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  مشهد مقدس6اداره آموزش و پرورش ناحیه  فیزیک سواالت امتحان درس :

 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم                                            

 1400خرداد 

 دبیرستان دخترانه امام حسین )ع( :آموزشگاه نام 

 صبح  9ساعت شروع :  01/03/1400تاریخ امتحان :  ریاضی رشته تحصیلی:  یازدهم : تحصیلی پایه   نوبت دومامتحان 

 دقیقه 120مدت امتحان:  3تعدادصفحات :  16 تعداد سواالت: شماره صندلی :   نام ونام خانوادگی : 

 بارم  سواالت شماره 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید:  1

 مفهوم شار مغناطیسی و واحد آن: 

 اهم: قانون 

1 

 جاهای خالی را با کلمه مناسب پُر کنید.  2

 شود.  ها .................. میی بین آننبرابر کنیم نیروی کول 4الف( اگر فاصله دو ذره را 

 باشد. ها می.................. آن acهای  مزیت مهم مبدل ازب( 

 آن .................. است.ج( اگر سطح جسمی عمود بر میدان مغناطیسی آن قرار گیرد شار 

 باشد. می Sبه  Nد( جهت میدان مغناطیسی در .................. آهنربا از قطب 

 های مخالف داشته باشیم دو سیم یکدیگر را .................. . هـ( اگر دو سیم رسانای موازی بلند با جریان

 تر است. ............... باشد میدان بزرگز( در اطراف یک جسم رسانای باردار هر چه خطوط میدان ...

 گیرد. آن به سمت .................. زمین قرار می Nای را از وسط آویزان کنیم قطب  و( اگر یک آهنربای میله 

75/1 

𝑞1دو بار   3 = −4μc    و𝑞2 = 16μc    در فاصلهcm20    3قرار دارند بارq    را کجا قرار دهیم تا نیروی وارد بر

𝑘)ها صفر شود؟ آن = 9×109 𝑁𝑚2

𝐶2 ) 

5/1 

 شود. جا میآزادانه جابه -V20پتانسیل  ای بانقطهتا  -V50را از نقطه با پتانسیل  -μc12 بار الکتریکی  4

 کند؟  الف( انرژی پتانسیل الکتریکی چه اندازه و چگونه تغییر می

 شود؟ب( باتوجه به قانون پایستگی انرژی پتانسیل بار الکتریکی به چه نوع انرژی تبدیل می

1 

سنج نشان  تلرا افزایش دهیم عددی که و   Rرو اگر مقاومت متغیره  در موارد روبه 5

 کند؟ دهد، چه تغییری میمی

 

 

75/0 

 باتوجه به شکل مقابل مطلوب است:  6

  الف( جریان کل مدار؟

 ب( جریان عبوری از هر شاخه؟

 ؟  εج( توان اتالفی مولد 

 سر باتری؟ د( اختالف پتانسیل دو

 دقیقه؟  3در مدت  2Rهـ( مقدار انرژی مصرفی مقاومت 

5/2 



کلید   7 که  زمانی  مقابل  شکل  عدد    Kدر  آمپرسنج  است  نشان   2باز  را 

 دهد.  دهد اگر کلید بسته شود آمپرسنج چه عددی را نشان میمی

 

 

 

 

1 

 رو : در مدار شکل روبه 8

 چند ولت است؟ Aالف( پتانسیل نقطه 

 چند ولت است؟ 2Rب( توان مصرف شده در مقاومت 

 

 
 

25/1 

 رو بنویسید. های روبهترین دریافت خود را از شکلمناسب 9

 
 

1 

  =T2/0B+ مطابق شکل وارد محیطی که میدان الکتریکی یکنواخت و میدان مغناطیسی  μc5   ای بارذره 10

𝑉دارد با سرعت   = 5×104  𝑚 

𝑠
شود اندازه میدان الکتریکی چقدر باشد تا ذره بدون انحراف خارج  وارد می  

 نشود.  

 

 

 

 
 

25/1 

عمود است با زمان   2cm200ای به مساحت  میدان مغناطیسی بین یک آهنربای الکتریکی که بر سطح حلقه 11

کند. نیروی محرکه تغییر میرو به باال    T31/0رو به پایین به    T25 /0از    56/0کند که در مدت  تغییر می

 القائی متوسط را بیابید؟ 

 

25/1 

 جهت جریان القائی در هر شکل را بنویسید.   12

 
 

 

75/0 



 

 

 

 های زیر کمیت مجهول را مشخص کنید؟در هر یک از شکل 13

 الف( 

 

 ب(

 

 پ(
 

 

 

75/0 

با سرعت    g600پروتونی به جرم   14
 𝑚 

𝑠
شود اگر اندازه بار می  mT4به طور عمود وارد میدان مغناطیسی    100  

𝑞آن  = 60μc  :باشد 

 الف( اندازه نیروی مغناطیسی

 گیرد را بیابید. ب( اندازه شتابی که بار در میدان می

25/1 

به طول   15 پیچه  m6سیمی  به شکل  به قطر  را  از آن جریان  در می  cm20ای مسطح  و  آمپر عبور   2آوریم 

 محاسبه کنید.   دهیم. بزرگی میدان مغناطیسی را در مرکز پیچهمی

 

1 

 رو نمودار جریان متناوب نشان داده شده است.  در شکل روبه 16

 الف( دور تناوب       

 ب( معادله جریان

𝑡ج( اندازه جریان در لحظه   =
1

600
 را بیابید.  

 

 

 

2 

نمره نهایی پس ازرسیدگی به   نام و نام خانوادگی دبیر تصحیح و نمره گذاری

 اعتراضات 

نام و نام خانوادگی 

 مصحح/دبیر

  با حروف با عدد   با حروف با عدد 

 امضاء :   

 

 امضاء :   


