
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:                      نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

 .است یشان حکمت و فرزانگیدمروار اند،یمعظ یایفکر و عقل دو در «:ع»ی قال عل

یاز در صورت ن ،در حل مسائل» :توجه
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ف
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بارم سؤاالت
 

 ید.کن یینرا تع یرجمالت ز ینادرست یا یدرست 1

 »...........«شود.  یخودروها با آمپرساعت مشخص م یباتر الف(

 .  »...........«کندیم یرویهم پاز قانون اُ یلنور گس یودد ب(

 .  »...........«است یزناچ بسیاردر مدار  یمقاومت آمپرسنج واقع پ(

 »...........« یابد. یآن کاهش م یمقاومت درون ،شودیفرسوده م یلاتومب یرتبا یوقت ت(

1 

 ید. را با کلمات مناسب داخل پرانتز پر کن یخال یجاها 2

 شود.یم (مثبت – یمنف)بار تفلون  یممالش ده یلوناگر تفلون را با نا (الف

 .است یشینه(ب – صفر)داخل جسم رسانا  یکیالکتر یدانم ب(

 .جهت با آن استو هم یدانبر خط م (عمود –مماس ) ینقطه بردار هردر  یکیالکتر یدانم پ(

آن  یکیالکتر یلپتانس ،حرکت کند یکیالکتر یداندر جهت خطوط م یکیالکتر یداندرون م یاگر الکترون ت(

 یابد.یم یش(افزا –کاهش )

 .دارند یادی(ز –ی کم) یاربس یژهخوب مقاومت و یهایقعا ث(

 رد.دا یشده بستگ یدهبه شدت نور تاب (LDR - LEDی )مقاومت نور ج(

5/1 

 ید.کن یفرا تعر یرز یممفاه 3

 الکتریکییزش فرور یدۀپد الف(

 یستورترم ب(

75/0 

1 

 4از  1ی  صفحه

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

 یازدهم ریاضی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتسرای دانش واحد دبیرستان غیردولتی دخترانه 

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 فیزیکنام درس: 

 رحیمیشهناز  نام دبیر:

 18/10/1400 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 120مدت امتحان : 
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 75/0 ( با رسم شکل) .نشان دهد یزرا در نقاط نوک ت یکیبار الکتر یسطح یکه چگال یدکن یرا طراح یشیآزما 4

 ید.پاسخ ده یربه سواالت ز 5

 ؟ ماندیاست از خطر آذرخش در امان م یماهواپ یا یلکه در داخل اتومب یشخص چرا معموالً (الف

 ؟چرا ؟کنندیم یجادا یانجر ،رسانااز قطعه  یکمتحرک در  رهایبا ۀهم یاآ ب(

 

75/0 

75/0 

 .است ۳ )لیتیم(، Liی عدد اتم 6

 ؟چند کولن است لیتیم هسته اتم و اتم یکیبار الکتر الف(

e  ؟ است چند کولن Li اتم یون یکیبار الکتر ب( / c  191 6 10 

1 

را  q2 خالص وارد بر بار یکیالکتر نیروی اند. شده ثابت Cو  A  ،Bنقاط  در شکل مطابق باردار ذرۀ سه 7

 ید. آن را حساب کن یبزرگ ید وو آن را رسم کن یدبدست آور jو  iیکه  یبرحسب بردارها

q q c  1 2 q    و    2 c 3 5 AB     و      BC cm  3 

 

25/1 

Aq باردار ۀدو ذر یر،در شکل ز 8 c 9  وBq c 16 اند قرار گرفته یهزاوالمثلث قائم یک یهاسأر یرو. 

 ید.را بدست آور Cۀ در نقط یکیالکتر یدانم یبزرگ الف(

 

 

 ید.و آن را رسم کن یسیدبنو jو  iیکه  یرا برحسب بردارها Cۀ در نقط یکیالکتر یدانم ب(

25/1 

ABۀ به فاصل Bو  A در دو نقطه ولنیک یکروم 4و  1 یکیدو بار الکتر (الف 9 cm در چه  .قرار دارند 30

 ؟ شودیصفر م آیندبر یکیالکتر یدانم یکولنیکروم یکاز بار  یافاصله

ی به بزرگ یینرو به پا یکیالکتر یدانم یکو در  g 2 جرم ای بهذره ب(
N

C
 32 در حال تعادل  و معلق 10

 ید.کن یانب یلذره را با ذکر دل بار و نوع یدذره را به دست آور یکیبار الکتر ۀانداز .است

75/0 
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  .در کنار هم قرار دارند q2و  q1یکی دو بار الکتر 10

 ید.کن یینتع یلرا در شکل مقابل با ذکر دل q2و  q1ی و نوع بارها یبزرگ الف(

 

 ید.را رسم کن یکیالکتر یدانبردار م Aۀ در نقط ب(

75/0 

 4از  2ی  صفحه
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qیر بار شکل ز در 11 nc یکنواخت  یدانرا در م 50
N

E
C

  58  اگر یم.کنیجابجا م Bتا  Aۀ از نقط 10

AB / m0  :باشد 4

 .دیرا بدست آور یکیالکتر یلپتانس یانرژ ییرتغ (الف

 ید.را محاسبه کن Bتا  Aۀ از نقط الکتریکی یلاختالف پتانس ب(

1 

 یناگر قبل از اتصال صفحات ا شود. یجرقه زده م یکدیگر،به  یمخازن باردار با س یکدر صورت اتصال صفحات  12

شدت  یم،متصل کن یکدیگربه  یمو سپس صفحات آن را با س یمصفحات آن را نصف کنۀ فاصل یکدیگر،خازن به 

 ؟کندیم تغییرشده نسبت به حالت قبل چگونه  یجادا ۀجرق

1 

در ،  k یدبا وصل کردن کل .است c600 قرار گرفته یقعا یۀپا یرسانا که بر رو ۀکر یکیبار الکتر یر،شکل زدر  13

چند آمپر  ABی رسانا یماز س یمتوسط عبور یانشدت جر ۀانداز .شودیم یهبار کره تخل s 0۳/0 مدت

 ید؟ کن یینرا تع یانباشد و جهت جر یم

 

 

75/0 

14 

سبز = زرد           5 = قرمز                4 = 2 

  ید.بدست آور یرنگ یمقاومت را با توجه به نوارها ۀانداز( 1 الف(

 ید. مقاومت را بدست آور یقمقدار مجاز انحراف از مقدار دق( 2

 ارسان ینا ییدما یبضر دهد. یرسانا را برحسب دما نشان م یک یژهمقاومت و ییراتتغ ،نمودار شکل مقابل ب(

 ؟ است k1 چند

 

 

را  دمول یمحرکه و مقاومت درون یروین .مطابق شکل است یانولتاژ دو سر مولد برحسب جر ییراتنمودار تغ پ(

 . دیبدست آور

 

75/0 

 

 

 

5/0 

 

 

1 

 

 4از  3ی  صفحه
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 نمره 20جمع بارم : 

 :در شکل روبرو 15

 ؟شودیاستفاده م یکیدر مدار الکتر یو به چه منظور یستمقابل چ یلۀوس الف(

 

 

 

مقاومت  یم.و لغزنده را به سمت راست حرکت ده یموصل کن یباتر یک های یانهرا به پا Bو  A اگر نقاط ب(

 ؟ چرا کند؟یم ییریآن چه تغ

 

75/0 

 

 :در مدار شکل روبرو 16

 ید.کن یینرا محاسبه و جهت آن را تع یانمقدار جر الف(

 

 

 

 

B (Aو  Aۀ دو نقط یل بیناختالف پتانس ب( BV Vید.بدست آور ( را 

 

 ؟چند ولت است 3و  1ی هایولتاژ دو سر باتر پ(

 

2 

 4از  4ی  صفحه
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