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بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 1 یک آهنربای تیغه ای نزدیک می کنیم.سوزن چگونه آهنربا می شود؟ Nنوک سوزن فوالدی را از رو به رو به قطب  1

 1 تر است.در اطراف یک آهنربای تیغه ای، جهت خط های میدان مغناطیسی از ................... و شدت میدان مغناطیسی در ................... بیش 2

3 

مسیر حرکت چهار ذره در هنگام عبور از میدان مغناطیسی درون سوی یکنواختی، مطابق شکل مقابل 

 ( به ترتیب از راست به چپ چگونه است؟4( و )3(، )2(، )1است.عالمت بار الکتریکی ذره های )

 

1 

4 

مطابق شکل یک الکترون عمود بر صفحه ی شکل و به طرف داخل میان صفحات خازن شلیک می شود.می خواهیم با یک آهنربای 

آهنربا نسبت به مسیر حرکت  Nنعلی شکل مانع از انحراف الکترون از مسیر مستقیم شویم.قطب 

 ؟الکترون کجا باید قرار بگیرد

 

1.1 

1 

244با سرعت  04μ𝐶−تسال برقرار است، ذره ای با بار الکتریکی  44/4در مکانی که میدان مغناطیسی یکنواخت 
𝑚

𝑠
به سمت مغرب  

در حرکت است، اگر خطوط میدان مغناطیسی افقی و جهت میدان به سمت شمال باشد، نیروی الکترومغناطیسی وارد بر ذره چند 

 نیوتن و به کدام جهت است؟

1 

6 

044 الکترونی با سرعت 
𝑚

𝑠
0 وارد میدان مغناطیسی یکنواختی به بزرگی × 144𝐺  می شود.اگر زاویه ی امتداد سرعت این الکترون با

 درجه باشد، اندازه ی شتابی که میدان مغناطیسی به این الکترون می دهد، چند 34خطوط میدان مغناطیسی برابر 
𝑚

𝑠2 است؟ 

(𝑚𝑒 = 0 × 14−31 𝑘𝑔) 

1.1 

7 

 با توجه به شکل زیر، جهت نیروی الکترومغناطیسی وارد بر سیم طویل حامل جریان ) رو به بیرون صفحه ( چگونه است؟

5.1 

8 

درصد اندازه ی بیشینه نیرویی  04بزرگی نیرویی که در یک میدان مغناطیسی یکنواخت بر یک سیم حامل جریان وارد می شود برابر با 

حامل جریان با خطوط میدان مغناطیسی می سازد، چند است که میدان مغناطیسی می تواند بر این سیم وارد کند.زاویه ای که سیم 

2√درجه است؟) ≅ 1.4) 

1 

 3از  1صفحه ی 

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

 یازدهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  3 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

 سیدخندانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 7381 -89سال تحصیلی  دوم ترم میانآزمون 

 2فیزیک نام درس: 

 مهندس مجتبی جعفربگلو نام دبیر:

 11/1331 /31 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 3:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 
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بارم
 

9 
= �⃗� سیمی عمود بر میدان مغناطیسی 4.4𝑖 + 4.3𝑗   سانتی  14آمپر عبور کند، نیروی وارد بر  0قرار دارد.اگر از سیم شدت جریان

 متر آن چند نیوتن خواهد بود؟
1.1 

15 
0جهت میدان مغناطیسی یکنواخت  × 14−3𝑇   آمپر در جهت مشرق می  24افقی و رو به شمال است.از یک سیم راست افقی جریان

 متر چند نیوتن نیرو و در چه جهتی وارد می شود؟ 2گذرد.بر قسمتی از این سیم به طول 
1.1 

11 

آویخته شده  T 20/4به بزرگی   �⃗� در میدان مغناطیسی یکنواخت درون سوی گرم 14به طول یک متر و جرم  𝐴𝐶در شکل زیر سیم 

𝑔 عبور کند، نیروی کشش هریک از نخ ها چند نیوتن است؟ ) Aبه  Cاز  2Aاست.اگر از سیم جریان  = 14
𝑁

𝑘𝑔
  ) 

 

1.1 

12 

𝐼1 از دو سیم موازی و مستقیم به شکل زیر شدت جریان های = 14𝐴  و𝐼2 اگر شدت میدان مغناطیسی برآیند در  ،عبور می کند

 چقدر و به کدام سمت است؟ 𝐼2 صفر باشد، شدت جریان Mنقطه ی 

 1 

13 

منفی است و در جهت نشان داده شده حرکت می کند. نیروی الکترومغناطیسی وارد بر آن در کدام جهت  qدر شکل زیر بار نقطه ای 

 است؟ ) سیم و بار نقطه ای در یک صفحه قرار دارند ( 

 
1 

14 
آمپر عبور  0حلقه است که به صورت منظم پیچیده شده است.اگر از آن جریان الکتریکی  244است و دارای   cm24طول سیملوله ای 

𝜇4کند، میدان مغناطیسی در داخل آن چند گاوس است؟ ) = 4𝜋 × 14−0 𝑇.𝑚

𝐴
 ) 

1 

 1 برابر کنیم، با عبور شدت جریان، میدان مغناطیسی داخل آن چند برابر می شود؟ 2های یک سیملوله را  اگر در طول ثابت، تعداد حلقه 11

16 

دور حلقه داشته  34وات است.اگر سیملوله در هر متر  8برابر  𝑅در شکل زیر توان مصرفی مقاومت 

𝜇4باشد، میدان مغناطیسی داخل سیملوله و روی محور آن چند تسال است؟) = 4𝜋 × 14−0 𝑇.𝑚

𝐴
) 

 

1.1 

 3از  2صفحه ی 
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به ترتیب از راست به چپ به کدام  𝐵و  𝐴می گذرد.دو انتهای  𝐼از سیملوله ای که دارای هسته ی آهنی است، مطابق شکل جریان 

 قطب تبدیل می شوند؟

 5.1 

18 

 کدام گزینه درباره ی مواد مغناطیسی نادرست است؟

 به سختی خاصیت آهنربایی را از دست می دهد. الف( ماده ی فرومغناطیس نرم

 ب( مواد پارامغناطیسی فقط در میدان های مغناطیسی قوی آهنربا می شوند.

 ج( مواد فرومغناطیس نرم به سهولت آهنربا شده و به سهولت هم این خاصیت را از دست می دهند.

 مغناطیسی باقی می ماند.د( در یک ماده ی فرومغناطیس سخت، بعد از حذف میدان، خاصیت 

1 

 3از   3صفحه ی 
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