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 . ذیکٌ کاهل سا شیص جوالت حیصح ٌِیگض اًتخاب با 1

 .کشد يییتع  )الکتشٍػکَپ – ٍاًذٍگشاف هَلذ ( با تَاى یه سا آى باس ًَع ٍ جؼن کی بَدى باسداس  )الف

 . دس هذاس حشکت هی کٌٌذ حذی(-با ٍصل ؿذى هَلذ دس هذاس الکتشٍى ّای با ػشعتی هَػَم بِ ػشعت )ػَق )ب

 ی کِ اص آى ًقطِ هیگزسد.هیذاً خطبش( هواع-خطی اػت  )عوَدهیذاى دس ّش ًقطِ بشداس  )پ

-ؾیافضا(آى یکیالکتش لیپتاًؼ یاًشط ،کٌذ حشکت یکیالکتش ذاىیه جْت خالف دس یهٌف یکیالکتش باس کی ّشگاُ )ت
 .ابذی یه )کاّؾ-ؾیافضا( آى یجٌبـ یٍاًشط )کاّؾ

کٌین هیذاى داخلی آى  هیدی الکتشیکی بیي صفحات آى اضافِ دس حالی کِ خاصى ؿاسط ؿذُ ٍ اص باتشی جذا کشدین،  )ث
 ثابت هی هاًذ( .-کاّؾ هی یابذ-)افضایؾ هی یابذ

 ثابت(هی هاًذ.-کاّؾ-هقاٍهت آى )افضایؾ سا افضایؾ دّین ی اّویٍلتاط دٍ ػش یک سػاًااگش  ،ثابت یدسدها  ج (

 .ّاػت الکتشٍى ؿاسؽ (جْت ّن - جْت خالف ) با تَجِ بِ قشاسداد هذاس کی دس یکیالکتش اىیجش  )چ
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ّای هشبع دس جْت پاد ػاعتگشد حشکت کٌٌذ ٍ دس ٍػط اضالع هشبع قشاس گیشًذ،  ای دس سأع دس ؿکل صیش اگش باسّای الکتشیکی ًقطِ 1
  کٌذ؟ هی تغییش دسجِ چٌذ آى بشداس ؿَد ٍ صاٍیِ س داسد چٌذ بشابش هیقشا هشبع هشکض دس کِ باسی بش ٍاسد خالص ًیشٍی اًذاصُ

 

1 

اگر مقاومت رئوستا را افزایش دهیم چه تغییری در اعداد ولت سنج و آمپرسنج رخ می مدار شکل مقابل در  0.4

 دهد؟ چرا؟ 
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 5شکل زیر آرایشی از دٍتار الکتریکی ّن اًذازُ ٍ غیرّوٌام را ًشاى هی دّذ کِ در آى فاصلِ دٍ تار از ّن  2

 K=9 ×109   تِ دست آٍریذ. o  ٍMساًتی هتر است. هیذاى الکتریکی خالص را در ًقطِ ّای 
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 4 .ّواى یکای ٍلت بش هتش اػتبا اػتفادُ اص فشهَل ثابت کٌیذ یکای ًیَتي بش کَلي  1.5

  .ؿکل صیشخطَط هیذاى الکتشیکی بیي دٍباس الکتشیکی سا ًـاى هی دّذ 1.5
 )بارکش علت ( الف ( ًَع ٍاًذاصُ باسّا سا تعییي کٌیذ ؟

 سا باّن هقایؼِ کٌیذ A ٍBپ ( پتاًؼیل دًٍقطِ 
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 Aهطاتق راتطِ زیر درهسیر E  در هیذاى الکتریکی یکٌَاخت تِ تسرگی g 4.1+ ٍجرم  cµ 5ررُ ای تا تارالکتریکی  0.4

         ⃗   .شَد جاتجا هیسرعت ثاتت  تا  Bتا 
   

 
   

 ؟سیل درایي جاتجایی را تذست آٍریذتغییر اًرشی پتاً الف( 

 ب( کار ًیرٍی هیذاى در ایي جاتجایی؟
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آصهایـی طشاحی کٌیذ کِ با کوک، باتشی،آهپشػٌج، ٍلت ػٌج، خط کؾ یک قطعِ ػین هؼی اػتَاًِ ای ٍ... بتَاى هقاٍهت   0.4
 ٍیظُ هغ سا حؼاب کشد.
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با  الکتشیکیػاًتی هتشهشبع با دی  011ػاًتی هتش اػت ٍهؼاحت صفحات آى  1حات آى خاصى تختی کِ فاصلِ بیي صف 0.4

، اختالف پتاًؼیل الکتشیکی دٍػش آى چٌذ ٍلت هیکشٍطٍل باؿذ 3.4ذُ دسایي خاصى اگش اًشطی رخیشُ ؿ .پشؿذُ اػت 1ثابت 

                      اػت؟
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 چقذس هقاٍهت ػش دٍ لیپتاًؼ اختالف الف( .گزسد یه آهپش 1.5 ؿذت بِ یاًیجش اّن 20 هقاٍهت بِ یویػ قطعِ اص 1

 e=1.6*10-19C  کٌذ؟ یه عبَس سػاًا داخل اص الکتشٍى چٌذ ِیثاً 3.2 هذت دسب(  اػت؟
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ار زیر دادُ ًوَد قطعِ سین هسی ًٍوَدار تغییرات جریاى ترحسة اختالف پتاًسیل آًْا درجذٍل ٍ دٍت هشخصا 0.4

 ؟است ام ًوَدار هرتَط تِ کذام سین، تعییي کٌیذ کذشذُ است. تا هحاسثِ
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 آهپش اػت. 0.4ؿذت جشیاى الکتشیکی دس هذاس ؿکل صیش بشابش  0.4
 ( سا بِ دػت آٍسیذ ؟ الف ( ًیشٍهحشکِ هَلذ )

 ب( ٍلتاط دٍ ػش باتشی سا هحاػبِ کٌیذ؟
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