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  انصافاً آزمون خوب بود، نه؟ ! سالم و خسته نباشید

در رشته ریاضی از مبحث فیزیک حالت جامـد     . بندي سؤاالت است    نظر من، بودجه    تنها ایرادي که به آزمون وارد است به         
 ریاضی، است یا از مبحث دنیامیک در رشته  سؤالی طرح نشده و در ضمن از فصل امواج الکترومغناطیس فقط یک سؤال طرح شده              

بیشتر حوصله ) اندازه ثابت پالنک به(کنیم یک مقدار بسیار ناچیز       طّراحان بزرگوار و عزیز، خواهش می     . تعداد سؤاالت کافی نیست   
  .خرج دهید به

  .اري سؤاالت مطرح شده جدید بودنددر مبحث مربوط به الکتریسیته ساکن و ج
  

  : رشته تجربی215 و 214سؤال 
آموزان،  فیزیک برخالف انتظار عموم همکاران و دانش     ـ   کنکور سراسري سال گذشته در رشته ریاضی       که در   با توجه به این     

  . رود که در سال جاري از این مبحث سؤال مطرح شود بود انتظار می  مطرح نشدهRCسؤالی از مدار 
هـا بررسـی    که مدار پس از شـارژ خـازن    باید دقت کنید با توجه به این     RCدر یک بیان کلی براي حل مسائل مدارهاي           

  : شود در نتیجه می
طور متوالی وصل باشد چون پس از شارژ، از خازن            اگر خازنی با مقاومتی به     -1

کند در نتیجه از مقاومت متوالی بـا آن نیـز جریـان عبـور       جریان عبور نمی  
Vي  نکرده طبق رابطه RI−جاي مقاومت سیم قرار دهید  ولتاژ دو سر مقاومت صفر بوده و به . 

  

 باشد چون پس از شارژ، از آن        شاخه اصلی مدار  اگر خازنی در     -2
کند در نتیجه از کل مدار جریانی عبور نکـرده      جریان عبور نمی  

دهیم و در نتیجـه تمـام         ها سیم قرار می     جاي تمام مقاومت    و به 
اند بدون     متصل شده  ها  طور موازي به مقاومت     ی که به  های  خازن
 :شوند بار می

  

  
  
  

ــد    ــده مانن ــازن شارژش ــه خ ــد ک ــت کنی دق
ــت ــده ول ــان  ســنج ای آل اســت و از آن جری
  . گذرد نمی
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