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 محل مهر

 بارم سوال ردیف

با توجه به جمله بیان شده از ستون الف مورد مناسب را در ستون ب انتخاب کنید .) در ستون ب گزینه  1

 اضافه وجود دارد(

 ب الف
 به کمک این وسیله می توانیم باردار بودن یک جسم را تشخیص دهیم  -1

 به خاصیتی که اطراف هر بار الکتریکی ایجاد می شود می گوییم. -2

 آزمایش فارادی نشان دهنده آن است . -3

 ظرفیت خازن به آن وابسته است . -4

 ساعت یکای این کمیت فیزیکی است. –آمپر  -5

a- جنس دی الکتریک 

b- توزیع بار در رسانا 

c- لکتروسکوپا 

d- بار الکتریکی 

e- میدان الکتریکی 

f- اختالف پتانسیل 

g- جریان الکتریکی 

 

1.25 

 جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید. 2

 .الف ( طبق اصل .............................. همواره بار الکتریکی جسم مضرب درستی از بار بنیادی است 

ب ( اگر فاصله بین دو بار .................. برابر شود نیرویی که دو بار بهم وارد می کنند 
1

4
 برابر می گردد. 

 ج( بردار میدان در هر نقطه ...................... بر خط میدان الکتریکی عبوری از آن نقطه است .

 یانه منفی آن .............. ولت است .اتانسیل پولتی را به زمین وصل کرده ایم پ 11د( پایانه مثبت یک باتری 

ه ( وقتی یک جسم رسانا در میدان الکتریکی قرار می گیرد بار الکتریکی در آن طوری القا می شود که 

 میدان خالص درون رسانا .................... شود .

1.25 

  تحلیل نمودارها 

نمودار بار برحسب ولتاژ برای دو خازن مطابق شکل است ظرفیت این دو خازن را  3

 با ذکر دلیل باهم مقایسه کنید.

 

1.5 

 وسیله است ؟تعیین کنید هر یک از نمودارها مربوط به کدام الف(  4

-a   دیود نور گسیل        -b رسانای اهمی 

 

 ( شیب خط معادل چیست؟1ب( در نمودار )
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مطابق شکل است  Bو  Aنمودار تغییرات مقاومت بر حسب دما برای دو سیم  5

  ضریب دمایی دو سیم را با ذکر دلیل باهم مقایسه کنید 

1..5 

  پرسشهای مفهومی 

6 
 سری مثبت

A 

B 
C 

D 

 سری منفی

تریبوالکتریک ( مقابل درستی یا نادرستی جمالت را با توجه به سری الکتریسیته مالشی ) 

 تعیین کرده و جمله نادرست را اصالح کنید

 Aنیرویی که جسم  داده ایم مالش  Dرا با جسم  Cو جسم  Bرا با جسم  Aالف( جسم 

 است . جاذبهپس از مالش بهم وارد می کنند  Cو جسم 

 

را به کره رسانایی که با  Bمالش داده ایم سپس جسم  Cرا با جسم  Bب( جسم 

  زمین مطابق شکل در تماس است نزدیک کرده ایم کره دارای بار منفی می گردد .

 

1..5 

بیشتر از اندازه بار  1اندازه بار گلوله مطابق شکل دو گلوله باردار را به دو فنر عایق کامالً مشابه بسته ایم اگر  .

 و اصطکاک ناچیز باشد باشد و بار گلوله ها ناهمنام باشد  2گلوله 

 الف( فنرها فشرده می شوند یاکشیده ؟

  ب( تغییرات طول دو فنر را با ذکر علت مقایسه کنید.

1..5 

در دو راس یک مثلث  𝑞1 و 𝑞2بار الکتریکی  ذره باردار با مطابق شکل دو 8

 متساوی الساقین قرار دارند و بردار میدان خالص حاصل از دو ذره در راس

 است :  �⃗�سوم 

 را مشخص کنید  𝑞1 و 𝑞2الف( نوع بار 

 بار را باهم مقایسه کنید ب ( اندازه دو

 ج ( اگر الکترونی در راس سوم قرار گیرد بردار نیروی وارد برآن را رسم کنید 

1 

 با توجه با خطوط میدان  9

 را باهم مقایسه کنید. Cو  Bو  Aالف( پتانسیل نقاط 

جابجا کنیم انرژی پتانسیل ذره افزایش  Cتا  Bب ( اگر الکترونی را از نقطه 

 می یابد یا کاهش؟

جابجا کنیم کار نیروی خارجی A تا  C ج( اگر ذره ای با بار مثبت را از نقطه

 مثبت است یا منفی؟

1 

شکلهای زیر مقطعی از یک سیم رسانا را در دو حالت نمایش می  11

الت دهد که الکترونهای آزاد درون آن در حرکت هستند به سوا

  مطرح شده پاسخ دهید.

 الف ( در کدام شکل جریان وجود دارد؟

ب( جهت جریان را با جهت حرکت الکترونها و جهت میدان مقایسه 

 کنید.
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  نتایج آزمایشهاتحلیل و بررسی  

 جسم رسانای مقابل دارای بار الکتریکی مثبت است  11

 مقایسه کنید  Bو  Aالف( چگالی سطحی بار را در دو نقطه 

 مقایسه کنید  Bو  Aدو نقطه ب( پتانسیل 

 داخل جسم چگونه است ؟ Cج( میدان در نقطه 

 .روی سطح جسم رسم کنید Dد( خط میدان جسم را در نقطه 

1 

در مدار مقابل ابتدا خازن خالی است پس از بستن کلید چگونگی نور المپ را بررسی  12

 کنید

1.5 

برای محاسبه عددآمپرسنج در مدار مقابل دانش آموزی راه حل مقابل را نوشته  13

ولت سنج است . آیا پاسخ او صحیح است ؟ مختصر شرح دهید ) آمپرسنج و 

 ایده آل هستند (

𝑅 =
𝑉

𝐼
  ⟹   5 =

10

𝐼
    ⟹    𝐼 = 2 𝐴 
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 با توجه به شناختی که از انواع مقاومت ها دارید به پرسشهای زیر پاسخ کوتاه دهید 14

الف( پنکه ای داریم که می خواهیم روزها روشن و شبها خاموش باشد پیشنهاد می کنید چه قطعه ای را در 

 مدار قرار دهیم؟

 ب( برای کنترل و تنظیم جریان در مدار از چه وسیله ای استفاده می کنیم ؟

 وانیم استفاده کنیم ؟ج( برای ساخت دماپا از چه مقاومتی می ت

طوری قرار دهید که  در مکان مشخص شده د( در مدار مقابل پایانه های باتری را

 المپ روشن شود.

1 

  مسائل 

 است اگر بخواهیم جسم خنثی شود ؛چند الکترون باید از دست بدهد؟ 16µc-جسمی دارای بار  15

𝑒 = 1.6 × 10−19 

0.75 

در سه راس مثلث قائم الزاویه مطابق شکل سه ذره باردار قرار دارند  16

 .بنویسید jو  iرا برحسب بردارهای  q1نیروی خالص وارد بر بار 

𝐾 = 9 × 109  
𝑁𝑚2

𝑐2  
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𝐸در میدان یکنواخت با اندازه  0.1Kgگلوله ای باردار با جرم  .1 = 105 𝑁

𝑐
که جهت آن رو به پایین است  

 معلق است نوع و اندازه بار گلوله را تعیین کنید.

g = 10
N

Kg
 

1 

ولت وصل می کنیم در  211دو صفحه رسانا را موازی یکدیگر قرار می دهیم و آنها را به اختالف پتانسیل   18

نتیجه یکی از صفحه ها به طور منفی و دیگری به طور مثبت باردار می شوند و بین دو صفحه میدانی به 

2بزرگی  × 105 𝑁

𝑐
 بوجود می آید: 

 الف( فاصله بین دو صفحه را پیدا کنید

𝑞گر ذره ای با بار ب( ا = 2𝜇𝑐   از صفحه منفی تا صفحه مثبت جابجا شود اندازه تغییرات انرژی پتانسیل

 ذره را بدست آورید.

1 

و مساحت سطح  2µcدارای بار  Aداریم که کره کوچک  Bو  Aدو کره رسانای   19

0.01𝑚2   و کره بزرگB  8دارای بارµc 0.1 و مساحت سطح𝑚2  است اگر

را  Bتماس دهیم چگالی سطحی بار کره  Bرا مطابق شکل به داخل کره  Aکره 

  پس از تماس بدست آورید.
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 است  9µFظرفیت خازنی  21

میلی متر باشد  1ساخته شده باشد و فاصله صفحات خازن 111الف( اگر این خازن از دی الکتریکی با ثابت 

𝜀0                                                      مساخت صفحات خازن چقدر است؟ = 9 × 10−12 𝐶2

𝑁𝑚2
 

 ولت وصل شود چقدر انرژی در آن ذخیره می شود ؟ 21اگر این خازن به اختالف پتانسیل ب( 

1.25 

 5..1 اگر یک سیم مسی را دوال کرده در مدار قرار دهیم مقاومت آن چند برابر می شود؟ 21

 الف( اندازه مقاومت کربنی زیر را محاسبه کنید  22

) خطا (  ب( مقدار مجاز انحراف از مقدار دقیق مقاومت

 ؟ چقدر است

 

 ( 6و آبی =  3و نارنجی =  2)قرمز = 
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 رادر مدار زیر  شدت جریان  23

 بدست آورید
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 موفق و پیروز باشید

 


