نام درس :فیسیک

جمهوری اسالمی ایران
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

هقطع و رشته :یازدهن ریاضی

نام دبیر :زهره خلیقی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران
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دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد دوره دوم رسالت

شواره داوطلب............................... :

آزهوى پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 1981 -89

تعداد صفحه سؤال 4 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ امتحان1331/11 /15 :
ساعت امتحان 8 : 11 :صبح /عصر
مدت امتحان  111 :دقیقه

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

خاّای خالی سا تا کلوات هٌاػة پش کٌیذ:
الف) تعذ اص تواع دٍ گلَلِ تاسداس فلضی تا ٌّذػِ هـاتِ ،تاس الکتشیکی آى ّا  .......................تاس الکتشیکی قثل اص
تواع اػت.
1

ب) خْت هیذاى دس ّش ًقطِّ ،ن خْت تا ًیشٍی ٍاسد تش تاس  ............................دس آى ًقطِ اػت.
ج) دس تعادل الکتشٍػتاتیک هیذاى داخل سػاًای هٌضٍی  ....................اػت.

1/5

د) تا کاّؾ ٍلتاط دٍ ػش خاصى ظشفیت آى ..................................................
ُ) آهپش-ػاعت یکای  .......................اػت.
ٍ) اگش دس هذاس تک حلقًِ ،یشٍی هحشکِ ّا عکغ ّن تؼتِ ؿًَذ ،خشیاى  .................................هییاتذ.
دسػتی یا ًادسػتی ّش یک اص عثاسات صیش سا هـخص کٌیذ:
2

الف) دس عثَس اص هقاٍهت  Rدس خْت خشیاى ،پتاًؼیل تِ اًذاصُ  +IRافضایؾ هییاتذ).................(.
ب) دٍ خؼن کِ یکذیگش سا هیستایٌذ ،لضٍها داسای تاس ًاّوٌام ّؼتٌذ).....................( .

1

ج) خْت ًیشٍی ٍاسد تش رسُ تاسداس هٌفی اص طشف هیذاى ،خالف خْت هیذاى اػت)..............( .
د) ثاتت دیالکتشیک ،ثاتتی تذٍى یکاػت)................( .
گضیٌِ صحیح سا اًتخاب کٌیذ:
" )3-1تاس الکتشیکی کَاًتیذُ اػت" یعٌی:
3

ب) توام اخؼام تاس الکتشیکی داسًذ

الف) تاس الکتشیکی عذدی صحیح اػت
ج) تاس الکتشیکی خؼن هضشب صحیحی اص تاس پایِ اػت

د) یکای ثاتت کَلي چیؼت

0 /5

 )3-2ؿیة ًوَداس اختالف پتاًؼیل دٍ ػش هقاٍهت تش حؼة خشیاى تیاًگش چیؼت؟
الف) اًشطی رخیشُ ؿذُ

ب) هقاٍهت

ج) عکغ اًشطی رخیشُ ؿذُ

د) عکغ هقاٍهت

هفاّین صیش سا تعشیف کٌیذ:
الف) اصل پایؼتگی تاس الکتشیکی:

4

2/25

ب) قاًَى اّن :

ج) ًیشٍی هحشکِ الکتشیکی:

صفحه ی  1از 4

خْت گیشی هَلکَل ّای غیشقطثی(اتش الکتشًٍی ٍ ّؼتِ) تحت تاثیش هیذاى الکتشیکی صفحات خاصى تِ چِ ؿکل
اػت؟ (تا سػن ؿکل تَضیح دّیذ)
1

5

عَاهل هَثش دس هقاٍهت ٍیظُ خؼن سػاًا سا هـخص کٌیذ؟
0 /5

6

گضاسؽ ؿذُ اػت ،آیا ًتیدِ ایي

دس ًتیدِ یک آصهایؾ ،تاس الکتشیکی رسُ ای
آصهایؾ صحیح اػت؟ چشا؟

0/75

7

دٍتاس الکتشیکی

ٍ

دس فاصلِ  30ػاًتی هتشی اص ّن قشاس داسًذ ،تاس ػَم سا دس چِ فاصلِ ای اص تاس

قشاس دّین تا دس تعادل قشاس گیشد؟
1

8

دٍ گلَلِ تاسداس تا تاسّای یکؼاى هطاتق ؿکل تَػط دٍ ًخ خـک اتشیـوی آٍیختِ ؿذُ اًذ ،اگش خشم ّش گلَلِ 10
گشم تاؿذ تاس ّش گلَلِ چٌذ هیکشٍ کَلي اػت؟

1/5

9

صفحه ی  2از 4

دٍ تاس ًقطِ ای هطاتق ؿکل دس دٍ ًقطِ  C ٍ Bقشاس داسًذ .هیذاى الکتشیکی تشآیٌذ دس ًقطِ  Aسا تشحؼة تشداس یکِ تِ
دػت آٍسیذ ٍ خْت ایي تشداس سا هـخص کٌیذ:
1/5

10

هطاتق ؿکل صیش ،تاس
 Cخاتدا هیکٌین .اگش

سا دس هیذاى الکتشیکی تکٌَاخت

اص ًقطِ  Aتِ  ٍ Bػپغ تِ

تاؿذ( ABتش  BCعوَد اػت) ،هطلَتؼت :

ٍ

الف) کاس هیذاى دس خاتدایی اص چٌذ طٍل اػت؟
ب) تغییش پتاًؼیل الکتشیکی دس ایي خاتدایی سا تیاتیذ؟
1/5

11

اختالف پتاًؼیل تیي دٍ صفحِ یک خاصى سا اص ٍ 20لت تِ ٍ 28لت هیشػاًین .اگش تا ایي کاس تاس الکتشیکی خاصى 10
هیکشٍکَلي افضایؾ یاتذ ،ظشفیت خاصى سا هحاػثِ کٌیذ؟
0/75

12

خاصًی سا تِ دٍ ػش یک تاتشی تا ٍلتاط  Vهیثٌذین ٍ ،پغ اص تاسداس ؿذى آى سا اص تاتشی خذا هیکٌین .اگش دس ایي حالت
فاصلِ تیي صفحات خاصى سا دٍ تشاتش ،هؼاحت صفحات سا ؿؾ تشاتش کٌین .اًشطی ٍ ظشفیت خاصى ّشیک چٌذ تشاتش
هیـًَذ؟
1

13

صفحه ی  3از 4

الکتشٍى دس هذت یک دقیقِ اص هقطع ػین هؼی عثَس هیکٌٌذ،

دس اثش عثَس خشیاى الکتشیکی ،تعذاد

ؿذت خشیاى هتَػط عثَسی اص ػین سا تِ دػت آٍسیذ( .

)
1

14

ٍ ػطح هقطع

هقاٍهت الکتشیکی یک ػین تِ طَل

دس دهای صفش دسخِ ػاًتیگشاد تشاتش

اّن اػت.
الف) هقاٍهت ٍیظُ ایي ػین سا هحاػثِ کٌیذ:
ب) اگش دهای ػین اص صفش تِ  50دسخِ تشػذ ،هقاٍهت الکتشیکی آى چٌذ اّن هیؿَد؟
1/25

15

دس هذاس صیش ّش یک اص ٍلت ػٌحّای

ٍ

چٌذ ٍلت سا ًـاى هیدٌّذ؟

1/5

16

دس ؿکل صیش ؿذت خشیاًی کِ آهپشػٌح ًـاى هیدّذ تشاتش اػت تا  2آهپشً .یشٍ هحشکِ

17

سا هحاػثِ کٌیذ:

1/5

صفحه ی  4از 4

جمع بارم  21 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :فيسیک یازدهن ریاضی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبير :زهره خليقی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد دوره دومرسالت

کليد

تاریخ اهتحاى1981/10 / 11 :

سؤاالت پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 81-89

ساعت اهتحاى 9 :صبح /عصر
هدت اهتحاى 110 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

الف) ًصف هدوَع ب) ثاتت هیهاًذ /تغییش ًویکٌذ ج) هثثت

2

الف) غلط ب) غلط ج) صحیح د) صحیح

3

 )3-1ج

د) تاس الکتشیکی

ٍ) کاّؾ

ُ) صفش

 )3-2ب

الف) خوع خثشی تاسّای الکتشیکی دس یک دػتگاُ هٌضٍی ثاتت اػت ،تِ عثاست دیگش تاس الکتشیکی ًِ تِ ٍخَد هیآیذ ٍ
ًِ اص تیي هیشٍد ،تٌْا هیتَاًذ اص خؼوی تِ خؼن دیگش هٌتقل ؿَد.
4

ب) دس دهای ثاتت ًؼثت اختالف پتاًؼیل دٍػش سػاًا تِ خشیاى عثَسی اص آى هقذاسی ثاتت اػت
ج) هقذاس کاسی کِ تَػط هٌثع ًیشٍ هحشکِ سٍی تاس ٍاحذ تاس الکتشیکی هثثت اًدام هیؿَد تا آى سا اص پتاًؼیل کوتش تِ
پتاًؼل تیـتش هٌتقل کٌذ.

5

اتشالکتشًٍی تِ ػوت صفحِ هثثت ٍ ّؼتِ تِ ػوت صفحِ هٌفی هٌتقل هیؿَد

6

دها ٍ خٌغ خؼن

7

تاس الکتشیکی گضاسؽ ؿذُ کوتش اص تاس پایِ اػت ٍ طثق اصل کَاًتیذگی کوتش اص تاس پایِ اهکاى پزیش ًیؼت

8
دس  20ػاًتی هتشی اص تاس  2دس تعادل قشاس هیگیشد.
9
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⃗

⃗
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17

جمع بارم 21:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :زهره خلیقی

امضاء:

