
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون:

تاریخ برگزاری: 1401/09/14

مدت زمان آزمون: --

دبیرستان فرزانگان

بوشهر

اگر اندازه اختالف پتانسیل الکتریکی بین نقاط B و A برابر   و اندازه اختالف پتانسیل بین   و  برابر  باشد، کدام مقایسه

صحیح است؟
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نمی توان اظهارنظر قطعی کرد.4)

فاصله  بین صفحات خازن تختی را نصف و ولتاژ متصل به آن  را 4 برابر می کنیم. بار الکتریکی روی صفحات خازن و انرژی الکتریکی ذخیره

شده در آن به ترتیب از راست به چپ چند برابر می شوند؟
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(132 ،2(28 ،2(332 ،8(48 ،8

فضای بین صفحه های یک خازن تخت از دی الکتریکی با ثابت K ُپر شده و بزرگی میدان الکتریکی یکنواخت بین صفحات آن

 است. اگر چگالی سطحی بار الکتریکی صفحه های خازن  باشد، ثابت K کدام است؟ 
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m

(14(22(33(46

نمودار بار الکتریکی ذخیره شده در دو خازن مجزای A و B که بین صفحات هر دوی آن ها هوا است، بر حسب ولتاژ اعمال شده به دو

سر آن ها مطابق شکل زیر است. در کدام یک از گزینه های زیر، ظرفیت دو خازن یکسان می شوند؟
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دی الکتریکی با ثابت 2 را به طور کامل وارد خازن A کنیم.1)

دی الکتریکی با ثابت 2 را به طور کامل وارد خازن B کنیم.2)

طول هر ضلع از صفحات خازن A  را دو برابر کنیم.3)

طول هر ضلع از صفحات خازن B را دو برابر کنیم.4)



در ناحیه ای از فضا میدان الکتریکی ثابت و یکنواختی برقرار است. ذره  ای با بار الکتریکی منفی را در نقطه ای از این فضا از حال سکون رها

می کنیم. تا زمانی که ذره تحت اثر میدان الکتریکی در این فضا جابه جا می شود، به سمت مکان هایی با پتانسیل الکتریکی  ........ می رود

و انرژی پتانسیل الکتریکی آن ........ می یابد. ( از وزن ذره صرف نظر شود.) 
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3)کم تر – کاهش 2)کم تر - افزایش       1)
بیشتر - افزایش

                                   
بیشتر - کاهش4)

در شکل زیر، یک الکترون را از نقطه A (در نزدیکی کره (1)) تا نقطه B (در نزدیکی کره (2)) جابه جا می کنیم. طی این جابه جایی، انرژی

پتانسیل الکتریکی الکترون چگونه تغ�ر می کند؟
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کاهش می یابد. 1)

افزایش می یابد.2)

ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.3)

ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.4)

بین دو صفحه رسانای موازی که در فاصله 4 سانتی متری از هم قرار دارند، اختالف پتانسیل الکتریکی  ایجاد کرده ایم. اگر یک ذره

با بار الکتریکی  و جرم 0/2 میلی گرم بین دو صفحه و در مجاور صفحه با پتانسیل الکتریکی بیشتر رها شود، با تندی چند  به

صفحه دیگر برخورد می کند؟ (از نیروی وزن وارد بر ذره صرف نظر شود.)

75000V

5μCm
s

(1500(2250(350(425

دو خازن با ظرفیت های  و  به صورت موازی به یک مولد 10 ولتی بسته شده اند. اگر این دو خازن به طور متوالی به هم متصل

شوند به دو سر مجموعه چه اختالف پتانسیلی اعمال کنیم تا مجموع انرژی خازن ها در هر دو حالت برابر باشد؟

816μF4μF

(125V(216V(310V(45V

60 درصد از بار الکتریکی یک خازن ُپرشده را تخلیه می کنیم. انرژی الکتریکی ذخیره شده در این خازن چند درصد کاهش می یابد؟ 9

(116(284(336(464

اگر فاصله بین صفحات خازن تختی که به ُمولدی متصل است را  حالت اولیه  کنیم، بار الکتریکی و انرژی ذخیره شده در خازن  به

 ترتیب از راست به چپ چند برابر می شوند؟

101
4

1  و 1)
4

1
1 و 24)4

41 و 3)4
4 و 44)4

خازن تختی را پس از شارژ از مولد جدا می کنیم و فاصله بین صفحات آن  را 3 برابر می کنیم. با اعمال این تغ�رات . . . 11

1ظرفیت خازن و بزرگی میدان الکتریکی یکنواخت بین صفحات خازن  برابر  می  شوند.1)
3

1ظرفیت خازن و انرژی ذخیره شده در خازن  برابر می شوند.2)
3

انرژی ذخیره شده در خازن 3 برابر می شود و بزرگی میدان الکتریکی یکنواخت بین صفحات خازن تغ�ر نمی کند.3)

1بار ذخیره شده در خازن تغ�ری نمی کند و میدان الکتریکی یکنواخت بین صفحات خازن  برابر می شود.4)
3

از پایانه منفی به پایانه اختالف پتانسیل الکتریکی پایانه های باتری خودرویی برابر با 12V می باشد. اگر در مدت  بار الکتریکی 

مثبت باتری جابه جا شود، انرژی پتانسیل الکتریکی آن چقدر و چگونه تغ�ر می کند؟

1220s−30C

720j افزایش می یابد.720j(4 کاهش می یابد.360j(3 افزایش می یابد.360j(2 کاهش می یابد.1)



مطابق شکل زیر بار الکتریکی  را در یک میدان الکتریکی یکنواخت از نقطه  تا نقطه  جابه جا می کنیم. به ترتیب از راست به چپ

،  و  انرژی پتانسیل الکتریکی بار  چگونه تغ�ر می کند؟ در مسیرهای 

13q < 0AD

ABBCCDq

همواره کاهش می یابد.1)

همواره افزایش می یابد.2)

کاهش می  یابد، ثابت می ماند و سپس افزایش می یابد.3)

افزایش می یابد، ثابت می ماند و سپس کاهش می یابد.4)

در شکل زیر، بار الکتریکی مثبت از نقطه ی A تا نقطه ی B جابه جا می شود. کدام گزینه رابطه ی انرژی پتانسیل الکتریکی، میدان الکتریکی

و پتانسیل الکتریکی بار در نقاط A و B را به ترتیب از راست به چپ به درستی نشان می دهد؟
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(1> , > , >VA VB E A E B UA UB

(2> , = , >VA VB E A E B UA UB

(3< , = , <VA VB E A E B UA UB

(4< , > , <VA VB E A E B UA UB

با افزایش اختالف پتانسیل بین دو صفحه خازنی از 15V به 22V، بار الکتریکی ذخیره شده در خازن به مقدار  نسبت به قبل

افزایش می یابد. ظرفیت خازن چند میکروفاراد است؟

15140 μC

(10/05(220(340(410

اختالف پتانسیل بین دو صفحه خازنی را از   به  افزایش می دهیم. اگر با این عمل  انرژی بر انرژی ذخیره شده در خازن

افزوده شود، ظرفیت خازن چند میکروفاراد است؟

1610V20V300μJ

(11(22(33(44

بار الکتریکی 2+ میکروکولنی از نقطه A به پتانسیل الکتریکی  به نقطه B با پتانسیل الکتریکی منتقل می شود. اگر در این

جابه جایی کار نیروی میدان روی بار 10 میکروژول باشد،  چند ولت است؟

17VA= +5VVB

VA

410)10-3)28)صفر1)

مطابق شکل مقابل، دو صفحۀ رسانای موازی بزرگ و باردار در فاصلۀ 10 سانتی متری از هم قرار دارند و بین آن ها یک میدان الکتریکی

یکنواخت ایجاد شده است. اگر بزرگی نیروی الکتریکی وارد بر الکترون بین دو صفحه برابر با  باشد، اندازه اختالف پتانسیل

الکتریکی بین دو صفحه چند ولت است؟ 
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3/2 × N10 −15

(e = 1/6 × C)10 −19

(14000(22200

(32000(41000



 A از q رها می شود. در جابه جایی بار A بار الکتریکی  مطابق شکل در یک میدان الکتریکی یکنواخت به بزرگی  در نقطه

تا B، انرژی جنبشی بار، 8 میلی ژول افزایش می یابد.  چند کیلوولت است؟ (از نیروی وزن وارد بر آن صرف نظر کنید.)

 

 

19q = −4μC10 5 V
m

−VB VA

(12

(2-2

(3200

(4-200

مطابق شکل زیر، دو صفحه رسانا با بارهای هم اندازه و ناهم نام در فاصله 5cm از یک دیگر قرار گرفته اند و میدان الکتریکی یکنواخت 

 به بزرگی  بین دو صفحه ایجاد شده است. اگر پروتونی را از کنار صفحه با بار مثبت رها کنیم. تندی آن هنگامی که به صفحه با بار

منفی می رسد، چند متر بر ثانیه است؟ (از نیروی وزن وارد بر ذره صرف نظر کنید و بار پروتون را،   و جرم پروتون را، 

  در نظر بگیرید.)

20E
→

10 kN
C

= 1/6 × Cep 10 −19

= 2 × kgmP 10 −27

(12 × 10 5

(22 ×2–√ 10 5

(34 × 10 5

(44 ×2–√ 10 5

ذره ای با بار الکتریکی  در یک مدار از پایانه A به پایانه B یک باتری منتقل شده و طی این انتقال انرژی پتانسیل الکتریکی

ذره به اندازه  افزایش می یابد. اگر پتانسیل پایانه A برابر  باشد، پتانسیل و نوع پایانه B کدام است؟

21q = 200 μC

2 mJ20 V

10 - پایانه مثبت1) V(210 - پایانه منفی V

30 - پایانه مثبت3) V(430 - پایانه منفی V

خازن تختی که فضای بین صفحات آن هواست به باتری متصل و ُپر شده است و انرژی آن در این حالت  می باشد. اگر بدون جداکردن

آن از باتری، فضای بین صفحات خازن را با ماده ای با ثابت دی الکتریک  به طور کامل ُپر کنیم، انرژی الکتریکی ذخیره شده در خازن 

می شود ولی اگر خازن را ابتدا از باتری جدا کنیم و سپس فضای بین صفحات آن را با ماده ای با ثابت دی الکتریک  به طور کامل ُپر کنیم،

انرژی ذخیره شده در آن  می شود. حاصل  کدام است؟ 

22U

κU‘

κ

U‘‘U‘‘
U‘

(11
κ(2κ

(3κ2(41
κ 2

خازنی تخت با دی الکتریک هوا به منبع برق 200 ولت متصل است و در آن  1/8J انرژی الکتریکی ذخیره می شود. اگر عایقی با ثابت

دی الکتریک  را به طور کامل وارد فضای بین صفحات این خازن کنیم، بار الکتریکی ذخیره شده در خازن چند میلی کولن می شود؟

23

κ = 2

(136(272(3360(4720



مساحت هر یک از صفحه های خازن تختی،  و فاصله بین دو صفحه آن از هم،  است. با عایقی با ثابت دی الکتریک 5،

فضای بین دو صفحه را به طور کامل ُپر کرده و خازن را به اختالف پتانسیل الکتریکی  وصل می کنیم. چند میلی ژول انرژی الکتریکی

در خازن ذخیره می شود؟ 

241 m20/5 mm

200 V

( = 9 × )ε0 10 −12 F
m

(10/9(218(39(41/8

،  و  و یک مولد با نیروی محرکه  در اختیار داریم. با اتصال مناسب خازن ها، سه خازن با ظرفیت های 

کم ترین انرژی ذخیره شده در مجموعه آن ها چند ژول است؟

25= 1μFC3= 2μFC2= 2μFC110V

(125 × 10 −6(25 × 10 −5(310 −4(42 × 10 −4

فاصله صفحات خازن تختی را نصف و ولتاژ متصل به آن را 4 برابر می کنیم. بار روی صفحات خازن و انرژی ذخیره شده در آن به ترتیب از

راست به چپ چند برابر می شود؟

26

(132 ، 2(28 ، 2 (332 ، 8(48 ، 8

خازنی با دی الکتریک هوا از دو صفحه رسانای موازی هر یک به مساحت  و به فاصله  از هم تشکیل شده است و اختالف

پتانسیل دو سر آن 600 ولت است. ظرفیت خازن بر حسب فاراد و بار خازن بر حسب کولن به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

2740 cm21 mm

( = 9 × )ε0 10 −12 C 2

N.m2

(1 ،3/6 × 10 −112/16 × 10 −8(2 ،2/16 × 10 −83/6 × 10 −11

(3 ،3/6 × 10 −102/16 × 10 −9(4 ،2/16 × 10 −93/6 × 10 −10

فاصله  بین صفحات یک خازن تخت، با هوا پر شده است. اگر فاصله  بین صفحات خازن را 6 میلی متر افزایش داده و آن  را به طور کامل

با دی الکتریک میکا ُپر کنیم، ظرفیت خازن 3 برابر ظرفیت اولیه می شود. فاصله  اولیه  صفحات خازن چند میلی متر بوده است؟ (5= میکا

(k

28

(14/5(26(37/5(49

در یک میدان الکتریکی یکنواخت، بار الکتریکی  از نقطۀ A با پتانسیل الکتریکی  به نقطۀ B منتقل می شود. اگر در این

جابه جایی کار نیروی میدان الکتریکی بر روی بار برابر با  باشد، پتانسیل الکتریکی نقطۀ B چند ولت است؟

29+4 μC4 V

8 μJ

(12(24(3-2(4-4

اگر اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو صفحة یک خازن  میکروفارادی، یک ولت تغ�ر کند، تعداد الکترون های هر صفحه، چقدر تغ�ر

می کند؟ 

308

(e = 1/6 × C)10 −19

(15 × 10 19(22 × 10 19(35 × 10 13(42 × 10 13



40Vدر شکل زیر، نمودار بار الکتریکی ذخیره شده در یک خازن بر حسب اختالف پتانسیل دو سر آن نشان داده شده است. به ازای ولتاژ

چند میکروژول انرژی الکتریکی در این خازن ذخیره می شود؟ (فرض کنید پدیده فروشکست رخ نمی دهد.)

 

 

 

31

(15

(232

(380

(4200

در یک میدان الکتریکی یکنواخت، بار الکتریکی  از نقطۀ A با پتانسیل الکتریکی 4V به نقطۀ B منتقل می شود. اگر در این

جابه جایی کار نیروی میدان الکتریکی بر روی بار برابر با  باشد، پتانسیل الکتریکی نقطۀ B چند ولت است؟

32+4 μC

8 μJ

(12(24(3-2(4-4

دو کره رسانا و مشابه A و B بر روی پایه های عایقی قرار دارند. کره A بدون بار و کره B دارای بار الکتریکی است. دو کره را با هم تماس

می دهیم و طی این تماس  الکترون از کره A به کره B منتقل می شود. بار کره B قبل از تماس چند میکروکولن بوده است؟  

33

3 × 10 14

(e = 1/6 × C)10 −19

(1-48(296(348(4-96

برای آن که یک باتری 3 ولتی بتواند   بار الکتریکی را در یک مدار از پتانسیل الکتریکی منفی تا پتانسیل الکتریکی مثبت جابه جا

کند، باید چند میلی ژول کار بر روی آن انجام دهد؟ (پتانسیل دو سر باتری ثابت فرض شود.)

3430μC

(19 × 10 −2(29 × 10 −5(390(49 × 10 4

خازن تختی با عایقی به ضریب دی الکتریک 2 دارای ظرفیت   به اختالف پتانسیل ثابت 200 ولت وصل است. اگر در این

وضعیت عایق از بین دو صفحه ی خازن خارج شود، ظرفیت و بار الکتریکی ذخیره شده در خازن به ترتیب مطابق کدام گزینه

می شود؟         

354 × μF10 −2

(14μC , 2 × μF10 −2(24μC , 4 × μF10 −2

(38μC , 4 × μF10 −2(48μC , 2 × μF10 −2

در یک میدان الکتریکی، بار الکتریکی نقطه ای  از نقطه A تا نقطه B جابه جا می شود. اگر انرژی پتانسیل الکتریکی آن در نقاط

A و B به ترتیب برابر با  و  باشد، اختالف پتانسیل الکتریکی این دو نقطه  چند ولت

است؟

36q = +2 μC

= −4 × JUA 10 −5= 5 × JUB 10 −5( − )VB VA

(1-45(245(35(4-5



، بار  از نقاط A،  ،  و D عبور می کند. اگر اختالف پتانسیل در شکل مقابل و در میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی 

الکتریکی نقاط B و D برابر با 200 ولت باشد، اختالف پتانسیل نقاط A و D چند برابر اختالف پتانسیل نقاط A و C است؟

372 × 10 3 N
C

4μCBC

(11(22

(31/5(43

خازنی با دی الکتریک هوا از دو صفحة رسانای موازی هر یک به مساحت  و به فاصلة  از هم تشکیل شده است و اختالف

پتانسیل دو سر آن 600 ولت است. ظرفیت خازن بر حسب فاراد و بار خازن بر حسب کولن به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

3840 cm21 mm

( = 9 × )ε0 10 −12 C 2

N.m2

(1, 3/6 × 10 −112/16 × 10 −8(2 , 2/16 × 10 −83/6 × 10 −11

(3 ,3/6 × 10 −102/16 × 10 −9(4, 2/16 × 10 −93/6 × 10 −10

فاصله دو صفحه خازنی 5/4cm است و فضای بین آن ها از دی الکتریکی با ثابت 2/7 به طور کامل ُپر شده است. اگر د ی الکتریک بین دو

صفحه را خارج کنیم، فاصله دو صفحه را چگونه تغ�ر دهیم تا ظرفیت خازن تغ�ر نکند؟

39

2cm، افزایش دهیم.2cm(2 ، کاهش دهیم.1)

3/4cm، افزایش دهیم.3/4cm(4، کاهش دهیم.3)

40 کدام یک از گزاره های زیر نادرست می باشد؟

انرژی پتانسیل الکتریکی بار منفی، در جابه جایی در جهت خطوط میدان الکتریکی افزایش می یابد.1)

انرژی پتانسیل الکتریکی بار مثبت، در جابه جایی در خالف جهت خطوط میدان الکتریکی افزایش می یابد.2)

تغ�رات انرژی پتانسیل الکتریکی دو بار مثبت و منفی هم اندازه در یک جابه جایی یکسان، در میدان الکتریکی، همواره قرینه یکدیگر است.3)

هرگونه جابه جایی بار الکتریکی در میدان الکتریکی یکنواخت، با تغ�ر انرژی پتانسیل الکتریکی همراه است.4)

، ذره بارداری در جهت خط های میدان از نقطه A تا نقطه B جابه جا می شود. اگر انرژی در یک میدان الکتریکی یکنواخت به بزرگی 

پتانسیل الکتریکی این ذره در نقاطA  و B به ترتیب برابر با  و  و فاصله A تا B برابر با 20cm باشد، بار الکتریکی این ذره بر

حسب میکروکولن کدام است؟

4110 5 N
C

0/4mJ0/6mJ

(1+0/01(2−0/01

(3+100(4−100



، با تندی  در نقطه A و در جهت خطوط یک میدان الکتریکی یکنواخت به بزرگی در شکل زیر ذره ای به جرم 1g دارای بار

 پرتاب می شود. در نقطه B در لحظه ای که ذره متوقف می شود، جهت میدان الکتریکی عوض شده و سپس ذره تا نقطه C جابه جا

می شود. اگر در نقطه C تندی ذره  باشد، فاصله AC بر حسب متر کدام است؟ 

 

42−3/2μC6–√ m
s

5000 N
C

2 13−−√ m
s(g = 10 )N

kg

(10/5

(21

(31/5

(42

60 درصد از بار الکتریکی یک خازن ُپرشده را تخلیه می کنیم. انرژی الکتریکی ذخیره شده در این خازن چند درصد کاهش می یابد؟ 43

(116(284(336(464

مطابق شکل زیر، بزرگی میدان الکتریکی یکنواخت برابر با  می باشد. اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه A و B یعنی

 در فاصله 20 سانتی متری از هم چند ولت است؟

4410 3N
C

( − )VA VB

(1100(2100 3–√

(3-100(4−100 3–√

از نقطه ا ی به پتانسیل الکتریکی  به اندازه ی  در جهت خط های میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی  جابه جا

می شویم. پتانسیل الکتریکی در نقطه ی جدید بر حسب ولت کدام است؟

45= 100 VV125 cm700 N
C

(175(2100

(3-100(4-75

یک ذره باردار به جرم  و بار الکتریکی  مطابق شکل در داخل میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی  بین 2 صفحه رسانا و

موازی در نقطه B رها می شود. تندی این ذره در نقطه A چند متربرثانیه است؟ 

 

460/2 g50 μC100 N
C

(g = 10 )N
kg

(14 3–√(24 0/3−−−√

(32 3–√(42 0/3−−−
√



در شکل زیر، یک ذره با بار  در میدان الکتریکی یکنواخت بین دو صفحه یک خازن تخت به ظرفیت  و متصل به باتری قرار

، دی الکتریک بین صفحات آن هواست و اندازه بار الکتریکی ذخیره شده بر داده می شود. فاصله بین دو صفحه خازن برابر با 

روی صفحات خازن  است. اگر نیروی الکتریکی وارد بر بار  از سوی میدان الکتریکی به سمت چپ و اندازه آن برابر با 

باشد، بار  چند میکروکولن است؟ 

47qC = 2 μF

d = 1 cm

20 μCq0/01 N

q

(11

(2-1

(310

(4-10

در میدان الکتریکی یکنواخت شکل زیر، اندازه ی اختالف پتانسیل بین دو نقطه ی A و B برابر با 120V است. با حرکت از نقطه ی A تا

نقطه ی B، انرژی پتانسیل الکتریکی بار  چند میلی  ژول تغ�ر می کند؟ (از نیروی وزن وارد بر ذره صرف نظر شود.)

48

q = −4μC

(148 × 10 −2(2−48 × 10 −2

(330 × 10 9(4−30 × 10 9

در خازنی تخت که دی الکتریک آن هواست، مساحت هر کدام از صفحات آن برابر با  و فاصله آن ها از یک دیگر  است، بار

الکتریکی Q را ذخیره کرده ایم. اگر یک ذره باردار به جرم  و بار الکتریکی  را از مجاورت صفحه مثبت این خازن رها

سازیم، این ذره با تندی  به صفحه مقابل می رسد. مقدار بار ذخیره شده در خازن  چند میلی کولن است؟ (از نیروی وزن و هر

گونه اتالف انرژی صرف نظر شود و )

4940 cm24 cm

20 mgq = +10 μC

50 km
s(Q)

= 8/8 ×ε0 10 −12 F
m

(11/2(20/22

(32/2(422

دو بار الکتریکی نقطه ای هم اندازه و ناهم نام و  در دو سر یک پاره خط واقع شده اند. کار میدان الکتریکی برایند حاصل از دو بار در

جابه جایی یک بار نقطه ای منفی از نقطة   تا نقطة  روی عمودمنصف این پاره خط، کدام است؟

50+q−q

AB

(1W < 0

(2W > 0

(3W = 0

ABبسته به فاصلة نقاط  و  از وسط پاره خط، هر سه حالت ممکن است.4)



صفحه های خازن تختی را که ضریب دی الکتریک عایق  بین آن  و فاصله بین صفحات آن  است، به اختالف پتانسیل

الکتریکی متصل می کنیم. اگر در همین حالت، دی الکتریک بین صفحات خازن را بیرون بیاوریم، فاصله بین دو صفحه را چگونه

تغ�ر دهیم تا انرژی الکتریکی ذخیره شده در خازن تغ�ر نکند؟

512/14/2mm

220V

2/2mm افزایش دهیم.2/2mm(2 کاهش دهیم.1)

1/7mm افزایش دهیم.1/7mm(4 کاهش دهیم.3)

مطابق شکل زیر، پروتونی به جرم  و بار الکتریکی  با تندی  از نقطه  به صورت افقی در فضای

بین دو صفحه باردار  و  با اختالف پتانسیل 400V پرتاب می شود. در این صورت پروتون با تندی . . . . . . . . . .  به صفحه . . . . . . .

. .  برخورد می کند. (از اثر نیروی گرانش و اصطکاک صرف نظر شود.)

 

521/6 × mg10 −211/6 × μC10 −13v = 100 m
sA

MN

(1 ، vMبیش تر از 

(2، vNبیش تر از 

(3 ، vMکم تر از 

(4 ، vNکم تر از 

مطابق شکل زیر، ذره ای با بار الکتریکی  و جرم  با تندی  در یک میدان الکتریکی یکنواخت به

بزرگی  در جهت نشان داده شده از نقطه A  پرتاب می شود. تندی ذره هنگامی که به صفحه مقابل می رسد، چند متر بر

ثانیه است؟ (از نیروی وزن وارد بر ذره صرف نظر شود.)

 

53q = 1/6 × C10 −8m = 1/6 × kg10 −410 m
s

E = 5 × 10 4 N
C

(19

(211

(320

(421

در یک میدان الکتریکی بار  از نقطه ی A به نقطه ی B جابه جا می شود. اگر انرژی پتانسیل الکتریکی آن در نقاط A و B به

ترتیب برابر  و  باشد،  چند ولت است؟

54q = +2μC

−4 × J10 −55 × J10 −5( − )VB VA

(1-45(245(35(4-5



مطابق شکل زیر، ذره ای به جرم  و بار الکتریکی  را در میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی  از نقطه  بدون تندی

اولیه رها می کنیم. تندی این ذره در نقطه ی  به چند  می رسد؟ (از اثر گرانشی و اتالف انرژی صرف نظر کنید.)

550/1 gq = +5 μC100 N
C

A

Bm
s

= 100∣
∣
∣E
→∣

∣
∣ N

C

(12√
2(22–√

(35 2–√(410 2–√

پروتونی در یک میدان الکتریکی یکنواخت از نقطه A با پتانسیل الکتریکی   رها می شود و در نقطه B تندی آن به

  می رسد. با صرف نظر از مقاومت هوا و نیروی وزن پروتون، پتانسیل الکتریکی نقطه B چند ولت است؟             

                                                        

56= 50 VVA

6 × 10 4 m
s

( = 1/6 × kg , e = 1/6 × C)mp 10 −27 10 −19

(118(232(368(486

اختالف پتانسیل بین دو صفحه یک خازن تخت را از 48 ولت به 32 ولت کاهش می دهیم. اگر با این کار 12 میکروکولن از بار الکتریکی

ذخیره شده در خازن کم شود، ظرفیت خازن چند میکروفاراد است؟

57

(11(20/75(31/25(40/8

در مدار روبه رو فضای بین صفحه های خازن ها با دی الکتریک به قدرت  ُپر شده است و خازن ها مشابه هستند. اگر فاصله بین

صفحات همه خازن ها  باشد، بیشینه اختالف پتانسیلی که می توان به دو سر مدار متصل کرد تا هیچ یک ازخازن ها دچار

فروریزش الکتریکی نشوند، چند ولت است؟

584 kV
mm

0/1mm

(1400

(2600

(3800

(4900

از نقطه ای با پتانسیل الکتریکی  به اندازه  در جهت خط های میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی  جابه جا می شویم.

پتانسیل الکتریکی در نقطه جدید چند ولت است؟

59150V25cm800 N
C

(150(2150(3-150(4-50

خازنی تخت با دی الکتریک هوا به منبعی با اختالف پتانسیل 200 ولت متصل است و در آن  انرژی الکتریکی ذخیره شده است. اگر

عایقی با ثابت دی الکتریک  را به طور کامل وارد فضای بین صفحات کنیم، بار الکتریکی ذخیره شده در خازن چند میلی کولن

می شود؟

601/8 J

k = 2

(136(272

(3360(4720



یک باتری 24 ولتی در اختیار داریم. اگر پتانسیل الکتریکی پایانه منفی را 32-  ولت فرض کنیم، پتانسیل الکتریکی پایانه مثبت آن  و

اگر پتانسیل الکتریکی پایانه مثبت را مرجع پتانسیل فرض کنیم، پتانسیل الکتریکی پایانه منفی آن  خواهد شد. حاصل  کدام

است؟

61V1

V2
V2

V1

(13(213
6(3-3(4- 13

6

پروتونی در یک میدان الکتریکی یکنواخت از نقطه  با پتانسیل الکتریکی  رها می شود و در نقطه  تندی آن به 

می رسد. با صرف نظر از مقاومت هوا و نیروی وزن پروتون، پتانسیل الکتریکی نقطه  چند ولت است؟

62A= 50 VVAB6 × 10 4 m
s

B

( = 1/6 × kg , e = 1/6 × C)mp 10 −27 10 −19

(118(232(368(486

فاصله ی بین صفحات خازن تختی به ظرفیت 4 میکروفاراد با یک دی الکتریک به ضخامت 2 میلی متر به طور کامل ُپر شده است. اگر

حداکثر انرژی ذخیره  شده ی قابل تحمل توسط خازن 18 ژول باشد، قدرت دی الکتریک خازن در  برابر با کدام گزینه است؟

63

SI

(16(26 × 10 6

(31/5 × 10 6(41/5

مطابق شکل زیر، ذره ای با بار  و جرم  در نقطة A در میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی  رها می شود. تندی

این ذره در نقطة B چند متر بر ثانیه است؟ (از اتالف انرژی صرف نظر شود.)

64q = 1 mCm = 1 gE = 10 N
C

(14

(22

(32–√

(42 2–√

، مطابق شکل، یک پروتون در نقطه A با تندی  متر بر ثانیه در خالف جهت خطوط میدان الکتریکی یکنواخت به بزرگی 

،  و از نیروی وزن پرتاب می شود. پس از چند میلی متر جابه جایی این پروتون متوقف می شود؟ (

پروتون و مقاومت هوا چشم پوشی شود.)

 

 

 

6510 52000N/C

e = 1/6 × C10 −19= 1/6 × kgmp 10 −27

(125

(22/5

(350

(45



گلوله ای به جرم g10 مطابق شکل در میدان الکتریکی یکنواخت قائمی به شدت  با تندی ثابت از نقطه ی A به پتانسیل 100 ولت به

نقطه ی  به پتانسیل 300 ولت می رود. ارتفاع B از سطح نقطه ی A چند سانتی متر و اندازه ی بار گلوله چند میکروکولن است؟ 

 

665000 N
C

B(g = 10 )N
kg

1 و 120)

4 و 220)

4 و 340)

1 و 440)

مطابق شکل زیر، بار نقطه ای  را در میدان الکتریکی یکنواخت  به بزرگی  با تندی ثابت  از نقطه  به نقطه 

انتقال می دهیم. در این جابه جایی کار نیروی خارجی روی بار چند میکروژول است؟ (از اثر نیروی وزن و اصطکاک صرف نظر کنید.)

67+100 nCE
→

4000 N
C

2 cm
sAB

(1+0/4

(2+40

(3−0/4

(4−40

 ، در شکل زیر، پتانسیل الکتریکی نقطه M برابر با 110V می باشد و خازن  در ابتدا بدون بار است. اگر کلید k را ببندیم بار خازن 

کاهش می یابد. ظرفیت خازن  چند میکروفاراد است؟

68C2C140μC

C1

(12

(23
4

(34
3

(41
2

، اختالف پتانسیل  برقرار است. بزرگی نیرویی که از طرف میدان الکتریکی بین بین دو صفحه ی رسانای موازی به فاصله ی 

دو صفحه بر الکترونی که در این فضا قرار دارد وارد می شود، چند نیوتون است؟ 

695 mm250 V

(e = 1/6 × C)10 −19

28)صفر1) × 10 −16

(35 × 10 −16(48 × 10 −15



ذره ای با بار  در میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی  رها شده و پس از مدتی تندی آن به  می رسد. چنانچه جرم

این ذره باردار 5 گرم باشد، جابه جایی ذره باردار در این مدت چند متر است؟ (از نیروی وزن و اصطکاک وارد بر ذره صرف نظر شود.)

70q = 1 mCE = 100 N
C

10 m
s

(11/5(20/5

(32/5(41

ذره ای با بار منفی که در میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی  قرار دارد را در راستای خطوط میدان به اندازۀ  جابه جا می کنیم.

اگر طی این جابه جایی انرژی پتانسیل الکتریکی این ذره زیاد شود، تغ�ر پتانسیل الکتریکی  در این جابه جایی چند ولت است؟

7150 N
C

20 cm

(ΔV )

(1+10(2+1000(3-10(4-1000

بار  از نزدیکی صفحه مثبت خازن تختی به ظرفیت  که به باتری متصل است تا نزدیکی صفحه دیگر آن  جابه جا می شود

و در این  جابه جایی اندازه کار میدان الکتریکی برابر با  می باشد. اگر پتانسیل الکتریکی پایانه مثبت باتری  باشد، به ترتیب از

راست به چپ، پتانسیل الکتریکی پایانه منفی آن چند ولت و اندازه بار الکتریکی ذخیره شده بر روی صفحات خازن چند میکروکولن

است؟ 

72+2 μCC = 1 μF

10 μJ+20 V

15- و 45)25- و 310)5 و 210)15 و 15)

در شکل مقابل یک صفحه خازن به زمین و صفحه دیگر آن به پتانسیل ثابت  متصل است و فاصله دو صفحه خازن C از یکدیگر

2mm می باشد. اگر فاصله دو صفحه را 1mm افزایش دهیم، تعداد .............. الکترون از .................... به .................... منتقل

می شوند. 

73−10V

(e = 1/6 × C)10 −19

6 ، زمین، خازن1) × 10 14

10 ، خازن، زمین2) 14

10 ، زمین، خازن3) 14

6 ، خازن، زمین4) × 10 14

در شکل (1) گلوله فلزی باردار A به جداره داخلی ظرف فلزی در بسته و در شکل (2) همان گلوله فلزی باردار A به جداره خارجی ظرف

فلزی در بسته تماس داده می شود. در مقایسه اندازه بار ظرف در شکل های (1) و (2) پس از تماس به ترتیب کدام گزینه صحیح است؟

(هر دو ظرف در ابتدا خنثی هستند.)
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(1= ≠ 0q1 q2

(2>q1 q2

(3>q2 q1

(4= = 0q1 q2



در خازنی تخت که دی الکتریک آن هواست، مساحت هر کدام از صفحات آن برابر با  و فاصلة آن ها از یک دیگر  است، بار

الکتریکی Q را ذخیره کرده ایم. اگر یک ذرة باردار به جرم  و بار الکتریکی   را از مجاورت صفحة مثبت این خازن رها

سازیم، این ذره با تندی  به صفحة مقابل می رسد. مقدار بار ذخیره شده در خازن  چند میلی کولن است؟ (از نیروی وزن و هر

( گونه اتالف انرژی صرف نظر شود و 

7540 cm24 cm

20 mgq = +10 μC

50 km
s(Q)

= 8/8 ×ε0 10 −12 F
m

(11/2(20/22(32/2(422

مطابق شکل زیر، خطوط میدان الکتریکی در صفحه ی قائم به صورت نیم دایره هایی با مرکز  رسم شده اند. اگر بار  را مطابق شکل از

نقطه ی  تا  جابه جا کنیم، کدام گزینه در مورد پتانسیل الکتریکی نقاط  و  و انرژی پتانسیل الکتریکی بار  در این دو نقطه صحیح

است؟

76Oq < 0

ABABq

VA< و 1) VB>UA UB(2      و <VA VB<UA UB

VA= و 3) VB=UA UB(4 و >VA VB<UA UB

 ذره ای با بار الکتریکی  و جرم  در یک میدان الکتریکی یکنواخت افقی از نقطه  A با پتانسیل الکتریکی  با

تندی اولیه   در راستای خطوط میدان الکتریکی پرتاب می شود. اگر در نقطه   B جهت حرکت ذره عوض شود  برابر با چند

ولت است؟ (از تاثیر نیروی گرانش بر ذره صرف نظر کنید.)

77q = −2mCm = 2mg= 30VVA

= 400v0
m
sVB

(1-50(2-80(3-30(4110

، ذره بارداری در جهت خط های میدان از نقطه A تا نقطه B جابه جا می شود. اگر انرژی در یک میدان الکتریکی یکنواخت به بزرگی 

پتانسیل الکتریکی این ذره در نقاطA  و B به ترتیب برابر با  و  و فاصله A تا B برابر با 20cm باشد، بار الکتریکی این ذره بر

حسب میکروکولن کدام است؟

7810 5 N
C

0/4mJ0/6mJ

(1+0/01(2-0/01(3+100(4-100

، با تندی  در نقطه A و در جهت خطوط یک میدان الکتریکی یکنواخت به بزرگی در شکل زیر ذره ای به جرم g1 دارای بار 

 پرتاب می شود. در نقطه B در لحظه ای که ذره متوقف می شود، جهت میدان الکتریکی عوض شده و سپس ذره تا نقطه C جابه جا

می شود. اگر در نقطه C تندی ذره  باشد، فاصله AC بر حسب متر کدام است؟ 

 

79−3/2μC6–√ m
s

5000 N
C

2 13−−√ m
s(g = 10 )N

kg

(10/5

(21

(31/5

(42



در شکل زیر، خازن بدون بار است و کلید k باز می باشد. با بستن کلید k پس از مدتی خازن شارژ (ُپر) شده است. اگر در این مدت انرژی

داده شده به مدار توسط باتری  و انرژی الکتریکی ذخیره شده در خازن   باشد، نسبت  کدام است؟
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U1U2
U2

U1

(11(22

(31
2(41

4

ذره ای با بار منفی که در میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی  قرار دارد را در راستای خطوط میدان به اندازۀ  جابه جا می کنیم.

اگر طی این جابه جایی انرژی پتانسیل الکتریکی این ذره زیاد شود، تغ�ر پتانسیل الکتریکی  در این جابه جایی چند ولت است؟

8150 N
C

20 cm

(ΔV )

(1+10(2+1000(3-10(4-1000

اگر اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر یک خازن را 3 برابر کنیم، بار الکتریکی ذخیره شده در آن  افزایش می یابد. بار اولیه ی خازن

چند نانوکولن بوده است؟ (در خازن پدیده ی فروشکست رخ نمی دهد.)

8220 nC

(15(210

(315(420

، بار  از نقاط C، B، A و D عبور می کند. اگر اختالف پتانسیل در شکل مقابل و در میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی 

الکتریکی نقاط  B و D برابر با 200 ولت باشد، اختالف پتانسیل نقاط A و D چند برابر اختالف پتانسیل نقاط A وC است؟

 

832 × 10 3 N
C

4μC

(11(22(31/5(43

مطابق شکل زیر، ذره ای با بار   و جرم 1/6g، در نقطه A با تندی   در جهت خطوط میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی

، پرتاب شده و در نقطه B متوقف می شود. فاصله میان نقطه A و B بر حسب میلی متر کدام است؟ (از مقاومت هوا چشم پوشی

کنید و  )

 

84q = −32μC1 m
s

3000 N
C

g = 10 N
kg

(110(2100

(30/01(40/1



در شکل زیر ذره ای به جرم 6g و بار الکتریکی q بین دو صفحه رسانای موازی در حال تعادل است. بار q چند میکروکولن است؟ 
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(g = 10 )N
kg

(160(230

(3-60(4-30

، صفحه  را دور در شکل زیر، بین دو صفحه موازی هوا است و نقطه  در 2 میلی متری صفحه  قرار دارد. اگر با ثابت ماندن صفحه 

، چگونه تغ�ر می کند؟ کنیم تا فاصله بین دو صفحه  شود، پتانسیل الکتریکی نقطه 

86PAAB

10 mmP

2 ولت افزایش می یابد.1)

4 ولت کاهش می یابد.2)

2 ولت کاهش می یابد.3)

4 ولت افزایش می یابد.4)

مطابق شکل زیر، ذره ای با بار  و جرم 1/6g، در نقطه A با تندی  در جهت خطوط میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی

، پرتاب شده و در نقطه B متوقف می شود. فاصله میان نقطه A و B بر حسب میلی متر کدام است؟ (از مقاومت هوا چشم پوشی

( کنید و 

 

87q = −32μC1 m
s

3000 N
C

g = 10 N
kg

(110

(2100

(30/01

(40/1



مطابق شکل زیر، دو صفحه رسانا با بارهای هم اندازه و ناهم نام در فاصله 5 سانتی متری از یک دیگر قرار گرفته اند و میدان الکتریکی

یکنواخت  به بزرگی بین دو صفحه ایجاد شده است. اگر پروتونی را از کنار صفحه با بار مثبت رها کنیم، تندی آن هنگامی که به

، جرم پروتون  و از نیروی وزن وارد صفحه با بار منفی می رسد، چند متر بر ثانیه است؟ (بار پروتون 

بر پروتون و اصطکاک صرف نظر شود.) 

88

E
→

10 kN
C

= 1/6 × Cep 10 −19= 2 × kgmP 10 −27

(12 × 10 5

(22 ×2–√ 10 5

(3 4 × 10 5

(44 ×2–√ 10 5

در شکل زیر، خط های میدان الکتریکی در اطراف دو بار هم اندازه ی  و  رسم شده است. کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟

( CD عمودمنصف خط واصل دو بار است.)

89q1q2

qعالمت بار  مثبت و عالمت بار  منفی می باشد.1)
1

q
2

وقتی از نقطه ی A به سمت نقطه ی B حرکت می کنیم، اندازه ی میدان الکتریکی ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.2)

با حرکت از نقطه ی C به سمت نقطه ی D، پتانسیل الکتریکی ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.3)

وقتی ذره ی باردار منفی از نقطه ی A به سمت نقطه ی B جابه جا شود، انرژی پتانسیل الکتریکی آن افزایش می یابد.4)

ذره ای با بار  در میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی  رها شده و پس از مدتی تندی آن به  می رسد. چنانچه جرم

این ذره باردار 5 گرم باشد، جابه جایی ذره باردار در این مدت چند متر است؟ (از نیروی وزن و اصطکاک وارد بر ذره صرف نظر شود.)

90q = 1 mCE = 100 N
C10 m

s

(11/5(20/5(32/5(41

B رها می شود. تندی این گلوله هنگامی که به نقطه A در شکل مقابل گلوله ای با بار الکتریکی  و جرم 2 میلی گرم از نقطه

می رسد، چند متر بر ثانیه است؟ (از نیروی وزن وارد بر گلوله و نیروهای اتالفی صرف نظر شود.)

91q = 1 μC

(125(225 × 10 3

(35(45 × 10 3



مطابق شکل زیر، میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی  رو به باال وجود دارد. اگر ذره ای با بار الکتریکی  و جرم 

 با تندی  از نقطۀ A رو به پا�ن پرتاب شود، تغ�رات انرژی جنبشی ذره چگونه است؟ 

920/8 N
C

+1/6 × C10 −19

kg10 −202 mm
s(g = 10 )N

kg

همواره کاهش می یابد.1)

همواره افزایش می یابد.2)

ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.3)

ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.4)

ذره ای با بار الکتریکی  در یک میدان الکتریکی از نقطه  ی  تا نقطه  ای با پتانسیل الکتریکی  ولت جابه جا می شود. اگر کار

میدان الکتریکی در این جابه جایی  ژول باشد، پتانسیل الکتریکی نقطه  ی  چند ولت است؟

93q = −3 μCA−50

−6 × 10 −5A

(170(230

(3-70(4-30

مطابق شکل زیر، پروتونی با تندی اولیه ی  در راستای افقی و درخالف جهت خط های میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی 

، پرتاب می شود. این ذره پس از طی چه مسافتی بر حسب متر برای اولین بار متوقف می شود؟ 

 و از نیروی وزن وارد بر پروتون صرف نظر کنید.)

94100 m
s4 N

C

= 1/6 × kg)mP 10 −27

= 1/6 × CqP 10 −19

(11/25 × 10 −3(21/25 × 10 −4

(31/25 × 10 −2(41/25 × 10 −5

 B رها می شود. تندی این گلوله هنگامی که به نقطة A در شکل مقابل گلوله ای با بار الکتریکی  و جرم 2 میلی گرم از نقطة

می رسد، چند متر بر ثانیه است؟ (از نیروی وزن وارد بر گلوله و نیروهای اتالفی صرف نظر شود.)

 

95q = 1 μC

(125(225 × 10 3

(35(45 × 10 3



در شکل زیر بار الکتریکی q را در میدان الکتریکی یکنواخت، یک بار از نقطه A تا نقطه B و بار دیگر از نقطه A تا نقطه C جابه جا می کنیم.

اگر  باشد،  کدام است؟ (U انرژی پتانسیل الکتریکی بار است.)

96

= 2 = 3UA UB UC
AB¯ ¯¯̄¯̄¯̄

AC¯ ¯¯̄¯̄¯̄

(16(23
2

(33–√(43 3–√

مطابق شکل زیر، ذره بارداری به جرم 4 میلی گرم و بار الکتریکی  بین دو صفحه موازی باردار که  بزرگی میدان الکتریکی بین صفحات

آن  است را در فاصله 4 سانتی متری صفحه پا�نی رها می کنیم. ذره با چه تندی ای برحسب  به صفحه پا�نی برخورد می کند؟

(از اتالف انرژی و نیروی وزن وارد بر ذره صرف نظر شود.) 

971 μC

200 N
C

cm
s

(1200(280

(312 5–√(420

بین صفحه های خازن تختی که مساحت هر صفحه آن  است، دی الکتریکی با ثابت  و ضخامت  قرار می دهیم و آن را به

اختالف پتانسیل  وصل می کنیم. پس از ُپر شدن خازن آن را از مولد جدا نموده و به یک خازن خالی با ظرفیت  وصل می کنیم.

بعد از تعادل، انرژی خازن خالی چند میکروژول می شود؟ 

980/4cm2101mm

5V2/4pF

( = 9 × )ε0 10 −12 C 2

N.m2

(14/8(210/8(310/8 × 10 −6(44/8 × 10 −6

  مطابق شکل زیر، ذره ای به جرم 0/2 میکروگرم دارای بار الکتریکی  می باشد و با سرعت اولیه افقی  از مقابل صفحه مثبت به

سمت صفحه منفی پرتاب می شود. اگر معادله پتانسیل الکتریکی نقاط بین دو صفحه در SI به صورت  باشد، این ذره در

فاصله چند متری از صفحه مثبت متوقف می شود؟ (x فاصله تا صفحه مثبت است و فاصله دو صفحه به اندازه کافی است و از نیروی

وزن وارد بر ذره صرف نظر کنید.)

99−3nC30 m
s

V = 100 − 2x

(130

(270

(315

(435



روی بادکنکی کروی به جرم 8 گرم، مجموعًا بار الکتریکی به صورت یکنواخت پخش کرده ایم و مطابق شکل آن  را در میدان

الکتریکی یکنواختی به بزرگی  رها می کنیم. پس از یک متر جابه جایی تندی این بادکنک به چند متر بر ثانیه می رسد؟ (از نیروی

( شناوری وارد بر بادکنک صرف نظر نما�د و

 

100−500nC

8000N/C

g = 10 N
kg

(1               21−−√(2   19−−√

(34 21−−√(44 19−−√

انرژی ذخیره شده درخازنی که به اختالف پتانسیل  وصل است، برابر با است. ظرفیت این خازن چند میکروفاراد است؟ 1011kVkW. h10 −6

(13/6(27/2(336(472

اگر بار  را بین دو صفحه رسانای باردار با بارهای هم اندازه و ناهم نام A و B رها کنیم، به سمت صفحۀ B حرکت می کند. جهت بردار

میدان الکتریکی بین دو صفحه و مقایسه پتانسیل الکتریکی نقاط C و D در کدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟

102q < 0

(1، ←<VD VC(2 ،  →>VD VC

(3 ، ←>VD VC(4 ،  →<VD VC

در شکل مقابل، دو صفحه رسانای موازی با بارهای الکتریکی هم اندازه و نا هم نام در فاصله 50 سانتی متری از هم قرار دارند. ذره ای با بار

الکتریکی  و جرم یک میلی گرم از مجاورت صفحه منفی و دور از لبه  های آن، با سرعت اولیه  در راستای قائم و رو به باال

پرتاب می شود. اگر اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو صفحه برابر با 100 ولت باشد، این ذره باردار حداکثر چند سانتی متر باال می رود؟ (از

نیروی گرانش و اصطکاک صرف نظر شود.)

103

+0/4μC8 m
s

(110(220(330(440

مطابق شکل، یک غبار که دارای بار الکتریکی مثبت  و جرم  است، در میدان الکتریکی یکنواخت  بین دو صفحه افقی از نقطه 

) تغ�ر جهت دهد و باز گردد، باید جهت میدان الکتریکی را وقتی که رها می شود. برای این که غبار در نقطه  ( به فاصله  از نقطه 

غبار در نقطه  قرار دارد برعکس کنیم. فاصله  چند متر است؟ (شتاب گرانش را  و اندازه میدان را  در نظر بگیرید، همه پارامترها

در واحد  هستند.)

104qmE
→

A

CdA

BAB¯ ¯¯̄¯̄¯̄gE

SI

(1(Eq−mg)d
2Eq

(22Eqd
(Eq+mg)

(3(Eq−mg)d
Eq

(4Eqd
2(Eq−mg)



مطابق شکل، الکترونی از مجاورت صفحه با بار منفی خازنی رها می شود و با تندی   به صفحه مقابل آن می رسد. اگر ظرفیت خازن

 باشد، بار الکتریکی ذخیره شده در این خازن چند میکروکولن است؟ (بار و جرم الکترون به ترتیب  و  در

نظر گرفته شود و از نیروی وزن وارد بر الکترون صرف نظر شود.)

 

10510 6 m
s

16μF1/6 × C10 −199/1 × kg10 −31

(11/6 × 10 −15

(24 91−−√

(391

(445/5

دو صفحه خازن تختی که دارای بار الکتریکی 13 میلی کولن است را به هم وصل می کنیم. در نتیجه جرقه ای زده می شود و انرژی در مدت

0/1 میلی ثانیه با توان 169 کیلووات آزاد می شود. ظرفیت این خازن چند میکروفاراد بوده است؟

106

(113(25(31/3(40/5

بین صفحات خازن تختی از کاغذ با قدرت دی الکتریک  استفاده کرده ایم. در چند مورد از موارد زیر، خازن دچار فروشکست

نمی شود؟

الف) ضخامت دی الکتریک  باشد و آن را به اختالف پتانسیل  وصل کنیم. 

ب) ضخامت دی الکتریک  باشد و آن را به اختالف پتانسیل  وصل کنیم. 

ج) ضخامت دی الکتریک  باشد و آن را به اختالف پتانسیل  وصل کنیم. 

10716 kV
mm

2 mm10 kV

2 mm20 kV

1/5 mm30 kV

21)صفر1)

(32(43

مطابق شکل زیر، ذره ای به جرم  و بار  را بین دو صفحه باردار قرار می دهیم و رها می کنیم. اگر اندازه میدان الکتریکی یکنواخت

بین دو صفحه  باشد، اندازه شتاب حرکت این ذره چند خواهد بود؟ 

 

1084g−2μC

8 × 10 3N
C

m
s2(g = 10 )N

kg

(18/5

(24

(314

(412



اندازه بار الکتریکی ذخیره شده بر روی صفحات خازن تختی به ظرفیت  که به باتری متصل است، برابر با  است و فاصله

بین صفحات آن  می باشد. اگر ذره ای با بار الکتریکی  را بین این دو صفحه قرار دهیم، بزرگی نیروی الکتریکی وارد بر آن چند

نیوتون می شود؟

109C = 1 μF20 μC

4 mm3 μC

(11/5 × 10 −5(25(31/5 × 10 −2(45 × 10 3


