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 نام و نام خانوادگی: 

 یازدهم تجربیمقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 3اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 / دخترانه  پسرانهدبیرستان غیردولتی              

 فیزیک نام درس: 

 گلوب نام دبیر:

 33امتحان:........../.........../....... تاریخ

 صبح/ عصر ساعت امتحان:................

 دقیقه 321مدت امتحان: 

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

1  

 های پهن است. ها در مکانی آنتر( از فاصلهتر / بیشتیز )کمهای نوکبارهای داده شده به جسم رسانا در مکان ی( فاصله1

جهت( میدان جهت ـ خالفی باردار مثبت در جهت میدان الکتریکی حرکت کند، نیروی الکتریکی وارد بر آن )هم( هرگاه ذره2

 است.

 شود.نصف کنیم، نیروی کولنی بین دو بار )چهار برابر ـ دو برابر( می ی باردار رای دو ذره( اگر فاصله3

 ها نسبت )مستقیم / وارون(دارد.ی آنی بادار با مجذور فاصله( نیروی الکتریکی بین دو ذره4

 ی )مستقیم، معکوس( دارد.ر، رابطهدر هر نقطه از فضای اطراف بار با فاصله نقطه تا باqای( میدان الکتریکی بار نقطه5

 ( عامل شارش بار الکتریکی بین دو نقطه از مدار وجود )اختالف ـ انرژی( پتانسیل بین آن دو نقطه است.6

 یابد.( اگر بار الکتریکی مثبت در جهت میدان الکتریکی حرکت کند، انرژی پتانسیل الکتریکی آن )کاهش ـ افزایش( می7

 ر الکتریکی و اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر آن بستگی )دارد ـ ندارد(.( ظرفیت خازن به با8

 شود. ها یکسان میصورت )سری ـ موازی( به هم ببندیم، بار آنها را به( اگر خازن9

 تر( است. تر ـ کوچکترین ظرفیت)بزرگها، ظرفیت معادل از بزرگ(  در به هم بستن موازی خازن11

5.2 

qل، سه بار الکتریکیدر شکل مقاب 5 C 1 2،q C 2 qو 3 C  3 اند. برآیند الزاویه قرار گرفتهدر سه رأس مثلث قائم 4

  را حساب کنید. )با رسم شکل( q1نیروهای وارد بر
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qدو بار الکتریکی 3 qو 1 ها مطابق های میدان الکتریکی آنطوری که خطاند، بهی معینی از یکدیگر واقع شدهدر فاصله 2

 .رسم کنید Bو Aهایشکل است. بردار میدان را در نقطه

 

 

 

1 



معلق و در حال سکون است. اگر بزرگی میدان  g5ای باردار به جرمدر یک میدان الکتریکی یکنواخت قائم رو به باال، ذره 4

N

C
  باشد.  1000

 الف( با استدالل، عالمت بار ذره را تشخیص دهید.              

مقدار بار الکتریکی این ذره را محاسبه کنید.ب( 
N

(g )
kg

10   

 

5 

ع روی عمود منصف خط واق Mیاز یکدیگر قرار دارند، در نقطه cm60یدر فاصله q2و q1مانند شکل، دو بار الکتریکی 2

hیواصل و در فاصله cm  بزرگی میدان الکتریکی را محاسبه کنید و با ترسیم جهت آن را نشان دهید. 30
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Aمطابق شکل، یک بار الکتریکی منفی، در میدان الکتریکی یکنواخت، مسیر 6 B C  ماید. پیرا با سرعت ثابت، می

 برگ انتقال دهید.های )افزایش، کاهش، ثابت( پر کرده و جدول را به پاسخهای خالی جدول زیر را با کلمهخانه

   

 مسیر
پتانسیل 

 Vالکتریکی

انرژی پتانسیل 

 Uالکتریکی

میدان 

 Eالکتریکی

A B    

B C    
 

5 

است. یک ذره با بار  v12هااند و اختالف پتانسیل بین آناز هم واقع cm2یاندازه به فاصلهی رسانای موازی و همدو صفحه 7

qالکتریکی C  2 شود.جا میی منفی جابهی مثبت تا صفحهاز صفحه  

 کند؟ قدر و چگونه تغییر میالف( انرژی پتانسیل الکتریکی ذره چه

 ی میدان الکتریکی بین دو صفحه را حساب کنید. ب( اندازه

5 

  هر یک از تغییرات زیر چه تأثیری در ظرفیت خازن دارد؟  -1 8

 ازن. های خی بین صفحهالف( افزایش فاصله

 ب( کاهش ولتاژ دو سر خازن.

 های خازن.الکتریک بین صفحهپ( برداشتن دی

1.2 

و ولتاژ دو سر باتری را  C2باشد. بار الکتریکی خازنولت می 60برابر Bو Aدر شکل زیر اختالف پتانسیل بین دو نقطه 9

  حساب کنید. 

       

 

 

5 



  در مدار شکل مقابل:  11

 ؟قدر استالف( ظرفیت خازن معادل چه

 v100برابر Bو Aیب( اگر اختالف پتانسیل بین دو نقطه

 را محاسبه کنید. C1در خازن باشد، انرژی ذخیره شده

 

 

5 

 موفق و موید باشید 

 بگلو

51 

 



 پاسخ نامه سواالت

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 3اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 / دخترانه  پسرانهدبیرستان غیردولتی              

 فیزیکنام درس: 

 بگلو نام دبیر:

 33امتحان:........../.........../....... تاریخ

 صبح/ عصر ن:................ساعت امتحا

 دقیقه 321مدت امتحان: 

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

  تربزرگ -سری -ندارد -کاهش -اختالف -معکوس -وارون -چهار برابر -جهتهم -ترکم 1

TFج: 2 N 20 7  

3 

 

 

 ج: مثبت   4

qج: C 50 
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  افزایش -کاهش -ثابت -ثابت 6

 ابد.یافزایش می J24ج: 7

ج:
v

E
m

 600 

 

 الف( کاهش ظرفیت 8

 ب( ظرفیت ثابت

 پ( کاهش ظرفیت

 

 

qج:  9 C , V v  2 1200 100 
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