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 نمره )پاسخ نامه دارد(سؤاالت  ردیف

١

 .بالمانع است) داراي چهار عمل اصلی ، جذر و درصد ( ساده  استفاده از ماشین حساب : توجه  
 .برگ بنویسیدپاسخ در و گزینۀ درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید 1

 .یک کمیت میکروسکوپیک است) هاي یک گازسرعت مولکول – گرماي ویژه(  کمیت )الف
 . از نیروي الکتریکی بین آنها است) کم تر –بیش تر( نیروي گرانشی بین الکترون و پروتون) ب
 .یابدمی  )افزایش –کاهش (اگر در جهت جریان از یک مقاومت در مدار عبور کنیم،پتانسیل الکتریکی) پ
 .است) اينرده –برداري( مغناطیسی کمیتیشار ) ت
.شوددر آن القا می) تر بزرگ –تر کوچک( با کاهش تعداد دور سیم در پیچه، جریان) ث

25/1

 .برگ بنویسید هاي زیر را تعیین کنید و در پاسخدرستی جملهدرستی یا نا  2 
 .دهدگیرد وبه منبع سرد میمنبع گرم می اي است که با استفاده از کار،گرما را ازیخچال وسیله) الف

 .شودکنیم تمام فرایندها بطور آرمانی انجام میدر چرخۀ اتو، فرض می) ب
 .ماندبار الکتریکی درون جسم رسانا باقی نمی) پ
 .است بیشینه کند، نیروي مغناطیسی وارد بر آنحامل جریان ، حرکت می پیچۀالکترونی در راستاي محور ) ت
 .القاي الکترومغناطیسی، همان القاي مغناطیس است) ث

25/1 

 .فشار طراحی کنیدآزمایشی براي فرایند انبساط هم با یک سرنگ و یک منبع گرما با دماي قابل تنظیم،) الف 3
 .را تعیین کنید آن w رسم و عالمت این فرایندرابراي    p→Tنمودار )  ب

1 

 .مفاهیم فیزیکی را تعریف کنید 4
 ظرفیت خازن )  الف

 فرو ریزشپتانسیل ) ب

1 

 این قاعده بیان کدام اصل فیزیک است؟ .کنید لقه را در مدارهاي الکتریکی بیانقاعدة ح)الف 5
شود؟ این وسیله چه ویژگی اي استفاده میگیري اختالف پتانسیل در یک مدار الکتریکی از چه وسیلهبراي اندازه) ب 

؟و چگونه در مدار قرار می گیرد باید داشته باشد

5/1 

طور جداگانه هاي الف و ب بهبا توجه به نیروي وارد بر ذرة باردار متحرك در میدان مغناطیسی، دریافت خود را از شکل 6
 .بنویسید

5/0 

 1 .منشاء خاصیت مغناطیسی اتم ناشی از چیست؟ توضیح دهید 7

 ادامۀ پرسش ها در صفحۀ دوم
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٢ 
 

 .قانون فارادي را تعریف کنید) الف 8
 است شدهدرشکل سیملولۀ حامل جریانی نشان داده) ب
 .طوریکه در حال نزدیک شدن به یک حلقۀ رساناستبه

 .جهت جریان القایی را در حلقه و  روي شکل با ذکر دلیل تعیین کنید 
 

25/1 

 .کنیدهاي زیر را کامل با استفاده از جعبۀ کلمات، جمله 9
 
 

 .دارد................نسبت  ،هاي خازنمساحت سطح مشترك صفحهبا ظرفیت خازن ) الف
 .یابدمی................... ، اختالف پتانسیل اولیه، ی که به باتري متصل نیستالکتریک در بین دو صفحۀ خازنبا وارد شدن  دي) ب 
 .آن بستگی ندارد بین دو صفحۀ................... به خازن  ظرفیت) پ 
 .دیابمی ................اگر فاصلۀ دو صفحۀ خازن را  کم کنیم ، ظرفیت آن ) ت 

 

1 

از دیگ بخار ژول گرما  760چرخه کلوین کار می کند و در هر  360کلوین و  270کارنو بین دماهاي گرمایی یک ماشین  10
 .کنددریافت می

 ژول است؟  چرخه چندکار انجام شده توسط ماشین در هر ) الف
    در هر چرخه چند ژول گرما به منبع سرد داده می شود؟) ب

 
 

75/0 
5/0 

 . استکند در شکل زیر نشان داده شدهاي که دستگاه در یک یخچال طی مینمودار فشار بر  حسب حجم چرخه 11
 کیلو ژول گرما از منبع سرد بگیرد و مساحت داخل  12اگر دستگاه در هر چرخه 

 کیلو ژول باشد، 2چرخه 
 دهد؟این یخچال در هر چرخه چه مقدار گرما به محیط می) الف

 ضریب عملکرد آن چقدر است؟) ب
 
 

   1 

 . اندمتري مطابق شکل،از یکدیگر ثابت شده سانتی 6فاصلۀ در 풒2 و  풒1هاي بار ره باذ دو 12
 
 

 
 

 .بدست آورید)    SI(در Aبزرگی میدان الکتریکی را در وسط خط واصل دو ذره، در نقطه ) الف
 را بر풒3 بردار برایند نیروي الکتریکی وارد به بار  قرار گیرد،  Aدر نقطۀ Cµ6- = 풒3 اگر بار سوم) ب

풌)(     .محاسبه کنید) SI( سیستم دره یک حسب بردار  = 9×109 푵풎2

푪2 

 5/1 

  ادامۀ پرسش ها در صفحۀ سوم 

 

 میدان الکتریکی –اختالف پتانسیل  –مستقیم  –وارون  –کاهش  –افزایش 

QC = ١٢ KJ 

 
 

q q2 =20µC A 
풒1   =  20μc 풒2   = -5 μc 
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٣ 
 

 :روهروبدر مدار شکل  13
 است؟ µFها چند ظرفیت معادل خازن) الف

 خیره شده باشد،ذ푪١  میکرو ژول انرژي در خازن 32اگر ) ب
 است؟چند ولت اختالف پتانسیل کل مدار 

   

5/0 

25/1 

 رو، بهدر شکل رو 14
 ؟را چند ولت است   Aۀپتانسیل  نقط) الف

 ولتی را برحسب وات بدست آورید؟ 6توان خروجی باتري ) ب
 چند وات است؟  1R  توان مصرفی در مقاومت) پ

 
 
 
 
 

 
1 
5/0 
5/0 

از آن  A30 یانطول سیملوله چند سانتی متر باشد، تا اگر جـر.دور سیم روکش دار است 500سیم لوله اي داراي  15
)AT.mπμ(        تسال  باشد ؟میلی  π60رگی میدان مغناطیسی درون سیم لوله  بز عبور کند ، 7104  

25/1 

 ریانی به معادلۀج 훀  40با مقاومت ،هدر شکل مقابل از پیچۀ اولی) الف 16
tπ 200sin8/0  =I  در )SI  (گذردمی. 

 گذرد، چند ولت است؟ولتاژي که از سیم پیچ ثانویه می بیشینۀ

انرژي ذخیره هانري باشد، بیشینه   02/0  اگر ضریب خودالقایی پیچۀ اولیه) ب
 شده در این پیچه چند ژول است؟

 

1 
 
 
5/0 

 20   جمع نمره»                                                                    موفق باشید «                                                                             
 

C2=12µF 

 دور 120

 دور 180

C 1 = µ4 F C2= µ12 F 
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1

         123ص      اينرده )ت          95ص   کاهش )پ          38ص   کم تر) ب         3ص     هاي یک گازسرعت مولکول )الف 1
 )25/0هر مورد (       144ص   کوچک تر) ث

25/1 

           144ص    نادرست) ث       135درست صنا)ت         58درست  ص ) پ       22درست    ص)ب        20درست     صنا) الف 2
 )25/0هر مورد (

25/1  

 

کنیم اصطکاك بین دهیم ، فرض میحاوي گاز را در تماس با یک منبع گرم، با دماي قابل تنظیم قرار می سرنگی)الف 3
بریم به علت اختالف دماي بین منبع ودستگاه مقدار کمی دماي منبع را اندکی باال می . پیستون و استوانه ناچیز است

 .کند  جابجا مییرون سرنگ شود وپیستون را اندکی به سمت بگرما به گاز منتقل می
 اگر گرما دادن به گاز به همین صورت ادامه یابد گاز به کندي منبسط می شود 

 ، شتاب حرکت پیستونبه سمت بیرون حرکت می کند وپیستون به آرامی
 بسیار کوچک ونزدیک به صفر خواهد بود بنابراین با دادن گرمافشار گاز ثابت

                                                                        9ص)  5/0( .ماند  می 
                                                                                     10ص   )25/0(رسم نمودار  )     25/0(  منفی   )ب

1 

اگر اختالف پتانسیل بین صفحه هاي خازن را زیاد کنیم ، بار خازن نیز به همان اندازه افزایش می یابد و همواره ) الف 4
صفحه بستگی ندارد، ظرفیت خازن  ماند، به این نسبت که به بار و ولتاژبین دونسبت بار به اختالف پتانسیل ثابت می

 63ص)   5/0.  (گویند
اختالف پتانسیل بیشینه اي که از آن به بعد دي الکتریک خازن دچار فروریزش الکتریکی می شود، پتانسیل ) ب

   66ص )  5/0. (فروریزش می گویند

1 

5 
 

        .اجزاي مدار باید برابر صفر باشداي از مدار ، جمع جبري اختالف پتانسیل هاي در هر دور زدن کامل حلقه) الف
 96ص   )25/0(    اصل پایستگی انرژي  )  5/0(

ولت سنج به  .سنجی است که داراي مقاومت باالیی باشدسنج مناسب ، ولتیک ولت. شودسنج استفاده میاز ولت) ب
 )75/0(    96ص.  طور موازي با مدار بسته می شود

5/1 

 

. چون بار بطور عمود بر میدان مغناطیسی حرکت دارد، بنابراین بیش ترین نیرو از طرف میدان بر بار  وارد می شود) الف 6
 126ص )          25/0.   (بار به موازات میدان حرکت دارد در نتیجه نیرو صفر است)ب)          25/0(

5/0 

. یک حرکت الکترون بدور هسته و حرکت الکترون بدور خودشمنشاء خاصیت مغناطیسی ناشی از دو نوع حرکت است  7
سهم خاصیت مغناطیسی ناشی از حرکت الکترونها به دور هسته بسیار بیش تر از سهم ناشی از حرکت الکترونها بدور 

    136ص    .خودش است

1 

شود که بزرگی آن با در آن القا می اياي می گذرد تغییر کند نیروي محرکههرگاه شار مغناطیسی که از مدار بسته) الف  8
 148ص)5/0( .آهنگ تغییر شار مغناطیسی متناسب است

با نزدیک شدن سیملوله به حلقه شار مغناطیسی رو به ) . 25/0( )از پایین به باال(جهت جریان در حلقه ساعتگرد است )ب
کند یعنی دو میدان مغناطیسی سیملوله ست که با افزایش شار، مخالفت میا افزایش است و جهت جریان در حلقه طوري

 166ص) 5/0. (خالف جهت یکدیگرند ،و حلقه

   
25/1    

 1 66و ص 63ص)    25/0(   افزایش) ت)   25/0(اختالف پتانسیل) پ )   25/0(کاهش  )ب)       25/0(مستقیم)الف 9
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2

  ادامه راهنماي تصحیح در صفحۀ دوم 
الف( 10      η = | |     ( 25/0  )       η = 1-        (     )25/0   1- 270

360 = | |
760    →  |푊| = 190J    ( ) 25/0          

 
ب(          |푊| +  |푄 | = 푄       ( 0/25) →        |푄 | = 760 – 190 = 570J     ( 0/25)            

25/1 

푊  (الف 11 = |푄 | − 푄          (0/25 )         |푄 | = 2+12 = 14 퐾퐽          ( 25/0 ) 

퐾 (ب =       (0/25)        퐾 = 12
2 = 6  )25/0(       

  1 

 12    푬A⃗ = 푬1⃗ + 푬2⃗ = 푬1 ⃗ + 푬2  ⃗ ( 0/25)    →   푬A⃗ =  풌 |풒1|
풓1푨

2 (⃗) + 풌 |풒2|
풓2푨

2                            )25/0( )الف        

  푬A⃗ = 9×109 ×
20×10-6

9 ×10-4 ⃗ + 9×109 ×
5×10-6

9 ×10-4  ⃗    ( 0/25)     

      푬A⃗ = 20×107(⃗) + 5×107(⃗) = 25×107(⃗)        )25/0(                                       
푭푻⃗ = 푬A⃗ 풒3       ( 0/25)          푭T⃗=25×107(⃗) × -6×10-6=  -1500  (⃗)N     ( 0/25)    ب(  

 

5/1 

 

푪1,2  (الف 13 = 푪1×푪2
푪1 푪2

                  푪1,2 = 4×12
4+12 = 3µF )25/0           (  

푪풆풒 = 푪1,2 + 푪3                 푪풆풒 = ٢+٣=5 µF   72ص            )25/0(

푈1  (ب =
푐1v1

2

2      (0/25)  →     32×10-6 = 1
2 ×4×10-6×v1

2 → v1=4V )25/0( 

 풒1=푪1푽1= 4×4=16 µC   )25/0(  푞1 = 푞12 = 퐶12 × 푽12 →  ٣=١٦× 푽12 (0/25)  푽T =  푽12 =
16
3     )25/0(  

75/1 

14 푰 = 휺1 휺2
풓1 풓2 푹1

          (0/25)               푰 = 6 3
0/5+1+1/5 = 3

3 =1 푨        (0/25)            الف(  

      )25/0(     푉 = −4V         푉A+ 6 − 1 × 0/5 - (1 × 1/5)=0 )25/0(  푉 + 휀1 − 퐼푟1 − 퐼푅1 = 푉     
 

푃1 = I ε1 − Ir2         (0/25)      푃1 = 1 6 − 1× 5/0 =5/5 W     )25/0(               )ب                        
 푷1 = 퐑1퐈2           (0/25)              푷1 = 1/5×(1)2 =  1/5     푾     (0/25)                 ( پ             

    2 

15     )5/0(           푳 = 0/1 m  =  10풄풎       )5/0(     60π×10-3 = 4π×10-7 × 500×30
푳

         )25/0(     L
NIB  

                                                  ص132                                                
 

25/1 
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3

푉1         )25/0(         )الف 16 = 40×0/8 = 32V                  )25/0(             푉1 = 푅1 × 퐼max 

1
2

= 1

2
        )25/0(          120

180 =
32

푉2푚푎푥
        푉2푚푎푥 = 48V        )25/0(          169ص    

푈          )    25/0(    )ب = 1
2 × 0/02 × 0/82 = 6/4 × 10

3-
 퐽       )25/0    (푈 = 1

2 LI 2 

   5/1 
 
 
 
 

 20   جمع نمره      .الزم را در نظر بگیرید فاً براي پاسخ هاي درست دیگر نمرةهمکاران محترم با عرض سالم و خسته نباشید ، لط                        
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