پرسشهای چهارگزینهای سری اول
فصل دهم
آهنربا  -القای مغناطیسی
232382یک میلهی آهنی و یک آهنربای میلهای که از نظر ظاهر كام ً
ال مشابه هستند ،در اختيار داريم .تنها با مالحظهي نيروي اين دو بر يكديگر
كدام گزينه دربارهي تشخيص آهن از آهنربا و تشخيص قطبهاي آهنربا درست است؟

 )1آهنربا مشخص شده ،ولي قطبها مشخص نميشوند.
 )3نه آهنربا و نه قطبها مشخص نميشوند.

 )2آهنربا و قطبهاي آن مشخص ميشوند.
 )4اظهار نظر قطعي ممکن نيست.

232383اگر یک آهنرباي ميلهاي را مطابق شكل به سه قسمت مساوي تقسيم كنيم ،مكانهاي  Aو  Bچگونهاند؟

 )1مكان  Bقطب  Nاست و مكان  Aخاصيت مغناطيسي ندارد.
 )2مكان  Bقطب  Nو مكان  Aقطب  Sميباشد.
 )3مكان  Bخاصيت آهنربایی ندارد و مكان  Aقطب  Nميباشد.
 )4هر دو مكان  Aو  Bقطب  Nخواهند بود.

232384يك سر ميلهي مغناطيسي  ، Aيك سر ميلهي مغناطيسي  Bرا میرباید و يك سر ميلهي مغناطيسي  Cرا میراند .بدون انجام آزمايش
ديگر كداميك از گزينههاي زير در مورد اين ميلهها درست است؟
 )2ميلهي  Cآهنربا نيست.
 )1ميلهي  Bحتم ًا آهنرباست.

 )3ميلهي  Bممكن است آهنربا نباشد.

 )4ميلهي  Aآهنربا نيست.

232385وقتی یک قطبنما در میدان مغناطیسی قرار میگیرد ،تیغهی آن ،آنقدر میچرخد تا راستای آن ……… بر خطوط میدان قرار بگیرد و
سر ……… آن سوی میدان را نشان دهد.

 )1مماس S -

 )2مماس N -

 )3عمود N -

 )4عمود S -

232386در كداميك از چهار نقطهي  C ، B ، Aو  Dعقربهی مغناطيسي  nsجهت ميدان مغناطيسي اطراف آهنرباي  NSرا درست نشان
ميدهد؟

)1
)2
)3
)4

A
B
C
D

232387در كدام شكل زير ،جهت عقربهي مغناطيسي در مجاورت يك آهنرباي ميلهاي نادرست رسم شده است؟
)1

)2

)3

)4

232388جهت ميدان مغناطيسي در نقطهي  Aكه فقط حاصل اثر دو آهنرباي مشابه ميباشد ،كدام است؟

↑ )2
→ )4

↓ )1
← )3

 P 232389و  P′دو قطب از آهنرباي تيغهاياند .اگر ميدان مغناطيسي در نقطهي  Oروي عمودمنصف  PP′به صورت بردار  Bباشد ،در اين
صورت  P′و  ، Pبه ترتيب از راست به چپ ،کداماند؟

N , N )1

S , N )2

N , S )3

S , S )4

232390دو آهنرباي نعلي شكل مشابه ،مطابق شكل روبهرو ،در كنار يكديگر ثابت شدهاند .بردار ميدان مغناطيسي در نقطهي  Aدر كدام
جهت است؟ (فاصلهي نقطهي  Aاز دو آهنربا يكسان است).

↑ )1
← )3

↓ )2
 )4هيچكدام
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«232391خطوط میدان مغناطیسی خطوط بستهای هستند ».این مطلب با کدام گزینه رابطهی نزدیکی دارد؟

 )1آهنربای یک قطبی وجود ندارد.
 )3میدان در نزدیکی آهنربا قوی است.

 )2نیرو در راستای میدان است.
 )4میدان مغناطیسی از همهی مواد عبور میکند.

232392مطابق شكل ،سه ميخ آهني جذب يك آهنربا شدهاند .مكانهاي  Aو  Bبه ترتيب از راست به چپ ،كدام
قطب القايي ميخها هستند؟

N , N )1
S , S )2
S , N )3
N , S )4

232393چند سوزن فوالدي از قالبهايي واقع بر يك قرص برنجي آويزان شدهاند .قطب  Nيك آهنرباي قوي را
از پايين به آرامي به سوزنها نزديك ميكنيم .در اين صورت سوزنها ………

 )1به شدت از يكديگر دور ميشوند.
 )2تغيير وضعيت نميدهند.
 )3ابتدا به هم نزديك شده و سپس از هم دور ميشوند.
 )4ابتدا از هم دور شده و سپس به هم نزديك ميشوند.

232394دو آهنرباي ميلهاي را مطابق شكل ،زير يك صفحه كاغذ افقي قرار داده و روي صفحه برادههاي آهن
ميپاشيم .خطوط ميدان مغناطيسي به صورت كداميك از شكلهاي زير درميآيد؟

(سراسری خارج از کشور ریاضی )90 -

)1

)2

)3

)4

232395اگر كرهي زمين را یك آهنرباي بزرگ فرض كنيم ،قطب شمال اين آهنربا كجا خواهد بود؟

 )2نزديك قطب جنوب جغرافيايي
 )4در  45درجهي عرض جغرافيايي شمال

 )1نزديك قطب شمال جغرافيايي
 )3روي خط استوا

نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی
232396يك قطعه سيم مسي در يك ميدان مغناطيسي عمود بر خطوط ميدان قرار گرفته است .هرگاه از اين سيم جريان پيوستهاي بگذرد نيروي
وارد از طرف ميدان بر آن……… ،

 )1در راستاي عمود بر سطح حاصل از ميدان و جريان است.
 )3در راستاي ميدان است.

 )2صفر است.
 )4در امتداد جريان است.

232397در شكل روبهرو نيروي وارد بر سيم  CDكدام گزينه است؟ )(CD = 4m
 ، 0/ 6 N )1درونسو

 ، 0/ 6 N )2برونسو

 ، 0/ 6 3N )3درونسو

 ، 0/ 6 3N )4برونسو

232398در شكل روبهرو سيم حامل جريان  Iدر يك ميدان مغناطيسي قرار دارد و بر آن نيروي درونسوي
 Fوارد ميشود .كدام بردار ،جهت ميدان مغناطيسي را درست نمايش ميدهد؟

 )1بردار ()1
 )3بردار ()3

 )2بردار ()2
 )4هر سه بردار

232399يك سيم رساناي حامل جريان روي خط استوا ،عمود بر سطح زمين قرار دارد و جريان قابل مالحظهاي رو به آسمان از آن ميگذرد.
نيرويي كه توسط ميدان مغناطيسي زمين بر اين سيم وارد ميشود ،دركدام جهت است؟

 )1جنوب

 )2شمال

 )3شرق

 )4غرب
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242400سیمی به طول  2mاز سقف اتاقی ،در راستاي قائم آويزان است و جريان  10آمپري رو به پايين از آن ميگذرد .ميدان مغناطيسي زمين در محل

 0/ 5گاؤس است و خطوط ميدان با صفحهي افقي زاويهی  30درجه ميسازد .نيروي الكترومغناطيسي وارد بر سيم چند نيوتون و در چه جهتي است؟

 ، 5 3 ×10−4 )1شرق

 ، 5 3 ×10−4 )2غرب

 ، 5×10−4 )3غرب

 ، 5×10−4 )4شرق

242401یک سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی یکنواخت به بزرگی  0/ 4تسال در راستایی که با جهت میدان زاویهی  300میسازد ،قرار دارد.
اگر شدت جریانی که از سیم میگذرد  5آمپر باشد ،نیروی مغناطیسی وارد بر هر متر از این سیم چند نیوتون است؟

(آزاد ریاضی )89 -

3 )4
1 )2
1 )3
3 )1
3
2
242402یک سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی یکنواختی در راستایی که با جهت میدان زاویهی  30درجه میسازد ،قرار دارد .اگر سیم را
طوری قرار دهیم که راستایش با جهت میدان زاویهی  45درجه بسازد ،نیروی مغناطیسی وارد بر آن چند برابر حالت اول میشود؟
(آزاد تجربی)89 -

2 )1

3 )2
2

2 )3

2 )4
2

242403در شكل روبهرو ،سيم رسانايي در ميدان مغناطيسي يكنواختي به بزرگي  0/8تسال قرار دارد .با

عبور جريان پيوسته به شدت  2آمپر از سيم ،نيروي وارد بر آن از طرف ميدان ……… نيوتون

و جهت آن ……… است.

 ،0/64 )2برونسو
 ،0/16 )4برونسو

 ،0/16 )1درونسو
 ،0/64 )3درونسو

242404ميدان مغناطيسي ميان قطبهاي يك آهنرباي الكتريكي  B = 0/ 5Tاست كه در يك فضاي استوانهاي به شعاع  R =4cmوجود دارد.

يك سيم مستقيم حامل جريان  I =15 Aاز ميان دو قطب و عمود بر ميدان  Bميگذرد .بيشترين نيروي وارد بر سيم چند نيوتون

است؟

0/ 3 )1

0/ 6 )2

 )3صفر

242405مطابق شكل مقابل ،سه سيم به طولهاي  L B ، L Aو ( L Cبه طوري كه ) L C > L B > L A
در ميدان مغناطيسي يكنواختي قرار دارند و از آنها جريان  Iميگذرد .اگر نيرويي كه از طرف

ميدان مغناطيسي به آنها وارد ميشود را به ترتيب  FB ، FAو  FCبناميم ،كدام گزينه
درست است؟

FC > FB > FA )1

FC < FB < FA )2

=F
=C F
B FA )3

=F
C FB < FA )4

242406مطابق شكل روبهرو ،قطعه سيم  abcdeكه حامل جريان  I =2Aاست ،در ميدان مغناطيسي

 B = 0/ 4 Tقرار دارد .كدام گزينه در مورد بزرگي و جهت برآيند نيروهاي وارد بر قطعه سيم

درست است؟

 0/192 N )1عمود بر صفحهی كاغذ و به طرف داخل صفحه
 0/ 24 N )2عمود بر صفحهی كاغذ و به طرف داخل صفحه
 0/ 24 N )3عمود بر صفحهی كاغذ و به طرف خارج صفحه
 )4برآيند نيروهاي وارد بر قطعه سيم صفر است.

242407در شكل مقابل نيروي برآيند وارد بر سيم  EFGHKچند نيوتون است؟

0/ 02 )1
0/ 04 )2
0/ 01 )3
 )4قابل محاسبه نيست.

1/ 2 )4
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242408اگر در آزمایش شکل روبهرو ،کلید  Kرا وصل کنیم ،نیروی وارد بر قسمت افقی میلهی U
شکل به کدام سمت خواهد بود؟

 )1باال
 )2پایین
 )3چپ
 )4راست
242409از سیمی که منطبق بر محور  xها است ،شدت جریان  4آمپر در جهت مثبت محور میگذرد .اگر میدان مغناطیسی  B = 0/ 2Tدر
راستای محور yها وجود داشته باشد ،بر هر سانتیمتر از سیم چند نیوتون نیرو وارد میشود؟

5×10−2 )4

8×10−3 )3
2×10−2 )2
5×10−3 )1



=است .در آن میدان یکنواخت ،از سیم راست و بلندی که منطبق
242410معادلهی میدان مغناطیسی یکنواختی در  SIبه صورت B 0/ 2 i + 0/ 3 j
بر محور xها است ،جریان الکتریکی ثابت  20آمپر میگذرد .اندازهی نیرویی که از طرف میدان مغناطیسی بر هر متر از سیم وارد

میشود ،چند نیوتون است؟

3 5 )1

2 13 )2

4 )3

6 )4

242411در شكل مقابل ،يك سيم افقي از بين قطبين يك آهنرباي نعلي شكل که روي نيروسنجي قرار

دارد ميگذرد .وزن آهنربا  Wاست .اگر در جهت نشان داده شده ،از سيم جريان  Iبگذرد،
نيروسنج عدد  W ′را نمايش ميدهد .در اين صورت كدام رابطهي زير درست خواهد بود؟

W = W ′ )1

W < W ′ )2
W > W ′ )3
 )4اظهار نظر قطعي امكانپذير نيست.
242412در شکل زیر ،سیم افقی  ABدر میدان مغناطیسی یکنواخت بین دو قطب معلق است و قبل از

بستن کلید  Kترازو عدد  10نیوتون را نشان میدهد .وقتی کلید  Kبسته شود ،از سیم جریان

 20آمپر میگذرد و ترازو عدد  8نیوتون را نشان میدهد .اگر طول سیم  ABبرابر با 10

سانتیمتر باشد ،اندازهی میدان مغناطیسی بر حسب تسال و جهت جریان در سیم کدام است؟

 0/ 01 )1و از  Aبه B

 1 )2و از  Bبه A

 1 )3و از  Aبه B

 0/ 01 )4و از  Bبه A

242413یک میله به جرم  100gو طول  ، 40cmمطابق شکل از دو ریسمان سبک و همگن در یک
میدان مغناطیسی یکنواخت درونسو با اندازهی  B = 0/ 4Tآویزان است و جریان  3Aاز آن
m
میگذرد .نیروی کشش هر ریسمان چند نیوتون است؟ (  g =10و فاصلهی ریسمانها از
s2
دو سر میله یکسان است).

0/74 )1
1/48  )3

0/26 )2
0/52 )4

242414یک میله به جرم  1kgو طول  2mمطابق شکل از دو فنر سبک و همگن و مشابه در یک میدان مغناطیسی
یکنواخت برونسو با اندازهی  B = 0/ 4Tآویزان است و جریان  3Aاز آن میگذرد .تغییر طول هر فنر
N
N
چند سانتیمتر است؟ (  ، g =10فاصلهی فنرها از دو سر میل ه یکسان و ثابت هر فنر  100است).
kg
m

3/8 )1
12/4 )3

7/6 )2
6/2 )4
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242415ميلهي  Uشكل مقابل ،تحت تأثير ميدان مغناطيسي يكنواخت درونسوي  Bبه كدام سمت حركت
ميكند؟

 )1باال
 )2پايين
 )3چپ
 )4راست

نیروی وارد بر بار متحرک در میدان مغناطیسی
242416کدام گزینه درست است؟
¶·¼U¼Ãº °vU ×oT
)1
=
¨¼¸²
¾ÃºIY

¾ÃºIY
)2
¶°vU ×oT

·¼U¼Ãº × ¸²¼¨ = °vU × oT¶ )3

¨¼¸²

¾ÃºIY × ·¼U¼Ãº =¸²¼¨ × °vU )4

242417بر كداميك ،ميدان مغناطيسي همواره بي اثر است؟

 )1بار الكتريكي متحرك

=

·¼U¼Ãº

 )2بار الكتريكي ساكن

 )3آهنرباي دائمي متحرك

 )4آهنرباي دائمي ساكن

242418ميخواهيم باريكهاي از الكترون را كه سرعت افقي آن در جهت جنوب است ،به باال منحرف كنيم ،جهت ميدان مغناطيسي در كدام جهت است؟

 )1غرب

 )2شرق

 )3باال

 )4پايين

242419سرعت اوليهي پروتوني ،افقي و در جهت شمال است و در اثر عبور از ميدان مغناطيسي به طرف شرق منحرف ميشود ،جهت ميدان
مغناطيسي كدام گزينه است؟

 )1به سوي غرب

 )2به سوي شرق

 )3رو به باال

 )4رو به پايين

242420ذرهاي بدون تغيير سرعت از يك ميدان مغناطيسي يكنواخت عبور ميكند .ذره ………
 )2الزام ًا بدون بار الكتريكي است.
 )1الزام ًا داراي بار الكتريكي است.

 )3الزام ًا در امتداد خطوط ميدان حركت ميكند.


242421نيروي  Fوارد بر الكتروني كه در ميدان مغناطيسي  Bدر حركت است ،در شكل نشان داده شده است .جهت سرعت الكترون كدام


(سراسری خارج از کشور ریاضی )86 -
است؟ (  Bروي صفحه و  Fدرونسو است).


v → )2
v  )1

 )4گزينههاي ( )2و ()3
v  )3
 )4ممكن است باردار باشد.

242422يك ذرهي كيهاني با بار مثبت از باالي خط استوا بهطور عمود به سمت كرهي زمين در حركت است .در آن لحظه ،نيرويي كه از طرف
ميدان مغناطيسي زمين بر آن وارد ميشود ،به كدام جهت است؟

 )1شرق

 )2غرب

 )3شمال

 )4جنوب

242423اگر يك دسته الكترون در راستاي افقي به طرف شما بيايد ،در ضمن عبور از يك ميدان مغناطيسي به طرف چپ منحرف میشود .جهت
ميدان چگونه است؟

 )1باال به پايين

 )2پايين به باال

 )3چپ به راست

 )4راست به چپ

242424در شكل مقابل ،مسير عبور سه ذره از يك ميدان مغناطيسي در ناحيهاي از فضا نشان داده شده است.
نوع بار ذرات  Q ،Rو  Pبه ترتيب از راست به چپ كدام است؟

 )2خنثي ،مثبت ،منفي
 )4منفي ،خنثي ،مثبت

 )1خنثي ،منفي ،مثبت
 )3مثبت ،خنثي ،منفي

242425نیروی  Fوارد بر الکترونی که با سرعت  vدر یک میدان مغناطیسی در حال حرکت است ،در شکل زیر نشان داده
شده است .در این صورت کدامیک از گزینهها جهت میدان مغناطیسی ) (Bرا درست نشان میدهد؟
)1

)2

)3

)4
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242426اگر يك ذرهي آلفا ) (4 Heبا سرعت m
2
s
خواهد بود؟ (بار الكتريكي پروتون  1/ 6×10−19كولن است).

 4×105عمود بر ميدان مغناطيسي  0/ 5تسال وارد ميدان شود ،نيروي وارد بر آن چند نيوتون

3 / 2×10−14 )1

6 / 4×10−14 )2

(آزاد ریاضی )88 -

6 / 4×10−15 )3

3 / 2×10−15 )4

242427الكتروني با سرعت  5×106متر بر ثانيه وارد ميدان مغناطيسي يكنواختي به شدت  2×10−2تسال ميشود .اگر راستاي حركت آن با راستاي ميدان
مغناطيسي زاويهي  30درجه بسازد ،نيروي وارد بر آن چند نيوتون است؟ (بار الكتريكي الكترون  1/ 6×10−19كولن است).

(آزاد ریاضی )90 -

4 3 ×10−15 )4
4×10−15 )3
8 3 ×10−15 )2
8×10−15 )1
m
242428در مکانی که میدان مغناطیسی یکنواخت  0/ 04تسال برقرار است ،ذرهای با بار الکتریکی  −50µCبا سرعت  200به سمت مغرب
s
در حرکت است .اگر خطوط میدان مغناطیسی افقی و جهت میدان به سمت شمال باشد ،نیروی الکترومغناطیسی وارد بر ذره چند نیوتون
(سراسری تجربی )85 -
و در کدام جهت است؟
 ، 2×10−3 )1شمال

 ، 2×10−3 )2جنوب

 ، 4×10−4 )3باال

 ، 4×10−4 )4پایین

242429اگر دو ذرهی آلفا و بتا با سرعت مساوی در امتداد عمود بر یک میدان مغناطیسی یکنواخت وارد میدان شوند ،چگونه انحراف پیدا میکنند؟

 )1در یک سو ،آلفا کمتر و بتا بیشتر   
 )3در دو سوی مخالف ،آلفا کمتر و بتا بیشتر

 )2در یک سو ،آلفا بیشتر و بتا کمتر
 )4در دو سوی مخالف ،آلفا بیشتر و بتا کمتر

242430میدان مغناطیسی یکنواختی در راستای قائم و جهت آن به سمت باال و بزرگی آن برابر با  0/ 2تسال است .ذرهای با بار الکتریکی +5µC
با سرعت m
 4×105در راستای قائم از باال به سمت پایین وارد این میدان میشود .نیروی وارد بر این ذره از طرف میدان کدام است؟
s
 0/4 )2نیوتون به سمت جنوب
 0/4 )1نیوتون به سمت شمال
 40 )4نیوتون به سمت شمال
 )3نیرویی بر ذره وارد نمیشود.
242431يك ناظر نسبت به يك الكترون در حركت است .اسبابهاي اندازهگيري او ………

(المپیاد فیزیک ایران)

 )1فقط يك ميدان الكتريكي را نشان ميدهند.
 )2فقط يك ميدان مغناطيسي را نشان ميدهند.
 )3هم ميدان الكتريكي و هم ميدان مغناطيسي را نشان ميدهند.
 )4اينكه ميدان الكتريكي يا میدان مغناطيسي را نشان دهند به سرعت ناظر بستگي دارد.

242432یک الکترون در فضایی که میدانهای الکتریکی و مغناطیسی وجود دارد با سرعت  vحرکت میکند .اگر الکترون از مسیر مستقیم خود
منحرف نشود ،کدام گزینه میتواند وضعیت درست میدانهای  B ، Eو سرعت  vرا نشان دهد؟
)1

)2

)3

)4

242433يك باريكهي الكترون با سرعت  vاز يك ميدان مغناطيسي ) (Bو يك ميدان الكتريكي ) (Eعمود بر هم در ناحيهاي از فضا ميگذرد.
راستاي حركت الكترون بر دو ميدان عمود است و الكترون منحرف نميشود ،كدام گزينه درست است؟
E = B )4
E = B )3
E = v )2
v = E )1
v
B
B
242434يك ذره داراي بار مثبت با سرعت  vوارد دو ميدان يكنواخت و عمود بر هم مغناطيسي و الكتريكي ميشود .بزرگي سرعت ذره در اثر
نيروي دو ميدان ………

 )1زياد ميشود.
 )3تغيير نميكند.

 )2كم ميشود.
 )4بسته به شرايط ،هرسه حالت ممكن است.

242435در شكل مقابل بار  + qبین صفحات خازني بهصورت درونسو با سرعت  vشليك ميشود.

ميخواهيم به كمك يك آهنرباي نعلي شكل از انحراف بار جلوگيري كنيم ،قطب  Nآهنربا را

بايد در كدام سمت خازن قرار دهيم؟

 )1باال
 )3چپ

 )2پايين
 )4راست

فصل دهم :مغناطیس
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242436در شكل روبهرو مجموعه در يك ميدان مغناطيسي به بزرگي  500گاؤس قرار

دارد .ذرهاي با جرم بسيار ناچيز و بار  + qرا با سرعت  vبين دو صفحهي

خازن شليك كردهايم .جهت ميدان مغناطيسي و سرعت  vچند متر بر ثانیه
باشد تا ذره منحرف نشود؟

 )1برونسو4000 ،

 )2درونسو2000 ،

 )3برونسو2000 ،

 )4درونسو4000 ،

242437اگر ذرهای با بار مثبت  qمطابق شکل زیر عمود بر صفحهی کاغذ درونسو وارد میدان الکتریکی و مغناطیسی عمود برهم شود ،چگونه به
حرکت خود ادامه میدهد؟

 )1به طرف باال منحرف میشود.
 )3بدون انحراف از میدان میگذرد.

 )2به طرف پایین منحرف میشود.
 )4هر سه حالت ممکن است رخ دهد.

242438ذرهای به جرم  0/ 02گرم با بار الکتریکی  −4µCو با سرعت m
s
مغناطیسی (بر حسب تسال) که قادر است مسیر ذره را در همان جهت و افقی نگه دارد کدام است؟ ( m
( ) g =10سراسری ریاضی )85 -
s2
 )4مغرب2/5 ،
 )3مشرق2/5 ،
 )2جنوب0/25 ،
 )1شمال0/25 ،
 200به سمت مغرب و افقی حرکت میکند .جهت و اندازهی میدان

242439ذرهاي به جرم  mو بار  qبا سرعت  vوارد يك ميدان مغناطيسي شده بهطوري كه  vبا خطوط ميدان زاويهي  αميسازد ،انرژي
جنبشي ذره چه تغييري ميكند؟

 )1به اندازهي  qvB sin αزياد ميشود.

 )2به اندازهي   qvB sin αكاهش مييابد.

 )3تغيير نميكند.

 )4به اندازهي  ، qvBافزايش مييابد.

242440ذرهای با بار الکتریکی  qو با سرعت  ،vعمود بر میدان مغناطیسی  Bدر حرکت است .اگر ناگهان جهت میدان مغناطیسی ،به اندازهی
π
رادیان (در همان صفحهی میدان با سرعت قبلی) تغییر کند ،نیروی وارد از طرف میدان بر بار چه میزان تغییر میکند؟
2
1
2qvB )4
qvB )3
qvB )2
 )1صفر
2
242441ذرهاي با جرم ناچيز و بار  q = 4µCدر جهت مثبت محور  xها با سرعت m
 106در حركت است .اگر اين ذره وارد فضايي شامل دو
s
 


ميدان الكتريكي و مغناطيسي يكنواخت  E =105 iو  B =0/1 jشود ،نيروي الكترومغناطيسي وارد بر ذره در لحظهي ورود به اين فضا
چند نيوتون است؟ (يكاها در ) SI

0/ 4 2 )4

0/ 2 )3
0/ 8 )2
0/ 4 )1

 


5
242442بار مثبت  q = 2µCبا سرعت  v = (3 i + 4 j)×10وارد ميدان مغناطيسي يكنواخت  B =0/ 2 iميشود .بزرگي و جهت نيروي وارد بر
بار كدام است؟ (يكاها در ) SI

 ، 0/16N )2در جهت منفي محور  zها
 ، 0/16N )1در جهت مثبت محور  zها
 )4صفر
 ، 0/ 32N )3در جهت مثبت محور  xها






=بر حسب
242443سرعت الکترونی بر حسب متر بر ثانیه  v =2×106 i + 7×106 jاست .این الکترون وارد میدان مغناطیسی B 0/ 2 i −0/ 3 j
=(
تسال میشود .بزرگی نیروی وارد بر الکترون بر حسب نیوتون کدام است؟ )e 1/ 6×10−19 C
6 / 4×10−14 )3

3 / 2×10−13 )2
1/ 6×10−12 )1
242444ذرهاي به جرم  2gبا سرعت افقي m
 2×105با بار الكتريكي  −5µCوارد يك ميدان
s
مغناطيسي يكنواخت رو به شمال به بزرگي  300گاؤس ميشود .ميخواهيم به كمك يك ميدان

8×10−14 )4

الكتريكي مانع انحراف الكترون از مسير مستقيم شويم .بزرگي و جهت ميدان الكتريكي كدام
است؟ (مقاومت هوا ناچيز است و N
) g =10
kg

 ،104 N )1رو به پايين
C

 ،105 N )2رو به پايين
C

 ،104 N )3رو به باال
C

 ،105 N )4رو به باال
C
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242445در شكل مقابل يك ذره با بار الكتريكي  qبا سرعت m
s
نعلي شكل  200گرمي كه روي سطح افقي قرار دارد ميگذرد .هنگام عبور ذره از ميان دهانهي
 106از ميان دهانهي يك آهنرباي

آهنربا ،نيرويي كه تكيهگاه بر آهنربا وارد ميكند 1/ 8 ،نيوتون است .بار ذره چند كولن است؟

(ميدان مغناطيسي در دهانهي آهنربا  5×10−5 Tاست).

8×10−3 )1

−8×10−3 )2

4×10−3 )3

−4×10−3 )4

242446بار الکتریکی  q >0در یک میدان مغناطیسی یکنواخت در حال چرخش است .اگر مسیر حرکت
بار  qمطابق شکل باشد ،جهت میدان مغناطیسی کدام است؟

(سراسری ریاضی )91 -

)1

)2

)3

)4

میدان حاصل از جریان در اطراف سیم راست
242447از سیم راست و طویلی جریان  20آمپر میگذرد .میدان مغناطیسی در فاصلهی  10سانتیمتری از این سیم چند گاؤس است؟

4×10−3 )1

4×10−1 )2

4π×10−5 )3

4π×10−2 )4

(سراسری ریاضی – )92

242448در فاصلهی  20سانتیمتری از یک سیم راست حامل جریان الکتریکی ،میدان مغناطیسی حاصل از آن  B1است .اگر از سیم 30
B
سانتیمتر دیگر دور شویم ،میدان مغناطیسی  B2میشود 2 .کدام است؟
B1
2
1 )1
0/ 8 )4
)3
0/ 4 )2
3
3
242449بزرگی میدان مغناطیسی در فاصلهی  rاز سیم مستقیمی که از آن شدت جریان  Iمیگذرد ،برابر با  B1است .اگر شدت جریان نصف
شود ،بزرگی میدان در فاصلهی  2rاز سیم ،چند برابر حالت اول میشود؟
1 )3
1 )2
1 )1
16
8
2
242450يكاي ثابت تراوايي مغناطيسی در خأل ) (µ0در  SIكدام است؟

N ×s )3
A× m

N )2
N )1
2
m
A2
242451نمودار بزرگي ميدان مغناطيسي حاصل از سيم راست طويل حامل جريان كدام گزينه است؟

)1

)2

)3

1 )4
4
N )4
A×C

)4

242452از سيمي افقي جرياني ميگذرد كه جهت آن مستقيم ًا به سوي شما است .خطوط ميدان مغناطيسي ناشي از جريان از ديد شما ………

 )1به سمت راست است.

 )2به سمت باال است.

 )3ساعتگرد است.

 )4پادساعتگرد است.

242453مطابق شکل ،یک سیم راست حامل جریان از درون صفحهای میگذرد و قطبنمایی روی این
صفحه قرار دارد .کدام شکل وضعیت عقربهی قطبنما را درست نشان میدهد؟

)1( )1
)2( )2
)3( )3
)4( )4

242454از يك سيم راست ،دراز و افقي ،جريان  Iدر سوي شمال به جنوب ميگذرد ،جهت بردار ميدان مغناطيسي در نقطهاي دقيق ًا زير سيم در
كدام جهت است؟

 )1شرق

 )2غرب

 )3شمال

 )4جنوب

