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 بسمه تعالی

 تبریز  چهارآموزش و پرورش ناحیه   مدیریت

 دوره دوم –نور  ةمشکا غیر دولتیپسرانه دبیرستان 

 --نام دبیر:         فیزیک   موضوع امتحان:        تجربی یازدهم کالس:   ........................................... نام و نام خانوادگی:

 

 

 نمره( 2/ 25. )دیمناسب پر کن  یرا با عبارت ها یخال یجاها (1

 دارد.  یبه ............... آنها بستگ کنندی م دایکه دو جسم مختلف بر اثر مالش پ ی( نوع بارالف

 به آن بار بدهد.نه و  ردیاطراف خود بار بگ ط یاست که نه از مح  ی.... دستگاه...... ( دستگاه ..... ب

 ، ............... است. ی کی الکتر دانیم یکای( پ

 ذره باردار با مربع فاصله از آن نسبت ............... دارد. کیحاصل از   یکی الکتر دانی( مت

نسبت، ...............   نیاست به ا  ی کیبه بار ذره، مستقل از نوع و اندازه بار الکتر  لیپتانس یانرژ  ریی( نسبت تغث

 . مییگو

 ...............  است.  یکای( آمپر ساعت،  ج

 است. ...............  ی، رسانا لینور گس ودی( دح

 نو و فرسوده عمدتاً در مقدار ................ آن است.  یباتر کی( تفاوت  خ

 ( ولت بر آمپر معادل ............... است. د

 

 . دیپاسخ ده ری از سواالت ز  کیبه هر  (2

، روکش  دیده یظرف فشار م یو آن را در لبه ها  دیکشیظرف غذا م یرا رو یک یروکش پالست  ی( چرا وقتالف

 نمره( 0/ 5) ماند؟ یخود ثابت م یدر جا

 نمره( 0/ 5) دارد؟ یبستگ یدو ذره باردار به چه عوامل   نیب یک یالکتر  یروی( نب

 نمره( 0/ 5) . دیسیبودن بار را بنو  ده ی( اصل کوانتپ

 نمره(  0/ 5) کنند؟ یرا قطع نم گریکد ی، هرگز ندی برا یکیالکتر  دانی( چرا خطوط مت

 نمره( 0/ 5) چه؟ ی عن یولت است   12خودرو  یباتر  نکهی( منظور از اث

 21/10/99 تاریخ امتحان:

 دقیقه  120مدت امتحان: 
 رمز :  

 رمز :  

 در این قسمت چیزی ننویسید 

 در این قسمت چیزی ننویسید 



 

 

 

 رد این قسمت چیزی ننویسید 

 

 نمره(  0/ 5) . دی خازن، دو مورد نام ببر  تی ( از عوامل موثر بر ظرفج

 نمره( 0/ 75) . دیده ح یرا توض ییابر رسانا ده ی( پدح

 

 است.   شتر یجسم رسانا ب  زینوک ت   یدر قسمت ها  یک یکه نشان دهد تجمع بار الکتر   دی کن  یرا طراح  یشیآزما  (3

 نمره( 1/ 25)

 

 دهد.  ینشان م Bو   A یدو رسانا یرا برا  I -Vشکل مقابل نمودار  (4

 نمره( 0/ 5) است؟ چرا؟ شتری ب کی( مقاومت کدامالف

 

در کدام حالت آمپرسنج عدد   میقرار ده   Nو    Mدو نقطه    نی ب  ر یفوق را در شکل ز  یرسانه ها( اگر هر کدام از  ب

  نمره( 0/ 5) دهد؟ چرا؟ یرا نشان م یشتریب

 

 

خالص وارد بر ذره    یرویاند. اندازه نثابت شده   ای  هیسه ذره باردار مطابق شکل در سه راس مثلث قائم الزاو  (5 

 نمره(  2) . دیواقع در راس قائمه را حساب کن

 

 

 

 
 

=، با بار ی، ذره باردارمقائ کنواختی یک یالکتر دانیم کی در ( 6 −2q c  گرم معلق و به حالت   2و به جرم

10=  سکون قرار دارد اگر
N

g
kg

 نمره( 1/ 25) . دیکن  نییرا تع دانیباشد ، اندازه و جهت م 
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 رد این قسمت چیزی ننویسید 

 

 

=  الکتریکی ( بار7 −4q c الکتریکی پتانسیل با ای  نقطه از  V1=-40 v        پتانسیل با ای نقطه تا         

V2=-10v    شود می جابجا آزادانه . 

 نمره( 1/ 25)کند؟ می تغییر چگونه و اندازه  چه q بار  الکتریکی پتانسیل انرژی 

 

متر از    یسانت  2به فاصله    یو افق   یمواز   یدو صفحه رسانا  نی ب   یکیالکتر   دانیگرم در م  1به جرم    یذره باردار  (8

ولت    500آنها برابر    نی ب  لیبوده و اندازه اختالف پتانس  نیی رو به پا  دانیهم ، به حالت معلق قرار دارد. اگر جهت م

          مره( ن 1/ 5) . دیکن نییباشد ، اندازه و نوع بار ذره را تع 
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. مقدار بار کندی م  ره یذخ  یکروفارادیم  660خازن    کیدر  ولت    330را با ولتاژ    یانرژ  ، یفالش عکاس   کیمدار    (9

 شود.  ی م ره یخازن ذخ  نی در ا یک یالکتر  یچه مقدار انرژ  دی کن نیی را حساب کرده و تع افتهیشارش  یک یالکتر

 نمره(  1/ 5)

 

 قهیدق  5اهم است. در مدت    5ولت و مقاومت آن    4دو سر المپ برابر    لیاختالف پتانس   ر، یدر مدار شکل ز   (10

  نمره( 1/ 5) گذرد؟ یچه تعداد الکترون از المپ م

−=  191/ 6 10e c    

 
 

ا   mAh  1000  مقدار  ی قلم  یباطر   کی  یرو(  11 را فراهم    A100µ  متوسط  انیجر  یباتر  نینوشته شده است اگر 

 نمره( 1) شود؟  یکشد تا خال یسازد چه مدت طول م

 

، دو A  یدارند. اگر قطر مقطع رسانا یکسانیماده ساخته شده اند و طول   کیاز   Bو   A یفلز یدو رسانا (12

 نمره( 1) است؟ B  یچند برابر مقاومت رسانا  A یباشد؛ مقاومت رسانا  B یبرابر قطر مقطع رسانا

 

 

 

- + K 

 المپ


	1875797979madares - Copy.pdf (p.1)
	fizik 11 nobat aval 1.pdf (p.2-4)

