

 د؟شو متر می متر به طرف هم حرکت کنند فاصله تصویر از آینه چند سانتی سانتی 10جسم و آینه هر  کدام 
1 (40 2 (30 3 (20 4 (10 

. . و در  . . . . . در یک جهت حرکت کنند، تصویر با سرعت   vي تخت و شی هر کدام با سرعت  اگر آینه -97
 .کند حرکت می. . .  

1 (v 2 ، همان جهت (v  3 ، خالف جهت (v3 4 ، همان جهت (v3 خالف جهت ، 
cm3اگر شخص . متر از آینه ایستاده است 1ي  ي تخت به فاصله شخصی در مقابل یک آینه -98 به آینه و  0

cm2آینه نیز   متر خواهد شد؟ ی از تصویرش چند سانتیي ش به شخص نزدیک شود، فاصله 0
1 (8 0 2 (120 3 (100 4 (70 

متر بـه طـرف    سانتی 40اگر شخص . بیند شخصی مقابل آینه تختی ایستاده و تصویر خود را در آن می -99
ـ  سانتی متر به طرف شخص حرکت کند تصویر او نسبت به وضـع اول چنـد سـانتی    30آینه و آینه  ر مت
 شود؟ جابجا می

1 (140 2 (110 3 (100 4 (70 

3 0o

1 2 0o

S
M1
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6 0o
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mترتیب با سرعت  اگر آینه و شخص به. شخصی مقابل یک آینه تخت ایستاده است -100 /s , m /s3 به  2
mدیگر نزدیک شوند سرعت تصویر نسبت به شخص چند  یک /s است؟ 

1 (5 2 (7 3 (8 4 (10 
از آینه قرار  h2ي  اي شکل که روي میز افقی قرار دارد، به فاصله ي دایره نی از یک آینهي نورا یک نقطه -101

cm2اگر شعاع آینه . دارد ي روشنی  باشد، شعاع دایره h4ي  ي سقف از آینه به اندازه باشد و فاصله 5
 شود، چند متر است؟  قف تشکیل میکه روي س

1 (75 2 (200 3 (75/0 4 (2 
ي بین شیء و تصویرش چنـد برابـر    فاصله. کنیم ي تخت را دو برابر می ي یک شیء از یک آینه فاصله -102

 )ریاضی -سراسري(شود؟  می
1 (2 2 (3 3 (4 4 (8 

به طرف شیء  ′Vي تخت نیز با سرعت  کند و آینه ي تختی حرکت می به طرف آینه Vشیئی با سرعت  -103
 )ریاضی -آزاد(یابد؟  رود، در این صورت تصویر با چه سرعتی انتقال می می

1 (VV ′+ 2 2 ((V V )′+2 3 (V V′+ 2 4 (V V′+ 
را بـا چـه     متر بر ثانیه به طرف او نزدیک شود، آینه 5/0براي آن که تصویر شخص ساکنی با سرعت  -104

 )تجربی -سراسري(نسبت به شخص باید حرکت دهیم؟ ) بر حسب متر بر ثانیه(سرعتی 
 .و از شخص دور کنیم 5/0) 2  و به طرف شخص 1) 1
 .و از شخص دور کنیم 25/0) 4 و به طرف شخص 25/0) 3

متر به طرف  3اگر جسم . ي تخت قرار دارد و تصویر آن در آینه تشکیل شده است جسمی مقابل یک آینه -105
 . شود می. . . . متر . . . . ي جسم و تصویرش  متر در همان جهت حرکت کند، فاصله 1آینه و آینه 

 ، کم2) 4 ، کم4) 3 ، زیاد4) 2 ، زیاد2) 1
. متر مربع ایستاده است سانتی 100یک آینه تخت به مساحت متري از  سانتی 100ي  شخصی به فاصله -106

متري از  سانتی 200ي  از دیوار پشت سرش به فاصله) متر مربع برحسب سانتی(این شخص چه مساحتی 
 .تواند ببیند خودش را می

1 (200 2 (600 3 (1600 4 (3600 
تصـویر  . شـود  از او دور می v2با سرعت ) تخت(  و آینهشود  به آینه نزدیک می vشخصی با سرعت  -107

 کند؟ نسبت به جسم چگونه تغییر می
 .شود دور می v3با سرعت ) 2 .شود دور می vبا سرعت ) 1
 .شود دور می v2با سرعت ) 4 .دشو دور می v4با سرعت ) 3

ي  اگر جسم و آینه هر یک به انـدازه . ي تخت قرار گرفته است متري از یک آینه 2ي  جسمی در فاصله -108
cm3  ي جسم تا تصویرش در این حالت چند متر خواهد شد؟ به هم نزدیک شوند، فاصله 0

1 (7/3 2 (4/3 3 (8/2 4 (4/1 
mجسمی با سرعت  -109 /s2 اگر بخواهیم تصویر آن ساکن بماند، آینه . شود ي تخت نزدیک می به یک آینه

 با چه سرعتی و در چه جهتی باید حرکت کند؟
1 (m /s1 2 در خالف جهت حرکت جسم (m /s2  حرکت جسمهم جهت با 
3 (m /s1 4 هم جهت با حرکت جسم (m /s2 در خالف جهت حرکت جسم 
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mدر شکل مقابل اگر جسم با سرعت  -110 /s2  و آینه با سرعتm /s1  به سمت راست حرکت کنند، سرعت
 متر بر ثانیه خواهد بود؟ انتقال تصویر چند

1 (1  2 (3 
 صفر) 4  2) 3

 دهد؟ روز وقت را در آینه درست نشان می دار چند بار در طی یک شبانه یک ساعت عقربه -111
1 (1 2 (2 3 (4 4 (5 

ي  زاویه. بیند سازد، می درجه می 60ي  ي تخت که با سطح افق زاویه شخصی تصویر خود را در یک آینه -112
 در آینه چند درجه است؟بین شخص و تصویرش 

1 (30  2 (60 
 120) 4  صفر) 3

 سازد؟ اي بر حسب درجه می با سطح افق چه زاویه MNي تخت  در آینه ABدر شکل رو به رو تصویر شیئی  -113

1 (30 
2 (60 
3 (15 
 .شود تصویري تشکیل نمی) 4

اي با سطح میز روي آن  ي تخت را تحت چه زاویه یک آینه. سازد درجه می 20ي  سطح میزي با افق زاویه -114
 قرار دهیم، تا تصویر کتابی که روي میز افتاده است در سطح قائم دیده شود؟

1 (3 5o  5یا 0o 2 (5 5o 3 (3 5o 4 (4 5o 
 yو  xي تخت در قسمت مثبت محورهاي مختصات  مطابق شکل دو آینه -115

)Aي  اگر شیئی در نقطه. اند قرار گرفته , )2 ـ  1 کـدام گزینـه    ،درقرار گی
 نیست؟ مختصات تصویر این شیء

1 (( , )−2 1 2 (( , )−2 1 
3 (( , )1 2 4 (( , )− −2 1 

 ي بین امتداد جسم و تصویرش چند درجه است؟ زاویه -116
1 (130  2 (100 
3 (20  4 (10 

 ي تخت کدام است؟ هاي تصویر در آینه ویژگی -117
 مجازي، مستقیم، برابر) 2 تر مستقیم، کوچکمجازي، ) 1
 حقیقی، مستقیم، برابر) 4 تر حقیقی، وارونه، کوچک) 3

 . . .  .این دسته پس از بازتاب از روي آینه . تابد ي تختی می گرا به آینه یک دسته پرتو هم -118
 .دهد تصویر حقیقی تشکیل می) 1
 .دهد تصویر مجازي تشکیل می) 2
 .هدد تصویري تشکیل نمی) 3
 .تواندتصویر مجازي تشکیل دهد تواند تصویر حقیقی و هم می هم می) 4
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 هاي زیر درست است؟ یک از عبارت کدام -119
 .اگر در محل تصویر مجازي یک فیلم حساس عکاسی قرار دهیم، فیلم متأثر خواهد شد) 1
 .اگر چشم در مسیر پرتوي بازتاب واگرا قرار گیرد، تصویر مجازي رؤیت خواهد شد) 2
 .گرا قرار گیرد، تصویر مجازي رؤیت خواهد شد اگر چشم در مسیر پرتوي بازتاب هم) 3
 .اگر چشم در محل مجازي قرار گیرد، تصویر رؤیت خواهد شد) 4

 
 ي مقعر رسم پرتوهاي بازتاب در آینه   4-4

 جاي شی کجا است؟. تر از شی داده است آینه مقعري از یک شی تصویري حقیقی و بزرگ -120
 روي مرکز آینه ) 4 نهایت بین کانون و بی) 3 ا آینه بین کانون ت) 2 رکز و کانون بین م) 1

 دهند؟ همگرا باشند پس از تابش چگونه تصویري تشکیل می تابد اگر پرتوهایی که به سطح یک آینه مقعر می -121
 الزاماً حقیقی ) 2 . دهند اصالً تصویري تشکیل نمی) 1
 .یقی یا مجازي باشدممکن است حق) 4  الزاماً مجازي ) 3

 تابد همگرا باشند، پس از بازتابش از آینه چگونه خواهند بود؟ ي مقعر می اگر پرتوهایی که به سطح یک آینه -122
 همگرا) 4 واگرا) 3 موازي یا واگرا) 2 موازي یا همگرا) 1

. ي مقعر تابیده شـده اسـت   مطابق شکل به یک آینه SIپرتوي نور  -123
 هاي زیر در مورد بازتاب این پرتو درست است؟  یک از شکل دامک

 
 

1 (    2 ( 

3 (      4 ( 
، پرتویی که با محور اصلی m2به شعاع ) مقعر(ي کروي  در یک آینه -124

متر از آن است، بعـد از بازتـاب در چـه     3ي  موازي و به فاصله
 اي از مرکز آینه، محور اصلی را قطع کند؟  فاصله

1 (m1  2 (m3 
3 (m2  4 (m2 3 

 است؟ نادرستي زیر، جایگزینی کدام گزینه در جاهاي خالی  با توجه به جمله -125
 .شوند گرا می هم. . . ي مقعر بتابد، پس از بازتاب در  به آینه. . . اگر یک دسته پرتوي واگرا از «
 از مرکزاي خارج  نقطه -بین مرکز و کانون) 2 نهایت بی -اي جلوتر از کانون نقطه) 1
 اي بین مرکز و کانون نقطه -خارج از مرکز) 4  مرکز -مرکز) 3
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اگر . گردد ي دوم روي خودش برمی تابد و پس از بازتاب از آینه به موازات محور اصلی به آینه می SIپرتو  -126
cm1به ترتیب  M2و  M1هاي  ي کانونی آینه فاصله cm2و  0 دیگر چند  ي دو آینه از یک باشد، فاصله 0
 متر است؟ سانتی

1 (30 
2 (50 
3 (40 
4 (60 

 
 هاي مقعر چگونگی تشکیل تصویر در آینه     4-5

د، تصویري وارونه و هم اندازه شمع تشکیل متري آینه قرار دار سانتی 30یک آینه کروي از شمعی که در  -127
 دهد، نوع آینه و شعاع انحناي آینه کدام است؟ می

cm3مقعر ـ ) 1 cm6مقعر ـ ) 2 0 cm3محدب ـ ) 3 0 cm6محدب ـ ) 4 0 0 
 شود؟ کند چگونه است و در کجا تشکیل می مقعر از خورشید ایجاد می ي تصویري که یک آینه -128

 مجازي ـ روي مرکز ) 4 حقیقی ـ روي مرکز ) 3 حقیقی ـ در کانون )2 مجازي ـ در کانون ) 1
دهد، چگونه  ي خیلی دور روشن است، تشکیل می  ي مقعر از یک چراغی که در فاصله تصویري که یک آینه -129

 و در چه مکانی است؟
 حقیقی ـ روي کانون ) 2 حقیقی ـ روي مرکز آینه ) 1
 مجازي ـ روي مرکز آینه ) 4  مجازي ـ روي کانون ) 3

 اي از آینه مقعر قرار گیرد تا تصویر مستقیم ایجاد شود ؟ جسم کوچکی در چه فاصله -130
 روي مرکز) 4 بین کانون و آینه ) 3 بین کانون و مرکز ) 2 خارج از مرکز ) 1

 :تابد، پس از بازتابش می) کاو(ي مقعر   بر سطح یک آینه پرتوي که عمود -131
 .گذرد از کانون آینه می) 2  . گذرد از مرکز آینه می) 1
 .کند بین آینه و کانون، محور اصلی را قطع می) 4 . شود موازي با محور اصلی می) 3

هد، نوع این تصویر و د یک دسته پرتو همگرا پس از تابیدن به آینه مقعري بازتابش کرده و تصویري می -132
 )فاصله کانونی آینه است f(محل آن چگونه است؟ 

 f2مجازي ـ در فاصله ) f2   2حقیقی ـ در فاصله ) 1
 fمجازي ـ پشت آینه به فاصله ) 4 حقیقی ـ بین کانون و آینه ) 3

خواهیم به کمک یک آینه مقعر و یک چشمه نورانی دسته پرتو همگرا بسازیم که در فاصله بین آینه و  می -133
 چشمه نورانی را کجا قرار دهیم؟. جسم به هم برسند

 بین کانون و مرکز ) 2  بین کانون و آینه ) 1
 ي مرکز تا آینه  خارج از فاصله) 4  بین مرکز و آینه ) 3

 شود؟ جا می گر شی به تدریج از فاصله دور تا کنون آینه مقعر منتقل شود، تصویر آن چگونه جابها -134
 از کانون تا فاصله دور ) 4 از کانون تا مرکز ) 3 از فاصله دور تا کانون) 2 کانون از مرکز تا ) 1

 شود؟ جابجا می . . . . .جابجا شود، تصویر آن از  ) مقعر(ي کاو  اگر شی از کانون تا مرکز آینه -135
 نهایت  مرکز تا بی) 4 نهایت تا مرکز  بی) 3 کانون تا آینه ) 2 آینه تا کانون ) 1

M1 M 2
SI
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 شود؟ جا می اي جابه تصویر در چه ناحیه. شود جسمی از فاصله بسیار دور تا مرکز آینه مقعر به آن نزدیک می -136
 از مرکز تا کانون) 4 نهایت  از کانون تا بی) 3 از کانون تا رأس آینه ) 2 از کانون تا مرکز ) 1

شود جهت حرکت تصویر در مقایسه با جهـت   جا می ي مقعري جابه جسم کوچکی روي محور اصلی آینه -137
 )تجربی -سراسري(حرکت جسم چگونه است؟ 

 پیوسته در جهت حرکت جسم) 1
 پیوسته در خالف جهت حرکت جسم) 2
 جهت حرکت جسم تصویر حقیقی در خالف جهت حرکت جسم و تصویر مجازي در) 3
 تصویر حقیقی در جهت حرکت جسم و تصویر مجازي در خالف حرکت جسم) 4

براي این منظور کدام . تر از خود جسم شود کوچک) مقعر(ي کاو  خواهیم تصویر یک جسم در یک آینه می -138
f)ي کانونی آینه  و فاصله (p)جسم تا آینه   ي رابطه باید بین فاصله  )ریاضی -سراسري(برقرار باشد؟  (

1 (p f> 2 2 (p f< 3 (p f< 2 4 (f p f> >2 
 )ریاضی -آزاد(ي مقعر کدام مطلب براي شیء حقیقی صحیح است؟  در آینه -139

 .باشد، مجازي و نسبت به شیء وارونه است تر می یر بزرگوقتی که تصو) 1
 .باشد، حقیقی و نسبت به شیء مستقیم است تر می وقتی که تصویر بزرگ) 2
 .باشد، مجازي و نسبت به شیء مستقیم است تر می وقتی که تصویر کوچک) 3
 .باشد، حقیقی و نسبت به شیء وارونه است تر می وقتی که تصویر کوچک) 4

تابد همگرا باشند پس از تابش چگونه تصویري تشکیل  ي مقعر می توهایی که به سطح یک آینهاگر پر -140
 )تجربی -سراسري(دهند؟  می

 الزاماً حقیقی) 2 .دهند اصالً تصویري تشکیل نمی) 1
 .ممکن است حقیقی یا مجازي باشد) 4  الزاماً مجازي) 3

ي مقعر به طور یکنواخت به آینه نزدیک  یک آینه ي نسبتاً دوري تا نزدیکی کانون جسمی را از از فاصله -141
 )تجربی -آزاد(تر؟  تر است یا کم سرعت انتقال تصویر از سرعت انتقال جسم بیش. کنیم می

 تر تر و سپس بیش ابتدا کم) 2 تر تر و سپس کم ابتدا بیش) 1
 تر همواره کم) 4  تر همواره بیش) 3

و در روي  fي کانونی  ي مقعري به فاصله ل آینهدر مقاب ABجسم  -142
 هاي زیر است؟ یک از شکل بق کداممرکز آن قرار دارد، تصویر آن مطا
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 ي بین جسم و تصویرش در شکل زیر چند درجه است؟  زاویه -143
1 (9 0o 2 (1 3 5o 
3 (1 8 0o 4 (ي  بستگی به مکان نقطهB دارد. 

 

ي کوژ  آینهتصویر مربوط به یک شیء کوچک و مربع شکل جلوي  -144
 ) ریاضی -سراسري(کدام است؟ 

)A′ تصویر A ،B′ تصویر B ،M′  تصویرM  وN′ تصویر 
N است(. 

 

1 ( 2 ( 

3 ( 4 ( 
 تصویر شمع چگونه است؟. یما ي مقعري دورتر از مرکز آن قرار داده شمع روشنی را مقابل آینه -145

 وارونه -تر بزرگ -حقیقی) 2 مستقیم -تر بزرگ -حقیقی) 1
 وارونه -تر کوچک -حقیقی) 4 مستقیم -تر کوچک -حقیقی) 3

 ي مقعر شیء بین کانون و آینه قرار گیرد، تصویر آن چگونه خواهد بود؟ اگر در آینه -146
 تر بزرگ -حقیقی) 4 تر کوچک -مجازي) 3 تر کوچک -حقیقی) 2 تر بزرگ -مجازي) 1

 ي مقعر چگونه تصویري است؟ تصویر حقیقی در آینه -147
 .مساوي جسم وقتی که جسم حقیقی بین کانون و آینه باشد) 1
 .مساوي جسم وقتی که جسم حقیقی روي مرکز باشد) 2
 .تر از جسم وقتی که جسم حقیقی دورتر از مرکز باشد بزرگ) 3
 .قی بین مرکز و کانون باشدتر از جسم وقتی که جسم حقی کوچک) 4

ي بین  اي نور، دسته پرتو همگرا بسازیم که در فاصله خواهیم به کمک یک آینه مقعر و یک چشمه نقطه می -148
 ي نور کدام است؟ در این صورت محل قرار دادن چشمه. آینه و چشمه به هم برسند

 دورتر از مرکز آینه) 2  بین کانون و مرکز آینه) 1
 تر از کانون آینه نزدیک) 4  کزبین آینه و مر) 3

 هایی دارد؟ ي مقعر حقیقی باشد، چه ویژگی اگر تصویر در آینه -149
 .تر از جسم است وقتی جسم حقیقی دورتر از مرکز باشد بزرگ) 1
 .تر از جسم است وقتی جسم حقیقی بین کانون و آینه باشد کوچک) 2
 .دبرابر جسم است وقتی جسم حقیقی بین کانون و آینه باش) 3
 .تر از جسم است وقتی جسم مجازي است کوچک) 4
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ي مقعر تا مرکز آینه به  و در امتداد محور اصلی یک آینه Vي دور با سرعت  ي نورانی از فاصله یک نقطه -150
 شود؟ تصویر این نقطه نورانی در آینه چگونه جا به جا می. شود آن نزدیک می

 .شود به آینه نزدیک می Vتر از  با سرعتی بزرگ) 2 .شود از آینه دور می Vاز تر  با سرعتی بزرگ) 1
 .شود میبه آینه نزدیک  Vتر از  با سرعتی کم) 4 .شود از آینه دور می Vتر از  با سرعتی کم) 3

سرعت حرکت تصویر . شود ي مقعري نزدیک می به آینه Vي بسیار دور با سرعت  یک شیء از فاصله -151
 کدام است؟ ′Vو  Vي بین  رابطه. دهیم نشان می ′Vاین جسم را با 

1( V V′ =  2 (V V′ < 
3 (V V′ >  4 (V′ تر از  ممکن است بزرگV تراز  و یاکوچکV باشد. 

شود، جهت حرکت تصویر در مقایسه بـا جهـت    جا می جابهي مقعر  جسم کوچکی روي محور اصلی آینه -152
 حرکت جسم چگونه است؟

 پیوسته در جهت حرکت جسم) 1
 پیوسته در خالف جهت حرکت جسم) 2
 تصویر حقیقی در خالف جهت حرکت جسم و تصویر مجازي در جهت حرکت جسم) 3
 تصویر حقیقی در جهت حرکت جسم و تصویر مجازي در خالف جهت حرکت جسم) 4

 تواند شبیه تصویر آن باشد؟ کدام گزینه می. مطابق شکل جسمی در برابر آینه مقعري قرار دارد -153

1 (
  

2 (
 

3(
   

4(
  

 تواند باشد؟ می  تصویر آن شبیه کدام گزینه. ي مقعر قرار دارد جسمی مطابق شکل جلوي آینه -154

1 (
  

2 (
 

3(
   

4(
  

 تواند باشد؟ تصویر آن شبیه کدام گزینه می. ي مقعري قرار دارد صلی آینهجسمی مربع شکل بر روي محور ا -155

1 (
  

2 (
 

3(
   

4(
  

 
 هاي محدب هاي بازتاب و تصویر در آینه رسم پرتو     4-6

ایم و تصویري در آینه تشکیل شده  ي محدبی عمود بر محور اصلی آن قرار داده ی را در مقابل آینهجسم -156
 :اگر جسم را به آینه نزدیک کنیم تصویر آن. است

 .شود تر می به آینه نزدیک و کوچک) 2 . شود تر می به آینه نزدیک و بزرگ) 1
 .شود تر می و کوچکاز آینه دور ) 4 . شود تر می از آینه دورتر و بزرگ) 3
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ي محدب، از سطح آینه تا فاصله خیلی دور از آینه منتقل شود، تصویر از کجا تا  اگر جسم در جلوي آینه -157
 شود؟ جا می به کجا جا

 ي کانونی  از آینه تا نصف فاصله) 2  از آینه تا فاصله کانون ) 1
 نهایت از کانون تا بی) 4  از کانون تا مرکز آینه ) 3

 کند؟ آینه محدب، فاصله بین شی و آینه پیوسته کاهش یابد، فاصله بین تصویر و آینه چگونه تغییر میاگر در یک  -158
 .یابد ابتدا افزایش و سپس کاهش می) 2 . یابد ابتدا کاهش و سپس افزایش می) 1
 .یابد پیوسته افزایش می) 4 . یابد پیوسته کاهش می) 3

اگر آینه را حول . تابد می Mعمود بر آینه تخت  SIدر شکل زیر شعاع نور  -159
/گذشته و بر صفحه کاغذ عمود است بـه انـدازه    Iمحوري که از  °2 2 5 

 افتد؟ وي پرده میر Sبچرخانیم شعاع بازتابش در چند متري نقطه 
1 (5/0  2 (7/0 
3 (1  4 (4/1 

هاي مساوي را مقابل این دو آینه  اگر دو شمع با طول. شعاع انحناء دو آینه مقعر و محدب با هم برابر است -160

fي  و به فاصله
 دب است؟ها قرار دهیم طول تصویر در آینه مقعر چند برابر طول تصویر در آینه مح از آن 2

1 (2 2 (3 3(0 4 4 (6 
 توانیم ببینیم؟ صورت تصویر می سر خود را به هاي زیادي از فضاي پشت توسط کدام وسیله نوري، قسمت -161

 عدسی همگرا ) 4 آینه کاو ) 3 آینه کوژ ) 2 آینه تخت ) 1
 .شود تشکیل می. . . . . تصویر حقیقی کوچکتر  -162

 هاي مقعر  آینه در) 2 هاي محدب  در فاصله کانونی آینه) 1
 صورت وارونه هاي محدب و به فقط در آینه) 4 در هر دو نوع آینه محدب و مقعر ) 3

نوع آینه و محل . اي کروي از شی حقیقی، تصویري مجازي داده است که بزرگی آن نصف شی است آینه -163
 شی کدام است؟

 از آینه fمحدب، به فاصله) 2  محدب، نزدیک راس ) 1
 نهایت مقعر، بین مرکز و بی) 4 مقعر، در فاصله کانونی ) 3

 در کدام ابزار نوري، همواره سرعت حرکت شی بیشتر از سرعت حرکت تصویر آن است؟ -164
 ي مقعر و عدسی همگرا  آینه) 2 ي مقعر و عدسی واگرا  آینه) 1
 ي محدب و عدسی واگرا  آینه) 4 ي محدب و عدسی همگرا  آینه) 3

ي  ي باقی مانده در مقایسه به آینه ي کانونی قطعه ي کروي شکسته و جدا شود، فاصله اگر نصف یک آینه -165
 کند؟ اولیه چگونه تغییر می

 . یابد کاهش می) 2  . یابد افزایش می) 1
 بستگی به این دارد که آینه محدب باشد یا مقعر) 4  . ماند ثابت می) 3

 )تجربی -سراسري. (شود ل میتشکی. . . . تر  تصویر حقیقی کوچک -166
 هاي مقعر در آینه) 2 هاي محدب ي کانونی آینه در فاصله) 1
 هاي محدب و به صورت وارونه فقط در آینه) 4 ي محدب و مقعر در هر دو نوع آینه) 3

 پرده
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 )ریاضی -آزاد: (نزدیک شود) کوژ(ي محدب  ي دور به یک آینه اگر شیئی از فاصله -167
 .شود تر می تصویر از کانون دور و بزرگ) 2 .شود تر می کوچکتصویر به کانون نزدیک و ) 1
 .شود تر می تصویر از کانون دور و کوچک) 4 .شود تر می تصویر به کانون نزدیک و بزرگ) 3

اگر . ي کانونی آن قرار دارد، تصویري تشکیل داده است از یک شیء که در فاصله) کوژ(ي محدبی  آینه -168
 )تجربی -آزاد(کند؟  تصویر نسبت به حالت اول چگونه تغییر میشیء را از آینه دورتر کنیم، 

 .شود تر می از آینه دورتر و کوچک) 2 .شود تر می تر و بزرگ به آینه نزدیک) 1
 .شود تر می تر و کوچک به آینه نزدیک) 4 .شود تر می از آینه دورتر و بزرگ) 3

در این صورت . کند ه طرف آینه حرکت میي محدب ایستاده است، یک متر ب فردي که در مقابل یک آینه -169
 . شود می. . . . یک متر . . . . تصویر او 

 به آینه نزدیک -تر از بیش) 2 به آینه نزدیک -تر از کم) 1
 از آینه دور -تر از بیش) 4  از آینه دور -تر از کم) 3

به آینه نزدیک شود تصویر آن  Vي محدب با سرعت  ي نورانی روي محور اصلی یک آینه اگر یک نقطه -170
 )تجربی -آزاد(کند؟  نسبت به آینه چگونه حرکت می

 .شود به آن نزدیک می Vتر از  با سرعتی کم) 2 .شود به آن نزدیک می Vتر از  با سرعتی بیش) 1
 .شود از آن دور می Vتر از  با سرعتی بیش) 4 .شود از آن دور می Vتر از  با سرعتی کم) 3

تصویر آن چگونه حرکت . شود ي محدب از آن دور می یک شیء با سرعت ثابت روي محور اصلی یک آینه -171
 )تجربی -سراسري(کند؟  می

 .شود با سرعت ثابت به آینه نزدیک می )2 .  شود با سرعت ثابت از آینه دور می) 1
 .شود با سرعت کند شونده به آینه نزدیک می) 4 .شود با سرعت کند شونده از آینه دور می) 3

 تابد، پرتوهاي بازتابش از آینه چگونه است؟  می) محدب(ي کوژ  یک دسته پرتو همگرا به یک آینه -172
 موازي) 2 .باشدبسته به شرایط ممکن است همگرا، واگرا یا موازي ) 1
 همگرا) 4  واگرا) 3

اگـر  . در شکل زیر، محور اصلی دو آینه بر  هم منطبق است -173
که موازي محور اصلی دو آینه تابیده شده پـس از   SIپرتو 

د، روي خـودش برگـرد   M2و  M1هـاي   بازتابش از آینـه 
 ي دو آینه چقدر است؟  فاصله

1 (f f+1 2  2(f f−1 2 
3(f f+1 22  4(f f−1 22 

ي محـدب   ي کانونی به یک آینـه  ي فاصله اي به اندازه ي بسیار دور تا فاصله یک جسم حقیقی از فاصله -174
 )تجربی -سراسري(شود؟  جا می اي جابه تصویر آن در چه فاصله. شود نزدیک می

 نهایت از کانون تا بی) 2 ي کانونی از آینه تا وسط فاصله) 1
 از مرکز تا کانون) 4 ي کانونی از کانون تا وسط فاصله) 3

 d2ي  در فاصله l2تصویر آن به طول . ي محدب قرار دارد نهاز یک آی d1ي  در فاصله l1جسمی به طول  -175
 )ریاضی -سراسري(در این مورد از نظر اندازه، کدام رابطه درست است؟ . از آینه تشکیل شده است

1 (l l<2 dو  1 d<2 1  2 (l l>2 dو  1 d<2 1 
3 (l l>2 dو  1 d>2  .تواند درست باشد هر کدام می d1ي  بسته به اندازه) 4  1

M1
M2

SI
ــلی  محور اص
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 تر است؟ ها مناسب ي زیر براي یک دندانپزشک هنگام دیدن وضعیت پشت دندان کدام آینه -176
 تخت یا کوژ) 4 کاو) 3 کوژ) 2 تخت) 1

 .شود تشکیل می. . . تصویر حقیقی حاصل از جسم حقیقی  -177
 هاي مقعر در آینه) 2 هاي محدب ي کانونی آینه در فاصله) 1
 هاي محدب و به صورت وارون فقط در آینه) 4 هاي محدب و مقعر در هر دو نوع آینه) 3

ي  اگـر فاصـله  . دائماً بین دو آینه بر روي خودش بازتابش نماید SIیم که پرتو خواه در شکل مقابل می -178
محور اصلی دو آینه (ینه کدام است؟ ي دو آ باشد، فاصله f2و  f1به ترتیب  M2و  M1هاي  کانونی آینه

 )بر هم منطبق است
1 (f f−2 12 2  2 (f f−2 12 
3 (f f+1 2  4 (f f−2 12 

 
 ي تصویر تا آینه ي فاصله محاسبه   4-7

 دهد نسبت به جسم چگونه است؟ تصویري که آینه محدب از جسم حقیقی تشکیل می -179
 تر  معکوس ـ بزرگ) 4 تر  معکوس ـ کوچک) 3 تر  مستقیم ـ بزرگ) 2 تر  مستقیم ـ کوچک) 1

نوع تصویر کدام است . متر و طول تصویر نصف طول جسم است سانتی 20شعاع انحناي یک آینه محدب  -180
 متر است؟ اش تا آینه چند سانتی و فاصله

 10مجازي، ) 4 5مجازي، ) 3 10حقیقی، ) 2 5حقیقی، ) 1
متر از جسمی که در مقابل آن قرار دارد، تصویري تشکیل  سانتی 24ي کانونی  ي محدب به فاصله یک آینه -181

1داده است که طول تصویر برابر 
کنیم تا طول  متر از آینه دور می جسم را چند سانتی. طول جسم است3

1تصویر برابر 
 طول جسم شود؟ 4

1 (8 2 (6 3 (12 4 (24 
1دهد که طول آن  متر از یکی شی تصویري می سانتی 50آینه کوزي به شعاع  -182

فاصله . طول شی است 5
 متر است؟ شی تا آینه چند سانتی

1 (50 2 (75 3 (100 4 (150 
متر از  سانتی 9یک آینه مقعر قرار دارد و تصویر حقیقی آن به فاصله متر از کانون  سانتی1جسمی به فاصله  -183

 متر است؟ شعاع آین چند سانتی. شود کانون تشکیل می
1 (3 2 (6 3 (9 4 (12 

cm3آینه مقعري از یک شی که در  -184 برابـر   2اگر طول تصویر . آن قرار دارد تصویر حقیقی داده است 0
 متر است؟ فاصله کانونی آینه چند سانتی طول شی باشد،

1 (10 2 (15 3 (20 4 (40 
f3که روي محور اصلی به فاصله  sاز یک نقطه نورانی  fآینه مقعري با فاصله کانونی  -185

از آینه قرار دارد  2
 منطبق شود؟ sباید قرار داد تا تصویر نهایی بر خود  sخت را در چه فاصله از آینه ت. دهد تصویري می

1 (f3
4 2 (f 3 (f3

2 4 (f2 

M1 M2
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متري از آینه  جسم کوچکی را روي محور اصلی و در چند سانتی. متر است سانتی 40) مقعر(ه کاو شعاع آین -186
 قرار دهیم تا طول تصویر ایجاد شده برابر طول شی شود؟

1 (60 2 (80 3 (20 4 (40 
قرار دهیم تا تصویر حقیقی آن  ي نورانی اي از یک نقطه را در چه فاصله fي کاو به فاصله کانونی  یک آینه -187

 نقطه روي خودش تشکیل شود؟
1 (5/1 2 (f 3 (f2 4 (/ f0 5 

 2دهد که بزرگی آن  آینه مقعري از یک جسم حقیقی تصویري مستقیم می -188
متر باشد تصویر  سانتی 30یر برابر بزرگی جسم است اگر فاصله شی از تصو

 شود؟ متر آینه تشکیل می در چند سانتی
1 (10  2 (15 
3 (20  4 (60 

متر  سانتی 30اگر جسم از آینه . جسمی در مقابل آینه مقعر قرار دارد و تصویر آن هم اندازه خودش است -189
1دور شود طول تصویر 

 متر است؟ نی آینه چند سانتیفاصله کانو. شود حالت قبل می 4
1 (5 2 (20 3 (15 4 (10 

اگـر فاصـله جسـم از تصـویر     . دهـد  آینه کروي از جسمی تصویر حقیقی و سه برابر جسم تشکیل می -190
cm2  متر است؟ باشد، فاصله کانونی آن چند سانتی0

1 (15 2 (30 3 (5/7 4 (10 
1ر مقابل آن است تصویري مستقیم بـه طـول   یک آینه کروي از جمسم حقیقی که د -191

جسـم تشـکیل    3
cm2اگر فاصله تصویر تا سطح آینه . دهد می  متر است؟ باشد، اندازه فاصله کانونی آینه چند سانتی 0

1 (60 2 (30 3 (40 4 (20 
ي تصـویر آن از آینـه    ترین فاصـله  بیش. کنیم جا می هاي دور جابه جسمی را از سطح یک آینه تا فاصله -192

cm3  )ریاضی -سراسري(متر کدام است؟  ي کانونی آن بر حسب سانتی نوع آینه و فاصله. شود می 0
 15-کاو) 4 30 -کاو) 3 15 -کوژ) 2 30 -کوژ) 1

 30ي  تصویري حقیقـی در فاصـله   متري آن است سانتی 60ي  ي مقعر از جسمی که در فاصله  یک آینه -193
متر بـه آینـه نزدیـک شـود تصـویر آن در چنـد        سانتی 20اگر جسم . دهد متري آینه تشکیل می سانتی
 )ریاضی -آزاد(متري آینه تشکیل خواهد شد؟  سانتی

1 (60 2 (40 3 (30 4 (20 
ر دارد و تصویرش به متر از آن قرا سانتی 20ي  ي مقعر و به فاصله جسمی عمود بر محور اصلی یک آینه -194

متر به آینه نزدیک کنیم تصویرش در  سانتی 5اگر جسم را . شود ي خود جسم زیر آن تشکیل می اندازه
 )تجربی -آزاد(چند سانتی متري آینه تشکیل خواهد شد؟ 

1 (45 2 (30 3 (25 4 (15 
متر و بار  سانتی 30 ي جسمی را یک بار به فاصله. متر است سانتی 10ي مقعر  ي کانونی یک آینه فاصله -195

ي جسم و تصویر در حالت اول چند برابر  فاصله. دهیم متر از این آینه قرار می سانتی 15ي  دیگر به فاصله
 )ریاضی -آزاد(ي جسم و تصویر در حالت دوم خواهد بود؟  فاصله

1 (2
3 2 (3

2 3 (3 4 (1 
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 8ي کانونی آینه  فاصله(متر خواهد شد؟  ي کاو چند سانتی در آینه ABر، طول تصویر جسم در شکل زی -196
 .)متر است سانتی

1 (8 
2 (16 
3 (12 
4 (4 

cm3ي مقعر از یک شمع به طول  یک آینه -197 سانتی متري آینه عمود بر محور اصلی  180ي  که در فاصله 0
 متر است؟  ي کانونی آینه چند سانتی فاصله. دهد متر تشکیل می سانتی 6قرار گرفته، تصویري به طول 

1 (45 2 (30 3 (20 4 (15 
متري پشت آینه  سانتی 12ي بسیار دوري از یک آینه محدب قرار دارد، در  تصویر اتومبیلی که در فاصله -198

 متر است؟ شعاع آینه چند سانتی. افتد می
1 (12 2 (24 3 (15 4 (30 

نـوع تصـویر چیسـت و    . قرار دارد cm30از یک آینه مقعر به شعاع  cm20ي  جسم کوچکی در فاصله -199
 متر است؟ ي آن از آینه چند سانتی فاصله

 60 -مجازي) 4 40 -مجازي) 3 60 -حقیقی) 2 40 -حقیقی) 1
یء از کانون ي تصویر این ش فاصله. قرار دارد cm36ي محدبی به شعاع  از آینه cm9ي  شیئی در فاصله -200

 متر است؟ آینه چند سانتی
1 (18 2 (12 3 (9 4 (6 

/mي محدبی به شعاع  یک دسته پرتو همگرا به آینه -201 پرتوهاي بازتاب، جلوي آینه روي محور . تابد می 21
/mي  اصلی و در فاصله اگر پرتوهاي تابش را امتداد دهیم، در چند متري آینه . رسند از آینه به هم می 40

 رسند؟ به هم می
1 (24/0 2 (48/0 3 (22/0 4 (75/0 

نوع آینه و محل . اي کروي از شیئی حقیقی تصویري مجازي داده است که بزرگی آن نصف شیء است آینه -202
 شیء کدام است؟

 از آینه fي  محدب، به فاصله) 2  محدب، نزدیک رأس) 1
 نهایت بی مقعر، بین مرکز و) 4 ي کانونی مقعر، در فاصله) 3

mاگر  -203 < pو  1 f<  .باشد، نوع آینه و نوع تصویر را مشخص کنید 2
 تصویر مجازي -ي مقعر آینه) 2 تصویر حقیقی -ي مقعر آینه) 1
 تصویر حقیقی -ي محدب آینه) 4 تصویر مجازي -ي محدب آینه) 3

cm2ي  جسمی را یک بار در فاصله -204 تصویر یکی . دهیم اي قرار می از آینه cm5ي  و بار دیگر در فاصله 0
ي کـانونی آینـه چنـد     فاصـله . شود ي یکسان از آینه تشکیل می حقیقی و دیگري مجازي ولی در فاصله

 متر است؟ سانتی
1 (8 2 (12 3 (6 4 (4 

اگر به . اش قرار دارد ي کانونی متري آن و داخل فاصله سانتی 20مقعر در  ي شیء کوچکی مقابل یک آینه -205
cm1ي تخت بگذاریم، تصویر  ي مقعر یک آینه جاي آینه ي  فاصـله . شـود  به طرف آینه جا به جا مـی  0

 متر بوده است؟ ي مقعر چند سانتی کانونی آینه
1 (20 2 (40 3 (60 4 (80 
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f3ي  که روي محور اصلی به فاصله Sي نورانی  از یک نقطه fي کانونی  ي با فاصلهي کاو آینه -206
از آینه  2

 Sاد تا تصویر نهایی بـر  باید قرار د Sاي از  ي تخت را در چه فاصله دهد آینه قرار دارد، تصویري می
 منطبق شود؟

1 (f3
4 2 (f 3 (f3

2 4 (f2 
cm2ي کاوي به شعاع  آینه -207 اش از آینه نصف فاصـله   دهد که فاصله یاز یک جسم تصویري حقیقی م 0

 متر است؟ ي جسم تا آینه چند سانتی فاصله. جسم تا آینه است
1 (60 2 (30 3 (15 4 (40 

 
 نمایی خطی بزرگ      4-8

متري آینه تشکیل  سانتی 5متري آن قرار دارد، تصویري در  سانتی 10یک آینه محدب از جسمی که در  -208
 متر است؟ چند سانتی شعاع انحناي آینه. داده است

1 (5 2 (10 3 (20 4 (40 
 نمایی آینه در این حالت کدام است؟ به اندازه شعاع آینه باشد، بزرگ) کوژ(اگر فاصله شی تا آینه محدب  -209

1 (1
4 2 (1

3 3 (3
4 4 (2

3 

1دهد که طولش  متر از جسمی که مقابل آن است تصویري می سانتی 30آینه محدبی به شعاع  -210
طـول   4

 متر است؟ فاصله جسم از آینه چند سانتی. جسم است
1 (25 2 (45 3 (50 4 (75 

. شـود  ینه محدب نزدیک مـی ایی به اندازه فاصله کانونی به آ جسم حقیقی از فاصله بسیار دور تا فاصله -211
 شود؟ جا می اي جابه تصویر آن در چه فاصله

 نهایت  از کانون تا بی) 2 از آینه تا وسط فاصله کانونی ) 1
 از مرکز تا کانون ) 4 از کانون تا وسط فاصله کانونی ) 3

1) محدب(ي کوژ  نمایی یک آینه در حالتی که بزرگ -212
فاصله جسم از . . . . .  ه کانونی آن برابر باشد، فاصل 6

 .آینه است

1 (1
6 2 (1

5 3 (2
6 4 (2

5 

pاگر نسبت بـه  . قرار دارد Rي محدب به شعاع انحناي  از یک آینهpجسمی به فاصله  -213
R   1برابـر

4 
 نمایی آینه کدام است؟ باشد، بزرگ

1 (1
4 2 (1

2 3 (2
3 4 (3

2 
ي  متري از آن قرار دارد و فاصله سانتی 60ي  ي محدب و در فاصله جسم کوچکی روي محور اصلی آینه -214

 متر است؟ ي جسم تا تصویرش چند سانتی در این حالت فاصله. متر است سانتی 30کانونی آینه 
1 (20 2 (40 3 (60 4 (80 
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متري  سانتی 40بر محور اصلی در فاصله  متر شمعی عمود سانتی 100در مقابل یک آینه محدب به شعاع  -215
 .برابر طول شمع است. . . . .  و طول آن  . . . . .  تصویر . از آینه قرار دارد

2حقیقی ـ ) 1
5مجازي ـ ) 2 9

2مجازي ـ ) 3 9
5حقیقی ـ ) 4 9

9 

1نمایی  ي محدب بزرگ اگر در یک آینه -216
cm3ي کانونی آینه  و فاصله 2 ي بـین شـی و    باشد، فاصـله  0

 متر است؟ تصویرش چند سانتی
1 (15 2 (20 3 (30 4 (45 

 نمایی آینه کدام است؟ زرگاگر فاصله یک شی تا یک آینه محدب به اندازه شعاع آینه باشد، ب -217
1 (1

3 2 (1
2 3 (2 4 (3 

cm6ي محدبی  شعاع آینه -218 متري از این آینه روي محور اصلی  سانتی 60ي  اگر جسمی در فاصله. است 0
 نمایی آینه در این حالت کدام است؟ قرار دهیم، بزرگ

1 (1
3 2 (1

2 3 (2
3 4 (3

2 
 :نمایی آینه برابر خواهد بود با برابر شعاع آینه باشد، بزرگ 2اگر فاصله جسم حقیقی تا آینه محدب  -219

1 (2/0 2 (3/0 3 (4/0 4 (5/0 
متر از آن قرار  سانتی 15متر و به فاصله  سانتی 20مود بر محور اصلی آینه محدبی به شعاع شی کوچکی ع -220

 ؟شود متري آینه و چگونه تشکیل می دارد، تصویر در چند سانتی
 ، مجازي 30) 4 ، حقیقی 30) 3 ، مجازي 6) 2 ، حقیقی 6) 1

طول . برابر فاصله کانونی است 4شمعی روي محور اصلی یک آینه محدب قرار دارد و فاصله آن از آینه  -221
 تصویر چند برابر طول جسم است؟

1 (1 2 (1
2 3 (1

3 4 (1
4 

 دهد؟ دهیم تصویر جسم چند بار تغییر جهت می جسمی را از فاصله دور تا رأس یک آینه مقعر، حرکت می -222
1 (3 2 (2 3 (1 4 (o 

نمـایی و نـوع    برابر فاصله کانونی آینه است، بزرگ 5/1در یک آینه مقعر فاصله یک لکه روشن از آینه  -223
 ؟تصویر کدامند

 ، مجازي 4/0) 4 ، مجازي 2) 3 ، حقیقی 4/0) 2 ، حقیقی 2) 1
cm6ل شده در آینه مقعري فاصله جسم حقیقی از تصویرش که روي پرده تشکی -224  3نمایی آینه  و بزرگ 0

 متر است؟ باشد، شعاع آینه چند سانتی می
1 (5/22 2 (45 3 (60 4 (90 

باید قرار داد تا فاصله میان جسم و تصویر  fاي از یک آینه مقعر به فاصله کانونی  جسمی را در چه فاصله -225
 باشد؟حقیقی آن حداقل 

1 (/ f1 5 2 (f2 3 (f4 4 (f6 
1نمایی آینه  متر است اگر بزرگ سانتی 30در یک آینه مقعر فاصله شی از تصویر حقیقی آن  -226

باشد، شعاع  4
 متر است؟ د سانتیآینه چن

1 (8 2 (16 3 (24 4 (48 
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 متر است؟  چند سانتی AC، طول تصویر جسم Cدر آینه شکل زیر، به مرکز  -227
1 (4  2 (5 
3 (8  4(10 
 

حقیقی از تصویرش  ي جسم باشد، فاصله 3نماي آینه  متر، اگر بزرگ سانتی 60ي مقعري به شعاع  در آینه -228
 باشد؟ متر می که روي پرده تشکیل شده است، چند سانتی

1 (80 2 (90 3 (160 4 (120 
ي  نمایی در این حالت برابر یک باشد، فاصـله  ي مقعر قرار دارد اگر بزرگ متري آینه 2شی کوچکی در  -229

 کانونی آینه چند متر است؟
1 (5/0 2 (1 3 (5/1 4 (2 

نمایی  بزرگ. متري آن روي محور اصلی قرار دارد 3ي  ر است و جسمی در فاصلهمت 4ي مقعري  شعاع آینه  -230
 آینه در این حالت چقدر است؟

1 (1
4 2 (1

2 3 (2 4 (4 
ر طول براب 3طول تصویر . ي مقعر از جسمی که مقابل آن قرار دارد تصویر حقیقی تشکیل داده است  آینه -231

 شود؟ اگر جسم را جاي این تصویر ببریم، طول تصویر جدید چند برابر طول جسم می. جسم است
1 (1

3 2 (2
3 3 (3

2 4 (3 
داده  3نمـایی   ی با بزرگمتر آن قرار دارد تصویر حقیق سانتی 60ي  ي مقعر از جسمی که در فاصله آینه -232

 متر است؟ شعاع این آینه چند سانتی. است
1 (30 2 (45 3 (60 04 (90 

از جسـم   3نمـایی   ي معین از یک آینه ي مقعر قرار گرفته و تصویري وارون با بزرگ جسمی در فاصله -233
1نمایی  متر از جسم دور کنیم، تصویري با بزرگ سانتی 40اگر آینه را . شود تشکیل می

. شود تشکیل می 3
 متر است؟ شعاع آینه چند سانتی

1 (30 2 (4 3 ( 4 (60 
متري آینه قرار دهیم  جسم را روي محور اصلی در چند سانتی. متر است سانتی 60ي مقعر  شعاع یک آینه -234

 تا طول تصویر با طول جسم برابر شود؟
1 (15 2 (30 3 (60 4 (75 

ي  ي مقعري قـرار دارد، نـوع تصـویر و انـدازه     ي بین کانون و مرکز آینه اصلهجسم کوچکی در وسط ف -235
 نمایی کدام است؟ بزرگ

3حقیقی ـ ) 1
3مجازي ـ ) 2 2

 2حقیقی ـ ) 4 2مجازي ـ ) 3 2
برابر طـول جسـم اسـت در     4جسمی مقابل آینه مقعري قرار دارد و از آن تصویري حقیقی که طولش  -236

 متر است؟ ي کانونی آینه چند سانتی فاصله. شود متري آینه تشکیل می سانتی 30ي  فاصله
1 (15 2 (12 3 (5/7 4 (6 

 نمایی آینه در این حالت کدام است؟ برابر با شعاع آینه باشد، بزرگ) مقعر(ي  ي یک شی تا آینه اگر فاصله -237
1 (1

2 2 (2
3 3 (1 4 (2 

AC
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cm2شی را در فاصله  -238 متري آینه و در پشت  سانتی 60دهیم و تصویر آن در  قرار می) مقعر(از آینه کاو  0
 متر است؟ شعاع انحناي آینه چند سانتی. شود آن تشکیل می

1 (15 2 (30 3 (40 4 (60 
3ي  ي مقعر به اندازه نهي جسمی تا آی اگر فاصله -239

 نمایی آینه و نوع تصویر کدام است؟ شعاع آینه باشد، بزرگ 4

 ، مجازي 2) 4 ، حقیقی 2) 3 ، مجازي 4/0) 2 ، حقیقی4/0) 1
متر آینه روي  سانتی 60اگر یک شی کوچک را در فاصله . متر است سانتی 40شعاع انحناي یک آینه مقعر  -240

 نمایی چگونه است؟ اصلی قرار دهیم، نوع تصویر و بزرگمحور 
1حقیقی ـ ) 1

1مجازي ـ ) 2 2
 2مجازي ـ ) 4 2حقیقی ـ ) 3 2

کنـد نگـاه    متر دندانی که پر می سانتی 5/2متر را بفاصله  سانتی 6ي مقعري به شعاع  دندانپزشکی آینه -241
 تصویر دندان در این آینه چگونه است؟. داشته است

3حقیقی و در فاصله ) 1 0
 متري آینه  سانتی 15حقیقی و در فاصله ) 2 متري آینه  سانتی 7

3مجازي و در فاصله ) 3 0
 متري آینه  سانتی 15مجازي و در فاصله ) 4 سانتی متري آینه 7

باشد، در این حالت فاصـله   2مایی یک آینه مقعر در حالتی که تصویرش حقیقی است برابر ن اگر بزرگ -242
 جسم تا آینه چند برابر فاصله کانونی آینه است؟

1 (1
2 2 (2

3 3 (3
2 4 (2 

لوي آینه ي مقعري قـرار دارد و از آن تصـویري حقیقـی بـا     متري ج سانتی 10جسم کوچکی در فاصله  -243
 متر است؟ تشکیل شده است فاصله کانونی این آینه چند سانتی 4نمایی  بزرگ

1 (4 2 (8 3 (12 4 (16 
 20تـر از جسـم در فاصـله     متري یک آینه مقعر قرار دارد و تصویر بـزرگ  سانتی 30جسمی در فاصله  -244

 متر است؟ عاع انحناي آینه چند سانتیمتر جسم تشکیل شده است ش سانتی
1 (7 5

2 2 (1 5
2 3 (15 4 (25 

1ي مقعر از جسمی که در مقابل آن است، تصویري به طول  یک آینه -245
اگـر  . دهد طول جسم تشکیل می4

متر است و تصـویر   ي تصویر از آینه چند سانتی شد، فاصلهمتر با سانتی 60ي جسم از تصویرش  فاصله
 نسبت به جسم وارونه است یا مستقیم؟

1 (cm2 cm2) 2 ـ وارونه 0 cm1)3 ـ مستقیم 0 cm1)4 ـ مستقیم 6  ـ وارونه  6
1قعر از شمعی که در مقابل آن است، تصویري به طول ي م یک آینه -246

ي  فاصـله . دهـد  شمع تشکیل می 4
 ي کانونی است؟ شمع از آینه چند برابر فاصله

1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
نـوع  . متر قـرار دارد  سانتی 30ي مقعر به فاصله کانونی  متري از یک آینه سانتی 40ي  جسمی در فاصله -247

 نمایی آینه کدام است؟ ویر و بزرگتص
 2حقیقی ـ ) 4 3حقیقی ـ ) 3 2مجازي ـ ) 2 3مجازي ـ ) 1
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متري این آینه قرار گیرد نوع تصویر  سانتی 30اگر جسمی در . متر است سانتی 40ي مقعر  شعاع یک آینه -248
 نمایی کدام است؟ و بزرگ

 2حقیقی، ) 4 2مجازي، ) 3 4مجازي، ) 2 4حقیقی، ) 1
 .شود بتابد، تصویر حقیقی تشکیل می. . . . . به سطح آینه . . . . . سته  پرتو اگر یک د -249

 )کاو(موازي ـ مقعر ) 4 ) کوژ(واگرا ـ محدب ) 3 )کوژ(موازي ـ محدب ) 2 واگرا ـ تخت ) 1
cm3یک آینه کروي از جسم حقیقی که در فاصله  -250 برابر جسم  آن واقع است، تصویر مجازي بطول دو 0

 متر است؟ تشکیل داه است، شعاع آینه چند سانتی
1 (20 2 (60 3 (40 4 (120 

اگر . برابر طول شمع تشکیل شده است 3شمعی در مقابل یک آینه قرار دارد و تصویر وارونه آن به طول  -251
چنـد   شـعاع انحنـاي آینـه   . شـود  متر دور شود، اندازه تصویر با شمع برابر می سانتی 20شمع از آینه 

 متر است؟ سانتی
1 (60 2 (4 3 (30 4 (10 

cm3شمعی در فاصله  -252 آینه کروي قرار دارد و تصویر آن که نسبت به جسم معکوس است و در فاصله  0
cm9  متر است؟ فاصله کانونی آینه چند سانتی. شمع تشکیل شده است 0

1 (24 2 (40 3 (5/22 4 (45 
cm3یک شمع عمود بر محور اصلی یک آینه کروي در فاصله  -253 طول  آینه قرار دارد و از آن تصویري به 0

 متر است؟ شعاع آینه چند سانتی. نصف شمع تشکیل شده که نسبت به شمع مستقیم است
1 (30 2 (20 3 (60 4 (10 

دهـد کـه    متر آن واقع شده است تصویري مجازي می یسانت 15یک آینه کروي از جسمی که به فاصله  -254
2طولش 

 نوع آینه کدام و فاصله کانون جسم چقدر است؟. طول جسم است 3
 45مقعر، ) 4 45محدب، ) 3 30مقعر، ) 2 30محدب، ) 1

p از یک شی که در فاصله fآینه کروي به فاصله کانونی   -255 f= 1
جلوي آینه قرار دارد تصویري تشکیل  2

 اند؟ تر از شی باشد، نوع آینه و نوع تصویر به ترتیب کدام اگر تصویر کوچک. داده است
 کوژ ـ مجازي ) 4ـ حقیقی ) محدب(کوژ ) 3 کاو ـ حقیقی ) 2 ـ مجازي ) مقعر(کاو ) 1

تصویري مجازي به بزرگی نصف جسم تشکیل داده است اگر  یک آینه کروي از جسمی که مقابل آن است -256
 :باشد نوع آینه و فاصله جسم از آینه برابر است با fفاصله کانونی آینه برابر 

 f3کاو،) f3 4کوژ،) f 3کاو،) f 2کوژ،) 1
ي کروي از یک جسم تصویري تشکیل داده است که جسم و تصویر هر دو در یک طرف آینه قـرار   آینه -257

نمایی آینه در این حالت چقدر  ي کانونی آینه باشد، بزرگ برابر فاصله 2ي جسم تا آینه  اگر فاصله. دارند
 است؟

1 (1
2 2 (2

3 3 (1 4 (2 
اگـر  . متر است سانتی 24ي جسم از تصویر وارون آن  فاصله. ي کروي قرار دارد جسمی مقابل یک آینه -258

 متر است؟ ي کانونی آینه چند سانتی برابر بزرگی جسم باشد فاصله 2بزرگی تصویر 
1 (8 2 (16 3 (12 4 (20 
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برابر طول جسـم اسـت و جسـم و     2و در این حالت طول تصویر  ي کروي قرار دارد جسمی مقابل آینه -259
 ي کانونی آینه است؟ فاصله تصویر تا آینه چند برابر فاصله. تصویر در یک طرف آینه قرارد دارند

1 (2 2 (3 3 (4 4 (6 
1اي واقع است تصویري مجازي به اندازه  متري آینه سانتی 60از یک شی حقیقی که در فاصله  -260

طول  4
 :و نوع آینه عبارتند از) متر برحسب سانتی( فاصله کانونی . شود جسم حاصل می

 ، محدب 20) 4 ، مقعر 20) 3 ، محدب 30) 2 ، مقعر 30) 1
 100ي  متري آن است، تصویري حقیقی و در فاصله سانتی 25ي  ي مقعري از یک جسم که در فاصله آینه -261

متر به آینه نزدیک کنیم تا تصویر آن در آینه مجازي  جسم را چند سانتی. دهد متري آینه تشکیل می سانتی
 )ریاضی -آزاد(و طولش برابر طول تصویر اول باشد؟ 

1 (5 2 (5/7 3 (10 4 (15 
اش  ي تصویر حقیقی و فاصله aي جسم تا کانون برابر  فاصله fي کانونی  ي مقعر به فاصله در یک آینه -262

 )ریاضی -سراسري(ي زیر درست است؟  است در این صورت کدام رابطه ′aتا کانون 
1 (aa f′ = 2 2 (aa f′ = 3 (a a f′+ = 2 4 (a a | f |′− = 

mبا سرعت جسمی  -263
s2 cm2ي کانونی  ي مقعري به فاصله در حال نزدیک شدن به آینه 0 در . اسـت  0

cm6ي جسم تا آینه  اي که فاصله لحظه  است، سرعت تصویر چقدر است؟ 0
1 (m

s2 0 2 (m
s8 0 3 (m

s5 4 (m
s1 0 

دهد که طولش دو برابر  از آن قرار دارد تصویري حقیقی می Pي  ي مقعري از جسمی که در فاصله آینه -264
 )تجربی -آزاد(ام است؟ کد Pطول جسم است، شعاع این آینه بر حسب 

1 (P3
4 2 (P2

3 3 (P4
3 4 (P3

2 
 ي محدب براي یک شیء حقیقی کدام است؟  ترین حد بزرگنمایی یک آینه بیش -265

1 (1
 نهایت بی) 4 2) 3 1) 2 2

متر از یک جسم حقیقی تصویري مجازي داده اسـت کـه    سانتی 4ي کانونی  ي کروي به فاصله یک آینه -266
متـر اسـت؟    ي تصویر آن تا آینـه چنـد سـانتی    نوع آینه و فاصله. طول آن چهار برابر طول جسم است

 )تجربی -سراسري(
 6کوژ، ) 4 6کاو، ) 3 12کوژ، ) 2 12کاو، ) 1

1اگر بزرگنمایی آینه . متر است سانتی 30ي شیء از تصویر حقیقی آن  فاصله ي مقعر در یک آینه -267
. باشد 4

 )تجربی -سراسري(متر است؟  شعاع آینه چند سانتی
1 (8 2 (16 3 (24 4 (48 

اي از آینه  اصلی آینه، در چه فاصله شمع روشنی را عمود بر محور. است fي محدبی  ي کانونی آینه فاصله -268
 )کشاورزي -سراسري(باید گذاشت تا بزرگی تصویر حاصل، نصف بزرگی شمع باشد؟ 

1 (f4 2 (f2 3 (f 4 (f
2 
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دهد،  از آن قرار دارد تصویري حقیقی می pي  از جسمی که در فاصله fونی ي کان ي مقعري به فاصله آینه -269
 )ریاضی -آزاد(بزرگنمایی آینه کدام است؟ 

1 (f
p f−

 2 (f
p f+

 3 (p f
f
− 4 (p f

f
+ 

قرار دارد و طول تصویر آن نصف طول  Rي محدب به شعاع انحناء  از یک آینه Pي  جسمی به فاصله -270
Pجسم است، نسبت 

R  تجربی -آزاد(کدام است؟( 

1 (1
4 2 (1

2 3 (1 4 (2 
ي جسم  متري آن است تصویري حقیقی به اندازه سانتی 30ي  از جسمی که در فاصله) کاو(ي مقعري  آینه -271

متري آینه قرار دهیم تا طول تصویر حقیقی آن دو برابر  ي چند سانتی جسم را در فاصله. دهد تشکیل می
 )تجربی -آزاد(طول جسم باشد؟ 

1 (45 2 (15 3 (5/22 4 (60 
متر از آن  سانتی 10ي  متر و به فاصله سانتی 15ي مقعري به شعاع  شیء کوچکی عمود بر محور اصلی آینه -272

متر باید از  برابر طول شیء شود، شیء را چند سانتی 2اگر بخواهیم طول تصویر حقیقی حاصل . قرار دارد
 )ضیریا -آزاد(آینه دور یا به آن نزدیک کنیم؟ 

 نزدیک 3) 4 دور 3) 3 نزدیک 25/1) 2 دور 25/1) 1
ي مقعـر قـرار دارد و از آن تصـویري حقیقـی      متر از کانون یک آینه سانتی 2ي  جسم کوچکی به فاصله -273

متـر اسـت؟    ي کانونی این آینه چند سـانتی  فاصله. برابر طول جسم است 4شود که طولش  تشکیل می
 )ریاضی -آزاد(
1 (4 2 (8 3 (12 4 (16 

f3ي  و بار دیگر به فاصله f3ي  ي مقعر یک بار به فاصله جسمی را عمود بر محور اصلی یک آینه -274
2 )f 

ت اول دهیم، طول تصویر در حالت دوم چند برابر طول تصویر در حال قرار می) ي کانونی آینه است فاصله
 )ریاضی -آزاد(است؟ 

1 (4 2 (2 3 (1 4 (3
2 

3متر و بزرگنمایی آینه  سانتی 8ي محدب  ي جسمی تا تصویر مجازي آن در یک آینه فاصله -275
است، شعاع  5

 )ریاضی -آزاد(متر است؟  این آینه چند سانتی
1 (5/7 2 (10 3 (15 4 (30 

ي  باشـد، فاصـله   3متر و بزرگنمایی آینـه   سانتی 80ي مقعر  اش در یک آینه ي جسمی تا تصویر مجازي ر فاصلهاگ -276
 )ریاضی -آزاد(متر خواهد بود؟  کانونی آن چند سانتی

1 (15 2 (20 3 (30 4 (40 
 6 ي اگر شیء به اندازه. ربع طول شیء است) مقعر(ي کاو  طول تصویر حقیقی تشکیل شده در یک آینه -277

ي کانونی آینه چند  فاصله. شود سانتی متر به آینه نزدیک شود، طول تصویر حقیقی برابر طول شیء می
 )تجربی -سراسري(متر است؟  سانتی

1 (1
4 2 (1

2 3 (2 4 (4 



w
w

w
.p

arsd
an

esh
.ir

1ي محدب برابر  طول تصویر یک جسم در آینه -278
cm1اگر جسم را . طول جسم است 5 به آینه نزدیک  0

1کنیم، طول تصویر برابر 
متـر اسـت؟    ي کانونی آینه چند سـانتی  ي فاصله اندازه. شود طول جسم می 3

 )ریاضی -سراسري(
1 (10 2 (8 3 (5 4 (4 

 5جسـم را  . تشـکیل داده اسـت   3یري حقیقی با بزرگنمـایی  ي مقعري از یک جسم کوچک، تصو آینه -279
ي کانونی این آینه چند  فاصله. شود کنیم بزرگنمایی نسبت به حالت اول، نصف می متر از آینه دور می سانتی
 )تجربی -سراسري(متر است؟  سانتی

1 (10 2 (15 3 (20 4 (25 
 4ي بین جسم و آینه را  اگر فاصله. استي مقعر دو برابر طول جسم  طول تصویر حقیقی جسمی در آینه -280

متر است؟  ي کانونی آینه چند سانتی فاصله. شود تر کنیم طول تصویر با طول جسم برابر می متر بیش سانتی
 )ریاضی -سراسري(
1 (8 2 (10 3 (12 4 (40 

1ي کاو بزرگنمایی  در یک آینه -281
. متر بـه آینـه نزدیـک کنـیم     سانتی 12ي  اگر جسم را به اندازه. است 4

1بزرگنمایی 
 )تجربی -سراسري(متر است؟  ي کانونی آینه چند سانتی فاصله. شود می 2

1 (3 2 (6 3 (8 4 (24 
برابر جسم و نسـبت بـه آن    3ي آن  ي کروي از یک شیء تصویري حقیقی بدهد که اندازه اگر یک آینه -282

 )ریاضی -سراسري(آینه و شیء به ترتیب کدام است؟  مستقیم باشد نوع
 مقعر و مجازي) 4 مقعر و حقیقی) 3 محدب و مجازي) 2 محدب و حقیقی) 1

. قرار دارد و طول تصویر، نصف طول شیء اسـت ) کوژ(ي محدب  از یک آینه cm10ي  شیئی در فاصله -283
 متر است؟ شعاع آینه چند سانتی

1 (10 2 (20 3 (40 4 (50 
. از آن قرار دارد f3ي  ، در فاصلهfي کانونی  ي مقعري به فاصله عمود بر محور اصلی آینهشیء کوچکی  -284

 بزرگنمایی خطی آینه کدام است؟

1 (3 2 (2 3 (2
1 4 (3

1 
. برابر طول شیء است 3دهد که نسبت به آن مستقیم و طولش  ي مقعري از یک شیء تصویري می آینه -285

 متر است؟ ي کانونی آینه چند سانتی باشد، فاصله cm60ي شیء از تصویرش  اگر فاصله
1 (60 2 (45 3 (30 4 (5/22 

بزرگنمایی خطی . است cm10ي تصویر از کانون  و فاصله cm40ي جسمی تا کانون آینه مقعري  فاصله -286
 آینه کدام است؟

1 (4 2 (2 3 (5/0 4 (25/0 
هد که طولش د از آن قرار دارد، تصویري مجازي می cm30ي  ي کروي از یک جسم که در فاصله یک آینه -287

2
 متر است؟ نوع آینه چیست و شعاع آن چند سانتی. طول جسم است 3
 120 -کوژ) 4 60 -کوژ) 3 120 -کاو) 2 60 -کاو) 1



w
w

w
.p

arsd
an

esh
.ir

برابر آن تشکیل  3از شیء و به بزرگی  cm20ي  ي مقعري از یک شیء تصویري حقیقی در فاصله آینه -288
 متر است؟ شعاع آینه چند سانتی. دده می

1 (5/7 2 (10 3 (15 4 (20 
3بزرگنمایی خطی یک آینه مقعر براي شیء مقابل آن برابر  -289

به آینه نزدیک  cm18اگر شیئی را . است 1

 متر است؟ ي کانونی آن چند سانتی فاصله. شود کنیم، تصویر در بینهایت تشکیل می
1 (6 2 (24 3 (16 4 (12 

متر و بار  سانتی 30ي  جسمی را یک بار به فاصله. متر است سانتی 10ي مقعر  ک آینهي کانونی ی فاصله -290
ي جسم و تصویر در حالت اول چند برابر  فاصله. دهیم متر از این آینه قرار می سانتی 15ي  دیگر به فاصله

 ي جسم و تصویر در حالت دوم خواهد بود؟ فاصله
1 (2

3 2 (3
2 3 (3 4 (1 

1ي کاو بزرگنمایی  در یک آینه -291
متر بـه آینـه نزدیـک کنـیم،      سانتی 12ي  اگر جسم را به اندازه. است 4

1بزرگنمایی 
 متر است؟ ي کانونی آینه چند سانتی فاصله. شود می 2

1 (3 2 (6 3 (8 4 (24 
هاي مساوي را مقابل این دو آینه  اگر دو شمع با طول. ي مقعر و محدب با هم برابر است عاع انحناء دو آینهش -292

fي  و به فاصله
 ها قرار دهیم، طول تصویر در آینه مقعر چند برابر طول تصویر در آینه محدب است؟ از آن 2

1 (2 2 (3 3 (4 4 (6 
 80تصـویر جسـم بـه طـول     . متر بین کانون و رأس یک آینه کروي قرار دارد انتیس 8جسمی به طول  -293

ي کـانونی آن چنـد    نوع آینه چیست و فاصـله . شود متر آینه دیده می سانتی 45ي  متر و به فاصله سانتی
 متر است؟ سانتی

 10 -مقعر) 4 5 -مقعر) 3 10 -محدب) 2 5 -محدب) 1
 10اگـر جسـم را   . دهـد  برابر جسم است، می 2ی که طولش ي مقعر از جسمی تصویري حقیق یک آینه -294

 متر است؟ ي کانونی آینه چند سانتی فاصله. رود نهایت می متر به آینه نزدیک کنیم، تصویر به بی سانتی
1 (20 2 (15 3 (30 4 (25 

ه دست ب 2ي مقعري قرار گیرد، از آن تصویري با بزرگنمایی  روي محور اصلی آینه  شیئی اگر در دو نقطه -295
 ي کانونی اینه است؟ ي این دو نقطه چند برابر فاصله فاصله. آید می

1 (1 2 (3
2 3 (2

3 4 (1
3 

به  cm6ي  اگر شیء به اندازه. ي مقعر، ربع طول شیئی است طول تصویر حقیقی تشکیل شده در یک آینه -296
 متر است؟ ي کانونی آینه چند سانتی فاصله. شود آینه نزدیک شود، طول تصویر حقیقی، برابر طول شیء می

1 (1
4 2 (1

2 3 (2 4 (4 
 شود؟ نمایی تصویر چند برابر می بزرگ. آینه نزدیک می کنیم f5ي  به فاصله f7ي  جسمی را از فاصله -297

1 (3 2 (2 3 (2
3 4 (3

2 



w
w

w
.p

arsd
an

esh
.ir

cm1ي  جسمی در فاصله -298 اگر بخـواهیم طـول   . دارد قرار cm8ي کانونی  از عدسی مقعري به فاصله 2
 جا کنیم؟ متر جابه تصویر حقیقی جسم دو برابر شود، باید جسم را چند سانتی

 .متر از آینه دور کنیم سانتی 2) 2 .متر به آینه نزدیک کنیم سانتی 2) 1
 .متر از آینه دور کنیم سانتی 4) 4 .متر به آینه نزدیک کنیم سانتی 4) 3

cm4ري ي یک شمع روشن تا دیوا فاصله -299 برابر  3ي مقعري که از این شمع تصویري  شعاع آینه. است 8
 متر است؟ دهد چند سانتی تر بر روي دیوار تشکیل می بزرگ

1 (9 2 (18 3 (36 4 (72 
اگر بتوانیم شعاع آینه را به تدریج زیاد کنـیم، در صـورتی کـه    . ي محدبی قرار دارد جسمی مقابل آینه -300

 .شود می. . . شده و طول تصویر . . . ي تصویر از آینه  ي جسم از آینه تغییر نکند فاصله فاصله
 تر کوچک -تر بیش) 4 تر بزرگ -تر بیش) 3 تر بزرگ -تر کم) 2 تر کوچک -تر کم) 1

cm1جسمی کوچک عمود بر محور اصلی آینه کاوي به شعاع  -301 cm1ي  و به فاصله 5 اگر . از آن قرار دارد 0
متر باید از آینه دور یا به  برابر طول جسم شود، جسم را چند سانتی 2بخواهیم طول تصویر حقیقی حاصل 

 آن نزدیک کنیم؟
 نزدیک 3) 4 دور 3) 3 نزدیک 25/1) 2 دور 25/1) 1

 100ي  ي حقیقی در فاصـله تصویر. متري آن است سانتی 25ي  ي کاوي از یک جسم که در فاصله آینه -302
ي  متر به آینه نزدیک کنیم تا تصـویر آن در آینـه   جسم را چند سانتی. دهد متري آینه تشکیل می سانتی

 مجازي و طول آن برابر طول تصویر اول باشد؟
1 (5 2 (5/7 3 (10 4 (15 
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