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  تجربی  ازدهمی کیزیدرسنامه فصل دوم ف:  مبحث

 بارالکتریکی در اجسام باردار

همه ی اجسام دارای بارالکتریکی هستند این بار ها به صورت منفی در الکترون ها وبه صورت مثبت در پروتون ها 

است بارهای منفی ومثبت تعداد الکترون ها وپروتون ها برابر  قرار دارد نکته ی مهم این است که در اکثر اجسام مقدار

 وازاین رو خنثی بدون بار به نظر می رسند .

جسم بار دار جسمی است که تعداد الکترون ها وپروتون ها یش برابر نباشد اگر تعداد الکترون ها بیشتر باشد جسم 

 دارای بارمنفی واگر تعداد پروتون ها بیشتر باشد جسم دارای با رمثبت است 

بیشتر باشدجسم دارای بار مثبت است .جسم دارای بارمنفی واگر تعداد پروتونها   

 

Hamkelasi.ir  :سواالت کنکور سراسری و ... )به سایت ما سر بزنید( ، امتحان،  آزمون ،ترین منبع دانلود جزوه  جامع 

 محمد گنجی  استاد :
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