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 یازدهم تجربی                       «      بسمه تعالی » نوبت اول                                                                

 بارم سواالت ردیف

 عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید.  1

)اگر بارالکتریکی دو ذره باردار، هر یک دو برابر و فاصله بین آنها الف(  )2-  برابر شود نیروی 2

 ماند. کولنی بین آنها ثابت می

 (دارند. بیشتری –کمتری تر قرار دارند الکترون خواهی )ی که پایینو الکتریک موادیبدر سری ترب( 

 گذرد و با آن( بر خط میدانی که از آن نقطه میعمود –مماس ) میدان در هر نقطه برداری استپ(

 جهت است.خط میدان هم

 ( اندازه و نوع بارالکتریکی است.وابسته به –مستقل از اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه )ت( 

 جا کنیم، انرژیهرگاه یک بارالکتریکی منفی را در خالف جهت خطوط میدان الکتریکی جابهث( 

 یابد.( میافزایش –کاهش تانسیل الکتریکی آن )پ

 ( بار جسمی است موافق -مخالفدر روش القا، برای ایجاد بار روی کره رسانا، بارالکتریکی کره )ج( 

 که نزدیک کره قرار دارد. 
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 نادرستدرست                                های زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی هر یک از عبارت 2

 طبق اصل کوانتیده بودن بار، بارالکتریکی مشاهد شده در جسمالف( 

 همواره مضرب درستی از بار بنیادی است.

  کولن بر متر مربع است. SIیکای میدان الکتریکی در ب( 

 نام که در فاصله معینیانداره و همبه مجموع دو بار الکتریکی همپ( 

 گویند.قرار دارند، دو قطبی الکتریکی میاز هم 

 خالف کننددو ذره باردار به یکدیگر وارد میکه نیروهای الکتریکی ت( 

 جهت یکدیگر هستند. 

 بزرگی میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار در هر نقطه، با ث( 

 اندازه بار ذره نسبت عکس دارد.

 های میدان به تر باشد، خطدر هر ناحیه که میدان الکتریکی قویج( 

 یکدیگر نزدیکترند.
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 مفاهیم زیر را تعریف کنید. 3

 اصل پایستگی بارالکتریکی :الف( 

 میدان الکتریکی ) تعریف کمّی ( : ب( 

 قانون کولُن : پ( 
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  ادامه سواالت در صفحه دوم 



 بارم 2صفحه :                                                    (                            ادامه سواالت3فیزیک ) –نوبت اول  ردیف

نام، مثبت و غیرهم اندازه رسم ای، همخطوط میدان الکتریکی را برای دو بار الکتریکی نقطهالف(  4

 کنید. 

 میدان الکتریکی را شرح دهد.آزمایشی طرح کنید که اثر فاصله بر ب(  

2 

Aمسیرهای  Eای در میدان الکتریکی یکنواختذره 5 B  ،B C  وC D  را 

 کند.مطابق شکل طی می

Cاگر انرژی پتانسیل الکتریکی ذره در مسیرالف(  D افزایس یابد، نوع بار ذره چیست؟ 

Bکار انجام شده توسط میدان الکتریکی در مسیر ب(  C چقدر است؟ 

 ؟ Dبیشتر است یا نقطه  Aپتانسیل الکتریکی نقطه پ( 
75/0 

qدو کره فلزی مشابه دارای بارهای الکتریکی   6 C  1 qو  5 C  2 نیروی  rیدر فاصله 15

F کنند، اگر این دو کره را در یک لحظه با یکدیگرتماس دهیم به طوری که بر یکدیگر وارد می

دو کره مبادله بار صورت گیرد و مجدداً به همان فاصله قبلی برگردانیم نیروی دافعه بین  فقط بین

 کند؟دو کره چگونه تغییر می
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 برآیند  F3اند، اگر ای ثابت شدهالزاویهای در سه رأس مثلث قائمدر شکل روبرو سه بار نقطه 7

چند نیوتون است؟  F3باشد،  q2و  q1موازی خط واصل  q3بارنیروهای الکتریکی وارد بر 
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 EبرابرOدر نقطه  q2و  q1ایدر شکل زیر بردار میدان الکتریکی حاصل از دو بارالکتریکی نقطه 8

شود حاصل می Eبرابر Oم، بردار میدان الکتریکی در نقطه را خنثی کنی q1است، اگر بار 
q

q

2

1

 

 را بدست آورید. 
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  ادامه سواالت در صفحه سوم 



 بارم 3(                            ادامه سواالت                                                   صفحه : 3فیزیک ) –نوبت اول  ردیف

/مطابق شکل یک ذره کروی بسیار کوچک باردار با قطر   9 mm0  و چگالی 002

 
g

/
cm

30 به بزرگی درون میدان الکتریکی یکنواخت  8
N

C
 42  معلق و  10

 به حالت سکون مانده است بارالکتریکی این ذره با جذب چند الکترون ایجاد

شده است؟  
N

(e / C, , g )
kg

   191 6 10 3 10  
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با پتانسیل الکتریکی  Aیمیکروکولنی از نقطه 2بار الکتریکی  10
A

V  به نقطهB  با پتانسیل

الکتریکی 
B

V V  10جایی کار نیروی میدان روی بار شود، اگر در این جابهمنتقل می  5

میکروژول باشد، 
A

V چند ولت است؟ 
25/1 

11 
در فضای میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی 

N

C
 43  که جهت آن قائم و رو به باال است، ذره 10

qبادار  C 4 میلی گرم باشد، انرژی جنبشی ذره 2000شود، اگر جرم ذره از حال سکون رها می 

متر چند میلی ژول است؟ سانتی 20پس از طی مسافت 
N

(g )
kg

 10  

2 

12 
ولت و  -80با پتانسیل الکتریکی  Aی از نقطه C4گرم و بارالکتریکی میلی 4ای به جرم ذره

سرعت 
m

s
20  ولت عبور کند،  20با پتانسیل الکتریکی  Bشود که از نقطه طوری پرتاب می 5

 کنید(چند متر بر ثانیه است؟ )از نیروی وزن صرف نظر  Bی سرعت ذره در نقطهاندازه
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Fرا با استفاده از نیروی  C20و بار  g10ای به جرم مطابق شکل ذره 13 / N 0 از حال سکون  25

تندی ذره در  رسانیم، اگرآن را به صفحه مقابل می ms50به حرکت در آورده و پس از مدت زمان 

رسد ای که به صفحه دارای بار مثبت میلحظه
m

/
s

0 نسیل بین دو صفحه چند پتاختالف اباشد، 25

 ولت است؟ )از نیروی وزن وارد بر ذره صرف نظر کنید(
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 20 *موفق و پیروز باشید * جمع
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