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سواالت

1

درستی یا نادرستی جمله های زیر را تعیین کنید.
الف) یکای میدان الکتریکی در ) (SIکولن بر متر مربع است.
ب) بار الکتریکی اضافی در یک رسانای منزوی ،روی سطح خارجی آن منتقل می شود.
ج) پدیده فروریزش الکتریکی موجب سوراخ شدن دی الکتریک جامد خازن می شود.
د) اگر بارهای الکتریکی دو جسم ناهمنام باشند ،نیروی الکتریکی بین دو جسم رانشی است.

2

با استتتداده از ب ر نمن ،ورقه آلومینیومی ،فرش شتتیشتته ای مناستتب ،رو ن مایع ،ستتیم های راب و مولد
واندوگراش ،آزمایشتتتی برای مشتتتاهده را خ های میدان الکتریکی در ا راش دو بار الکتریکی هم اندازه و 1.5
ناهمنام راحی کنید.

3

در میدان الکتریکی یکنواخت نشتتان داده شتتده در شتتکل  ،ره ای با بار الکتریکی  q1=+2nCاز نقطه  Aتا
نقطه  Bجا به جا می شود.
الف) انرژی پتان سیل الکتریکی این ره در این جا به جایی افزایش می یابد
یا کاهش ؟ نرا؟
ب) اگر بخواهیم این ره را از نقطه  Bبه  Aبرگردانیم  ،کاری که باید انجام
دهیم مثبت است یا مندی ؟ نرا؟
ج) اگر به جای بار الکتریکی  q1ره ای با بار الکتریکی  q2=-4nCمسیر  Aتا  Bرا ی کند ،با نوشتن رابطه
ای مناستتب بیان کنید اخت ش پتانستتیل الکتریکی بین این دو نقطه نستتبت به حالت اولیه نه تیییری می
کند؟

4

در شکل روبرو ،خطوط میدان الکتریکی در ا راش دو بار الکتریکی رسم شده است.
الف) جهت خطوط میدان در ا راش بار مثبت  q1رو به خارج است یا داخل؟
ب) اندازه بار الکتریکی کدام بار بیشتر است؟
ج) پتانسیل الکتریکی دو نقطه  Aو  Bرا با هم مقایسه کنید.

5

در شکل روبرو  ،نیروی الکتریکی وارد بر بار  q2را بر ح سب بردار یکه د ستگاه مخت صات ن شان داده شده در
شکل بنویسید.
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بین دو صدحه موازی که به فاصله  d=2cmاز هم قرار دارند  ،اخت ش پتانسیل الکتریکی  500ولت ایجاد
کرده ایم  .اگر یک ذره آلفا ( ره آلدا دارای  2پروتون و  2نوترون است) بین این دو صدحه قرار گیرد ،
نیروی الکتریکی وارد بر آن نند نیوتون خواهد شد ؟( 𝐶 )𝑒 = 1.6 × 10−19
ادامه سواالت در صدحه بعد

1.5

صدحه دوم سواالت

7

در میدان الکتریکی یکنواخت نشان داده شده در شکل  ،بار الکتریکی 𝐶  𝑞 = −2 × 10−15از نقطه  Aتا
نقطه  Bجا به جا می شود  .تیییر انرژی پتانسیل الکتریکی بار را در این
جا به جایی محاسبه کنید .

8

ره ای با بار الکتریکی 𝑐𝜇  2در داخل میدان الکتریکی یکنواختی به حال تعادل و معلق قرار دارد  .اگر جرم

2

ره  2گرم باشد  ،اندازه میدان الکتریکی و جهت آن را مشخص کنید ( .

m

s2

) g = 10

9

در شکل  ،شعاع دایره  1متر و 𝐶𝜇  𝑞 = 5است .
بردار میدان الکتریکی برآیند را در مرکز دایره
(مرکز مختصات) بدست آورید )𝑘 = 9 × 109 𝑁𝑚2 /𝑐 2 ( .

10

خازنی تخت با دی الکتریک هوا به منبعی با اخت ش پتانسیل  200ولت متصل است و در آن انرژی الکتریکی
 1.8 Jخیره شده است .اگر عایقی با ثابت دی الکتریک  k=2را به ور کامل وارد فضای بین صدحات کنیم،
بار الکتریکی خیره شده در خازن نند میلی کولن می شود؟
موفق و پیروز باشید
کبیری
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