
 بسمه تعالی

 مازندراناداره کل آموزش و پرورش استان                                                                        

 2صفحات:تعداد                                  شهرستان رامسر مدیریت آموزش و پرورش                                                   1شماره صفحه:

 1/3/1401تاریخ  امتحان:                                              رشته تحصیلی: تجربی                                                                   2: فیزیک درس نام

 دقیقه 90مدت امتحان:                                                      نیکانغیر دولتی  دبیرستان                 نام دانش آموز:                                       

 بارم شرح سوال ردیف

1 

 درست یا نادرستی جمالت را تعیین کنید
 الف( نیروی  بین دو بار الکتریکی با مجذور فاصله بین آنها رابطه عکس دارد.

 ی یکنواخت رها شود در جهت میدان الکتریکی حرکت می کند.ب( اگر بار مثبت در یک میدان الکتریک
 پ( اگر خازن پر شده ای به باتری متصل باشد، بار الکتریکی آن ثابت می ماند.

 ت( با افزایش فاصله بین صفحات خازن؛ ظرفیت آن کاهش می یابد.

1 

2 

 .دهید پاسخ زیر سواالت به مقابل شکل به توجه با

 یابد؟ می افزایش منفی الکتریکی بار پتانسیل یانرژ مسیر درکدام( الف

 است؟ صفر دار بار ذره روز شده انجان کار مسیر کدام در( ب

 .کنید مقایسه هم با را D و C و Bو A نقاط پتانسیل( پ
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3 

cqدر شکل مقابل نیروی ورد بر بار  23   چند نیوتن و در کدام جهت است؟ 

                                 cq 21                             cq 12                         cq 23                                    
 

 سانتی متر 10سانتی متر                                         20                                                                                      
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4 

 BوAجابجا می شود. اگر انرژی پتانسیل الکتریکی ذره در نقاط Bتا Aاز نقطه C3در یک میدان الکتریکی بار

J5104به ترتیب   وJ5105 (باشد، اختالف  پتانسیل الکتریکی بین  دو نقطهAB VV   چند ولت )

 ؟است

1 

5 

 پاسخ دهید

 را نام ببرید. عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی رسانا در دمای ثابت

 د؟را تعریف کنی نیروی محرکه

 : را بیان کنید. قانون اهم
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 الکترون از مدار عبور می کند.20105در مدت یک دقیقه و بیست ثانیه تعداد 

 الف( جریان الکتریکی آن چندآمپر می شود؟

 اهم باشد، ولتاژ دو سر آن چند ولت می شود؟ 5ب( اگر مقاومت آن 
 

1 

7 

 در مدار روبرو ،

 جریان کل مدار چند آمپر است؟

 چند ولت است ؟ 1اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر مولد

 چند وات است؟2توان خروجی مولد
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8 

 

 در مدار شکل روبرو:

 است؟ اهم چند مدار معادل مقاومت( الف

 لت باشد، ولتاژمقاومتو 60 اهمی برابر 30ب( اگر ولتاژ مقاومت 

  اهمی را حساب کنید. 6 
 

1 

9 

 درجای خالی عبارت مناسب بنویسید

 موازی ..................................... سیم لوله است ،میدان مغناطیسی  داخل سیم لوله( الف

 ........ استرایج ترین روش برای تغییر شار مغناطیسی در حلقه،.................................( ب

 یکدیگر را می رانند. .........................................دو سیم موازی؛ بلند با جریان های  (پ

75/0 

10 
 مفاهیم زیر را تعریف کنید.

 قانو لنز                                                                           قانون القای فاراده
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11 

 علت انتخاب خود را توضیح دهید. در شکل مقابل نوع بار ذره را تعیین کنید.
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12 

 با توجه به قانون لنز جهت جریان القاییالف( در شکل زیر

 را در هر حلقه تعیین کنید. 

 

 

 
 ب( در شکل مقابل با توجه به جهت جریان در حلقه، جهت حرکت آهن ربا را تعیین کنید

 

 

2 

13 

گرم را به کمک میدان  02/0سانتی متر و جرم  20واهیم قطعه ای سیم بسیار نازک حامل جریان به طول می خ

)میدان  . گاوس است، معلق نگه داریم،حداقل جریان و جهت آن را تعیین کنید./5مغناطیسی زمین که بزرگی آن 

 مغناطیسی زمین را درون سو در نظر بگیرید(
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14 
آمپری از آن عبور  10سانتی متر است.این سیم لوله را به مولد وصل کرده تا جریان  4قه و طول حل 20سیم لوله شامل 

 کند.میدان داخل سیم لوله چند تسال می شود؟
1 

15 
وبر تغییر کند، بار  1/0حلقه به اندازه  500اهم و تعداد  2اگر شار مغناطیسی عبوری از یک پیچه با مقاومت الکتریکی 

 ایی چند کولن است؟جابجا شده الق
1 

16 

tIبه صورت  می گذردهانری  2/0سیم لوله با القاوری جریان متناوبی که از یک  4022 sin است. 

 جریان بیشینه دراین سیم لوله چقدر است؟الف(

 ب( بیشترین انرژی ذخیره شده در سیم لوله چند ژول می شود؟

 حظهرا در ل درسیم لوله ب( جریان عبوری از 
160

1
 ثانیه حساب کنید.
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 درجانی. باشید سربلند و موفق










