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مبحثدرسزمان

نام و نام خانوادگی

شکل های (الف)، (ب) و (پ) مادۀ فرومغناطیسی را نشان می دهند که به ترتیب از راست به چپ در میدان مغناطیسی خارجی ............ قرار دارند.1

صفر، ضعیف و قوی (1

قوی، ضعیف و صفر (2

قوی، صفر و ضعیف (3

ضعیف، قوی و صفر (4

ن  است؟ (صفحات خازن مربع و مستطیل شکل2 ن  چندبرابر انرژی ذخیره شده در خاز باتوجه به مدارهای زیر، انرژی ذخیره شده در خاز
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در مدار شکل زیر، مقاومت سيملولۀ آرمانی  و در هر نیم متر آن، ۲۰۰ دور سیم پیچیده شده است. بزرگی میدان مغناطیسی یکنواخت داخل3

سيملوله و به دور از لبه های آن چند گاوس است؟ 
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در شکل زیر، میدان الکتریکی برآیند حاصل از دو بار نقطه ای  و  در نقطۀ M برابر با  است. اگر عالمت بار  را قرینه و بار  را به اندازۀ 4

و در راستای خط واصل دو بار از نقطۀ M دور کنیم، میدان برآیند در نقطۀ M برابر با  می شود. حاصل  کدام است؟
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فصل 1 تا 3فیزیک یازدهم30
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در شکل زیر، اگر میلۀ رسانای MN مماس بر قاب Uشکل رسانا را از حال سکون با شتاب ثابت به سمت چپ ببریم، جهت جریان القایی در میله از5

............ بوده و اندازۀ آن در این وضعیت، ............ خواهد بود.

M به N، در حال افزایش (1

M به N، ثابت (2

N به M، ثابت (3

N به M، در حال افزایش (4

در شکل زیر هر سه بار الکتریکی در حال تعادل هستند و نیروی الکتریکی وارد بر بار  از طرف بار  به سمت راست است. در لحظه ای که بار 6

خنثی می شود، برآیند نیروهای الکتریکی وارد بر بار  و  به ترتیب از راست به چپ در کدام جهت می شود؟

q۱q۲q۱

q۲q۳

راست، چپ (1

چپ، راست (2

راست، راست (3

چپ، چپ (4

بهای انرژی الکتریکی مصرفی توسط یک وسیلۀ الکتریکی در ماه آبان برابر با ۳۹۶۰ ریال است. اگر این وسیله در هر شبانه روز به مدت ۴ ساعت به7

ولتاژ ثابت  متصل شود، جریان عبوری از آن چند میلی آمپر است؟ (بهای انرژی الکتریکی مصرفی به ازای هر کیلووات ساعت معادل با ۵۰۰ ریال

در نظر گرفته شود)
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ن را افزایش می دهیم. نمودار انرژی8 ن از باتری، فاصلۀ بین صفحات خاز ن را توسط یک باتری شارژ می کنیم و پس از جدا کردن خاز یک خاز

ذخیره شده در خازن برحسب فاصلۀ بین صفحات آن مطابق کدام گزینه است؟

(2 (1

(4 (3

9  ( kدر شکل، 3 بار الکتریکی در نقاط مشخص شده قرار دارند. بردار میدان الکتریکی در مبدأ را به دست آورید؟ ( = ۹× ۱۰ N.m /C۹ ۲ ۲
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پیچه ای در یک میدان مغناطیسی یکنواخت می چرخد و معادلۀ شار عبوری از آن برحسب زمان در SI به صورت  است.10

در چه لحظه ای برحسب ثانیه، برای دومین بار پیچه عمود بر میدان قرار می گیرد و در این لحظه، شار عبوری از پیچه چند وبر است؟

Φ = ۸ × ۱۰ cos ۱۰۰πt−۳

2) و  1) و 

4) و صفر 3) و صفر

۱۰۰
۱

−۸ × ۱۰−۳

۵۰
۱

۸ × ۱۰−۳

۲۰۰
۳

۲۰۰
۱

مطابق شکل زیر، گلوله ای فلزی با بار منفی را به وسیلۀ نخی عایق، وارد ظرف رسانای بدون باری می کنیم. پس از تماس گلوله با دیوارۀ داخلی ظرف و11

با گذاشتن درب رسانای آن، کدام گزینه به ترتیب از راست به چپ، نوع بار گلوله را در حالت های (2) و (3) درست نشان می دهد؟

منفی، منفی (1

منفی، صفر (2

صفر، منفی (3

صفر، صفر (4

مطابق شکل زیر، دو کرۀ رسانای مشابه که دارای بارهای  و  هستند، درون یک پوستۀ رسانای خنثی قرار دارند. ابتدا12

کلید  را بسته و باز می کنیم. سپس کلید  را بسته و باز می کنیم. به ترتیب از راست به چپ بار خالص نهایی پوسته، کرۀ A و کرۀ B برحسب

نانوکولن برابر با کدام گزینه می شود؟

q =A −۴ nCq =B ۱۲nC
k۱k۲

۸ و صفر و صفر (1

صفر و ۴ و ۴ (2

۴ و ۴ و صفر (3

۴ و صفر و ۴ (4

مطابق شکل زیر، در فضای بین دو صفحۀ رسانای موازی و باردار مقابل هم، با بارهای هم اندازه و غیرهمنام ذرۀ بارداری در حال تعادل قرار دارد. اگر13

فاصلۀ بین صفحات را اندکی کم کنیم، ذره باردار چگونه حرکت می کند؟ (صفحات به اختالف پتانسیل ثابتی وصل شده اند)

حرکت نمی کند. (1

به سمت باال حرکت می کند. (2

به سمت پا�ن حرکت می کند. (3

به سمت بیرون پرتاب می شود. (4

روی یک المپ اعداد  و  نوشته شده است. اگر این المپ را به اختالف پتانسیل  وصل کنیم، در مدت ۲5 دقیقه  انرژی14

مصرف می کند. اختالف پتانسیل  نسبت به اختالف پتانسیل اسمی المپ چند درصد کاهش یافته است؟ (مقاومت الکتریکی المپ ثابت است)
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مطابق شکل زیر، میدان الکتریکی مرکزگرای  بین پوستۀ فلزی و قرص فلزی هم مرکزی وجود دارد. باتوجه به شکل، اگر بار  روی نیم دایره ای به15

شعاع  هم مرکز با قرص و پوستۀ فلزی از نقطۀ  تا  جابه جا شود، کار میدان الکتریکی در این جابه جایی کدام خواهد بود؟

E+q
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جریان عبوری از یک مولد برابر با  و توان خروجی آن برابر با  است. اگر از این مولد جریان  عبور کند، توان خروجی آن برابر با 16

 می شود. به  ترتیب از راست به چپ، نیروی محرکۀ مولد چند ولت و مقاومت درونی آن چند اهم است؟
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36 و 4 (2 18 و 4 (1

18 و 0/4 (4 4 و 1/8 (3

در یک فضا، میدان الکتریکی ثابت و یکنواخت برقرار است. ذره ای با بار الکتریکی منفی را در نقطه ای از این فضا از حال سکون رها می کنیم تا زمانی17

که ذره تحت اثر میدان الکتریکی در این فضا جابه جا می شود، به سمت مکان هایی با پتانسیل الکتریکی ............ می رود و انرژی پتانسیل الکتریکی آن

............ می یابد. (از وزن ذره صرف نظر شود)

کمتر - کاهش (2 کمتر - افزایش (1

بیشتر - کاهش (4 بیشتر - افزایش (3

دو سیم مسی A و B که دارای جرمی برابر هستند، در اختیار داریم. اگر شعاع مقطع سیم A دو برابر شعاع مقطع سیم B باشد، نمودار جریان18

برحسب ولتاژ دو سر این دو سیم مجزا مطابق با کدام گزینه می تواند باشد؟

(2 (1

(4 (3

ظرفیت خازنی  است. اختالف پتانسیل بین دو صفحۀ آن را 1 ولت افزایش می دهیم، انرژی آن  افزایش می یابد. اختالف پتانسیل19

اولیۀ این خازن چند ولت بوده است؟

۲μF۵ × ۱۰ J−۶
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ن را با دی الکتریکی با ثابت20 خازن تختی به یک باتری با نیروی محرکۀ ۱۲ ولت متصل است. در همین حالت، تمام فضای خالی بین دو صفحۀ خاز

ن و بزرگی میدان الکتریکی بین صفحات آن، به  ترتیب از راست به چپ چندبرابر می شوند؟ 3/5 به طور کامل ُپرمی کنیم. انرژی ذخیره شده در خاز
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در مدار شکل زیر، ولت سنج ایده آل عدد  و آمپرسنج ایده آل عدد  را نشان می دهد. مقاومت درونی مولد و مقاومت خارجی مدار به21

ترتیب از راست به چپ برحسب اهم در کدام گزینه آمده است؟
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در شکل زیر دو گلولۀ فلزی کوچک با بارهای مساوی، عالمت مخالف و جرم های  به نخ هایی با جرم های ناچیز بسته شده و درحالی که هر دو در22

، سه برابر  است.  چند میکروکولن است؟ ( و  یک راستا و قائم قرار دارند، اندازۀ نیروی کشش نخ 

(
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در شکل زیر میدان الکتریکی بین دو صفحۀ موازی یکنواخت است. اگر اندازۀ نیروی الکتریکی وارد بر بار الکتریکی  در نقطۀ A برابر با 23

 باشد، اندازۀ نیروی الکتریکی واردشده به بار  در نقطۀ B چند نیوتن است؟

q =A ۲۰μC
۱Nq =B ۱/۵mC
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۷۵ × ۱۰۳

24O در شکل زیر، جریان عبوری از هر سه سیم راست و مستقیم یکسان است و سیم (۳) در وسط فاصلۀ بین سیم های (۱) و (۲) قرار دارد. اگر در رأس

یک عقربۀ مغناطیسی قرار دهیم، سمت گیری عقربه چگونه خواهد شد؟
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در شکل زیر، اگر سیم AC روی یک قاب مستطیل شکل فلزی داخل یک میدان مغناطیسی با تندی ثابت  به طرف راست حرکت کند، جریان25

القاشده در سیم های MN و PQ به ترتیب از راست به چپ در کدام جهت است؟

۲m/s

باال، پا�ن (1

باال، باال (2

پا�ن، باال (3

پا�ن، پا�ن (4


