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. با دقت بخوانید و به سؤاالت پاسخ دهید   بارم 

 بار الکتریکیمدل های اتمی و  1

 الف( جسمی که دارای بار منفی است، چه تغییراتی در تعداد پروتون ها، نوترون ها و الکترون های آن رخ داده است؟ 

 . ه استآن افزایش یافتبت است اما تعداد الکترون های تعداد پروتون ها و نوترون ها ثا

 مدل خود برطرف کرد؟ب( ایرادات مدل رادرفورد چه بود و بور چگونه آنها را در 

الکترون ها ثابت باشند، به دلیل نیروی جاذبه  اشت اگر  عقیده دکه بور  حالی  گرفت. در  ن ها را ثابت در نظر  رادرفورد الکترو

در  ترون هاکبر این داشت که النابراین در مدل خود فرض را کرد. بخواهند سته سقوط ، الکترون ها روی هآنها با پروتونمیان 

 خند. ه دور هسته می چردارهایی بم

 پ( رابطه محاسبه بار الکتریکی دو جسم را نوشته و به کمک آن مفهوم بار الکتریکی را توضیح داده و یکای آن را بنویسید. 

 می کند.رون ها مشخص لکتچسبیدن ا بر حسب کنده شدن یا ار بار الکتریکی یک جسم را قدکمیتی است که م

 

3 

 قانون کولن  2

را وارد می کنند. اگر اندازه هر یک از دو    Fاز یکدیگر قرار گرفته اند به یکدیگر نیروی    rالف( دو ذره باردار که در فاصله ی  

 را محاسبه کنید. Fبرابر کنیم، درصد تغییرات نیرو در حالت جدید نسبت به  2برابر و فاصله میان آنها را  3ذره باردار را 

 

 

ز یکدیگر قرار گرفته و در جای خود ثابت شده اند. محاسبه  سانتی متر ا  10میکروکولنی به فاصله    64و4ب( دو ذره باردار  

میکروکولنی قرار دهیم تا برآیند نیروهای وارد شده   64کنید ذره سوم با چه مقدار بار و چه عالمتی را در چه فاصله ای از بار 

 بر آن صفر شود؟

 

 

 

 المت و هر اندازه ای عمیکرو کولنی با هر  64بار سانتی متری از  8در فاصله 

 باردار به یکدیگر وارد می کنند، صفر نیوتن خواهد شد؟با ذکر دلیل توضیح دهید که آیا نیروی الکتریکی ای که دو ذره پ( 

 شود که در آن حالت دیگر ذره بارداری وجود ندارد!  بارها صفر زیرا برای صفر شدن نیرو باید مقدار یکی ازخیر. 
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 روش های باردار کردن اجسام 3

 مورد کافی است.(  4الف( ویژگی های روش مالش را نام ببرید. )

 ید یکسان باشدنس دو جسم نباجش مالش در رو

 .ی باشنددو جسم باید خنثدر روش مالش 

 بل محاسبه نیست. مقدار بار الکتریکی در روش مالش قا

 جاذبه است.  سجسم بعد از روش مالش از جننیروی میان دو

 واهد شد.روش مالش بعد از مالش، با یکدیگر برابر خاندازه بار الکتریکی دو جسم در  

های  ب(   با شعاع  فلزی  رسانای  کره  دو  تماس  و    10در  متر  دارای    20سانتی  ترتیب  به  که  متر،  و 40سانتی  میکروکولن 

میکروکولن بار الکتریکی هستند، از یک قطعه سیم استفاده شده است. بار الکتریکی هر یک از دو کره پس از تماس چقدر 50

 را نیز مشخص نمایید. ریکیجهت جریان الکتو  جهت حرکت الکترون هاخواهد شد و 

 

 

 

پ( با استفاده هرآنچه که از فصل الکتریسیته آموختید توضیح دهید یک بادکنک پالستیکی را چگونه می توانیم به مدت کوتاهی  

به دیوار بچسبانیم؟ فرآیند را از صفر تا صد به طور کامل شرح دهید. )بادکنک چگونه باردار می شود، چگونه به دیوار می  

 چسبد و...( 

ار آن را منفی می کنیم. بادکنک  ده و بباردار کریق روش مالش با موهای سرمان که الکترون گریزتر است  ا از طر ابتدا بادکنک ر 

ثبت و منفی  جاذبه میان بارهای م می کند. سپس به دلیل  ا  بار مثبت را روی دیوار القباردار را به دیوار نزدیک کرده و بادکنک  

 . یوار می چسبدبادکنک برای مدت محدودی به د

هیچ کدام   BباAنام گذاری می کنیم. در اثر مالش   CوA,Bسه قطعه کامال مشابه داریم که از جنس آنها بی خبریم! آنها را ت( 

 بار آنها چگونه خواهد شد؟ Cبه  Bمثبت می شود. در اثر مالش  Aمالش می دهیم بار  Cرا با  Aباردار نمی شوند. اما وقتی 

 بت می شود.مالش دهیم مث  Cز با  را نی B گرا ن  یکسان است. بنابرای Bبا  Aجنس 

 شد.ین در این حالت باردار نخواهد . بنابراشدرسانا با Bری نیز وجود دارد که البته فرض دیگ
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 الکتروسکوپ )برق نما(  4

الف( یک الکتروسکوپ با بار مثبت به کمک روش القا باردار شده است. میله ای با بار منفی را نزدیک کالهک الکتروسکوپ  

 کرده و نگه می داریم. چه اتفاقی برای ورقه های الکتروسکوپ روی می دهد؟ علت این اتفاقات چیست؟
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لکترون  ی ا ، تعدادنفییک کردن میله با بار مارای بار منفی است. با نزدد الهک آن ثبت و کپ دارای بار ملکتروسکوای ا ورقه ه

شود. با نگاه داشتن میله با بار منفی تعداد  سته تر می  خنثی کرده و ورقه ها باز روی کالهک به طرف ورقه رفته و آنها را  

 د. ورقه ها مجدد از هم فاصله می گیرنمی کنند و  رفته و روی ورقه ها تجمعون به طرف ورقه ها بیشتری الکتر

 نام ببرید. ب( کاربردها الکترسکوپ را فقط 

 انا رسانا از نارس ماده صیتشخ

 نوع بار جسم شخصی ت

 لکتریکی دو جسمقدار بار ا ه مقایسم

 پ( با رسم شکل، روش های باردار کردن الکتروسکوپ را نام برده و همچنین به طور کامل توضیح دهید. 

 القا  روش: تماس  روش :

 شکل:

 

 

 شکل:

 توضیحات: 

با ای  مثبت  میله  الکتروسکوپ تماس    (منفی)بار  به کالهک 

ی شود  وسکوپ پخش ممی دهیم و بار آن در سرتاسر الکتر

 . فاصله می گیرنده ها از یکدیگر قرو و

 توضیحات: 

یک  نزدبه کالهک الکتروسکوپ    (منفی)بار مثبت  میله ای با

القا و بارهای  روی کالهک    یله بار مخالف خود را کرده و م

از یکدیگر  موا  رفته و ورقه ها  با میله به روی ورقه ها  فق 

 فاصله می گیرند. 
 

 قانون اهم و به هم بستن مقاومت ها 5

الف( با کمک نمودار زیر که در آن شدت جریان عبوری از دو رشته سیم بر حسب اختالف پتانسیل متصل شده به دو سر آنها  

 کنید. )حدس نزنید، محاسبه کنید!( محاسبهرسم شده، اختالف پتانسیل وصل شده به دو سیم و مقاومت سیم شماره دو را 
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 )برای شروع حل، ابتدا شاخه موازی را جدا کنید.( ول را کامل کنید.با انجام تمام محاسبات، جددر شکل زیر، ب( 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شدت جریان کل مدار:   مقاومت کل مدار: 

  شدت جریان مقاومت یک:   اختالف پتانسیل مقاومت یک: 

  شدت جریان مقاومت دو:   اختالف پتانسیل مقاومت دو: 

  شدت جریان مقاومت سه:   اختالف پتانسیل مقاومت سه: 

  شدت جریان مقاومت چهار:   اختالف پتانسیل مقاومت چهار: 

  شدت جریان مقاومت پنج:   اختالف پتانسیل مقاومت پنج: 
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 را با یک قطعه سیم بهم وصل کنیم، نور المپ چگونه تغییر می کند؟ Bو   Aدر شکل زیر اگر نقطه پ( 

 
 . خاموش می شودپ بور نکرده و المریان از المپ عجبه دلیل اتصال کوتاه 

 مغناطیس  6

 الف( دو ویژگی مواد مغناطیسی را نام ببرید.  

  ( مل نشان می دهندکس العضور آهنربا از خود عبهتر است بگوییم در حند یعنی  باشند دفع می شومغناطیس  اگر دیا)  جذب

 آهنربا می شوند.

 با ساخت. می توان از آنها آهنر

در ساختار داخلی یک قطعه فوالد که در مجاورت دو آهنربای خیلی قوی قرار گرفته است، به ترتیب چه اتفاقاتی رخ می  ب(

 دهد که فوالد به مرور تبدیل به آهنربا می شود؟ با رسم شکل توضیح دهید.

 جزوه 11صفحه 

یی  های داخل حوزه ها به مرور در جهت میدان منظم شده تا جا  بیابتدا دو قط

نظم می مها در جهت میدان خارجی    د زیادی از دو قطبی ها همه حوزهتعدا که  

بزرگ که حوزه  و ماده به یک  رفته  ه ها از بین  زمرز بین حو شوند. سپس کم کم  

 می شود.  لبدیدو قطبی های آن در جهت میدان هستند تتمام 
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