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الشحنة الكهربائية

الكهرباء الساكنة

أنواع الشحنات الجسام المشحونة

الشحنات المختلفة الشحنات المتماثلة

دراسة الشحنات الكهربائية
التي تتجمع وتحتجز في مكان

ما

سالبة مثل المطاط
والبالستيك يشحنان بشحنة

سالبة

موجبة مثل الزجاج والصوف
يشحنان بشحنة موجبة

تسمى االجسام التي تبدي
تفاعال كهربائيا بعد الدلك:

الجسمين المختلفي الشحنة
يتجاذبان

الجسمين اللذين لهما النوع
نفسه من الشحنة يتنافران

الكهرباء الساكنة



فصل الشحنةالشحنة الكهربائية النظرة المجهرية
للشحنة

المواد الموصلة المواد العازلة

 توجد الشحنات الكهربائية في الذرات -1
المواد جميعها تحتوي عىل -2 
جسيمات صغيرة جدا سالبة
الشحنة تسمى االلكترونات

الشحنات المنفردة ال يمكن
ان تفنى او تستحدث ، بل
تنفصل من خالل عملية
انتقال االلكترونات

جسم ذا شحنة موجبة تتركز -3
فيه كتلة الذرة تسمى النواة

تكون الذرة متعادلة عندما تكون -4
الشحنة الموجبة في النواة مساوية
للشحنة السالبة لاللكترونات التي

 تدور حول النواة

 المادة التي تسمح بانتقال 
 الشحنة بسهولة 

مثل : الفلزات والنحاس

المادة التي ال تنتقل خاللها
الشحنة بسهولة

مثل : الزجاج والخشب الجاف

الكهرباء الساكنة

النظرة المجهرية
للشحنة



القوة الكهربائية 

القوة المؤثرة في
االجسام المشحونة

الشحن بالتوصيل الكشاف الكهربائي

التأريض الشحن بالحث

هناك نوعان من الشحنة : موجبة وسالبة
تؤثر الشحنات بعضها في بعض بقوى اكبر عن بعد
تكون القوة اكبر عندما تكون الشحنات مختلفة
الشحنات المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب

يسمى شحن الجسم المتعادل
بمالمسته جسما اخر مشحونا :

يتركب من كرة فلزية مثبت
عىل ساق فلزية متصلة
بقطعتين فلزيتن خفيفتين
رقيقتين تسمى الورقتين
يستخدم لتحديد الشحنة

عملية توصيل الجسم 
باالرض للتخلص من
الشحنات الفائضة

عملية شحن الجسم دون 
مالمسته

الكهرباء الساكنة



القوة الكهربائية

قانون كولوم

تطبيقات القوى
الكهروسكونية الشحنة االساسية

تعتمد القوة
الكهربائية عىل مقدار

الشحنة

تعتمد القوة
الكهربائية عىل
المسافة

تجميع السناج من المداخن
شحن قطرات الطالء الصغيرة جدا بالحث

التصوير الفوتوغرافي لوضع الحبر االسود عىل الورق يسمى مقدار شحنة االلكترون: 

الكهرباء الساكنة

القوة الكهربائية المتبادلة بين شحنتين
كهربائيتين تساوي ثابت كولوم مضروبا
في حاصل ضرب مقداري الشحنتين
مقسوما عىل مربع المسافة بينها 


