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 ال تریسیته  (9فصل )
 چیست؟بار الکتریکی 

  ی آید.بوجود م بار الکتریکی، در هر یک تبادل الکترون بین دو جسمدر اثر مالش دو جسم مختلف و مناسب با یکدیگر به دلیل 

 انواع بار الکتریکی عبارتنداز:
 بارالکتریکی منفی: (1

 پارچه پشمی ویا مو بوجودمی آید( )درموادپالستیکی هنگام مالش با کند الکترون دریافتجسمی که 

  ، نایلون. بادکنک ، پارچه ابریشمی ، میله، خودکار یا شانه  پالستیکی: مثل

 بارالکتریکی مثبت:( 2
 پارچه پشمی تولید می شود( درموادشیشه ای هنگام مالش بابدهد) الکترون از دستجسمی که 

 پشمی، میله شیشه ای موهای سر، پارچه :مثل

 عبارتنداز:بار الکتریکی اثرات 

 جذب بادکنک مالش داده شده با موهای سر به دیوار (1

 سی  شدن موها هنگام تماس دست با مولد بار الکتریکی (2

 جذب ذرات گرد و غبار به شیشه تلویزیون (3

 هنگام شانه زدن کشیده شدن موهای سربه سمت شانه پالستیکی، (4

  ها هنگام در آوردن آنجرقه زدن برخی لباس  (5

 )قوانین بارهای الکتریکی (  انواع نیروهای حاصل از بار الکتریکی عبارتنداز:

ـــی(: (1 ـــل از   نیروی دافعه )رانش ـــدن دو دورنیروی حا  با بارهای الکتریکی همنام ) ش بین بارهای الکتریکی جســـم 

 .عه)رانش(وجود داردداف( نیروی -و -)+و+(،)همنام
بین بارالکتریکی مثبت نیروی حا ـــل از نزدیک شـــدن دوجســـم با بارهای الکتریکی ناهمنام) )ربایشـــی(:نیروی جاذبه  (2

 .ی جاذبه)ربایش(وجوددارد( نیرو-()+ ووبارالکتریکی منفی)غیرهمنام
  روش باردارکردن اتم ها چگونه است؟

  راباردارکرد. می توان اتم انتقال الکترونفقط از  ریق 

 بارالکتریکی عبارتنداز: انواع روش های تولید

ست که توسط آن  مالش:روش  (1 باردار می  اجسام غیر فلزیروشی ا

 شوند.
 مالش میله پالستیکی وپارچه پشمی مثل:

  (تماس بدون) باردار می شوند. اجسام فلزیروشی است که توسط آن  )ا لقاء = نزدیک شدن(   القا:روش  (2

 (ـ آشکار ساز الکتریکی باردارکردن الکتروسکوپ)برق نما مثل:

 ؟باردارمی شوند چگونه اجسام در اثر مالش
 وقتی دو جسم با یکدیگر مالش داده شوند، تعدادی الکترون از یک جسم به جسم دیگر منتقل می شوند. (1

 مثبتمی شود و بار الکتریکی آن  کمترجسمی که الکترون از دست می دهد، تعداد الکترون هایش از تعداد پروتون هایش  (2

 است. شده
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ن آ جسـم دیگری که الکترون دریافت کرده، تعداد الکترون هایش از تعداد پروتون هایش بیشـتر می شـود و بار الکتریکی (3

 می شود. منفی

 چگونه القای بار الکتریکی در وسایل مختلف صورت میگیرد؟

.قسمتی کاغذ جذب شانه یا خودکار می شوندبه خرده های کاغذ،خرده های شانه یا خودکار پالستیکی باردار  با نزدیک کردن (1

شانه پیدا می کند  ، هکاغذ که ب زا سمت دورتر کاغذ باری همنام با  شده و ق ست دارای بار مثبت  ر نتیجه دبارمنفی نزدیک ا

  بیشتر از نیروی دافعه شده و خرده های کاغذ جذب شانه می شوند. نیروی جاذبه

سمتی از دیوار که با بادکبا نزدیک کردن بادکنک باردار به دیوا (2 سباند،زیرا ق نک در تماس ر، بادکنک را می توان به دیوار چ

وی جاذبه است دارای بارالکتریکی مثبت شده و قسمت دورتر از بادکنک باری همنام با بادکنک را پیدا می کند در نتیجه نیر

 بیشتر از نیروی دافعه شده و بادکنک جذب دیوار می شود.

 از نظر عبور بار الکتریکی عبارتنداز: دجام انواع اجسام

مواد جامد فلزی می باشـــند که جریان برق راازخود اجســـامی که بار الکتریکی را ازخود عبور می دهند)  اجســـام رســـانا: (1

 عبورمی دهند(

  آب و ... ـ  بدن انسان  ـ  مغز مداد  ـ  : فلزات مثل

رق )مواد جامد غیرفلزی می باشندکه جریان ب از خود عبور نمی دهنداجسامی که بار الکتریکی را   اجسام نارسانا)عایق(: (2

 راازخود عبور نمی دهند(

  رچه و ...پا -کاغذ -نگس -چوب خشک –پالستیک  -: شیشهمثل

 ازخود عبور می دهند؟ را )بار الکتریکی(جریان برق رسانا مواد چرا

تریکی حرکت آنها درون فلز ، به عبور جریان الک های آزاد ودلیل وجود الکترون زیادی هســـتند به  الکترون آزاددارای چون 

 کمک می کند.

 الکترون آزاد چیست؟ 
سته قرار دارد و) ضی اتم عنا ر مثل مس،الکترونی دردورترین فا له از ه سته دارنددربع ستگی کمی به ه زاتم ( به راحتی اواب

 می گویند.الکترون آزاد رون ها،جدامی شودوازیک اتم به اتم مجاور خود جهش می کند.به این الکت

 های مربوط به بار الکتریکی را در هوای مرطوب انجام نمی دهند؟ آزمایش چرا
ساناچون  سایل انجام آزمایش را  ی  عیفهوا ر ست نمی آید. پس باید محیط و و شد درنتیجه جواب آزمایش خوب به د می با

 انجام شود.  غیر مر وبخشک نمود یا آزمایش در محیط های 

 (:بدون بار الکتریکی اولیه) مراحل باردار کردن دو کره رسانا از طریق القا
( A( حرکت کرده و در کره سمت چپ)B) با نزدیک کردن میله پالستیکی باردار الکترونهای آزاد دوکره به کره سمت راست (1

  بار مثبت به وجود می آید.

از کره ( B) کره سمت راست در مجاورت میله باردار (2

( دور می کنیم ودرنتیجه بارهای مثبت A) سمت چپ

  و بارهای منفی در سطح دوکره پخش می شود.
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 الکتروسکوپ )برق نما ، آشکار ساز الکتریکی( چیست؟

یا آلومینیوم که روی یک تیغه فلزی  وسیله ای است دارای یک ورقه ی  الالکتروسکوپ 

 قرار دارد. 

رسانا متصل شده است که مجموع کالهک، تیغه ی فلزی و ورق تیغه فلزی به یک کالهک 

  ال در یک قاب عایق دارد.

 انواع روش های ایجاد بار، در الکتروسکوپ عبارتنداز:
 :تماسایجاد بار توسط  (1

می دهیم، قسمتی از بارهای الکتریکی  تماسوقتی میله ای باردار را به کالهک الکتروسکوپ 

به کالهک دستگاه منتقل می شود.در این  ورت الکتروسکوپ دارای بارالکتریکی می گردد و بارهای الکتریکی در آن پخش می 

 شده و یکدیگر را دف  می کنند و از هم دور می شوند. همنامشود و ورقه ها دارای بارهای الکتریکی 

 :القاء ت در الکتروسکوپ به روشالکتریکی مثبایجاد بار  (2
به کالهک الکتروسکوپ بارهای مثبت در کالهک جم  شده و بارهای منفی به سمت  ) ـ (میله پالستیکی باردارنزدیک کردن با  (1

 ورقه های الکتروسکوپ میرود.

 بارهای منفی منتقل شده و فقط بارهای مثبت باقی می ماند. زمینبا اتصال کالهک الکتروسکوپ به  (2

میگردد درنتیجه  کلیه بارهای مثبت در الکتروسکوپ پخشپس از قط  ارتباط با زمین و دورکردن میله باردار منفی  (3

 خواهیم داشت. بار مثبتالکتروسکوپی با 

 الکتروسکوپ در موارد زیراستفاده میشود که عبارتنداز: بیشتر بدانید:
به کالهک الکتروســکوپ بدون باری نزدیک می کنیم و نزدیک جســم را به آرامی  ( آیا جســـم دارای بار الکتریکی اســـت:1

ـــد،با نزدیک کردن آن الکترونهای آزاد الکتروســـکوپ تحت تاثیر  کالهک نگه می داریم. اگر جســـم دارای بار الکتریکی باش

شوند. در  و شده و ورقه ها بارهای همنام پیدا می کنند و از هم جدا می  رتیکه جسم بدون نیروهای رانش و ربایش آن جابه جا 

 بار الکتریکی باشد در ورقه ها هیچ تغییری مشاهده نمی شود.
ــم:2 ــد، وقتی میله ای با بارالکتریکی غیر هم نام به  ( تعیین نوع بارالکتریکی جس ــکوپ دارای بارالکتریکی باش اگر الکتروس

ــود و اگر میله ای با بار  الکتریکی هم نام به کالهک الکتروســکوپ کالهک الکتروســکوپ نزدیک کنیم، زاویه دو ورقه کم می ش

 نزدیک کنیم، زاویه دو ورقه زیاد می شود.
برای آنکه تعیین کنیم جسم رساناست یا نارسانا، هرگاه آن را به کالهک الکتروسکوپ باردار  (جسم رساناست یا نارسانا:3

شد، قسمتی از بارهای الکتریکی الکتروسکوپ به ج شده و فا له، دو ورقه  از هم کم تماس دهیم، اگر جسم رسانا با سم منتقل 

  می شود و اگر جسم نارسانا باشد، بارالکتریکی به جسم منتقل نشده و فا له ی ورقه ها از هم تغییری نمی کند.
 تخلیه الکتریکی چیست؟

  .جهش الکتریکی ازیک جسم به جسم دیگررا تخلیه الکتریکی می گویند که به همراه جرقه الکتریکی می باشد

 :انواع تخلیه الکتریکی عبارتنداز

 در این روشمیگویند. برق و رعدتخلیه الکتریکی بین دوابرباردار را  :رعدوبرق (1
a) کیلومتربرثانیه به چشم مامی رسد. 300000سرعت  (بارق )نورب 

b) متربرثانیه به گوش ما می رسد. 340(باسرعت رعد ) دا  

 میگویند.  صاعقه یا آذرخشزمین را خلیه الکتریکی بین ابر باردار و ت آذرخش)صاعقه(: (2
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  نکته:
 رعدوبرق جریان الکتریکی  بیعی درجهان می باشد. (1

ابر ها در  ول مســـیر حرکت خود در اثر مالش با مولکول های هوا،کوه ها یا القای بار الکتریکی داراری بار الکتریکی می  (2

 شوند.

ست؟ ساختمانهای بلند و ل می کنند تاجرقه حا ل از اعقه رابه زمین میله ی   برق گیر چی سی بلندی که درباالی  فلزی وم

شدن ابر  هدایت کند. شود تا در  ورت نزدیک  ساختمان و ل می  سط کابلی از جنس مس به زمین مر وب زیر  برق گیر تو

  به ساختمان آسیبی وارد نشود.باردار به ساختمان ، بار الکتریکی ابر توسط برقگیر به زمین تخلیه شود و 
 بوجود می آید؟ چگونه رعد وبرق بدانید: بیشتر

سمت رو  باابرها به علت مالش  شوند. در بیش تر موارد، ق هوا یا کوه های بلند و یا القای الکتریکی، دارای بارمثبت و یا منفی می 

شوند که  شود، اگر دو ابر چنان به هم نزدیک  سمت باالی آن دارای بار مثبت می  به پایین ابر )نزدیک زمین( دارای بارمنفی و ق

م است، مجاور هم قرار گیرند، امکان دارد تخلیه الکتریکی بین دو ابر ورت گیرد، قسمت هایی از آن ها،که دارای بارهای ناهمنا

 رعد وبرق می گویند.این تخلیه الکتریکی به  که معموال با جرقه های بزرگ تولید گرما و  دا همراه است.

 چگونه آذرخش)صاعقه(بوجود می آید؟

سمت رو هوا یا کوه های بلند و یا القای ا باابرها به علت مالش  شوند. در بیش تر موارد، ق لکتریکی، دارای بارمثبت و یا منفی می 

ــود که  ــود، اگر ابر چنان به زمین نزدیک ش ــمت باالی آن دارای بار مثبت می ش به پایین ابر )نزدیک زمین( دارای بارمنفی و قس

خلیه الکتریکی بین ابروزمین  ورت گیرد، قسمت هایی از آن،که دارای بار الکتریکی است، مجاورزمین قرار گیرد، امکان دارد ت

 آذرخش می گویند.این تخلیه الکتریکی به  که معموال با جرقه های بزرگ تولید گرما و  دا همراه است.

 مدار الکتریکی ساده چیست؟

  )مولد( ،سیم های رابط، کلید قط  و و ل و مصرف کننده  می باشد. مسیر بسته ای است که شامل،باتری

 مختلف یک باطری ساده عبارتنداز: بخش های

 پایانه ها: (1
a) از جنس میله زغالی )کربنی(: مثبت  

b) از جنس فلز روی: منفی  

 الکترولیت: (2
  مای  یا خمیر شیمیایی مر وب که پایانه ها را وارد واکنش می کند.

 شــیمیاییواکنش های در باتری ها انرژی الزم برای ایجاد اختالف پتانســیل دردو ســر باتری از  نکته:

  که درون باتری رخ می دهد، به دست می آید.
 بخش های مختلف مدار الکتریکی ساده عبارتنداز:

 عامل ایجاد اختالف پتانسیل یا ولتاژ بین دو نقطه از مداراست. مولد(:)تولیدکننده (1

 باتری،ژنراتور  مثل:

 های دیگر تبدیل می کند. با مصرف انرژی الکتریکی به کار می افتد و آن را به انرژی مصرف کننده: (2

  المپ. :مثل

 کلید تبدیل.  -کلید دو پل  -کلید یک پل عامل قط  یا و ل شدن جریان الکتریکی در مدار است. کلیدقطع وصل: (3

 از جنس فلزمس  باعث انتقال جریان الکتریکی به نقاط مختلف مدار و مصرف کننده می شود. :سیم های رابط (4
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 آمپرسنج: (5

 ولت سنج: (6

 الکتریکی:مقاومت  (7
 چیست؟(Vاختالف پتانسیل)

 است.عامل حرکت و شارش ) جاری شدن( بارهای الکتریکی در یک مدار 

 (:ویژگی های اختالف پتانسیل الکتریکى)ولتاژ 
 می دهند.(نمایش ѵباعالمت) (1

 .( نمایش می دهندѵواحد اندازه گیری آن ولت می باشد،ولت رابا عالمت ) (2

 .ولت سنج  می باشدوسیله ی اندازه گیری اختالف پتانسیل،  (3

  .و ل می شود موازیولت سنج درمدار الکتریکی بصورت  (4

 چیست؟(I)شدت جریان الکتریکی

  می گویند. شدت جریان الکتریکیبه مقدار جریان الکتریکی که در مدار جاری است، 

 مثبت پایانه  رف به پیل منفی پایانه از مدار در ها الکترون شود، می بسته کلید وقتی نکته:

 .شود می مدار در الکتریکی جریان ایجاد سبب این و کنندمی  حرکت پیل
 ویژگی های شدت جریان عبارتند از:

 نمایش داده میشود. I)الکتریکى را باعالمت) جریان  (1

 وسیله اندازه گیری آن آم رسنج است. (2

 (است.Aواحد اندازه گیری آن آم ر ) (3

 آم رسنج در مدار الکتریکی بصورت متوالی)سری( قرار می گیرد.  (4

وقتی کلید بســـته می شـــود، الکترون ها در مدار از پایانه منفی به پایانه مثبت آن حرکت می کنند ولی جهت قراردادی  نکته:

  جریان، از پایانه مثبت به سمت پایانه منفی است.
  چیست؟ ( R)الکتریکی مقاومت

با ذرات ) اتم ،رساناالکترون ها  من عبورازشدن حرکت الکترونها می شود.است که در مدارهای الکتریکی باعث کند نوعی مان 

 های ( رسانا برخورد داشته و قسمتی از انرژی یشان را به  ورت گرما از دست می دهند.

 :ویژگی های مقاومت الکتریکی عبارتند از
  .نمایش می دهندR)باعالمت) (1

 می دهند. )امگا(نمایشΩ))می باشد واهم راباعالمت اهمواحداندازه گیری آن  (2

 می باشد. سنج اهمیا  متر اهموسیله اندازه گیری مقاومت الکتریکی، (3

 قانون اهم چیست؟

سبت بین  سیل اختالفدر دمای ثابت ن ست که جریان شدتبه  پتان سانا برابرمقدار ثابتی ا نام  الکتریکی مقاومت در یک ر

رابطه بین ســه عامل موثر در مدار الکتریکی را به  ــورت زیر بیان  جرج ســیمون اهمبرای اولین بار دانشــمندی به نام  دارد.

 کرد:
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 نکته:
مدار  (1 قاومت الکتریکی میزان جریان الکتریکی در  با افزایش میزان م

 کاهش می یابد.

ـــدت جریان  (2 در یک مدار الکتریکی با افزایش اختالف پتانســـیل ، ش

به همان نســـبت افزایش  قاومت الکتریکی نیز  الکتریکی عبوری از م

  یافته و در نتیجه مقدار مقاومت الکتریکی ثابت باقی می ماند.

 

 

 

 

 

 

 (9نمونه سواالت فصل)
 ........................... جریان الکتریکی  بیعی درجهان می باشد. (1

بار ابر ها در  ول مســـیر حرکت خود در اثر  (2 بار الکتریکی دارای  یا ....................  با مولکول های هوا،کوه ها   ..................

 الکتریکی می شوند.

  ............................. عامل ایجاد اختالف پتانسیل یا ولتاژ بین دو نقطه از مداراست. (3

  الکتریکی در مدار است............................... عامل قط  یا و ل شدن جریان  (4

 حرکت می کنند پیل ................. پایانه  رف به پیل .................... ٔ  پایانه از مدار در ها الکترون شود، می بسته کلید وقتی (5

 .شود می مدار در الکتریکی جریان ایجاد سبب این و

..................... به پایانه ....................... آن حرکت می کنند ولی جهت وقتی کلید بسته می شود، الکترون ها در مدار از پایانه  (6

  قراردادی جریان، از پایانه ..................... به سمت پایانه .................... است.

 می یابد.با افزایش میزان مقاومت الکتریکی میزان جریان الکتریکی در مدار .........................  (7

 چیست؟بار الکتریکی  (8

 انواع بار الکتریکی را نام ببرید؟ (9

 را نام ببرید؟بار الکتریکی و اثرات آن  (10

 را نام ببرید؟ قوانین بارهای الکتریکی (11

  روش باردارکردن اتم ها چگونه است؟ (12

 را نام ببرید؟ انواع روش های تولید بارالکتریکی (13

 ؟باردارمی شوند چگونه اجسام در اثر مالش (14

 نواع اجسام از نظر عبور بار الکتریکی را نام ببرید؟ا (15

 ازخود عبور می دهند؟ را )بار الکتریکی(جریان برق چراموادرسانا (16

 الکترون آزاد چیست؟  (17
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 چراآزمایش های مربوط به بار الکتریکی را در هوای مر وب انجام نمی دهند؟ (18

 را نام ببرید؟ مراحل باردار کردن یک کره رسانا از  ریق القا (19

 الکتروسکوپ )برق نما ، آشکار ساز الکتریکی( چیست؟ (20

 انواع روش های ایجاد بار، در الکتروسکوپ را فقط نام ببرید؟ (21

 تخلیه الکتریکی چیست؟ (22

 را نام ببرید؟ انواع تخلیه الکتریکی (23

  برق گیر چیست؟ (24

 مدار الکتریکی ساده را تعریف نمایید؟ (25

 بخش های مختلف یک با ری ساده را نام ببرید؟ (26

 را نام ببرید؟ بخش های مختلف مدار الکتریکی ساده (27

 چیست؟(Vاختالف پتانسیل) (28

 را بنویسید؟ (ویژگی های اختالف پتانسیل الکتریکى)ولتاژ  (29

 چیست؟(I)شدت جریان الکتریکی (30

 را بنویسید؟ ویژگی های شدت جریان (31

  چیست؟ ( R)الکتریکی مقاومت (32

 را بنویسید؟ ویژگی های مقاومت الکتریکی (33

                                                 اهم چیست؟قانون  (34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9پایان فصل)
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