
 ٍ کرُ ی هاُ تِ ترتیة............................. ّستٌذ.ی هشتری، ستارُ ی قطثی  سیارُ-1

 هٌیر، هٌیر، هٌیرغیر(جسن 2           هٌیر، هٌیر              جسن هٌیر، غیر(1

 (جسن غیرهٌیر،غیرهٌیر، هٌیر4                      غیرهٌیر،هٌیر،غیرهٌیر(جسن 3

پخش هی شًَذ، قرار  چشوِ ی ًَر ًقطِ ایٌّگاهی کِ یک جسن کذر در هسیر پرتَّایی کِ از یک  -2

 هی گیرد:

 ( سایِ ٍ ًین سایِ تشکیل هی شَد.2                     (فقط سایِ تشکیل هی شَد. 1

 پشت جسن کذر ّوِ جا رٍشي است.( 4                 (فقط ًین سایِ تشکیل هی شَد.3

 ُ ی) کسَف ( ٌّگاهی رخ هی دّذ کِ:پذیذ -3

 (خَرشیذ تیي زهیي ٍ هاُ قرار گیرد. 1

 (هاُ تیي زهیي ٍ خَرشیذ قرار گیرد.2 

 خَرشیذ ٍ هاُ قرار گیرد. (زهیي تیي 3

  (هساحت زهیي ًصف هاُ شَد زهاًی کِ در هقاتل خَرشیذ قرار هی گیرد.4

درجِ هی سازد، زاٍیِ  55تا سطح آیٌِ زاٍیِ ی پرتَی ًَری تِ یک آیٌِ ی تخت هی تاتذ تِ طَری کِ  -4

 تیي پرتَّای تاتش ٍ تازتاتش چقذر است؟ ی تاتش ٍ زاٍیِ ی تازتاتش

 85(4                        65(3                      درجِ 45(2                     درجِ   35(1

 ًیست؟ت در هَرد تصَیر ایجاد شذُ در آیٌِ ی تخت، کذام جولِ درس -5

 (تصَیر هستقین است.2( در پشت آیٌِ ایجاد هی شَد.    1

 ( طَل شی تراتر طَل تصَیر در آیٌِ است.4تصَیر حقیقی است.     (3

عذد است. زاٍیِ ی تیي دٍ آیٌِ چٌذ درجِ  11تعذاد تصاٍیر ایجاد شذُ در دٍ آیٌِ ی تخت هتقاطع  -6

 است؟

 درجِ 95(4              درجِ   65(3                 درجِ    45(2             درج35ِ(1

 



 کاًَى در آیٌِ ی هقعر.................. ٍ در آیٌِ ی هحذب .........................است.-7

 هجازی –(حقیقی 2                                        حقیقی   –(حقیقی 1

 حقیقی -( هجازی4                                         هجازی    -(هجازی3

 از آیٌِ ی ......................... در دًذاًپسشکی استفادُ هی شَد.-8

 ( هقعر4(کَش                     3( هحذب                    2(تخت               1

 از جسن.................. تشکیل هی شَد.یر.................... ، . تصَجسوی تیي کاًَى ٍ هرکس آیٌِ ی هقعر قرار دارد-9

 تسرگ تر –( حقیقی 2                                       تسرگ تر   -(هجازی1

 کَچک تر –هجازی (4                                    کَچک تر –( حقیقی 3

 را افسایش هی دّذ؟ هیذاى دیذکذام آیٌِ -15

 ( ّیچ کذام4( کَش                     3( کاٍ                      2تخت              (1

اگر یک چشوِ ی ًقطِ ای را در هقاتل یک آیٌِ ی کَش قرار دّین، پرتَّای تازتاتش................. خَاٌّذ -11

 شذ.

 ( ّوگرا     2                                                   (ٍاگرا  1

 تستگی تِ فاصلِ ی جسن تا آیٌِ ّر سِ حالت(  4                                               ( هَازی   3

 ًیست؟کذام یک از ٍیصگی ّای زیر ، ٍیصگی تصَیر یک شوع در آیٌِ ی هحذب -12

 ( هجازی است. 2در پشت آیٌِ تشکیل هی شَد.                     (1

 ( تسرگ تر از جسن است.4(ًسثت تِ جسن هستقین است .                     3

 اگر پرتَ ًَر تِ طَر هایل از هحیط غلیظ ٍارد هحیط رقیق شَد، شکست هی یاتذ ٍ .................. هی شَد. -13

 ( تِ خط عوَد ًسدیک2(از خط عوَد دٍر                                     1

 هحیط عثَر هی کٌذ.از رٍی سطح جذاکٌٌذُ در  (4                    غییر حرکت هی کٌذ.  تذٍى ت( 3

 



 اًحراف عثارتست از:زاٍیِ ی -14

 (زاٍیِ ی تیي پرتَی تازتاب تا خط عوَد1

 پرتَی تاتش تا خط عوَد(زاٍیِ ی تیي 2

 (زاٍیِ ی تیي اهتذاد پرتَی تاتش تا پرتَی شکست3

 تاتش تا پرتَی تازتاب(زاٍیِ ی تیي پرتَی 4

 1گسیٌِ ی کذام یک از اشکال زیر ًَر را پراکٌذُ هی کٌذ؟ -15

  

 

درجِ هٌحرف هی شَد.  8درجِ از َّا ٍارد آب هی شَد ٍ تِ اًذازُ ی  35پرتَی ًَری تا زاٍیِ ی تاتش -16

 زاٍیِ ی شکست ایي پرتَ چٌذ درجِ است؟

 درجِ 24( 4درجِ                   22( 3             درجِ  25(  2            درجِ 18(1

 ًذارد؟سرعت ًَر در یک هحیط شفاف تِ کذام عاهل تستگی -17

 ( زاٍیِ ی تاتش4( رًگ ًَر                   3( جٌس هحیط           2چگالی هحیط      (1

 هٌشَر.......................... هی ًاهین.تجسیِ ی ًَر تِ رًگ ّای هتفاٍت را تِ ٍسیلِ ی -18

 ( تجسیِ ی ًَر4( ترکیة ًَر               3(پاشٌذگی ًَر             2طیف ًَر           (1

 تصَیر ّوِ ی اجسام در عذسی ٍاگرا....................... از جسن ٍ ًسثت تِ جسن.................. است.-19

 هستقین    –(کَچکتر 2                           ٍارًٍِ         -(کَچکتر1

 ٍارًٍِ -( تسرگتر4                           هستقین    –( تسرگتر 3  



 تِ ترتیة کذام هی تَاًذ تاشذ؟ 2ٍ  1تا تَجِ تِ هسیر پرتَّا، جٌس هحیط ّای شفاف -25

 شیشِ -(َّا2َّا                                     –(شیشِ 1

 پالستیک -( َّا4آب                                        –(َّا 3

 

 


