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1

بارم

سؤاالت

ػثاسذ هٌاسة سا اص داخل کواًک اًسخاب ًواییذ.
الفً -یشٍّای الکسشیکی کِ دٍ رسُ ی تاسداس + q2 ٍ + q1تِ ّن ٍاسد هی کٌٌذ (خالف خْرّ -ن خْر) ّسسٌذ.
بٍ -لسی تاس الکسشیکی هثثر دس خْر هیذاى الکسشیکی حشکر کٌذ ،ػالهر کاس ًیشٍی الکسشیکی ( هٌفی -هثثر) اسر.
ج -هٌاسة زشیي ٍلر سٌح تشای اًذاصُ گیشی ،تایذ هماٍهر الکسشیکی (صیاد -کن) داضسِ تاضذ.
ذ -هماٍهر داخلی تازشی ًَ (کوسش –تیطسش) اص تازشی فشسَدُ اسر.

1

دسسسی یا ًادسسسی خوالذ صیش سا زؼییي کٌیذ.
الف -خطَط هیذاى الکسشیکی تشآیٌذ دس ضشایطی هی زَاًٌذ یکذیگش سا لطغ کٌٌذ.
ب -اگش خطَط هیذاى هَاصی تاضٌذ ،هیذاى الکسشیکی یکٌَاخر اسر.
2

ج-دس هیذاى یکٌَاخر اًذاصُ ٍ خْر ًیشٍی ٍاسد ضذُ تِ تاسّای -4µ C ٍ+2µ Cهسفاٍذ اسر.
ذ -تشای افضایص ظشفیر یک خاصى هی زَاى اخسالف خساًسیل تیي دٍ صفحِ آى سا کاّص داد.
شٍ -لسی اخسالف خساًسیل تِ دٍ سش یک سساًا اػوال هی کٌین ،الکسشٍى ّا تِ طَس تسیاس آّسسِ دس خْر هیذاى الکسشیکی سَق
خیذا هی کٌٌذ.
ج -تا افضایص دها هماٍهر الکسشیکی ًین سساًا کاّص هی یاتذ.
گضیٌِ دسسر سا اًسخاب ًواییذ.
-2

 -1تاس الکسشیکی ازن یًَیذُ فشضی  Xکذام اسر؟ ×

3

−19

e=1/6(C)10

ذ -تایذ ػذد ازوی  xهؼلَم تاضذ.
ج -صفش
ب-3/2(C)10−19 × -
الف+3/2(C)10−19 ×-
 -2دٍ گَی سساًا ٍ ّن اًذاصُ ٍ کَچک  B ٍ Aداسای تاسّای  =qB-6nc ٍ =qA+4ncتِ فاصلِ  dاص ّن لشاس داسًذ .اگش آًْا سا تِ ّن
زواس دادُ ٍ سدس خذا کشدُ ٍ دس ّواى فاصلِ لثل لشاس دّینً .یشٍیی کِ تِ ّن ٍاسد هی کٌٌذ ًسثر تِ حالر لثل چگًَِ زغییش
هی کٌذ؟
الف -اًذاصُ ًیشٍ کاّص – اص حالر خارتِ تِ دافؼِ زثذیل هی ضَد.
ب -اًذاصُ ًیشٍ کاّص – اص حالر دافؼِ تِ خارتِ زثذیل هی ضَد.
ج -اًذاصُ ًیشٍ افضایص– اص حالر خارتِ تِ دافؼِ زثذیل هی ضَد.
ذ -اًذاصُ ًیشٍ افضایص– اص حالر دافؼِ تِ خارتِ زثذیل هی ضَد.
 -3دس ضکل هماتل دس کذام ًمطِ هیذاى الکسشیکی تشآیٌذ هی زَاًذ صفش تاضذ؟
بB -
الفA -
ج C-ذD -
ً -4وَداس ( )E-rدٍ رسُ تاسداس  B ٍ Aدس فَاصل هخسلف سسن ضذُ اسر.کذام گضیٌِ دسسر اسر؟
الف|qA|˃|qB| -ب |qB|=|qA| -ج|qA|˂|qB| -

ذً -وی زَاى اظْاس ًظش لطؼی کشد.
صفحِ 1
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اداهِ سَاالذ دس صفحِ تؼذ
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خاسخ دّیذ:
الف -تشای اسسفادُ اص سئَسسا دس هذاسّای الکسشیکی اتسذا آى سا سٍی تیطسشیي همذاس هماٍهر
زٌظین هی کٌیذ یا کوسشیي همذاس هماٍهر؟
ب -چگًَِ هی زَاى اص سئَسسا تِ ػٌَاى یک هماٍهر ثاتر اسسفادُ کشد؟(تا زَخِ تِ ًواد آى تٌَیسیذ).
ج -صفحِ کلیذ سایاًِ ٍ حسگش کیسِ َّای تشخی اص خَدسٍّا تش چِ هثٌایی کاس هی کٌٌذ؟
ذ -تا زَخِ تِ ایي کِ سشػر سَق الکسشٍى ّای آصاد دس یک سساًا کن اسر ،چشا ٍلسی کلیذ تشق سا هی صًین ،الهح تِ سشػر سٍضي
هی ضَد؟

بارم
0/25
0/25
0/25
0/5

دس ضکل هماتل اگش ػالهر تاس q2ػَض ضَد ،تا رکش دلیل تٌَیسیذ چِ زغییشی دس اًذاصُ ی ًیشٍی
خالص ٍاسد ضذُ تِ تاس q՛ایداد هی ضَد؟
0/75

5

 Aداخل کشُ  B ٍ C،اطشاف کشُ لشاس

دس ضکل هماتل کشُ ی سساًا داسای تاس هثثر اسر(.
داسًذ).
الف -تا رکش دلیل اًذاصُ هیذاى دس ًمطِ  Aسا زؼییي کٌیذ.

0/75

6
0/25

ب -خساًسیل الکسشیکی ًماط  C ٍ Bسا همایسِ کٌیذ.
ج -خطَط هیذاى الکسشیکی ایي کشُ سا سسن کٌیذ.

0/5

الف -چشا دس هذاس فالش دٍستیي ػکاسی اص خاصى اسسفادُ هی ضَد؟

0/5

ب -خاصًی تِ ظشفیر C=µ2Fسا تا ٍلساط  12 Vخش هی کٌین .تاس ٍ اًشطی رخیشُ ضذُ دس آى سا تذسر آٍسیذ.

1

7
ج -اگش خاصى سا اص تازشی خذاکشدُ ٍ فاصلِ تیي صفحاذ آى سا دٍ تشاتش کٌین اًشطی رخیشُ ضذُ دس آى چٌذ تشاتش هی ضَد؟

0/75

الف -فشٍ سیضش الکسشیکی سا زَضیح دّیذ.
0/5
8

ب -چشا رساذ سیض کاغز خزب خط کص تاسداس هی ضًَذ؟
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الف -ضکل هماتل ًوَداس( )V-Iسا تشای دٍ سساًای ً B ٍ Aطاى هی دّذ .تا رکش دلیل زؼییي کٌیذ هماٍهر
کذام یک تیطسش اسر؟

9

بارم
0/5

ب -زَضیح دّیذ دس هذاس هماتل:
 -1لثل اص تسسي کلیذ ،آهدشسٌح ٍ ٍلر سٌح چِ اػذادی سا ًطاى هی دٌّذ؟
0/5
 -2خس اص تسسي کلیذ ،اػذادی کِ ٍلر سٌح ٍ آهدشسٌح ًطاى هی دٌّذ چِ زغییشی خَاٌّذ
کشد؟
0/5
دس ضکل هماتل:
الفً-یشٍّای ٍاسد تش تاسq3سا زؼییي کشدُ ٍ آًْا سا سسن کٌیذq1=+µ3qC2=-µ4qC3=-µ1C.
ب -تشآیٌذ ًیشٍّای ٍاسد تش تاس q3سا تش حسة تشداسّای یکِ ًَضسِ ٍ اًذاصُ ی آى سا تذسر آٍسیذ.
1/5

10

V

رسُ ای تِ خشم  0/6 Kgدسٍى هیذاى الکسشیکی یکٌَاخر تِ تضسگی 1/2 × 104 mهؼلك اسر .اگش خْر هیذاى دس ساسسای لائن تِ
طشف خاییي تاضذ ،تا سسن خطَط هیذاى ٍ ًیشٍّای ٍاسد تش رسًَُ ،ع ٍ اًذاصُ ی تاس رسُ سا تش حسة کَلي زؼییي کٌیذ)g=10 m s 2 (.
1/5

11

دٍ صفحِ سساًا ی هَاصی ٍ ّن اًذاصُ تِ فاصلِ  2 cmاص ّن لشاس داسًذ ٍ اخسالف خساًسیل الکسشیکی تیي آًْا  12 vاسر .یک رسُ تا
تاس =q-µ2Cاص صفحِ هثثر زا صفحِ هٌفی خاتدا هی ضَد.
الف -اًشطی خساًسیل الکسشیکی رسُ چٌذ هیکشٍ طٍل زغییش هی کٌذ؟
0/75
12
ب -اًذاصُ هیذاى تیي دٍ صفحِ سا تذسر آٍسیذ.
0/75
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بارم

اگش زَسط تازشی  400هیلی آهدش ساػسی ،تا خشیاى ثاتر  ، 2Aیک الهح سا سٍضي کٌین ،خس اص چٌذ دلیمِ الهح خاهَش هی ضَد؟
1

13

طَل یک لَلِ هسی زَ خالی  10 mاسر .ضؼاع داخلی آى  ٍ 1 mmضؼاع خاسخی آى  2 mmاسر .هماٍهر الکسشیکی آى سا
تذسر آٍسیذ.
 = 1/7 × 10−8 Ω.mهس𝜌 π≈ 3 ،
1

14

دس هذاس هماتل:
الف -آهدش سٌح چِ ػذدی سا ًطاى هی دّذ؟
0/75
ب -اخسالف خساًسیل دٍ سش هَلذ چمذس اسر؟
15

0/75
ج -اخسالف خساًسیل دٍ سش هماٍهر  Rچمذس اسر؟
0/25
هَفك تاضیذ

صفحِ 4
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