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نام و نام خانوادگی

شکل زیر، دو بار الکتریکی مثبت را نشان می دهد. اگر میدان الکتریکی خالص در نقطۀ  برابر  باشد،  چند1

نانوکولن است؟
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بار الکتریکی نقطه ای  به بار الکتریکی مشابه خود که در فاصلۀ r قرار دارد، نیروی الکتریکی 0/16 نیوتن وارد می کند.2

، چند نیوتن بر کولن است؟ اندازۀ میدان الکتریکی حاصل از بار q در فاصلۀ 

q = ۱۰μC

۲r
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دو ذرۀ باردار  و  مطابق شکل زیر قرار دارند. نیروی الکتریکی خالص (برآیند) ناشی از دو ذره به ذرۀ باردار  برابر با 3

است.  چند میکروکولن است؟

q  ۱q  ۲q  ۳F
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4 بار الکتریکی نقطه ای  و  را طوری در  رأس مربعی به ضلع  سانتی متر قرار4

می دهیم که میدان الکتریکی خالص در مرکز مربع برابر صفر باشد. در این حالت، نیروی الکتریکی وارد بر هر یک از بارهای

( الکتریکی چند نیوتون است؟ ( و 

q  =۱ q  =۲ ۲ μCq  =۳ q  =۴ −۲ μC۴۳۰

 =۲ ۱/۴k = ۹ × ۱۰ N .m /C۹ ۲ ۲
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در شکل زیر، بار الکتریکی  از نقطۀ A به پتانسیل الکتریکی ۱۲۰ ولت به نقطۀ B می رود و انرژی پتانسیل الکتریکی5

آن  تغ�ر می کند. پتانسیل الکتریکی نقطۀ B چند ولت است؟

q = −۵۰μC

۵mJ

20 (1

110 (2

130 (3

220 (4

یک خازن تخت به یک باتری بسته شده است. پس از مدتی، درحالی که خازن همچنان به باتری متصل است، فاصلۀ بین6

صفحه های خازن را دو برابر می کنیم. کدام موارد زیر درست است؟

الف) میدان الکتریکی میان صفحه ها نصف می شود.

ب) اختالف پتانسیل میان صفحه ها نصف می شود.

پ) ظرفیت خازن دو برابر می شود.

ت) بار روی صفحه ها نصف می شود.

االف و ت (2 الف و ب (1

پ و ت (4 ب و ت (3

دو ذرۀ باردار با بارهای ناهمنام و اندازه های  و  روی یک صفحه و به ترتیب در نقاط7

 و  قرار گرفته اند. بردار میدان الکتریکی برآیند این دو بار در مبدأ مختصات کدام گزینه می تواند

( باشد؟ (

q  =∣ ۱ ∣ ۸۰μCq  =∣ ۲∣ ۵۰μC

M  (۲ cm, ۰)۱M  (۰,۳ cm)۲

k = ۹ × ۱۰ N .m /C۹ ۲ ۲

(2 (1

(4 (3

(−۱۸ −i ۵  ) ×j ۱۰ N /C۷(۱۸ −i ۵  ) ×j ۱۰ N /C۸

(۵ −i ۱۸  ) ×j ۱۰ N /C۷(۵ +i ۱۸  ) ×j ۱۰ N /C۸

جسمی بر اثر مالش دارای بار الکتریکی شده است. این جسم چند کولن الکتریسیته نمی تواند داشته باشد؟8

e = ۱/۶ × ۱۰ C( −۱۹ )

(2 (1

(4 (3

۸ × ۱۰−۱۹۴ × ۱۰−۱۸

۹ × ۱۰−۱۹۱/۲۸ × ۱۰−۱۸

دو بار الکتریکی نقطه ای  و  به فاصلۀ r از یکدیگر قرار دارند. اگر نصف یکی از بارها را برداریم و به9

دیگری اضافه کنیم و دو بار را به فاصلۀ  از هم قرار می دهیم. اندازۀ نیرویی که دو بار به یکدیگر وارد می کنند، در مقایسه با

حالت قبل چندبرابر می شود؟

q  =۱ ۲μCq  =۲ −۲μC
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در شکل زیر میدان الکتریکی حاصل از بارهای  و  در نقطۀ  صفر است. اگر محل  و  با یکدیگر جابه جا شوند، اندازۀ10

میدان الکتریکی خالص در این نقطه چند نیوتون بر کولن می شود؟

( )

q  ۱q  ۲Mq  ۱q  ۲

k = ۹ × ۱۰ N .m /C۹ ۲ ۲
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۶/۷۵ × ۱۰۶

۶/۷۵ × ۱۰۵

باتوجه به میدان الکتریکی نشان داده شده در شکل، اگر بار  از نقطۀ  تا نقطۀ  جابه جا شود، کدام گزینه در مورد میدان11

الکتریکی، پتانسیل الکتریکی و انرژی جنبشی این بار الکتریکی در نقاط  و  درست است؟ ( میدان الکتریکی،  پتانسیل

الکتریکی و  انرژی جنبشی بار است)
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۲۰μCKمیدان الکتریکی از بار الکتریکی نقطه ای در فاصلۀ یک متری آن، چند نیوتون بر کولن است؟ 12 = ۹ × ۱۰ N m /C۹ ۲ ۲
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۲ × ۱۰۳۲ × ۱۰۶

۱/۸ × ۱۰۴۱/۸ × ۱۰۵

13A در شکل زیر، ذره ای به جرم ناچیز و با بار الکتریکی  در میدان الکتریکی یکنواخت  در نقطۀ

رها می شود. اگر در جابه جایی این ذره از نقطۀ A تا B، انرژی جنبشی آن  افزایش یابد،  برابر با چند

ولت است؟ (از نیروهای مقاوم در مسیر ذره صرف نظر شده است.)

q = −۵μCE = ۸ × ۱۰ N /C۴
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14( kدر شکل زیر، میدان الکتریکی خالص در نقطۀ A در SI، کدام است؟ ( = ۹ × ۱۰ N .m /C۹ ۲ ۲

(1

(2

(3

(4

=E ۹ × ۱۰ −۳ i ۸ × ۱۰۳ j
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میدان الکتریکی در فاصلۀ 20 سانتی متری از بار  برابر  است. چند سانتی متر دیگر از بار فوق دور شویم تا میدان الکتریکی15

برابر  شود؟

q۱۸N /C

۸N /C

20 (2 10 (1

40 (4 30 (3

، مساحت هر یک از صفحه های آن  و بین صفحات آن هوا است. اگر فاصلۀ بین16 فاصلۀ بین صفحات خازنی 

( صفحات خازن  کاهش یابد، ظرفیت خازن چند پیکوفاراد افزایش می یابد؟ (

۵mm۴۰ cm۲

۴mmε  =۰ ۹ × ۱۰ C /N .m−۱۲ ۲ ۲

24 (2 7/2 (1

36 (4 28/8 (3

مطابق شکل دو بار  و  در صفحۀ مختصات قرار گرفته اند. اگر بزرگی میدان الکتریکی این دو بار در نقطۀ  برابر17

 باشد، بزرگی میدان الکتریکی آن ها در نقطۀ  (مرکز مختصات) چند نیوتون بر کولن است؟

q  ۱q  =۲ −۲q  ۱A

۲  ×۵ ۱۰ N /C۵O
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 ×۶۵ ۱۰۵

۸  ×۵ ۱۰۵

 ×۲۵۷ ۱۰۵

۲  ×۵ ۱۰۵

دو کرۀ رسانای A و B به شعاع های  و  و چگالی سطحی بار  و  دارای بار الکتریکی مثبت اند. چند18

درصد از بار کرۀ بزرگ تر به کرۀ کوچک تر منتقل شود تا نسبت بار کره ها برابر نسبت شعاع آن ها شود؟

r  Ar  =B ۲r  Aσ  Aσ  =B ۲σ  A

25 (2 15 (1

75 (4 50 (3

اختالف پتانسیل دو سر خازنی را از 20 ولت به 50 ولت می رسانیم، بار الکتریکی خازن 900 میکروکولن افزایش می یابد. ظرفیت این19

خازن چند میکروفاراد است؟

30 (2 15 (1

300 (4 150 (3
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مطابق شکل زیر دو گلوله کوچک و مشابه با بارهای همنام داخل یک استوانه عایق در فاصله  از یکدیگر هستند. اگر جرم و بار20

الکتریکی گلوله اول را  کاهش و جرم و بار الکتریکی گلوله دوم را  درصد افزایش دهیم، فاصله بین دو گلوله در انتها چند

برابر خواهد شد؟
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دو ذره با بارهای الکتریکی هم اندازه ولی ناهمنام  و  در فاصلۀ  نیروی الکتریکی  به هم وارد می کنند. اگر  از بار21

خالص یکی برداشته و روی دیگری قرار دهیم نیرویی که در همان فاصله به هم وارد می کنند  می شود.  چند میکروکولن

است؟

q−qr۹۰N۲ μC

۴۰Nq

12 (2 18 (1

6 (4 9 (3

q۱qدر شکل زیر، بزرگی میدان الکتریکی حاصل از بارهای نقطه ای  و  در نقطۀ M برابر صفر است.  برابر با کدام است؟22  ۲ q  ۲
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شکل زیر خطوط میدان الکتریکی یکنواختی را نشان می دهد. در حرکت از  تا  اگر بار  مثبت باشد، انرژی پتانسیل الکتریکی23

آن می یابد و اگر بار  منفی باشد، انرژی پتانسیل الکتریکی آن می یابد.

ABq

q

افزایش - کاهش (1

کاهش - کاهش (2

افزایش - افزایش (3

کاهش - افزایش (4

یک کرۀ رسانا به شعاع  روی پایۀ عایق قرار دارد. چگالی سطحی بار کره  است. اگر کره را با یک سیم به زمین24

( (چشمۀ خنثای بار الکتریکی) اتصال دهیم، چند الکترون از زمین به کره منتقل می شود؟ ( و 

۱۰ cm۱۶۰μC/m۲

π = ۳e = ۱/۶ × ۱۰ C−۱۹

(2 (1

(4 (3

۱/۲ × ۱۰۱۳۱/۲ × ۱۰۱۴

۱/۲ × ۱۰۱۷۱/۲ × ۱۰۱۹
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، ذره ای با بار  از نقطه ای با سرعت اولیۀ  به سمت25 در یک میدان الکتریکی یکنواخت 

صفحۀ مثبت پرتاب می شود. اگر جرم ذره  باشد و پس از یک متر جابه جایی در راستای خطوط میدان متوقف شود، تغ�ر

انرژی پتانسیل ذره چند میلی ژول و اندازۀ سرعت اولیۀ آن چند  است؟

E = ۵ × ۱۰ N /C۴q = ۵μCv  ۰

۲۰g

m/s

2) و  1) و 

4) و  3) و 

+۲۵۰۱−۲۵۰۵

−۲۵۰۱+۲۵۰۵

میدان الکتریکی حاصل از بار  در نقطۀ A که در فاصلۀ ۳۰ سانتی متری آن قرار دارد، برابر با  است. اگر بار  در نقطۀ26

A قرار گیرد، نیرویی برابر با  از طرف میدان به آن وارد می شود.  و  به ترتیب از راست به چپ چند میکروکولن اند؟ (

(

q۱۰ N /C۵q′

۰/۰۲Nqq′

k = ۹ × ۱۰ N .m /C۹ ۲ ۲

0/2 ،10 (2 0/2 ،1 (1

0/5 ،10 (4 0/5 ،1 (3

در شکل زیر، میدان الکتریکی حاصل از دو بار الکتریکی نقطه ای، در نقطۀ A چند نیوتن بر کولن است؟27

(k = ۹ × ۱۰ N .m /C )۹ ۲ ۲

صفر (1

(2

(3

(4

۲/۵ × ۱۰۵

۵ × ۱۰۵

۷/۵ × ۱۰۵

۲+چه تعداد الکترون باید از یک جسم خنثی خارج شود تا بار الکتریکی آن  شود؟ 28 nCe = ۱/۶ × ۱۰ C( −۱۹ )

(2 (1

(4 (3

۱/۲۵ × ۱۰۱۲۱/۲۵ × ۱۰۱۰

۲/۵ × ۱۰۱۰۲/۵ × ۱۰۱۲

نمودار تغ�رات میدان الکتریکی حاصل از بار نقطه ای q برحسب فاصله از آن به صورت شکل زیر است. اندازۀ q چند میکروکولن و29

r۱(k چند سانتی متر است؟  = ۹ × ۱۰ N .m /C )۹ ۲ ۲

10 ،50 (1

20 ،50 (2

10 ،25 (3

20 ،25 (4
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در شکل زیر، یک مخروط فلزی روی پایۀ عایقی قرار دارد و سه آونگ الکتریکی هم طول با گلوله های فلزی، در تماس با آن قرار30

دارند. اگر مخلوط را به یک واندوگراف متصل کنیم، ............

آونگ  بیشتر از دو آونگ دیگر منحرف می شود. (1

آونگ  بیشتر از دو آونگ دیگر منحرف می شود. (2

آونگ  بیشتر از دو آونگ دیگر منحرف می شود. (3

هر سه آونگ به یک اندازه منحرف می شوند. (4

A

B

C


