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1

بارم

سئوال
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کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
1

الف) اگر فاصله بین دو بار الکتریکی  2برابر شود ،نیروی بین دو بار ( ،
2

1
4

 )4 ،برابر میشود.

ب) در سری الکتریسیته مالشی اجسام پایینتر جدول الکترونخواهی (بیشتر -کمتری) دارند.
پ) خطوط میان الکتریکی خالص یکدیگر را قطع (میکنند -نمیکنند).
ت) آمپر ساعت واحد اندازهگیری (بار -جریان الکتریکی) است.
ث) ظرفیت یک خازن به (اختالف پتانسیل -فاصله دو صفحه خازن) بستگی دارد.
ج) وجود دیالکتریک باعث (تقویت -تضعیف) ظرفیت خازن میشود.
چ) هر گاه بار در جهت خطوط میدان الکتریکی جابهجا شود ،پتانسیل الکتریکی (کاهش -افزایش) مییابد.
1

ح) اگر با عبور سیم از حدیده طول آن  2برابر شود شعاع مقطع آن ( ،
2

1
4

) برابر میشود.

خ) (جیوه -ژرمانیوم) مثالی از ابررسانا است.
2

1/5

جاهای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید.
الف) باردار بودن یک جسم و نوع بار آن را میتوان با  ..........................تشخیص داد.
ب) الکترونها در یک رسانا با سرعتی ،موسوم به  ..........................در خالف جهت میدان حرکت میکنند.
پ) هرگاه بار  ..........................در خالف جهت میدان حرکت کند ،انرژی پتانسیل کاهش مییابد.
ت) در نیمرساناها ،با افزایش دما ،مقاومت  ..........................مییابد.
ث) در پدیده  ..........................دیالکتریک تغییر ماهیت داده و سوراخ شده و خازن میسوزد.
ج)  ..........................از قانون اهم پیروی نمیکند.

3
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درستی یا نادرستی جملههای زیر را تعیین کنید.
الف) در ترازوی پیچشی کولن ،نیروی مؤثر بین بارها از اندازه زاویه چرخش تا رسیدن به حالت تعادل به دست میآید.
ب) ولتسنج همیشه سری با مقاومت در مدار بسته میشود.
پ) اساس کار رئوستا بر مبنای تغییر دما میباشد.
آزمایش

4

دو شمع روشن ،یکی را در فاصله نزدیک و دیگری را در فاصله دور از کالهک یک مولد واندوگراف دارای بار منفی قرار

1

میدهیم .آنچه مشاهده میکنید را با ذکر علت بیان کنید.
5

با طرح آزمایشی نشان دهید ،بار در سطح خارجی جسم رسانا پخش میشود.

6

استنباط خود را از مشاهده شکل زیر توضیح دهید.

1/5
1

7

فاصللله صللفحههای خازنی که همچنان به باتری متصللل اسللت را کم میکنیم ،خانههای خالی جدول زیر را با کلمههای

1/25

(کاهش -افزایش -ثابت) کامل کنید.
بار خازن

8

ظرفیت خازن

ولتاژ خازن

میدان الکتریکی

انرژی ذخیره شده در خازن
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باتوجه به شکل به سئوالهای زیر پاسخ دهید:
الف) نوع بار ( q1مثبت -منفی) است.
ب) اندازه بار ( q2بیشتر -کمتر) از  q1است.
پ) اگر در نقطه  Aالکترونی قرار دهیم ،جهت نیروی وارد بر آن به سمت
(راست -چپ) است.

9

الف) در شکل مقابل نیروی وارد بر بار  q4را به دست آورده آن را بر حسب بردارهای یکه بنویسید.
ب) بزرگی نیروی برآیند را محاسبه کنید( .

10

𝑁𝑚2
𝐶2
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)𝑘 = 9×109

دو بار الکتریکی  4μCو  100μCدر فاصله  60cmاز هم ثابت شدهاند .میدان الکتریکی برایند در چه فاصلهای از بار بزرگتر
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صفر خواهد شد؟
11

اگر قطر روغن بارداری به جرم  3/2×10 -11kgدر فضای بین دو صفحه معلق باشد و میدان الکتریکی دارای بزرگی

1/5

 4×105N/Cو روبه پایین باشد g=10N/kg( .و )e = 1/6×10 -19c
الف) برای معلق ماندن قطره روغن ،بار آن باید مثبت باشد یا منفی؟
ب) تعداد ا لکترونهایی که قطره جذب کرده یا از دست داده است ،چقدر است؟
12

ذرهای با بار  2ncو جرم  2×10 -18kgدر یک میدان الکتریکی یکنواخت رها میشود .اگر تندی ذره پس از  10cmجابهجایی
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به  106m/sبرسد ،اندازه میدان الکتریکی را محاسبه کنید.
13

میدان الکتریکی بین صفحههای خازن تختی که مساحت هر صفحه آن  4cm2است و فاصله بین صفحهها  2mmاست،
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𝐶2

برابر  500N/Cمیباشد و بین صفحهها هوا است .انرژی ذخیره شده در این خازن چند ژول است؟ )(𝜀∘ = 9×10−12 𝑁𝑚2
14

طول سیم  ،Bدو برابر طول سیم  ،Aو مقاومت ویژه سیم  ،Bسه برابر مقاومت ویژه سیم  Aاست .اگر مقاومت الکتریکی

1/5

سیم  1/5 ،Aبرابر مقاومت الکتریکی سیم  Bباشد ،قطر سیم  Bچند برابر قطر سیم  Aاست؟
15

اختالف پتانسیل  24Vرا به دو سر المپی به مقاومت الکتریکی  30اهم متصل میکنیم و آن را به مدت  2دقیقه روشن نگه

1/5

میداریم.
الف) شدت جریان الکتریکی گذرنده از آن را حساب کنید.
ب) بار الکتریکی شارش یافته در المپ در این مدت چند کولن است؟
موفق باشید

جمع بارم
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