
 

  

 
   نام و نام خانوادگی:

 : آزمونتاریخ دقیقه 75مدت آزمون:  کالس: مدرسه:
 2از  1صفحه   ریاضیرشته:  یازدهم: پایه فیزیک: نام درس

 بارم سؤال ردیف
 جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  1

 الف) هر یک آمپر ـ ساعت برابر ......... کولن است.
 ب) جریان الکتریکی کمیتی ......... است.

 بستگی دارد.و ......... یک رساناي اهمی به ......... ویژة ج) مقاومت 
 یابد. یک نیمه رسانا با افزایش دما ......... میویژة د) مقاومت 

 الکتریکی ......... و معادل با ......... است.محرکۀ هـ) یکاي نیروي 
 حلقه بیان دیگري از قانون ......... است.قاعدة و) 

 یابد. شود، مقاومت درونی آن ......... می ز) وقتی یک باتري فرسوده می
ح) الکترونی عمود بر خطوط میدان مغناطیسـی زمـین بـه سـمت بـاال در حرکـت اسـت. در ایـن صـورت نیـروي           

 الکترومغناطیسی وارد بر آن به سمت ......... است.
با میـدان مغناطیسـی    سیمزاویۀ ط) نیروي وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی هنگامی بیشینه است که 

 ......... درجه باشد.
وارد بـر آن   الکترومغناطیسـی کند. در این صورت نیروي  حامل جریان حرکت میپیچۀ در راستاي محور ي) الکترونی 

 ......... است.

3 

 هاي زیر را تعیین کنید.  درستی یا نادرستی عبارت 2
  یابد.   افزایش میبار پتانسیل الکتریکی انرژي الف) اگر در یک مدار، در جهت جریان از مقاومتی عبور کنیم، 

غلط   صحیح            
آن در سوي مخالف هـم باشـد، جهـت جریـان را     محرکۀ ب) اگر در مداري دو مولد وجود داشته باشد و جهت نیروي 

غلط  صحیح      دارد.  يتر کوچک کند که مقاومت درونی مولدي تعیین می
هـاي مـدار    حلقه شدت جریان در تمام قسـمت  توان نتیجه گرفت که در یک مدار تک میج) از قانون پایستگی انرژي 

غلط  صحیح           یکسان است. 
غلط  صحیح   شود.  ها تقسیم می مقاومتاندازة در اتصال موازي، شدت جریان به نسبت عکس د) 

 توان نتیجه گرفت که ذره ساکن است.   بارداري از طرف میدان مغناطیسی نیرویی وارد شود، میذرة هـ) اگر بر 
غلط  صحیح            

غلط  صحیح   و) هر چه جرم سیم بیشتر باشد، نیروي الکترومغناطیسی وارد بر آن بیشتر است. 
 غلط  صحیح      ربایند.  میسو یکدیگر را  هاي هم دو سیم راست حامل جریانز) 

 دهند.  تري را نشان می آل عدد کوچک آل باشند، هر دو نسبت به حالت ایده سنج و آمپرسنج غیر ایده ح) اگر ولت
 غلط  صحیح            
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 براي مدار نشان داده شده مطلوب است:  3
 الف) توان خروجی باتري

 .R2ب) توان مصرفی در مقاومت 
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باسمه تعالی  

   
   نام و نام خانوادگی:

 آزمونتاریخ دقیقه 75مدت آزمون:  کالس: مدرسه:
 2از  2صفحه   ریاضیرشته:  یازدهم: پایه فیزیک: نام درس

 بارم سؤال ردیف
نمودار اختالف پتانسیل دو سر یک مولد نسبت به جریان عبوري از آن مطابق شکل زیر است. با عبور چـه جریـانی از    4

 شود؟   مولد، اختالف پتانسیل دو سر آن صفر می
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nشعاع سطح مقطعش  ،هرگاه سیمی را از ابزاري گذرانده به طوري که با ثابت ماندن جرم آن 5
برابـر شـود، مقاومـت     1

 الکتریکی آن چند برابر خواهد شد؟ 

2 

 نمودار تغییرات توان مفید یک مولد برحسب شدت جریان گرفته شده از آن مطابق شکل مقابل است.  6
 مولد چند ولت است؟محرکۀ الف) نیروي 

 ب) مقاومت درونی مولد را حساب کنید. 
 
 

2 

 چقدر است؟  Bو  Aباشد، اختالف پتانسیل بین نقاط  W48برابر  R2در مدار شکل زیر اگر توان مصرفی در مقاومت  7
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زاویۀ در راستایی قرار دارد که با جهت میدان  G500یک سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی یکنواختی به بزرگی  8
m13باشد، بزرگی نیروي مغناطیسی وارد بر  A10سازد. اگر جریان عبوري از سیم  می 45 از این سیم را محاسبه  2

 نمایید.  
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/پروتونی با تندي  9
m
s

63 4 در حرکت است، در حالی که جهت  mT10اندازة درون میدان مغناطیسی یکنواختی به  10
 سازد. می 30زاویۀ حرکت پروتون با جهت میدان 

 نیروي الکترومغناطیسی وارد بر ذره را حساب کنید.اندازة الف) 
 ب) اگر تنها این نیرو بر پروتون وارد شود، شتاب پروتون چقدر است؟  

/(بار پروتون  C191 6 /و جرم آن  10 kg271 7  است.) 10
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