
تجربیسوم ) 3(فیزیک 8
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5424:کد کتاب

ي ساکنالکتریسیته- 1فصل

نسبتاً دشوار هايسؤال
.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند6بیش ازسوال به10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

ها به یک اختالف پتانسیل ثابت وصل ي آناند و دو سر مجموعهبه طور متوالی به هم بسته شده3Cو 1C ،2Cهاي سه خازن تخت با ظرفیت- 1
123اگر . استشده CCC  ؟گزینه صحیح استباشد، کدام

. تر استبزرگ3Cها از ظرفیت خازن ظرفیت معادل این خازن)1
. تر استها کم، نسبت به سایر خازن3Cانرژي ذخیره شده در خازن )2
. تر استها کم، نسبت به سایر خازن1Cاختالف پتانسیل دو سر خازن )3
3ها، برابر ظرفیت معادل خازن) 4 2 1(C C C ) است .

را براي یک لحظه به زمین وصل و سپس قطع Aاگر جسم . کننددیگر را جذب میدیگر نزدیک کنیم، همیکرا بهBو Aاگر اجسام رساناي- 2
بنامیم، کدام گزینه Bqو Aqترتیب اگر بار اجسام را قبل از اتصال به زمین به. کننددیگر را جذب نمییکبه آن Bکردن جسم کنیم، با نزدیک

باشد؟تواند درست می

1 (BAqq2 (BAqq

3 (  BAA qq,q4 (  BAA qq,q

؟چند ولت استBي در شکل زیر، پتانسیل الکتریکی نقطه- 3

1(5
2(10
3(20
4 (80

ي نارسانا اي قائم با بدنهي شیشهگرم را در یک لوله10نام و مساوي، هر کدام به جرم ي فلزي بسیار کوچک و مشابه با بارهاي هممطابق شکل زیر، دو گلوله- 4
ي بار الکتریکی هر گلوله چند اندازه. گیرندمتري از هم قرار میسانتی40ي ها در فاصلهدر حالت تعادل، مرکز گلوله. کنیمو بدون اصطکاك رها می

(؟میکروکولن است
kg
N

g 10 2و
29109

C

m.N
k( 

1(9
16

2(16
9

3(3
4

4 (4
3

40%21%92دي 3900027

38%8%90آذر 3900018

%1330%92دي 3900027

%2029%92آذر 3800022
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سطحیهاي سهمجموعه کتابي ساکنالکتریسیته- 1فصل

5424:کد کتابتجربیسوم ) 3(فیزیک 

تر از هاي الکتروسکوپ، کوچکي نهایی بین ورقهاگر زاویه. کنیمجا میاي دور تا نزدیکی کالهک الکتروسکوپی با بار منفی جابهجسمی را از فاصله- 5
؟هاي الکتروسکوپ در حالت اول باشد، بار الکتریکی جسم از کدام نوع بوده استي بین ورقهیهزاو

مثبت)2منفی)1

. توان اظهارنظر کردبدون اطالع در مورد رسانا بودن جسم نمی) 4خنثی)3

بسته kوقتی کلید . به زمین متصل استBي عایقی قرار دارد و از سمت ، بر روي پایهکه ابتدا بدون بار استABمطابق شکل زیر، جسم فلزي - 6
را دور کنیم، عالمت بار الکتریکی Cي را باز و سپس میلهkاگر ابتدا کلید . کنیمنزدیک میAبا بار الکتریکی مثبت را به قسمت Cاست، جسم 

.است. . . . . Bو عالمت بار الکتریکی قسمت . . . . Aقسمت 

مثبت -منفی)1

منفی -منفی) 2

صفر -منفی)3

مثبت-صفر) 4

، عمود بر خط واصل دو بار به سمت باال 2qو 1qاندازه و مثبت اي هم، وسط خط واصل دو بار الکتریکی نقطهOيمطابق شکل زیر، از نقطه- 7
؟کنندترتیب از راست به چپ، چه تغییري میي میدان الکتریکی برایند، بهجایی، پتانسیل الکتریکی نقاط و اندازهدر این جابه. کنیمحرکت می

. یابدافزایش می-یابدافزایش می)1
. یابدافزایش می-دیابکاهش می)2
.یابدابتدا افزایش و سپس کاهش می-یابدکاهش می)3
. یابدابتدا افزایش و سپس کاهش می-یابدافزایش می) 4

الکتریک اگر در این حالت دي. پر شده است، به مولدي وصل استkالکتریک ي آن به طور کامل با ديخازن تختی که فضاي بین دو صفحه- 8
شود؟ را بیرون بکشیم، بزرگی میدان الکتریکی بین صفحات آن چند برابر میبین صفحات آن

1(k2(
k
1

3(14(2k

هاي اگر پس از پرشدن خازن. باز است2kبسته و 1kدر ابتدا کلید . ها بدون بار اولیه هستند را در نظر بگیریدن، خازنمدار شکل زیر که در آ- 9
1C 2وC 1، ابتدا کلیدk2یدرا باز نموده و سپس کلk 1را ببندیم، ولتاژ دو سر خازنC چند ولت خواهد شد؟

1(8

2(4

3(10

4 (20

%1827%92دي 390006

%1026%91مهر 280007

%1223%92دي 390006

%522%92فروردین 360007

%522%91بهمن 3200013
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5424:کد کتاب

ي ساکنالکتریسیته- 1فصل

. بندیمهاي یک خازن بدون بار و مشابه خودش میهاي این خازن را به صفحهصفحه. استC/040داراي بار الکتریکیF40خازنی به ظرفیت -10
شود؟ي دو خازن، چند برابر انرژي الکتریکی ذخیره شده در خازن اول میدر این صورت انرژي الکتریکی ذخیره شده در مجموعه

1 (12 (2

3 (50/4 (250/

حاصل . استCو بعد از بستن کلید، برابر Cبرابر kقبل از بستن کلید bو aي در شکل زیر، ظرفیت معادل بین دو نقطه-11
C
C


کدام 

است؟

1 (360/

2 (640/

3 (21/

4 (30/

VVAاگر . دهدنواختی را نشان میشکل زیر، میدان الکتریکی غیریک-12 5 وV|V| B 10 باشد و بار الکتریکیCq  ي را از نقطه1
Bي به نقطهA پتانسیل الکتریکی بار انتقال دهیم، تغییر انرژيqچند ژول است؟

1(6105 

2(6105 

3(51051 /

4(51051  /

سپس در همان فاصله تماس داده واگر دو کره را به هم .دیگر قرار دارنداز یکrيدر فاصلهq2و qالکتریکی بارهاي اي فلزي مشابه بدو کره-13
؟شودالکتریکی بین دو کره چند برابر میقرار دهیم، نیروي 

1 (4
32 (3

4

3 (9
84 (8

9

. استFبرابر با SIکند در واحد وارد میqاي به بار الکتریکی نقطهqاي اي که بار الکتریکی نقطهدر شکل زیر، بزرگی نیروي الکتریکی-14
کند؟ چقدر و چگونه تغییر میSIدر واحد qمنتقل شود، نیروي الکتریکی وارد بر بار Cي به نقطهAي از نقطهqچه بار چنان

)/sin,/(cos 60378037  

.کندتغییر نمی)1

2 (F16
.یابد، کاهش می9

3(16
7Fیابد، کاهش می.

4(9
16Fیابد، افزایش می .

%820%90دي 3600023

%720%90دي 3600023

%420%91يد3600029

%1018%90شهریور 900018

%518%91دي 3600029
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سطحیهاي سهمجموعه کتابي ساکنالکتریسیته- 1فصل

5424:کد کتابتجربیسوم ) 3(فیزیک 

Cqاي مطابق شکل زیر، بار الکتریکی نقطه-15  اگر . قرار دارد2qو 1qاي منصف خط واصل بین دو بار الکتریکی نقطهبر روي عمود5
و در جهت نشان داده شده باشد، بارهاي N54بابرابر2qو 1qاز طرف دو بار الکتریکی qايي برایند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار نقطهاندازه

1q 2وqباشد؟ ترتیب از راست به چپ چند میکروکولن میبه)
C

m.N
k( 2

29109

1 (5252 /,/

2 (5252 /,/ 

3 (2525 ,

4 (2525 ,

)q)qو qاي در شکل زیر، دو بار الکتریکی نقطه-16 االضالع و بار الکتریکی در دو رأس یک مثلث متساويCq 1 در رأسA ثابت
. باشدمیRاي در دو رأس دیگر برابر بااز طرف دو بار نقطهAدر رأس qي برایند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار در این حالت، اندازه. اندشده

؟شودمیRچند برابر Aي برایند نیروهاي وارد بر بار الکتریکی در رأس تبدیل شود، اندازهqبه بار qاگر بار 

1(3
2(1
3(2

4 (3
3

VVAاگر . دهدنواختی را نشان میهاي میدان الکتریکی غیریکشکل زیر، خط-17 10 وV|V| B 12 باشد و بار الکتریکیCq  را 5
؟چند میکروژول استqبرسد، تغییر انرژي جنبشی بار Aي رها کنیم تا به نقطهBي از نقطه

1(10
2(110

3(110
4 (10

%1017%90دي 370002

%917%92آذر 3900022

%517%92دي 3800027
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5424: کد کتاب

A

B C
+Q-Q

-2Q

ردشواهايسؤال
.سوال پاسخ دهند2سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي داریم دانشانتظار

.سوال پاسخ دهند) 4یا (3سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند5سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

آویزان شده و در میدان الکتریکی Oي گرم، توسط یک نخ سبک و خنثی از نقطه12بارداري به جرم ي کوچکشکل زیر، گلولهمطابق -18

یکنواختی به بزرگی 
C
N4102؟بار الکتریکی گلوله چند میکروکولن است. در حالت تعادل قرار دارد)

kg
N

g 10 ،

6037 /sin 8037و /(cos 

1(8

2(4 5/

3(8

4 (4 5/

اند که بر روي محیط دایره طوري قرار گرفتهCو A ،Bهاي اي در نقطهتریکی نقطهمطابق شکل زیر، سه بار الک-19
dBCACAB ي برایند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار اندازه. استQ2يکه در نقطهA؟قرار دارد، برابر با کدام گزینه است

1 (2
2

d

kQ2 (2
2

2d

kQ

3(2
22

d

kQ4 (2
24

d

kQ

جایی کدام گزینه در مورد کار میدان الکتریکی در جابه. اندواقع شدهDCخطدر دو سر پارهqوqايمطابق شکل زیر، دو بار الکتریکی نقطه-20
)W(خط روي عمود منصف این پارهBيتا نقطهAياي منفی از نقطهیک بار الکتریکی نقطه ABصحیح است؟

1(ABW

2(ABW

3(ABW

.ینه ممکن است، هر سه گزDCخط از وسط پارهBوAي نقاطبسته به فاصله) 4
اگر این عمل در یک محیط . سازیمتر میها یک مکعب بزرگعدد مکعب فلزي مشابه با بار الکتریکی برابر را ذوب کرده و با استفاده از آن21-27

چند برابر ) جدید(، چگالی سطحی بار الکتریکی مکعب بزرگ نکنندها با محیط اطراف بار الکتریکی مبادله طوري که مکعبنارسانا انجام شود، به
.)پوشی شودها چشماز تجمع بار روي لبه(؟است) اولیه(چگالی سطحی بار الکتریکی هر مکعب کوچک 

1(12(3

3(274 (9

%1116%92دي 390006

%1016%90شهریور 900018

%916%92بهمن 3200011

%616%92دي 210006

370

E

O
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سطحیهاي سهمجموعه کتابي ساکنالکتریسیته- 1فصل

5424:کد کتابتجربیسوم ) 3(فیزیک 

Cدرصد افزایش دهیم، انرژي الکتریکی ذخیره شده در خازن20را Cرا باز کرده و مساحت صفحات خازن تخت kاگر کلیددر شکل زیر،-22

.)باشدهوا میCالکتریکی خازن دي(؟ کند، چند درصد و چگونه تغییر میkنسبت به حالت قبل از باز کردن کلید 

.یابد، کاهش می20)2.یابد، افزایش می20)1

3 (3
3) 4.یابد، افزایش می50

.یابد، کاهش می50

N60برابر با 3qي برایند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار اندازه. اندثابت شدهCو A ،Bاي در نقاط مطابق شکل زیر، سه بار الکتریکی نقطه-23
حاصل . شودو جهت آن به سمت چپ میN30برابر با 3qي نیروي وارد بر بار حذف شود، اندازه2qاگر بار . است استو جهت آن به سمت ر

2
1

q

qکدام است؟

1(4
32(3

4


3(4
3

4 (3
4

ي میدان الکتریکی حاصل اگر اندازه. انددر چهار رأس یک مستطیل ثابت شدهqنام اندازه و هماي هممطابق شکل زیر، چهار بار الکتریکی نقطه-24
و Aq ،Bq ،Cqهاي الکتریکی حاصل از بارهاي ي برایند میدانباشد، اندازهEوسط ضلع باالیی مستطیل، برابر با Mي در نقطهAqاز بار 

Dqي در نقطهM چند برابر ،Eاست؟

صفر )1
2(21/

3(61/

4 (2
ي برایند میدانباشد، اندازهEبرابر با Aي در نقطهqو qايهاي الکتریکی ناشی از بارهاي نقطهي برایند میداندر شکل زیر، اگر اندازه-25

)q(است؟ Eچند برابرBيهاي الکتریکی این دو بار در نقطه 

1 (9
42 (9

10

3 (9
204 (9

40

/Cي رساناي کوچک و مشابه که داراي بارهاي الکتریکی دو کره-26 /Cو 20 26ي هستند، در فاصلهdاي تریکیدیگر به هم نیروي الکاز یک
ترتیب از راست به دیگر قرار دهیم، بهاز یکd3ي اگر دو کره را به هم تماس دهیم و سپس در فاصله. کنندنیوتون وارد می/482به بزرگی 

اي که دو کره در حالت جدید به هم روي الکتریکیي نیي دیگر منتقل شده است و اندازهچپ هنگام تماس چه تعداد الکترون از یک کره به کره
)C/e(؟کنند، چند نیوتون استوارد می 191061 

1(19102  19102)32و  2و
3(13102  13102) 34و  2و

%316%92بهمن 3200011

%815%91دي 210008

%515%91دي 3600029

%914%90دي 3600023

%814%92آذر 3900022
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تجربیسوم ) 3(فیزیک 
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5424: کد کتاب

q2 q1

q3 q4

a

Cqqاگر . انداي در چهار رأس مربعی ثابت شدهمطابق شکل زیر، چهار بار الکتریکی نقطه-27  چند 1qي بار باشند، اندازه242
در حالت تعادل باشد؟3qمیکروکولن باشد تا بار

1(22

2 (4

3(2

4(24

به Eنواخت یکی یکاند و میدان الکتردیگر قرار گرفتهاز یکcm5ي نام در فاصلهاندازه و ناهمي رسانا با بارهاي هممطابق شکل زیر، دو صفحه-28

بزرگی 
m
kV10ي با بار اي با بار مثبت رها کنیم، سرعت آن هنگامی که به صفحهااگر پروتونی را از کنار صفحه. بین دو صفحه ایجاد شده است

C/eP: بار پروتون(؟رسد، چند متر بر ثانیه استمنفی می
191061 و جرم پروتون :kgmP

27102 (

1(5102

2(51022 

3(5104 

4 (51024 

چند نیوتون بر ABCيالزاویهاز مثلث قائمACوسط ضلعMي اي، در نقطههاي الکتریکی سه بار نقطهي برایند میداندر شکل زیر، اندازه-29

(کولن است؟
C

m.N
k( 2

29109

1(7103 

2 (71033 

3 (7102

4(71032 

برابر کدام است؟ Aي در نقطهالکتریکی الکتریکی حاصل از دو قطبی هايمیدانبرایندي در شکل مقابل، اندازه-30

1 (24
1

a

q


2 (28

1
a

q



3 (22
1

a

q


4 (216

1
a

q



Cqاي مطابق شکل زیر، دو بار الکتریکی نقطه-31  اگر . اندثابت شدهMNPيالزاویهاز مثلث قائمNو Mهاي بر روي رأس2qو 31
چند میکروکولن 2qعمود باشد، بار MNبر ضلع )P)Eي در نقطه2qو 1qهاي الکتریکی حاصل از دو بار دانراستاي بردار برایند می

است؟ 

1(4
2(4

3(2
4 (2

%414%90شهریور 90003

%913%92دي 2800027

%913%91دي 3600029

%813%91دي 210008

%712%92دي 2800027
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سطحیهاي سهمجموعه کتابي ساکنالکتریسیته- 1فصل

5424:کد کتابتجربیسوم ) 3(فیزیک 

Cqنام اي همبار الکتریکی نقطهدو-32  . کنندرا وارد میFدیگر نیروي الکتریکیاند و بر یکدیگر ثابت شدهاز یکrي در فاصله2qو 121
/rها را به ي آناضافه کنیم و فاصله2qرا برداشته و به بار 1qدرصد از بار 25اگر  اي که هر بار به یي نیروي الکتریکافزایش دهیم، اندازه51

؟چند میکروکولن است2q. یابددرصد کاهش می50کند، دیگري وارد می

1(62(93(124 (15
ي باشد، ظرفیت معادل مجموعه3Cبرابر با انرژي الکتریکی ذخیره شده در خازن1Cدر شکل زیر، اگر انرژي الکتریکی ذخیره شده در خازن-33

ها برابر با چند میکروفاراد است؟خازن

1(4/2
2(8/2
3(2/3
4 (8/4

. دهیمقرار میDو A،B،Cهاي اي مشابه در نقطهي افقی را در نظر گرفته و چهار بار الکتریکی نقطهاز یک دایرهCDو ABدو قطر عمود بر هم -34

برابر با) نشان داده شده در شکل(Oي اگر بزرگی میدان الکتریکی هر یک از بارها در نقطه
C
N4105هاي ي برایند میدانباشد، اندازه

cos)/(چند نیوتون بر کولن است؟ Oي الکتریکی حاصل از چهار بار در نقطه 8037 

1(48 10

2(46 4 10/ 

3(52 10

4(51 6 10/ 

cmOBاگر . انداي در رئوس چهارضلعی شکل زیر ثابت شدهچهار بار الکتریکی نقطه-35 12 باشد، برایند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار واقع در

(چند نیوتون است؟ Aرأس 
C

mN
k,/cos,/(sin 2

29 010980376037  

1(9
2(814 /

3(45 /

4 (423 /

قرار دهیم، بار 2)(را در وضعیت Kاگر کلید . کتریکی استبدون بار ال2Cقرار دارد و خازن ) 1(ابتدا در وضعیت Kدر شکل زیر، کلید -36
؟کندنسبت به حالت قبل چند میکروکولن و چگونه تغییر می1Cالکتریکی ذخیره شده در خازن 

. یابدو کاهش می24)1
. یابدو افزایش می24)2
. یابدو کاهش می16)3
. یابدو افزایش می16) 4

%712%92آذر 3800022

%612%92بهمن 3000011

%1115%92بهمن 3800011

%811%91دي 210008

%611%92دي 2800027
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تجربیسوم ) 3(فیزیک 
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5424: کد کتاب

ي به بار الکتریکی ذرهC2ها و به بار الکتریکی یکی از ذرهC4اگر . دیگر قرار دارنداز یکdي در فاصلهqي باردار مشابه دو ذره-37
چند میکروکولن qبار الکتریکی. کندنمیکنند، تغییر دیگر وارد میاي که دو بار در همان فاصله به یکي نیروي الکتریکیدیگر اضافه کنیم، اندازه

؟است

1(82(8

3(24 (4

از بار C2اگر . کنندرا وارد میFالکتریکی نیرويبر هم rي است، در فاصلهC8ها که مجموع بار آن2qو 1qاي مثبت دو بار نقطه-38
2q 1برداشته و به بارq اضافه کنیم، باز در همان فاصله همان نیروي الکتریکیF1ي بارهاي اندازه. نمایندرا بر هم وارد میq 2وq به ترتیب از

وکولن است؟راست به چپ، چند میکر

4و 4) 52و 3) 1

7و 1)64و 2) 3

%810%92دي 210006

%610%90مهر 180008
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سطحیهاي سهمجموعه کتابي ساکنالکتریسیته- 1فصل

5424: کد کتابتجربیسوم ) 3(فیزیک 

رتردشواهايسؤال
.سوال پاسخ دهند1سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 3یا (2سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند4به بیش ازسوال 10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

بزرگی نواخت به در یک میدان الکتریکی یک-39
C
N4105ي بارداري به جرم که جهت آن قائم و روبه پایین است، ذرهg2 معلق و به حال

(ي بار الکتریکی ذره چند میکروکولن است؟ اندازه. سکون قرار دارد
kg
N

g( 10

1 (42 (40/

3 (104 (1
ها که روي خط واصل دو بار و در امتداد آنOو Oهر یک از نقاط در 2qو 1qي میدان الکتریکی هر یک از دو بار در شکل زیر، اگر اندازه-40

متر است؟چند سانتیOتا Oي قرار دارند، برابر باشد فاصله

1 (2
2 (6
3 (8
4 (12

اند و بردار برایند در سه رأس یک مستطیل ثابت شدهQايو بار الکتریکی نقطه2qو 1qناماي هممطابق شکل زیر، دو بار الکتریکی نقطه-41
sin)/(؟کدام است1qبه 2qنسبت . استFبرابر 2qو 1qاز طرف دو بار Qنیروهاي الکتریکی وارد بر بار  6037 

1(9
16

2(3
4

3(1
4 (4

3

و Aي ظرفیت خازن معادل بین دو نقطه. اندته شدهبسBو Aي میکروفارادي بین دو نقطه6و 4مطابق شکل زیر، تعدادي خازن تخت -42
B؟، چند میکروفاراد است

1(3
2(3

43

3(7
4 (7

36

هاي الکتریکی حاصل از دو ي برایند میدانطوري که اندازهاند بهثابت شدهqاي االضالع، دو بار الکتریکی نقطهر دو رأس یک مثلث متساويد-43
ي برایند قرار دهیم، اندازهqاي بار الکتریکی نقطهیکqاي اگر به جاي یکی از بارهاي الکتریکی نقطه. باشدمیEبار در رأس سوم برابر 

شود؟میEهاي الکتریکی حاصل از این دو بار در رأس سوم چند برابر میدان

1(2
12(3

3(3
34 (2

%510%91بهمن 320007

%410%90دي 3600023

%410%92آذر 3900022

%69%92دي 2800027

%59%91دي 210008
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تجربیسوم ) 3(فیزیک
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5424: کد کتاب

Cq  321

Cq  322

Cq  33

Bي به نقطهAي کنیم تا از نقطهرها میAي و جرم یک گرم را در نقطهC2اي با بار الکتریکی در یک میدان الکتریکی یکنواخت، ذره-44

باشد و ذره با سرعت V5104برابر با Bي اگر پتانسیل الکتریکی نقطه. برود
s
m60ي به نقطهBنظر از اتالف انرژي، پتانسیل برسد، با صرف

؟ولت استچندAي الکتریکی نقطه

1(41042(5105

3(41044 (5105

)q(ار چهارم اند و ب، ثابت نگه داشته شدهcm10اي به شعاع اي روي محیط دایرهمطابق شکل زیر، سه بار نقطه-45 اگر . در مرکز دایره قرار دارد4
بارهاي الکتریکی مثبت و (چند میکروکولن است؟ 4qنیوتون باشد، بار مثبت 1/8برابر با 3qي برایند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار اندازه

2
29109

C

mN
k


است(.

1 (1

2 (2

3 (10

4 (20

کند؟ ، چند درصد و چگونه تغییر میkپس از بستن کلید 1Cدر مدار شکل زیر، انرژي الکتریکی ذخیره شده در خازن -46

. یابدافزایش می% 50)1

. یابدکاهش می% 50)2

. یابدافزایش می% 125)3

. یابدکاهش می% 125) 4

اگر در همین . است، به اختالف پتانسیل ثابتی متصل استdي آن برابر باي بین دو صفحههاي آن هوا و فاصلهکه عایق بین صفحهدو سر خازن تختی- 47

d3و ضخامت 4الکتریک ي عایقی با ثابت ديوضعیت، تیغه
3ي فلزي رسانا به ضخامت و یک تیغه2

dهاي خازن طوري قرار دهیم که را بین صفحه
ترتیب از راست به چپ هر کدام ي بین دو صفحه به طور کامل پر شود، بار الکتریکی و انرژي الکتریکی ذخیره شده در خازن نسبت به حالت اولیه بهفاصله

؟شوندچند برابر می

1(2
2و 3

6و 6)32

3(2
3و 3

6و 6) 24
1

تا Aي از نقطهmC5اگر بار الکتریکی . استV20برابر باBو Aي در خازن تخت شکل زیر، اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه-48
cmBC(هد؟ دبا سرعت ثابت حرکت کند، میدان الکتریکی چند ژول کار بر روي بار انجام میCي نقطه 5 ،cmAB 10 و از نیروي گرانشی

.)نظر کنیدوارد بر بار الکتریکی صرف

1(51/

2(51/

3(150/

4 (150/

%59%92دي 210006

%49%91دي 3600029

%39%91دي 3600029

%58%92دي 2800027

%48%91دي 3600029
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سطحیهاي سهمجموعه کتابي ساکنالکتریسیته- 1فصل

5424: کد کتابتجربیسوم ) 3(فیزیک 

روي هم قرار طور موازي و افقی رو بهباشد، بهمیkg350ها که جرم هر یک از آنBو Aي نازك و نارساناي کل زیر، دو صفحهمطابق ش-49
Cqها، داراي بار الکتریکی اگر هر یک از صفحه. دارند 1هاباشند، حداقل چند نفر که جرم هر یک از آندر مرکز خودkg60 است، روي

(؟ي باالیی شروع به پایین آمدن بکندي باالیی بایستند تا صفحهصفحه
C

m.N
k 2

29109 و
kg
N

g( 10

1(15

2(10

3(25

4 (9

متر سانتی5ها اگر طول آونگ. گرم در حال تعادل قرار دارند30برابر هايجرمو qمطابق شکل زیر، دو آونگ الکتریکی مشابه با بار الکتریکی -50

,sin/(کدام است؟ qي بارباشند، اندازه
kg
N

g,
C

m.N
k( 603710109 2

29  

1 (C/ 51

2 (C3

3 (nC150

4 (nC300

اگر برایند نیروهاي الکتریکی وارد بر . اندهاي مستطیل، ثابت شدهبر روي رأس4qو 1q ،2q ،3qاي در شکل زیر، چهار بار الکتریکی نقطه-51

از طرف سه بار الکتریکی دیگر برابر با صفر باشد، حاصل 2qبار الکتریکی 
|q|

|q|

4
کدام است؟3

1(52(52

3(54(55
دهیم، در نتیجه را میqکی ها بار الکتریهاي کوچک آونگبه هر یک از گلوله. اندگرم از یک نقطه آویزان شده90دو آونگ الکتریکی مشابه و هم طول به جرم -52

ي درجه باشد، اندازه90ي آونگ برابر با ي بین نخ دو گلولهاگر در این حالت، زاویه. گیرنددیگر قرار میمتري از یکسانتی20ي ها از هم دور شده و در فاصلهگلوله

(ي آونگ چند میکروکولن است؟ بار الکتریکی هر گلوله
kg
N

g
C

m.N
k( 109و10 2

2
9 

1(22 (4
3(2/04 (4/0

ي برایند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار اندازه. اندثابت شدهyو xروي محورهاي Rqو Aq ،Bq ،Mqاي مطابق شکل زیر، چهار بار نقطه-53
Mqاز طرف دو بارAq وBqي برایند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار چند برابر اندازهRq از طرف دو بارAq وBq؟است

1(12(2

3(3
24 (2

3

%38%92دي 2800027

%38%90دي 210002

%28%91د ي3600029

%37%91مهر 280007

%37%92دي 3900027
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تجربیسوم ) 3(فیزیک
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5424: کد کتاب

EبابرابرCيدر نقطهBqوAqاي یکی نقطهحاصل از دو بار الکترالکتریکی هايمیدانبرایندزیر،در شکل -54


را خنثی Aqاگر بار. است

Eبرابر با Cيدر نقطههاي الکتریکیمیدانبرایندکنیم، 


2حاصل.شودمی
B

A

q
qکدام است؟

1 (2
272 (2

27


3 (2
94 (2

9


متري از سطح زمین آویزان و در جاي خود ثابت سانتی15ي همطابق شکل زیر، یک گوي کوچک فلزي که بدون بار الکتریکی است، در فاصل-55
نانوکولن است و دقیقاً در زیر گوي اول 3گرم که داراي بار الکتریکی میلی144چند الکترون از گوي جدا کنیم تا گوي دیگري به جرم . باشدمی

(؟مین معلق بماندمتري سطح زسانتی12ي قرار دارد، توسط آن در فاصله
kg
N

g 10 ،2
29109

C

m.N
k  وC/e( 191061 

1(1010

2(1110

3(10103 

4 (11103 

Cqايار الکتریکی نقطهدر یک میدان الکتریکی، ب-56 810ي را در نقطهA با پتانسیل الکتریکیVVA 200کنیماز حالت سکون رها می .

Bي یروي گرانش صرف نظر کنیم، پتانسیل الکتریکی نقطهاگر از ن. شودمیJ610رسد، انرژي جنبشی آن میBي که بار به نقطههنگامی

چند ولت است؟

1(1002 (50

3 (3004(400

%37%92دي 210006

%36%92آذر 3900022

%26%90مهر 180008




