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 ایجاد الکتریسیته مالشی:  

بادکنک به پارچه پشمی یا به موهای خشک و تمیز می توان در سطح بادکنک بار الکتریکی ایجاد کرد  با مالش   

تواند خرده های کاغذ را جذب کند حتی با ایجاد جاذبه به سقف و دیوار بچسبد.بادکنک باردار می  

تواند تکه های کاغذ را جذب کند سر خشک آن را دارای بار الکتریکی می کند و می: مالش شانه به موی  1توجه  

کندرا به طرف خود می کشد و منحرف میشانه باردار با نزدیک شدن به باریکه آب شیر ، آن: 2توجه  

 
 

 

 بار الکتریکی مثبت و منفی:

 باشد دافعه یا  جاذبهنیروی الکتریکی بین دو جسم می تواند  ➢

 نیروی الکتریکی بین بادکنک های یکسان مالش داده شده با پارچه پشمی دافعه است ➢

 نیروی بین بادکنک و پارچه پشمی جاذبه است ➢
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 بارهای همنام و ناهمنام:

همدیگر را جذب می کنند )می ربایند( . بارهای همنام همدیگر را دفع می کنند )می رانند(بارهای نا همنام   

کیسه فریزر ( با مالش با میله شیشه ای دارای بارمثبت می شود ویابه جای آن: پارچه ابریشمی)1توجه  

: پارچه پشمی با مالش به میله پالستیکی دارای بار منفی می شود2توجه  

 
  میله شیشه ای و پارچه ابریشمی

 

 الکتروسکوپ )برق نما(:

برای تشخیص باردار بودن یک جسم و تعیین نوع بار استفاده می شود برق نما از یک میله ،دوورقه نازک فلزی، و کالهک 

 تشکیل شده است.
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نوع بار الکتریکی با برق نما:چگونگی تشخیص   

 از باز شدن صفحات برق نما به هنگام نزدیک کردن جسم باردار مشخص می شود که میله)جسم( بار الکتریکی دارد.

برای تشخیص نوع  بارالکتریکی کافی است صفحات برق نما را با با بار الکتریکی مشخصی بار دار کنیم)مثال میله پالستیکی 

پارچه پشمی بار منفی دارد( .بای تشخیص نوع  بار جسم دوم کافی است میله با بار مجهول را به کالهک  مالش داده شده به

 برق نما نزدیک کنیم دو حالت پیش می آید 

 حالت اول: صفحات برق نما به هم نزدیک می شوند نتیجه می گیریم میله مجهول بار مخافل دارد

ند. نتیجه می گیریم میله مجهول با هم نام )یکسان( با برق نما داردحالت دو: صفحات برق نما از هم دور می شو  

 

 

 بارهای الکتریکی از کجا می آیند: 

 می دانیم مواد الکترون دارند و اتم از لحاظ بارالکتریکی خنثی است 

 تعداد الکترون اتم= تعداد ذرات مثبت)پروتون(

مثبت و  رمنتقل می شوند بنابراین آن جسمی که الکترون از دست داده بادر اثر مالش الکترونها از جسمی به جسم دیگر 

 جسمی که الکترون گرفته دارای بار منفی می شود
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 مواد رسانا و نارسانا:

:به موادی مانند فلزات ، مغز مداد  ، بدن انسان، آب ناخالص که بار الکتریکی می تواند به راحتی در آنها مواد رسانا 

رسانای الکتریکی می گوئیم. حرکت کند مواد  

به موادی مانند شیشه و پالستیک و چوب خشک که الکترونها نمی توانند در آنها حرکت کنند مواد نارسانای  مواد نارسانا:

 الکتریکی می گوئیم.

 علت عبور آسان برق )جریان الکتریکی( در فلزات و عدم عبور آن در برخی اجسام دیگر:

الکترونهای فلزات وابستگی کمتری به هسته اتم خود دارند و میتوانند با هسته سایر ذرات فلزی جاذبه ایجاد کنند و تعدادی از 

های آزاد بسیار زیادند لذا می توانند آزادانه در فلز حرکت کنند به این الکترونها الکترون آزاد می گوئیم در یک فلز، الکترون

ن برق آسان عبور کندو موجب می شوند تا در فلزات  جریا  

توانند به در موادی مانند شیشه و پالستیک ، الکترونها به هسته هایشان وابستگی زیادی دارند و الکترون آزاد ندارند لذا نمی

پس رسانای برق نیستند.سادگی حرکت کنند .   

 روش القا و روش تماس برای ایجاد بار الکتریکی در اجسام:

تماس دهیم تعدادی الکترون از سطح میله به جسم منتقل  )کره فلزی(منفی را به جسم خنثی بار : اگر میله باروش تماس

به این روش ایجاد بار الکتریکی در اجسام، روش تماس می گویندشده و آن جسم دارای بار منفی می شود.   

الکتریکی می شود. برای اینکار دو کره فلزی را در روش کره فلزی بدون تماس با میله باردار ، دارای بار در این : روش القا

بار منفی را به یکی از کره ها نزدیک میکنیم اینکار موجب می شود تا بارهای مثبت تماس با هم قرار می دهیم میله باردار با 

م و میله باردار را به سمت میله جذب شوند و بارهای منفی در کره مجاور از آن دور شوند حال اگر دو کره را از هم جدا کنی

 دور نمائیم در کره نزدیک میله بار مثبت و در کره دورتر از آن بار منفی ایجاد می شود
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 آذرخش و تخلیه الکتریکی: 

در هر ثانیه دهها آذرخش روی سطح زمین زده می شود. آذرخش ها می توانند بین ابرها زده شوند. وقتی بخش ناهمنام دو 

جهند که با تخلیه بار الکتریکی معروف است.کترونها از یک ابر به ابر دیگر میابر به هم نزدیک شوند ال  

 باردار شدن ابرها و زمین:

ابرها در طول مسیر خود به دالیل مختلف مانند مالش با سایرابرها ، هوا، کوهها و یا القای الکتریکی دارای بار الکتریکی می  

 باردار با حرکت در مجاورت سطح زمین ، در زمین بار القایی ایجاد می کنند این امر موجب می شود تا تخلیهشوند . ابرهای 

ن شود.الکتریکی بین ابر و زمین ممک  
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:  عامل ایجاد جریان الکتریکی )اختالف ولتاژ(اختالف پتانسیل  

ایجاد اختالف پتانسیل بین دو نقطه از مدار می شوندو همین اختالف پتانسیل بین دو نقطه از مولدهایی مانند باتری موجب 

.  ا جریان الکتریکی به وجود می آیدمی شود . و لذعامل انتقال الکترون از یک جسم به جسم دیگر توسط یک رسانا  مدار  

 ( و وسیله اندازه گیری آن ولت سنج می باشد.Vولت است ) یکای اختالف پتانسیل 

 

 انرژی مورد نیاز برای ایجاد اختالف پتانسیل از واکنش شیمیایی درون باتری تامین می شود.توجه: 

المپ، کلید قطع و وصل و سیم رابط تشکیل می شود  وقتی کلید بسته مدار الکتریکی : یک مدار الکتریکی ساده از باتری ، 

 شود الکترونها با گرفتن انرژی از باتری در مدار حرکت کرده و المپ را روشن می کنند.

  
 

 



مدرس احمد عزیزی                                                                                                     الکتریسیته/نهم فصل هشتم پایه  و فیزیک شیمی   

 

 

P
ag

e7
 

 مقدار جریان الکتریکی و یکای شدت جریان:

مدار جریان دارد شدت جریان الکتریکی می نامیم . شدت جریان الکتریکی در یک مدار را مقدار جریان الکتریکی را که در 

 ( است .Aبا وسیله ای به نام آمپرسنج اندازه گیری می کنند و یکای شدت جریان الکتریکی آمپر)

 (:Rمقاومت الکتریکی)

روبرو هستند اصطالحا می گوییم رسانا دارای ونها هنگام حرکت در یک رسانا همیشه با نوعی مقاومت الکتریکی رالکت 

و مقاومت الکتریکی را با مولتی متر اندازه می گیرند دهند  نشان می Rمقاومت الکتریکی است مقاومت الکتریکی را با حرف

 است.اهم   یکای آن

 

 های آنها: اجدول مقایسه کمیتها و یک 

 نماد یکای اندازه گیری وسیله اندازه گیری کمیت

 V ولت ولت سنج اختالف پتانسیل

 A آمپر آمپرسنج شدت جریان الکتریکی

 R اهم مولتی متر مقاومت الکتریکی
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 رابطه شدت جریان با ولتاژ و مقاومت الکتریکی:

 

 

 نمایش مقاومت ، باتری و آمپرسنج و ولت سنج در مدار الکتریکی:

 

 نمایش اتصاالت در یک مدار واقعی:

 

 



مدرس احمد عزیزی                                                                                                     الکتریسیته/نهم فصل هشتم پایه  و فیزیک شیمی   

 

 

P
ag

e9
 

 ردیف عبارت درست نادرست

 1 مالش شانه پالستیکی به موی سر خشک آن را دارای بار الکتریکی منفی  می کند  

 2 مالش میله شیشه ای به پارچه ابریشمی آن را دارای بار الکتریکی مثبت  می کند  

 3 شودبرای تشخیص باردار بودن یک جسم و تعیین نوع بار، از مولتی متر استفاده می   

 4 برق نما از یک میله ،دوورقه نازک فلزی، و کالهک تشکیل شده است.  

الکترونها از جسمی به جسم دیگر منتقل می شوند بنابراین آن جسمی که الکترون  ،در اثر مالش   

 از دست داده بار منفی و جسمی که الکترون گرفته دارای بار مثبت می شود

5 

به موادی مانند فلزات ، مغز مداد  ، بدن انسان، آب ناخالص که بار الکتریکی می تواند به راحتی   

رسانای الکتریکی می گوئیم. در آنها حرکت کند مواد  

6 

در موادی مانند شیشه و پالستیک ، الکترونها به هسته هایشان وابستگی زیادی دارند و الکترون   

پس نارسانا هستند توانند به سادگی حرکت کنندآزاد ندارند لذا نمی  

7 

فلزات  جریان برق آسان در یک فلز، الکترونهای آزاد بسیار زیادند و موجب می شوند تا در   

 عبور کند

8 

استفاده می شود  روش القا و روش تماساز   برای ایجاد بار الکتریکی در اجسام     

 

9 

کره فلزی با تماس با میله باردار ، دارای بار الکتریکی می شود ،روش القادر     10 

یا القای الکتریکی دارای بار ابرها ، به دالیل مختلف مانند مالش با سایرابرها ، هوا، کوهها و   

 الکتریکی می شوند .

11 

 12 ( و وسیله اندازه گیری آن ولت سنج می باشد.Vیکای اختالف پتانسیل  ولت است )  

 13 است.اهم  مقاومت الکتریکی را با مولتی متر اندازه می گیرند و یکای آن  

نام آمپرسنج اندازه گیری می کنند و یکای  شدت جریان الکتریکی در یک مدار را با وسیله ای به    

 ( استAشدت جریان الکتریکی آمپر)

14 

 15 انرژی مورد نیاز برای ایجاد اختالف پتانسیل از واکنش شیمیایی درون باتری تامین می شود  

 جدول زی را کامل کنید -16

 نماد یکای اندازه گیری وسیله اندازه گیری کمیت

 V  سنجولت  اختالف پتانسیل

 A آمپر  شدت جریان الکتریکی

  اهم مولتی متر مقاومت الکتریکی
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 به موارد زیر پاسخ دهید؟ -17

 الف( روش تماس و القا را برای ایجاد بار الکتریکی توضیح دهید

رسم شکل ب( جهت گیری بارهای الکتریکی هنگام نزدیک کردن میله باردار به دوکره فلزی در تماس با هم چگونه است با 

 نمایش دهید

 با توجه به شکل علت ایجاد بار مثبت در پارچه پشمی و بار منفی در میله)شانه( پالستیکی در اثر مالش را شرح دهید -18

 

 به موارد زیر پاسخ دهید -19

 الف( چگونه ابرها باردار می شوند؟ 

 شود؟ب( تخلیه الکتریکی در ابرها چگونه ایجاد می 

 علت عبور آسان برق در فلزات و عدم عبور آن در برخی اجسام را توضیح دهید -20

 .المپ را در مدار چگونه نمایش می دهنددر مدار زیرکلید، باتری،آمپرسنج،مقاومت و ولت سنج را مشخص کنید -21

 


