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نور و بازتاب نور– 1فصل
کنکورفیزیک پایه

سطحیهاي سهمجموعه کتاب
5438:کد کتاب

نسبتاً دشوار هايسؤال

.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند6سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

mي تخت قرار دارد، با سرعتجسمی که مقابل یک آینه- 1
s

mو آینه با سرعت1
/

s
0 سرعت تصویر نسبت به . کنندکدیگر حرکت میبه سمت ی5

؟جسم چند متر بر ثانیه خواهد شد
1 (22 (33 (5/04 (5/1

اگر . شودسایه تشکیل میي موازي با خود، قرار دارد به طوري که بر روي پرده سایه و نیمي نور و یک پردهکدري بین یک منبع گستردهجسم- 2
کند؟چگونه تغییر میسایهپهناي جسم کدر زیاد شود، پهناي نیم

.ماندثابت می)2.شودبزرگ می) 1
.هر سه گزینه ممکن است)4.شودکوچک می)3

درستی رسم شده است؟مقابل، بهي مقعر در شکل در کدام گزینه مسیر بازتاب پرتوهاي نور تابیده شده به آینه- 3

1(2(

3(4 (

؟تواند باشدي کوژ، مطابق کدام پرتو میاز سطح آینهSIيبا توجه به شکل زیر، بازتاب پرتو- 4

1 (1
2 (2
3 (3
4 (4
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سطحیهاي سهمجموعه کتابنور و بازتاب نور– 1فصل

54389:کد کتابفیزیک پایه کنکور

ي به آینه نزدیک شود و آینه نیز به اندازهdياگر شخص به اندازه. بیندي تختی ایستاده است و تصویر خود را در آن میشخصی در مقابل آینه- 5
d2ي بین شخص و تصویرش به شخص نزدیک شود، فاصلهcm120کندتغییر می.dمتر است؟چند سانتی

1 (202 (243 (304 (25
هاي زیر در رابطه یک از گزینهجا شود، کدامي مقعر و عمود بر آن از کانون تا سطح آینه با سرعت ثابت جابهاگر جسمی روي محور اصلی یک آینه- 6

؟استنادرستهاي تصویر تشکیل شده از این جسم توسط آینه با ویژگی

.شودجا مینهایت تا آینه جابهاز بی)2.همواره مجازي است)1
.شودتر میبه تدریج کوچک)4.شودبا سرعت ثابت به آینه نزدیک می)3

کند؟تصویر آن چگونه حرکت می.شودي محدب از آن دور میمحور اصلی یک آینهعمود بربا سرعت ثابت جسمی- 7

.شودبا سرعت ثابت به آینه نزدیک می) 2.شودبا سرعت ثابت از آینه دور می) 1
.شودبه آینه نزدیک میکُندشوندهحرکتیبا ) 4.شوداز آینه دور میکُندشوندهحرکتیبا ) 3

ˆي افزایش دهـیم، زاویـه  10را̂ياگر زاویه. کندبرخورد می) 1(ي تخت به سطح آینه̂ي تابششکل زیر، پرتو نوري با زاویهمطابق- 8

.)کندبرخورد می) 2(ي به آینه) 1(ي فرض کنید در هر دو حالت پرتوي بازتاب از آینه(؟چگونه تغییر خواهد کرد

.یابددرجه افزایش می10)1
.کندتغییر نمی)2
.یابددرجه افزایش می10تر از بیش)3
.یابددرجه کاهش می10تر از بیش) 4

تا مرکز vاگر جسم با سرعت ثابت. تر از جسم و وارونه تشکیل شده استي مقعري قرار دارد و تصویري کوچکعمود بر محور اصلی آینهجسمی- 9
.شودمی. . . نسبت به آینه . . . جا شود، تصویرش با سرعت جابه

، دورvتر ازبیش) 4، دورvتر ازکم)3، نزدیکvتر ازبیش) 2، نزدیکvتر ازکم)1
ي اگر جسم را در فاصله. شودمیcm20ي تصویرش تا آینهترین فاصلهي محدب از آن دور کنیم، بیشجسمی را روي محور اصلی یک آینهاگر-10

متر خواهد شد؟ ي تصویر تا جسم چند سانتیمتري از آینه قرار دهیم، فاصلهسانتی20

نهایتبی)304)203)102)1
ي ثانیـه، فاصـله  2دیگر دور شوند، پس از از یکvاگر شخص و آینه هر یک با سرعت ثابت. ي تخت ایستاده استشخصی در مقابل یک آینه-11

چند متر بر ثانیه است؟ v.یابدمتر افزایش می12شخص و تصویرش 

1(5/12(33(64(12

390007/93%20%50

3900011/93%21%45

400008/93%20%43

3900011/93%22%41

370007/92%19%38

4100011/90%18%36

3900011/93%13%36
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کنکورفیزیک پایه

سطحیهاي سهمجموعه کتاب
5438:کد کتاب

SIمتر باشد تا پرتويدیگر چند سانتییکاز ي دو آینهفاصله. استcm20وcm30به ترتیب برابر) 2(و ) 1(هاي کروي شکل زیر، شعاع آینهدر-12

بر روي خودش بازتاب یابد؟

1 (35
2 (40
3 (50
4 (10

سرعت نزدیک شـدن  ي اندازه. شودسازد، به آن نزدیک میمی30يزاویهتختي آینهیک در امتدادي که با سطح vسرعت ثابت جسمی با-13
کدام است؟جسم به تصویرش در آینه 

1(v32 (v3(2
v4(v2

؟کدام استنمایی خطی آینهبزرگ. استcm3ي تصویر تا کانونو فاصلهcm27ي جسم تا کانوني محدب، فاصلهدر یک آینه-14

1(3
12(3

23(9
14(4

3

برابر طول 2کنیم، طول تصویر آن متر به آینه نزدیک میسانتی5وقتی جسم را . ي کاوي قرار دارددر مرکز آینهعمود بر محور اصلی و جسمی -15
گردد؟آینه دور سازیم، طول تصویر آن در این حالت چند برابر طول جسم میمرکز متر از سانتی5اگر جسم را . گرددجسم می

1 (3
22 (4

33 (3
14 (2

1

؟عمود شودABبر امتدادABدوران دهیم تا راستاي تصویر جسمOيي تخت را چند درجه و در چه جهتی حول نقطهشکل زیر، آینهدر- 16

گرددرجه، ساعت10)1
گرد درجه، پادساعت10) 2
گرددرجه، ساعت35) 3
گرددرجه، پادساعت35) 4

ي درجه حول نقطه10گرد و آینه نیز طور پادساعتدرجه بهB ،25ي اگر جسم حول نقطه. ي تختی قرار دارددر شکل زیر، جسمی موازي با آینه-17
Nگرد بچرخد، تصویر جسم چند درجه و در چه جهتی خواهد چرخید؟در جهت پادساعت

گردساعتدرجه در جهت پاد 5) 2گردساعتدرجه در جهت 5) 1
گردساعتدرجه در جهت پاد 45) 4گردساعتدرجه در جهت 45) 3

4000011/90%23%34

4000011/90%18%34

240007/91%18%34

350001/94%17%34

390009/90%13%32

4000011/90%13%32
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543811:کد کتابفیزیک پایه کنکور

دشوار هايسؤال

.سوال پاسخ دهند2سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 4یا (3سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند5سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

و در نهایت به 2Mتختي، سپس بازتاب آن به آینه1Mتختيابتدا به آینه3Mي تختموازي با سطح آینهSIرو، پرتويدر شکل روبه-18
؟پرتوي نهایی نسبت به پرتوي ورودي اولیه چند درجه منحرف شده است. کندبرخورد می3Mتختيآینه

1(100
2(120
3(130
4(60

ي تصویر تا و فاصلهcm40ي جسم از کانون آینه برابر بااگر فاصله. دهیمي محدب و عمود بر محور اصلی آن قرار میرا در مقابل یک آینهجسمی-19
؟باشد، طول تصویر چند برابر طول جسم استcm10کانون آن برابر با

1(2
12(3

13(4
14(3

2

اگر جسم را به محل تصویر . باشدمیcm2ي مقعر و عمود بر محور اصلی آن قرار دارد و طول تصویر حقیقی آن برابر باجسمی در مقابل یک آینه-20
بزرگنمایی تصویر در حالت اول کدام است؟. خواهد شدcm32منتقل کنیم، طول تصویر برابر با

1(2
12(4

13(8
14(16

1

جسم را چند . داردمتر، عمود بر محور اصلی آن قرارسانتی20ي کانونی ي مقعر به فاصلهمتري از رأس یک آینهسانتی30ي جسمی در فاصله-21
؟متر به آینه نزدیک کنیم تا طول تصویر در حالت دوم برابر طول تصویر در حالت اول شودسانتی

1(52(103(154(20
اگر طول . دهیمرا در دو نقطه، عمود بر محور اصلی آینه و مقابل آن قرار میcm4جسمی به طول. استcm10ي مقعري ي کانونی آینهفاصله-22

؟متر استدیگر چند سانتیي این دو نقطه از یکباشد، در این صورت فاصلهcm20تصویر در هر دو حالت

1(42(63(84(10
افزایش دهیم، مساحت% 20را اگر بدون تغییر مکان قرص کدر، قطر آن. اي و پرده و موازي با پرده قرار داردقرص کدري بین یک منبع نور نقطه-23

یابد؟ي آن روي پرده چند درصد افزایش میسایه

1 (202 (443 (504 (66
برابر طول تصویر /51اگر طول جسم . استcm15ي جسمی که عمود بر محور اصلی آینه قرار دارد، تا تصویرش برابر باي محدب، فاصلهآینهیکدر - 24

متر است؟ي تصویر تا کانون آینه چند سانتیباشد، فاصله

1(182(93(124(30

400008/93%20%31

390009/91%20%30

400009/93%12%30

390009/91%15%29

4000011/93%20%28

390007/93%11%27

4000011/93%18%26
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1(182(93(124(30

400008/93%20%31
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دشوار هايسؤال

.سوال پاسخ دهند2سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 4یا (3سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
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4آن، از جسمی که عمود بر محور اصلی آن قرار دارد، تصویري تشکیل داده است که طولcm32ي کانونیمحدبی با فاصلهيآینه-25
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m5به

s
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به بزرگی
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2 (5
3(352 /

4(252 /
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s
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1 (22 (4

3 (84 (16

4000011/93%23%26

4000011/90%18%24

390008/90%13%23

390007/93%8%22

4000011/93%17%21

4000011/93%16%21

390009/90%4%20
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هاي دشوارتر سؤال

.سوال پاسخ دهند1سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 3یا (2سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند4سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

fيي مقعر و به فاصلهاز آینهf2ي به فاصلهABاگر جسم. استfهاي مقعر و محدب با هم مساوي و برابري کانونی آینهدر شکل زیر، فاصله-32

ي ي مقعر با اولین تصویر تشکیل شده از جسم در آینهي بین اولین تصویر تشکیل شده از جسم در آینهي محدب قرار داشته باشد، فاصلهاز آینه
شود؟میfمحدب، چند

1 (22 (1

3(3
44(2

3

ي دیگر، چند برابر فاصلهي این دو نقطه از یکفاصله. آیددست میبه3نمایی ي کاوي قرار دهیم، تصویري با بزرگجسمی را در دو حالت مقابل آینهاگر- 33
کانونی است؟

1(12(3
23(24(2

3

جا اندازه و در چه جهتی جابهچه) ي کانونی آینهفاصله(fآینه را برحسب. ي کانونی آینه استفاصلهبرابر 2ي کروي، ي جسمی تا کانون یک آینهفاصله- 34

1کنیم تا طول تصویر جسم
طول جسم شود؟3

1(2
f2)2.، از جسم دور کنیم

fبه جسم نزدیک کنیم ،.

3(f4.، از جسم دور کنیم(fبه جسم نزدیک کنیم ،.
ي ي بین دو آینه، پس از بازتاب از سطح آینهدر فاصلهSي نورانی بوده و اولین تصویر حقیقی نقطهcm20ي مقعر ي کانونی آینهدر شکل زیر، فاصله-35

SS.تشکیل شده استSي، در نقطهتخت متر است؟چند سانتی

1 (52 (10
3 (154 (5/17

سانتی 4قطر منبع نور . بین یک منبع نور کروي و یک دیوار قرار دارد و سایه و نیم سایه آن روي دیوار تشکیل شده استcm20توپی به قطر - 36
باشد، پهناي cm40اگر قطر سایه. متر است و خط واصل این دو مرکز بر دیوار عمود استسانتی30ي مرکز منبع نور و مرکز توپ متر و فاصله

متر است؟ سایه چند سانتیمنی

1 (42 (5
3 (84 (10

380007/91%12%19

390008/90%11%18

390008/92%9%18

4000011/93%11%15

390007/93%5%15
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متري پشت سـرش قـرار دارد، در آن   2/3ي ي تخت ایستاده و تصویر دیواري را که در فاصلهمتري از یک آینهسانتی40ي شخصی در فاصله-37
فرض کنید سطح (؟شودبیند، چند برابر حالت قبل میمتر از آینه دور شود، مساحتی از دیوار که درون آینه میسانتی20اگر شخص . بیندمی

.)دیگر هستنددیوار و آینه موازي یک

1(6/02(7/03(36/04(49/0
. برابر جسم ایجاد شده است4ي ي کروي، از جسمی که عمود بر محور اصلی و در مقابل آن قرار دارد، تصویري مستقیم به اندازهیک آینهدر-38

ي تصویر جدید از مرکز فاصله. شودبرابر جسم ایجاد می2ي کنیم، تصویري مستقیم به اندازهجا میجابه20cmوقتی جسم را روي محور اصلی
متر است؟آینه چند سانتی

1 (1202 (1603 (2004 (240
),(به مختصات Aجا کنیم تا ناظرهاي جابهxمتر در جهت محور ي تخت را حداقل چند سانتیدر شکل مقابل، آینه-39 ),(به مختصات Bو 22 48

.) متر استسانتیBوAهايهاي نقطهیکاي مؤلفه(دیگر را مشاهده کنند؟ یک

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

قرار دارد، باید حداقل Aيناظري که در نقطه. ي تخت برابر استي تخت با طول آینهاز سطح آینهSايي منبع نور نقطهفاصله،زیرشکلدر -40
را ببیند؟Sي نورانیبتواند تصویر نقطهجا شود تا قدر جابهچه

1 (L2
2
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ي محدب چند برابر تصویر جسم در آینهدر این حالت طول اولین . استfهاي محدب و مقعر یکسان و برابر با ي کانونی آینهشکل زیر، فاصلهدر-41
ي مقعر است؟طول اولین تصویر آن در آینه
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