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بار الکتریکی 

هاي ساختار یک اتمویژگی
.تشکیل شده استالکترونو هستههر اتم از دو قسمت -1
.تشکیل شده استنوترونو پروتوننام هسته از ذرات ریزي به-2
ي نسبتاً دوري از هسته به دور آن در فاصلههاالکترونکند و ، فضاي بسیار کمی از اتم را اشغال میهسته-3

.چرخندمی
ي اتـم بـا تعـداد    هـاي موجـود در هسـته   باشد، در نتیجه تعـداد پروتـون  اتم در حالت عادي خنثی می-4

.باشدمیبرابرهاي آن الکترون
.نداردو نوترون بار الکتریکی برابري بار الکتریکی الکترون و پروتون با هم اندازه-5
.کنیمفرض میمثبترا تونبار پرو منفیرا بار الکترونبه طور قراردادي -6

(kg)جرم(C)بارنام ذره

/الکترون   191 6 10/  319 1 10
/پروتون   191 6 10/  271 67 10
/0نوترون  271 68 10

n:توان نتیجه گرفت کهپس با توجه به جدول فوق می p em m m 

اصل پایستگی بار
طوري که در نهایت شود؛ بهرود، بلکه از یک جسم به جسم دیگر منتقل مینمیاز بینهمآید و خود به خودوجود نمیبراساس این اصل بار الکتریکی به

.باشدثابت میيع بار الکتریکی اجسام مقدارمجمو
:دست آوردي زیر بهتوان از رابطهي بار الکتریکی یک جسم را میاندازه

qمقدار بار الکتریکی برحسب کولن(C)

nهاي مبادله شدهتعداد الکترون
eي بار الکتروناندازه

وجود بار الکتریکیهايشرط
).تر از بار الکترون وجود نداردباري کم-1 q / C)  191 6 10

q.بار الکتریکی باید مضرب صحیحی از بار الکترون باشد-2
(n Z)

e
 

ها حرکت کنددر آنآزاديبه تواندیماجسامی هستند که بار :اجسام رسانا.
:ویژگی اجسام رسانا

.هاي آزاد بسیار زیادوجود الکترون-1
.شودمیتوزیعاین اجسام سطح خارجیبار روي -2
.شودبا روش القاء، تماس و مالش باردار می-3
ها حرکت کندبه آزادي در آنتواندنمیهاي آزاد، بار اجسامی هستند که به دلیل عدم وجود الکترون:اجسام نارسانا.

:ویژگی اجسام نارسانا
.شودنمیو توزیع ماندهباقیبار در محل تماس -1
.شوندباردار میمالش فقط با روش -2

انتقال بار
:توان اجسام را باردار نموداز سه طریق می

دو پتانسیلشود تا قدر الکترون بین دو جسم مبادله میتماس دهیم، آناگر یک جسم بدون بار رسانا را با یک جسم رساناي باردار:یروش تماس-1
q)  تماس ثابت استمجموع بارها قبل از تماس و بعد از(. شودیکسانجسم  q q q   1 2 1 2

هاي جسم دیگر را دادي از الکترونتري به جذب الکترون دارد، تعاگر دو جسم متفاوت را با یکدیگر مالش دهیم، جسمی که میل بیش:روش مالش-2
در مالش اجسام با یکدیگر، بعـد از بـاردار شـدن، بـار     .گیردجسم دیگر نیز الکترون از دست داده و بار مثبت می. گیردکند و بار منفی میجذب می

.نام استاندازه ولی ناهمالکتریکی خالص دو جسم هم

q ne 

.زمانی که جسم الکترون از دست بدهد

.زمانی که جسم الکترون بگیرد
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A B A B

هاي نارسانا بار الکتریکی فقط در محل مالش داده در جسم) اي و پارچه ابریشمیي شیشهتیغه(کند نارسانا را به روش مالش باردار میهاي جسم
.شودماند و در جسم پخش نمیشده باقی می

بار منفی پیدا خواهند کردپشمیي پالستیکی در تماس با پارچه اي در تماسی با پارچه ابریشمی بار مثبت و تیغهي شیشهتیغه.
. دهیمي باردار، بار الکتریکی میبا میلهبدون تماسهاي رسانا در این روش به کره:القاءروش -3

)الف)                                                                        (ب(

)ت)                                                                    (پ(

. کنـیم ي نارسانا اسـت بـه گلولـه نزدیـک مـی     ي فلزي خنثی را که داراي دستهکره. ي فلزي بارداري از نخ آویزان استمقابل گلولهدر شکل- 1
حظـه  کنیم و مالکنیم و دوباره به آرامی آن را به گلوله نزدیک میوقتی تماس حاصل شد، کره را جدا می. شودمی.... شود که گلوله مشاهده می

.شودمی.... شود که گلوله می
جذب- دفع ) 2دفع–جذب ) 1
جذب–جذب ) 4دفع–دفع ) 3

)کتاب درسی1پرسش - 86سراسري تجربی (
کننـد و  دیگر را با نیروي الکتریکـی جـذب مـی   شوند، همگر نزدیک میدیبه یکBوAوقتی. کنیمدیگر نزدیک میرا دو به دو به یکCوA،Bسه جسم- 2

تواند صحیح باشد؟هاي زیر میگزینهیک ازکدام. کننددیگر را با نیروي الکتریکی دفع میدیگر نزدیک کنیم، یکرا به یکB،Cاگر
1 (AوC2.اندازه دارندنام و همبار هم (A،BوCنام دارندبار غیر هم.
3 (Bبدون بار وC4.باردار است (Aبدون بار وBباردار است.) 90کشور تجربی سراسري خارج(

شود؟ین میله چند کولن میبار ا. دهیمالکترون می1010متريسانتی8ي عایقمتر از یک میلهبه هر سانتی- 3
1 (  82 102 (  82 103 (/   912 8 104 (/   912 8 10

)74سراسري تجربی (

را Kاگـر در همـین حالـت کلیـد    . کنـیم ار دارد نزدیـک مـی  ي عـایقی قـر  ي فلزي خنثی کـه روي پایـه  ي داراي بار منفی را به یک کرهدر شکل زیر، میله-4
.... .وصل کنیم 
.شودشوند و بار کره منفی میبارهاي منفی از زمین به کره منتقل می) 1
.شودروند و بار کره مثبت میلزي به زمین میفي بارهاي منفی از کره) 2
.شودکره کشیده شده و بار کره مثبت میبارهاي مثبت از زمین به سمت ) 3
.شودروند و بار کره منفی میبارهاي مثبت از کره به زمین می) 4

)92آزمون کانون (

انتقال بار الکتریکی

A B A B

1تیپ

2تیپ
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دهـیم و دو  ها را بـه هـم تمـاس مـی    مطابق شکل آن. اندهاي عایقی قرار گرفتهي پایهرو) کامالً مشابه و خنثی از نظر الکتریکی(CوA،Bي فلزيسه کره-5
و Cيبه کرهي دیگر در سمت مقابل،و میلهAيطوري که یک میله در یک سمت به کرهبه(کنیم ها نزدیک میرا از دو طرف به آنqي باردار با بار یکسانمیله

در Bيکـره . کنـیم ها را دور مـی کنیم تا تماسی نداشته باشند و در آخر میلهسپس این سه کره را در همین حالت از هم جدا می.) هاي یکسان نزدیک باشدبا فاصله
کند؟نهایت چه نوع باري پیدا می

مثبت) 1
منفی) 2
خنثی) 3
.توان تعیین نمودنمی) 4

)92آزمون کانون (
بار دارند، مطابق شـکل زیـر،   Qي یکساناند و به اندازهمالش داده شدهو پارچه ابریشمیاي پشمیبا پارچهبه ترتیباي را کهي پالستیکی و شیشهدو میله-6

اگـر  . کنـیم هـا دور مـی  هـاي بـاردار را از کـره   جدا کرده و سپس میلهAيرا از کرهCيکه خنثی هستند نزدیک کرده و در همین حالت کرهCوAيبه دو کره
فلزي و مشـابه  CوA،Bيسه کره(شود؟ در نهایت چقدر میBيتماس دهیم، بار کرهCيو سپس با کرهAيابتدا با کرهرا که در ابتدا خنثی است Bيکره

.)هاي عایق قرار دارندستند و بر روي پایهه

1 (2
Q2 (Q

 4
3 (Q

 44 (2
Q

)91آزمون کانون (

ترتیب با بارهاي الکتریکیبهBوAي فلزي مشابهدو کره- 7  63 کولن و10  65 اگر این دو کره را بـا سـیمی   . هاي عایقی قرار دارندروي پایهکولن10
191شود؟رسانا به هم متصل کنیم چه تعداد الکترون و از کدام کره به دیگري منتقل می 6 10(| e | / C) 

1(/  142 5 /) B2بهAو10  142 5 A3 (بهBو10 141 B4 (بهAو1016 141 AبهBو1016

)91آزمون کانون (

Cيي رسانا به اندازهکند که به روش القاي بار الکتریکی به یک کرهشخصی ادعا می-8 1912 تریکـی هـر   ي بـار الک اگـر انـدازه  . بار الکتریکـی داده اسـت  10
191الکترون برابر 6 10/ Cتوان گفت؟باشد، راجع به ادعاي این شخص، چه می
.توان به جسم داداین ادعا درست نیست، چون به روش القاي بار الکتریکی فقط بار منفی می) 1
.ي رسانا ایجاد نمودچکی در کرهتوان باري به این کواین ادعا درست نیست، چون به روش القاي بار الکتریکی نمی) 2
.این ادعا درست نیست، چون امکان ایجاد چنین باري به طور کامل ممکن نیست) 3
) 89آزمون کانون (.تواند درست یا نادرست باشدکنیم، میادعاي شخص، بسته به بزرگی یا کوچکی کره و نیز مقدار بار جسم دیگري که به کره نزدیک می) 4

اگـر . ر الکتریکی مثبت اسـت جسمی داراي با- 9 125 5الکتـرون از آن بگیـریم، بـار الکتریکـی آن    10
ي جسـم چنـد کـولن    بـار اولیـه  . شـود بـار اولیـه مـی   4

e)باشد؟می / C)  191 6 10

1 (/  76 4 102 ( 73 103 (/  63 2 104 (/  73 2 )90آزمون کانون (10

qاگر به جسم رسانایی که داراي بار الکتریکی- 10 C   616 الکترون بدهیم، بار الکتریکی نهایی جسم پس از این کـار چنـد کـولن خواهـد     1510است،10

e)شد؟ / C)  191 6 10

1 (/  41 44 102 (/   41 44 103 (/   51 6 )92آزمون کانون (صفر) 104

ــراي آن- 11 ــار الکتریکــی جســمی را از ب 3/کــه ب ــه2 6/میکروکــولن ب ــر دهــیم، تبــادل 4 ــرد؟  الکتــرونمیکروکــولن تغیی ــه بایــد صــورت گی هــا چگون

)| e | / C  191 6 .)کولن است610و هر میکروکولن معادل10
1 ( 132 .الکترون به جسم داده شود10
2 ( 136 .الکترون از جسم گرفته شود10
3 ( 132 .الکترون از جسم گرفته شود10
4 ( 136 .الکترون به جسم داده شود10

)92آزمون کانون (

3تیپ
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قانون کولن
قانون کولن

دو ذره بـار يضرب اندازهدیگر قرار دارند، با حاصلاز یکrيکه در فاصلهq2وq1بزرگی نیروي الکتریکی ربایشی یا رانشی بین دو ذره با بارهاي
.ي دو ذره از هم نسبت وارون داردنسبت مستقیم و با مجذور فاصله

.نام، ربایشی استنیروي الکتریکی بین دو بار الکتریکی غیر هم.                             نام، رانشی استبار الکتریکی همنیروي الکتریکی بین دو 

.دیگرندیکجهت مخالفو در در یک راستا، اندازههمکنند، دیگر وارد میي باردار به یکذرهنیروهاي الکتریکی که دو
| F | | F | | F | 12 Fو 21 F 12 21

 

.ي زیر محاسبه نمودتوان از رابطهي این نیرو را میاندازه
q ,q 2 (C)مقدار بار الکتریکی برحسب کولن1

rي بین دو بار برحسب مترفاصله(m)

kثابت کولن برحسبNm

C

 
 
 
 

2
2

Fکنند برحسب نیوتوندیگر وارد مینیرویی که دو بار الکتریکی به یک(N)

ي قانون کولناستفاده از رابطه): 1(قانون کولن الگو 

kاین الگو در فرمولهاي مربوط بهدر مسأله | q || q |
F

r
 1 2

.باشدي مسأله مییک پارامتر مجهول و خواسته2

کم و زیاد کردن مقدار بار الکتریکی بر نیروي بین دو بار،تأثیر تغییر فاصله): 2(قانون کولن الگو 
q qF r

F q q r

    
     

2
1 2
1 2

م نیوتوناستفاده از قانون دوم و سو): 3(قانون کولن الگو 
.باشدمیخالف جهتولی در برابرکنند، دیگر وارد مینیرویی که دو بار الکتریکی به یک:کاربرد قانون سوم نیوتون
بر دبرآیند نیروهاي وارو با عکسي رابطهالکتریکیبارجرمگیرد، که این شتاب با اگر به باري نیرو وارد شود، آن بار شتاب می:کاربرد قانون دوم نیوتون

.داردمستقیم ي آن رابطه
F

a
m







ي باردار پس از تماسنیروي بین دو کره): 4(قانون کولن الگو 
تماس دهیم و از هم جدا کنیم، به هم کنند، را وارد میFدیگر نیرويبه یکrيکه در فاصلهq2وq1ي فلزي مشابه با بارهاي الکتریکیاگر دو کره

qآنگاه بار هر کره 1وq 2يشود و در فاصلهمیrدیگر نیرويبه یکF کنندمیواردرا.
شوندنوع میاندازه و همها همي فلزي مشابه، بار الکتریکی آنپس از تماس دو کره.

q q q q
q q q q q q q q q

              1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 1 22 طبق پایستگی بار الکتریکی: 2

تعادل بارهاي الکتریکی): 5(قانون کولن الگو 
تعادل بار مورد نظر در بین بارهاي هم راستاي افقی):1(حالت 

xa.باشدصفرد نیروهاي وارد بر بار مورد نظر از طرف بارهاي دیگر باید برآین
x x xF m.a F

   0 0
ي باردار با در نظر گرفتن نیروي گرانشیتعادل ذره):2(حالت 

.باشدصفربرابر افقیوقائمباید برآیند نیروهاي وارد بر جسم در راستاي
x

y

a
x x x

a
y y y

F m.a F

F m.a F





   

   

0

0
0

0

+

k | q || q |
F

r

k






1 2
2

0

1
4

F(N)

r(m)
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ریکیآونگ الکت
در صورتی که . ایماي از سقف بستهاست را توسط دونخ هم طول عایق به نقطهq2و q1ها که بار آنm2و m1هاي فرض کنید، دو گلوله به جرم

ها تحت اثر نیروي وزن از گلولهنام باشند، هر یک بارها هم mg و کشش نخ T و نیروي کولنی بارها Fاي که اگر زاویه. گیرندقرار می
:ث داریمنشان دهیم در مثلسازد را با ها با امتداد قائم مییکی از نخ

 FTsin F tgTcos mg mg
      یا T F mg  22

راستابارهاي الکتریکی غیر هم): 6(قانون کولن الگو 
قواعد باشد، اگر بخواهیم برآیند نیروهاي وارد بر بار مورد نظر از طرف بارهاي دیگر را محاسبه کنیم؛ باید ازکه نیرو یک کمیت برداري میبا توجه به این

.جمع برداري پیروي کنیم
ي بردارهابرآیندگیري به روش تجزیه

2 2

x y

x y

F F i F j

F Fsin i Fcos j

| F | F F

 

   

 

    

    

2 2

x y

x y

F F i F j

F Fcos i Fsin j

| F | F F

 

   

 

    

    

االضالعبرآیندگیري به روش متوازي

T| F | F F F F cos   2 2
1 2 1 22

ي خاصهاحالت

)جهتدو بردار هم-1 )  0

T| F | | F | | F | 1 2

.دو بردار عمود بر هم-3

T| F | F F 2 2
1 2

ي تـر زاویـه  بردار برآیند بـا بـردار بـزرگ   -5
.سازدتر میکوچک

| F | | F |2 1
  

)دو بردار خالف جهت -2 )  180

T| F | | F F | 1 2

.دیگر برابر باشنداگر دو نیرو با یک-4

F | F | cos


 12 2

ها برابـر  ي بین آني بردارها و زاویهاندازه-6
.باشد

| a | | b | | c | 

1 2 3
0| R |

    



x
x

x
x

F


F


F


T



F


F


F




xx xx

mg

F

T

r
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qوq1ايدو بار الکتریکی نقطه- 12 q2 /ي متري هم قراردارند و نیروي دافعه3ي در فاصله15 N0 چند میکروکولن است؟q1.کننددیگر وارد میبه یک02
1 (102 (53 (44 (2

)کتاب درسی1- 1و مشابه مثال 91- سراسري خارج کشور تجربی (
ي بـین دو بـار نیـز، نصـف     چنین فاصلهي یکی از بارها و هماگر اندازه. استFدیگر قرار دارند،از یکrيکه به فاصلهq2وq1نیروي بین دو بار الکتریکی-13

شود؟ها چند برابر میشود، نیروي بین آن

1 (12 (23 (1
24 (3

)87سراسري خارج کشور ریاضی (2

میکروکـولنی نیرویـی بـا    8ي بـر بـار   امیکروکولنی از چـه فاصـله  2کند بار وارد میFمیکروکولنی نیروي2بار بر rيمیکروکولنی از فاصله8بار الکتریکی - 14
کند؟را وارد میF2ياندازه

1 (r32 (r33 (r
1
24 (r

2
)85سراسري تجربی (2

qنام دو بار الکتریکی هم- 15 C 1 اضـافه کنـیم، بـدون    q2را برداشـته بـه  q1درصد از بار 25اگر . کنندبر هم وارد میF، نیرويrيدر فاصلهq2و 8
چند میکروکولن است؟q2يمقدار اولیه. یابددرصد افزایش می50ها ي بارها نیروي متقابل بین آنتغییر فاصله

1 (12 (23 (34 (4
)89سراسري ریاضی (

درصد از بار الکتریکـی یکـی را کـم کـرده و     25اگر . کنندوارد میرا Fدیگر نیرويي ثابتی از هم قرار دارند و به یکدر فاصلهاي برابر،نقطهدو بار الکتریکی-16
شود؟میFکنند چندبار دیگري اضافه کنیم نیرویی که به هم وارد میبههمان مقدار 

1 (12 (43 (15
164 (16

)88سراسري تجربی (15

اگـر ایـن دو   . کننـد دیگـر وارد مـی  نیوتون بر یک4ي متري، نیروي جاذبهسانتی30ي باشند، از فاصلهفلزي کوچک و مشابه که داراي بار الکتریکی میيگلولهدو-17

Cاس دهیم، بار الکتریکی هر کدام گلوله را به هم تم 3ها بر حسب میکروکولن کدام است؟ ي گلولهبار اولیه. خواهد شد)N.m
k

C
 

2
9

29 10(

)94ریاضی سراسري (-2و 8) 4-3و 9) 3-4و 10) 2-6و 12) 1

qيادو بار الکتریکی نقطه- 18 C 1 qو2 C  2 اگر نصف یکی از بارها را برداریم و به دیگـري اضـافه کنـیم و دو    . دیگر قرار دارنداز یکrيبه فاصله2

rيبار را به فاصله
شود؟کنند، در مقایسه با حالت قبل چند برابر میگر وارد میدیي نیرویی که دو بار به یکاندازه. هیمداز هم قرار می2

1 (12 (33 (1
44 (1

)87سراسري خارج کشور تجربی (16

/از هم برابر با rياي مشابه در فاصلهي بین دو بار الکتریکی نقطهنیروي دافعه- 19 N0 اضافه کنیم ایـن نیـروي دافعـه در    C2اگر به یکی از بارها . است02
/همین فاصله برابر  N0 ي هر یک از این بارهاي الکتریکی چند میکروکولن بوده است؟ي اولیهاندازه. شودمی03

)86ي خارج کشور تجربی سراسر(8) 64) 43) 22) 1

Fکنند، برابردیگر وارد میبه یکrدر فاصلهqاي نیرویی که دو بار نقطه- 20 N از یکی کم کرده و همان مقدار به دیگري اضـافه  C2اگر بار. است640
چند میکروکولن بوده است؟qبار. شودمیN600، در همان فاصله برابر Fکنیم نیروي جدید

)78سراسري ریاضی (4) 64) 83) 122) 1

کنند چند درصد یکی را برداشته به دیگري اضافه کنـیم  دیگر وارد میبه یکFنیرویی برابر،در یک فاصله معین قرار دارندکه qکنیم دو بار مثبتفرض می- 21

15ها تا در همان فاصله نیروي بین آن
برابر گردد؟16

)78سراسري تجربی (25) 204) 163) 152) 1

اگر این دو ذره فقط تحت اثـر نیـروي الکتریکـی    . مجاور هم قرار دارندq3با بار الکتریکی m2دیگر به جرم يو ذرهqبار الکتریکی و mدو ذره یکی به جرم - 22
چند برابر شتاب وارد بر ذره دوم است؟mکنند شتاب بگیرند، شتاب وارد بر جرم که به هم وارد می

1 (1
62 (2

)70سراسري تجربی(6) 24) 23

ي قانون کولناستفاده از رابطه

تأثیر تغییر فاصله و کم و زیاد کردن مقدار بار الکتریکی بر نیروي بین دو بار

استفاده از قانون دوم و سوم نیوتن

4تیپ

5تیپ

6تیپ

7تیپ



)5269(کد کتاب -تجربی) 3(فیزیک  14

qاي فلزي مشابه داراي بارهاي الکتریکیدو کره-23 C  1 qو5 C  2 اگر ایـن دو کـره را در   . کننددیگر وارد میبر یکراF، نیرويrيدر فاصله15
ي قبلی برگردانیم، نیروي دافعـه بـین دو   ي بار صورت گیرد و مجدداً به همان فاصلهکه فقط بین دو کره مبادلهدیگر تماس دهیم، به طوريیکیک لحظه با

کند؟کره چگونه تغییر می
.یابددرصد کاهش می25) 2.یابددرصد افزایش می25) 1
)91تجربیسراسري (.یابدصد افزایش میدر33تقریباً ) 4.یابددرصد کاهش می33تقریباً ) 3

اگـر آن دو  . اسـت Fبرابرdيي نیروي الکتریکی بین این دو کره با فاصلهاندازه.هاي عایقی قرار دارند، داراي بار الکتریکی هستنددو کره فلزي که روي پایه- 24
برقرار است؟Fو Fکدام رابطه بین. شود، میFي نیروباره در همان فاصله قرار دهیم، اندازهرا به هم تماس داده و دو

1 (F F2 (F F
3 (F F4(شرایط هر کدام ممکن است صحیح باشدبهبسته) 76سراسري ریاضی(

. اي برابـر صـفر اسـت   رو، برآینـد نیروهـاي الکتریکـی وارد بـر هـر یـک از بارهـاي نقطـه        در شکل روبـه -25
q

q
3
2

کدام است؟

1 (4 -2 (4+3 (
9
44 (9

)93سراسري تجربی (4

، q3بــار. برابــر صــفر اســت  q4رو، برآینــد نیروهــاي الکتریکــی وارد بــر بــار     در شــکل روبــه -26
چند میکروکولن است؟

1 (182 (8
3 (8 -4 (18 -

)91سراسري ریاضی (
Cايدو بار الکتریکی نقطه-27 2وC 8بار الکتریکی. متري از هم قرار دارندسانتی30ي در فاصلهqایم تا هر سه بار الکتریکی به اي قرار دادهرا در نقطه

چند میکروکولن است؟qبار الکتریکی. اندحالت تعادل درآمده

1 (
8
92 (8

93 (
16
94 (16

9
)89و 88سراسري خارج کشور تجربی (

qجرم، یکی داراي بار ي کوچک همدو گلوله-28 q1 و دیگري داراي بارq q2 هـا را از  هاي مساوي بسته و انتهـاي دیگـر نـخ   را به انتهاي دو نخ با طول2
اي دارند؟گیریم، چه رابطهمیورا که به ترتیب تعادلي انحراف دو گلوله از وضعیت زاویه. آویزیمیک نقطه می

1 (  2 (  23 (tan tan  24 (    2
)78سراسري ریاضی (

اند و بـار چهـارم   ، ثابت نگه داشته شدهcm10اي به شعاعاي روي محیط دایرهمطابق شکل، سه بار نقطه- 29
(q نیوتون باشد، بار 1/8برابر q3اگر برآیند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار . درمرکز دایره قرار دارد4(

N.mبارهاي الکتریکی مثبت و (میکروکولن است؟ چندq4مثبت 
k

C
 

29
29 )است10

1 (12 (23 (104 (20
)90ري ریاضی سراس(

چنـد نیـوتن   q2نیروي وارد بر بار . هاي مستطیلی مطابق شکل قرار دارندچهار بار الکتریکی در رأس-30

N.mاست؟ 
(k )

C
 

29
29 10

1 (302 (60
3 (6 104 (9 10

)90ضی سراسري خارج کشور ریا(

باردار پس از تماس با یکدیگري نیروي بین دو کره

راستابارهاي الکتریکی هم-تعادل بارهاي الکتریکی

راستابارهاي الکتریکی غیر هم-تعادل بارهاي الکتریکی 

8تیپ

9تیپ

10تیپ

11تیپ
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از طـرف  q4اگر نیروي الکتریکـی وارد بـر بـار    . ي باردار مطابق شکل در یک صفحه قرار دارندچهار ذره-31
کدام است؟بارهاي دیگر برابر صفر باشد، زاویه 

(sin / , AO cm) (q nC, q q nC)      2 1 337 0 6 4 64 10
1 (37

2(53
3 (Arc tan2

4 (Arctan
1
2

)کتاب درسی3يمسئله- 89سراسري تجربی (
بـر  q2وq1برآیند نیروهایی که بارهـاي . انداي در جاي خود ثابت شدهمطابق شکل سه بار نقطه- 32

Fنیروي (کنند وارد میq3بار 


چند میکروکولن است؟q2بار . ي مثلث استموازي با قاعده) 
1 (32 (4

3 (9
44 (27

16

)88ریاضی سراسري خارج کشور (
بــه ترتیــب CqوAq ،Bqالزاویــه اســت و بارهــايالســاقین قــائمرو مثلــث متســاويدر شــکل روبــه- 33

q،q3وqــت ــه. اس ــار    ازاوی ــر ب ــی وارد ب ــاي الکتریک ــد نیروه ــه برآین ــداد  Aqي ک ــا امت ب
سازد، چند درجه است؟میABخطپاره
1 (302 (45
3 (534 (60

)کتاب درسی6- 1مثال - 87سراسري تجربی (
qنیروي وارد بـر بـار   .انداي مطابق شکل در سه رأس یک مثلث ثابت شدهسه بار نقطه- 34 C 4 واقـع  1

qدر وسط خط واصل دو بار Oي در نقطه ,q3 چند نیوتون است؟2
1 (452 (90
3 (45 34 (90 2

)85سراسري ریاضی (

ي نیـروي  باشـد، انـدازه  q1ي بـار پنج برابر اندازهq2ي باراگر اندازه. انددیگر ثابت شدهاز یکcm30يدر فاصلهq2وq1ناماي ناهمدو بار الکتریکی نقطه- 35
کند؟وارد میq1به بارq2ي نیروي الکتریکی است که بارکند، چند برابر اندازهوارد میq2بهq1اي که بارالکتریکی

1 (52 (253 (14 (1
)92آزمون کانون (5

ي اگر تنهـا نیـروي وارد بـر ایـن بارهـا نیـروي دافعـه       . دیگر هستنددر حال دور شدن از یکm2وm1هايبا جرمq2وq1ناماي همکی نقطهدو بار الکتری- 36
.... .ي شتاب هر بار و اندازه.... هاي دو بار ي شتابدور شدن بارها از هم، نسبت اندازهتدریج و با الکتریکی بین دو بار باشد، به

یابدنیز کاهش می- کاهش ) 2یابدکاهش می-ماندثابت می) 1
)91آزمون کانون (ماندنیز ثابت می-ماندثابت می) 4ماندثابت می- یابدکاهش می) 3

ABدر شکل مقابل،- 37 BC cm  چند نیوتن و بـه  Aqبرآیند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار. است3

N.mکدام سمت است؟ 
(k )

C
 

29
29 10

، راست900) 4، چپ900) 3، راست100) 2، چپ100) 1
)کتاب درسی3- 1مثال - آزمون کانون(

12تیپ

13تیپ
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ي عـايق بـدون    گرم است، در لوله 10ناي كوچك كه جرم هر كدام ي نارسا رو، دو گلوله مطابق شكل روبه - 38
Cها بار الكتريكي اگر به هر كدام از گلوله. اصطكاكي قرار دارند 1 در . صورت يكنواخـت بـدهيم   را به

ــه  ــز گلول ــادل، مرك ــت تع ــانتي Aي حال ــد س ــه  در چن ــز گلول ــري از مرك ــي Bي مت ــرار م ــرد؟  ق گي
m N.m(g ,k )
s C

  
29

2 210 9 10  

  )89آزمون كانون (  90) 4  30) 3  9) 2  3) 1

گرم در حـال تعـادل    30هاي برابر با  و جرم qشكل زير، دو آونگ الكتريكي مشابه با بار الكتريكي  مطابق -39
ــد ــرار دارنـ ــول آونـــگ . قـ ــر طـ ــا  اگـ ــانتي 5هـ ــدازه  سـ ــد، انـ ــر باشـ ــار  متـ ــت؟  qي بـ ــدام اسـ كـ

29
29 10 10 37 0 6N.m N(k ,g , sin / )

kgC
     

1(/ C1 5  
2 (/ C0 3  
3 (C15  
4 (C300        ) 93 آزمون كانون(  

qاي مطابق شكل زير، بار الكتريكي نقطه -40 C 5  روي عمودمنصف خط واصل بين دو بار الكتريكـي  بر
qاي  نقطه ,q2 از طرف دو بـار   qاي ي برآيند نيروهاي الكتريكي وارد بر بار نقطه اگر اندازه. قرار دارد 1

qالكتريكي  ,q2 qباشد، بارهاي و در جهت نشان داده شده  N54برابر با  1 ,q2 به ترتيـب از راسـت    1

N.m(kباشد؟  به چپ چند ميكروكولن مي )
C

 
29

29 10  

1 (5/2 ،5/2 -  2 (5/2 -  ،5/2  
3 (25 ،25 -  4 (25 -  ،25  

  )91آزمون كانون (      
qاي  در شكل زير، سه بار الكتريكي نقطه -41 ,q ,q3 2 االضالع به ضلع يك  يك مثلث متساوي در سه رأس 1

qاز طرف دو بار  q3بزرگي برآيند نيروهاي الكتريكي وارد بر بار  .اند متر ثابت شده ,q2 چند نيوتون  1
 و جهت آن به كدام سو خواهد بود؟

 N.m(k ,cos )
C

  
29

2
19 10 60 2

  

1 (, / 0 9  2 (, / 0 9    
3 (, / 1 8  4 (, / 1   )كتاب درسي رياضي 5-1مثال(      8

ي برآينـد   انـدازه . انـد  ي باردار در سه رأس يك مثلث قـائم الزاويـه ثابـت شـده     شكل زير، سه ذره مطابق -42
رأس قائمــه از طــرف دو بــار ديگــر چنــد نيوتــون اســت؟  ي واقــع در نيروهــاي الكتريكــي وارد بــر ذره

N.m(k )
C

 
29

29 10  

1 ( 24 10  
2 ( 28 10  
3 (/  23 2 10  
4 ( 25   )كتاب درسي 4-1مثال  - 93 آزمون كانون (        10

ي  اگـر انـدازه  . اي قـرار دارنـد   الزاويـه  اي در سه رأس مثلث قائم ه بار الكتريكي نقطهدر شكل داده شده س - 43
اي كه بـار   ي نيروي الكتريكي و اندازه F1كند برابر با  وارد مي q2بر بار  q1اي كه بار  نيروي الكتريكي

q3  بر بارq2 كند برابر با  وارد ميF3 حاصل  .باشدF
F

3
1

cos)كدام است؟  )
330 2

  

1 (6    2 (1
6  

3 (2
3    4 (3

  )كتاب درسي 5-1مثال(                                                           2

  

14تيپ

15تيپ

16تيپ

g,m g,m
q.mq.m qq 

q 

q -

q c

c

c

C 

C C 
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میدان الکتریکی
ي میدان حاصل از یک ذرهمفهوم میدان الکتریکی، محاسبه و مقایسه

تعریف کیفی میدان الکتریکی
وارد نیروکند که طبق آن خاصیت، اگر بار الکتریکی دیگري در آن فضا قرار گیرد بر آنخاصیتی را ایجاد میفضاي اطراف خودیک بار در هر نقطه از 

.شودمی
تعریف کمی میدان الکتریکی

.شودقرار گرفته در آن نقطه وارد میبار مثبتکه بر واحد نیروییمیدان الکتریکی در هر نقطه برابر است با 
F

E
q


0



F:نیروي وارد بر بار الکتریکی برحسب نیوتون(N)

q0:یکاي بار آزمون برحسب کولن(C)

E:بزرگی میدان الکتریکی برحسب نیوتونN
C

 
 
 

ي بارداري برآیند میدان الکتریکی حاصل از یک ذرههمحاسب
Fبه آن نیرويqقرار گیرد، بارAيدر نقطهq0اگر بار آزمون


Fکند، با استفاده از قانون کولن، نیرويوارد می


کنیم و با جایگذاري را محاسبه می

Fيدر رابطه
E

q

 
  

 0


.آوریمدست میبهAيرا در نقطهqبزرگی میدان الکتریکی بار

F
E

qk | q || q | | q |
F E k

r r


  00

2 2



یک ذرهي میدان الکتریکی حاصل از مقایسه
E q r

E q r

 
  

 

2
2 2 1
1 1 2

ايي برآیند میدان الکتریکی حاصل از چند بار نقطهمحاسبه
TFيبا استفاده از اصل برهم نهی نیروهاي کولنی که از رابطه F F ...  1 2

  
:داریمq0آید و تقسیم طرفین این معادله بردست میبه

F
E

qT
T

F F F
... E E E ...

q q q


      01 2 1 2

0 0 0

     

اي از فضا، برابر دهد که میدان الکتریکی ناشی از چند بار الکتریکی در نقطهنهی میدان الکتریکی است، نشان میاین رابطه که موسوم به اصل برهم
.کندهایی است که هر بار در نبود سایر بارها در آن نقطه از فضا ایجاد میمیدانمجموع

شودار که میدان الکتریکی برآیند در آن نقطه صفر میاي بین دو بتعیین نقطه
اگر| q | | q |1 .باشدتر میتر نزدیکي کوچکي مورد نظر به بار با اندازهباشد، آنگاه نقطه2
گیردقرار میتربار کوچکو نزدیک به بین دو بارباشند، این نقطه نامهماگر دو بار.

k | q | k | q | | q | | q |
| E | | E |

r r r r
    1 2 1 2

1 2 2 2 2 2
1 2 1 2

d r r 1 2

گیردقرار میتربار کوچکو نزدیک به خارج دو بارباشند، این نقطه نامناهماگر دو بار.
k | q | k | q | | q | | q |

| E | | E |
r r r r

    1 2 1 2
1 2 2 2 2 2

1 2 1 2
d r r 2 1

دوقطبی الکتریکی
.گویندمییدیگر قرار داشته باشند، دو قطبی الکتریکاي از یککه در فاصله-qو qنام به دو بار الکتریکی هم اندازه و ناهم
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y(cm)

x(cm)

q

q q

ـ   ونیوت02/0از طرف میدان الکتریکی نیروي C30اي از فضا بر بار در نقطهاگر- 44 ن بـر کـولن   ون وارد شود، شدت میدان الکتریکی در آن نقطـه چنـد نیوت
است؟

1 (3102(2103 (2104 (310
)کتاب درسی7- 1مثال - 76سراسري تجربی (

ن بر کولن است؟وي یک متري آن، چند نیوتدر فاصلهC20اي الکتریکی حاصل از بار الکتریکی نقطهمیدان- 45
1 ( 32 102 ( 62 103 (/  41 8 104 (/  51 8 10

)کتاب درسی8-1مثال -80سراسري ریاضی (
Nبرابر qمتري از بار سانتی20ي الکتریکی در فاصلهمیدان- 46 / C18متر دیگر از بار فوق دور شویم تا میدان الکتریکـی برابـر   چند سانتی. استN / C8

شود؟
)83سراسري تجربی (40) 304) 203) 102) 1

واصـل از دو بـار   خـط اي چهار میکروکولنی قرار دارد، میدان الکتریکی روي پـاره نام نقطهمتري بار هم3ي اي یک میکروکولنی در فاصلهبار الکتریکی نقطه- 47
تر چند نیوتن بر کولن است؟متر از بار بزرگ2اي به فاصله الکتریکی و در نقطه

18000) 90004) 45003) 2صفر) 1
)کتاب درسی9- 1مثال –77سراسري تجربی (

qو q1اي بار نقطهدو- 48 q2 ي دو اگر فاصـله . برابر صفر استq1از بار d1ي میدان الکتریکی ناشی از دو بار در فاصله. انداز هم واقعrي ، در فاصله14
است؟d1چند برابر d2. شودبرابر صفر میq2از بار d2ي برابر شود، میدان الکتریکی برآیند در فاصله2بار از هم 

1(4
32(3

)94سراسري تجربی (4)24)23

میدان الکتریکی حاصل از این دو بار صفر است؟qاي از بار در چه فاصله. دیگر قرار دارنداز یکdي به فاصلهq9وqاي و مثبتدو بار نقطه- 49

1 (d
42 (d

33 (d2
34 (d

)81سراسري تجربی (2

CوC4ايبارهاي الکتریکی نقطه- 50 8روي محورxهايبه ترتیب در مکانx cm xو6 cm12اي چند میکروکولن را باید در بار نقطه. قرار دارند
xمکان cm18قرار داد تا میدان الکتریکی در مبدأ محورxبرابر صفر شود؟

1(54-2(18-3(184(54
)94تجربی خارج کشور سراسري (

هرگـاه  . اسـت Eهـا در وسـط دو بـار    یگر قراردارند و شدت میدان الکتریکی حاصل از آنداز یکdي هاي مساوي به فاصلهنام با اندازهبار الکتریکی ناهمدو- 51

dي یکی از بارها را به اندازه
خواهد بود؟Eبه دیگري نزدیک کنیم، شدت میدان در آن نقطه چند 4

)73ریاضی سراسري(4) 5/24) 23) 5/12) 1
دسـت  بردار میـدان الکتریکـی در مبـدأ را بـه    . بار الکتریکی در نقاط مشخص شده قرار دارند3رو، در شکل روبه-52

N.m. آورید
(k )

C
 

29
29 10

1 (j 69 10


2 (/ j 65 4 10


3 (( / i / j)  67 2 5 4 10
 

4 (( / i / j)  65 4 7 2 10
 

)91سراسري خارج کشور ریاضی (
قـرار  q4وq،q2،q3هاي مربعی بـه ترتیـب بارهـاي مثبـت    واقع در رأسDوA،B،Cنقاطدر - 53

وسط مربع در کدام جهت است؟Oي میدان الکتریکی کل در نقطه. دارند
1(y2 (x
3 (x4 (y

)79سراسري تجربی (

ي برآیند میدان الکتریکی حاصل از چندبارمحاسبه

میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار

17تیپ

18تیپ

DC
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q q

d

H

q

q

M

q

ـار    . اسـت Eقرار گیرد، میدان الکتریکی حاصل از آن در مرکـز مربـع   qاگر در یک رأس مربعی بار - 54 ـال اگـر در چه ح
شود؟میEي میدان الکتریکی در مرکز آن چند رأس همان مربع بارهاي الکتریکی مطابق شکل قرار گیرند، اندازه

1 (22(2 3

3 (3 224 (3 )85سراسري ریاضی (2

چند نیـوتن بـر کـولن    Mي بزرگی میدان الکتریکی در نقطه. اي مطابق شکل زیر قرار دارندسه بار نقطه- 55

N.mاست؟ 
(k )

C
 

29
29 10

1 ( 618 2 102 ( 66 2 10
3 ( 66 104 ( 618 )کتاب درسی2مسئله - 92ریاضی سراسري(10

را چنـد  q4بـار الکتریکـی   . انـد رو قـرار گرفتـه  مطابق شکل روبـه q4وq1،q2،q3بارهاي الکتریکی- 56
برابر صفر شود؟Oي جا کنیم، تا میدان حاصل از بارها در نقطهمتر و در کدام جهت جابهسانتی

متر به راستسانتی4) 1
متر به چپسانتی4) 2
متر به راستسانتی10) 3
متر به چپسانتی10) 4

)89سراسري خارج کشور ریاضی (
تغییرات این میـدان در  . انداندازه در فضاي اطراف خود میدان الکتریکی ایجاد کردهنام و هممقابل، بارهاي الکتریکی همشکلدر - 57

چگونه است؟) کیوسط دو بار الکتری(Hي نقطهي خیلی دور تااز فاصله) خط واصل دو بارعمودمنصف پاره(dروي خط 
پیوسته کاهش) 1
پیوسته افزایش) 2
افزایش-کاهش) 3
)82سراسري تجربی (کاهش-افزایش) 4

میکروکولنی هر کـدام در یکـی از آن نقـاط    + 1ي ادیگر قرار دارند، دو بار الکتریکی نقطههاي مساوي از یکمتر سه نقطه به فاصله1به شعاع ايدایرهروي - 58

N.mن بر کولن است؟ ونیوتي سوم چندمیدان الکتریکی حاصل از آن دو ذره، در نقطه.قرار دارند
(k )

C
 

29
29 10

1 (15002 (30003 (1500 34 (3000 )84سراسري تجربی (3

DوA،B،Cاي مشـابه در نقـاط  و چهار بار الکتریکی نقطهي افقی را در نظر گرفته از یک دایرهCD , ABعمود بر هم قطردو - 59

Nبرابـر  ) در شـکل نشان داده شـده  (Oي اگر بزرگی میدان الکتریکی هر یک از بارها در نقطه. دهیمقرار می
C

 45 باشـد،  10

cos)چند نیوتون بر کولن است؟ Oي هاي الکتریکی حاصل در نقطهبرآیند میدان / )37 0 8

1 ( 48 102 (/  46 4 10
3 ( 53 104 (/  51 6 10

)88سراسري ریاضی (

dي را بـه انـدازه  qاگـر بـار   . اسـت Eبرابـر بـا   Oي از آن در نقطهdي در فاصلهqاي میدان الکتریکی ناشی از بار الکتریکی نقطهبزرگی-60
و در راسـتاي  4

شود؟میEچند Oي در نقطهqدور کنیم، بزرگی میدان الکتریکی حاصل از بار Oي هاي میدان الکتریکی از نقطهخط

1 (16
252 (4

33 (1
44 (5

)90آزمون کانون (4

Nبرابر با qاي ري از بار الکتریکی نقطهمتسانتی10ي میدان الکتریکی در فاصلهياندازه-61
C

متر دیگر از بار فـوق دور شـویم تـا    تقریباً چند سانتی. است36

Nي میدان الکتریکی برابر با اندازه
C

2شود؟ 18 1 4( / )

)90آزمون کانون (20) 104) 143) 42) 1

19تیپ

20تیپ
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Cاي بزرگی میدان الکتریکی حاصل از بار نقطهاگر-62 2ي را در نقطهMي به فاصلهmm2يو در نقطهN ي به فاصـلهcm20     از ایـن بـار، بـه ترتیـب

E ,E2 Eبنامیم، حاصل 1

E
1
2

کدام است؟

1 (4102 (2103 (4104 (210) 91آزمون کانون(

Nاز آن برابر با r4ي در فاصلهqاي میدان الکتریکی حاصل از بار الکتریکی نقطهياندازه- 63
C

1ي بار الکتریکی را دو برابر کنـیم، در  هاگر انداز. است100
3

ي میدان الکتریکی چند نیوتون بر کولن خواهد بود؟ي قبلی از بار، اندازهفاصله
)92آزمون کانون (1800) 754) 2003) 4002) 1

qاي بار الکتریکی نقطه- 64 C 4ي در فاصلهrاي به بزرگـی  ي خود نیروي الکتریکیاندازهبر باري همN16 ي میـدان الکتریکـی   انـدازه . کنـد را وارد مـی

Nاز آن، چند r2ي حاصل از این بار در فاصله
C

است؟

1 (6102 ( 64 103 ( 64 104 (610) 90آزمون کانون(
qايدو بار الکتریکی نقطه- 65 C  1 2و2 32q C  ي در فاصلهcm15ي چند سانتی متري از بـار  در فاصله. انددیگر ثابت شدهاز یکq2  بزرگـی

شود؟ز دو بار برابر با صفر میهاي الکتریکی حاصل ابرآیند میدان
)کتاب درسی ریاضی6پرسش (20) 154) 253) 52) 1

درصد کاهش 36متر از این بار دور شویم تا بزرگی میدان الکتریکی چند سانتی. استEاي برابر از یک بار نقطهcm10ي بزرگی میدان الکتریکی در فاصله- 66
یابد؟

)91ن کانون آزمو(5/12) 5/24) 123) 22) 1

Nاي، متري یک بار الکتریکی نقطه3ي میدان الکتریکی در فاصلهياندازه- 67
C

متـري از همـان بـار    2ي ي میـدان الکتریکـی در فاصـله   تـر از انـدازه  کم250
است؟متري از بار موردنظر، چند نیوتون بر کولن3ي بزرگی میدان الکتریکی در فاصله. الکتریکی است

1 (1002 (2003 (2504 (450
)کتاب درسی8- 1مثال - 92آزمون کانون (

Eبرابر Aي دیگر قرار دارند و میدان الکتریکی در نقطهاز یکdي به فاصلهq4وqايدر شکل زیر، دو بار الکتریکی نقطه- 68


را خنثی qاگر بار . باشدمی
برابر کدام خواهد شد؟Aاي کنیم، میدان الکتریکی در نقطه

1 (E
2


2 (E

 2



3 (E
4


4 (E

 4


)82آزاد ریاضی بعد از ظهر (

Eوسط دو بار، Mي مطابق شکل قراردارند، شدت میدان الکتریکی در نقطهBوAدر نقاطq2وq1دو بار الکتریکی- 69


ـ q1اگر بـار  . باشدمی ی را خنث

3کنیم، شدت میدان در همان نقطه
E




qنسبت . شودمی

q
2
1

کدام است؟

1 (
1
32 (1

33 (1
44 (

3
)76آزاد ریاضی (4

برابر کدام است؟Aي ي شدت میدان الکتریکی حاصل از دو قطبی در نقطهبل، اندازهدر شکل مقا-70

1 (q

a 2
1

42 (q

a 2
1

8

3 (q

a 2
1

24 (q

a 2
1

16

)کتاب درسی10- 1مثال - 78آزاد ریاضی (
هـاي  مرکزنـد و ذره هـم pي ها در نقطهمربع. دهدي مربعی از ذرات باردار را نشان میهزیر، دو آرایشکل-71

2یا dي مجاور روي محیط هر مربع به فاصله
dبزرگی میدان الکتریکی برآینـد در  . انداز هم قرار گرفته

چند نیوتون بر کولن بوده و در کدام جهت است؟Pي نقطه

1 (2
kq
d

2) 2و راست
2kq
d

و راست

3 (2
kq
d

2)4و چپ
2kq
d

و چپ

)کتاب درسی2پرسش - 93آزمون کانون (

21تیپ

22qتیپ

q
q

q

q

q

q

q

q
q

q

q

q

q

d

d

p
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خطوط میدان الکتریکی در اطراف بار
.کنیماستفاده میخطوط میدان الکتریکیداري موسوم به هاي جهتاطراف اجسام داراي بار، از خطبراي مجسم کردن میدان الکتریکی در فضاي

ویژگی خطوط میدان الکتریکی
در )مثبت(بار آزمون وارد بر نیرويبا جهتهمهاي میدان در هر نقطه، خط-1

.باشدآن نقطه می
.باشدمیرو به خارجمثبتجهت خطوط میدان الکتریکی براي بار 
.باشدمیمنفی رو به داخلجهت خطوط میدان الکتریکی براي بار 

بـر خـط میـدانی کـه از آن نقطـه      مماسمیدان در هر نقطه، برداري است -2
.استجهتهمگذرد و با آن خط میدانمی

E

E

EqR

P

P

RR
R

P

P
C

C

هاي میدان به یکدیگر باشد، خطترقويدر هر ناحیه که میدان - 3
.باشندمیترفشردهتر و نزدیک

E EP R
P

.گذردمیدان مییک خط؛ یعنی از هر نقطه فقط کنندنمیهاي میدان یکدیگر را قطع خط-4

q

F

F

F

F

F F

F

F

qq

q

q
q

q

q

q

FF

F

F F
F

F

qq

q

q

q

q

q

F
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q q

q q

q

  
 

اي نشـان داده شـده اسـت، نـوع بـار       در شكل مقابل ميدان الكتريكي حاصـل از دو بـار الكتريكـي نقطـه     - 72
  كدام است؟) به ترتيب از راست به چپ( Bو Aالكتريكي

    مثبت - مثبت) 2  مثبت - منفي) 1
  منفي - مثبت) 4  منفي - منفي) 3

  )كتاب درسي 1-1آزمايش  -82سراسري رياضي (

  است به چپ چگونه است؟به ترتيب از ر Bو Aمقابل بار الكتريكي موجود در نقاط شكلدر  -73
    منفي - مثبت) 1
  منفي - مثبت) 2
  مثبت - منفي) 3
  )كتاب درسي 1- 1فعاليت  - 77سراسري تجربي (      منفي - منفي) 4

  
qاي  بار نقطه - 74  الكتريكي بـين دو جسـم را    هاي ميدان هاي زير، جهت خط يك از شكل كدام. دهيم ي رساناي باردار منفي قرار مي را در مجاورت صفحه 0

  دهد؟ درست نشان مي
  
  
1(  2(  3(  4(  

        
    

  )كتاب درسي 9- 1شكل  - 91آزمون كانون (
  زير صحيح است؟هاي  يك از گزينه كدام. دهد را نشان مي q2و q1اي مقابل سه خط ميدان الكتريكي حاصل از دو بار الكتريكي نقطه شكل - 75

1 (q1  مثبت وq2  ،منفي| q | | q |1 2  
2 (q1 و  منفيq2  ،مثبت| q | | q |1 2  
3 (q1  مثبت وq2  ،منفي| q | | q |1 2    
4 (q1  منفي وq2  ،مثبت| q | | q |1 2      

  )كتاب درسي 9- 1شكل  - 91آزمون كانون (  
  است؟ رستنادهاي ميدان الكتريكي  هاي خط هاي زير در مورد ويژگي  از گزينه يك كدام -76

  .شوند هاي ميدان الكتريكي از بار الكتريكي مثبت خارج مي خط) 1
  .كنند ديگر را در فضا قطع نمي گاه يك هاي ميدان الكتريكي هيچ خط) 2
  .تر است ي ميدان در آن نقطه بزرگ تر باشند، اندازه ديگر نزديك هاي ميدان الكتريكي در يك نقطه به يك هر چه خط) 3
 .اند جهت با نيروي وارد بر بار منفي واقع در آن نقطه ن الكتريكي در هر نقطه، همهاي ميدا خط) 4

  )كتاب درسي 8-1و  7- 1شكل - 91آزمون كانون (      
يـك از   كدام ،q2و q1اي هاي ميدان الكتريكي ناشي از دو بار الكتريكي نقطه شكل مقابل، با توجه به خط در -77

  هاي زير درست است؟ گزينه
  .اندازه هستند نام و هم هم q2و q1بارهاي) 1
  .اندازه هستند نام و غيرهم هم q2و q1بارهاي) 2
  .شود ، بزرگي ميدان الكتريكي برآيند ناشي از دو بار، ابتدا كم و سپس زياد ميq2تا نزديك بار  q1در حركت از نزديك بار ) 3
  .يابد كولني وارد بر آن ابتدا افزايش و سپس كاهش مي ي نيروي اندازه. جا كنيم جابه q2نزديك بار  تا q1اگر يك الكترون را از نزديك بار ) 4

  )91آزمون كانون (        

pE 

q

q

23تيپ

24تيپ

25تيپ

  خطوط ميدان الكتريكي در اطراف بار

q
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E


FE

FE

  در ميدان الكتريكي q بار نيروي وارد بر
Eدر ميدان الكتريكي qاگر بر بار الكتريكي


Fيناشي از اجسام باردار ديگري قرار گيرد، ميدان بر آن نيرو 


ي زير محاسبه  كند كه از رابطه را وارد مي 

  :شود مي

qF E
 

  

  بار
  .باشد ميترپتانسيل كمبه سمتجهت ميدانكند، درنيرويي كه ميدان به بار وارد مي :مثبت
  .باشد مي تر پتانسيل بيشبه سمتجهت ميدانكند، در خالفنيرويي كه ميدان به بار وارد مي :منفي

  
  ها افشاني گل زنبور عسل و گرده

هاي بدون بار، آن سمت از گرده كه به طرف زنبور است داراي  ميدان الكتريكي روي گرده القاءبا . شوند مي مثبتزنبورهاي عسل در حين پرواز داراي بار 
  .گيرند بور قرار ميريز زن هاي مويژهبه اين ترتيب گرده روي . شود بار منفي مي

افشـاني صـورت     ي گل كشـيده و گـرده   از نيروي الكتريكي وارد از زنبور بر گرده باشد، گرده به سمت كالله تر بزرگوارد از كالله  نيروي الكتريكياگر 
  .پذيرد مي

  
  

  
  در ميدان الكتريكي qنيروي وارد بر بار 

mgاگـر  . قرار دارد نگاه به حالت سكو لن در يك ميدان الكتريكي يكنواخت بدون تكيهميكروكو -5گرم و بار الكتريكي  10اي به جرم  ذره - 78
s

 باشـد،   210

  ميدان الكتريكي چند نيوتن بر كولن و جهت آن به كدام سمت است؟
1 ( 42 ) 2  ، باال10 42 ) 3  ، پايين10 55 ) 4  ، باال10 55     ، پايين10

  )كتاب درسي 13- 1مثال  - 86سراسري خارج كشور رياضي (    
500Vوقتي اين ذره در ميدان الكتريكي يكنواخت . ايم قرار داده q، بار الكتريكي g1اي به جرم  روي ذره -79 / m د بـر آن از  گيرد، انـدازه نيـروي وار   قرار مي

N(gچند كولن است؟  qبار . شود طرف ميدان الكتريكي، برابر با وزن آن مي )
kg

 10  

1 ( 55 10  2 ( 52 10  3 ( 25 10  4 ( 22 10    
  )درسيكتاب  5ي  مسأله - 80سراسري تجربي (

  
  

 Oي  گرم، توسط يك نخ سبك و خنثي از نقطه 12ي كوچك بارداري به جرم  مطابق شكل مقابل، گلوله -80

Nآويزان شده و در ميدان الكتريكي يكنواختي بـه بزرگـي   
C

 42 بـار  . در حالـت تعـادل قـرار دارد    10

37الكتريكي گلوله چند ميكروكولن است؟  0 8 37 0 6 10 N(cos / , sin / , g )
kg

     

1 (8  2 (5/4    
  )92آزمون كانون (      - 5/4) 4  - 8) 3

  در ميدان الكتريكي qنيروي وارد بر بار 

26تيپ

27تيپ
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انرژي پتانسیل الکتریکی و اختالف پتانسیل الکتریکی
Eي باردار در میدان الکتریکیتغییر انرژي پتانسیل الکتریکی یک ذره


در ریکینیروي الکتتوسط برابر منفی کار انجام شدهجایی مشخص در یک جابه

.جایی استهمان جابه
E EU W  

اي در میدان الکتریکی یکنواختتغییر انرژي پتانسیل الکتریکی یک بار ذره
Eمطابق شکل در میدان الکتریکـی qايبار ذره


. نجـام داده اسـت  را اdجـایی جابـه 

:در این صورت داریم

E EU W | q |Edcos     

| q (C)یکی برحسب کولنتري بار الکاندازه:|

E:میدان الکتریکی برحسب نیوتون بر کولنN
C

 
 
 

d:جایی بار الکتریکی برحسب مترجابه(m)

:جایی و نیروي وارد از طرف میداني بین جابهزاویه
:جا کنیم، آنگاهجابهي دیگراي به نقطهرا با اعمال نیرویی از نقطهqاي با باراگر مطابق شکل زیر ذره

EW W

U W

 

 

باشدي بین انرژي پتانسیل الکتریکی و انرژي جنبشی به شکل زیر میرابطه:تذکر:
U k  

اختالف پتانسیل الکتریکی
.باشدطه میبین دو نقاختالف پتانسیل الکتریکی، عامل شارش بار الکتریکی بین دو نقطه

ي دوم ي اول تا نقطهاختالف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه برابر تغییر انرژي پتانسیل الکتریکی یکاي بار الکتریکی مثبت است وقتی یکاي بار از نقطه
.جا شودجابه

باشد، اختالف پتانسیل الکتریکی بین این دو U2ي دیگر برابرو در نقطهU1ادر میدان الکتریکی برابر بqبنابراین اگر انرژي پتانسیل الکتریکی بار
:آیددست میي زیر بهنقطه از رابطه

V V V U
V

U U U q

        

2 1
2 1

.را وارد کنیمVوqبایست عالمت باردر این رابطه می
رویمي منفی آن میي مثبت یک باتري به سمت پایانههرگاه از پایانهV V V     ي مثبت ي منفی باتري به طرف پایانهو اگر از پایانه0

Vآن برویم V V     .است0
ياصلهي رسانا به فمیدان الکتریکی یکنواخت بین دو صفحهdکه به اختالف پتانسیلVآیددست میي زیر بهمتصل شده است از رابطه.

V
E

d




V:اختالف پتانسیل بین دو نقطه برحسب ولت(V)

d:ي بین صفحات برحسب مترفاصله(m)

خارجی
خارجی
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  بندي جمع
  .يابد مي كاهشنقاط محيط  پتانسيلميدان الكتريكي حركت كنيم،  جهت خطوطهرچه در  -1
  .يابد مي افزايشنقاط  پتانسيلخطوط ميدان الكتريكي حركت كنيم،  خالف جهتهرچه در  -2
  .يابد مي كاهشآن  انرژي پتانسيلحركت كند،  خود به خوديور ط اگر باري به -3
  .يابد مي كاهشآن انرژي جنبشي و  افزايشآن  انرژي پتانسيلجا كنيم،  ميدان جابهخالف جهت را در  مثبتياگر بار  -4
  .يابد مي كاهشآن انرژي جنبشي و  افزايشالكتريكي آن  انرژي پتانسيلجا كنيم،  ميدان جابهجهت را در  منفياگر بار  -5
  .حركت كنند جهت ميدانخودي تمايل دارند در   طور خود به به بارهاي مثبت -6
  .حركت كنند خالف جهت ميدانخودي تمايل دارند در   طور خود به به بارهاي منفي -7
 شوند است و نقاط ديگر نسبت به آن سنجيده مي صفربرابر  پتانسيل زمين.  

  

  
  
  

هيم، انـرژي پتانسـيل   د حركت مي Bبه  Aبار آزمون مثبت را از  Eر ميدان الكتريكي مطابق شكل، اگر د -81
  كند؟ آن چگونه تغيير مي

  .يابد كاهش مي) 2  .يابد افزايش مي) 1
  )79سراسري رياضي (      .ماند پيوسته صفر باقي مي) 4  .ماند ثابت مي) 3

  :الكتريكي در هر نقطه عبارت است از پتانسيل - 82
  نيروي وارد بر واحد بار مثبت در آن نقطه) 2  متري 1كيلوگرم از هر جسم تا ارتفاع  12جايي  راي جابهانرژي الزم ب) 1
  كار الزم براي انتقال واحد بار مثبت از مبدأ پتانسيل به آن نقطه) 4  متر 1كولن بار در فاصله  1جايي  كار الزم بر اي جابه) 3

  )78سراسري رياضي (      
 5جايي كار نيـروي ميـدان الكتريكـي     اگر در اين جابه. شود منتقل مي Bي  ولت به نقطه 2به پتانسيل الكتريكي  Aي  ولن ، از نقطهك ميلي -5بار الكتريكي  - 83

  چند ولت است؟ Bي  ژول باشد، پتانسيل نقطه ميلي
  )90سراسري تجربي (  30) 4  10) 3  3) 2  1) 1

qبار الكتريكي  -84 C  4 يك ميدان الكتريكي يكنواخت به بزرگي  مطابق شكل درV
m

در . شـود  رها مي 510
B.يابد ژول افزايش مي ميلي 8انرژي جنبشي بار،  Bتا  Aاز  qجايي بار  جابه AV V چندكيلووات است؟  

1 (2  2 (2 -    
  )كتاب درسي 9ي  مسأله -89سراسري رياضي (    - 200) 4  200) 3

Nرو، در ميدان الكتريكي يكنواخـت  در شكل روبه -85
C

qاي بـا بـار الكتريكـي    ، ذره510 C  5  ي در نقطـهB 

 Aي جا شـده و بـه نقطـه    متر جابه سانتي 20وقتي اين ذره در مسير مستقيم، . شود بدون سرعت اوليه رها مي
 شود؟ رسد، انرژي جنبشي آن چند ژول مي مي

  .)نظر شود از اثر گرانش و نيروهاي مقاوم در مقابل حركت ذره صرف(
  )94 رياضي خارج كشور سراسري(05/0) 4  01/0 )3  5/0) 2  1/0) 1

qبار الكتريكي  - 86 C  2 اي با پتانسيل الكتريكي  از نقطهV V 1 Vاي بـا پتانسـيل الكتريكـي    تا نقطه 40 V 2 انـرژي  . شـود  جـا مـي   جابـه  10
  كند؟ پتانسيل بار چند ژول و چگونه تغيير مي

1 (J410 2  .يابد كاهش مي (J410 3  .يابد افزايش مي (J 56 J) 4  .يابد افزايش مي 10 56     .يابد كاهش مي 10
  )كتاب درسي 10ي  مسأله -87سراسري رياضي (

  شود؟ ميكروكولني بين اين دو نقطه جاري مي 8/0با صرف چند ژول انرژي، بار الكتريكي . ولت است 500اختالف پتانسيل الكتريكي بين دو نقطه  - 87
1 ( 34 10  2 ( 38 10  3 ( 44 10  4 ( 48   )86سراسري رياضي (  10

NEدر شكل مقابل، ميدان الكتريكي يكنواخـت   -88
C

 اگـر  . اسـت  cm2برابـر بـا    ABي  و فاصـله  3000
A.نشان دهيم BVو AVرا به ترتيب با Bو Aپتانسيل نقاط BV V چند ولت است؟  

1 (6000 -  2 (6000    
  )81سراسري رياضي (      60) 4  - 60) 3

  توان از يكي از آن نقاط به ديگري منتقل كرد؟ انرژي، چند كولن الكتريسيته را مي J 02/0رف با ص. است V400پتانسيل بين دو نقطه مقدار ثابت  اختالف -89
1 (5/0  2 ( 42 10  3 ( 55   )81سراسري تجربي (  2/0) 4  10
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28تيپ
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