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بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

کالُک ىیهَ با بار ىثبت را بَ  اشت. ٍُگاىیکَ یک αبا بار ىٍفی برابر کتروشکّپزاویَ بیً وركَ ُای یک ان 1

 ُایی ذانت چَطّد. در ایً غّرت  ىی β انکتروشکّپ ٌزدیک ىی کٍیو، در ٌِایت زاویَ بیً وركَ ُا برابر

 .؟ با ذکر عهترخ دُص  βوα برای زاویَ بیً ىيکً اشت 
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و  ىظابَ دو گهّنَ در نّنَ ای بصون اغعکاک  ىعابق طکم 2

كرار دارٌص ظّری  یکصان بار گرم و 250ُای  بَ حرم     و  ٌارشاٌا

و گهّنَ باالیی  ىتر در ذال تعادل اٌص شاٌتی 6در فاغهَ  کَ دو گهّنَ

 ىعهق ىاٌصه اشت.

 انف( بار ُر گهّنَ چلصر اشت؟

  دُص؟ چرا؟ ب( ٌیروشٍج چَ عصدی را ٌظان ىی

2 

 چٍص ىیکروکّنً اشت؟   برابر غفر اشت. بار    در طکم ىلابم برایٍص ٌیروُای انکتریکی وارد بر بار  3
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 رشو را ىیصان سعّط ُا، طکم از یک ُر در 4

 .کٍیص

 باردار رشاٌای غفرَ ىلابم کَ ىثبت ای ذره بار( آ

 .اشت گرفتَ كرار ىٍفی بار با

 رشاٌای غفرَ ىلابم کَ سٍثی رشاٌای کره( ب

 .اشت گرفتَ كرار ىٍفی بار با باردار
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حابخا کٍیو  Bتا  Aانکتروٌی را از اگر دُص.  طکم روبرو سعّط ىیصان انکتریکی را در كصيتی از فضا ٌظان ىی 5

 ىلایصَ کٍیص. Bو  Aبرای ٌلاط 

          و        انف( 

           و        ب( 

          و        پ( 

   تا   ىیصان در حابخایی از   عالىت ت( 
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 2از 1صفحه ی 

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

 دهن ریاضی و تجربییاز هقطع و رشته:

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

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1398 -99سال تحصیلی  اولترم  هیاىآزهوى 

 (2فیسیک )نام درس: 

 خانم سرابی نام دبیر:

 08/1398/ 25 امتحان:  تاریخ

 ظهر صبح/ 12:  45  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

 

 

 

 



  نمره 15جمع بارم : 

   ٌلعَ) زیر، شعّح ُو پتاٌصیم با ٌلاط ىظشع طصه را روی سعّط ىیصان انکتریکی رشو کٍیصدر طکم  6

 .(اشت ٌزدیکتر ىثبت بار بَ   ٌلعَ و ىٍػف عيّد روی

 

1 

 bو  a یدو ٌلعَ  ًیب میپتاٌص ىتػم و باردار ُصتٍص. اگر استالف یّنصىرشاٌا بَ غفرَ و ددر طکم روبَ رو  7

 ىررکَ ىّنص چٍص ونت اشت؟ یرویونت باطص، ٌ 15و 
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و سٍثی کَ روی پایَ عایلی كرار دارد، بیً در طکم روبرو، حصو رشاٌای ىٍزوی  8

 دارد.دو غفرَ رشاٌای باردار ىّازی، در تعادل انکترواشتاتیکی كرار 

 آ( ىیصان انکتریکی سانع درون حصو رشاٌا چلصر اشت؟

 را با یکصیگر ىلایصَ کٍیص.   ،   و  ب( پتاٌصیم انکتریکی ٌلاط 

 

 اشت؟ چگٌَّ   ،   و    ٌلاط در حصو شعد روی انکتریکی ىیصان حِت( پ
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⁄  را در ىیصان انکتریکی یکٍّاست         ىعابق طکم زیر، بار  9     
 

 
تا   ٌشصت از ٌلعَ  

⁄       حابَ حا ىی کٍیو. اگر  و شپس تا ٌلعَ   ٌلعَ  ⁄       و   باطص، ىعهّب    

 اشت:

 . انف( ٌیروی انکتریکی وارد بر بار 

 

 ب( کاری کَ ٌیروی انکتریکی در ایً حابَ حایی اٌخام ىی دُص،

 

 در ایً حابَ حایی.  پ( تغییر اٌرژی پتاٌصیم انکتریکی بار 

 

2 

انکتروٌی در ایً فضا رُا طصه و تٍِا ٌیروی  در ٌلعَ ای از فضا ىیصان انکتریکی سارحی یکٍّاستی وحّد دارد. 10

 ُای زیر پاشز دُیص. باطص. بَ پرشض وارد بر آن از ظرف ىیصان انکتریکی سارحی یکٍّاست ىی

 ٌیروی وارد بر آن از ظرف ىیصان کصام اشت؟انف( حِت 

 کٍص؟ ب( اٌرژی پتاٌصیم انکتریکی آن چگٌَّ تغییر ىی

 رود یا برعکس؟ پ( انکترون ٍُگام ذرکت از پتاٌصیم بیظتر بَ پتاٌصیم کيتر ىی
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 2از 2صفحه ی 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

α و   طٌّص ( بار انکتروشکّپ بیظتر از بار ىیهَ باطص، وركَ ُای آن بَ ُو ٌزدیک ىی1ذانت 1  β   

طٌّص. پس  ( بار انکتروشکّپ کيتر از بار ىیهَ باطص، در ابتصا وركَ ُای آن بَ ُو ٌزدیک و شپس دور ىی2ذانت

α تّاٌص: زاویَ بیً وركَ ُا ىی  β    یاα  β   یاα  β  .باطص 

 ٌيره(5/1)
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 ىعهق اشت ٌیروی وزن گهّنَ با ٌیروی انکتریکی وارد بر آن بایص سٍثی طّد: Aچّن گهّنَ  انف(
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ٌیروی کّنٍی درشت بَ اٌصازه وزن گهّنَ ب( ٌیرو شٍج وزن نّنَ و دو گهّنَ را ٌظان ىیصُص زیرا بر گهّنَ پاییٍی 

 ٌيره( 75/1باالیی و در حِت رو بَ پاییً وارد ىیظّد.  )
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 حایگزیً کرد:   در ىرم     را ىی تّان با بار    ُو ٌام ُصتٍص. بٍابرایً اثر آن ُا روی     و   بارُای 

 
 ىثبت ىی طّد.   ُو ٌام اشت یعٍی    با    كرار دارد. بٍابرایً    و    بیً    ظبق طکم باال بار 

 یاز بار ىثبت سارج و بَ بار ىٍف صانیسط ى صان،یىظشػَ سعّط ى ًی( ظبق اون1 4

کرد کَ  ویدر اظراف احصام رشاٌا، اثبات سّاُ صانیسط ى قیطّد، در رشو دك یوارد ى

 .تبر شعد رشاٌا عيّد اش صانیسط ى

بر شعد کره و بر  صانیدُص. سعّط ى یکره رشاٌا انلا اٌخام ى ی( غفرَ باردار روب

 ٌيره( 5/1) ص.شعد غفرَ عيّد ُصتٍ

 

 

ىثبت  Bتا  Aىیصان در حابخایی از  Wت(  عالىت            پ(            ب(           انف(  5

 ٌيره(1اشت.) 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه پرورش شهر تهران منطقاداره ی آموزش و 

 رسالت سرای دانش واحد دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصیلی  سؤاالت هیاى ترم اول کلید

 ( 2نام درس: فیسیک )

 هرین سرابینام دبیر: 

 1398./8/  25تاریخ اهتحاى: 

 ظهر صبح/ 12:  45ساعت اهتحاى: 

 دكیلَ 60هدت اهتحاى: 
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|کم  |    (  )( )

        (  )(     )
}   

|کم  |    

                

  
کم       ⁄

کم     
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 ُر طکهی( غفر اشت. آ( در ذال تعادل انکترواشتاتیکی، ىیصان انکتریکی درون رشاٌای ىٍزوی )با

 پتاٌصیم تيام ٌلاط شعد و درون رشاٌای ىٍزوی یکصان اشت یعٍی:در ذانت تعادل انکترواشتاتیکی، ب( 

 شعد روی ٌلاط چّن رشاٌاشت شعد بر عيّد طصه ىظشع ٌلاط در شعد روی انکتریکی ىیصان بردار( پ

 .ُصتٍص سارحی
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            ⁄          ⁄             

                                  (انف

  (ب
ىصیر
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⁄             (پ               

 انف( سالف حِت ىیصان انکتریکی  11

 ىی یابص.  ب( کاُض 

 کٍص. پ( انکترون از پتاٌصیم کيتر بَ پتاٌصیم بیظتر ذرکت ىی


