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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

ثبثهت   m3هغبثق شکل دس سِ سأس هشثعی ثهِ ضهل     1q ،2q  ٍ3qسِ رسُّ ثبسداس   1

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

 تعییي کٌیذ. iٍjسا ثشحست ثشادسّبی یکِ 3qالکتشیکی ٍاسد ثش ثبس 
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ّن قشاس اص  cm1دس فبصلِ  qٍ ثبس یکسبى هثجت  g5/2سٍ، دٍ گَی هشبثِ ثِ جشم  دس شکل سٍثِ 2

 داسًذ، ثِ عَسی کِ گَی ثبالیی ثِ حبلت هعلق هبًذُ است.

 سا ثِ دست آٍسیذ. qالف( اًذاصُ ثبس 

 ّبی کٌذُ شذُ اص ّش گَی چقذس است؟  ة( تعذاد الکتشٍى
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کهِ جْهت آى قهبون ٍ سٍثهِ پهبییي اسهت، رسُّ        N/C105×5دس یک هیذاى الکتشیکی یکٌَاخت ثِ ثضسگی  3

ثبشذ، اًذاصُ ٍ ًَع ثبس الکتشیکی رسُّ  N/kg10;gهعلق ٍ ثِ حبل سکَى قشاس داسد. اگش  g2ثبسداسی ثِ جشم 

 سا هشخ  کٌیذ.
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خغَط هیذاى الکتشیکی ثشای دٍ کشُ سسبًبی ثبسداس کَچک دس شکل صیش  4

ّهب سا   ًشبى دادُ شذُ است. ًَع ثبس ّش کشُ سا تعیهیي کهشدُ ٍ اًهذاصُ آى   

 هقبیسِ کٌیذ.
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ِ   V40- ;1Vای ثب پتبًسیل الکتشیکی  اص ًقغِ nC40-  ;qثبس الکتشیکی  5  -V10ای ثهب پتبًسهیل    تهب ًقغه

;2V ِشَد. جب هی آصداًِ جبث 

 کٌذ؟ چِ اًذاصُ ٍ چگًَِ تغییش هی qالف( اًشطی پتبًسیل الکتشیکی ثبس 

 جبیی تَضیح دّیذ.  دس ایي جبثِ qة( ثبتَجِ ثِ قبًَى پبیستگی اًشطی، دس هَسد چگًَگی تجذیل اًشطی ثبس 
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دّهذ. هقبٍههت    ًشهبى ههی   AٍBسا ثشای دٍ سسبًبی  I-Vشکل صیش ًوَداس  6

 یک ثیشتش است؟ چشا؟ کذام
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اُّوی ٍصل شذُ اسهت. اکٌهَى،    2اُّوی ثِ عَس هتَالی ثِ یک هقبٍهت  12اُّوی ٍ  6دٍ هقبٍهت َّاصی  7

اُّوی سا  6ثٌذین. تَاى هصشفی دس هقبٍهت  ٍلتی هی 36ثبتشی آسهبًی  ّب سا ثِ دٍ سش یک هجوَعِ هقبٍهت

 هحبسجِ کٌیذ.

2 

8 

 

سهَ هسهیشّبیی    چْبس رسُّ ٌّگبم عجَس اص هیذاى هغٌبعیسهی دسٍى 

تهَاى   پیوبیٌذ. دسثبسُ ًَع ثبس ّش رسُ چهِ ههی   هغبثق شکل صیش هی

 گفت؟

 

 

 

 
 

1 

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

2هسبحت ّش حلقِ ٍ عَل سیولَلِ شکل صیش ثِ تشتیت  9
cm20  ٍcm80  1000است. اگش ایي سیولَلِ اص 

 حلقِ ًضدیک ثِ ّن تشکیل شذُ ثبشذ:

 ضشیت القبٍسی آى سا پیذا کٌیذ. 

 

 

 

1 

کِ عوهَد ثهش صهفحِ شهکل ٍ سٍثهِ       Bشکل سا دسٍى هیذاى هغٌبعیسی یکٌَاخت Uشکل صیش سسبًبی  10

ثِ عشف ساست حشکت کٌذ، جْت جشیبى القهبیی   CDدّذ. ٍقتی هیلِ فلضی  داخل صفحِ است ًشبى هی

 دس هذاس دس چِ جْتی است؟
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ى حلقِ است، عوَد ثش هیذاى هغٌبعیسی یکٌَاختی کِ اًهذاصُ آ  1000ای کِ داسای  ّبی پیچِ سغح حلقِ 11

T04/0  جْت آى اص ساست ثِ چپ است، قشاس داسد. هیذاى هغٌبعیسی دس هذت ٍs01/0 کٌهذ ٍ   تغییش هی

2سسذ. اگش سغح ّش حلقِ پیچِ  دس خالف  جْت اٍلیِ هی T04/0ثِ 
cm50    ِثبشذ، اًذاصُ ًیهشٍی هحشکه

 القبیی هتَسظ دس پیچِ سا حسبة کٌیذ. 

 

1 



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

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

شَد. ایي ثبسّب هوکهي   چشخذ ثش اثش عجَس اص فضبی اعشاف صهیي ثبسداس هی ای ثِ دٍس صهیي هی ٍقتی هبَّاسُ 9

ای دس اثش عجَس اص یکی  سسبًذى ثِ قغعبت الکتشًٍیکی هبَّاسُ شَد. فشض کٌیذ هبَّاسُ  است هَجت آسیت

Cّبی جَ داسای ثبس الکتشیکی  اص الیِ
9-10×2;q جی ثِ ضل  شَد. ایي هبَّاسُ، هکعcm40    اسهت. چگهبلی

 ِ پَشهی   ّهب چشهن   سغحی ثبس الکتشیکی سٍی سغح ایي هبَّاسُ سا هحبسجِ کٌیذ. )اص تجو  ثبس ثش سٍی لجه

 شَد.(

1 

یک کشُ فلضی ثذٍى ثبس الکتشیکی سا کِ سٍی پبیِ ًبسسبًبیی قشاس داسد، ثِ آًٍه    10

دّیذ کهِ چهِ اتفهبقی    کٌین. ثب رکش دلیل تَضیح  الکتشیکی ثبسداسی ًضدیک هی

 افتذ. هی

 

75/0 

 گزسد؟ ای هی دس شکل صیش، ٍقتی کلیذ ثستِ شَد چِ جشیبًی اص ّش الهپ سشتِ 11
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