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نبذة عن الشحنات الكهربية

زيئات بأنّها إحدى الخصائص التي تحملها جزيئات المادة، والتي لها األهميّة في تأثُّر جالشحنة الكهربائيةتُعرف
ل كل المادة بالمجاالت الكهربائية والمغناطيسية الُمحيطة، وتتكّون الشحنة الكهربائية من نوعين رئيسيين ينفص

لى منهما عن اآلخر في الطبيعة وهما؛ شحنة كهربائية موجبة، وشحنة كهربائية سالبة، وتُؤثر الشحنات الكهربائية ع
:بعضها البعض بقوتين أساسيتين هما كاآلتي

كون تتكّون قوة التجاذب بين الشحنات القريبة من بعضها البعض عند اختالف نوع الشحنات؛ أي أن ت:قوة التجاذب
.إحداهما شحنة موجبة، واألُخرى شحنة سالبة

تكون تتكّون قوة التنافر بين الشحنات القريبة من بعضها البعض عند تشابه نوع الشحنات؛ أّي أن:قوة التنافر
.جميع الشحنات موجبة، أو جميعها سالبة

إ



التفريق بين المواد الموصلة والمواد العازلة

المواد العازلة المواد الموصلة

الصوف ، الورق ، الزجاج ، البالستيك ، الخشب ،
.النايلون ، المطاط ، الهواء،الخيوط

األلمنيوم ، الفضة ، القصدير ،النحاس ، الحديد ،
.الذهب ،الزئبق ، الكربون 

ُتستخدم أسالك النحاس في توصيل األجهزة الكهربائية في الدارات .هي مادة تسمح للكهرباء بالمرور من خاللها :المادة الموصلة 
.الكهربائية ، نقول أن النحاس مادة موصلة

ائي في دارة التستطيع استعمال حبل أو خيط لتوصيل التيار الكهرب. هي مادة التسمح للكهرباء المرور من خاللها :المادة العازلة 
.كهربائية حيث أن الخيط مكّون من مادة عازلة

.       الجدول التالي يحوي أسماء بعض المواد الموصلة و العازلة



التفريق بين المواد الموصلة والمواد العازلة

Nonmetals(الالفلزات)المعادنوغيرموصلةموادMetals(الفلزات)المعادنأنالسابقالجدولمننستنتج والمواد-
.عازلةموادعمومااالخرى 

جيدةلمواداحد,الحدينبينوذلكالموصالتأشباهأووأنصافوالعازلةوالرديئةالجيدةبينالتوصيلدرجاتجميعنجد
.العازلةالموادوحدالتوصيل

:أمثلة على الموصالت والعازالت

ية الموجودة تستخدم المواد الموصلة لنقل التيار الكهربائي فمثاًل ُينقل التيار الكهربائي في الدارة الكهربائ
.في مكان سكنك عبر أسالك نحاسية

مواد ب( أدوات التوصيل الكهربائي ) تستخدم المواد العازلة للحماية فمثاًل ُتغطى القابسات الكهربائية 
.عازلة مثل المطاط والبالستيك 



ةتلخيص ما ذكر في المواقع االلكترونية عن الشحنات الكهربي

:خصائص الشحنة الكهربائية
: تتخذ الشحنة الكهربائية العديد من الخصائص أهمها ما يأتي

حنة ينُص مبدأ تكميم الشحنة على أّن شحنة الجسم تُساوي عدد صحيح من مضاعفات ش:الشحنة الكهربائية ُمكّماة
اإللكترون؛ بحيث ال يُمكن أن يُوجد جسم مشحون بربع شحنة اإللكترون، أو نصفها، أو أّي عدد كسري منها، 

.كولوم19-10×1.602وتُساوي قيمة شحنة اإللكترون 

دث، تتواجد الشحنات الكهربائية في الكون بشكل دائم، إذ ال يمكنها أن تفنى أو تُستح:الشحنة الكهربائية محفوظة
بحيث تبقى كما هي ويمكن للشحنة أن تنتقل من شكل إلى آخر أو تندمج الشحنات فيما بينها، لكن تبقى الكمية

.اإلجمالية للشحنة ثابتة دون تغيير



ةتلخيص ما ذكر في المواقع االلكترونية عن الشحنات الكهربي

:أنواع الشحنات الكهربائية
عندما تكون عدد البروتونات أكبر من عدد اإللكترونات التي)+( يتخذ الجسم الشحنة الموجبة :شحنة كهربائية موجبة

.يحتويها الجسم

عندما تكون عدد البروتونات أقل من عدد اإللكترونات التي( -)يتخذ الجسم الشحنة السالبة :شحنة كهربائية سالبة

. يحتويها الجسم

ث يكون الجسم ُمتعادالً؛ عندما تتساوى قيمة الشحنات السالبة مع الشحنات الموجبة فيه، بحي:جسم متعادل الشحنة
.تُلغي كل منهما األُخرى



ةتلخيص ما ذكر في المواقع االلكترونية عن الشحنات الكهربي

:طريقة حساب الشحنة الكهربائية
يُمكن حساب الشحنة الكهربائية باستخدام العديد من القوانين والمعادالت، من أهمها قانون كولوم، الذي 

ية ما الناجمة ما بين الشحنات الكهربائية، ويُمكن حساب القوة الكهربائالقوة الكهربائيةيُعبر عن مقدار

، باإلضافة للمسافة التي (2ش)و( 1ش)بين شحنتين كهربائيتين عند األخذ بمقدار كل من الشحنتين 

:، ويُمكن التعبير عن قانون كولوم بالمعادلة اآلتية(ف)تفصل بينهما 

:  مقداراً ثابتاً وهو( أ)تُساوي قيمة ثابت كولوم ؛2(ف( / )2ش×1ش)×(أ)ثابت كولوم = ق

(2كولوم/ 2متر. نيوتن )109×9



ةتلخيص ما ذكر في المواقع االلكترونية عن الشحنات الكهربي

:حساب الشحنة في الدوائر الكربائية

يُمكن حساب الشحنة في الدوائر الكهربائية باستخدام العديد من الطرق بحسب الُمعطيات المتوفّرة، ولحساب الشحنة 
:الكهربائية يمكن اتّباع ما يأتي

دام يُمكن حساب الشحنة الكهربائية عند معرفة كمية التيار الُمتدفق خالل فترة زمنية محددة باستخ:عالقة التيار مع الزمن
.الزمن× التيار الكهربائي= الشحنة : العالقة اآلتية

نون لحساب الشحنة في الدوائر الكهربائية من خالل حساب التيار الكهربائي باستخدام قاقانون أوميُمكن تطبيق:قانون أوم
الجهد : أوم، ثم تعويض الناتج في عالقة التيار مع الزمن إن وجد الزمن، ويمكن التعبير عن قانون أوم بالعالقة اآلتية

. المقاومة الكهربائية× التيار الكهربائي = الكهربائي 

الجهد / الشغل= الشحنة : يُمكن حساب الشحنة الكهربائية بشكل مباشر حسب العالقة اآلتية:عالقة فرق الجهد مع الشغل
.الكهربائي
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