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 بارم سؤال ردیف 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید : 1

 الکتریکی است .ر تریکی مستقل از نوع و اندازه بااختالف پتانسیل الک الف(

 نوع مقاومت ثابت است .ب( رئوستا یک  

 ج( یکای وبر بر ثانیه معادل ولت است .

 می باشد . Sبه   Nد( جهت گیری عقربه های مغناطیسی از قطب  

1 

 جاهای خالی را تکمیل کنید : 2

می یابد .  الف( مقاومت ویژه نیم رساناها با افزایش دما ................... 

بیشتر باشد آهنربای الکتریکی قوی تر خواهد شد .ب( هر چه ........ و    ............... 

می نامند .  ج( زمان یک دور چرخش کامل پیچه را ................... 

وجود دارد .د(  و ...................   در مورد بارهای الکتریکی دو اصل ............ 

1 

سلانتی متری از هم قرار دارند .در چه فاصلهه ای     12در فاصلهه   cμ=272qو    cμ=121qدو بار الکتریکی   3

 از بار کوچکتر میدان الکتریکی صفر است ؟

 

 

 

1 

cمطلاب  شللللکلل هیلک بره بلا بلار   4
در میلدان الکتریکی یکنواخلت    g8-1×10و جرم     10×15-1

𝑁

𝐶
  51/2×10     

پتانسلیل الکتریکی بره  ژی  انر  اسلت. تغییرمتر از هم فاصلهه دارند قرار گرفته   سلانتی 4بین دو صلفهه افقی که 

g=10و رسیدن به صفهه باالیی هساب کنید .)  Aرا هنگام هرکت از نقطه 
𝑁

𝐾𝑔
)E                           

                                                                                          

A                                                                                                                        

 

  ۱ 
 

با   را  بتی وصللل کردیم .اگر بین دو صللفههخازنی با ظرفیت معهوم و دی الکتریک هوا را به اختالف پتانسللیل ثا 5

 ثابت( –کاهش   –پر کنیم جدول زیر را کامل کنید .)افزایش    Kدی الکتریک به ضریب  

 

ظرفیت  

 خازن

 بار الکتریکی 

 خازن

 اختالف پتانسیل 

   خازن

میدان 

 الکتریکی 

 

 

   

 

1 

عالمت  یابد و  می    --------پتانسللیلو    --------پتانسللیلانرژی خالف جهت میدان جابجا کنیمهدر اگر بار مثبت را   6

 است.  ------کار  

 

75/0 

میهیمتر    ۰.۵و فاصللهه دو صللفهه از همه سللانتی متر مرب     ۱۰۰  هر یک از صللفهه های خازن تختیهمسللاهت      ۷  

  باشده ظرفیت خازن را هساب کنید؟بین دو صفهه هوا    اگر استه

 

 

 

 

25/1 



 در مدار شکل مقابل : 8

 چند آمپر است ؟  Iالف( جریان  

 

 

 

 چند وات است ؟ 3Rب( توان مصرفی مقاومت  

 

 

 

5/1 

و بله    15Wبرابر     5A1I=نیروی مهرکله الکتریکی و مقلاوملت داخهی منب  را کله توان خروجی آن بله ازای   9

 است همهاسبه کنید .  20Wبرابر       A10=2Iازای  

 

 

 

۱ 

 همصرف کننده ها به چه صورتی در مدار قرار می گیرند ؟چرا ؟الف( در سیم کشی منازل  10

 

 

 ب( تفاوت یک باتری نو و فرسوده در چیست ؟

 

 

 

 ج( در مدار مقابل وقتی کهید را می بندیم عدد ولت سنج چه تغییری می کند ؟

 

 

 

1 

دقیقه چه تعداد   ۲در مدت اهم اسللللت.    ۱۰ولت و مقاومت آن    ۵سللللر الم   در یک مدار اختالف پتانسللللیل دو  11

 الکترون از الم  می گبرد؟
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بگبرد تا بزرگی میدان  ههقه اسلت هچند آمپر جریان   400سلانتی متر که دارای    4الف( از سلیمهوله ای به طول                           12

𝜇0گاوس شود ؟)  200𝜋مغناطیسی در درون آن    = 4𝜋 × 10−7) 

 

 

 

یه در راسلللتای مهور سلللیمهوله و درون آن  نمتر ثا   100و با سلللرعت    2𝜇𝐶ب( اگر بره ای با بار الکتریکی  

 هرکت کند .بزرگی نیروی الکترومغناطیسی وارد بر آن چند نیوتون خواهد شد ؟

 

   نیروی وارد بر الکترون در میدان شکل مقابل را مشخص کنید .ج(  
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 1 ( در مقابل هم قرار گرفته اند :2( و )1آهنربای میهه ای )  و در شکل روبرو د 13



 

 ( بنویسید .2( و )1الف( نوع قطب دو آهنربا را در مهل )

 

 را مشخص کنید .  Aب( جهت میدان مغناطیسی در نقطه 

 

 ( با هم مقایسه کنید .2( و )1ج( قدرت آهنربایی را در مهل )

 

د( اگر سلللیمی که جریان رو به باال در آن برقرار اسلللت در این میدان قرار گیرد جهت نیروی وارد بر سلللیم را  

 مشخص کنید .

 

سللیم هامل جریان درون میدان را اندازه آزمایشللی طراهی کنید که به کمک آن بتوان نیروی مغناطیسللی وارد بر   14

 گرفت .

 

 

1 

قرار دارد  تسلللال  0/4ههقه ای مطاب  شلللکل زیر عمود بر میدان مغناطیسلللی درون سلللو و یکنواخت به بزرگی   15

 متر مرب  باشد  0/5می رسد .اگر مساهت هه  تسال  0/6ثانیه افزایش یافته و به 0/1.اندازه میدان در این مدت

 اندازه نیروی مهرکه القایی متوسط در ههقه چند ولت است ؟الف( 

 

 

              باشد جریان القایی متوسط و جهت آن را پیدا کنید .اهم  10ب( اگر مقاومت ههقه   

 

 

 ۲ 

 عبور می کند : لوله ای  از سیم I=5 Sin 100𝜋𝑡جریان متناوبی به معادله   16

 میهی ثانیه جریان چقدر است؟  ۵در لهظه الف( 

 

 زمان را در یک دوره کامل رسم کنید .  –(نمودار جریان ب

 

۵/۱ 

الف( مطاب  شکل پیچه مسطهی را به سمت راست می کشیم و از میدان مغناطیسی درون سو خارج می کنیم   17

 جهت جریان القایی را با بکر دلیل تعیین کنید . 

 

 ×   × ×  ×  ×                         افزایش جریان القایی در پیچه در این هالت بنویسید .ب( یک روش برای 

                                                                                                           ×  ×  ×  ×  × 

 ×  ×  ×  ×  ×    جهت هرکت                                                                                           

B                                                                                                                      

 

1 

  جمع بارم   موفق باشید

 گذاری تصحیح و نمره
 م و نام خانوادگي نا

 دبیر /ح  مصح 
نهایي پس از رسیدگي به  نمره 

 اعتراضات

 م و نام خانوادگي  نا
 دبیر /حمصح  

 
  با حروف  با عدد   با حروف  با عدد 

 : امضاء               : امضاء              


