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ماشین هاگزبی

بار،گویومادستبیناصطکاکایجادبا:کیارشفرضیه.1
قلمنتگویبهدستالکترونبارودستبهگویپروتون

(دشرد).هستیمهاجرقهشاهدپروتونتبادلاثردروشودمی

.نبودبرقرارجسمگویودستبینتماسی!

خاصیته،الکتریسیتگویهوایتخلیهبا:امیرحسینفرضیه.2
دستکردننزدیکباورودمیبینازآندرونالکتریکی

(نیستکامل).کندمیحرکتگویومادستبینالکتریسیته

.نیستروپیشپدیدهبرایکاملیتوجیه!

گویزیردرسومیجسمچرخشهنگام:سروشفرضیه.3
عدبوکندمیپیداتماسآنباگویکهداردوجودداردوجود

(8فرضیهدرشدهکامل).شودمیمنتقلمادستبه

.استشدهتکمیل8فرضیهدرنیست،همکاملامانیستاشتباه!

خاصیتوشدمیبرقرارتماسجسمدوبیندستگیره،چرخشبا
اهدشدست،کردننزدیکهنگاموشدمیمنتقلگویبهالکتریکی

.شدهتخلیگویداخلهوایشروعازپیش.بودیمالکتریکیهایجرقه

اهووگویبیندستگیره،چرخشبا:محمدامینفرضیه.4
.یردگمیصورتبارتبادلادامهدروشود،میایجاداصطکاک

(شدرد)

بایددآممیوجودبهالکتریسیتههوا،وگویاصطکاکاثردراگر!
اهوبادائمااجسامچونبودیممیجرقهزیادیتعدادشاهدروزطیدر
.هستنداصطکاکوتماسدر



ماشین هاگزبی
خاصیتوشدمیبرقرارتماسجسمدوبیندستگیره،چرخشبا

اهدشدست،کردننزدیکهنگاموشدمیمنتقلگویبهالکتریکی
.شدهتخلیگویداخلهوایشروعازپیش.بودیمالکتریکیهایجرقه

ازیتهالکتریسباشد،خألگویدروقتی:مهدیفرضیه.5
موجبگویچرخش.شودکشیدهگویداخلبهمادست

املک).شودمیمادستازالکتریکیخاصیتگرفتن
(نیست

الکتریکیخاصیتمادستازبایدگویچرخشچرا!
بگیرد؟

نیرویبهیحرکتنیرویتبدیلدستگاهاین:کیانفرضیه.6
ازچراغاولیهایدهودهدمینشانرانورانیوالکتریکی

(نیستکامل).استشدهگرفتهدستگاهاین

نیزراغچکارنحوهونیستروپیشپدیدهبرایکاملیتوجیه!
.استمتفاوت

ایجادمثبتباردسترویدستگیره،چرخاندنبا:محمدطاهافرضیه.7
نثیخبهشروعجسمدواینداردمنفیباریخالکهآنجاییازوشودمی

(شدرد).گیردمیشکلدستاطرافآبینوروکردهخودسازی

خنثیخألآنازترمهموشودایجادمثبتباردسترویبایدچرا!
.است

ایتسمه،دستگیرهچرخشهنگامواندوگراف،مشابه:امیرسینافرضیه.8
میلمنتقگویبهباروشودباردارمالشاثردرکهاستوصلآنبه

(شدتاییدنظریه).شود

بار.ارنددالکترونتبادلهمبایکدیگر،بهمالشهنگاماجساممعموال+
سپسوسمهتبهدستگیرهچرخشازناشیمالشوتماساثردرالکتریکی

ن،آبهدستکردننزدیکهنگامو.شودمیمنقلایشیشهگویبه
.وندشمیمنتقلمادستبهآبیهایجرقهقالبدرالکتریکیبارهای



!!بارش ها وچالش های فکری
![موضوعات نوشته شده نیازمند بررسی است و درست یا غلط بودن آنها در ادامه جلسات مشخص می شود]

تندهسذراتبارحاملچون.نارساناستخأل:خألبودننارساناورسانا
.نیستخألدرذرهو

وباشدداشتهبارتواندنمیخألباالدلیلطیقبرچیست؟خألبار
.استخنثی

نقشلهبشود؟میمنتقلآزادالکترونطریقازالکتریکیخاصیت
.تاسآنشدنجابهجاوآزادالکترونالکتریکی،هایپدیدهاول

بلیقنکتهطیقدو؟هریاوالکترونیاشودمیجابهجاپروتون
.دکننمیحرکتپروتونوشودمیجابهجاکهاستالکترون

!(چرا؟)

دستهبگویازیاشودمیمنتقلگویبهمادستازالکتریسیته
دستهبگویازکنیممیفرضفعالنبودایناصلیمسألهچون!؟ما
.ما

رساناست؟ایشیشهگوی

کند؟میتولیدبرقچگونهبادیتوربین

چیست؟واندوگراف

؟شدنیونیزه

اگرودارد؟وجودخالخواهیالکترونجدولدر
؟رتپایینیااستشیشهازباالتراشرتبهدارد

؟داردشکافیگویآیا



ظرف الکل

اربفلزیظرف:دانیالفرضیه.1
باوگیردمیراشخصدست
تبدیلاگرمبهالکتریسیتهداشتن

باعثظرفبودنفلزیشود؛می
شخصدستهایالکترونجذب

.شودمی
دیلتبنوربهاول:محمدفرضیه.2

.هالکتریسیتبهبعدوشودمی
.نداردتاثیریهمظرف

وظرفبین:امینمحمدفرضیه.3
میانجامالکتریکیتبادلالکل
میکهاستدلیلاینبه.شود

.شودپخشهایشانبارخواهند

ه روی با بار دار شدن دست شخص و نزدیک تر کردن دستش به ظرف فلزی ک
.میز بود، جرقه ایجاد می شود و الکل داخل ظرف آتش می گیرد

وطاهامحمدفرضیه.4
ارمادستبارفلز:میالن
حرارتباوکندمیجذب
میآتشالکلآنباالی
.گیرد

الکل:عرفانفرضیه.5
ارددباالییخواهیالکترون

زاییاشتعالحالعیندرو
نالکتروپسدارد،باالیی

.گیردمیرامادستهای

اتاًذفلز:آیدینفرضیه.6
اربمادستواستمثبت
.داردمنفی

از:حسامامیرفرضیه.7
جامبااصطکاکطریق
وشدهتولیدگرماآهنی
.گیردمیآتشالکل

:حسینامیرفرضیه.8
دارباررادستمانوقتی

میالکلبهوکنیم،می
انتقالباظرفوزنیم

میشآتالکلالکتریسیته
.صاعقههمانمانندگیرد،

:اسینامیرفرضیه.9
وداردبارفلزیظرف
عبورتواندنمیچون
نابایدمیزوبدهد
مانندباشد،رسانا

.صاعقه
:آرمینفرضیه.10

ومادستهایالکترون
فلزیوطرفرسانایی
اعثبالکلزاییاشتعال
یمالکلگرفتنآتش
.شود

:علیرضافرضیه.11
بهمشابهاتفاقاین

اتصالواست،صاعقه
.استمهمزمینبهمیز

ظرفجذبالکترون
بهظرفازوشودمی
بهمیزازبعدومیز

.زمین

:علیرضافرضیه.12
تنیسمثبتذاتاًظرف

استافتادهاتفاقیو
.تاسشدهمثبتآنکه



!!بارش ها وچالش های فکری
![موضوعات نوشته شده نیازمند بررسی است و درست یا غلط بودن آنها در ادامه جلسات مشخص می شود]

منفی یا خنثی؟ فلز بار مثبت دارد یا 

فلز بار را جذب می کند یا نه؟

هوا رسانا یا نارسانا؟

بار دست؟؟ مثبت یا منفی؟

؟؟ سیم که فلز است و رسانا است و جذب الکترون دارد، چرا برق تا منزل ما می آیداگر 

الکل رسانا یا نارسانا؟

الکترون ها چگونه با این سرعت از کلید برق به المپ منتقل می شود؟


