جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :

ﻧﺎم دﺑﯿﺮ  :آﻗﺎي ....ﺣﻨﯿﻔﯽ ..ﺗﺎرﯾﺦ

امتحانات نوبت اول

پایه .... :یازدهم...

اﻣﺘﺤﺎن 1400 / 13/ 10 :

نام درس  :فیزیک

رشته ..... :ریاضی..

زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ  100 :دﻗﯿﻘﻪ

سواالت

ردیف

بارم

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید) .هر مورد نیم نمره)
الف) نوع باری که دو جسم مختلف بر اثر  ................پیدا میکنند ،به جنس آنها بستگی دارد.
ب) در آرایشی از بارها خطوط میدان الکتریکی از بارهای  ..................شروع و به بارهای  ...............ختم میشوند.
پ) نسبت تغییر انرژی پتانسیل به بار ذره مستقل از  ...................و  ..................بار الکتریکی است.
ت) بار اضافی داده شده به جسم روی سطح  .....................آن توزیع میشود.
1

ث) میدان الکتریکی درون رسانایی که در تعادل الکتروستاتیکی است برابر با  ................است.

5

ج) برای آن که بتوانیم تراکم بار الکتریکی در بخشهای مختلف یک جسم را با هم مقایسه کنیم ،کمیتی به
نام  ..............را تعریف میکنیم.
چ) وقتی یک خازن باردار میشود ،صفحههای آن دارای بارهایی با بزرگی  ...................ولی با عالمت .................
میشود.
سه ذرۀ باردار مطابق شکل زیر در سه رأس مثلث قائمالزاویهای ثابت شدهاند .نیروی الکتریکی خالص وارد بر
ذرۀ  𝑞1را بر حسب بردارهای یکه ⃗𝑖 و ⃗𝑗 در  SIبه دست آورید .اندازۀ این نیرو را محاسبه کنید 2( .نمره)
𝑐 𝑞3 = −3
2

2

3m
𝑐 𝑞1 = 2

3

3m
𝑐 𝑞2 = 4

دو بار الکتریکی نقطهای 𝑐𝜇 𝑞2 = −18و 𝑐 𝑞1 = +2در فاصلۀ  6سانتیمتری از هم قرار دارند .در چه
فاصلهای از بار منفی ،بزرگی میدان الکتریکی برآیند صفر است؟
صفحه 1
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جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :

امتحانات نوبت اول

پایه .... :یازدهم...

نام درس  :فیزیک

رشته ..... :ریاضی..

نام دبیر  :آقای ....حنیفی..
تاریخ امتحان 1399 / 10 /13 :
زمان پاسخگویی  100 :دقیقه

ذرهای به جرم  200میلیگرم و بار  -2cرا با سرعت اولیه  20m/sهمجهت با میدان الکتریکی 2000N/c
پرتاب میکنیم .این ذره پس از چند سانتیمتر جابهجایی متوقف میشود؟ (از وزن ذره صرفنظر کنید)

⃗𝐸

4

2

B

یک کرۀ رسانا به شعاع  10cmروی پایۀ عایقی قرار دارد .چگالی سطحی بار الکتریکی روی این کره
5

𝑐𝜇
𝑚2

160

است .اگر کره را با سیم به زمین وصل کنیم چند الکترون از زمین به کره منتقل میشود؟

2

)(𝑒 = 1⁄6 × 10−19 , 𝜋 = 3

6

خازنی به مولد متصل است .اگر فاصلۀ بین صفحات آن را دو برابر کنیم ،انرژی خازن چند برابر میشود؟

1

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید (هر مورد نیم نمره)
الف) سرعت سوق الکترونها از سرعت حرکت کاتورهای آنها  ...................است.
ب) الکترونهای آزاد هنگام حرکت در رسانا همیشه با نوعی  ...................مواجه هستند.
پ) جریان عبوری از یک مقاومت اهمی همواره با اختالف پتانسیل اعمال شده به دو سر آن رابطۀ ....................
7

دارد.

3

ت) مقاومت ویژۀ نیمرساناها با افزایش دما  .......................مییابد.
ث) مقاومتهای پیچهای برای به دست آوردن مقاومتهای  ..................بسیار دقیق و همچنین توانهای ..........
ساخته شدهاند.

صفحه 2
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جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :
پایه .... :یازدهم...
رشته ..... :ریاضی..

امتحانات نوبت اول

نام درس  :فیزیک

نام دبیر  :آقای ....حنیفی..
تاریخ امتحان 1399 / 10 /13 :
زمان پاسخگویی  100 :دقیقه

8

معادلۀ بار الکتریکی عبوری از یک رسانا بر حسب زمان در  SIبه صورت  𝑞 = 𝑡 2 + 4𝑡 + 5میباشد .شدت
جریان متوسط در بازۀ زمانی 𝑠 𝑡1 = 2و 𝑠 𝑡2 = 5را بیابید.

1

9

مقاومت الکتریکی یک سیم فلزی به طول  12/5کیلومتر و سطح مقطع  10−5مترمربع ،برابر  25اهم است.
مقاومت ویژۀ این فلز را حساب کنید.

1

مقاومت الکتریکی سیمی از آلیاژ کرم و نیکل در دمای  100درجه سلسیوس برابر  10/32اهم میباشد.
مقاومت الکتریکی این سیم در دمای  20درجه سلسیوس چقدر است؟ ) (𝛼 = 0⁄0004 𝑘 −1
2

10

موفق باشید

صفحه 3
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جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :

امتحانات نوبت اول

پایه  :یازدهم

تاریخ امتحان 1399 / 10 / 13 :

نام درس  :فیزیک

رشته  :ریاضی

زمان پاسخگویی  100 :دقیقه

سواالت

ردیف

 -الف) مالش ب) مثبت -منفی

پ) نوع و اندازه

1

چ) یکسان – متفاوت

2

⃗𝑗 𝐹⃗𝑡 = 8 × 10−3 𝑖⃗ + 6 × 10−3
3

= 𝑥 = 9
𝑥

3

4

نام دبیر  :آقای حنیفی

1
𝑥−6

→

18
𝑥2

=

بارم

ت) خارجی ث) صفر ج) چگالی سطحی بار

,

𝑁 𝐹⃗𝑡 = 10−2

2
(𝑥−6)2

𝐽 ∆𝑘 = 𝑘𝐵 − 𝑘𝐴 = −4 × 10−3
𝑚𝑐∆𝑈 = −∆𝐾𝑑 = 1𝑚 = 100
𝐴 = 4𝜋𝑟 2
𝑞

𝑐 𝛿 = 𝑞 = 12 × 1⁄6 × 10−6
5

𝐴

𝑞 = 𝑛𝑒 𝑛 = 1⁄2 × 10

14

1

=

1

=

2
6

7

8

2

𝑑1

=

𝐶2

=

𝑑2
𝐶1

𝐶2
𝐶1

𝑑2 = 2𝑑1 

𝑈2

1

𝑈1

2

𝑈 = 𝐶𝑉 2 

الف) کمتر ب) مقاومت پ) مستقیم ت) کاهش ث) پایین – باال
∆𝑞 0 − 9
=
𝐴= −3
∆𝑡 5 − 2
صفحه 1

=𝐼
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جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :

امتحانات نوبت اول

پایه  :یازدهم

نام درس  :فیزیک

رشته  :ریاضی

نام دبیر  :آقای حنیفی
تاریخ امتحان 1399 / 10 / 13 :
زمان پاسخگویی  100 :دقیقه

𝐿

𝑚 𝑅 = 𝑝 𝑝 = 2 × 10−8 .
9

10

𝐴

𝑅2 = 𝑅1 + 𝑅1 × ∆𝑣 → 𝑅2 = 10

موفق باشید
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