
   

 

 

 

 

 بارم سوال ردیف

 3از 1صفحه 
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 مشخص کنید.    "غلط"و  "صحیح"درستی هر یک از جمالت زیر را با درج عبارت 

21      اگر الف( qq      1باشد، نیرویی کهq  2برq 2وارد می کند، بزرگتر از نیرویی است کهq  1برq   .وارد می کند 

  با افزایش اختالف پتانسیل اعمالی به دو سر یک خازن، ظرفیت خازن کاهش می یابد. ( ب

 پ( آمپر ـ ساعت یکاي بار الکتریکی است. 

 قانون اهم فقط براي فلزات در دماي ثابت برقرار استت(

1 
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 کنید.    انتخابرا از داخل پرانتز  صحیحدر جمالت زیر، گزینۀ 

 الف( کدامیک از کمیت هاي زیر یک کمیت گسسته یا کوانتیزه است؟ )میدان الکتریکی / بار الکتریکی / پتانسیل الکتریکی( 

 ب( چگالی سطحی بار در یک رساناي )متقارن / نامتقارن( در تمامی نقاط سطح آن یکسان است.   

 است که در آن نقطه قرار می گیرد.    q/ مستقل از( بزرگی بار در یک نقطۀ خاص ،)وابسته به  qپ( میدان الکتریکی حاصل از بار 

 ت( دیودهاي نورگسیل نوعی مقاومت )اهمی / غیر اهمی( محسوب می شوند.   

1 

3 

سلسيويس را نشان ميدهد. به سواالت 02ويژگيهاي دي الكتريك جامد در دماي  با توجه به جدول زير كه بعضي از

 زير پاسخ دهيد.  

 ماده دي الكتريك   ثابت دي الكتريك  

 كاغذ   5/3  

 ميكا   7  

   
شارژ كرده، سپس آن را از مولد جدا  ميكنيم. در اين  V 022الف( خازني با دي الكتريك كاغذ  را با اختالف پتانسيل 

شرايط اگر فضاي بين صفحات خازن را به جاي كاغذ با ميكا پر كنيم، ظرفيت خازن چند برابر  ميشود؟ محاسبه 

 كنيد.

   

 ب(  انرژي ذخيره شده در خازن كاهش مي يابد يا افزايش؟ با ذكر دليل توضيح دهيد.  
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 شکل روبرو خطوط میدان الکتریکی را در ناحیه ای از فضا نشان می دهد .  

 مقایسه کنید.    Cو   Bو   Aالف) بزرگی میدان الکتریکی را در نقاط 

 را با هم  مقایسه کنید.   Cو   Bو   Aب) پتانسیل الکتریکی  نقاط 

 

 افزایش می یابد یا کاهش؟AبهBج) انرژی پتانسیل الکتریکی یک الکترون در جابجایی از 
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 باسمه تعالی                                                       

 مدرسه آموزش از راه دور رایان کاشیها
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5 

در دو راس مثلث قائم الزاویه و متساوي الساقین ثابت  2qو  1qمطابق شکل، دو بار 

اگر بردار برآیند میدان هاي الکتریکی حاصل از این دو بار در راس قائم مثلث  .شده اند

 ،E  1باشد، نوع بارهايq  2وq  را معین کنید و اندازة آنها را با ذکر دلیل مقایسه

 کنید.   
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 الکترون به جسم بدهیم، بار آن چند نانوکولن خواهد شد؟  5×0101است. اگر تعداد  +nC 8/4بار جسمی 

  e=0/1 01-01  
 

1 
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 مطابق شکل سه ذره در سه راس مثلث قائم الزاویه ثابت شده اند. 

 واقع بر راس قائمه را رسم کنید. Q1الف( برایند نیروی وارد بر بار 

  ب(اندازه بردار برایند نیروها را بر جسب بردار های یکه بدست آورید.
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 صفر باشد:  q3اگر برآيند ميدان الكتريكي وارد بر بار  در شكل زير 

    را تعيين كنيد.    ها الف( عالمت بار 

ب(مقدار بارها را با هم مقايسه كنيد.
  

 

 
   Q1              q3                                  q2                                                                                                   
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نشان ميدهد. توضيح دهيد مقاومت كدام يك بيشتر    Bو     Aرساناي اهمي    دو براى را v-Iنمودار      زير شكل

 است.  
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 C و سپس تا   Bتا  Aابتدا از  0222N/Cدر ميدان الكتريكي يكنواخت     2mc     در شكل زير، بار الكتريكي

 باشد:   BC=06 cmو  AB= 06cmجابجا مي شود. اگر

 را محاسبه كنيد.  qالف( نيروي الكتريكي وارد بر بار 

 را در اين جابجايي به دست آوريد.   qتغيير انرژي پتانسيل الكتريكي  بار  (ب 

 

 

2 

11 

 51برابر  Aاست. اگر مقاومت  Bبرابر قطر سيم  A   ،0و قطر سيم B برابر طول سيم مسي  A ،3 طول سيم مسي 

 را به دست آوريد.   Bاهم باشد مقاومت 
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 در مدار زير  

 جريان عبوري از مدار چند آمپر است؟   -الف
 

 ( را محاسبه كنيد. Va-Vb)  bو  aاختالف پتانسيل بين نقاط  -ب
  
   

 اختالف پتانسيل دو سر     چند ولت است؟-ج
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 22 جمع بارم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 موفق باشید



                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 سمیعی نیا


