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دبیرستان غیردولتی عالمه امینی
دوره دوم
امتحانات مجازی دی ماه 99

تاریخ امتحان99/01/8:
مدت زمان پاسخ گویی 08 :دقیقه

سواالت

ترآیٌد ًیرٍ ّای ٍارد تر تار ٍ qاقع در هرکس هرتع شکل زیر چٌد ًیَتي است؟

دٍ تار ًقطِ ای  q2  8c ٍ q1  2cدر فاصلِ  4ساًتی هتری از ّن قرار دارًد .در چِ
فاصلِ ای از تار  ٍ q1در چِ ًقطِ ای رٍی خط ٍاصل دٍ تار  ،تار  q3  5cرا قرار دّین تا
ساکي تاقی تواًد؟
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هقاٍهت سین پیچ ّای هسی یک هَتَر در حالت تدٍى تار 50  ،در دهای  20Cاست .پس
از آًکِ هَتَر تِ هدت چٌد ساعت کار هی کٌد ،ایي هقاٍهت تِ  58 افسایش هی یتثد .دهای
سین پیچ چقدر است؟
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یک کرُ رساًا تِ شعاع  10 cmرٍی پایِ عایق قرار دارد .چگالی سطحی تار کرُ 160c / m 2
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است .اگر کرُ را تا یک سین تِ زهیي هتصل کٌین ،چٌد الکترٍى از زهیي تِ کرُ هٌتقل هی
شَد؟( )   3
5
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در هدار شکل رٍترٍ ،الف) تَاى هصرفی هقاٍهت  R 3چٌد ٍات است؟ ب) اختالف پتاًسیل تیي
دٍ ًقطِ  ) V A V B ( B ٍ Aچقدر است؟

قطعِ ای از کرتي تِ شکل هکعة هستطیل دارای اتعاد  1cm  1cm  50 cmاست .الف)
هقاٍهت هیاى دٍ هرتع اًتْایی ب) هقاٍهت هیاى دٍ ٍجِ هستطیل شکل هقاتل ّن چقدر
است؟ (هقاٍهت ٍیصُ کرتي  3 / 5  105 .mاست).
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در شکل زیر هیداى الکتریکی ترآیٌد در ًقطِ  Bچٌد ًیَتي تر کَلي است؟
2
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خازًی تِ ظرفیت  10  Fتِ اختالف پتاًسیل  Vپر شدُ است .اگر فاصلِ تیي صفحات ایي
8
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خازى تراتر  ٍ 0 / 4 mmاًدازُ هیداى الکتریکی تیي دٍ صفحِ خازى  8 105 Vتاشد .تار
m

ذخیرُ شدُ رٍی صفحِ ّای ایي خازى چٌد هیکرٍ کَلي ٍ اًرشی ذخیرُ شدُ در آى چٌد
هیکرٍ شٍل است؟
در شکل هقاتل کِ قسوتی از یک هدار الکتریکی است ،پتاًسیل الکتریکی در ًقطِ  ٍ Aتَاى
ٍرٍدی تاتری   1را تدست آٍرید.
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از یک هقاٍهت  10اّوی جریاى الکتریکی ثاتتی عثَر هی کٌد ٍ تا عثَر  100کَلي
الکتریسیتِ 0000 ،شٍل گرها تَلید هی کٌد .زهاى عثَر ایي هقدار الکتریسیتِ چٌد ثاًیِ است؟
در یک هیداى الکتریکی یکٌَاخت ذرُ ای تاردار تِ جرم  0/1گرم ،از ًقطِ ای تِ پتاًسیل الکتریکی +100
ٍلت از حالت سکَى تِ حرکت در هی آید ٍ تا سرعت  10هتر تر ثاًیِ تِ ًقطِ دیگری تِ پتاًسیل الکتریکی
ٍ -100لت هی رسد .اگر در ایي هسیر ًیرٍی هَثر تر ذرُ فقط ًاشی از هیداى الکتریکی تاشد ،تار الکتریکی
ذرُ چٌد هیکرٍکَلي است؟

اختالف پتاًسیل دٍ سر تاتری چٌد ٍلت است؟
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