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 الىبس است. لطفبً از کتبة، جسيٌ ي کمک خبوًادٌ ي ديستبن استفبدٌ وکىید کٍ حق« د.مًاظت حق الىبس ثبشی»ديستبن 

 ثبرم  BيAَبی مشترک گريٌ  سئًال ردیف

ثبثهز   m3هطبثك شکل دس سِ سأس هشثعی ثهِ ضهل     1q ،2q  ٍ3qسِ رسُّ ثبسداس   1

Cqqاگهش اًذ.  شذُ  521 ٍC/q  ثبشهذ، ًیهشٍی خهبل      203

 سعییي کٌیذ. iٍjسا ثشحست ثشادسّبی یکِ 3qالکششیکی ٍاسد ثش ثبس 
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ّن لشاس اص  cm1دس فبصلِ  qٍ ثبس یکسبى هثجز  g5/2سٍ، دٍ گَی هشبثِ ثِ جشم  دس شکل سٍثِ 2

 داسًذ، ثِ طَسی کِ گَی ثبالیی ثِ حبلز هعلك هبًذُ اسز.

 سا ثِ دسز آٍسیذ. qالف( اًذاصُ ثبس 

 ّبی کٌذُ شذُ اص ّش گَی چمذس اسز؟  ة( سعذاد الکششٍى
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کهِ جْهز آى لهبون ٍ سٍثهِ دهبییي اسهز، رسُّ        N/C105×5دس یک هیذاى الکششیکی یکٌَاخز ثِ ثضسگی  3

ثبشذ، اًذاصُ ٍ ًَع ثبس الکششیکی رسُّ  N/kg10;gهعلك ٍ ثِ حبل سکَى لشاس داسد. اگش  g2ثبسداسی ثِ جشم 

 سا هشخ  کٌیذ.
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خطَط هیذاى الکششیکی ثشای دٍ کشُ سسبًبی ثبسداس کَچک دس شکل صیش  4

ّهب سا   ًشبى دادُ شذُ اسز. ًَع ثبس ّش کشُ سا سعیهیي کهشدُ ٍ اًهذاصُ آى   

 همبیسِ کٌیذ.
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 ای ثههب دشبًسههیل سههب ًمطههِ V40- ;1Vای ثههب دشبًسههیل الکششیکههی  اص ًمطههِ nC40-  ;qثههبس الکششیکههی  5

 V10- ;2V ِشَد. جب هی آصداًِ جبث 

 کٌذ؟ چِ اًذاصُ ٍ چگًَِ سغییش هی qالف( اًشطی دشبًسیل الکششیکی ثبس 

 جبیی سَضیح دّیذ.  دس ایي جبثِ qة( ثبسَجِ ثِ لبًَى دبیسشگی اًشطی، دس هَسد چگًَگی سجذیل اًشطی ثبس 
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دّهذ. همبٍههز    ًشهبى ههی   AٍBسا ثشای دٍ سسهبًبی   I-Vشکل صیش ًوَداس  6

 یک ثیششش اسز؟ چشا؟ کذام
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اُّوی ٍصل شذُ اسهز. اکٌهَى،    2اُّوی ثِ طَس هشَالی ثِ یک همبٍهز  12اُّوی ٍ  6دٍ همبٍهز َّاصی  7

اُّوی سا  6ثٌذین. سَاى هصشفی دس همبٍهز  ٍلشی هی 36ثبسشی آسهبًی ّب سا ثِ دٍ سش یک  هجوَعِ همبٍهز

 هحبسجِ کٌیذ.

2 

سهَ هسهیشّبیی    چْبس رسُّ ٌّگبم عجَس اص هیذاى هغٌبطیسهی دسٍى  8

سهَاى   دیوبیٌذ. دسثبسُ ًَع ثبس ّش رسُ چهِ ههی   هطبثك شکل صیش هی

 گفز؟

 

 

 
 

 

1 

 ثبرم )کل کتبة حضًری ي آوالیه( Aَبی يیژٌ گريٌ  سئًال ردیف

اًذ.  آهذش هطبثك شکل صیش ثب دٍ ًیشٍسٌج فٌشی کِ ثِ دٍ اًشْبی آى ثسشِ شذُ 6/1یک سین حبهل جشیبى  9

ششق لشاس داسد. هیذاى هغٌبطیسی صهیي سا یکٌَاخز، ثِ طهش  شهوبل ٍ    -ثِ طَس افمی ٍ دس ساسشبی غشة

 ثگیشیذ. mT05/0اًذاصُ 

 هغٌبطیسی ٍاسد ثش ّش هشش ایي سین سا دیذا کٌیذ.اًذاصُ ًیشٍی 

 
 

1 

کِ عوهَد ثهش صهفحِ شهکل ٍ سٍثهِ       Bشکل سا دسٍى هیذاى هغٌبطیسی یکٌَاخز Uشکل صیش سسبًبی  10

ثِ طش  ساسز حشکز کٌذ، جْز جشیبى المهبیی   CDدّذ. ٍلشی هیلِ فلضی  داخل صفحِ اسز ًشبى هی

 دس هذاس دس چِ جْشی اسز؟
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حلمِ اسز، عوَد ثش هیذاى هغٌبطیسی یکٌَاخشی کِ اًهذاصُ آى   1000ای کِ داسای  ّبی دیچِ سطح حلمِ 11

T04/0  جْز آى اص ساسز ثِ چخ اسز، لشاس داسد. هیذاى هغٌبطیسی دس هذر ٍs01/0 کٌهذ ٍ   سغییش هی

2سسذ. اگش سطح ّش حلمِ دیچِ  دس خال   جْز اٍلیِ هی T04/0ثِ 
cm50    ِثبشذ، اًذاصُ ًیهشٍی هحشکه

 المبیی هشَسط دس دیچِ سا حسبة کٌیذ. 

1 

هعبدلهِ   گهزسد.  اُّوهی ههی   5اسز، اص یک سسهبًبی   s02/0ٍ دٍسُ آى  A2جشیبى هشٌبٍثی کِ ثیشیٌِ آى  12

 جشیبى ثشحست صهبى سا ثٌَیسیذ.
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 ثبرم )حضًری( Bَبی يیژٌ گريٌ  سئًال ردیف

یک خبصى سخز ثِ یک ثبسشی ثسشِ شذُ اسز سب ثبسداس شَد. دس اص هذر، دس حبلی کِ ثبسشی ّوچٌبى ثِ  9

 یک اص هَاسد صیش دسسز اسز؟ کٌین. کذام ّبی خبصى سا دٍ ثشاثش هی خبصى هشصل اسز، فبصلِ ثیي صفحِ

 شَد. هیّب ًصف  الف( هیذاى الکششیکی هیبى صفحِ

 شَد. ّب ًصف هی ة( اخشال  دشبًسیل هیبى صفحِ

 شَد. ح( ظشفیز خبصى دٍ ثشاثش هی

 کٌذ. ّب سغییش ًوی ثبس سٍی صفحِ ر(

1 

یک کشُ فلضی ثذٍى ثبس الکششیکی سا کِ سٍی دبیِ ًبسسبًبیی لشاس داسد، ثِ آًٍه    10

چهِ اسفهبلی   کٌین. ثب رکش دلیل سَضیح دّیذ کهِ   الکششیکی ثبسداسی ًضدیک هی

 افشذ. هی
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 گزسد؟ ای هی دس شکل صیش، ٍلشی کلیذ ثسشِ شَد چِ جشیبًی اص ّش الهخ سششِ 11
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