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 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 سؤاالت                                 

بارم
 

1 دو ذره با بارهای ، مطابق شکل 1  4 2 و   6 11   2 اند.  از یکدیگر ثابت شده  2 1 ی در فاصله  6 11 

3 بردار نیروی الکتریکی وارد بر بار    2 وسط خط واصل دو ذره قرار گرفته است،   ی  را که در نقطه  6 11 

9   بنویسید.   ⃗  بر حسب بردار یکه  119    2

 2    

 

1 

 های خطوط میدان را ذکر کنید. الف( دو ویژگی از ویژگی 2

 اندازه( را رسم کنید. دوقطبی الکتریکی )دو بار ناهمنام و همب( خطوط میدان یک 

 گیرید؟ ای از آزمایش فارادی در الکتریسیته ساکن می ج( چه نتیجه

 از بار را رسم کنید.  د( نمودار تغییرات میدان الکتریکی بر حسب فاصله
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2   در میدان الکتریکی یکنواخت نشان داده شده در شکل، بار الکتریکی  3   ی  تا نقطه  ی  از نقطه  11 11 

 جایی محاسبه کنید.باررا در این جاب تغییر انرژی پتانسیل الکتریکیشود. جا می به جا
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کلید را باز رار دارد. ابتدا ـدار قـهای آن هوا است، در م مطابق شکل، خازنی که بین صفحه 4

 جدول زیر را در موردکنیم.  های خازن وارد می الکتریک بین صفحه ک دیـکرده و سپس ی

 پر کنید: "کاهش، افزایش و ثابت"های  کلمهاین خازن با  
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 2/0 الکتریکی را شرح دهید.فرو ریزش  2

( دو برابر مساحت 1( دارای طول، مقاومت و دمای یکسان هستند. اگر مساحت مقطع سیم )2( و )1الف( دو رسانای ) 6

 ( است؟1ی سیم ) ( چند برابر مقاومت ویژه2ی سیم ) ( باشد، مقاومت ویژه2مقطع سیم )

 ب( رئوستا را با رسم شکل شرح دهید.
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 )ریاضی(اهم است.  22متر مربع، برابر  1 11کیلومتر و سطح مقطع  2/12مقاومت الکتریکی یک سیم فلزی به طول  7

 ی این فلز را حساب کنید. الف( مقاومت ویژه

4   شود؟  برسد، مقاومت الکتریکی آن چند اهم می  121به   21ب( اگر دمای سیم از   11 3  1  

1 

 کنید:موارد زیر را تعریف  8

 مغناطیسج( مواد دیاالف( شیب مغناطیسی        ب( میدان مغناطیسی یکنواخت )با ذکر مثال(          
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 2از  1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

                                                                                            

  فیزیک نام درس:

 الحوائجیآقای باب نام دبیر:

 12/03/1397امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح   8  ساعت امتحان:

 دقیقه 100مدت امتحان : 

𝐸  1 2  111𝑁
𝐶

 

𝐴𝐵  4  11 2𝑚 

 میدان الکتریکی انرژی ذخیره شده اختالف پتانسیل بار الکتریکی ظرفیت

     

 



 نمره 20جمع بارم : 

ف
ردی

 
 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 سؤاالت           ادامه ی          

بارم
 

 داده شده است.  و   برای دو باتری     نمودار  9

 )تجربی( ها را با ذکر دلیل مقایسه کنید. و مقاومت درونی آننیروی محرکه 
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 رو:  در مدار شکل روبه 10

 )ویژه رشته ریاضی( چند ولت است؟  ی  الف( پتانسیل در نقطه

 )هر دو گروه( چند وات است؟ 2 ب( توان مصرف شده در مقاومت 

 رشته تجربی()ویژه  را تعریف کنید.      نیروی محرکه الکتریکی  ج(

 

1 

  بندیم و آنها را هر بار به ولتاژ  را یک بار به طور متوالی و یک بار به طور موازی به یکدیگر می  دو مقاومت مساوی  11

چقدر   2   متوالی به توان مصرف شده در حالت  1  کنیم. نسبت توان مصرف شده در حالت موازی  وصل می

 است؟ )با نوشتن رابطه(

1 

در هنگام عبور   ی الکترون، پروتون و نوترون با سرعت افقی و ثابت  سه ذره 12

 پیمایند.  ، مسیرهایی مطابق شکل می⃗⃗⃗ از میدان مغناطیسی درون سوی 

 گذاری کنید. ( را نام3( و )2( ، )1های ) الف( ذره

 کنند؟ ب( دو سیم حامل جریان همسو به هم چه نیرویی وارد می

 گیری نیروی وارد بر سیم حامل جریان ازهج( آزمایشی جهت اند

 درون میدان مغناطیسی طراحی کنید.     

2/2 

 رو مربوط به یک آهنربای الکتریکی است. شکل روبه 13

 دهد. قطب .......... آهنربا را نشان می  ...... و نقطه قطب ..  الف( نقطه 

 طول و جریان دور در واحد 400ای برابر با  ب( تعداد دورهای سیملوله

 باشد، بزرگی میدان مغناطیسی درون آمپر می 2/2عبوری از آن       

1  آن چند تسال است؟         12  11 7    
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 به   با ذکر دلیل تعیین کنید جهت جریان القایی در سیم الف(  14

 سمت راست است یا چپ؟        

 ب( اگر آهنربا را با سرعت بیشتری به سیملوله نزدیک کنیم، چه 

 شود؟ ی جریان ایجاد می تغییری در جهت و اندازه      

 کند و در مدت  متر مربع با زمان تغییر می سانتی 100ای شکل به مساحت  قاب دایرهمیدان مغناطیسی عمود بر یک ج( 

 ی القایی متوسط در حلقه چند ولت است؟ رسد. بزرگی نیروی محرکه تسال می 18/0تسال به  32/0ثانیه از  02/0     

2 

 است:   111   4  ، به صورت   ی جریان ـ زمان یک مولد جریان متناوب در  معادله 12

ی  مقدار جریان در لحظهب( ی این جریان چند ثانیه است؟                      دورهالف( 
1

211
 چقدر است؟  
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 1 یابد؟ علت این تغییرات در ولتاژ چیست؟ در خطوط انتقال برق، در کجای مسیر ولتاژ افزایش یا کاهش می 16

 2از  2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 2  9  119  
2  11 6  2  11 6

 1 1 2  3 6 
    7 2  3 6  3 6 

 ⃗   3 6 ⃗    

 کنند. ترند، میدان قویتر است، یکدیگر را قطع نمی الف( هر جا که خطوط متراکم 2

 ب( مطابق شکل کتاب درسی

 گردد. ج( بار داده شده به یک جسم رسانا در سطح خارجی آن توزیع می

 د( 

 

 

3     | |       

   9 6  11 12  

    2  11 11  1 2  111  4  11 2     181° 

 ماند. با بازکردن کلید بار خازن ثابت می 4 

 

 

 

ی الکتریکی توسط میدان  های ماده های اتم خازن آنقدر زیاد شود که تعدادی از الکتروناگر اختالف پتانسیل دو صفحه  2 

الکتریک ایجاد شود و باعث تخلیه خازن  رسانایی درون دیی خازن کنده شده، و مسیرهای  الکتریکی بین دو صفحه

 گردد. می
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 1   2   1  2 2   1   2   1
 1

 1
  2

 2

 2
 

 2

 1
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 الف( 

 مطابق متن کتاب درسیب( 
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 21    

12 1  113

11 1    2  11 8    

   1 1         21 1  4  11 3  111  31  

 الف( 

 ب( 

 

گیرد و امتداد آن با سطح افقی زمین زاویه  شیب مغناطیسی: قطب نما در بیشتر نقاط به طور افقی قرار نمیالف(  8

 گویند. میسازد که به آن زاویه شیب مغناطیسی  می

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی                 

 تهران 12ه آموزش و پرورش شهر تهران منطقاداره ی                

 /پسرانهدخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصیلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید       

 نام درس: فیزیک

 الحوائجیآقای باب نام دبیر:

    12/03/97: تاریخ امتحان

 / عصرصبح 8  ساعت امتحان:

 دقیقه 100 مدت امتحان:

𝐸 

𝑟 

 میدان الکتریکی انرژی ذخیره شده اختالف پتانسیل بار الکتریکی ظرفیت

 کاهش کاهش کاهش ثابت افزایش

 



 
 

ب( میدان مغناطیسی یکنواخت: در تمام نقاط آن جهت و اندازه میدان مغناطیسی یکسان باشد، مثل ناحیه بین  

 شکل یا سیملوله.   Cهای یک آهنربای  قطب

اند و حضور میدان  مواد دیامغناطیس: موادی مثل مس، نقره، سرب و بیسموت که ذاتاً فاقد خاصیت مغناطیسیج( 

 گردد. خارجی سبب القای دوقطبی مغناطیسی آنها در خالف سوی میدان خارجی میمغناطیسی 

 عرض از مبدأ نمودار       9

شیب نمودار          

10 

  
 

   
 

12
3  1

 3      2        6  

 الف(

2                                                                                                                                        ب(  2  32  18  

پایانه با دهد تا آنرا از پایانه با پتانسیل کمتر به  ج( کاری که منبع نیروی محرکه الکتریکی روی واحد بار مثبت انجام می

𝛆پتانسیل بیشتر ببرد.   
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1  موازی

2 سری 
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 الکترون   3نوترون    ـ    ذره  2پروتون    ـ   ذره  1الف( ذره  12

 ب( جاذبه )ربایش(

 ج( مطابق متن کتاب درسی
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   1
 

 
    12  11 7  
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 2 1  12  11 4  1 2  11 3  

  و   الف( 

 ب( 
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1  111  11 4     10
   1 17  

 الف( راست

 یابد تغییر ـ افزایش می بیب( 

 ج( 

12 
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 111    1 12  
1
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211
   4    111  

1
211

  4  

 الف( 

 ب( 

 دهند تا اتالف کمتری داشته باشیم.  در ابتدای مسیر ولتاژ را افزایش و در انتهای مسیر کاهش می 16

 امضاء:   الحوائجی سعید باب نام و نام خانوادگی مصحح :   02 جمع بارم :
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