طراح محترم سئوال سرکار خانم ظریفیان

تعداد سئواالت 16 :

نام و نام خانوادگی:
نام درس :فیزیک

رشته  :ریاضی

وقت پاسخگویی 120 :دقیقه

پایه :یازدهم

ردیف

2

تاریخ برگزاری98/03/11 :

تعداد 16سوال در  4صفحه طراحی شده است  .استفاده از ماشین حساب مجاز می باشد.
از دیروز بیاموز ،برای امروز زندگی کن وبه فردا امید داشته باش.

1

تعداد صفحات4 :

آلبرت انیشتین

پاسخ مناسب را از داخل پرانتز انتخاب نموده وزیر آن خط بکشید.
ال ف ب بففا ا مففان میففدان الکتریکففی بففه دو سففر رسففانا الکتففرون هففا بففا سففر تی متوسففط موسففوم بففه سففر ت سففو
(هم جهت-خالف جهتب میدان حرکت می کند.
بب خازن تختی بادی الکتریک هوا به اختالف پتانسیل ثابتی متصل است .اگر در همین حان ،فاصله صففحات خفازن را
افزایش دهیم ،ظرفیت خازن (افزایش -کاهشب مییابد.
پب ضریب دمایی مقاومت ویژه(رسانا-نیمه رسانابمنفی است.
تب میدان الکتریکی در هر نقطه از فضا ،برداری است که به صورت (مماس -مودب بر خطوط میدان در آن نقطه رسفم
میشود.
ثب مقاومت الکتریکی ترمیستورها به (دما -نورب بستگی دارد.
جب در سیمکشی منازن همه مصرفکنندهها به صورت (موازی -سریب متصل میشوند.
درستی یا نادرستی بارت های زیر را مشخص کنید.
ال بمیدان الکتریکی خالص درون یک رسانای منزوی صفر است.
ببدر خطوط انتقان بر ،انرژی الکتریکی با ولتاژ باال وجریان پایین منتقل می شود.
پبنیرویی که دو سیم حامل جریان هم سو به هم وارد می کنند رانشی است.
تببرای ساختن آهن ربای الکتریکی غیر دائم از مواد فرومغناطیس سخت استفاده می شود
به سواالت زیر پاسخ دهید؟
ال ب دو امل مؤثر بر مقاومت الکتریکی رساناهای فلزی را بنویسید.

بارم

1/5

1

بب بعد از بستن کلید چه تغییری در دد ولت سنج ایجاد می شود؟(باتری مقاومت درونی داردب(0/5ب

پب با توجه به شکل بگویید مقاومت رسانا در حان افزایش است یا کاهش چرا؟(0/5ب
2

3

تب در شکل با بستن کلید چه تغییری در وضعیت آهن ربای آویزان اتفا می افتد چرا؟(0/5ب

صفحه 1
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برای هر یک از بارت های ستون Aدلیل مناسب از ستون Bانتخاب کنید.
ستون A

4

ستون B

)1افزایش دما ا ثاا افازایش مم ماژ یا
فلزات می شود زیرا......

الف)تغییر زا یه می ن اردار سطح خطوط میدان

)2آهناات تغییاار شاا ر مغن زیجاای از اان
کمیژ فیزیکی همچون ............اسژ.

ب)افزایش دم ا ثا ک هش ری ن الکتریکی می
شود

)3متدا ل ترین ر ش تولید ری ن متن ب که ج)نیر ی محرکه الکتریکی
ا ثا تغییرات ش ر می شود......می ا شد

1/5

د)ا افزایش ارتع شا ت اتمیبارخاورد ا رها ی در
ح ل حرکژ ا شبکه الوری افزایش می ی اد
إ) نیر ی الکتر مغن زیجی
نقشه ی مفهومی زیر راکامل کنید.

1/5

5

ال ببا توجه به آنچه در شکل مشاهده می کنید ،بیان کنید این آزمایش به چه مفهوم فیزیکی اشاره مفی کنفد؟ببآیا در
این آزمایش اگر جای دو قطب باتری تغییر پیداکند تاثیری در نتیجه آزمایش دارد؟(توضیح مختصرب

0/75

6
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بارهفای الکتریکففی نقطفهای  q  1c , q  8 c , q  6 cمطففابش شفکل در سففه ر س یفک م لف
1
3
2
قائمالزاویه قرار دارند .برآیند نیروهای وارد بر بار  q3را بر حسب بردارهای iو jنوشته و اندازه آن را محاسبه کنید.
1/25

7

در یک میدان الکتریکی یکنواخت به بزرگی  5 105 Nکه جهت آن قائم و روبه پایین اسفت ،ررهای بفه جفرم 2g
C
معلش و به حان سکون قرار دارد .اگر  g  10 Nباشد ،اندازه و نوع بار الکتریکی رره را بیابید.
kg
8

1/25

در یک میدان الکتریکی بار الکتریکی  q  3 cاز نقطه  Aتا  Bجابهجا مفیشفود .اگفر انفرژی پتانسفیل بفار در
نقطههای Aو Bبه ترتیب  -4×10-5Jو  5×10-5Jباشد ،اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه ) (VB-VAچند ولت
است؟
1

9

با توجه به مدار شکل مقابل:
ال ب شدت جریان در مدار چند آمپر است؟

10

بب اختالف پتانسیل بین نقاط Aو Bرا تعیین کنید(VA-VB) .

2

پب توان مصرفی باتری  ε1چند وات است؟

نمودار تغییرات مقاومت یک رسانا برحسب دما مطابش شکل است .ضریب دمایی این رسانا را در  SIبه دست آورید.
1

11
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با سیم نازکی به طون  12متر ،پیچه مسطحی به شعاع  10سانتیمتر میسازیم و از آن جریان  2Aبور میدهیم .بزرگی
میدان مغناطیسی در مرکز پیچه چند تسال است.
1

12

از سیم لولهای به طون  4سانتیمتر که دارای  400حلقه سیم روکشدار است:
ال ب چه جریانی بور دهیم تا بزرگی میدان مغناطیسی درون سیم لوله  2π×10-2تسال شود؟

13

بب اگر الکترونی با سر ت  3×104m/sبا زاویه  30°نسبت به خطوط میدان وارد سیم لوله شود ،بزرگی نیفروی وارد بفر
1/25
الکترون را محاسبه کنید.
e  1/ 6 1019C
sin 30 1
2

از القاگری بدون هسته ،به طون  ، 60cmشامل  1000حلقه و سطح مقطع  20cm2جریان الکتریکی  2Aمیگذرد.
ضریب القاوری این القاگر چند هانری است؟
)   4 107 Tm
A

1

14

میدان مغناطیسی مود بر پیچهای با  500دور و مساحت  6cm2و مقاومت  3Ωبا زمان تغییر میکند و در مفدت 0/02
ثانیه از  0/5Tبه  0/1Tمیرسد .جریان القایی متوسط پیچه در این مدت چند آمپر است؟
1/25

15

نمودار جریان متناوبی که معادله آن  I=4Sin100πtاست را برای یک دوره رسم کنید.
0/75

16

پاینده باشید
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