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درسپایهمدرسه

مبحثدبیر

نام و نام خانوادگی

فیزیک

اگر اجسام  و  را به هم نزدیک کنیم، همدیگر را جذب می کنند و اگر دو جسم  و  را به هم نزدیک کنیم نیز همدیگر را جذب می کنند. در1

این صورت اگر اجسام  و  را به هم نزدیک کنیم ............

ABAC
BC

همدیگر را دفع می کنند. (2 همدیگر را جذب می کنند. (1

هر سه حالت ممکن است. (4 به هم نیرویی وارد نمی کنند. (3

،  و  را دوبه دو به یکدیگر نزدیک می کنیم. وقتی  و  به یکدیگر نزدیک می شوند، همدیگر را با نیروی الکتریکی جذب می کنند2 سه جسم 

و اگر  و  را به یکدیگر نزدیک کنیم، یکدیگر را با نیروی الکتریکی دفع می کنند. کدام یک از گزینه های زیر می تواند صحیح باشد؟

ABCAB
BC

2) و  بار غیر همنام دارند. 1) و  بار همنام و هم اندازه دارند.

4) بدون بار و  باردار است. 3) بدون بار و  باردار است.

ACBC

BCAB

در شکل زیر، کرۀ فلزی بدون بار الکتریکی را به آونگ الکتریکی بارداری نزدیک می کنیم. چه اتفاقی می افتد؟3

آونگ از کرۀ فلزی پیوسته دور می شود. (1

گلولۀ آونگ به کرۀ فلزی می چسبد و در همان حالت باقی می ماند. (2

گلولۀ آونگ ابتدا به کره چسبیده و سپس از آن دور می شود. (3

آونگ ابتدا دور می شود و سپس به کرۀ فلزی می چسبد. (4

مطابق شکل زیر، میلۀ رسانای A را ابتدا به کالهک الکتروسکوپی با بار منفی نزدیک می کنیم، مشاهده می شود که ورقه های الکتروسکوپ به هم4

نزدیک می شوند. حال اگر میلۀ A را به میلۀ B نزدیک کنیم، نیروی الکتریکی بین آن ها چگونه است؟

 

فقط دافعه (1

فقط جاذبه (2

ممکن است نیرویی بین دو میله وجود نداشته باشد. (3

می تواند جاذبه یا دافعه باشد. (4

با نزدیک کردن یک کرۀ فلزی به کالهک یک الکتروسکوپ باردار، ورقه های الکتروسکوپ به هم نزدیک می شوند. در این صورت می توان گفت که کرۀ5

فلزی حتمًا:

باری موافق با بار الکتروسکوپ دارد. (1

باری مخالف با بار الکتروسکوپ دارد. (2

بدون بار است. (3

یا بدون بار است و یا باری مخالف با بار الکتروسکوپ دارد. (4

فیزیکهشتمعالمه حلی ۵

الکتریسیتهمحمدی
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در شکل گلولۀ فلزی بارداری از نخ آویزان است. کرۀ فلزی خنثی را که دارای دستۀ نارسانا است به گلوله نزدیک می کنیم. مشاهده می شود که گلوله6

............. می شود وقتی تماس حاصل شد، کره را جدا می کنیم و دوباره به آرامی آن را به گلوله نزدیک می کنیم و مالحظه می شود که گلوله ...........

می شود.

جذب - دفع (1

دفع - جذب (2

دفع - دفع (3

جذب - جذب (4

،  و  که در تماس باهم قرار دارند و در ابتدا خنثی هستند، نزدیک کرده و7 مطابق شکل زیر، میله ای با بار الکتریکی منفی را به سه کرۀ رسانای 

،  و  به ترتیب از نگه می داریم. اگر در این حالت کرۀ  را از بین دو کره خارج کنیم و سپس میلۀ باردار را دور کنیم، عالمت بار کره های 

راست به چپ کدام است؟ (پایه ها عایق هستند)

ABC
BABC

مثبت، مثبت، منفی (1

منفی، مثبت، مثبت (2

مثبت، خنثی، منفی (3

منفی، خنثی، مثبت (4

به کالهک الکتروسکوپ بدون باری، یک میلۀ دارای بار نزدیک می کنیم (تماس نمی دهیم). در این حالت به ترتیب از راست به چپ، بار کالهک و8

ورقه ها چه نوعی می شود و با دور شدن میله چه اتفاقی می افتد؟

بار کالهک، همنام با بار میله و بار ورقه ها ناهمنام با بار میله می شود - ورقه ها به هم می چسبند. (1

بار کالهک، ناهمنام با بار میله و بار ورقه ها همنام با بار میله می شود - ورقه ها به هم می چسبند. (2

بار کالهک و ورقه ها همنام با بار میله می شود - ورقه ها از هم باز می مانند. (3

بار کالهک و ورقه ها ناهمنام با بار میله می شود - ورقه ها به هم می چسبند. (4

با نزدیک کردن جسم رسانای  به یک الکتروسکوپ باردار، ورقه های الکتروسکوپ به هم نزدیک می شوند. در این صورت کدام یک از جمله های زیر9

، الزامًا درست است؟ راجع به جسم 

A
A

باری موافق بار الکتروسکوپ دارد. (2 بدون بار است. (1

یا بدون بار است و یا باری مخالف بار الکتروسکوپ دارد. (4 باری مخالف بار الکتروسکوپ دارد. (3

کدام یک از عبارت های زیر نادرست است؟10

هرگاه جسمی را که دارای بار الکتریکی است به کالهک یک الکتروسکوپ بدون بار تماس دهیم، ورقه های الکتروسکوپ از هم دور می شوند. (1

اگر میله ای با بار منفی را به کالهک یک الکتروسکوپ که بار منفی دارد، نزدیک کنیم ورقه های الکتروسکوپ از هم دورتر می شوند. (2

برای تع�ن نوع بار الکتریکی یک جسم می توان جسم موردنظر را به آرامی به کالهک یک الکتروسکوپ باردار که بار آن مشخص است، نزدیک (3

کنیم.

اگر میله ای با بار منفی را به کالهک الکتروسکوپی خنثی نزدیک کنیم، بار ورقه های الکتروسکوپ مثبت و بار کالهک آن منفی می شود. (4
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یک قطعۀ پالستیکی خنثی را توسط یک پارچۀ پشمی خنثی مالش می دهیم. اگر طی این عمل تعداد  الكترون جابه جا شود. بار قطعۀ11

پالستیکی چند میکروکولن خواهد شد؟ 

۴/۵ × ۱۰۱۳

(e = ۱/۶ × ۱۰ nC)−۱۰

(1

(2

(3

(4

۷/۲

−۷/۲

۷۲۰۰

−۷۲۰۰

در شکل زیر، بار اولیۀ کره های مشابه و رسانای A و B برابر با  و  است. اگر کلید k را ببندیم، چند الكترون و در چه12

جهتی بین دو کره جابه جا می شود؟

(  و فرض کنید در نهایت روی سیم رابط، الکترونی باقی نماند)

q  =A ۲۰μCq  =B ۱۲μC

e = ۱/۶ × ۱۰ C−۱۹

B به A 1) ، از

A به B 2) ، از

B به A 3) ، از

A به B 4) ، از

۲/۵ × ۱۰۱۳

۲/۵ × ۱۰۱۳

۲/۵ × ۱۰۱۹

۲/۵ × ۱۰۱۹

13( eاگر به يك كرۀ فلزی خنثی 20 الكترون بدهيم، اندازۀ بار الكتريكی اين كرۀ فلزی چند كولن خواهد شد؟ ( = ۱/۶ × ۱۰ C−۱۹

(2 (1

(4 (3

۳/۲ × ۱۰−۱۹۳/۲ × ۱۰−۱۸

۸ × ۱۰−۲۰۸ × ۱۰−۲۱

14( ۱۰۱۳۵μCeاگر تعداد  الكترون را از جسمی باردار بگیریم، بار آن  می شود. بار اولیۀ جسم چند میکروکولن بوده است؟ ( = ۱/۶ × ۱۰ C−۱۹

(2 (1

(4 (3

۶/۶۷/۶

۳/۴۴/۴

15( ۶/۴μC۲به جسمی که دارای بار الکتریکی  است، به اندازۀ  الكترون می دهیم. بار جسم چند میکروکولن می شود؟ ( × ۱۰۱۲e = ۱/۶ × ۱۰ C−۱۹

6/08 (2 0/32 (1

3/45 (4 0/64 (3

بار الکتریکی جسمی  است. اگر این جسم تعداد  الكترون از دست بدهد، اندازۀ بار الکتریکی پنج برابر شده و عالمت بار آن نیز تغ�ر16

( می کند.  چند میکروکولن بوده است؟ (

q  ۱۶ × ۱۰۱۲

q۱e = ۱/۶ × ۱۰ C−۱۹

(2 (1

(4 (3

+۰/۱۶−۰/۱۶

−۰/۱۳+۰/۱۳

17( eکدام یک از گزینه های زیر، می تواند بیانگر بار الکتریکی یک جسم باشد؟ ( = ۱/۶ × ۱۰ C−۱۹

(2 (1

(4 (3

 ×
۳
۲ ۱۰ μC−۱۲۴ × ۱۰ nC−۱۰

۱۱/۲ × ۱۰ C−۱۳πμC



4/5لرنیتو 1399

18( ۵/۶−بار الکتریکی یک جسم  است. کدام گزینه در مورد این جسم صحیح است؟ ( × ۱۰ C−۱۸e = ۱/۶ × ۱۰ C−۱۹

این جسم ۳۵ الكترون بیشتر از پروتون هایش دارد. (2 این جسم ۲۰ الكترون بیشتر از پروتون هایش دارد. (1

این جسم ۳۵ الكترون کمتر از پروتون هایش دارد. (4 این جسم ۲۰ الكترون کمتر از پروتون هایش دارد. (3

دو جسم A و B دارای بارهای الکتریکی  و  هستند. جابه جایی الکترون ها بین این دو جسم چگونه باشد تا بار19

آن ها یکسان شود؟ 

q  =A −۱۲μCq  =B +۴ μC
(e = ۱/۶ × ۱۰ C)−۱۹

جسم B به جسم A،  الکترون بدهد. (2 جسم B به جسم A،  الکترون بدهد. (1

جسم A به جسم B،  الکترون بدهد. (4 جسم A به جسم B،  الکترون بدهد. (3

۵ × ۱۰۱۰۵ × ۱۰۱۳

۵ × ۱۰۱۳۵ × ۱۰۱۰

، چه تعداد الکترون شارش می شود؟ 20 ۱در مدت  از مقطعی از مداری با جریان متوسط  ms۳/۲ A(e = ۱/۶ × ۱۰ C)−۱۹

(2 (1

(4 (3

۲ × ۱۰۱۹۲ × ۱۰۱۵

۲ × ۱۰۱۶۵ × ۱۰۱۲

روی یک باتری قلمی عدد  ثبت شده است. اگر دو سر باتری را به یک مقاومت متصل کنیم، به طور متوسط در هر دقیقه 21

الكترون از مقطع این مقاومت عبور می کند. پس از چند ساعت این باتری به طور کامل تخلیه می شود؟ 

۱۶۰ mAh۶ × ۱۰۱۶

(e = ۱/۶ × ۱۰ C)−۱۹

(2 1600 (1

1000 (4 100 (3

 

۳
۵۰

e)در هر ۲ دقیقه از مقطع سیم رسانایی که جریان ۱۶ میلی آمپر در آن جریان دارد، به طور خالص چند الكترون عبور می کند؟ 22 = ۱/۶ × ۱۰ C)−۱۹

(2 (1

(4 (3

۱/۲ × ۱۰۱۹۱/۶ × ۱۰۱۹

۶ × ۱۰۱۸۲/۴ × ۱۰۱۹

اگر در مدت ۲ دقیقه، از هر مقطع سیم رسانایی ۲۴۰ کولن بار عبور کند، جریان الکتریکی متوسط عبوری از این سیم چند آمپر است؟23

20 (2 0/5 (1

120 (4 2 (3

، به طور متوسط جریان  گرفته می شود. چند ساعت طول می کشد تا این باتری به طور کامل خالی شود؟24 ۱۰۰از یک باتری به ظرفیت  mA.h۲۰۰μA

5000 (2 500 (1

2000 (4 200 (3

۲۰۰ ساعت طول می کشد تا یک باتری قلمی نو ضمن فراهم آوردن جریان الکتریکی متوسط 0/4 میلی آمپر برای یک مدار الکتریکی به طور کامل تخلیه25

شود. بار الکتریکی اولیۀ ذخیره شده در این باتری چند آمپر- ساعت است؟

(2 (1

(4 (3

۸۰۲ × ۱۰−۳

۲ × ۱۰−۶۸ × ۱۰−۲

۵اگر تعداد  الكترون در مدت زمان  به صورت خالص از مقطع مداری عبور کند، جریان الکتریکی متوسط عبوری از مدار چند آمپر است؟26 × ۱۰۲۰۴۰ s
(e = ۱/۶ × ۱۰ C)−۱۹

(2 (1

(4 (3

 

۲
۱۲

۴
 

۴
۱
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در نمودار زیر، جریان گذرنده از مقاومت های مجزای  و  برحسب اختالف پتانسیل دو سر آن ها نشان داده شده است. اگر  باشد،27

مقدار I چند آمپر است؟ (دما، ثابت و یکسان فرض شود)

R  ۱R  ۲R  =۲ ۵R  ۱

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

R۲باتوجه به نمودار شکل زیر، اندازۀ مقاومت  چند اهم است؟28

0/5 (1

2 (2

8 (3

4 (4

یک رسانا به مقاومت الکتریکی  را به اختالف پتانسیل ثابت  وصل می کنیم. در هر دقیقه چند الکترون از هر مقطع این سیم عبور می کند؟29

( (دما ثابت است و 

۶Ω۲۴ V
e = ۱/۶ × ۱۰ C−۱۹

(2 (1

(4 (3

۱/۵ × ۱۰۲۰۵ × ۱۰۱۹

۱/۵ × ۱۰۲۱۵ × ۱۰۲۰

نمودار اختالف پتانسیل دو سر یک رسانای فلزی برحسب جریان گذرنده از آن در دمای ثابت، مطابق شکل زیر است. مقاومت الکتریکی این رسانا چند30

ُاهم است؟

(1

2 (2

(3

(4

 

۲
۱

 ۲
۳

 

۳
۲

نمودار تغ�رات جریان برحسب ولتاژ دو سر دو رسانای مجزا مطابق شکل زیر است. مقاومت رسانای A چندبرابر مقاومت رسانای B است؟ (دما ثابت31

و یکسان است)

3 (1

(2

(3

(4

 

۳
۴

 

۳
۱

 ۴
۳


