
 

 

 
 
 
 

 2از  1صفحه 

 آزمون تشریحی 
 نام و نام خانوادگی:

  دقیقه 100مدت آزمون:    کالس:   مدرسه:
 ریاضیرشته:   یازدهم: پایه   2فیزیک : نام درس

 2 از1 صفحه

 تاریخ آزمون: 

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

 باشد. می.................. است که بار آن مضرب صحیحی از .................. الف) بار الکتریکی کمیتی 
 شود. وارد می یرون.................. آن بر  که به موجبب) میدان الکتریکی خاصیتی از فضاست 

 دارد................... پ) ظرفیت خازن با فاصله دو صفحه از هم رابطه 
است................... بر کولن معادل  ت) نیوتن

25/1 

 (نیازي به ذکر روابط ریاضی نیست)را به دقت شرح دهید. زیر هر یک از مفاهیم  2
ب) فروریزش الکتریکی   الف) اختالف پتانسیل الکتریکی 

5/1 

 .اجسام را نام ببرید و روش مناسب براي باردار کردن جسم رسانا را شرح دهید باردار کردنسه روش  3
 

5/1 

هاي الکتروسـکوپ   کنیم که ورقه میدهیم و مشاهده  یک میله را به کالهک یک الکتروسکوپ بدون بار تماس می 4
 ؟ توان گفت چه می. در مورد بار این میله شوند باز می

 

5/0 

 بر بیشینه ولتاژ تحمل خازن دارد؟  تأثیريقرار دادن دي الکتریک بین صفحات خازن چه  5
 

5/0 

ـ  کرةبا بار منفی مجاور سه  پالستیکیاي مطابق شکل میله 6 را از  A کـرة رار دارد. در همـین حالـت ابتـدا    فلزي ق
را بـه   Cو  A ،Bهاي کنیم. بار کرهرا از هم جدا می Bو  Cهاي کنیم و پس از دور کردن میله، کره مجموعه جدا می

 ترتیب از راست به چپ بنویسید.
 
 
 

5/1 

qاي سه بار نقطه 7 q q C1 2 3 چنـد   q1مثلث شکل زیر قرار دارنـد. نیـروي وارد بـر بـار      رأسدر سه  10

N.m(kنیوتون است؟  )
C

29
29 10 
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AM(تعیـین کنیـد.    Mنقطـۀ  در شکل مقابل، بزرگی و جهت میدان الکتریکی برایند را در  8 BM cm30  و
Aq C5  وBq C20( 
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 2از  2صفحه 

 آزمون تشریحی 

 2 از 2 صفحه دقیقه 100مدت آزمون:     ریاضی 2فیزیک آزمون: 

بارم سؤال ردیف
Nدر میدان الکتریکی به بزرگی  C2اي با بار الکتریکی  رو ذره مطابق شکل روبه 9

C
و  Bنقطـۀ  به  Aنقطۀ از  510

BCشود ( جا می جابه Cنقطۀ سپس به  cm4  وAB cm3( 
 الف) بزرگی نیروي الکتریکی وارد بر ذره چقدر است؟

 چند ژول است؟ Cنقطۀ تا  Aنقطۀ ب) کار میدان الکتریکی در انتقال بار از 
 را محاسبه کنید. Cو  Bو همچنین نقاط  Bو  Aپ) اختالف پتانسیل بین نقاط 

 

2 

 صـفحۀ منفی بـه   صفحۀبار الکتریکی را از  C4است. براي این که  q1و بار الکتریکی آن  F8ظرفیت خازنی  10
 چند میکروکولن است؟ q1انرژي مصرف کنیم،  J5مثبت انتقال دهیم، باید 

2 

 جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 11
 .گویند می.................. در میدان الکتریکی درون یک رسانی فلزي  ها الکترونالف) به  سرعت متوسط شارش 

 برقرار است. .................. رابطه  Vو  Iاهمی بین  مقاومتب) در 
 هستند . اي پیچهنوعی مقاومت .................. و .................. پ) 

1 

 75/0.الکتریکی را تعریف کنید محرکهنیرو  12
 75/0 .) را بیان نماییدلقهحقانون اب (قاعده انشع 13
سـطح   ،گذرد. اگر این سیم رسانا را از دستگاهی بگذرانیم تا بـدون تغییـر جـرم    می A2از یک سیم رسانا جریان  14

اختالف پتانسیل، چند برابر حالت عبور کند، باید  A2مقطع آن نصف شود، براي اینکه از سیم حاصل همان جریان 
 اول دو سر سیم اعمال شود؟

1 

kضریب دمایی مقاومت یک رسانا  15
3 15 سلسیوس و چگونه تغییر دهیم  ۀدرجاست. دماي رسانا را در چند  10

 اش، افزایش یابد؟مقاومت اولیه %25تا مقاومت آن 

75/0 

 چند ولت است؟ (پتانسیل زمین را صفر فرض کنید) A ۀنقطر شکل زیر پتانسیل الف) د 16
 را محاسبه کنید. 2و  1هاي  ب) اختالف پتانسیل دو سر باتري
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465کربنی زیر قطعۀ مقاومت  17 را  cو  a، bهـاي   اهم است. با توجه به کدهاي رنگی در جدول زیر، رنگ حلقـه  10
 مقدار تلرانس این مقاومت چقدر است؟ تعیین کنید.

 نارنجی زرد سبز آبی رنگ
 3 4 5 6 کد
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