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ردیف

دانش آموزان عزیز سواالت زیر را به دقت مطالعه کرده و در کمال خونسردی به آنها پاسخ دهید .سواالت در  3صفحه و به تعداد  13سوال می باشد.
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جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید .
الف) اگر بار آزمون را دو برابر کنیم ،میدان الکتریکی در محل بار آزمون ...................می شود.

بارم
2

ب ) وقتی به یک جسم  ............بار الکتریکی داده می شود  .بار در محل داده شده باقی می ماند و در جسم جابه جا نمی
شود.
ج) ظرفیت خازن به ......................و  .......................و  .....................بستگی دارد.
د) مقاومت ویژه ی رسانا ها به .....................و ...................آن ها بستگی دارد .
ه) وقوع پدیده..............................باعث تغییر ماهیت یا سوراخ شدن در الکتریک جامد و سوختن خازن می شود .
درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با عالمت های ص و غ مشخص کنید.
2

الف) هرگاه بار الکتریکی منفی در جهت خطوط میدان الکتریکی جابه جا شود انرژی پتانسیل آن کاهش می یابد.
ب) اگر فاصله ی دو ذره ی باردار را نصف کنیم نیروی بین آنها  4برابر می شود.

1

ج)با افزایش دمای یک رسانا مقاومت دو سر آن افزایش می یابد.
د) اختالف پتانسیل دو سر خازنی را دو برابر می کنیم ظرفیت خازن نضف می شود.
3

خازنی رابعدازپرشدن توسط یک مولد،ازآن جدامی کنیم.سپس یک دی الکتریک بین صفحات خازن قرارمی
دهیم.باذکردلیل بیان کنیدکه بارالکتریکی ،ظرفیت خازن،اختالف پتانسیل دوسرآن وانرژی ذخیره شده درآن چه تغییری

1

می کنند.
4

مطابق شکل رو به رو ذره باردار در سه راًس مثلث قائم الزاویه ای ثابت شده اند.
الف ) بردار نیروی وارد بر بار  q2را بر حسب بردار های یکه بنویسید .
ب) اندازه این نیرو را بدست آورید 𝐪𝟏 = 𝒒𝟑 = 𝟒𝝁𝒄.
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𝒄𝝁𝟓 = 𝟐𝒒
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دو بار الکتریکی ذره ای  q1  q2  3cدر فاصله ی  7cmاز یکدیگر ثابت شده اند .بزرگی میدان الکتریکی برآیند را
در نقطه ی  Aمحاسبه کنید؟

1.5

در شکل زیر با الکتریکی 𝒄𝝁𝟐 = 𝒒 از نقطه  Bبا پتانسیل  20 Vبه نقطه ی Aانتقال می یابد در نتیجه انرژی پتانسیل
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آن به اندازه  8×10-6 Jتغییر می کند.پتانسیل نقطه  Aچند ولت است ؟
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دو بار الکتریکی  q1  2c , q2  8cدر فاصله ی 30cmاز یکدیگر قرار دارند میدان الکتریکی حاصل از این دو بار

1.5

1.5

در چه فاصله ای از بار  q1صفر خواهد شد؟
8

فاصله ی دو صفحه ی یک خازن به مساحت  50cm2از هم  2mmاست .اگر یک دی الکتریک با ثابت k=2بین صفحات
آن قرار گیرد و به مولد  50ولتی وصل کنیم،ظرفیت خازن ،بار الکتریکی خازن و انرژی ذخیره شده در آن چقدر است؟
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از یک رسانا در مدت  2ثانیه جریانی به شدت  0.4Aعبور می کند.

1.5

الف-بار الکتریکی عبوری از رسانا چند کولن است؟
ب-تعداد الکترون های عبوری را بدست آورید( .
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دو سیم هم جنس  Aو  Bداریم .اگر شعاع سیم توپر  10Cm ، Aباشد و شعاع های داخلی و خارجی سیم توخالی  Bبه
ترتیب  2cmو  3cmبوده و طول سیم  Aدو برابر طول سیم  Bباشد ،مقاومت سیم  Aچند برابر مقاومت سیم  Bاست؟
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نمودار  V-Iبرای یک دمای معین برای دو رسانای مسی  Aو Bکه دارای طول های یکسان
هستند داده شده است .با ذکر دلیل معین کنید کدام یک از رساناها سطح مقطع بزرگتری
دارند؟
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ذره بارداری به جرم  2 grبا بار الکتریکی 𝒄𝛍 𝟎𝟒 −در یک میدان الکتریکی قائم و یکنواخت در نزدیکی سطح زمین ،
معلق و به حالت سکون قرار دارد.اندازه و جهت میدان را تعیین کنید.

1.5

1.5
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در مدار شکل روبه رو :
الف ) جریان مدار چقدر است ؟

A
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ب)  VA-VBرا بدست آورید .

B

