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 به نام خداوند جان و خرد

 

 فیزیک پایه هشتم

 فصل نهم

 الکتریسیته
 

 

 

یوسف زاده خانمنام دبیر:   
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نام دبیر: سهیال یوسف زاده                                         نهم: الکتریسیتهفصل                                       هشتمفیزیک پایه   

...............................................................................................................................................................................................................................................  

کتریکی: آذرخش و تخلیه ال  

در اثر مالش با ابرهای دیگر، هوا، کوه ها یا القای الکتریکی. :دالیل باردار شدن ابرها  

گر دو ابر چنان به هم نزدیک شوند که قسمت های دارای بار ا :بین دو ابر تخلیه الکتریکی

الکترون ها از ناهمنام نزدیک هم قرار بگیرند به علت نیروی جاذبه بین بارهای ناهمنام ممکن است 

.یک ابر به ابر دیگر بجهند که به آن تخلیه الکتریکی بین دو ابر گویند  

تخلیه الکتریکی معموال با جرقه های بزرگ، تولید گرما و صدا همراه است.نکته:   

ابرهای باردار با حرکت در مجاورت سطح زمین در تخلیه الکتریکی بین ابر باردار و زمین: 

در این حالت امکان تخلیه الکتریکی بین ابرها و زمین وجود دارد.کنند. اد میزمین بار القایی ایج  

تخلیه الکتریکی بین ابر باردار و خسارت های ناشی از تخلیه الکتریکی بین ابرها و زمین: 

موجب آتش سوزی شده و به ساختمان ها، خطوط انتقال برق، انسان ها و دام ها خسارت زمین 

وارد می کند.های جبران ناپذیری   

برای حفاظت ساختمان های بلند از خطر برخورد آذرخش از وسیله ای به اسم برق گیر نکته: 

 استفاده می شود.

 اختالف پتانسیل الکتریکی: 

مدار سبب شارش بارهای الکتریکی بین دو نقطه از یک : )ولتاژ( اختالف پتانسیل الکتریکی

د.می شو  

حرکت و شارش بارهای الکتریکی ادامه پیدا کند باید همواره بین برای اینکه در یک مدار : مولد

 دو نقطه از مدار یک مولد مانند باتری، پیل و یا ... قرار گیرد
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نام دبیر: سهیال یوسف زاده                                         فیزیک پایه هشتم                                      فصل نهم: الکتریسیته  

...............................................................................................................................................................................................................................................  

ایجاد اختالف پتانسیل یا ولتاژ بین دو نقطه از مدار.در مدار:  )منبع انرژی(نقش مولد  

در یک مدار الکتریکی ساده باتری انرژی الزم برای روشن شدن المپ را تامین می کند. نکته: 

.انرژی الکتریکی داده شده به المپ به نور و انرژی گرمایی تبدیل می شود  

اگر باتری را از مدار حذف کنیم المپ خاموش می شود زیرا باتری نقش منبع انرژی را دارد. نکته:  

یکای اختالف پتانسیل ولت است.نکته:   

اختالف پتانسیل بین دو نقطه در یک مدار به وسیله ولت سنج اندازه گیری می شود.ولت سنج:   

ولت را نشان می  5.1سنج عدد  اگر به دو سر یک باتری قلمی ولت سنج وصل کنیم ولتنکته: 

ولت است. 5.1دهد زیرا اختالف پتانسیل دو سر این باتری   

مثبت و منفی هستند و اختالف پتانسیل باتری مربوط به باتری ها دارای دو سر )پایانه( نکته: 

 اختالف پتانسیل این دو سر است.

ی ساعت، باتری تلفن همراه و ... .باتری خودرو، باتری کامیون، باتری قلمی، باترانواع باتری ها:   

انرژی الزم جهت ایجاد اختالف پتانسیل در دو سر باتری از واکنش های شیمیایی به دست نکته: 

 می آید که درون باتری رخ می دهد.

در این نوع باتری بین تیغه باتری ساخته شده به وسیله لیمو ترش و ورقه های نازک فلزی: 

میایی رخ می دهد. در این واکنش بارهای منفی در یک سر باتری و فلزی و لیمو ترش واکنش شی

بارهای مثبت در سر دیگر ان جمع می شوند به همین دلیل بین دو سر باتری اختالف پتانسیل به 

 وجود می آید.

در این مولد ها دو فلز غیر هم جنس در یک ماده شیمیایی خاص ساختمان داخلی باتری ها: 

رد قرار دارند. نام دا الکترولیتکه   
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نام دبیر: سهیال یوسف زاده                                         فیزیک پایه هشتم                                      فصل نهم: الکتریسیته  

...............................................................................................................................................................................................................................................  

جریان الکتریکی: مدار الکتریکی و   

باتری، المپ ) اتوی برقی، کتری برقی و ...(، سیم رابطو کلید اجزا یک مدار الکتریکی ساده: 

 قطع و وصل.

در یک مدار با بسته شدن کلید الکترون ها از پایانه منفی به طرف شدت جریان الکتریکی: 

ر مدار می شود.پایانه مثبت حرکت می کنند و این سبب ایجاد شدت جریان الکتریکی د  

مقدار انرژی که بارهای الکتریکی می گیرند به اختالف پتانسیل باتری بستگی دارد. مثال نکته: 

ژول انرژی به هر واحد بار که از آن می گذرد می دهد. 5.1ولتی،  5.1باتری   

 جهت جریان در یک مدار از پایانه مثبت به پایانه منفی است وجهت جریان الکتریکی در مدار: 

 در خالف جهت شارش الکترون هاست.

جریان الکتریکی در یک مدار را با آمپرسنج اندازه گیری می کنند برای این کار آمپر آمپرسنج: 

 سنج باید به صورت متوالی در مدار قرار گیرد.

واحد )یکا( جریان الکتریکی آمپر است.نکته:   

 مقاومت الکتریکی:

حرکت در رسانا با نوعی مقاومت روبرو هستند که اصطالحا الکترون ها هنگام مقاومت الکتریکی: 

می گوییم رسانا دارای مقاومت الکتریکی است. هر رسانا در برابر عبور جریان الکتریکی از خود 

 مقاومت نشان می دهد.

مقاومت الکتریکی رسانا را با وسیله ای به نام اهم سنج اندازه می گیرند.اهم سنج:   

ازه گیری مقاومت اهم نام گذاری شده است.واحد )یکا( انداهم:   
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نام دبیر: سهیال یوسف زاده                                         فیزیک پایه هشتم                                      فصل نهم: الکتریسیته  

...............................................................................................................................................................................................................................................  

مدار هر چه مقاومت الکتریکی را بیشتر کنیم جریان الکتریکی در مدار کمتر  در یکقانون اهم: 

 می شود و هر چه ولتاژ دو سر مدار را زیادتر کنیم جریان زیادتری از مقاومت الکتریکی می گذرد.

شدت جریان =
ولتاژ

مقاومت الکتریکی
 

 

 کمیت فیزیکی واحد اندازه گیری

𝑣 ولتاژ(اختالف پتانسیل الکتریکی  ولت(  

𝐴 شدت جریان الکتریکی آمپر 

 مقاومت الکتریکی اهم

 

 طرحواره یک مدار ساده که آمپرسنج و ولت سنج در آن قرار دارد: 

 


