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  (بر حسب سانتيمتر)ميكروسكوپ كدام است؟ 

الف.   
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فاصله آينه  ،برابر آن تشكيل دهد 3به صورت مستقيم و  يءآينه تصويري از شاست، اگر  cm 30. شعاع خميدگي يك آينه كاو 8

  تا جسم چقدر است ؟(بر حسب سانتيمتر)

    1000د.   100ج.   10 ب.  1الف.   

اگر ضريب شكست شيشه است.  nm 590در هوا . طول موج نور زرد سديم 9
/
1   طول موج آن در شيشه چقدر است؟ ،باشد 5

)
m

c
s

= × 8
3 10 (  

    196د.   1770ج.   885ب.   393الف.   

و ضريب شكست  nm 550. تندي نور با طول موج10
/
  در درون كوارتز مذاب چقدر است؟  145

الف.   
/
× 8

2 1 ب.   10
/

× 8
4 35 ×ج.   10 8

379 ×د.   10 8
797 10  
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 mmها  انجام دهيم. اگر فاصله جدايي شكاف nm 500يانگ را با نوري با طول موج . فرض كنيد آزمايش 11
/
و فاصله پرده  12

نمايش تا شكاف 
/
5   متر ) ر چقدر است؟ (برحسب ميليگفاصله فريزهاي روشن از يكديمتر باشد،  4

الف.   
/
1 ب.   11

/
4 ج.   65

/
7 د.   65

/
2 25  

  باشند؟ مي يب با چه خاصيتي ازنور قابل توجيهراش نور و تداخل يانگ بترتهاي پ پديده. 12

  اي  ذره -اي د. ذره  موجي –ج. موجي   موجي –اي  ب. ذره  اي ذره –الف. موجي   

  باشد. ف فاز ايجاد شده در تداخل دو شكافي ناشي از ............ مي. اختال13

  ب. اختالف راه امواج پيموده شده  الف. اختالف فاصله ميان شكافها  

  د. اختالف در سرعت موج    ج. اختالف در نوع موج  

شدت موج چه ، شود A4اگر دامنه موج  .باشد ميدر خالء در حال حركت  φو ثابت فاز   A. يك موج الكترو مغناطيسي با دامنه14

  كند؟ تغييري مي

  برابر 16د.   برابر 8ج.   برابر  4ب.   برابر 2الف.   

Mباشد و آيينه  nm 50. اگر طول موج نور در آزمايش تداخل سنج 15
2

كه در زاويه را  
π

2
 nm 25 با چشمه نور است به اندازه  

  كند؟ جابجا كنيم، طول مسير به چه اندازه تغيير مي

الف.   
λ

2
  λ4د.   λ2ج.   λب.   

nmλ. در آزمايش پراش نور از تك شكاف اگر از طول موج نور قرمز با 16 θبازاويه  650= = 0
پهناي شكاف  استفاده شود، 30

  چقدر است؟ mµبر حسب  دومين كمينه

الف.   
/
ب.   13

/
2 ج.   6

/
3 د.   2

/
16  

اي داراي قطر  استفاده شود و روزنه دايره nm 100 موج از نوري با طول دايرويپراش نور با روزنه  . اگر در آزمايش17

/
mµ12   ه نسبت به محور مركزي چقدر است؟(بر حسب راديان)كمين θزاويه باشد، 2

ج.   10ب.   100الف.   
/
0 2−د.   1

10  

تواند در  است. كمترين بازده طول موج كه اين توري مي nm 5خط كشي در هر ميلي متر دارد و پهناي آن  600. يك توري 18

nmλمرتبه سوم در طول موج    چقدر است؟ ،تفكيك كند 500=

  Pm16د.   Pm56ج.   Pm65ب.   Pm32الف.   

  . پاشندگي توري برابر كدام گزينه است؟19

tanθ/الف.    λ   .بcos /θ λ   .جsin /θ λ   .دcot /θ λ  

كند كه مقدار متوسط طول موجها  هاي هيدروژن و دوتريوم رنگ قرمزي با دو طول موج گسيل مي . يك چشمه حاوي اتم20

/
nm656 و اختالف آنها 3

/
0   چقدر است؟ ،است. كمترين تعداد خطاهاي مورد نياز توري پراش كه در مرتبه يكم تفكيك شود18

د.   2743ج.   3650ب.   1181 الف.  
/

87 5  
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  سواالت تشريحي

  )نمره  75/1بارم هر سوال (

  

dاي، با قطر  ك عدسي همگراي دايره. ي1 m m=32  و فاصله كانونيf cm=24 تصوير اشياي دور را در صفحه كانوني خود ،

nmλدهد. طول موج نور مورد استفاده  تشكيل مي   است.550=

معيار ريلي سازگار  ااي دور چقدر بايد باشد تا ب اي دو شيئ نقطه يي زاويهالف. با در نظر گرفتن پراش ناشي از عدسي، جدا  

  باشد؟  

  ، چقدر است؟∆xدر روي صفحه كانوني  ويراتص اكزفاصله جدايي مرب.   

  

مود و درست در حد درجه نسبت به خط ع 10تحت زاويه سوم نور دو گانه سديم در مرتبه  ،. با استفاده از يك توري خاص2

   :.مطلوب است تعيينشود تفكيك ديده مي

  هاي توري الف. فاصله ميان خط كشي  

  ها  ب. پهناي كل خط كشي  

( ) ( )/ / /
,

avg
n m n m Sinλ λ∆ = = =00 59 589 3 10 0 174  

  

  هاست. برابر طول موج نور گذرنده از شكاف 100ها  شكاف جدايي  ك آزمايش تداخل دو شكافي، فاصله. در ي3

  بين بيشينه مركزي و يك بيشينه مجاور، بر حسب راديان،چقدر است؟اي  الف. جدايي زاويه  

  ها چقدر است؟ از شكاف cm  50ب. فاصله ميان اين بيشينه ها روي پرده نمايش، واقع در فاصله   

  

از عدسي در كمين طعمه نشسته است. بزرگنمايي  cm  20اي روي محور مركزي يك عدسي نازك متقارن و در فاصله  . حشره4

 با  نبي حشره كه توسط عدسي به دست آمده برابرجا
/

m = −0 ضريب شكست ماده عدسي  و 25
/
  است.  165

يا خارج آن؟ تصوير در كدام طرف  تالف. نوع تصوير و نوع عدسي را معين كنيد. آيا حشره در درون نقطه كانوني واقع اس  

  ؟ آيا تصوير وارون است؟شود مشاهده مي يعدس  

  ب. شعاع خميدگي عدسي را معين كنيد.  
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