
 بي نام تو نامه كي كنم باز

 19/10/98 تاريخ امتحان: تهران 6اداراه آموزش و پرورش منطقه  2فیزیک  آزمون درس :

 

 دقیقه 100مدت امتحان:  دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان  ریاضیهم یازد پايه:

 2از    1صفحه:   98دی ماه  - متوسطه دوره دوم -آزمون های نیمسال اول  غالمیآقای نام دبیر: 
  

 شماره صندلي: كالس: نام و نام خانوادگي:                                                                                                  
  

 

 محل مهر يا امضاء مدير

 بارم متن سوال شماره
 های زیر را با کلمه یا عدد مناسب کامل کنید.هریک از عبارت 1

 کنند همواره ................................ است.آ( نیرویی که اجسام باردار به اجسام بدون بار وارد می

ای وجود دارد که نیروهای کولنی وارد بر بار سومی در آن نقطه روی خط واصل دو بار همنام و نزدیک به بار ................................ نقطهب( 

 ................................ است.

 پ( میدان الکتریکی به تغییر بار آزمون بستگی ................................ .

 های میدانی به صورت ................................ هستند.تر باشد، خطای که میدان الکتریکی قویر نقطهت( ه

 یابد.ث( با حرکت بار مثبت در جهت خطوط میدان الکتریکی، انرژی پتانسیل الکتریکی ................................ می

 ......... است.ج( آمپرساعت یکای .......................

 یابندچ( با افزایش دما، مقاومت الکتریکی رساناهای اُهمی ................................ می

 های ................................ است.ح( رئوستا نوع دیگری از مقاومت

 های یک مدار ................................ یکسان است.خ( جریان در تمام قسمت
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 های زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی هریک از عبارت 2

 الف( چگالی سطحی بار الکتریکی کرة رسانا با مجذور شعاع کره نسبت عکس دارد.

 یابد.ب( اگر ظرفیت خازنی را که به مولدی متصل است، زیاد کنیم بار خازن کاهش می

 شود.به اندازة کافی زیاد شود، سبب فرو ریزش خازن می اختالف پتانسیل دو صفحة یک خازن پ( اگر

 های قطبی هستند.الکتریکت( متان و بنزن از دی

 کند.از قانون اُهم پیروی می (LED)ث( دیود نور گسیل 

 کند.ج( ترمیستور نوعی مقاومت است که بر اساس تغییر نور کار می
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qخطوط میدان الکتریکی دو بار  3 qو  1 qرا با فرض  2 q1 5/0 رسم کنید. 2  

در شکل زیر، سه آونگ الکتریکی مشابه با گلوله های فلزی سبک در تماس با یک مخروط  4

 گیرند.فلزی باردار قرار می

 بینی کنید.ها را پیشالف( رفتار آونگ

 باشد؟این آزمایش برای بررسی کدام ویژگی اجسام رسانا میب( 

 

 

1 

 1 آزمایشی طراحی کنید که به کمک آن بتوان درستی قانون اُهم را بررسی کرد. 5

 1 نهی نیروهای الکتریکی چیست؟منظور از اصل برهم 6

 کنیم. جا میجابه Bتا  Aرو الکترونی را در میدان الکتریکی از نقطة در شکل روبه 7

 تر است؟الف( در کدام نقطه میدان الکتریکی قوی

 یابد یا کاهش؟جایی انرژی پتانسیل الکتریکی الکترون افزایش میب( در این جابه

 را با هم مقایسه کنید. Bو  Aهای پ( پتانسیل الکتریکی نقطه

 مثبت است یا منفی؟ Bتا  Aجایی از ت( کار انجام شده توسط میدان الکتریکی بر روی الکترون در جابه

1 
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دهد. اگر طول و جنس این دو رسانا یکسان باشند، با ذکر دلیل نشان می Bو  Aرا برای دو رسانای  I –Vدر شکل زیر، نمودار  8

 تر است؟توضیح دهید سطح مقطع کدام رسانا بزرگ

 

1 

، از یکی برداشته و به دیگری اضافه کنیم، در C2کنند. اگر وارد می N640به هم نیروی  rدر فاصلة  qدو بار الکتریکی مشابه  9

 چقدر است؟ qشود. می N600همان فاصلة قبلی نیروی بین دو بار 

1 

 Fچند برابر  q0باشد، برآیند نیروهای وارد بر بار  Fکند وارد می q0به بار  q1رو، اگر اندازة نیروی الکتریکی که بار در شکل روبه 10

 شود؟می

 

2 

مثلث  BCوسط ضلع  Mدر شکل زیر میدان الکتریکی برآیند در نقطة  11

Nاالضالع چند متساوی
C

Nmاست؟  
(k )

C
 

29
29 10 

 

 

1 

 1 شود؟میدان الکتریکی برآیند صفر می q4ای از بار اند. در چه فاصله، از یکدیگر قرار گرفتهcm60در فاصلة  q4و  qدو بار  12

kgی روغن به جرم در آزمایش میلیکانی قطره 13 158 Nدر میدان قائم رو به پایین  10
C

معلق و به حال تعادل است. تعداد  510

 هایی که این قطره جذب کرده را به دست آورید.الکترون

N
(g , e / C)

kg
   1910 1 6 10 

1 

خازنی که دی الکتریک آن هوا است را توسط مولدی شارژ کرده و بدون جدا کردن از مولد، فاصلة صفحات آن را نصف کرده و  14

 شود؟دهیم. تعیین کنید انرژی ذخیره شده در خازن چند برابر میصفحات خازن قرار می میان 6عایقی به ضریب دی الکتریک 

1 

cmمکعب مستطیل فلزی به ابعاد  15 cm cm 1 2 ترین گذرانیم. نسبت بیشدر اختیار داریم و از وجوه مختلف آن جریان می 3

 ترین مقاومت الکتریکی در این رسانا چقدر است؟مقاومت الکتریکی به کم
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 در مدار شکل مقابل ...................... 16

 آمپر است؟الف( جریان مدار چند 

 چقدر است؟ Aب( پتانسیل نقطة 
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 20 جمع نمره 




