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  سوال و پاسخ                                                                    ردیف
  ه که منشا الکتریکی دارند را نام ببرید ؟ددیچند پ  1

  پاسخ :
 همچنین و اعصاب دستگاه در عصبی هاي پیام تا دهد، می پیوند هم به مولکول شکل به را ها اتم آنچه از کوچک، یپالم درخشش تا گرفته آذرخش از

 ما، اطراف هاي وسیله از بسیاري و دیوار از مارمولک یک رفتن باال حتی و ظروف بر سلوفان نوار چسبیدن قابلیت مانند دیگر هاي پدیده از بسیاري
  .دارند الکتریکی منشأ همگی

  فیزیک الکتریسیته اولین بار در کجا مورد توجه قرار گرفت ؟ واژه الکتریسیته از چه واژه اي گرفته شده است ؟مبانی   2
  پاسخ :
 مالش پشمی پارچۀ با کهربا از اي قطعه اگر دریافتند که گرفت قرار قدیم یونان فیلسوفان توجه مورد بار نخستین ها پدیده این با مرتبط فیزیکی مبانی
 نیروي یک از ناشی کشش این دانیم می امروز. شوند می کشیده کهربا سوي به ها خرده آن گردد، نزدیک کاه هاي خرده به سپس و شود داده

 .کهرباست معناي به که است شده گرفته الکترون یونانی واژة از الکتریسیته واژة واقع در. است الکتریکی
  

  دو مثال براي الکتریسیتۀ ساکن که در اطرافتان اتفاق می افتد را بنویسید   3
  پاسخ : 

 عمال بگیریم، دست با را در فلزي دستگیرة  رویم، می راه فرشی روي بر قدم چند اینکه از پس ای کنیم، می خارج تن از را بافتنی هاي لباس وقتی
  .کنیم می حس الکتریکی شوك یک صورت به را الکتریسیته وجود
 عمال بگیریم، دست با را در فلزي دستگیرة  رویم، می راه فرشی روي بر قدم چند اینکه از پس ای کنیم، می خارج تن از را بافتنی هاي لباس وقتی
  .کنیم می حس الکتریکی شوك یک صورت به را الکتریسیته وجود

  
  منظور از الکتروستاتیک چیست ؟  4

  پاسخ :
 دورة الکتریسیتۀ مطالب یادآوري ضمن و گویند می) الکتروستاتیک( ساکن الکتریسیتۀ آن به که پردازیم می ساکن بارهاي مطالعۀ به ،اول  فصل در

 میدان اي، ذره الکتریکی بار دو بین الکتریکی نیروي بر مؤثر عوامل جسم، یک در الکتریکی بار ایجاد چگونگی از تري دقیق جزئیات به متوسطه، اول
 .پردازیم می ها خازن کاربرد و رسانا جسم یک در بار توزیع الکتریکی، پتانسیل اختالف و الکتریکی پتانسیل انرژي الکتریکی،

  
  چند نوع بار الکتریکی وجود دارد و چگونه نام گذاري می شود؟  5

  پاسخ :
) 3- 1 شکل( میشوند الکتریکی بار داراي آنها هردوي شوند، می داده مالش یکدیگر با جسم دو وقتی معموال که دیدید هشتم پایۀ تجربی علوم کتاب در
  ).4-1 شکل(کنند می وارد نیرو یکدیگر بر و
 بار و مثبت بار فرانکلین، بنیامین آمریکایی دانشمند توسط الکتریکی بار نوع دو این. دارد وجود الکتریکی بار نوع دو که گرفتیم نتیجه ها تجربه این از 
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 که دارد را مزیت این دیگر هاي نام جاي به جبري هاي عالمت از استفاده اما بنامد، نیز دیگري چیز هر را آنها توانست می او. شد گذاري نام منفی
 جسم آن بودن خنثی معناي به که شود می صفر جسم بارهاي جبري جمع باشد، داشته وجود مساوي مقدار به بار نوع دو این از جسم یک در وقتی
  .است

  

  
  
  

  نوع باري که در اثر مالش در اجسام پیدا می شود به چه عاملی بستگی دارد و به کمک چه وسیله اي می توان آن را تعیین کرد ؟  6
  پاسخ :

 یک بودن باردار دیدید خود هشتم پایۀ تجربی علوم کتاب در که همانطور. دارد بستگی آنها جنس به کنند، می پیدا مالش اثر بر جسم دو که باري نوع
 ).5 -1 شکل( کنیم تعیین) برقنما( الکتروسکوپ با توانیم می را آن بار نوع و جسم
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  چیست ؟،SI در الکتریکی بار یکاي  7
  پاسخ :
  .است) C( کولن ،SI در الکتریکی بار یکاي

  براي ده کولن و نانو کولن مثال بزنید   8
  پاسخ :
 زمین به C 10 مرتبۀ از باري نوعی، آذرخش یک در مثال. است بزرگی بار مقدار کولن یک کنید توجه. است) C( کولن ،SI در الکتریکی بار یکاي
 مالش در مثال، عنوان به. داریم سروکار) nC( کولن نانو و)  C ( کولن میکرومرتبۀ  از بارهایی با غالباً فصل این در رو، این از و شود می منتقل
 .است) nC( کولن نانو مرتبۀ از شده منتقل بارهاي سر، موهاي با پالستیکی شانۀ

 زمین به C 10 مرتبۀ از باري نوعی، آذرخش یک در مثال. است بزرگی بار مقدار کولن یک کنید توجه. است) C( کولن ،SI در الکتریکی بار یکاي
 مالش در مثال، عنوان به. داریم سروکار) nC( کولن نانو و)  C ( کولن میکرومرتبۀ  از بارهایی با غالباً فصل این در رو، این از و شود می منتقل
 .است) nC( کولن نانو مرتبۀ از شده منتقل بارهاي سر، موهاي با پالستیکی شانۀ

  
 میماند؟ باقی ثابت خود جاي در روکش دهید، می فشار ظرف لبههاي در را آن و کشید می غذا ظرف یک روي را پالستیکی روکش وقتی چرا  9

  پاسخ :
  در اثر مالش داراي بار هاي ناهنام شده و یکدیگر را جذب می کنند.

  جسم خنثی چیست و بار بنیادي چقدر است ؟  10
  اسخ :پ

 تجربه در. است صفر با برابر دقیقاً) خالص بار( بارها همۀ جبري جمع بنابراین،. است هسته پروتونهاي تعداد با برابر الکترونها تعداد خنثی، اتم یک در
 بار اندازة . شوند می منتقل دیگر جسم به جسمی از صرفاً بلکه روند، نمی بین از یا و شوند نمی تولید ها الکترون یکدیگر، به اجسام مالش مانند ییها

   با است برابر که گویند می) e نماد با( بنیادي بار را مقدار این. است پروتون مثبت بار اندازة با برابر دقیقاً الکترون منفی
                                                            / /19 191 60217653 10 1 60 10e C C      

  در اثر مالش در چه صورتی جسم داراي بار مثبت یا منفی می شود ؟  11
  پاسخ :

 یکه الکترون از دست م یو جسم خورد یبر هم م یتعادل بارها در اتم خنث یگر،د یجسم به جسم یکالکترون از  يدر هنگام مالش، با انتقال تعداد
فت یادر یکه الکترون اضاف یجسم ین،و همچن یگرددخالص آن مثبت م یکیشود و بار الکتر یآن م يکمتر از تعداد پروتونها یشتعداد الکترونها دهد،

  شود. یم یخالص آن منف یکیو بار الکتر یابد یم یونآن فز ياز پروتونها یشکند، الکترونها یم
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مالش  يبه معنا یونانیدر لغت  TribOS یک؛الکتر یبو(تر یمالش یسیتۀالکتر يسر جدولطرز استفاده از   12
  را توضیح دهید ؟ )است

  پاسخ :
موسوم به  یتوان براساس جدول یرا م یکدیگراز دست دادن الکترون دو جسم در تماس با  یابه دست آوردن 

-1)معلوم کرد (جدول استمالش  يبه معنا یونانیدر لغت  TribOS یک؛الکتر یبو(تر یمالش یسیتۀالکتر يسر
جدول در تماس با  یناگر دو ماده در ا یعنیدارند؛  یشتريب یتر، الکترون خواه یینجدول مواد پا ین). در ا1

شود. مثال اگر  یتر قرار دارد منتقل م یینکه پا اي ماده به جدول باالتر ةمادها از  الکترون یرند،قرار گ یکدیگر
  شوند. یبه تفلون منتقل م یلوناز نا ها کترونال یابد،مالش  یلونتفلون با نا

  
  
  
  
  

  پایستگی بار الکتریکی را تعریف کنیداصل   13
 یدهرگز امکان تول یمنتقل شود، ول یگربه جسم د یتواند از جسم یبار م یعنیثابت است؛  يدستگاه منزو یکدر  یکیالکتر بارهايۀ هم يمجموع جبر

  اصل را نقض نکرده است. ینا یشیآزما یچبار خالص وجود ندارد. تاکنون ه یک ينابود یا
  

  ید یکی را تعریف کنکوانتیده بودن بار الکتراصل   14
از دست بدهد، همواره بار  یاورد آالکترون به دست  یاگر جسم خنث یکدیگرمانند مالش اجسام به  ییبودن بار است. در تجربه ها یدهاصل، کوانت دومین
     است : e یادياز بار بن درستی مضرب جسم، ةمشاهده شد یکیالکتر
        )1 - 1  (                                                     , , , ,...0 1 2q ne n    
 یمتوان یمثال، ما نم يظرف است. برا یکدرون  يتعداد تخم مرغها یاکالس  یکتعداد دانش آموزان  یت،کم یکبودن  یدهمثال آشنا از کوانت یک
  .یمظرف داشته باش یکتخم مرغ در  12/4 یاکالس و  یکدانش آموز در  24/3
  

  ویژگی مهم بار الکتریکی را نام ببرید .سه   15
  :پاسخ 

https://konkur.info



                   5 
                                        @    

                       
 

  یعنی بوجود نمی آید و از بین نمی رود ( اصل پایستگی بار الکتریکی ) . ته استبار پایسی -1
  ار کوانتیده است . یعنی بار الکتریکی همواره مضرب درستی از بار پایه و بنیادي است.ب -2
  م به سرعت آن بستگی ندارد بار ناوردا است . یعنی بار الکتریکی جس -3

  کن را نام ببرید ؟در الکتریسیته سا اجسامبین تبادل بار هاي روش   16
  ه عبارتند از :کش در الکتریسیته ساکن معروف است روسه 

  اجسام به روش مالش تبادل بار بین -1
  مستقیم بین آنهابا تماس  بین اجسام تبادل بار  -2
  تبادل بار بین اجسام به روش القاي الکتریکی -3

1,دو کره رسانا ي داراي بار هاي اگر   17 2q q رخ می دهد؟ . بعد از تماس دهیم اسرا براي یک لحظه به هم تم  
  آنها بار مبادله شده و کره اي که سطح خارجی بزرگتري دارد بار بیشتري در سطح خارجی آن قرار می گیرد زیرا فضاي بیشتري داردبین 

1,داراي بار هاي  و مشابه دو کره رسانا ياگر   18 2q q رخ می دهد؟ . بعد از تماس دهیم اسرا براي یک لحظه به هم تم  

1سطح خارجی دو کره برابر است بار آنها برابر می شود و از رابطۀ زیر بدست می آید :      چون  2
1 2 2

q q
q q


    

  
  دار کردن یک جسم رسانا به روش القاي الکتریکی را تعریف کنید؟بار    19

  دار کردن یک جسم رسانا به کمک جسم بار دار بدون تماس بار 
ر دار ار ، بی شمار جسم رسانا را بااین روش میدان الکتریکی جسم بار دار عامل جا به جایی بار بوده و به این روش می توانیم توسط یک جسم بار ددر 

  کنیم بدون اینکه بار جسم ابتدایی تغییري کند
  الکتریکی را با ذکر یک مثال شرح دهیدالقاي   20
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  الکتریکی را تعریف کرده و چگونه است؟نیروي   21
  که بار هاي الکتریکی به هم وارد می کنند را نیروي الکتریکی می گویند نیرویی 

  دفع می کنند ) دو بار ناهمنام یکدیگر را می ربایند ( جذب می کنند ) _بار همنام یکدیگر را می رانند دو 
  ) یکدیگر را جذب می کنند در مورد بار آنها توضیح دهید.بدون آنکه به هم تماس هیم  ( جسم را به هم نزدیک می کنیمدو   22

  احتمال وجود دارد :دو 
  آنکه هر دو بار دار و داراي بار ناهمنام باشنداول 
  آنکه یکی بار دار و دیگري خنثی و بدون بار باشد دوم 
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23  

  
  

24  

  
  الکتروسکوپ را شرح دهیدساختمان   25

  
26  
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27  

  
  به کمک یک الکتروسکوپ می توان تشخیص داد جسم باردار است با بدون بار ؟چگونه   28

  
  کمک الکتروسکوپ چگونه می توان پی برد جسم رسانا است یا نارسانا؟به   29

یک سر جسم ورد نظر را در دست خود گرفته و سر دیگر اي ایجاد شود . سپس ی کنید تا بین تیغه و ورقۀ آن زاویه وسکوپ را بار دار مالکترابتدا :پاسخ 
  ر غیر این صورت جسم نارسانا استرا به کالهک الکتروسکوپ تماس می دهیم اگر بار الکتروسکوپ تخلیه شود جسم رسانا است د

  کمک الکتروسکوپ چگونه می توان نوع بار یک جسم بار دار را تعیین کرد؟به   30
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31  

  
32  

  
  قانون کولن را تعریف کنید   33

 دارد: یم یانکولن ب قانون
آنها متناسب است و با  یکند، با حاصل ضرب بزرگ یخط واصل آنها اثر م يکه در راستا يا دو بار نقطه ین) بیکی(الکتروستات یکیالکتر یروين اندازة 

  : برابر است با یرون این ةانداز ین،آنها نسبت وارون دارد. بنابرا بین ۀمربع فاصل

                          )1 -2                                                      (                     1 2
2

q q
F k

r
 

  
,در آن  که 12q q برحسب کولن ( يدو بار نقطه ا یکیالکتر يبارها (C  ،r  بین ۀفاصل ) دو بار برحسب مترm و ،(F وارد بر  یکیالکتر یروين یبزرگ

  . ثابت کولن نام دارد و برابر است با یا یکیثابت الکتروستات  kرابطه  ین) است. در اN( یوتونهر بار برحسب ن
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N. N./ /
2 2

9 9
2 28 98755179 10 9 0 10m mk

C C
     

  
  
  

  نام گذاري نیروهاي الکتریکی بین دو بار را توضیح دهید .  34
12F، 8-1در شکل 


21Fکند و  یوارد م 2q يبه بار نقطه ا 1q ياست که بار نقطه ا یرویین 


 1q يبه بار نقطه ا 2q ياست که بار نقطه ا یروين 

  :  ی. به عبارتیگرندهمد ) هم اندازه، هم راستا، و در خالف جهتنیوتون (بنا به قانون سوم یکیالکتر یرويدو ن ینکند. ا یوارد م
                                                    12 21 12 21F F F F F   

 
  

  
 یادچنان ز یگرجسم باردار با جسم باردار د یک ۀ. البته اگر فاصلیم) سرو کار دارينقطه ا يباردار (بارها يذره ها ینب یروهايبخش با ن یندر انکته :  

  باردار در نظر گرفت. يدو جسم را به صورت ذره ها توان یکرد، م یآنها چشم پوش بین ۀبا فاصل یسهاز دو جسم در مقا یکباشد که بتوان از ابعاد هر
  

  برهم نهی نیروهاي الکتروستاتیکی را توضیح دهید .  35
 باردار ةوارد بر هر ذز یکیالکتر یروين یم،داشته باش يبار نقطه ا تعدادي باردار، ةدو ذز ياگر به جا

وارد بر هر ذزه،  یکیالکتر یروين یت،وضع ینکه در ا دهد یشود؟ تجربه نشان م یم تعیین چگونه
 ینکند. ا یذزه ها، بر آن ذزه وارد م یرسا یابگر در غید ياز ذزه ها یکاست که هر  یروهایین یندبرا

  .یندگو یم یکیالکتروستات یروهاين ینه شده است را اصل برهم یجهنت یشموضوع که از آزما
 یرويگاه ن قرار دارند. آن q يبار نقطه ا یکیکه در نزد باشیم داشته باردار ةذز n یدکن فرض

              شود: یداده م یرز يبا جمع بردار qي ) وارد بر بار نقطه ایندخالص (برا
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