
 

 
 آمادگی نیمسال اول تشریحی  نام و نام خانوادگی

  دقیقه 90مدت آزمون:    کالس:   مدرسه:
 4 از 1 صفحه  ریاضیرشته:   دهمیاز: پایه   2 فیزیک: نام درس

  طراح: 

 نمره 1 بارم:   1سوال 
 مفاهیم زیر را تعریف کنید.
 ) 5/0الف) فروریزش الکتریکی (

 
 )5/0ب) قانون اهم (

 
 نمره 5/1 بارم: 2سوال 

 پاسخ صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
 بودن بار ـ پایستگی بار) مجموع بارهاي الکتریکی در یک دستگاه منزوي ثابت است.آ) طبق اصل (کوانتیده 

 شود. اي، نیروي الکتریکی بین آنها (نصف ـ چهار برابر) می بین دو بار الکتریکی نقطهفاصلۀ ب) با نصف شدن 
 پ) آمپر ـ ساعت یکاي (بار الکتریکی ـ شدت جریان الکتریکی) است.

 اي) است. هاي (ترکیبی ـ پیچه ومتت) رئوستا از نوع مقا
 یابد. رسانا با کاهش دما (افزایش ـ کاهش) می ث) مقاومت یک نیم
 یک رساناي (اهمی ـ غیراهمی) است. (LED)ج) دیود نورگسیل 

 نمره 1بارم:  3سوال
بنویسـید.   Aمربوط است. آن را داخل پرانتز جلوي هر جمله در ستون  Bهاي ستون  به یکی از عبارت Aهاي ستون  هریک از جمله

 سه عبارت اضافی است) B(در ستون 
A B

 اي متغیر است. (                ) ) مقاومت پیچه1
 ) یکاي آن ولت بر متر است. (                )2
 ) شود. (                ) با افزایش شدت نور از مقاومت آن کاسته می3
 دهد. (                ) ) هرگاه در مدار قرار بگیرد، جریان را تنها از یک سو عبور می4

 الف) بار الکتریکی 
 ب) مقاومت الکتریکی

 پ) پتانسیومتر
 ت) میدان الکتریکی

 یستورمث) تر
 ج) دیود

 LDRچ)
  

 نمره 5/1بارم:  4 سوال
 نادرستدرست درستی و نادرستی جمالت زیر را تعیین کنید.

   ها در خازن، کاهش حداکثر ولتاژ قابل تحمل خازن است.  الکتریک الف) اثر دیگر حضور دي
   یکی در صنعت، القاي بار الکتریکی است.پاشی الکتروستات ب) اساس کار رنگ

  شود. پ) هرگاه ولتاژ سر خازن دو برابر شود، ظرفیت آن نصف می
  گر اصل کوانتیدگی بار الکتریکی است. یلیکان بیانمت) آزمایش قطره روغن 

  زات در دماي ثابت برقرار است.  ث) قانون اهم فقط براي فل
qج) اگر  q1   کند. وارد می q1بر  q2تر از نیرویی است که  کند، بزرگ وارد می q2بر  q1باشد، نیرویی که  ،2



 

 

 

آزمون آمادگی نیمسال اول تشریحی 
 4 از 2 صفحه دقیقه 90مدت آزمون: 2فیزیک آزمون: 

 نمره 25/1بارم:  5سوال 
به دو سؤال زیر پاسخ دهید. که مربوط به یک رسانا است، آ) با توجه به شکل مقابل 
 را مقایسه کنید. Bو  A) چگالی سطحی نقاط

 
 را مقایسه کنید. Bو  A) پتانسیل نقاط 2
 
 

 )75/0(ب) جدول زیر را کامل کنید. 
 کاربرد نام وسیله

  ) دیود نورگسیل1
 (LDR)) مقاومت نوري 2
   یستورم) تر3

 نمره 25/1 بارم: 6سوال 

75گیري کنیم. ( آ) آزمایشی طراحی کنید که به کمک آن بتوانیم مقاومت درونی یک باتري را اندازه

عکـس  رابطـۀ  میدان و فاصله از بار با هـم  اندازة کش آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد  اندوگراف، شمع و خطب) به کمک یک و
 )5/0دارند. (

 
 

 نمره 25/1 بارم: 7 سوال
کنیم. اگر در این حالت یک دي الکتریـک بـا    یک خازن با دي الکتریک هوا را با یک مولد شارژ کرده و سپس آن را از مولد جدا می

هاي جدول زیر چگونه تغییر خواهند کرد؟ (جدول را با کلمـات افـزایش ـ کـاهش ـ ثابـت         وارد صفحات آن کنیم، کمیت kضریب 
 تکمیل کنید.)
انــرژي ذخیــره شــده در  بار الکتریکی خازن اختالف پتانسیل دو سر خازن ظرفیت خازن

 خازن
ــین  میــدان الکتریکــی ب

 صفحات خازن
      

 نمره 1بارم:  8 سوال
 )25/0آ) با توجه به جدول الکتریسیته مالشی (سري تریبو الکتریک) کدام گزینه درست است؟ (

 کنند. یکدیگر را جذب می Cو  Dیکدیگر را دفع و  Aو  Bمالش دهیم،  Dرا با  Cو  Bرا با  A) اگر 1
 کنند. یکدیگر را دفع می Cو  Dیکدیگر را جذب و  Aو  Bمالش دهیم،  Dرا با  Cو  Bرا با  A) اگر 2
 کنند. یکدیگر را جذب می Bو  Aیکدیگر را دفع و  Cو  Dمالش دهیم،  Dرا با  Bو  Cرا با  A) اگر 3
 کنند. نیز یکدیگر را دفع می Bو  Aیکدیگر را دفع و  Cو  Dمالش دهیم،  Dرا با  Bو  Cرا با  A) اگر 4

/ب) بار جسمی  nc4 105است. اگر تعـداد   8  )75/0الکتـرون بـه جسـم بـدهیم، بـار آن چنـد نـانو کـولن خواهـد شـد؟ (           10

/(e C)191 6 10 
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  آزمون آمادگی نیمسال اول تشریحی 
 4 از 3 صفحه دقیقه 90مدت آزمون:      2فیزیک آزمون: 

 نمره 75/1بارم:  9 سوال
qآ) دو بار  C1 qو  9 C2 هاي الکتریکی  اي روي این محور برایند میدان قرار دارند. در چه نقطه xمطابق شکل روي محور  4

 )75/0حاصل از دو بار صفر است؟ (
q C2 9

10 0

q C1 4

110
x(cm)

 
 نمره) 1بنویسید. ( jjو  iiرا برحسب بردارهاي  q3ب) در شکل مقابل برایند نیروهاي وارد بر بار 

q C2 2
q C3 4

q C1 4

cm3

cm4

 
 نمره 1بارم:  10 سوال

NEدر یک میدان یکنواخت به بزرگی  Aنقطۀ با توجه به شکل مقابل یک پروتون از 
C

32 mبـا سـرعت    10
s

42 پرتـاب   10

p شود؟ جایی متوقف می متر جابه یلیشود. پس از چند م می / p /(q C , m kg)19 271 6 10 1 6 10 

A

 نمره 1بارم:  11 سوال
Cدر شکل مقابل یک الکترون مسیر  B A خالی جدول را با کلمات مثبت، منفی و صفر پر کنید.هاي  کند. خانه را طی می 

EE
B C

A

 نادیم راکریسم
یکیرتکلا

 لیسناتپ فالتخا
یکیرتکلا

 يژرنا رییغت
یکیرتکلا لیسناتپ

A B

B C

 
 نمره 1بارم:  12 سوال

صـفحۀ  منفی این خازن جدا کرده و به صفحۀ + بار الکتریکی را از mc3است. اگر  qمیکروفاراد و بار الکتریکی آن  12ظرفیت خازنی 
/اندازة مثبت منتقل کنیم، انرژي ذخیره شده در خازن به  J8  را محاسبه کنید. qشود.  زیاد می 0

 
 

E

ی



 

 

    
آزمون آمادگی نیمسال اول تشریحی 

 4 از 4 صفحه دقیقه 90مدت آزمون: 2فیزیک آزمون: 

 نمره 1بارم:  13 سوال
را رسم کنید و به دلخواه بردار میدان  qو  qدو ویژگی خطوط میدان الکتریکی را نام ببرید. خطوط میدان الکتریکی اطراف بار 

 در یک نقطه اطراف این بارها را رسم نمایید.
 
 

 نمره 1بارم:  14 سوال
 است، به سؤاالت زیر پاسخ دهید. Bو  Aبا توجه به نمودار که مربوط به دو مقاومت 

 آ) دو رسانا اهمی هستند یا غیراهمی؟
 

 ؟Bبیشتر است یا  Aب) با استدالل مشخص کنید که در دماي ثابت مقاومت 
 

 نمره 1بارم:  15 سوال
 با توجه به مدار شکل مقابل به سؤاالت پاسخ دهید. 

 دهد؟  آمپرمتر چه عددي را نشان میآ) 
 
 

 دهد، چند ولت است؟ متر نشان می ب) عددي که ولت
 
 

 نمره 5/1بارم:  16 سوال
/در مدار شکل زیر اختالف پتانسیل دو سر المپ  V4 5/و مقاومت آن  0 چـه تعـداد الکتـرون از المـپ      s160است. در مـدت   0

 گذرد؟  می
K

پمال
 

 نمره 1بارم:  17 سوال
Tشده است. اگـر در دمـاي   استفاده  mm23و سطح مقطع  cm2در یک المنت اجاق برقی از سیمی به طول  C0 مقاومـت   320

m315آن برابر ویژة  آن ویژة باشد و ضریب دمایی مقاومت  10
k

3 12 چقـدر   C420باشد، مقاومت سیم در دماي  10
 است؟
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