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دبیردرسزمان

مبحث

نام و نام خانوادگی

فیزیک

مطابق شکل زیر یک بار الکتریکی با بار منفی را از  تا  جابه جا کرده ایم. اگر اندازۀ تغ�ر انرژی پتانسیل در مسیر  برابر1

(  باشد، تغ�ر انرژی پتانسیل همان بار در مسیر  چند ژول می تواند باشد؟ (

ABAB

۲۰ JBC=AB BC

(1

(2

(3

(4

+۱۸ μJ

−۱۸ μJ

−۲۲ μJ

+۲۲ μJ

یک میدان الکتریکی یکنواخت، عمود بر سطح افقی زمین و رو به پا�ن به بزرگی  ایجاد کرده ایم. اگر ذره ای به جرم2

 و بار الکتریکی  را به صورت افقی پرتاب کنیم، بزرگی شتاب حرکت جسم چند  است؟ 

۵۰۰۰ N /C

۱ g−۱ μC(m/s )۲(g = ۱۰ N /kg)

25/1 (1

5/2 (2

5 (3

10 (4

، ذره ای با بار الکتریکی  مسیر  را از  تا  طی کرده است.3 در میدان الکتریکی یکنواخت 

انرژی پتانسیل الکتریکی ذره در این مسیر، چگونه تغ�ر کرده است؟

(  ، )

E = ۱۰ N /C۵q = −۵μCABCAC

AB = BC = ۵۰ cmsinα = ۰/۸

1) ژول، افزایش

2) ژول، کاهش

3) ژول، افزایش

4) ژول، کاهش

۰/۱

۰/۱

۰/۴

۰/۴
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شکل زیر خطوط میدان الکتریکی یکنواختی را نشان می دهد. در حرکت از  تا  اگر بار  مثبت باشد، انرژی پتانسیل الکتریکی4

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

بزرگی میدان الکتریکی در فاصلۀ 40 سانتی متر از یک بار نقطه ای برابر  است. چند سانتی متر دیگر از این بار نقطه ای دور5

شویم تا بزرگی میدان الکتریکی  شود؟

۹۰۰N /C

۴۰۰N /C

40 (2 20 (1

80 (4 60 (3

شکل زیر، دو ذرۀ باردار را نشان می دهد که در جای خود روی محور  ثابت شده اند و در فاصلۀ  از هم قرار دارند. در چه مکانی،6

میدان الکتریکی برآیند صفر است؟

xa
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(3

(4

−۲a

 

۲
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۲
۳

۲a

دو ذرۀ باردار  و  مطابق شکل زیر قرار دارند. نیروی الکتریکی خالص (برآیند) ناشی از دو ذره به ذرۀ باردار  برابر با 7

است.  چند میکروکولن است؟

q  ۱q  ۲q  ۳F

q۲

108 (1

24 (2

12 (3

6 (4
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در شکل زیر، میدان الکتریکی خالص در نقطۀ  واقع بر خط واصل دو بار نقطه ای  و  برابر صفر است. اگر بار8

 را با بار  جایگزین کنیم میدان الکتریکی خالص در نقطۀ  برابر صفر می شود.  کدام است؟

Mq  =۱ qq  =۲ ۴q

q۲q  

′
۲N 

q  ۲

q  

′
۲

0/01 (1

0/02 (2

0/04 (3

0/05 (4

فرض کنید بار  به بار  از فاصلۀ  نیروی  را وارد کند. مطابق شکل زیر مربعی داخل یک دایره، محیط شده و مربع دیگری بر9

دایره محاط شده است. به نحوی که مراکز مربع ها بر مرکز دایره منطبق هستند. به بار  که در مرکز مشترک دایره و مربع ها واقع

است چه نیرویی وارد می شود؟

qq′aF

q′

(1

(2

(3

(4

۸F

۶F

۴F

۲  F۲

دو ذره با بارهای الکتریکی  و  به ترتیب در سانتی مترهای 3 و 12 یک خط کش چوبی ثابت شده اند.10

در میلی متر چندم خط کش باید بار  را قرار دهیم تا برآیند نیروهای وارد بر آن صفر شود؟

q  =۱ ۴ μCq  =۲ ۶۴ μC

q = ۲μC

48 (2 4/8 (1

102 (4 10/2 (3

اختالف پتانسیل دو سر خازنی را از 20 ولت به 50 ولت می رسانیم، بار الکتریکی خازن 900 میکروکولن افزایش می یابد. ظرفیت این11

خازن چند میکروفاراد است؟

30 (2 15 (1

300 (4 150 (3
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، ۲۰ درصد انرژی خازن  است.  چقدر است؟12 C۱Cدر مدارهای زیر، انرژی خازن   ۲ 

C  ۱

C  ۲

(1

(2

(3

(4

 

۸
۵

 

۵
۴

 

۴
۵

 

۵
۸

در فضایی یک میدان الکتریکی یکنواخت به صورت  وجود دارد و در این فضا دو نقطۀ  و 13

مفروض اند (تمام اعداد در  هستند). اختالف پتانسیل این دو نقطه  چند ولت است؟

=E ۳ +i ۴  jA(۴ , ۱)B(۳ , ۲)

SI(V  −B V  =A ?)

(2 (1

(4 (3

+۱−۱

+۷−۷

اختالف پتانسیل دو صفحۀ یک خازن را 20 درصد کاهش می دهیم دراین صورت بار ذخیره شده در خازن  تغ�ر می کند. بار14

اولیۀ خازن چند میکروکولن بوده است؟

۱۰μC

50 (2 1/25 (1

125 (4 5 (3

15( eکدام یک از گزینه های زیر نمی تواند بار الکتریکی یک جسم باشد؟ ( = ۱/۶ × ۱۰−۱۹

(2 (1

(4 (3

۳۲ × ۱۰ mC−۱۷۴ × ۱۰ μC−۱۱

۸ × ۱۰ nC−۱۱۵ × ۱۰ pC−۳

خازنی که فاصلۀ بین صفحات آن توسط هوا پر شده است را به یک مولد وصل می کنیم. اگر فاصلۀ بین صفحات خازن افزایش16

یابد، شدت میدان الکتریکی بین صفحات و انرژی ذخیره  شده در خازن به ترتیب از راست به چپ چگونه تغ�ر می کند؟

کاهش، کاهش (2 افزایش، افزایش (1

کاهش، افزایش (4 افزایش، کاهش (3

دو کرۀ رسانای مشابه را باردار کرده ایم  و در فاصله ای از هم قرار داده ایم. اگر آن دو را باهم تماس داده و در همان فاصلۀ17

پیشین قرار دهیم، کدام گزینه درست است؟ 

Q Q۱= ۲

اگر بار دو کره همنام باشد حتمًا نیروی بین آن ها کم می شود. (1

اگر بار دو کره ناهمنام باشد، حتمًا نیروی بین آن ها کم می شود. (2

اگر بار دو کره همنام باشد، حتمًا نیروی بین آن ها زیاد می شود. (3

اگر بار دو کره ناهمنام باشد، حتمًا نیروی بین آن ها زیاد می شود. (4
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دو بار الکتریکی نقطه  ای  و در فاصلۀ  از یکدیگر قرار دارند. اگر بدون تغ�ر فاصله،  از بار18

الکتریکی  به بار الکتریکی منتقل کنیم، بزرگی نیروی الکتریکی بین آن ها چند درصد و چگونه تغ�ر می کند؟

q  =۱ +۵ μcq  =۲ −۸ μcr+۳ μc

q۱q  ۲

25، کاهش می یابد (2 75، کاهش می یابد (1

25، افزایش می یابد (4 75، افزایش می یابد (3

در شکل زیر، بزرگی میدان خالص ناشی از بارهای  و  در نقطۀ  برابر  است. اگر بار  را به  تبدیل کنیم،19

میدان خالص در این نقطه، چند نیوتن بر کولن خواهد شد؟

q۳qO۷۰۰ N /Cq−q

100 (1

350 (2

1400 (3

4900 (4

، 1/5 میلی ژول انرژی آزاد می شود. اگر پتانسیل الکتریکی نقطۀ 20 در اثر انتقال بار الکتریکی  از نقطۀ  تا نقطۀ 

برابر 80- ولت باشد، پتانسیل الکتریکی نقطۀ  چند ولت است؟

q = −۵۰μCABA

B

-50 (2 -110 (1

+50 (4 +20 (3

Mدر شکل زیر، پتانسیل الکتریکی در نقطۀ  (وسط دو صفحۀ رسانا) چند ولت است؟21

(1

(2

(3

(4

+۷

−۷

+۳/۵

−۳/۵

به ذره ای باردار به جرم ۲۰۰۰ میلی گرم از طرف بارهای دیگر، نیروهای  و  و  و22

 وارد شده است. اگر ذره تحت تأثیر این نیروها شتاب  بگیرد، نیروی  کدام گزینه نمی تواند باشد؟

(از اثر سایر نیروها بر ذرۀ باردار صرف نظر شود و همۀ بردارها در واحد SI بیان شده اند)

 =F ۱ ۵ +i ۸  j =F ۲ −۲ −i ۴  j=F ۳ +i ۲  j

F ۴۵ km/s۲
 F ۴

(2 (1

(4 (3

۲ +i ۲j۴i

−i j۴ −i ۱۲j
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در شکل زیر برآیند نیروهای وارد بر بار ............ حداکثر مقدار و برآیند نیروهای وارد بر بار ............ حداقل مقدار را دارد.23

2 - 1 (1

1 - 2 (2

2 - 3 (3

3 - 2 (4

24 ، ،  است و میدان الکتریکی حاصل از بار  در محل بار  در شکل زیر، میدان الکتریکی حاصل از بار  در محل بار 

است. کدام رابطه بین  و  برقرار است؟

q  ۱q  ۲ E ۱q  ۲q  ۱E ۲

E ۱E ۲

(1

(2

(3

(4

 =E ۲ E ۱

 =E ۲ ۴E ۱

 =E ۲ −E ۱

 =E ۲ −۴E ۱

در شکل زیر، دو گوی مشابه و کوچک هرکدام به جرم  و بار یکسان  در فاصلۀ  از یکدیگر به تعادل رسیده اند.25

( تعداد الکترون کنده شده از هر گوی نسبت به حالت خنثی چقدر است؟(

۲/۵ gq۶ cm

e = ۱/۶ × ۱۰ C−۱۹

(1

(2

(3

(4

۶/۲۵ × ۱۰۱۲

۶/۲۵ × ۱۰۱۱

۶/۲۵ × ۱۰۱۰

۶/۲۵ × ۱۰۱۳

اگر جسم A و B را به هم مالش دهیم، A بار منفی و B بار مثبت پیدا می کند. اگر جسم B و C را به هم مالش دهیم، B بار مثبت26

و C بار منفی پیدا می کند و اگر جسم A را با جسم C مالش دهیم، A بار منفی و C بار مثبت پیدا می کند. باتوجه به جدول سری

الکتریسیتۀ مالشی، تع�ن کنید کدام گزینه می تواند شامل اجسام A و B و C به ترتیب باشد:

شیشه

جهت کاهش الکترون خواهی
ابریشم

کهربا

 

 

↑

ابریشم - شیشه - کهربا (2 کهربا - ابریشم - شیشه (1

ابریشم - کهربا - شیشه (4 کهربا - شیشه - ابریشم (3
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در شکل زیر، کرۀ فلزی با بار الکتریکی منفی روی پایۀ نارسانایی قرار دارد و ذره ای با بار منفی را از نقطۀ A تا نقطۀ B جابه جا27

می کنیم. در این آزمایش، پتانسیل الکتریکی نقطۀ B در مقایسه با پتانسیل الکتریکی نقطۀ A چگونه است و در این جابه جایی،

انرژی پتانسیل الکتریکی ذرۀ باردار چگونه تغ�ر می کند؟

بیشتر - کاهش (1

بیشتر - افزایش (2

کمتر - کاهش (3

کمتر - افزایش (4

به ذرۀ باردار  در میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی  نیروی  در28

خالف جهت میدان الکتریکی وارد شده است.  برحسب میکروکولن کدام است؟

q۲ × ۱۰ N /C۵=F (−۰/۵ N /C) +i (۱/۲ N /C)  j

q

2 (2 (1

(4 (3

−۲

+۶/۵−۶/۵

بار الکتریکی هستۀ یون  برابر  است. مجموع بار الکتریکی الکترون های این یون چند میکروکولن است؟ (29

(

X+۵۹/۶ × ۱۰ C−۱۸

e = ۱/۶ × ۱۰ C−۱۹

(2 (1

(4 (3

۸/۸ × ۱۰−۱۲۱/۰۴ × ۱۰−۱۱

−۸/۸ × ۱۰−۱۲−۱/۰۴ × ۱۰−۱۱

اگر دو کرۀ کوچک باردار هم عالمت در فاصلۀ 1 متر از یکدیگر قرار داشته باشند و بار یکی 3 برابر دیگری باشد و از کرۀ با بار بیشتر30

۲μC خارج نما�م، نیروی الکتریکی بین دو کره، 10 نیوتن تغ�ر می کند. بار کرۀ با بار کمتر برحسب میکروکولن تقریبًا چقدر است؟

k = ۹ × ۱۰ C /N m( ۹ ۲ ۲)

556 (2 874 (1

138 (4 240 (3

شکل زیر، سه آرایش خطوط میدان الکتریکی را نشان می دهد. یک الکترون از حالت سکون از نقطۀ  رها می شود و سپس31

توسط میدان الکتریکی تا نقطۀ  شتاب می گیرد. نقطه های  و  در هر سه آرایش در فاصلۀ یکسان قرار دارند. اگر اختالف

) را  بنامیم، کدام رابطه درست است؟ پتانسیل بین دو نقطه (

B

AAB

V  −A V BΔV

(1

(2

(3

(4

ΔV  >(۳) ΔV  >(۲) ΔV (۱)

ΔV  =(۳) ΔV  >(۱) ΔV (۲)

ΔV  >(۱) ΔV  >(۲) ΔV (۳)

ΔV  =(۱) ΔV  =(۲) ΔV (۳)
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بار الکتریکی  مطابق شکل در یک میدان الکتریکی یکنواخت به بزرگی  رها می شود. در جابجایی بار q از32

A تا B انرژی جنبشی بار، 8 میلی ژول افزایش می یابد.  چند کیلوولت است؟  

q = −۴μC۱۰ V /m۵

V  −B V A

2 (1

-2 (2

200 (3

-200 (4

اگر اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر خازنی ۱۰ درصد کاهش یابد، بار الکتریکی و انرژی ذخیره شده در آن هرکدام چند درصد (به33

ترتیب از راست به چپ) کاهش می یابند؟

19 و 19 (2 19 و 10 (1

10 و 19 (4 10 و 10 (3

مطابق شکل زیر، ذره ای با بار  را در میدان الکتریکی یکنواخت بین دو صفحۀ رسانای موازی، از نقطۀ  به نقطۀ 34

منتقل می کنیم. تغ�رات انرژی پتانسیل الکتریکی ذره در این جابجایی چند میلی ژول است؟

( )

q = −۸ μCAB

sin ۳۷ =∘ ۰/۶

(1

(2

(3

(4

۰/۴۸

۰/۶۴

−۰/۴۸

−۰/۶۴

دو بار الکتریکی نقطه ای  و  در فاصله ۱۲۰ سانتی متر از هم ثابت نگه داشته شده اند. میدان الکتریکی35

حاصل، در نقطه ای روی عمود منصف خط واصل بارها و در فاصلۀ ۶۰ سانتی متری خط واصل، چند نیوتن بر کولن است؟

q  =۱ ۶ μcq  =۲ −۸ μc

(k = ۹ × ۱۰ N .m /C )۹ ۲ ۲

(2 (1

(4 (3

۱/۲۵ × ۱۰۳۱/۲۵ × ۱۰۵

۲/۵ × ۱۰۳۲/۵ × ۱۰۵

کدام عبارت ها برای یک خازن تخت با دی الکتریک هوا درست است؟36

الف) اگر خازن به مولد وصل باشد و دی الکتریک جامد بین صفحه های آن قرار دهیم، میدان الکتریکی خازن ثابت می ماند.

ب) اگر خازن پس از پر شدن از مولد جدا شود و فاصلۀ دو صفحۀ خازن را افزایش دهیم، ولتاژ خازن افزایش می یابد.

پ) اگر خازن پس از پر شدن از مولد جدا شود و دی الکتریک جامد بین صفحۀ آن قرار دهیم، انرژی خازن کاهش می یابد.

(ب) و (پ) (2 (الف) و (پ) (1

(الف)، (ب) و (پ) (4 (الف) و (ب) (3
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، به ترتیب در نقطه های  و  قرار دارند. اگر بارهای37 بارهای نقطه ای  و  روی محور 

نقطه ای  و  به ترتیب در نقطه های  و  قرار گیرند، نیروی الکتریکی خالص وارد بار  برابر صفر

می شود.  چند میکروکولن است؟

۵μC−۸ μCxx  =۱ ۱۲ cmx =۲ ۲۴ cm

q  ۳q  ۴x  =۳ ۳۶ cmx  =۴ ۰q  ۴

q۳

(2 (1

(4 (3

+۲۷−۲۷

+۱۷−۱۷

میدان الکتریکی بار نقطه ای کمیتی ........... است و با ............ از بار الکتریکی نسبت عکس دارد.38

نرده ای - فاصله (2 برداری - مجذور فاصله (1

نرده ای - مجذور فاصله (4 برداری - فاصله (3

مطابق شکل زیر، دو ذرۀ باردار روی محوری در فاصلۀ  از هم قرار دارند. بار  چه اندازه باشد و در کدام نقطه روی این محور39

قرار گیرد تا نیروی الکتریکی خالص وارد بر هر سه ذره صفر باشد؟

xq  ۳

1) و در فاصلۀ  سمت چپ بار 

2) و در فاصلۀ  سمت چپ بار 

3) و در فاصلۀ  سمت چپ بار 

4) و در فاصلۀ  سمت چپ بار 

 q
۴
۹

۱۲xq  ۱

 q
۴
۹

۱ 

۲
x

q  ۱

−  q
۴
۹

۱۲xq  ۱

−  q
۴
۹

۱ 

۲
x

q  ۱

ABدر شکل زیر اگر از نقطه  تا  جابه جا شویم اندازه میدان الکتریکی چگونه تغ�ر می کند؟40

افزایشی، کاهشی (1

کاهشی، افزایشی (2

کاهشی (3

افزایشی (4

دو بار الکتریکی نقطه ای و  در فاصلۀ 3 متری هم قرار دارند و نیروی دافعۀ  به یکدیگر وارد می کنند. 41

( چند میکروکولن است؟ (

q  ۱q  =۲ ۵q  ۱۰/۰۲Nq  ۱

k = ۹ × ۱۰ N .m /C۹ ۲ ۲

5 (2 10 (1

2 (4 4 (3

دو بار الکتریکی  و  که مجموع بار آن ها  است از فاصلۀ ۳ سانتی متری به هم نیروی دافعۀ ۴۰ نیوتنی وارد می کنند.42

( اندازۀ بارها کدام مقدار می تواند باشد؟ (

q  ۱q  ۲−۵μC

k = ۹ × ۱۰ N .m /C۹ ۲ ۲

(2 (1

(4 (3

q  =۱ q  =۲ −۲/۵μCq  =۱ −۲ μC , q  =۲ −۳ μC

q  =۱ −۱ μC , q  =۲ −۴ μCq  =۱ −۰/۵μC , q  =۲ −۴/۵μC
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بار  را روی خط واصل دو بار نقطه ای  و از نقطۀ  تا  جابه جا می کنیم. در این جابه جایی انرژی پتانسیل43

الکتریکی بار  ابتدا افزایش، سپس کاهش می یابد. در کدام گزینه عالمت بارهای  و  درست می باشد؟

q = −۲۰mCq  ۱q  ۲AB

qq  ۱q  ۲

1) و 

2) و 

3) و 

4) و

q  >۱ ۰q  <۲ ۰

q  <۱ ۰q  >۲ ۰

q  >۱ ۰q  >۲ ۰

q  <۱ ۰q  <۲ ۰

۲+چه تعداد الکترون باید از یک جسم خنثی خارج شود تا بار الکتریکی آن  شود؟ 44 nCe = ۱/۶ × ۱۰ C( −۱۹ )

(2 (1

(4 (3

۱/۲۵ × ۱۰۱۲۱/۲۵ × ۱۰۱۰

۲/۵ × ۱۰۱۰۲/۵ × ۱۰۱۲

، و  بر روی یک خط راست ثابت  شده اند و برآیند نیروهای الکتریکی وارد بر بار 45  ،  ، در شکل زیر چهار بار الکتریکی 

صفر است. بار الکتریکی  چند میکرو کولن است؟

q  ۱q  ۲q  ۳q  ۴q  ۴

q۲

-8 (1

8 (2

18 (3

-18 (4

باتوجه به شکل زیر، اگر پتانسیل نقاط  و  را با  و  و شدت میدان الکتریکی آن نقاط را با  و  نشان دهیم،46

کدام رابطه صحیح است؟

ABV  AV  BE  AE  B

1) و 

2) و 

3) و 

4) و 

E   =A EBV  =A V  B

E   =A EBV   =A V  B

E  =A EBV   =A V  B

E  =A EBV  =A V  B

، در فاصلۀ  از هم واقع اند. میدان الکتریکی ناشی از دو بار در فاصلۀ  از بار  برابر صفر است.47 دو بار نقطه ای  و 

اگر فاصلۀ دو بار از هم 2 برابر شود، میدان الکتریکی برآیند در فاصلۀ  از بار  برابر صفر می شود.  چندبرابر  است؟

q  ۱q  =۲ ۴q  ۱rd  ۱q  ۱

d۲q۲d  ۲d  ۱

(2 (1

(4 (3

 

۳
۴

 

۲
۳

۲۴
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یک رسانای منزوی را در یک میدان الکتریکی خارجی قرار می دهیم. در حالت تعادل الکترواستاتیکی، ............48

میدان درروی سطح رسانا باید مؤلفه ای مماس بر سطح داشته باشد. (1

میدان درروی سطح رسانا برابر صفر است. (2

الکترون های آزاد طوری روی سطح خارجی توزیع می شوند که اثر میدان خارجی را درون رسانا خنثی کنند. (3

گزینۀ (1) و (2) (4

در شکل زیر اگر بردار میدان برآیند در مرکز دایرۀ کوچک تر که شعاع آن  است برابر با  باشد، بردار میدان برآیند در مرکز دایرۀ49

بزرگ تر که قطر آن  است، کدام است؟

aE t

۴a

(1

(2

(3

(4

 

 ۲
 E t

 

۲
 E t

−  

 ۲
 E t

−  

۲
 E t

،  و  در سه شکل متفاوت (1)، (2) و (3) کنار یکدیگر قرار گرفته اند. اگر بزرگی نیروی50 سه بار نقطه ای 

،  و  باشد، کدام گزینه درست است؟ الکتریکی برآیند وارد بر بار  در شکل های (1)، (2) و (3) به ترتیب 

q  =۱ qq  =۲ qq  =۳ −q

q۳F  ۱F  ۲F  ۳

(1

(2

(3

(4

F  >۱ F  >۲ F ۳

F  >۳ F  >۱ F ۲

F  >۲ F  >۳ F ۱

F  >۱ F  >۳ F ۲


