
  97/ 01/  26:   تاريخ
 بي نام تو نامه كي كنم باز

  عالمه طباطبايينخبگان  دبيرستان
  

  رياضي يازدهم فيزيك  دوم ميان نوبت دقيقه 90   :زمان
 96-97سال تحصيلي  3:صفحه

  

  :كالس    :نام و نام خانوادگي

 

  بارم  سوال  رديف
  .جاهاي خالي را با عبارت مناسب پر كنيد  1

  .خارج سيملوله است................................  از خط هاي ميدان داخل سيملوله)آ
  .است..................... ، SIيكاي شار مغناطيسي در ) ب
  .دارد.................. ي القايي در هر پيچه، با تعداد دورهاي پيچه نسبت  نيروي محركه) پ
  .است............................. مغناطيسي وارد بر آن  ينيرو.هرگاه سيم حامل جريان در امتداد ميدان مغناطيسي قرار گيرد) ت

2  

  .درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص كنيد  2
  .اگر باتري آرماني باشد،توان خروجي كمتر از توان توليدي آن است)آ

  .قطب هاي مغناطيسي زمين بر قطب هاي جغرافيايي آن منطبق هستند )ب
  .اگر جريان گذرنده از دو سيم موازي و بلند، هم جهت باشند،آنگاه نيروي بين آنها ربايشي است) پ
  .جريان القايي بيش تر مي شودهرچه شار مغناطيسي در يك پيچه سريعتر تغيير كند،) ت

1  

  .به سواالت زير پاسخ دهيد  3
  .ي آرماني را تعريف كنيدسيملوله)آ

  اگر يكي از المپ ها بسوزد،چه اتفاقي مي افتد؟چرا؟.المپ هاي يك درخت زينتي،بطور متوالي متصل شده اند) ب

  
75/0  
75/0  

  .)يك مورد اضافه است Bدر ستون .(در ارتباط است Bبا ستون  Aزير كدام موارد ستون در جدول  4
  

 B ستون Aستون 

  رو مغناطيس نرمف  پالتين
  فرومغناطيس سخت  كبالت
  ديا مغناطيس  فوالد
    پارا مغناطيس  

75/0  

Bحوزه هاي مغناطيسي ماده فرومغناطيسي را درون ميدان خارجي ) الف(شكل   5


همان ماده را پس از ) ب(شكل.نشان مي دهد 
Bحذف ميدان


  .نوع ماده فرومغناطيسي را با ذكر دليل تعيين كنيد.دهدنشان مي 

  

75/0  

  .نوع بار هر ذره را تعيين كنيد. مانند شكل زير را مي پيمايند يچهارذره هنگام عبور از ميدان مغناطيسي درون سو مسيرهاي  6

  
  
  

1  
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  1  لوله دور شود؟ اي آويزان شده، از سيم نرباي ميلهم تا آهقرار دهي xتوضيح دهيد، كدام باتري را به جاي  استداللدر مدار شكل زير، با   7

/در مدار شكل روبرو جريان در جهت نشان داده نشده   8 A1   .است 2
Aو  2ينيروي محركه)آ BV V چقدر است؟  

  چقدر است؟دقيقه  5/0،در مدت  R1انرژي مصرف شده در مقاومت ) ب
  را بدست آوريد؟) 1(توان دو سر باتري ) پ
  
  
  
  
  
  

5/2  

سي وارد بر اگر نيروي مغناطي. قرار گرفته است G5000عمود بر يك ميدان مغناطيسي بدون سو به بزرگي  m2به طول  ABسيم رساناي   9
  .و بطرف پايين باشد، جهت و اندازه جريان در سيم را تعيين كنيد N1سيم 

  

25/1  

بزرگي ميدان مغناطيسي در .عبور مي دهيم A2مي سازيم و از آن جريان  cm10ي مسطحي به شعاع پيچه m 12با يك سيم نازك به طول   10
  مركز پيچه چند تسال است؟

T.m
( , )

A
7

0 12 10 3      

25/1  

  اند  ثابت شده cm2در سه رأس يك مربع به ضلع  A5هاي مساوي  رو سه سيم راست حامل جريان مطابق شكل روبه  11
j,iهاي با رسم بردارهاي ميدان هرسيم در راس چهارم مربع ميدان برآيند را بر حسب بردار

 
  .تعيين كنيد 

  
  
  

1  

Bنسبت به ميدان مغناطيسي يكنواختي به بزرگي  030توني كه بازلويه وبر پر  12 G400  در حركت است، نيرويي به بزرگي
/ 141 728 10كيلومتر بر ثانيه است؟تندي پروتون چند .وارد مي شود  

e / C191 6 10   

1  

/از  s 2/0را در مدت  cm 10دور به شعاع  400ميدان مغناطيسي عمود بر يك پيچه اي شامل   13 T0 /به 03 T0   :مي رسد09
  چقدر است؟ متوسط ي القايي بزرگي نيرو محركه)آ

  باشد، چه جرياني از آن مي گذرد؟10ومت سيم پيچه اگر مقا)ب
  
  
  
  
  

5/1  

3  
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 Pدارندتعداد دور سيملوله  و طول برابر.هم محورند) Q(و ) P(در شكل روبرو دو سيملوله   14
از سيملوله  A 5/1اگر جريان.دور است300 برابر Qدور و تعداد دور سيملوله  200برابر 

P  ،از سيملولهعبوركندQ  چه جرياني بگذرد تا برايند ميدان مغناطيسي سيملوله ها در
  روي محور سيملوله ها صفر شوند؟ Mنقطه 

  
  
  
  
  
  

1  

Vذره باردار مثبتي با جرم ناچيز و با سرعت   15


Eوارد فضايي مي شود كه ميدان يكنواخت  xدر امتداد محور  


Bو 


    اندازه .وجود دارد 
Eبه ترتيب  ها ميدان N / C450


Bو  mT180


  تندي ذره چقدر باشد تا بدون انحراف به حركت خود ادامه دهد؟. است 

  
  
  
  
  
  

5/1  

/درون ميدان مغناطيسي يكنواخت درون سويي به اندازه cm225حلقه اي انعطاف پذير به مساحت  16 T0 سطح پيچه عمود بر .قرار دارد 03
سطح پيچه بر ميدان ( .برسانيم،آهنگ تغيير شار را بدست آوريد cm210به  s2/0اگر سطح حلقه را در مدت زمان .ميدان مغناطيسي است

  )ود استمغناطيسي عم

1  

  20  جمع نمره  
   


