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پیامبر اکرم(ص) « :نیکوکاری کامل آن است که در نهان همان را انجام دهی که در آشکارا انجام می دهی»

1

خسوی را از فاصلِ ی دٍر زا ًسدیکی کالّک الکسرٍسکَخی تا تار هٌفی خاتدا هی کٌین  .اگر زاٍیِ ی ًْایی تیي ٍرقِ ّای الکسرٍسکَج
 ،کَچکسر از زاٍیِ ی تیي ٍرقِ ّای الکسرٍسکَج در حالر اٍل تاضذ  ،تا الکسریکی خسن از کذام ًَع تَدُ اسر ؟

2

هغاتق ضکل زیر  ،دٍ تار الکسریکی هثثر q2 ٍ q1در فاصلِ ی  60ساًسی هسری از ّن قرار دارًذ  .تا هحاسثِ ٍ رسن ضکل ًطاى دّیذ
تار الکسریکی  q3را در چِ فاصلِ ای از تار الکسریکی  q1قرار دّین زا در حالر زعادل قرار گیرد ؟

3

کلوِ یا عثارذ درسر را از داخل خراًسس اًسخاب ٍ یا خاّای خالی را کاهل کٌیذ .
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الف) هیذاى الکسریکی حاصل از یک ررُ ی تاردار  ،در ّر ًقغِ تا ( هرتع فاصلِ  /فاصلِ ) آى ًقغِ از ررُ ی تاردار ً ،سثر ٍارٍى دارد .
ب) خْر تردار هیذاى الکسریکی در ّر ًقغِ ّن خْر تا ًیرٍی ٍارد تر ٍ ................................اقع در آى ًقغِ اًذ .
ج) اگر تار الکسریکی (  ) +qدر هیذاى الکسریکی  Eقرار گیرد  ،از عرف هیذاى تِ آى ًیرٍیی ٍارد هی ضَد کِ  ................................هیذاى
الکسریکی اسر .
ذ) تا دٍر ضذى از یک تار الکسریکی  ،اًذازُ ی هیذاى الکسریکی حاصل از آى  .....................................هی یاتذ .
2

ش) ًیرٍی ٍارد تر یکای تار هثثر را در ّر ًقغِ  ................................ ،هی ًاهین .
ج) یکای هیذاى الکسریکی در ( ، SI

/

) اسر .

ذ) یک تار الکسریکی در ّر ًقغِ از فضای اعراف خَد  ،خاصیسی ایداد هی کٌذ کِ تِ آى  .......................................هی گَیٌذ .
4

دٍ ررُ تاردار  qB=-4µC ٍ qA=4µCهغاتق ضکل رٍی هحَرّای  Y ٍ Xثاتر ضذُ اًذ .
الف) تسرگی هیذاى الکسریکی ّر یک از دٍ ررُ ی تاردار  ،در ًقغِ ی  Oچٌذ ًیَزي تر کَلي اسر ؟
ب) تردار هیذاى الکسریکی ترآیٌذ را در ًقغِ ی  Oتر حسة تردارّای یکِ ی  j ٍ iتٌَیسیذ .
)

(k=9 x 109

1

5

هغاتق ضکل  ،الکسرًٍی تِ خرم  mتیي دٍ صفحِ ی رساًای افقی تاردار تا یک هیذاى الکسریکی یکٌَاخر  ،هعلق ٍ تِ حال سکَى قرار
دارد  .خْر هیذاى الکسریکی تیي دٍ صفحِ :
 .1قائن تِ تاال اسر .
e
 .2قائن تِ خاییي اسر .
 .3افقی تِ سور راسر اسر .

6

الف) اًذازُ ٍ ًَع تارّای ًقغِ ای  q2 ٍ q1را زعییي کٌیذ .
ب) خْر هیذاى الکسریکی ترآیٌذ را در ًقاط  B ٍ Aرسن ًواییذ .

7

الکسرًٍی را تا سرعر ثاتر در یک هیذاى الکسریکی یکٌَاخر هغاتق ضکل در هسیرّای B
تِ سَاالذ زیر خاسخ کَزاُ دّیذ :
الف) خساًسیل الکسریکی ًقغِ ی  Aتیطسر اسر یا ًقغِ ی  D؟

1

1

CٍA

 Cخاتدا هیکٌین

DٍB
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ب) در کذام هسیر  ،اًرشی خساًسیل الکسریکی الکسرٍى  ،افسایص هی تایذ ؟
در کذام هسیر  ،کاری کِ تایذ ترای خاتِ خایی الکسرٍى اًدام دّین  ،صفر اسر ؟
8

در ضکل هقاتل سِ آًٍگ الکسریکی هطاتِ تا گلَلِ ّای فلسی سثک  ،در زواس تا یک هخرٍط فلسی ّسسٌذ  .هخرٍط را تِ هَلذ
ٍاًذٍگراف هسصل هی کٌین  .خیص تیٌی کٌیذ چِ ازفاقی هی افسذ ؟
2 1
1

3

9

هساحر صفحِ ّای هَازی خازى زخسی  ٍ 4cm2فاصلِ ی هیاى آى ّا  2mmاسر ُ اگر هیذاى الکسریکی تیي صفحِ ّا  500تاضذ ٍ
تیي صفحِ ّا َّا قرار داضسِ تاضذ :
𝐹
)𝑚 (Ɛ0 = 9 × 10 -12
الف) ظرفیر خازى چٌذ فاراد اسر ؟
ب) اخسالف خساًسیل صفحِ ّای خازى چٌذ ٍلر اسر ؟

10

تِ دٍ سر رساًایی تِ هقاٍهر  Ω20اخسالف خساًسیل ٍ Vصل هی کٌین  ،اگر در هذذ  1/5دقیقِ  ،زعذاد  4/5 ×1020الکسرٍى در رساًا
ضارش کٌذ ٍ  e ; 1/6 × 19-10 Cکَلي تاضذ  ،ضذذ خریاى چقذر اسر ؟

11

در هَارد ( الف ) زا ( ج ) عثارذ هٌاسة را از داخل خراًسس اًسخاب کٌیذ ٍ در هَرد ( ذ ) درسسی یا ًادرسسی را زعییي ًواییذ .
الف) تٌاتر قاًَى ( اّن  /کَلي )  ،در دهای ثاتر ً ،سثر اخسالف خساًسیل دٍ سر یک رساًا تِ ( تار الکسریکی  /خریاى الکسریکی ) عثَری
از آى  ،هقذاری ثاتر اسر .
ب) یکای هقاٍهر الکسریکی ٍ ( ،لر تر آهدر ٍ /لر تر کَلي ) اسر .
ج) دیَد ًَرگسیل از قاًَى اّن خیرٍی ( هی کٌذ ً /وی کٌذ ) .
ذ) قاًَى اّن فقظ ترای فلساذ در دهای ثاتر ترقرار اسر .

12

ضکل زیر  ،دٍ سین اسسَاًِ ای را ًطاى هی دّذ  ،سغح هقغع سین (ً )2صف سغح هقغع سین ( ٍ )1عَل آى دٍ تراتر سین ( )1اسر .
ًسثر هقاٍهر سین ( )2تِ هقاٍهر سین ( )1چقذر اسر ؟

2

2

1

1

1

13

در هذار زیر  ،اگر لغسًذُ ی رئَسسا تِ سور چح کطیذُ ضَد  ،عذد آهدرسٌح ٍ ًَر الهح ّر یک چِ زغییری هی کٌٌذ ؟ زَضیح دّیذ .

14

در هذار ضکل زیر ٌّگام ٍصل کلیذ عذدی کِ ٍلر سٌح ًساى هی دّذ چِ زغییری هی کٌذ  ،چرا ؟

15

در ضکل رٍتِ رٍ  ،کذام یک از رساًاّای اّوی ( )2( ٍ )1هقاٍهر تسرگسری دارد ؟ چرا؟

16

در هَارد (الف) ٍ (ب) عثارذ هٌاسة را از داخل خراًسس اًسخاب کٌیذ .
الف) اًرشی ای را کِ هَلذ تِ ٍاحذ تار الکسریکی هی دّذ زا در هذارش ضارش کٌذ ً ( ،یرٍی هحرکِ  /زَاى هفیذ ) هی گَیٌذ .
ب) یکای ًیرٍی هحرکِ ی الکسریکی ( شٍل تر ثاًیِ  /شٍل تر کَلي ) اسر کِ آى را ( ٍلر ٍ /اذ ) هی ًاهٌذ .
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موفق باشيد

خوع ًورُ
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