
 مدیریت آموزش و پرورش آبادان مهر آموزشگاه

 دبیرستان غیردولتی بهجت

 درس: فیزیک  آزمون ریاضیرشته:  پایه : یازدهم ۱۴۰۰ -۱۴۰۱سال تحصیلی    
 ۱۴۰۱ /۸/۳شنبه    تاریخ : یکروز  صبح۸ساعت شروع :   دقیقه ۱۰۰مدت امتحان :  امتحان نوبت : دوم

 نام و نام خانوادگی: :   صندلیشماره  نام دبیر: صادقپور
 بارم  صفحه تایپ شده است. ۲سؤال و در  ۱۸دانش آموزان عزیز: تعداد سؤاالت  ردیف

 درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر را مشخص كنید. ۱

 ( نادرست      درست ) .فروریزش الکتریکی دربیشترمواقع باعث سوختن خازن می گرددالف( 

 (نادرست      )درست   دما ، افزایش می یابد. رساناها با افزایش مقاومت ویژه نیمب( 

 (نادرست      )درست با افزایش شعاع پیچه ، میدان مغناطیس در مركز پیچه افزایش می یابد.  پ(

 (نادرست      )درست . پدیدة خود القاوري در اثر تغییر جریان الکتریکی در سیم پیچ ایجاد می گردد  ت(

۱ 

 از داخل پرانتز عبارت درست را انتخاب كنید. ۲

۱فاصله میان دوبارالکتریکی ذره اي ، نیروي الکتریکی بین آن ها )  با نصف شدنالف( 
۴

 برابر( می شود.۴ –برابر 

 جریان الکتریکی( است. –ساعت یکاي )بارالکتریکی  -آمپر ب(

 می ربایند( –سو ، یکدیگر را ) می رانند  و موازي با جریان هاي الکتریکی غیرهمدو سیم راست پ( 

 خودالقاوري ( می توان انرژي را از یک سیم پیچ به سیم پیچ دیگرمنتقل كرد. – مبدل براساس ) ت(

۱ 

 ۱ چگونه می توانید دو میلة مشابه یکی آهن و دیگري آهنربا را فقط به كمک اثري كه برهم  می گذارند شناسایی كرد. ۳

 ۱ كنید كه به كمک آن میدان مغناطیسی اطرا ف  یک سیم حامل جریان  را نشان دهید.آزمایشی طرح  ۴

5 

 
 

75/. 

 ۱ مقاومت ترمیستورچیست ؟ از آن به چه منظوري در مدار استفاده می شود؟ 6

7 
 
 

میکروكولن در یک میدان الکتریکی  یکنواخت ، معلق و به حال  +۴۰گرم با بار الکتریکی  5ذره اي بارداري به جرم 

𝑔ساكن است. بزرگی و جهت میدان الکتریکی را تعیین كنید .  = ۱۰ 𝑁

𝑘𝑔
 

5/۱ 

 .دیكن فیرا تعر ریز یکیزیو اصطالحات ف میمفاه ۸

                   (  قانون لنزب                        دیود( الف   

۱ 

۱۰ 
 
 

از یک دیگر قرار دارند. فضاي بین دو صفحه از ماده اي با     mm۲در فاصلة  cm۱۰دوصفحة مربعی شکل به ضلع 

 پر شده است  5ضریب دي الکتریک 

°𝜀 الف (  ظرفیت خازن حاصل را محاسبه كنید. = 9 × ۱۰−۱۲ 𝑐۲

𝑁.𝑚۲ 

 الکتریکی در آن ذخیره می شود؟ ولت وصل كنیم چه مقدار انرژي ۲۰ب( اگر این خازن را به اختالف پتانسیل 

 

 

5/۱ 



 

 بارم دوم ةصفح ردیف

  دو مورد اضافی است( "B"مربوط است؟) ازستون  "B "به كدام عبارت در ستون " A "هریک از عبارت هاي ستون  ۱۱

 B ستون Aستون 
 حوزه مغناطیسی الف( 

 ب ( فرو مغناطیس سخت  

 پارامغناطیس  پ(  

 ت ( دیامغناطیس 

 مغناطیس نرموث( فر 

 

 ( كاتوره اي۱

 قسمتی از فرومغناطیس( ۲

 ( سرب۳

 ( پالتین۴

 ( تسال5

 ( كبالت خالص6

 ( فوالد 7
 

 

۲5/۱ 

 را بیان كنید. bو  aمقاومت معادل بین نقاط  ۱۲

 b                                    a                       اهم می باشند(                                   ۱۲)مقاومت ها یکسان و برابر        

5/۱ 

 𝑟۱             𝜀۱    با توجه به مدار روبرو تعیین كنید:                                                                                              ۱۳

 الف( جریان مدار

 𝜺۱                                                                                                                                            Rب( توان مصرفی مولد 

(𝜀۱ = 6 𝒗 و𝑟۱ = ۱ 𝛀   و𝑹 = ۳ 𝛀 و𝜀۲ = 9 𝒗 و𝑟۲ = ۱ 𝛀) 

                                                                                                                                              𝜀۲      𝑟۲ 

5/۱ 

۳ذره اي باردار با سرعت  ۱۴ × ۱۰6 𝑚

𝑠
 در حركت است   G۱۰مطابق شکل در یک میدان مغناطیسی یکنواختی به بزرگی  

6اگر بزرگی نیروي الکترومغناطیسی وارد برآن  × ۱۰−۱۲
𝑁  .و جهت آن درونسو باشد 

                 B                                      qالف ( نوع بارذره چیست؟                                                                                            

 دازه بار ذره را محاسبه كنید.ب ( ان 

                                                                                                                                                                         V 

5/۱ 

 75/۰ است . ضریب خود القاوري آن را حساب كنید. mJ ۴۰. برابر/A 5 انرژي ذخیره شده در القاگري در اثر عبور جریان ۱5

س ۱6 سطح   5۰𝑐𝑚۲احت حلقه اي به م سی یکنواخت به گونه اي قرار دارد كه خط هاي میدان بر در یک میدان مغناطی

سی در بازة زمانی   یابد ، اندازة   افزایش    ۰/۲۸𝑇به     ۰/۱۸𝑇از      ۰/۰۱𝑠حلقه عمودند. اگر بزرگی میدان مغناطی

 نیروي محركة القایی متوسط ایجاد شده در حلقه را محاسبه كنید.

5/۱ 

    Bدر میدان مغناطیسی برونسو  𝒍در شکل روبرو با حركت سیم   ۱7

 را بیابید.)با ذكردلیل( 𝒍جهت جریان القایی در سیم   

 

75/. 

. ثانیه است و نمودار آن را بر حسب زمان /۰۴آمپر و دوره آن  5آن معادله جریان متناوبی را بنویسید كه بیشینة  

 رسم كنید.

5/۱ 

 ۲۰ «والسالم» 



 مدیریت آموزش و پرورش آبادان نامهپاسخ

 دبیرستان غیردولتی بهجت

 درس: فیزیک  آزمون ریاضیرشته:  پایه : یازدهم ۱۴۰۰ -۱۴۰۱سال تحصیلی    
 ۱۴۰۱ /۸/۳شنبه    تاریخ : یکروز  صبح۸ساعت شروع :   دقیقه ۱۰۰مدت امتحان :  امتحان نوبت : دوم

 نام و نام خانوادگی: :   صندلیشماره  نام دبیر: صادقپور
 بارم  صفحه تایپ شده است. ۲سؤال و در  ۱۸دانش آموزان عزیز: تعداد سؤاالت  ردیف

 ./۲۵هر مورد                           درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر را مشخص كنید. ۱

 ( نادرست       درست) .فروریزش الکتریکی دربیشترمواقع باعث سوختن خازن می گرددالف( 

 (نادرست      )درست   دما ، افزایش می یابد. رساناها با افزایش مقاومت ویژه نیمب( 

 (نادرست      )درست با افزایش شعاع پیچه ، میدان مغناطیس در مركز پیچه افزایش می یابد.  پ(

 (نادرست       درست). پدیدة خود القاوري در اثر تغییر جریان الکتریکی در سیم پیچ ایجاد می گردد  ت(

۱ 

 ./۲۵هر مورد                                 از داخل پرانتز عبارت درست را انتخاب كنید. ۲

۱فاصله میان دوبارالکتریکی ذره اي ، نیروي الکتریکی بین آن ها )  با نصف شدنالف( 
۴

 ( می شود.برابر۴ –برابر 

 جریان الکتریکی( است. – بارالکتریکیساعت یکاي ) -آمپر ب(

 می ربایند( –می رانند سو ، یکدیگر را )  و موازي با جریان هاي الکتریکی غیرهمدو سیم راست پ( 

 خودالقاوري ( می توان انرژي را از یک سیم پیچ به سیم پیچ دیگرمنتقل كرد. –  مبدلبراساس ) ت(

۱ 

 چگونه می توانید دو میلة مشابه یکی آهن و دیگري آهنربا را فقط به كمک اثري كه برهم  می گذارند شناسایی كرد. ۳
. واگرخوب جذب نشد میله یک آهن و /۵یک آهنربا و میله دو آهن است میله یک را به وسط میله دو نزدیک می کنیم اگرخوب جذب شد میله 

 ./۵میله دو آهنربا است. 

۱ 

 كنید كه به كمک آن میدان مغناطیسی اطرا ف  یک سیم حامل جریان  را نشان دهید.آزمایشی طرح  ۴
در اطراف سیم میدان مغناطیسی به صورت . /۲۵و از آن جریان الکتریکی عبور دهیم . . /۲۵ عبور دهیم ایی را از وسط مقو اه سیم راستی هرگ

 ./۲۵.  می توان خطوط دایره ای اطراف سیم را نشان داد میدان مغناطیسی به کمک براده های آهن و عقربه  ./۲۵ بوجود می آید. دایره ای

۱ 

۵ 

 
 . بیرون/۲۵                                   . پایین                            /۲۵                                      .باال                  /۲۵                               

7۵/. 

 ۱ ./۵  از آن به چه منظوري در مدار استفاده می شود؟         0/۵ مقاومت ترمیستورچیست ؟ 6

7 
 

میکروكولن در یک میدان الکتریکی  یکنواخت ، معلق و به حال ساكن  +۴۰گرم با بار الکتریکی  ۵ذره اي بارداري به جرم 

𝑔 است. بزرگی و جهت میدان الکتریکی را تعیین كنید .  = ۱۰ 𝑁

𝑘𝑔
     ۱     𝑬 =

𝑭

|𝒒|
=

𝒎𝒈

|𝒒|
=

۵×۱۰−۳
×۱۰

۴۰×۱۰−6 = ۱۲۵۰ 𝑵

𝑪
                                                                                                                0/۵  و به پایینر          

۵/۱ 

 .دیكن فیرا تعر ریز یکیزیو اصطالحات ف میمفاه ۸

              0/۵     (  قانون لنزب                     0/۵   دیود( الف   

۱ 

۱۰ 
 
 

از یک دیگر قرار دارند. فضاي بین دو صفحه از ماده اي با ضریب دي     mm۲در فاصلة  cm۱۰دوصفحة مربعی شکل به ضلع 

𝑐                                     الف                                     پر شده است ۵الکتریک  =
𝜀°𝐾𝐴

𝑑
=

9×۱۰−۱۲
×۵×۰/۰۱

۰/۰۰۲
= ۲۲۵ × ۱۰−۱۲

𝐹   ۵/. 

𝑼                ب          الف (  ظرفیت خازن حاصل را محاسبه كنید.  =
۱
۲

𝑪𝑽۲ =
۱
۲

× ۲۲۵ × ۱0−۱۲ × ۲0۲ = ۴۵ × ۱0−۹𝐽۵/. 

  𝜀° = 9 × ۱۰−۱۲ 𝑐۲

𝑁.𝑚۲ 

 الکتریکی در آن ذخیره می شود؟ ولت وصل كنیم چه مقدار انرژي ۲۰ب( اگر این خازن را به اختالف پتانسیل 

 

۵/۱ 



 

 بارم دوم ةصفح ردیف

                  دو مورد اضافی است( "B"مربوط است؟) ازستون  "B "به كدام عبارت در ستون " A "هریک از عبارت هاي ستون  ۱۱

 ./۲۵هر مورد 

 B ستون Aستون 
 ۲                              حوزه مغناطیسی الف( 

 7                          ب ( فرو مغناطیس سخت 

 ۴                                      پارامغناطیس  پ(  

 ۳                                        ت ( دیامغناطیس 

 6                                مغناطیس نرموث( فر 

 

 ( كاتوره اي۱

 قسمتی از فرومغناطیس( ۲

 ( سرب۳

 ( پالتین۴

 ( تسال۵

 ( كبالت خالص6

 ( فوالد 7
 

 

۲۵/۱ 

𝑅     ./7۵       را بیان كنید. bو  aمقاومت معادل بین نقاط  ۱۲ = ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ = 36 Ω 

۱   ./7۵(اهم می باشند ۱۲ابر رمقاومت ها یکسان و ب)  

𝑅𝑒𝑞
=

۱

۱۲
+

۱

۱۲
+

۱

۱۲
→ 𝑅𝑒𝑞 = 9Ω        b                                    a 

۵/۱ 

 𝑟۱             𝜀۱                                           با توجه به مدار روبرو تعیین كنید:                                                                          ۱۳

𝐼                                 الف( جریان مدار =
𝜀

𝑅+𝑟
=

۳

۳+۲
= ۰/6 𝐴 ۷۵/. 

 𝜺۱                                                                                                                                            Rب( توان مصرفی مولد 
(𝜀۱ = 6 𝒗 و𝑟۱ = ۱ 𝛀   و𝑹 = ۳ 𝛀 و𝜀۲ = 9 𝒗 و𝑟۲ = ۱ 𝛀) 

                  𝑃 = 𝜀۱𝐼 + 𝐼۲𝑟۱ = 6 × ۰/6 − ۰/۳6 × ۱ = ۳/۲۴ 𝑊   ۷۵/.                                  𝑟۲     𝜀۲ 

۵/۱ 

۳ذره اي باردار با سرعت  ۱۴ × ۱۰6 𝑚

𝑠
 در حركت است   G۱۰مطابق شکل در یک میدان مغناطیسی یکنواختی به بزرگی  

6اگر بزرگی نیروي الکترومغناطیسی وارد برآن  × ۱۰−۱۲
𝑁  .و جهت آن درونسو باشد 

                 B                                      q                                                                                                       ./۵بار منفی  الف ( نوع بارذره چیست؟     

  دازه بار ذره را محاسبه كنید.ب ( ان 

          V   B   sin۹۰ = |𝑞| × ۳ × 1۰
۶ × 1۰ × 1۰

−4 × 1 = 6 × 1۰
−1۲

  𝐹 = |𝑞|   7۵/.                                           V 
                                                                 𝒒 = −۲ × ۱۰−9

𝒄      ۲۵/.                                                                                                                                                                      

۵/۱ 

 است . ضریب خود القاوري آن را حساب كنید. mJ ۴۰. برابر/A ۵ انرژي ذخیره شده در القاگري در اثر عبور جریان ۱۵

                                                                 ۲۵/۰    𝑳 = ۰/۳۲𝑯                        𝑼 =
۱

۲
𝑳𝑰۲ =

۱

۲
× 𝐋 × ۰/۲۵ = ۴۰ × ۱۰−۳  ۵/. 

7۵/۰ 

در یک میدان مغناطیسی یکنواخت به گونه اي قرار دارد كه خط هاي میدان برسطح حلقه عمودند. اگر بزرگی   ۵۰𝑐𝑚۲احت حلقه اي به مس ۱6

یابد ، اندازة نیروي محركة القایی متوسط ایجاد شده در حلقه   افزایش    ۰/۲۸𝑇به     ۰/۱۸𝑇از      ۰/۰۱𝑠میدان مغناطیسی در بازة زمانی  

𝜙∆       ./7۵                                                   را محاسبه كنید. == ∆𝐵 × 𝐴 × 𝑐𝑜𝑠۰ = ۰/1 × 5۰ × 1۰
−4 × 1 = ۵ × 1۰

−4𝑤𝑏 

                                                                                      7۵/.                                  𝜀 ̅ = −𝑁
∆𝜙

∆𝑡
= −1

5×1۰
−4

۰/۰1
=     ولت۰/۰5+

۵/۱ 

    Bدر میدان مغناطیسی برونسو  𝒍در شکل روبرو با حركت سیم   ۱7

 را بیابید.)با ذكردلیل( 𝒍جهت جریان القایی در سیم   

 در نتیجه میدان القایی به نحویی بوجود می آید۰/ ۲۵ یابدافزایش می  مدار شارعبوری از با حرکت میله

                                                                                                                                 ./۲۵ ونسو می گردد.بریعنی میدان القایی مخالف  با میدان ار مخالفت می کند ش تا با افزایش 

 ./۲۵ عقربه های ساعت است. ان القایی هم جهتو جری داخل میدان القایی به سمت 

7۵/. 

 . ثانیه است و نمودار آن را بر حسب زمان رسم كنید./۰۴آمپر و دوره آن  ۵آن معادله جریان متناوبی را بنویسید كه بیشینة  

I(A)                                                      

  t(s)                                   ۵                          𝐼 = ۵𝑠𝑖𝑛
۲𝜋

۰/۰4
𝑡              𝐼 = 𝐼𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖𝑛

۲ 𝜋

𝑇
𝑡 

        ۰۴/۰                     

۵/۱ 

 

۲۰ 


