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 ًام ٍ ًام خاًَادگي:

 الف ـ ب :مالع 

 تجشتيسؿتِ : 

 2فیضیل  دسع:

 تاػوِ تؼالي

 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػتاى یضد اداسُ مل

 دٍپشٍسؽ ًاحیِ  ٍآهَصؽ  هذیشیت

 )دٍسُ دٍم( حضرت امام حسين )ع( رانه دختدبيرستان 

  :اهتحاىتاسیخ 

 دقیقِ   45   هذت پاػخگَیي:

   20 تؼذاد ػؤال:

 3 تؼذاد صفحات:
 

 

 تاس النتشیني یل جؼن تاسداستشحؼة مَلي تاؿذ ؟  مذام یل اص گضیٌِ ّاي صیش ًوي تَاى -1

1 ) 51046 /  2 ) /  180 8 10 3 ) /  203 2 10 4 ) 51061 / 
 

جاتِ جا ؿَد ماس ًیشٍي النتشیني ............................. ٍ تا حشمت النتشٍى  Cتا  Bاص تا تَجِ تِ خطَط هیذاى النتشیني اگش پشٍتَى  -2

 اًشطي پتاًؼیل النتشیني ......................... Dتا  Aاص ًقطِ 

 هٌفي ـ افضایؾ هي یاتذ (1

 هي یاتذ هٌفي ـ ماّؾ (2

 صفش ـ افضایؾ هي یاتذ( 3

 هي یاتذ صفش ـ ماّؾ (4
 

 ذ هَسد اص ػثاسات صیش صحیح اػت؟چٌ -3

 الف( آهپشػاػت یناي تاسالنتشیني اػت ٍ هؼادل یل مَلي اػت. 

ؿَد ٍ ًیشٍي جارتِ تش دافؼِ آى مٌذ، ّن ًیشٍي جارتِ ٍ ّن ًیشٍي دافؼِ ایجاد هيب( ٍقتي مِ جؼن تاسداس، جؼن خٌثي سا جزب هي

 مٌذ. غلثِ هي

 َع تاس تؼتگي ًذاسد.ج( تغییش اًشطي پتاًؼیل النتشیني تِ ً

 مٌٌذ.  هیذاى النتشیني اص پتاًؼیل تیـتش تِ پتاًؼیل موتش اػت ٍ خطَط هیذاى ّن دیگش سا قطغ ًويخطَط ت( 

 تشاتش هي ؿَد.2تشاتش مٌین هقاٍهت آى 2سا   ٍهت اّوي ث( اگش دس دهاي ثاتت اختالف پتاًؼیل دٍ ػش هقا

1)1 2)2  3)3  4)4  
 

)هطاتق ؿنل تاس -4 q )  دس یل هیذاى ینٌَاخت اتتذا اصA  ِتB ِهٌتقل ٍ ػپغ تِ ًقطC   ِهیشػذ. پتاًؼیل النتشیني دس ایي جاتـ

 جایي چگًَِ تغییش هي مٌذ

 اتتذا ماّؾ ٍ ػپغ افضایؾ (1

  اتتذا افضایؾ ٍ ػپغ ماّؾ (2

  ّوَاسُ افضایؾ هي یاتذ (3

 ّوَاسُ ماّؾ هي یاتذ( 4
 

12اسالنتشیني ّن ًام دٍ ت -5 q,q ِيداسین مِ دس فاصلr  ًیشٍيF دسصذ اص تاس اٍلي ماّؾ دادُ ٍ تاس دٍهي  75مٌٌذ، تِ ّن ٍاسد هي

 تاقي تواًذ Fيشٍي تیي دٍ تاس ّواى اًذاصُدسصذ افضایؾ هي دّین. فاصلِ تیي دٍ تاس سا چٌذ دسصذ ٍ چگًَِ تغییش دّین تا ًی 96سا 

 دسصذ افضایؾ 70( 4 دسصذ ماّؾ 70( 3 دسصذ افضایؾ 30( 2  دسصذ ماّؾ 30 (1
 

 ؟ًیشٍیي ٍاسد ًـَد q4تا تش تاسچٌذ هینشٍمَلي تاؿذ q3دس ؿنل هقاتل تاس -6

1 )6 

2 )3 

3 )3- 

4 )6- 

 
 
 

 



 

 

qدٍتاس النتشیني  -7 c,q c    2 112 هیذاى دٍتاس النتشیني اًذاصُ  q2دس چٌذ ػاًتي هتشي تاس ػاًتي هتشي اص ینذیگش قشاس  24دس فاصلِ  3

  تشاتش هیـَد؟ نتاّ
 

1 )8 2) 11 3 )14  4 )16 

 

qتاس النتشیني ًقطِ اي  هطاتق ؿنل صیش ػِ -8 ,q ,q3 2 qدس ػِ ساع هشتغ ثاتت ؿذُ اًذ.1 , q3 تاسّاي هثثت ّؼتٌذ. ػالهت  1

qتاسّاي ,q4  دس حال تؼادل تاؿذ؟q4تِ تشتیة چگًَِ هیتَاًٌذ تاؿٌذ، تا تاس  2

 ی ـ عالمتش مهم نیستمنف (1

 عالمتش مهم نیست ـ مثبت( 2

 مثبت ـ عالمتش مهم نیست( 3

 منفی ـ الزاما منفی( 4

 

 q3)ًیشٍي خالص ٍاسد تش تاس Fًیَتَى تاؿذ تضسگي ًیشٍي 24ٍاسد هي مٌذ تشاتش  q3تِ تاسq1هطاتق ؿنل اگش اًذاصُ ًیشٍیي مِ تاس  -9

 ( چٌذ ًیَتَى اػت؟

1)  42 

2 )31 

3 )48 

4 )51 

 

هینشٍمَلي تیي دٍ صفحِ هَاصي تاسداس مِ تضسگي هیذاى  1هیلي گشم ٍ تاس النتشیني  4هطاتق ؿنل رسُ تاسداسي تِ جشم  -10

پاییٌي سّا هي مٌین. رسُ تا چِ تٌذي تش  ػاًتي هتشي صفحِ 8ًیَتَى تش مَلي اػت سا دس فاصلِ  200النتشیني تیي صفحات آى 

 صشف ًظش ؿَد( اثش گشاًؾتشخَسد هي مٌذ؟)اص اتالف اًشطي ٍ حؼة هتش تش ثاًیِ تِ صفحِ پاییٌي 

1 )2 

2 )2 2 

3) 2 3  

4 )4 
 

 گشم تاؿذ 10ٍ دس حال تؼادل اػت. اگش جشم رسُ تاسداس دس هیذاى النتشیني ینٌَاخت تیي صفحات هطاتق ؿنل هؼلق  c5تاس -11

d؟چٌذ هیلیوتش اػتm
g

s

 
 

 
210 

1) 21 

2 )11 

3 )25 

4 )15 

 

24اگش هؼاحت هـتشك صفحات یل خاصى -12 cm  فاصلِ تیي آًْا ٍcm2 صـَستینِ رشفیـت خـاصى    تاؿذ؛ دسpf36             ،تاؿـذ

النتشیل آى مذام اػت؟ )ثاتت دي
2

2
12109

m.N

C) 

1 )16 2 )4 3 )2 4 )1 

 
گش تقشیثاً ّوِ ایي اًشطي دس هذت رخیشُ مشدُ اػت. ا f4، دس یل خاصىV3هذاس یل فالؽ ػناػي، اًشطي سا تا ٍلتاط  -13

ms4 ؟اػت ٍات تخلیِ ؿَد تَاى هتَػط خشٍجي فالؽ چٌذ 

1)1111 2 )1751 3 )9111 4 )4511 

 
 



 

 

 

هینشٍطٍل تِ اًشطي رخیشُ ؿذُ دس خاصى افضٍدُ  90دسصذ افضایؾ هي یاتذ ٍ دس اثش آى،  25هینشٍفاساد،  5تاس خاصًي تِ رشفیت  -14

 هي ؿَد. ٍلتاط اٍلیِ خاصى چٌذ ٍلت تَدُ اػت؟

1 )8 2 )5/12 3 )21 4 )25 
 

هطاتق ؿنل خاصًي تاسداس تِ دٍ ػش یل ٍلت ػٌج هتصل اػت اگش فاصلِ تیي صفحات سا دٍ تشاتش مٌین، هیذاى النتشیني تیي  -15

 ............. تشاتش ٍ ػذد ٍلت ػٌج ........................تشاتش هي ؿَد.صفحات ....................تشاتش ٍ اًشطي دخیشُ ؿذُ دس اى ................

 5/1ـ  5/1ـ 1( 1

 2ـ  2ـ  1( 2

 5/1ـ  5/1ـ  5/1( 3

 2ـ  2ـ  5/1( 4

 
 
 

)VI(ًوَداس -16   تشاي دٍ سػاًاي اّويA,B    هطاتق ؿنل اػت. هقاٍهـت النتشینـي سػـاًايA,18     ِاػـت، ٍقتـي مـ

  هتصل مٌین، جشیاى ػثَسي اص آى چٌذ آهپش اػت؟)دها ثاتت فشض ؿَدV(24 )(سا تِ اختالف پتاًؼیل  Bسػاًاي

1 )18/1 

2 )14/1 

3 )12/1 

4)11/1 

 
 
 

ٍلـت ٍصـل ؿـَد، جشیـاى                        5/2تغ ّشگـاُ تـِ هَلـذي تـا اخـتالف پتاًؼـیل       هتشهشهیلي 1هتش ٍ ػطح هقطغ  1ػیوي تِ طَل  -17

 گزسد. هقاٍهت ٍیظُ آى ػین چٌذ اّن هتش اػت؟  آهپش اص آى هي 5النتشیني 

1 )715   2 )71  3 )615   4 )61  
 

آهپش تاؿذ صهاى تخلیِ تاس النتشیني   25تشاتش ABمَلي اػت. اگش ؿذت جشیاى هتَػط دس ػین 5/0تاس النتشیني مشُ سػاًا هقاتل  -18

 ٍ جْت حشمت النتشٍى تِ تشتیة ...............

 

تشاتش قطش  B،2ٍ قطشهقطغ ػین B، دٍ تشاتشA اّن اػت. اگش هقاٍهت ٍیظُ 200تشاتش Aتشاتش ٍ هقاٍهت ػین A  ٍBدٍ ػین  طَل -19

 چٌذ اّن اػت؟ Bتاؿذ، هقاٍهت  A هقطغ

1)5/12 2)51  3)11  4)25  
 

تشاتـش مٌـین هقـاٍهتؾ     3اػت. دس حجن ثاتت ٍ دهاي هؼیي اگش ؿؼاع هقطغ آى سا  Rهقاٍهت النتشیني یل ػین دس دهاي هؼیي  -20

  هي ؿَد؟   Rچٌذ تشاتش

1) 1
27

 2 )27 3 )81 4) 1
81

  

 

 
 موفق و مؤید باشيد.
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