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 .کنید تعریف را زیر مفاهیم 1

 کولن قانون-الف

 الکتریکی میدان-ب

 الکتریکی بار سطحی چگالی-پ

 سوق سرعت-ت

2 

 .کنید کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای زیر های جمله در 2

 .شود می  ............. دو آن بین الکتریکی شود،نیروی نصف ای ذره بار دو بین فاصله اگر-الف

 .شود می توزیع آنجا در و رود می آن  .............به رسانا جسم به شده داده الکتریکی بار تمام-ب

 .گذرد می  .............فقط نقطه هر از یعنی  .............قطع را یکدیگر الکتریکی میدان های خط-پ

 .گردد می برقرار  .............یک آن رسانا،درون یک سر دو در  .............اعمال با-ت

 .دارد( عکس)وارون نسبت آن  .............با فلزی رسانای یک الکتریکی مقاومت-ث
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 57.1 .بنویسید را تخت خازن ظرفیت بر مؤثر عامل سه 3

 1 .کنید مقایسه فلزی مخروط یک مختلف نقاط در را الکتریکی بار توزیع آزمایش یک طرح با 4

 کنید انبی دلیل ذکر با.دهیم می قرار خازن صفحات بین الکتریک دی یک سپس.کنیم می جدا آن مولد،از یک توسط شدن پر از بعد را خازنی 1

 کنند؟ می تغییری چه آن در شده ذخیره انرژی و آن سر دو پتانسیل خازن،اختالف الکتریکی،ظرفیت بار که

1 

  .اند شده ثابت الزاویه قائم مثلث یک رأس سه در باردار ذره سه شکل مطابق 6

 .آورید بدست یکه های بردار حسب بر را 𝑞1 بار بر وارد برآیند خالص نیروی-الف

 .دهید نشان شکل رسم با را 𝑞1 بار بر وارد نیروی جهت-ب

(𝑘 = 9 × 159 𝑁.𝑚2

𝐶2) 

2 

𝑞 الکتریکی بار . = −2𝜇𝐶 الکتریکی پتانسیل با ای نقطه از 𝑉1 = −25𝑉 الکتریکی پتانسیل با ای نقطه تا𝑉2 = 45𝑉  جابجا آزادانه  

 : شود می

 کند؟ می تغییر چگونه و اندازه چه 𝑞 بار الکتریکی پتانسیل انرژی-الف

 گردد؟ می تبدیل ای انرژی نوع چه به 𝑞 بار پتانسیل انرژی،انرژی پایستگی قانون به توجه با-ب
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 ذکر شود،با ساخته تخت خازن یک تا چسبانیم می روبرو جدول های الکتریک دی از یکی از ای الیه طرف دو به را مسی تختی  صفحه دو 8

 کنیم؟ استفاده الکتریک دی کدام از ظرفیت بیشترین آوردن دست به برای کنید مشخص دلیل

 

 ضخامت دی الکتریک الکتریک ثابت دی نام دی الکتریک

A 3 574  میلی متر 

B 1 1 میلی متر 

C 4 15 میلی متر 

D 2 571 میلی متر  

1 

𝑘ثابت با الکتریک دی یک اگر.است2𝑚𝑚  هم از 𝑐𝑚2 15 مساحت به خازن یکی  صفحه دوی  فاصله 9 =  و گیرد قرار آن صفحات بین  2

𝜀5)است؟ چقدر آن در شده ذخیره انرژی و خازن الکتریکی بار خازن، کنیم،ظرفیت وصل ولتی 15 مولد به = 9 × 15−12 𝐶2

𝑁.𝑚2) 

17.1 

𝑞1 بار دو 15 = 2𝜇𝐶  و𝑞2 = 8𝜇𝐶 ای فاصله چه در بار دو این از حاصل الکتریکی میدان دارند قرار یکدیگر از متری سانتی 35 ی فاصله در 

 شد؟ خواهد صفر، 𝑞1 بار از

1 

 1 (مورد چهار)دارد؟ بستگی هایی عامل چه به فلزی رساناهای مقاومت 11

 .کند می عبور آمپر 574 شدت به جریانی ثانیه 2 مدت در رسانا یک از 12

 است؟ کولن چند رسانا از عبوری الکتریکی بار-الف

𝑒) .آورید بدست را عبوری های الکترون تعداد-ب = 1.6 × 15−19𝐶) 

1 

,a کدهای روبرو مقاومت در 13 b, c شود؟ اُهم 2655 آن مقاومت تا باشد چه 

 (2=و قرمز 6=)آبی

57.1 

 است؟ بیشتر یک کدام مقاومت که کنید بیان دلیل ذکر با.است شده رسم B و A مقاومت دو پتانسیل اختالف_جریان شدت نمودار 14
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 .کنید محاسبه را آن ی ویژه مقاومت دمایی ضریب.است 25.2𝞨 برابر951𝐶  دمای در و25𝞨  برابر 151𝐶 دمای در سیمی مقاومت 11

 

57.1 

V نمودار 16 − I است شکل به مولد یک سر دو. 

 .آورید بدست را آن درونی مقاومت و مولد محرکه نیروی
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 :روبرو مدار در .1

𝑉𝐴-الف − 𝑉𝐵 =?  

 ژول چند ثانیه 15 مدت در 𝑅1 مقاومت در شده مصرف انرژی-ب

 است؟

 است؟ وات چند 𝜀2 مولد شده تلف توان-پ
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 موفق و مؤید باشید 
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