سواالت متن فصل  51هشتم (شکست نور)
 -1ضکست ًَس چیست؟ ظ136
تغییش هسیش پشتَ ًَس تِ ٌّگام عثَس اص یک هحیط ضفاف تِ هحیط ضفاف دیگش سا ضکست ًَس هیگَیٌذ.
 -2دس چِ غَستی ًَس ٌّگام عثَس اص هحیطی ًویضکٌذ؟ ظ137
ٍلتی تاسیکِ ًَسی تِ طَس عوَد تش سطح یک جسن ضفافی تتاتذ هسیش ًَس دس ٌّگام عثَس اص جسن ّن
چٌاى هستمین خَاّذ تَد ٍ تذٍى ضکست تِ هسیش خَد اداهِ هیدّذ.
(ٌّگاهی کِ ًَس تِ طَس عوَد تش تیغِ ضیطِای تتاتذ چگًَِ اص آى عثَس هیکٌذ؟) (سسن ضکل)
 -3اگش ًَس تا صاٍیِای تِ غیش اص  99دسجِ تِ یک جسن ضفاف (هثال ضیطِ) تشخَسد کٌذ ٌّگام ٍسٍد تِ
ضیطِ هسیش حشکتص  .................هیضَد .ظ137
همذاسی کچ
(پذیذُ ضکست ًَس چگًَِ اتفاق هیافتذ؟)
 -4عاهل ضکست ًَس چیست؟
ضکست ًَس تِ خاطش تغییش سشعتی کِ تشای ًَس دس دٍ هحیط تا ضشیة ضکست هتفاٍت سخ هیدّذ دچاس تغییش
هسیش هیضَد .لزا ٌّگاهی کِ ضخع تِ ایي ًَس ًگاُ هیکٌذ گَیی کِ ًَس دچاس ضکست ضذُ است.
ً -5کتِ هْن :اگش تاسیکِ ًَس اص هحیط سلیك ٍاسد هحیط غلیظ ضَد دس ایي غَست تِ خط عوَد تش سطح  ............هیضَد
اگش تاسیکِ ًَس اص هحیط غلیظ ٍاسد هحیط سلیك ضَد دس ایي غَست اص خط عوَد تش سطح  ...............هیضَد .ظ137

ًضدیک  -دٍس

ٍ -6لتی تاسیکِ ًَس اص ضیطِ (هحیط غلیظ) تخَاّذ ٍاسد َّا (هحیط سلیك) ضَد تِ خط عوَد ًضدیک
هیضَد یا دٍس؟ ظ137
اص خط عوَد تش سطح دٍس هیضَد ،یعٌی ٌّگاهی کِ ًَس اص هحیط غلیظ ٍاسد هحیط سلیك هیضَد پشتَ
ًَس اص خط عوَد دٍس هیضَد.
 -7هٌطَس چیست؟ ظ139
لطعِای هثلثی ضکل است کِ اص یک هادُ ضفاف هثل ضیطِ یا پالستیکّای تی سًگ ساختِ هیضَد.
 -8علت ضکست ًَس دس هٌطَس چیست؟ ظ139
ٍلتی پشتَّای ًَس تِ یکی اص دیَاسُّای هٌطَس تشخَسد هیکٌذ ٍ تِ آى ٍاسد هیضَد دس اثش پذیذُ ضکست
هسیشش تغییش هیکٌذ ایي پشتَ ٌّگام خشٍج اص دیَاسُّای دیگش هٌطَس ًیض دچاس تغییش هیضَد.
 -9جاّای خالی سا تا تَجِ تِ پذیذُ ضکست ًَس پش کٌیذ .ظ139
تاسیکِ ًَس ٌّگام ٍسٍد اص َّا تِ هٌطَس طَسی ضکستِ هیضَد کِ تِ خط عوَد  ...............ضَد ّوچٌیي ٌّگام
خشٍج تاسیکِ ًَس اص هٌطَس تِ َّا طَسی ضکستِ هیضَد کِ اص خط عوَد  ..................ضَد.
ًضدیک – دٍس
 -19هسیش تاسیکِ ًَس پس اص عثَس اص هٌطَس سا تػَست ضکل سسن کٌیذ؟

 -11پاضٌذگی ًَس چیست؟ ظ149
تاسیکِ ًَس سفیذ اص عثَس اص هٌطَس تِ سًگّای هختلف تجضیِ هیضَد ایي پذیذُ سا پاضٌذگی ًَس گَیٌذ.
 -12طیف ًَس چیست؟ ظ149
تِ هجوَعِ ًَسّای سًگی کِ اص پاضیذُ ضذى ًَس دس هٌطَس تِ ٍجَد هیآیذ طیف ًَس گفتِ هیضَد.

 -13دس پاضٌذگی ًَس سفیذ تَسط هٌطَس کذام یک اص سًگّای ًَس تیطتش ٍ کذام یک کوتش ضکستِ ضذُ است؟
ظ149فکش کٌیذ
ًَس تٌفص تیطتشیي اًحشاف ٍ لشهض کوتشیي اًحشاف سا پیذا هیکٌٌذ.

 -14عذسی چیست؟ ظ141
عذسیّا اص هادُّای ضفاف هاًٌذ ضیطِ ٍ پالستیک ساختِ هیضًَذ .اگش دٍ هٌطَس سا تِ ّن تچسثاًین ٍ سطح
آىّا سا تِ غَست خویذُ تشاش دّین ،عذسی تِ ٍجَد هیآیذ .عذسیّا هاًٌذ هٌطَس هیتَاًذ جْت پشتَّای ًَس
سا تغییش دّذّ ،ویي اهش سثة هیضَد اجسام اص پطت عذسی تِ غَستّای هختلف دیذُ ضًَذ.

(عذسی اص چِ چیضی تطکیل ضذُ است؟)
 -15عذسیّا تِ چٌذ دستِ تمسین هیضًَذ؟ ظ141
 -1عذسی ّوگشا (کَط یا هحذب)
ضخاهت ٍسط ایي عذسی تیصتش اص ضخاهت کٌاسُّای آى است ایي ًَع عذسی پشتَّای ًَس سا دس یک ًمطِ
هتوشکض هیکٌذ یا تِ عثاست دیگش پشتَّای ًَس سا تِ یکذیگش ًضدیک هیکٌذ.

(عذسی ّوگشا چیست؟ ضکل آى سا سسن کٌیذ؟)
 -2عذسی ٍاگشا (کاٍ یا همعش) ضخاهت ٍسط ایي عذسی کوتش اص ضخاهت کٌاسُّای آى است ایي ًَع عذسی
پشتَّای ًَس هَاصی سا ٍاگشا هیًوایذ تِ عثاست دیگش پشتَّای ًَس سا اص یکذیگش دٍس هیکٌذ.
 -16کاًَى عذسی ّوگشا چیست؟ ظ143
هحل تطکیل لکِ سٍضي سا کاًًَی عذسی ّوگشا گَیٌذ اگش فاغلِ تیي عذسی تا غفحِ کاغز سا اًذاصُ تگیشیذ ایي
فاغلِ سا فاغلِ کاًًَی عذسی گَیٌذ.
 -17تػَیش ّوِ اجسام اص پطت عذسی ّوگشا ٍ ٍاگشا چگًَِ است؟ ظ143فعالیت
تػَیش ّوِ اجسام اص پطت عذسی ّوگشا تضسگتش اص جسن ٍ تػَیش ّوِ اجسام اص پطت عذسی ٍاگشا کَچکتش اص
جسن است.

 -18تا تَجِ تِ ضیَُ ضکست ًَس دلیل ًام گزاسی ّوگشا ٍ ٍاگشا تَدى ایي عذسیّا سا تَضیح دّیذ؟ ظ143
پشتَّای ًَس ٌّگام خاسج ضذى اص عذسی ّوگشا سٍی ّن دس یک ًمطِ جوع هیضًَذٍ .لی پشتَّای ًَس ٌّگام
خاسج ضذى اص عذسی ٍاگشا اص ّن ٍا یا دٍس هیضًَذ.
 -19افشاد ًضدیک تیي اص چِ ًَع عذسی استفادُ هیکٌٌذ؟ ظ142
اغالح دیذ تا عذسی همعش یا ٍاگشا است.
 -29افشاد دٍستیي اص چِ ًَع عذسی استفادُ هیکٌٌذ ؟ ظ142
اغالح دیذ تا تکاس تشدى عیٌک تا عذسی هحذب یا ّوگشا است.
 -21کذام عذسی کاًَى هجاصی داسد ؟ ظ143
(دس عذسی ّوگشا کاًَىّا حمیمی ّستٌذ) ٍلی دس عذسیّای ٍاگشا کاًَىّا هجاصی ّستٌذ.
 -22کاستشد عذسی ّوگشا سا تٌَیسیذ؟
اص ایي ًَع عذسی دس هیکشٍسکَجّا (توام لسوتّا) تلسکَجّا (تشخی لسوتّا) ٍ عیٌک افشاد دٍستیي یا آستیگوات
(تشکیة عذسیّای هحذّب تا چیٌص هخػَظ) استفادُ هیضَد .ایي ًَع عذسی ضیئ سا تضسگتش ًطاى هیدّذ.

 -23کاستشد عذسی ٍاگشا سا تٌَیسیذ؟
اص ایي عذسی هیتَاى تِ عٌَاى عیٌک تشای افشاد ًضدیک تیي استفادُ ًوَد .ایي ًَع عذسی ضیئ سا کَچکتش ًطاى
هیدّذ.

 -24تػَیش تطکیل ضذُ دس آیٌِ دًذاى پضضکی ضثیِ تػَیش دس کذام ٍسیلِ است؟
الف -آیٌِ کَط

ب -عذسی ّوگشا

ج  -عذسی ٍاگشا

د  -آیٌِ تخت

ب -عذسی ّوگشا
 -25ضثاّت عذسی هحذب ٍ آییٌِ همعش چیست؟
حالتّای تػَیش دس عذسی ّوگشا هاًٌذ آیٌِ همعش است .دس آیٌِ همعش کاًَى حمیمی ٍ ،دس عذسی هحذب ًیض کاًَى
حمیمی است.

 -26جوالت صیش سا کاهل کٌیذ.
الف -اگش تایکِ ًَس ضکستِ ضَد تِ آى  ...................هیگَیٌذ .ظ137
ضکست ًَس
بٍ -لتی تایکِ ًَس اص ضیطِ ٍاسد َّا ضَد اص خط عوَد تش سطح  .............هیضَد .ظ137
دٍس
تٍ -لتی تاسیکِ ًَس اص هحیط غلیظ تخَاّذ ٍاسد هحیط سلیك ضَد اص  ....................دٍس هیضَد .ظ137
خط عوَد تش سطح
جّ -شگاُ تاسیکِ ًَس تِ طَس عوَد تش سطح جذایی دٍ هحیط ضفاف تتاتذ ً ...............ویضَد .ظ138ضکل2
ضکستِ
حٍ -لتی ًَس اص هحیطی سلیك ٍاسد هحیطی غلیظ ضَد تاسیکِ ًَس تِ طشف  ......................ضکستِ هیضَد.
ظ138ضکل2

خط عوَد تش سطح
خ -تاسیکِ ًَس ٌّگام ٍسٍد اص َّا تِ هٌطَس طَسی ضکستِ هیضَد کِ تِ خط عوَد  ..................ضَد .ظ139خَد سا تیاصها

ًضدیک هیضَد.
د -خشٍج تاسیکِ ًَس اص هٌطَس تِ َّا طَسی ضکستِ هیضَد کِ اص خط عوَد  .................ضَد .ظ139خَد سا تیاصها

دٍس هیضَد
ر -تػَیش ّوِ اجسام دس عذسی ٍاگشا  ...............اص جسن ٍ ًسثت تِ جسن  ................است .ظ143فعالیت
کَچک تش اص جسن ٍ ًسثت تِ جسن هستمین
س -تِ هجوَعِ سًگّای تطکیل دٌّذُ ًَس سفیذ ...................... ،هیگَیٌذ .ظ149
طیف ًَس سفیذ

ص -تاسیکِ ًَس سفیذ پس اص عثَس اص هٌطَس تِ سًگّای هختلفی تجضیِ هیضَدکِ آى سا  .............هیًاهٌذ.

ظ149

پاضٌذگی ًَس
 -27چطنّای فشد عیٌکی ،تضسگتش اص اًذاصُ ٍالعی دیذُ هیضَد ،چطن ایي فشد چِ عیثی داسد عیٌک اٍ چِ ًَع
عذسی داسد؟
الف -دٍستیٌی – ّوگشا

ب -دٍستیٌی ٍ -اگشا

جً -ضدیک تیٌی – ّوگشا

دً -ضدیک تیٌی ٍ -اگشا

الف -دٍستیٌی – ّوگشا
 -28اص عذسی  ..............تِ عٌَاى رسُ تیي استفادُ هیضَد.
ّوگشا
ً -29ام دیگش ّش یک اص هَاسد صیش سا تٌَیسیذ؟
عذسی کَط:

جسن هٌیش:

خَسضیذ گشفتگی:

هاُ گشفتگی:

آیٌِ همعش:

آیٌِ هحذب:

عذسی کاٍ

عذسی کَط

 -39دس ضکل ّای صیش ًَع عذسی یا ایٌِ سا هطخع کٌیذ ٍ اهتذاد پشتَّا سا سسن کٌیذ.
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