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 : (شًد تًصیٍ می کتبةمجذد مطبلؼٍ  -ثرای َر یک حذاکثر سٍ جملٍ کبفی ثٍ وظر می رسذ) سًال مفًُمی -1

 خًرد؟  می کبریایه کمیت ثٍ درد چٍ کىیم؟  ظرفیت چیست؟ ثرای محبسجٍ ظرفیت ثیه دي َبدی چٍ می

 خبزن چیست؟

  آیب َر چٍ ثبر خبزن ثیشتر شًد اورشی آن ثیشتر کىذ؟  خبزن اورشی الکتریکی را در خًد رخیرٌ میآیب

 شًد؟ ثب چٍ وسجتی؟ می

 ؟ شًد حست میذان الکتریکی چگًوٍ ثیبن میثر در فضبی درين خبزن تریکی ایه اورشی الک حجمی چگبلی 

  ٍدارای ثبرَبی خبلص ( ارٌّ ي آچبر)دي جسم فلسی : کتبة  1مسئل.... 

است را ثب فرض ثبر    b ي  aَبی  فرمًل ظرفیت یک خبزن کريی را کٍ متشکل از دي پًستٍ فلسی ثٍ شؼبع -1

 :سپس. استخراج کىیم مسبيی ي مختلف الؼالمٍ ريی پًستٍ َب ي محبسجٍ میذان ي اختالف پتبوسیل

شؼبع زمیه ي ارتفبع یًوًسفر . )یًوًسفر را تخمیه ثسویم الیٍ وسجتبً رسبوبیظرفیت خبزن متشکل از زمیه ي . الف

کیلًيلت چقذر اورشی الکتریکی در  300ثب فرض اختالف پتبوسیل .( را از جستجً در مىبثغ استخراج می کىیم

 ایه خبزن ثسرگ رخیرٌ است؟

ثب کريی فرض کردن سلًل ظرفیت خبزن ثیه محیط رسبوبی درين ي . َب تقریجبُ وبرسبوب است غشبی سلًل. ة

ضریت دی الکتریک مبدٌ غشب )تخمیه ثسویم  کٍ غشب ثیه آن َب حبئل شذٌ است محیط رسبوبی ثیرين سلًل را

9rحذيدا مؼبدل است ثب  ی را َم می تًان شؼبع سلًل وًػ. وبوًمتر است 5/5ي ضخبمت غشب وسدیک ثٍ    

میلی يلت، سلًل چٍ میسان تًاوبیی کبر ثب اورشی رخیرٌ شذٌ در  ۰0ثب اختالف پتبوسیل  .(میکريمتر فرض ومًد 5

 ایه خبزن دارد؟

 ...َبی شکالت  راز خردٌ( : ادامٍ مسئلٍ اوفجبری) ۰0مسئلٍ  -2

 .از کتبة درسی را حل کىیم  ۷0ي  21ي  20َبی  مسئلٍ – 5تب  3

َبی مًازی ي  کتبة در مته فصل درست پس از تًضیح خبزنحل شذٌ  مسبلٍ ومًوٍمطبلؼٍ  21پیش از حل سًال 

 .شًد سری تًصیٍ می


