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 بارم با دقت بخوانید و به سؤاالت پاسخ دهید.  

 الف( جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید. 1

 دارد. معکوسفاصله میان دو ذره نسبت  مجذورنیروی الکتریکی میان دو ذره باردار با  -1

 در نظر گرفته شد. بورحركت الکترون ها برای اولین بار در مدل اتمی  -2

دارای خاصیت و چوب مرطوب شده به كمک آب خالص    نارسانا چوب یک ماده رسانا و آب خالص یک ماده    -3

 است.  رسانایی

 نیز هستند.  گرما رسانای خوب  الکتریسیتهتمام رساناهای خوب  -4

1.75 

 جمالت زیر را مشخص كنید.  ب( درستی یا نادرستی 2

نیروی الکتریکی ای كه یک پروتون به یک الکترون وارد می كند بیشتر از نیروی الکتریکی ای است كه یک    -1

 غ  الکترون به یک پروتون وارد می كند.

 غ در اثر مالش بادكنک پالستیکی با پارچه پشمی، پارچه پشمی دارای بار منفی می شود. -2

 غ  الکتریکی در باردار كردن اجسام به كمک روش القا قابل محاسبه است.مقدار بار  -3

 غ  چسبیدن بادكنک باردار به دیوار به كمک روش تماس قابل توجیه است. -4 

 ص  بار الکتریکی روی سطح خارجی رساناها به طور یک نواخت پخش می شود. -5

 غ  روش تماس در رویدادن پدیده آذرخش موثر است. -6

 غ فوذ ناپذیری اتم ها با توجه به فضای خالی داخلی آنها را توجیه كرد. بور ن -7

 

 

 

1.75 
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پ( حركت از عبارت های ستون راست را به عبارت مناسب در ستون چپ متصل نمایید. )یک عبارت اضافه   3

 است(

 ترازوی بار الکتریکی  یکای بار الکتریکی  

 كولن برق گیر 

 مولد الکترون ها  الکتروسکوپ 

 رباینده الکترون ها باتری

 محرک الکترون ها  
 

1 

 ت( گزینه صحیح را انتخاب نمایید.  4

برابر و فاصله میان آنها را نیز نصف كنیم، نیروی الکتریکی میان آنها   2اگر اندازه هر یک از ذرات باردار را  -1

�́�   چند برابر خواهد شد؟
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 یک ب(  صفر الف( 

 16ت(  4پ( 

 كدامیک یک پدیده الکترواستاتیکی محسوب می شود؟ -2

 ساخت آهنربا به كمک باتری قلمی و سیم رسانا ب(  قانون اهمالف( 

 حركت آب در آوندهای گیاهی ت(  روشن شدن المپ پ( 

 شدت جریان الکتریکی عبوری از سطح مقطع یک سیم..... -3

 ب( با زمان نسبت مستقیم دارد. دارد.الف( با تعداد الکترون ها نسبت عکس 

 ت( با دمای هوا نسبت مستقیم دارد. پ( با بار الکتریکی الکترون نسبت مستقیم دارد. 

 .................... گفت بیشتر فضای داخلی اتم خالی است.  -4

 دالتون  ب( الف( دموكریت 

 ت( رادرفورد پ( تامسون 

 الکتروسکوپ نیست؟كدام گزینه از كاربردهای  -5

 

 تعیین نوع بار ماده باردار  ب( الف( تعیین ماده رسانا از نارسانا 

 ت( محاسبه مقدار دقیق بار یک ماده باردار  پ( مقایسه اندازه بار الکتریکی دو ماده باردار

 

4 
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 ث( به پرسش های زیر پاسخ كامال تشریحی، دهید.  5

را دفع می كند. در مورد رسانا یا نارسانا بودن سه جسم   Cجسم    Bرا می رباید و جسم    Bجسم    Aجسم    -1

A,B,C  تعیین رسانایی یا نارسانایی ارتباطی به باردار شدن یا نشدن اجسام ندارد و چیزی   چه می توان گفت؟

 در مورد رسانایی یا نارسانایی سه ماده نمی توان گفت. 

با    -2 به ترتیب دارای شعاع های    -60میکروكولن و    20بارهای  دو كره رساناهای فلزی    10میکروكولن كه 

سانتی متر به یکدیگر متصل شده اند. بار الکتریکی   1سانتی متر هستند به كمک سیمی به طول   30سانتی متر و 

خص  هر یک از كره ها بعد از تماس و جهت حركت الکترون ها و جهت جریان الکریکی میان این دو كره را مش

میکروكولنی و جهت جریان برعکس جهت حركت    20میکروكولنی به    -60حركت الکترون ها از كره    نمایید.

 الکترون ها است.  

 شعاع های دو كره  نسبت شعاع های دو كره  بار الکتریکی 

10 - 1 20 

30 - 3 60 - 

 كل بار/نسبت  4 20(+-60=) -40

 دار را در دو حالت زیر به طور تقریبی رسم نمایید. نمودار نیروی الکتریکی میان دو ذره بار  -3

 الف( بر حسب اندازه حاصل ضرب دو ذره باردار

 

 ب( بر حسب فاصله میان دو ذره

 

10 
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الکتروسکوپی كه به روش القا باردار شده است و بار آن منفی است را به یک میله فلزی نزدیک كرده و نگه  -4

 می داریم. فاصله میان صفحات الکتروسکوپ چگونه تغییر می كند؟ چرا؟  

  ی بیشتریالکترون ها   باعث می شود  كه بار منفی پیدا كرده  میله  را روی میله القا كرده و   منفی الکتروسکوپ بار  

   .می شود بیشترصله میان صفحات آمده و فا  ورقه ها به طرف  كالهکاز روی 

ت  -5 كنیم  می  نزدیک  الکتروسکوپ  كالهک  به  سپس  و  كشیده  ابریشمی  پارچه  به  را  ای  شیشه  خط  ا  یک 

 الکتروسکوپ شارژ شود.  

 الف( در اثر نزدیک كردن جسمی با بار مثبت به كالهک الکتروسکوپ چه اتفاقی روی می دهد؟ چرا؟

الکتروسکوپ دارای بار مثبت است و با نزدیک كردن جسم با بار مثبت الکترون های بیشتری به طرف كالهک  

 آماده و فاصله میان ورقه ها بیشتر می شود. 

 تماس دست با كالهک الکتروسکوپ چه اتفاقی روی می دهد؟ چرا؟ب( در اثر 

 الکتروسکوپ خنثی شده و ورقه های آن به یکدیگر می چسبند. 

را به كالهک یک الکتروسکوپی كه به كمک روش القا باردار شده است نزدیک می كنیم. مشاهده   Aجسم    -6

می كنیم كه ابتدا ورقه های الکتروسکوپ بسته شده و سپس باز می شوند. در چند حالت چنین اتفاقی ممکن  

 است روی دهد؟ به طور كامل توضیح دهید. 

متفاوت باشد، ورقه ها ابتدا بسته و سپس در اثر القای مجدد بار از یکدیگر باز می  اگر بار القاگر با بار ورقه ها  

 شوند. 

 عوامل موثر در مقاومت یک جسم نام برده و تاثیر هریک بر مقاومت جسم را به اختصار توضیح دهید. -7

 طول سیم: هرچه طول سیم بیشتر شود مقاومت جسم بیشتر خواهد شد. 

 مقطع بزرگتر شود مقاومت جسم كاهش می یابد. سطح مقطع سیم: هرچه سطح

 جنس سیم: برخی از مواد رسانایی خوبی دارند و برخی نه. 

  Aماده    Cبه ماده    Aدارای بار مثبت می شود. در اثر مالش ماده    B، ماده  Bبه ماده    Aدر اثر مالش ماده    -8

 دارای بار مثبت می شود. 
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 الکتریکی هر یک چگونه خواهد شد؟بار  Cبه ماده  Bالف( در اثر مالش ماده 

B  دارای بار مثبت وC .دارای بار منفی است 

 ب( جدول تریبوالکتریک برای این سه ماده را رسم كنید.

B 

A 

C 

سانتی  متر از یکدیگر قرار گرفته اند. ذره   60میکروكولنی به فاصله    - 90میکرو كولنی و  10دو ذره باردار    -9

میکرو كولن رو در فاصله ای از بار كوچکتر قرار دهیم تا نیروهای الکتریکی وارد بر آن از طرف این    4ای با بار  

 دو ذره یکدیگر را خنثی كنند. )رسم شکل اجباری است(

 

10×𝑞

(60−𝑥)2
=

90×𝑞

𝑥2
→ √

1

𝑥2
= √

9

(𝑥+60)2
→ 3𝑥 = 𝑥 + 60 → 𝑥 = 30𝑐𝑚  

  باردار را توضیح دهید.با رسم شکل، علت چسبیدن خرده ها كاغذ به خط كش  -10

 جدول زیر را كامل كنید.  6

 روش تماس -روش مالش

 تفاوت ها

 در روش مالش دو جسم باید خنثی ولی در روش تماس باید حداقل یکی از دو جسم باردار باشد. -1

 در روش مالش دو جسم نمی توانند یک جنس باشند ولی در روش تماس نوع جنس مطرح نیست.-2

 محاسبه مقدار بار در روش تماس ممکن نیست اما در روش تماس دو جسم رسانا می توان محاسبه كرد. -3
 

1.5 

 سواالت امتیازی: 7

 پس از مطالعه فصل اول فیزیک هشتم، به این نتیجه رسید كه:دانش آموزی 

طبق قانون اهم مقاومت الکتریکی یک سیم برابر با نسبت اختالف پتانسیل دو سر سیم به شدت جریان عبوری 

از آن است. یعنی هرچه شدت جریان الکتریکی زیاد شود، مقاومت الکتریکی كم می شود. از طرفی مقاومت 
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راین با زیاد شدن شدن جریان الکتریکی با طول سیم نسبت مستقیم و با سطح مقطع سیم نسبت عکس دارد. بناب 

 !! الکتریکی ابعاد سیم باید تغییر كند!

 این دانش آموز چه اشتباهی در برداشت خود داشته است؟

مدار همواره ثابت است و با تغییر ویژگی های فیزیکی سیم مقاومت تغییر می كند. طبق    مقاومت الکتریکی داخل

قانون اهم نسبت اختالف پتانسیل به شدت جریان الکتریکی همواره یک عدد ثابت است و تغییر شدت جریان 

ری در مقاومت  به واسطه تغییر اختالف پتانسیل است و نسبت تغییرات این دو كمیت همواره ثابت بوده و تاثی

 نخواهند داشت. 

8   

9   
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