
          
 
 
 

 

  11  مغناطيس و القاي الكترومغناطيسي بخشمغناطيس و القاي الكترومغناطيسي بخش  ::  مبحثمبحث            
 

  

  
  

  

  
 

  
  ::هاها  معرفي نشانهمعرفي نشانه

  ::هر سوال استهر سوال است  آماريآماري  گر اطالعاتگر اطالعاتاست كه بياناست كه بياناستفاده شدهاستفاده شدهبه شرح زير به شرح زير   هاييهايينهنهدر شناسنامه هر سوال نشادر شناسنامه هر سوال نشا
  

  ..باشدباشدميمي  شركت كننده در آزمونشركت كننده در آزمون    آموزانآموزان  دانشدانش  ، از كل، از كلسوالسوال    بهبه  مراجعينمراجعين  تعداد تعداد   به معنايبه معناي
  

  

  ..اندانددادهداده  پاسخ صحيح پاسخ صحيح   باشد كه به اين سوالباشد كه به اين سوالكنندگان ميكنندگان ميي از شركتي از شركتبه معناي درصدبه معناي درصد
  

 
  ..باشدباشد  ميميگزاري آزمون گزاري آزمون به معناي تاريخ بربه معناي تاريخ بر

  

  

  ..باشدباشد  ميميكنندگان در آن آزمون كنندگان در آن آزمون   به معناي جمعيت شركتبه معناي جمعيت شركت
  

  

  

جدول تعداد سؤاالت هر جدول تعداد سؤاالت هر   ايناين  دردر  ..تهيه شده استتهيه شده استمانند نمودار باال مانند نمودار باال ها ها بندي سوالبندي سوالسطحسطح  جدول و نمودارجدول و نمودار  ،،كتابكتاببراي هر مبحث براي هر مبحث 

  ..هاي مراجعه ابتدايي و انتهايي هر سطح مشخص شده استهاي مراجعه ابتدايي و انتهايي هر سطح مشخص شده است  ي سؤاالت و درصدي سؤاالت و درصد  شمارهشماره  ،،))نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارترنسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر((سطح سطح 

منطقي منطقي     بديهي است كه اين نمودار بايد شيببديهي است كه اين نمودار بايد شيب. . استاست  ها تنظيم شدهها تنظيم شدهي سوالي سوال  نمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شمارهنمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شماره

  ..ودودشش  تر ميتر مي  رويم درصد مراجعه در سطح دشوارتر كمرويم درصد مراجعه در سطح دشوارتر كم  داشته باشد و هرچه رو به پايان ميداشته باشد و هرچه رو به پايان مي

هاسطح سوال   نسبتاً دشوار: سطح اول دشوار: سطح دوم   دشوارتر: سطح سوم   
242- 259 شماره سوال  279 -260  297 -280  

 درصد مراجعه 29 -43   20 -27  3 -19  
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)بخش اول( يوالقاي الكترومغناطيس مغناطيس:3فصل فيزيك يازدهمهاي سه سطحيمجموعه كتاب 5483: كد كتاب  

  

نسبتاً دشوار  هاي سؤال
  

.سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  

.سوال پاسخ دهند) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  

.سوال پاسخ دهند 6ه بيش ازسوال ب 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  

هـاي   هاي مغناطيسي هر بخش با بخش گيري دوقطبي تشكيل شده و سمت. . . تر از  هاي بسيار كوچكي با ابعاد كم از بخش فرومغناطيس مواد -242
 . نامند مغناطيسي مي. . . است و هر بخش را يك . . . مجاور آن 

  
 ميدان -متفاوت -ميكرومتر) 2  ي حوزه -تمتفاو -متر ميلي) 1

  ي  حوزه -متفاوت -ميكرومتر) 4  ي  حوزه -يكسان -متر ميلي) 3
تـر   كدام گزينه صحيح BوAدر مورد. كند را دفع مي Bرا جذب و Aاين آهنربا، .كنيم نزديك مي BوAجسم فلزيدو انتهاي آهنربا را به يك  - 243

  است؟

  
1 (A  ًآهنربا است وحتماB 2 .ممكن است آهنربا باشد (A ممكن است آهنربا باشد، وليB ًآهنرباست حتما.  
3 (A  وB  4 .باشند آهنربا مي حتماًهر دو (A  وB  است آهنربا باشندممكن هر دو. 

)واحد تراوايي مغناطيسي خأل  -244 )0  درSI  كدام است؟)T )تسال( ،A )آمپر( ،m )متر( ،N)نيوتون( ،C )كولن ( وs )ثانيه(( 

  
1 (T.A

m
  2 (N.C

s.A
  3 (2

N

A
  4 (2

N

m
  

و  Mاگر بردار ميدان مغناطيسي برايند در نقاط . كند هاي الكتريكي عبور مي جريان) 2(و ) 1(موازي هاي نازك، بلند و  مطابق شكل زير از سيم -245
N است؟ترتيب از راست به چپ چگونه  به) 2(و ) 1(هاي  سو باشد، جهت جريان الكتريكي در سيم ها برون ديگر برابر و جهت آن با يك 

  
     پايين -باال) 1

  باال -باال) 2
      پايين -پايين) 3
  باال -پايين) 4

ترتيب  به ، روي خط استوا  و كمي باالتر از سطح زمين،Qي ي زمين و در نقطه ، مركز كرهPي در شكل زير، جهت ميدان مغناطيسي در نقطه -246
    ي زير است؟ از راست به چپ، تقريباً مطابق با كدام گزينه

  
1 ( ,    
2 ( ,    
3 ( ,    
4 ( ,  

26000    2/96    %33    %43    

29000    12/94    %34    %40    

26000    2/96    %33    %38    

26000    2/96    %24    %38    

29000    12/94    %24    %37    
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فيزيك يازدهم هاي سه سطحيمجموعه كتاب)بخش اول( يوالقاي الكترومغناطيس مغناطيس:3فصل  

vاي با بار مثبت و سرعت  مطابق شكل زير، ذره -247


، سازند مي 0120ي  ي حاصل از دو سيم راست، بلند و حامل جريان كه با هم زاويه را در صفحه 

ها مطـابق   ز جريان سيماز طرف برايند ميدان مغناطيسي حاصل ا Aي  ي باردار در نقطه جهت نيروي مغناطيسي وارد بر ذره. كنيم پرتاب مي

 ؟ كدام گزينه است

  

    سو  درون )1

    سو  برون )2

    چپ  )3

   راست  )4

  

2زير، بزرگي نيروي مغناطيسي وارد بر سيم حامـل جريـان    شكلدر  -248 A    متـر در ميـدان مغناطيسـي يكنواخـت      5/0بـه طـولB


، برابـر بـا   

42 10 N بزرگي . استB


 چند گاوس است؟ 

  

1( 1      

2( 2  

3( 3    

4( 4  

  

q)0؟ دهد هاي زير جهت نيروي مغناطيسي وارد بر بار متحرك در ميدان مغناطيسي را درست نشان مي يك از گزينه كدام - 249 ) 

  
1(   2(   3(   4 (  

  

Eو در قسمتي از فضا، ميدان الكتريكي يكنواخت شكل مطابق - 250


Bو ميدان مغناطيسي يكنواخت 


عمود بر هم وجود دارند، يك ذره با بار منفي را كـه   

  ترين نيروي ممكن قرار گيرد؟  ي ورود به دو ميدان الكتريكي و مغناطيسي، تحت تأثير بيش ناچيز است در چه جهتي شليك كنيم تا در لحظه جرمش

 

    ي كاغذ به سمت باالي صفحه )1

  ي كاغذ به سمت پايين صفحه )2

      به سمت راست )3

  به سمت چپ) 4

  

26000    2/96    %19    %36    

26000    2/96    %16    %35    

26000    2/96    %29    %34    

40000    11/93    %14    %34    
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)بخش اول( يوالقاي الكترومغناطيس مغناطيس:3فصل فيزيك يازدهمهاي سه سطحيمجموعه كتاب 5483: كد كتاب  

ترتيب از راست بـه چـپ براينـد     را افزايش دهيم، به Bاگر جريان عبوري از سيم . سيم راست، طويل و موازي، در حال تعادلند 3مطابق شكل،  -251
  .شود مي …به طرف  Cو بر سيم  …به طرف  Aنيروهاي الكترومغناطيسي وارد بر سيم 

 

      راست -راست )1
  چپ -چپ )2
      چپ -راست )3
 راست -چپ )4

 است؟ نادرست يكدام گزينه در مورد مواد پارامغناطيس - 252

  
    .ي مغناطيسي ندارند مواد پارامغناطيس دوقطبي مغناطيسي دارند اما حوزه )1
    .ها در مواد پارامغناطيس كامالً منظم است گيري دوقطبي جهت )2
    .كنند ي، خاصيت مغناطيسي پيدا ميدر يك ميدان مغناطيسي خارجي قو )3
  .رود ها از بين مي با حذف ميدان مغناطيسي خارجي، خاصيت مغناطيسي در آن) 4

آمپر از  1اگر جريان . متر كه در يك اليه كنار هم و بدون فاصله پيچيده شده، ساخته شده است ميلي 1داري به قطر  يك سيملوله از سيم روكش -253
ــدان  ــي مي ــذرانيم، بزرگ ــي  آن بگ ــلي مغناطيس ــور اص ــل و روي مح ــه  داخ ــه دور از لب ــيملوله و ب ــاي آن س ــا  ،ه ــد گ ــيوچن ــود؟  س م ش

  
T.m

( )
A

74 10 

  
1(4  2(4104   3(5104   4(7104   

/گرم توسط يك جفت نخ در ميدان مغناطيسي يكنواختي به بزرگي  6و جرم  cm6مي به طول سي شكل زير،  مطابق -254 T0 . آويـزان اسـت   4
نيروي وارد بر سيم از طرف ادل بماند و سيم در حالت تعي جريان الكتريكي عبوري از سيم چند آمپر و جهت آن به كدام سمت باشد تا  اندازه

10دارنده برابر با صفر شود؟  هاي نگه نخ N
(g )

kg
 

  
  Cبه  A، از 25 )1
2( /2   Aبه  C، از 5
3( /2   Cبه  A، از 5
  Aبه  C، از 25) 4

vالكتروني را با سرعت  -255


تواند باشد، تا بدون  جهت پرتاب الكترون به كدام سمت مي. كنيم صورت افقي پرتاب مي در ميدان مغناطيسي زمين به 
 انحراف بر مسير مستقيم و افقي به حركت خود ادامه دهد؟

  
  غرب) 4  شرق )3  جنوب )2  شمال )1

39000    10/93    %9    %34    

26000    2/96    %27    %33    

26000    2/96    %16    %33    

25000    1/96    %18    %31    

26000    2/96    %8    %31    
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فيزيك يازدهم هاي سه سطحيمجموعه كتاب)بخش اول( يوالقاي الكترومغناطيس مغناطيس:3فصل  

بزرگي ميدان مغناطيسي درون سيملوله و روي محور اصلي . است 5و مقاومت آن  100، تعداد دورهاي آن 20cmطول سيملوله در مدار شكل زير،  - 256

7چند تسال است؟ 
0 12 10 T.m

( )
A

   

  
1( 424 10    2 (624 10    

3 (612 10    4 (412 10  

پس از بستن . اند فنر و جيوه به يك منبع جريان متصل. ، فنري به طور آزاد آويزان است و انتهاي آن در ظرف پر از جيوه قرار داردزيردر شكل  -257

  ؟افتد چه اتفاقي مي Kكليد 

  
  .شود فنر جمع شده و سر آن از جيوه خارج و جريان قطع مي) 1

  .رود تر در جيوه فرو مي سر فنر بيش) 2

    .كند فنر نوسان مي) 3

  .افتد هيچ اتفاقي نمي) 4

  

5qاي با بار  ذره - 258 C    شود كه هم ميدان الكتريكي يكنواخت محيطي ميمطابق شكل وارد(E)


(B)و هم ميدان مغناطيسي يكنواخـت  


. دارد 

510اگر N
| E |

C



 ،0 2| B | / T


45و   10 m

v
s

  كنند، چند نيوتون است؟ ميدان بر ذره وارد مي ي برايند نيروهايي كه دو باشد، اندازه 

  
1( 22/0      

2( 45/0  

3( 33/0      

4( 55/0  

1با بار الكتريكي اي ذره - 259 C   4و جرمg510، با سرعت m

s
هاي يك ميدان مغناطيسي افقي و يكنواخت  د بر خطدر جهت شمال به جنوب و عمو 

بزرگي ميدان مغناطيسي چند تسال و جهت آن بـه كـدام سـمت باشـد تـا ذره بـدون انحـراف از ميـدان مغناطيسـي خـارج شـود؟            . شود وارد آن مي

10 N
(g )

kg
 

  
  ، شرق4000) 4  رق، ش4/0) 3  ، غرب4000) 2  ، غرب4/0 )1

   

26000    2/96    %15    %30    

29000    12/94    %13    %30    

26000    2/96    %19    %29    

26000    2/96    %17    %29    
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)بخش اول( يوالقاي الكترومغناطيس مغناطيس:3فصل فيزيك يازدهمهاي سه سطحيمجموعه كتاب 5483: كد كتاب  

 

دشوار  هاي سؤال
  

 

.سوال پاسخ دهند 2سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  

.سوال پاسخ دهند) 4يا (3سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  

.سوال پاسخ دهند 5سوال به بيش از 10ز هر به باال ا  6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  

2qگرم و بار الكتريكي  1اي به جرم  ذره - 260 C    41با سرعت 5 10 m
/

s
  410عمود بر خطوط ميدان الكتريكي N

E
C

 اندازه . در حركت است

10 ؟از مسير حركت خود منحرف نشود، كدام است  اي آن كه ذرهبر الزم و جهت ميدان مغناطيسي) برحسب تسال( N
(g )

kg
   

  

1( 2
    سو ، درون3

2( 2
  سو برون ،3

    سو ، درون1 )3
  سو ، برون1 )4

0دهد  در شكل زير، اگر هنگام عبور جريان الكتريكي از مدار، عددي كه ترازوي زير آهنربا نشان مي -261 نيوتون كاهش پيدا كند، جهت جريـان   /1
0 ؟كدام گزينه است SIي آن در  عبوري از مدار و اندازه 2B / T)  10وcm ي طولي از سيم  اندازهAB  كه در ميدان مغناطيسي آهنربا

 .)قرار دارد، جهت ميدان عمود بر سيم است و ميدان ثابت است

  
1( B  بهA ،5/0       
2( A  بهB ،5/0   
3( A  بهB ،5       
4 (B  بهA ،5   
  

510ترتيب ها به نواختي كه بزرگي آن يك الكتريكي و مغناطيسي هاي ميدان -262 N

C
0و  2/ T طور عمود بر هم قرار دارند  اي از فضا به است، در ناحيه

vي بارداري عمود بر هر دو ميدان با سرعت و ذره
 كـه از وزن ذره   در صـورتي . شـود  ا خارج ميه شود و بدون انحراف از اين ميدان پرتاب مي

mنظر شود، سرعت ذره چند صرف

s
 است؟  

  
1 (55 10  2 (52 10   
  . ذره داردي بار الكتريكي  بستگي به اندازه) 4  610) 3

Eوارد ميدان الكتريكي افقي و يكنواخت C50گرم و بار الكتريكي 15اي به جرم  ذرهمطابق شكل زير،  -263


به بزرگي 
C

N3000 اگر اين . شود مي

ذره با سرعت 
s

m
/ 51041  بـه بزرگـي    يي كاغذ وارد ميدان الكتريكي شود، ميدان مغناطيسي يكنواخت هسو و عمود بر صفح صورت درون به

/(تواند مانع انحراف آن از مسير مستقيم خود شود؟  چند تسال و در چه جهتي مي
kg

N
g( 10و412   

  

  و  03/0) 2    و   03/0 )1
  
  و 03/0) 4    و  05/0 )3

29000    12/94    %19    %27    

25000    1/96    %12    %26    

29000    12/94    %16    %25    

18000    1/94    %12    %25    
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فيزيك يازدهم  هاي سه سطحي مجموعه كتاب)بخش اول( يوالقاي الكترومغناطيس مغناطيس:3فصل

  

vي با سرعت اوليه qو بار الكتريكي منفيmي بارداري به جرم ر، ذرهشكل زي مطابق -264
نواخت طور افقي وارد ميدان مغناطيسي يك بهB

  و ميدان

Eنواخت الكتريكي يك
 با سرعت ثابت و جهت ميدان الكتريكي چگونه باشد تا ذره در مسيري مستقيم و  اندازه. شود ميv

  به حركت خود ادامه

g( دهد؟
شتاب گرانش زمين است(.  

   

1(
|q|

mg
Bv پايين ،      

2(Bv|q|، باال    

3(
|q|

mg
Bv پايين ،      

4(Bv|q|پايين ،    

سيم حامل جريان (نيروهاي وارد بر بارها چه وضعيتي دارند؟ . گذرد در جهت نشان داده شده از سيم قائم مي Iي  در شكل زير، جرياني به اندازه -265

  .)رار دارندي كاغذ ق و بارها در صفحه

  

   .مساوي و هم جهت هستند )1

  .ديگر هستند مساوي و در خالف جهت يك )2

  .جهت هستند تر زيادتر بوده و هم نيروي وارد بر بار بزرگ )3

  .تر زيادتر بوده و در خالف جهت هم هستند نيروي وارد بر بار كوچك )4

ي  صـورت عقربـه   در ايـن . چرخـد  ار با بار منفي بر روي يك قرص قرار گرفته و همراه با آن در جهت نمايش داده شده مـي اي بارد ، ذرهزيرمطابق شكل  - 266

  .)ي كاغذ هستند ي مغناطيسي ابتدا در صفحه قرص و عقربه(كند؟  مغناطيسي كه در باالي قرص آويزان شده چگونه حركت مي

  

  .چرخد بيرون از صفحه مي طرف بهبه عقر Nقطب  )1

  .چرخد داخل صفحه مي طرف بهعقربه  Nقطب  )2

  .كند حول محور آويز خود نوسان مي )3

  .شود عقربه منحرف نمي )4

 سرعت است بامثبت الكتريكي داراي بار كه اي مطابق شكل زير، ذره -267
s

m
/ 41052  نواختي به بزرگـي رد ميدان مغناطيسي يكواT/B 40 

اندازه و جهت ميدان الكتريكي چگونه بايد باشد؟ . نواخت از انحراف اين ذره جلوگيري كنيميم با ايجاد يك ميدان الكتريكي يكخواه مي. شود مي
   .)از وزن ذره صرف نظر شود(

  
1( 410 V

m
    هاzمحور، در جهت منفي 

2 (42 10 V

m
در جهت منفي محور ،yها  

3( 32 10 V

m
در جهت مثبت محور ،yها    

4 (410 V

m
  هاy، در جهت منفي محور

10000    10/93    %12    %24    

10000    10/94    %12    %24    

10000    10/94    %8    %24    

26000    2/96    %15    %23    
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)بخش اول( يوالقاي الكترومغناطيس مغناطيس:3فصل فيزيك يازدهمهاي سه سطحيمجموعه كتاب 5483: كد كتاب  

 سـويي بـه   نواخـت درون  مغناطيسي يك است و در ميدانآويزان شده  سقف از سبك توسط دو نخ m1ي به طول ، سيم راستزير شكل مطابق -268

0بزرگي 1B / T برابر اگر جرم هر متر سيم. قرار دارد g20 برابر ها نخشش ك نيروي و سوي آن چگونه باشد تا ، چند آمپرباشد، جريان سيم 

10( صفر شود؟ N
g

kg
(  

  

1(0     MبهNاز، /2

 MبهNاز ،2)2

3(0     NبهMاز، /2

   NبهMاز ،2)4

ا سرعت ب mC2گرم و بار 2اي به جرم  مطابق شكل زير، ذره -269
s

m310 سويي به بزرگي  نواخت و درون طور افقي وارد ميدان مغناطيسي يك به

ي ميدان الكتريكي چند اندازه. شود تسال مي 1/0
C

N  ؟نشوداز مسير خود منحرف و جهت آن به كدام طرف باشد تا ذره)
kg

N
g( 10    

  

      ، باال110 )1

    ، پايين100 )2

      ، باال100 )3

   ، پايين110 )4

جريـان  . كنـد  درصد تغيير مـي  20افزايش يابد، بزرگي ميدان مغناطيسي يكنواخت داخل آن  A5اگر جريان الكتريكي گذرنده از يك سيملوله -270

  آمپر بوده است؟ي عبوري از سيملوله چند  الكتريكي اوليه

   

1( 5  2( 10  3( 15  4( 25    

دور سيم وجود داشته باشد، بزرگي ميدان مغناطيسي يكنواخت درون آن بعد از مدت طوالني چند گاوس  100در شكل زير، اگر در هر متر از سيملوله  - 271

74 ؟شود مي 10 T.m
)

A
   له ناچيز فرض شودو مقاومت الكتريكي سيملو.(    

  

1(27 /      

2(24 /  

3(42 /      

4(21/  

 

29000    12/94    %15    %23    

11000    11/93    %8    %23    

10000    10/93    %20    %22    

12000    2/94    %17    %22    
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فيزيك يازدهم  هاي سه سطحي مجموعه كتاب)بخش اول( يوالقاي الكترومغناطيس مغناطيس:3فصل

نيـروي  . حركت هستندحال هاي نشان داده شده در  در جهت Iي باردار در اطراف سيم راست، بلند و حامل جريان چهار ذره  ،زيرمطابق شكل  -272
  .)ذرات و سيم همگي در يك صفحه قرار دارند(ي نشان داده شده در شكل، صفر است؟  مغناطيسي وارد بر كدام ذره در لحظه

 

1( 4      

2 (3    

3 (2      

4 (1  

  

Bسوي  در ميدان مغناطيسي يكنواخت و درون MNيم مطابق شكل زير، س -273
 اگر سيم . در حال سكون قرار داردMN  به سمت راست شروع به

  كدام گزينه درست است؟ Nو  Mحركت كند، در مورد پتانسيل الكتريكي نقاط 

 

  .تر است بيش Mي  پتانسيل الكتريكي نقطه) 1

  .تر است بيش Nي  پتانسيل الكتريكي نقطه) 2

  .يكسان هستند Nو  Mپتانسيل الكتريكي نقاط ) 3

  .توان اظهارنظر كرد نمي) 4

در جهـت   20Aگاوس و عمود بر ميدان قرار گرفته است و جريان  200در ميدان مغناطيسي افقي و يكنواختي به بزرگي  50cmقطعه سيمي به طول  - 274

اگر وزن سيم توسط نيروي الكترومغناطيسي خنثي شود، جرم سيم چند گرم است و جهت ميدان مغناطيسي به كدام سو . گذرد آن ميجنوب به شمال از 

210m ؟باشد مي
(g )

s
  

  

  ، غرب20) 4    ، شرق20 )3  ، غرب2) 2    ، شرق2) 1

0در ميدان مغناطيسي يكنواخت abcdeي  سيم شكسته  رو، قطعه در شكل روبه -275 4B / T شدت  قرارگرفته است و از آن جريان الكتريكي به

10A قطعات (نيروي وارد بر اين سيم چند نيوتون و در چه جهتي است؟ . گذرد ميab  وcd موازي با خطوط ميدان هستند(. 

  

1(60N ،سو برون  

2(6N ،سو درون  

3(0 6/ N ،سو برون  

4(0 06/ N ،سو درون  

  

28000    10/94    %12    %21    

10000    11/94    %6    %21    

28000    11/94    %5    %21    

40000    10/94    %16    %20    

10
20

ab bc cm

cd de cm

 
 

B
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)بخش اول( يوالقاي الكترومغناطيس مغناطيس:3فصل فيزيك يازدهمهاي سه سطحيمجموعه كتاب 5483: كد كتاب  

xايي كه ميدان مغناطيسي يكنواختدر فض الكتروني -276 xB B i B j  2
   ي سـرعت   ي معـين، انـدازه   در يـك لحظـه  . كند وجود دارد، حركت مي

5الكترون  m

s
196ي نيروي مغناطيسي وارد بر الكترون هاي ميدان مغناطيسي و اندازه و جهت آن عمود بر خط  4 10/ N ي اندازه. استxB 

191چند تسال است؟ 6 10(e / C)  

  

1( 0 8 5/  2( 0 16 5/  3( 0 8 3/  4 (0 16 3/  

0صورت  به SIو در  xoyي  سي يكنواختي در صفحهبردار ميدان مغناطي -277 2 0 3B / i / j 
  

در اين ميدان يكنواخت، از سـيم راسـت و   . است 

ي نيرويي كه از طرف ميدان مغناطيسي بر هر متـر از   اندازه. كند آمپر عبور مي 20هاست، جريان الكتريكي ثابت xبلندي كه منطبق بر محور

  ؟شود، چند نيوتون است سيم وارد مي

  

1( 3 5  2( 2 13  3( 4  4 (6  

، با سرعت ثابت  qاي با بار الكتريكي منفي مطابق شكل زير، ذره - 278

v ي حامل جريان الكتريكـي پرتـاب    ، در چهار حالت مجزا، در اطراف يك سيملوله

ي موردنظر بر  ، ذره)4(و ) 2(هاي  در حالت(سو است؟  در كدام حالت نيروي الكترومغناطيسي وارد بر اين ذره از سوي ميدان مغناطيسي درون. شود مي

  .)روي امتداد محور سيملوله قرار دارد

 

1( 1    

2( 2    

3( 3    

4( 4  

  

باشد،  و به سمت باال به يك ميدان مغناطيسي يكنواخت كه جهت آن به سمت جنوب مي قائمدر راستاي  vي مثبت با سرعت ثابت  ا يك بار نقطه -279

  .)نظر شود وزن ذره صرف از(شود، مسير حركت بار بعد از ورود به ميدان مغناطيسي چگونه خواهد بود؟  وارد مي

 

  

  خط راست به سمت غرب) 2    خط راست به سمت شرق) 1

  اي يكنواخت ساعتگرد دايره) 4  اي يكنواخت پادساعتگرد دايره) 3

26000    2/96    %12    %20    

25000    1/96    %10    %20    

38000    2/93    %9    %20    

38000    1/93    %9    %20    
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فيزيك يازدهم هاي سه سطحيمجموعه كتاب)بخش اول(يوالقاي الكترومغناطيس مغناطيس:3فصل  

      

هاي دشوارتر  سؤال
  

 

.سوال پاسخ دهند 1سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  ظار داريم دانشانت  

.سوال پاسخ دهند) 3يا (2سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  

.سوال پاسخ دهند4 سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  

 yو  xي  اسـت و از هـر دو سـيموله    yي  برابر طول سيموله 3و طول آن  yي  برابر تعداد دورهاي سيملوله x ،2ي سيملوله دورهاياد تعد -280

چند برابر بزرگي  xي  را نصف كنيم، نسبت بزرگي ميدان مغناطيسي روي محور اصلي سيموله yي  اگر سيملوله. دهيم ان عبور ميجريان يكس

 در حالت جديد است؟ yي  ميدان مغناطيسي روي محور اصلي سيملوله

  

1( 4
3  2( 2

3  3( 3
4  4 (1

3  

5كه جريان  ABCDدر شكل زير، بزرگي نيروي مغناطيسي وارد بر قطعه سيم  -281 A كند، در ميدان مغناطيسي يكنواخت  از آن عبور ميB


به  

0بزرگي  2/ T  10چند نيوتون است؟AB CD cm)  ،20(BC cm 

  
1( 1/0      

2( 2/0  

3( /0 1 3      

4( 10  

طور افقي و در راستاي غرب به شرق در ميدان مغناطيسي يكنواخت زمين كه بزرگي آن  مطابق شكل زير، يك سيم راست و بلند حامل جريان به -282

0 05/ mT جرم يك متر از (يم برقرار است؟ ها عدد صفر را نشان دهند، جريان چند آمپر و در چه جهتي در س اگر نيروسنج. است، قرار دارد

10گرم است و  8طول اين سيم  N
g

kg
( 

  
      ، غرب به شرق160 )1

  ، غرب به شرق1600 )2

      ، شرق به غرب1600 )3

  ، شرق به غرب160 )4

26000    2/96    %16    %19    

26000    2/96    %13    %19    

26000    2/96    %12    %19    
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)بخش اول( يوالقاي الكترومغناطيس مغناطيس: 3فصل فيزيك يازدهمهاي سه سطحيمجموعه كتاب 5483: كد كتاب  

گذرانيم، اگر سيم را از وسط  قرار داده و جريان ثابتي از آن مي صفحهبر روي  Bسيم راستي را در ميدان مغناطيسي يكنواخت ) 1(مطابق شكل  -283

در همان صفحه قرار دهيم و همان جريان قبلي را از آن عبور بدهيم، نيروي الكترومغناطيسـي وارده در ايـن   ) 2(صورت شكل  آن تا كرده و به

  لي خواهد شد؟حالت بر سيم چند برابر مقدار آن در حالت قب

 

1 (2
2      

2 (2  

3 (2      

4 (22  

شده و نيروي الكترومغناطيسي از سوي ميدان بر آن وارد  Bي يكنواخت وارد ميدان مغناطيس vبا سرعت  qمطابق شكل زير بار الكتريكي -284

ساعت بچرخد و بار با همان سرعت و همان جهت وارد ميدان شود  هاي عقربهدر صفحه و در جهت  30هاي ميدان مغناطيسي اگر خط. شود مي

  ؟صورت، كدام گزينه درست است در آن

 

  

  . كند نيروي وارده بر بار نصف مقدار قبلي شده ولي جهت آن تغيير نمي) 1

  . كند درجه تغيير مي 30نيروي وارده بر بار نصف مقدار قبلي شده و جهت آن ) 2

2نيروي وارده بر بار ) 3
    . كند تغيير مي درجه 30برابر مقدار قبلي شده و جهت آن 3

2نيروي وارده بر بار ) 4
  . كند برابر شده ولي جهت آن تغيير نمي 3

ي  انـدازه . دهـيم  ميعبور  A5هم چسبيده است و از آن جريان  هايش كامالً به  ايم كه حلقه اي ساخته ، سيملولهmm2از سيم رسانايي به قطر -285

T.mهاي آن چند گاوس است؟  ميدان مغناطيسي يكنواخت درون سيملوله و به دور از لبه
( )

A
   712 10  

  

 )2  صفر )1 33 10  3( 30  4( 3 

42000    2/91    %10    %18    

42000    2/91    %8    %18    

10000    10/94    %9    %17    
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فيزيك يازدهم هاي سه سطحيمجموعه كتاب)بخش اول(يوالقاي الكترومغناطيس مغناطيس:3فصل  

 mm2باشد و قطر سيم استفاده شده براي پيچيدن سيم لولـه   cm20لوله  اگر طول سيم. وات است 16برابر با  Rزير، توان مصرفي مقاومت در شكل  - 286

نزديك كنيم، چه   ربايي را همانند شكل به سيملوله باشد، بزرگي ميدان مغناطيسي ناشي از جريان عبوري از اين سيم لوله چند گاوس است و اگر آهن

(شود؟  نيرويي به آن وارد مي نوع
A

m.T7104  اند چنين روي هم پيچيده نشده اند و هم لوله بدون فاصله هاي روي سيم و فرض كنيد سيم(.   

 

1 (4104  ،ربايشي   

2 (4 ،رانشي  

3 (4104  ،رانشي  

4 (4 ،ربايشي  
  

mCqاي بار الكتريكي نقطه -287 10 2با بردار سرعت 210 10v i j 
  در واحدSI نواختي با بردار مغناطيسي يك ميدان، واردj/B 010  تسال

  غناطيسي وارد بر اين بار چند نيوتون است؟ي نيروي الكتروم اندازه. شود مي

   

1( 2102   2( 210  3( 210  4 (10  

2qگرم و بار الكتريكي  18به جرم  اي ذره - 288 C   0سوي  برون در ميدان مغناطيسي 04B / T  62با سرعت 10 m
v

s
    مطابق شـكل در

Nاندازه ميدان الكتريكي يكنواخت بر حسب . حركت است

C
10، كدام است؟ نشودكه ذره از مسير خود منحرف  و جهت آن براي آن  N

(g )
kg

 

  

1( 48 10 ،    2 (48 10 ،    

3 (410 ،    4 (410 ،  

m، الكتروني با سرعت افقي زيرمطابق شكل  - 289

s
 كه اين ذره به حركت يكنواخت خود براي اين. شود وارد ميدان الكتريكي يكنواخت بين صفحات مي 500

از جرم الكترون (و جهت آن كدام است؟ ي حداقل ميدان مغناطيسي برحسب تسال كه بايد بين صفحات ايجاد كنيم  ادامه دهد، اندازه در مسير مستقيم

  .)نظر كنيد صرف

  

      سو ، درون5 )1

  سو ، درون2 )2

      سو ، برون5 )3

  سو ، برون2 )4

39000    10/93    %8    %16    

38000    1/92    %7    %16    

26000    2/96    %5    %16    

10000    10/94    %9    %14    
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)بخش اول( يوالقاي الكترومغناطيس مغناطيس: 3فصل فيزيك يازدهمهاي سه سطحيمجموعه كتاب 5483: كد كتاب  

ترتيب  كدام گزينه به. قرار دارد T5يكنواختي به بزرگي  است در ميدان مغناطيسي A10كه حامل جريان  abcdمطابق شكل زير، قطعه سيم  -290

  دهد؟ را به درستي نشان مي بزرگي برايند نيروهاي وارد بر قطعه سيم برحسب نيوتون و جهت آن

 

  

  سو ، برون3/8) 1

  سو ، درون3/8) 2

3 (/0   سو ، برون2

4 (/0   سو ، درون2
  

  

mالكتروني با سرعت - 291

s
55 10


اگـر در شـروع حركـت، بزرگـي نيـروي      . شود آمپري روي محور اصلي و عمود بر آن پرتاب مي 5ي حامل جريان  درون سيملوله 

161رون سيملوله برابر با الكترومغناطيسي وارد بر اين الكترون از طرف ميدان مغناطيسي د 6 10/ N متر از اين سيملوله چند دور حلقـه   باشد، در هر سانتي

7وجود دارد؟  194 10 1 6 10T.m
( ,e / C)

A
       

 

  

1( 20  2( 1000  3( 10  4 (200  

را به  در آورده و دو سر آن cm10و طول cm2اي به شعاع  صورت سيملوله است، به 2را كه مقاومت هر متر آن برابر با m60به طول سيمي -292

(شود؟ س ميان مغناطيسي درون سيملوله چند گاوبزرگي ميد. كنيم يوصل م V60اختالف پتانسيل
A

m.T
,( 71043      

 

1(3103   2(30  3(5103   4(30/    

ـان    كه عمود بر صفحه 100gو جرم  50cmاز سيم راستي به طول  - 293  در جهـت  2Aي كاغذ قرار دارد و توسط دو نخ هم طول عايق، آويزان شده اسـت، جري

1Bها در ميدان  اگر مطابق شكل، نخ. گذرد درون سو مي T ي  ي زاويه به اندازه  ،از وضع قائم منحرف شده باشند  10چند درجه است؟ N
(g )

kg
  

  

1 (30     

2 (45   

3 (60     

4 (37   

10000    11/94    %8    %13    

38000    2/93    %8    %13    

10000    10/93    %7    %13    

28000    11/94    %6    %12    

B T 5
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فيزيك يازدهم هاي سه سطحيمجموعه كتاب)بخش اول(يوالقاي الكترومغناطيس مغناطيس:3فصل  

/Tنواخت با بزرگي  و طول آن يك متر است و يك ميدان مغناطيسي يكگرم  200برابر با ABي همگن  ، جرم ميلهزيردر شكل  -294 به سمت  50

هـا   نيروسـنج  مجموع، در حالت تعادل Sو جهت جريان چگونه باشد تا بعد از بستن كليد   اندازه. شود اعمال مي ABي  درون صفحه به ميله

(را نشان دهند؟  N3دعد
kg

N
g 10نظر شود ي اجزاي مدار صرف و از جرم بقيه(.   

 

1 (A2 گرد و ساعت      

2 (A1 گرد و پادساعت  

3 (A2 دگر و پادساعت      

4 (A1 گرد و ساعت  

  

اين سيملوله و روي محور درون ميدان مغناطيسي حاصل از عبور جريان . باشد مي 12حلقه و مقاومت  1000، داراي 20cmطول اي به  در شكل زير سيملوله - 295

7قدر است؟  چه SIآن در 
0 4 10 3T.m

( , )
A

      

 

1 (34 10    

2 (38 10    

3 (39 10    

4 (34 5 10/   
  

اگر جهت جريان . هستند، نشان داده شده است 3Iو  1I ،2Iسوي  اندازه و برون هاي الكتريكي هم كه حامل جرياندر شكل زير، سه سيم راست و بلند  - 296

2I 3ي نيروي الكترومغناطيسي وارد بر سيم حامل جريان  را برعكس كنيم، اندازهI شود؟ از طرف دو سيم ديگر نسبت به حالت قبل چند برابر مي  

 

1( 1      

2( 2
1      

3( 3
3      

4 (2
3  

4ي با بارا ذره -297 C   610و با سرعت m

s
610وارد ميدان الكتريكي  xدر جهت مثبت محور   2E ( i j) 

 
2Bميدان مغناطيسي  و  i j 

 
. شود مي 

  .)هستندSIي واحدها در همه(ند نيوتون است؟ ي برايند نيروهاي وارد بر ذره چ نظر كنيم، اندازه اگر از جرم ذره صرف

 
1 (2  2 (3  3 (6  4 (12 

40000    11/93    %4    %12    

40000    10/94    %8    %11    

38000    2/93    %5    %10    

40000    10/94    %2    %3    




