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 بار الکتریکی :

 وقتی دو جسم با یکدیگر مالش داده شوند، معموال هر دو دارای بار الکتریکی می شوند. -1

 وقتی دو جسم دارای بار الکتریکی می شوند، به یکدیگر نیرو وارد می کنند. -2

 بار الکتریکی :

ایشی و گاهی رانشی نیروی اکتریکی موجود بین جسم هایی که دارای بار الکتریکی هستند، گاهی رب -1

 است .

دو نوع بار الکتریکی وجود دارد. دانشمندان برای تشخیص بارهای الکتریکی از یکدیگر آنها را نام گذاری  -2

 کردند. پارچه پشمی و شیشه ایجاد می شود را بار الکتریکی مثبت می نامند.

دو جسم که بار الکتریکی غیر همنام دو جسم که بار الکتریکی همنام دارند با یکدیگر نیروهای رانشی و  -3

 دارند بر یکدیگر نیروی ربایی وارد می کنند.

 برق نما :

برق نما وسیله ای ساده ای است که به کمک آن می توان آزمایش های ساده الکتریسیته را انجام داد. برای 

پالستیکی یا  ساختن آن به یک بطری شیشه ای نظیر شیر، میله ی فلزی، قرص فلزی )سکه( ، در پوش

چوب پنبه ای و ورقه ی نازک فلزی مانند زرورق شکالت یا فویل آلومنیومی نیاز می 

 باشد.

ابتدا میله را از درپوش گذاشته و یک سر آن را به قرص فلزی لحیم کرده و سر دیگرش 

را خم می کنیم. ورقه ای نازک فلزی را تا کرده و روی قسمت خم شده ی میله طوری 

م که روی آن بماند. و با حرکت کردن و جابجا کردن نیافتد. پس میله را محکم می کنی

 وارد بطری می کنیم. اینک برق نما اماده آزمایش است.

 نکته :

آزمایش های مربوط به بار الکتریکی در هوای مرطوب به علت رسانا بودن هوا خوب نتیجه نمی دهد. بنابراین 

خشک کرده و حتی االمکان آزمایش ها را در محیط های غیر مرطوب  قبل از آزمایش باید وسیله ها را کامال

 انجام داد. 

 (:1آزمایش فایده ی برق نما )
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 با کمک برق نما می توان نشان داد که یک جسم بار الکتریکی دارد یا نه ؟

 طریقه ی آزمایش :

د بارهای همنام خود در جسم مورد نظر را به برق نما نزدیک می کنیم. اگر جسم دارای بار الکتریکی باش

برق نما را از سه کالهک رانده و به سمت ورقه های زرورقی می راند. در این حالت چون ورقه ها دارای بار 

 همنام شده اند از هم دور می شوند. به این ترتیب ما می فهمیم که جسم ما دارای بار بوده است. 

 

 ( :2آزمایش فایده ی برق نما )

 توان نوع بار الکتریکی یک جسم را مشخص کرد. به کمک برق نما می

 طریقه ازمایش :

ابتدا یک جسم باردار با بار مشخص )مثال شیشه که بار مثبت می گیرد( را به برق نمای بدون بار می  -1

چسبانیم. مقداری از بار اضافه شیشه وارد برق نما می شود و در نتیجه برق نما کال دارای بار مثبت می شود. 

 مین دلیل ورقه های نازک فلزی نیز دارای بار مثبت شده و از هم دور می شوند.به ه

حال جسم باردار  را به برق نمای باردار شده نزدیک می کنیم. در این حالت اگر این جسم نیز دارای بار  -2

رانده و آنها  الکتریکی مثبت باشد، در نتیجه بار مثبت بیشتری را به انتهای برق نما )قسمت روقه های فلزی(

را از هم دورتر می شوند. ولی اگر جسم دارای بار الکتریکی منفی باشد. بارهای مثبت از انتها به سمت 

 کالهک آمده و تجمع بار مثبت در پایین کاهش و ورقه ها به هم نزدیک تر می شوند.

 سیم های سیم کشی برق از دو قسمت درست شده اند :

 که یک نوع فلز )معموال مس( می باشد.روکش پالستیکی و قسمت داخلی 

به مس رسانا و به پالستیک نارسانا )عایق( می گوییم. زیرا بار الکتریکی از مس عبور می کند ولی از 

 پالستیک عبور نمی کند.
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 تعریف :

به هر جسمی که مانند مس بار الکتریکی را از خود عبور می دهد. رسانا و هر جسمی که بار الکتریکی را از 

 رون خود عبور نمی دهد نارسانا گفته می شود.د

 الکترون آزاد :

در اتم بعضی عناصر الکترونی که در دورترین فاصله از هسته واقع شده است به راحتی از اتم جدا می شود و 

از یک اتم به اتم دیگر جهش می کند که به این گونه الکترون ها الکترون ازاد یا الکترون ظرفیتی )در 

ته می شود. به این ترتیب موادی که الکترون  آزاد دارند و موادی که الکترون آزاد ندارند نارسانا شیمی( گف

 محسوب می شوند.

 مجموعه سواالت

 جمله ی زیر را با استفاده از کلمه مناسب پر کنید . -1

 یکای اندازه گیری مقاومت الکترونیکی .................................. است .

 زیر را با استفاده از کلمه ی مناسب پر کنید . جمله -2

به الکترونی که در دورترین فاصله از هسته واقع است و به راحتی از اتم جدا می شود ............................ می 

 گویند.

 در اثر مالش میله ی شیشه ای با پارچه یشمی هر کدام دارای چه باری می شوند ؟ -3

 ( هر دو مثبت2بت و پارچه پشمی منفی                               ( میله شیشه ای مث1

 ( هر دو بدون تغییر4( میله شیشه ای منفی و پارچه پشمی مثبت                               3

اساس کار یک رسوب دهنده ی الکتریکی را با کدام یک از خاصیت های الکتریسیته می توان توجیه کرد  -4

 ؟

 ( رسانایی و نارسانایی الکتریکی2ی الکتریکی                    ( القا1

 ( عبور  بارهای الکتریکی از یک رسانا4( تخلیه ی الکتریکی                3
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 آیا می توانید در مورد استفاده از پدیده تخلیه الکتریکی در صنعت شرح دهید ؟ -5

  ؟ فایده استفاده از برق گیر در ساختمان ها چیست -6

 باردار سازی اجسام رسانا به طریقه ............................ صورت می گیرد. -7

 جاهاهی خالی را با کلمات مناسب پر کنید . -8

 ست که با آزاد شدن ............. و ...............جهت الکترون ها از یک جسم به جسم دیگر ا ............... یا ..............

 که بین ............. و ........... اتفاق می افتد.. نام دارد ن دو پدیده در طبیعت ............ با ...........ت. مثال ایهمراه اس

 به نظر شما دلیل جریان الکتریسیته در مدار چیست ؟ -9

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . -11

 ........و باردارسازی اجسام ............ معموال از طریق ........... می باشد.باردار کردن اجسام ...........معموال از طریق...

برابر شود مقاومت  4در یک مدار با ثابت بودن اختالف پتانسیل پایانه های یک باتری، هر گاه جریان  -11

 چند برابر می شود ؟

( 3        برابر                    4( 2برابر                           1( 1
 

 
 برابر 16( 4برابر                             

 یک مدار ساده الکتریکی را رسم نموده و قسمت های مختلف آن را نام ببرید . -12

 در عملیات باردار سازی معموال القاء برای ........ و مالش برای ......... به کار می رود. -13

 غیر رساناها –( رساناها 2                         رساناها       –( همه ی اجسام 1

 رساناها –( غیر رساناها 4همه اجسام                               –( غیر رساناها 3

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -14

 یژگی زیر را دارند :دلیل رسانایی بعضی از مواد موجود .............. یا ................. می باشد که سه و

1                             ................. )2                              ..................... )3........................... ) 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -15

نمی کند و فقط وضعیت اتم از نظر بار الکتریکی اصیت آن تغییر اگر تعداد ................... اتم تغییر کند، خ

 عوض می شود که این فرآیند در .............. اتفاق می افتد.
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 چرا برای برق رسانی از سیم های مسی استفاده می کنند ؟ -16

 چرا برای برق رسانی از سیم های رسانا با روکش پالستیکی استفاده می کنند ؟ -17

وسط میله ی پالستیکی باردار شده است ابتدا یک میله ی فلزی و سپس یک به الکتروسکوپی که ت -18

میله ی شیشه ای باردار را در دست گرفته و به آن نزدیک می کنیم در این صورت ورقه های برق نما ابتدا 

 ................. و سپس .............. می شوند.

 بسته تر –( بی تغییر 4بازتر              –( بسته تر 3         بازتر  –( بی تغییر 2بسته تر           –( بازتر 1

 علت انتقال جریان الکتریسیته در مدار .................. آن می باشد. -19

 ( توان4( شدت جریان                      3(اختالفات پتانسیل                  2( مقاومت            1

 م  معمولی در حالت ..........................................   .مقاومت الکتریکی یک ال -21

 ( خاموش و روشن یکسان است2( روشن  کم تر از خاموش است                                      1

 ( روشن بیشتر از خاموش است4( روشن دو برابر خاموش است                                        3

 ش دهیم، باردار نمی شود چرا؟لر یک میله فلزی را در دست بگیریم و با پارچه مااگ -21

یک سیم مسی را به سر خود مالش داده و برق نمایی باردار را نزدیک می کنیم. چه اتفاقی می افتد؟  -22

 چرا؟

افتد ؟ یک سیم مسی را به سر خود مالش داده و یک برق نمای باردار می چسبانیم چه اتفاقی می  -23

 چرا؟

دو بادکنک را با یک پارچه ی پشمی مالش می دهیم. در صورت نزدیک کردن این دو بادکنک به  -24

 یکدیگر چه اتفاقی می افتد ؟ چرا ؟

یک بادکنک باردار شده را به سر یک کالهک برق نمای بی بار نزدیک می کنیم در این صورت به  -25

 بار کالهک .................. می شوند.ترتیب بار ورقه ها ................ و 

مطابق شکل، یک شانه ی پالستیکی باردار را به کالهک الکتروسکوپ بدون برای نزدیک می کنیم . با  -26

 ورقه های الکتروسکوپ از چه نوع است ؟
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 ( مثبت2( خنثی                                   1

 منفی –( مثبت 4     ( منفی                               3

 در یک مدار با مقاومت الکتریکی ثابت، اگر اختالف پتانسیل را نصف کنیم شدت جریان ................    . -27

 ( چهار برابر می شود.4( دو برابر می شود.           3( نصف می شود.          2( ثابت می ماند .           1

آمپر است. مقاومت  5/2وات است و جریانی که از آن می گذرد  1311ده توان الکتریکی یک سیم گرما -28

 سیم چند اهم است ؟

1 )111                2 )211              3 )311              4 )411 

 در مدار شکل زیر ، آمپرسنج چه جریانی را نشان می دهد ؟ -29

1 )A1                          2 )A 5/1 

3 )A 2                       4 )A 5/2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -31

در یک اتم، بار الکتریکی ......... با بار الکتریکی ............... برابر و در نتیجه از آن جایی که تعداد ................. با 

 .................. می باشد.تعداد ................ در اتم برابر است بار الکتریکی اتم ...

یک میله ی پالستیکی را با پارچه ی پشمی مالش داده، به یک برق نمای باردار با بار مثبت می  -31

 چسبانیم. چه اتفاقی ممکن است بیافتد؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.-32

ته هستند، به دور آن گردش می کنند و آن ها را که دارای بار الکتریکی در یک اتم ............. در خارج از هس

 ....... هستند با نماد ................ نمایش می دهیم.

 ی خالی را با کلمات مناسب پر کنید.جاها -33

.......... و ............ با نماد ......... و قسمت اصلی اتم .......... نام دارد که از دو ذره ی .............. با نماد ............ و با بار 

 با بار ............... تشکیل شده است.
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یک میله ی فلزی که با پارچه ی ابریشمی مالش داده شده به یک الکتروسکوپ که با بار مثبت باردار  -34

 شده است نزدیک می کنیم. در این صورت ورقه ها ............... می شوند.

 ( بسته تر2                                           ( بازتر  1

 ( بستگی به میزان بار مثبت الکتروسکوپ دارد.4( بدون تغییر                                     3

در یک قوطی فلزی نوشابه ی خالی، مقداری آب بریزید. سپس آب داغ را خالی کنید. بالفاصله با  -35

را مسدود نماید ) مراقب باشید لبه ی تیز فلزی دست شما را نبرد( حاال روی قوطی انگشت خود در قوطی 

 اب سرد بریزید، چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟

همان طور که می دانید هر مدار الکتریکی سه ویژگی مهم دارد ؟ مشخصات آن را در جدول زیر  -36

 یادداشت نمایید.

 

 دار کرد ؟با چه روشی می توان یک رسانا را بار -37

یک میله ی پالستیکی و یک بادکنک را به پارچه ی پشمی مالش داده ایم. در این صورت نزدیک  -38

 کردن این دو جسم به یکدیگر چه اتفاقی می افتد ؟ چرا ؟

 جمله ی زیر را با استفاده از کلمه داخل پرانتز کامل کنید. -39

  الکترون( –پروتون  –....... می گویند. )نوترون ذره ای از اتم را که دارای بار منفی است ........

41-  

 

 نمی باشد؟کدام یک از موارد زیر جزء استفاده های برق نما  -42

 ( باردار سازی به روش القاء2( تعیین نوع بار جسم                                   1

 ام( هیچکد4( تعیین بارداری یا بدون بار بودن                    3

 کدام یک از این عبارت ها در مورد اجزای اتم درست است ؟ -43

 ( الکترون و پروتون بار اکتریکی ندارند2( الکترون و پروتون بار الکتریکی دارند                         1
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 کی ندارند( الکترون و نوترون بار الکتری4( الکترون و نوترون بار الکتریکی دارند                          3

 چرا ورقه های فلزی برق نما را در محفظه ای شیشه ای قرار می دهند ؟ -44

 چه نکته ی خاصی در مورد هوای محل استفاده از برق نما باید رعایت نمود ؟ چرا ؟ -45

به الکتروسکوپی که توسط میله ی پالستیکی باردار شده است ابتدا یک میله ی فلزی و سپس یک  -46

تیکی باردارنزدیک می کنیم. در این صورت ورقه های برق نما ابتدا .............. و ............... سپس میله ی پالس

 ............... باردار می شوند .

 ( بی تغییر، بسته تر4( بسته تر، بازتر                3( بی تغییر، بازتر             2( بازتر، بسته تر            1

نک بی بار را به سر کالهک یک برق نمای با بار منفی می چسبانیم در این صورت به ترتیب یک بادک -47

 بار ورقه ها ........... و بار کالهک ............... می شوند.

 منفی –( مثبت 4مثبت             –( منفی 3منفی                –( منفی 2مثبت                –( مثبت 1

ولت یک مولد، یک مقاومت آماده نموده ایم. در حین آزمایش هویه داغ را به  12لتاژ یک مدار با و-48

مقاومت نزدیک می کنیم. در این صورت مقدار جریان آمپرسنج ............... ، مقدار اختالف پتانسیل مولد 

 ............. و مقدار مقاومت آن ............... می یابد.

 افزایش –ثابت  –( کاهش 2ش                                       افزای –کاهش  –( افزایش 1

 کاهش –کاهش  –( افزایش 4کاهش                                            –ثابت  –( کاهش 3

 جای خالی را پرکنید. در فلزهای رسانا، عامل انتقال بار الکتریکی ............ می باشند. -49

 ( آخرین الیه الکترون های دور از هسته2                                                        ( الکترون ها  1

 صحیح می باشد 3و  2( موارد 4( در دورترین فاصله از هسته قرار دارد                           3

      نیست؟کدامیک از ویژگی های زیر، از خصوصیات الکترون ظرفیتی  -51

 ( از یک اتم به اتم دیگر جهش می کند2ه راحتی از اتم جدا می شود                                 ( ب1

 ( به شدت جذب هسته می شود4( در دورترین فاصله از هسته قرار دارد                         3

 ه جسم دیگر است.جای خالی را پر کنید : ...............  در واقع جهش الکترون از یک جسم ب -51
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 صحیح می باشد. 2و  1( موارد 4( صاعقه             3( تخلیه الکتریکی          2( جرقه الکتریکی           1

 جای خالی را پر کنید : -52

 اشدشیشه ، پارچه ابریشمی و بادکنک هنگام مالش به ترتیب دارای بار ........... ، ............ و ................ می ب

 ( منفی، مثبت، مثبت4( منفی، مثبت، منفی     3( مثبت ، منفی، منفی       2(مثبت، منفی، منفی      1

 نمی شود ؟کدام یک از موارد زیر به بار الکتریکی و الکتریسیته مربوط  -53

 ( رعد و برق                                                                     1

 بیدن مو به شانه هنگام شانه کردن( جس2

 ( جسبیدن پرز پارچه به صفحه ی تلویزیون موقع تمیز کردن آن        3

 ( نور شمع4 

 ولت سنج و آمپر سنج هر کدام به صورت ...................... و ........................ در مدار قرار می گیرند. -54

 سری –( موازی 4موازی               –( سری 3ازی            مو –( موازی 2سری           –( سری 1

 ولتی روشن می کنیم. شدت جریان عبوری چقدر است ؟ 5/1اهم را با یک باطری 2یک الم  بامقاومت -55

1 )33/1          2 )3                  3)75               %4 )5/3 

 جاهای خالی را پر نمایید : -56

 برق نما ............... و به ورقه های فلزی ............. می گوییم.به قرص فلزی 

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -57

 به الکترونی که در دورترین فاصله از هسته واقع است و به راحتی از اتم جدا می شود ............. می گویند. 

 کدام جسم، عایق الکتریسیته محسوب می شود ؟ -58

 ( چوب4( آب دریا                      3( میله ی فلزی               2( مس                  1

آمپری از آن  11و شدت جریان ولت باشد  151اگر اختالف پتانسیل الکتریکی در دو سر مداری برابر  -59

 عبور کند، مقدار مقاومت مدار کدامیک خواهد بود.
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 )بدون واحد( 5/1( 4نیوتن ، متر                 1511( 3اهم                   15 (2ژول                 15( 1

61-  

 

مطابق شکل زیر دو بادکنک را روی پایه ای آویزان می کنیم. اگر هر دو بادکنک را با پارچه پشمی  -61

  (.TIMSS 1995مالش دهیم. چه اتفاقی می افتد ؟ )مشابه طرح 

 

 زدیک می شوند.( دو بادکنک به هم ن1

 ( دو بادکنک ابتدا به هم نزدیک شده سپس از هم دور می شوند.2

 ( دو بادکنک ابتدا از هم دور شده  سپس به هم نزدیک می شوند.3

 ( دو بادکنک از هم دور می شوند.4

 اگر یک میله فلزی را با دست گرفته و با پارچه مالش دهیم چه روی می دهد ؟  -62

 ( میله دارای بار الکتریکی منفی می شود2الکتریکی مثبت می شود      ( میله دارای بار 1

 ( میله ابتدا دارای بار مثبت و سپس دارای بار منفی میشود4( میله هیچ نوع بار الکتریکی پیدا نمی کند    3

برای آن مطابق شکل زیر یک کره فلزی بدون بار با پایه عایق و یک میله پالستیکی با بار منفی داریم.  -63

 که کره دارای بار مثبت شود، مراحل انجام این کار را با مرتب کردن شکل ها مشخص کنید .

 

 ب –ج  –الف  –( د 4د        –الف  –ج  –( ب 3ب           -د   -ج  -( الف2ج         –ب  –الف  -( د1

آمپری از  5نیم شدت جریان اهم است. هنگامی که آنرا به برق وصل می ک 61مقاومت یک وسیله برقی  -64

 آن می گذرد، اختالف پتانسیل دو سر مدار چند ولت است ؟
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1 )311                     2 )12                             3 )18/1                            4 )65 

 اگر طول یک سیم را نصف کنیم، مقاومت سیم چه تغییری می کند ؟ -65

( 2ود               برابر می ش 4( 1
 

 
( 3می شود                    

 

 
 برابر می شود 2( 4می شود                 

شکل های زیر یک باطری و یک الم  را نشان می دهد که با سیم به مواد مختلفی وصل شده اند. کدام  -66

الم  روشن می شود؟ مشابه 

TIMSS 

 

 

 4( الم  4                 1( الم  3               3( الم  2            2( الم  1

 تعداد کدام یک از ذرات تشکیل دهنده ی اتم ، مشخص کند که آن اتم چه عنصری است ؟ -67

 ( الکترون + پروتون4( الکترون                  3( پروتون                2( نوترون          1

 شود که اتم در حالت های عادی ، خنثی باشد ؟کدام یک از عوامل زیر موجب می  -68

 ( مساوی بودن تعداد پروتون ها و الکترون ها2( مساوی بودن تعداد پروتون ها و نوترون ها     1

 ( مساوی بودن تعداد الکترون ها و پروتون ها و نوترون ها4( مساوی بودن تعداد الکترون ها و نوترون ها    3

 با پارچه پشمی مالش می دهیم. کدام یک از حاالت زیر رخ می دهد؟یک میله پالستیکی را  -69

 ( پارچه الکترون می گیرد و بارش منفی می شود و میله الکترون از دست می دهد و بارش مثبت می شود.1

 ( پارچه الکترون می گیرد و بارش منفی می شود و میله الکترون از دست می دهد و بارش منفی می شود.2

 لکترون از دست می دهد و بارش منفی می شود و میله الکترون می گیرد و بارش مثبت می شود.( پارچه ا3

 پارچه الکترون از دست می دهد و بارش منفی می شود و میله الکترون می گیرد و بارش منفی می شود.( 4

 کدام یک از اجسام زیر به روش مالش دارای بار الکتریکی می شوند ؟ -71

 ( شانه فلزی4( میله فلزی              3( سکه مسی                  2ی     ( میله شیشه ا1



تهیه و تنظیم : حیدری                       سواالت فصل الکتریسیته   
 

 

 عامل ایجاد جریان در مدار کدام است ؟ -71

 ( شدت جریان الکتریکی2( مقاومت الکتریکی                                   1 

 ( هر سه4( اختالف پتانسیل الکتریکی                         3

اهم باشد. امپراژ در مدار چه  21ولت است. اگر مقاومت مدار  181الف پتانسیل دو سر مداری اخت -72

 مقدار خواهد بود ؟

1 )
 

 
 آمپر 161( 4آمپر               211( 3آمپر                   9( 1آمپر            

همانند کدام یک از پدیده های جرقه زدن یک پیراهن پشمی هنگامی که آن را از تن بیرون می آوریم.  -73

 زیر است ؟

 ( تشکیل شدن ابرها4        ( حرکت ابرها در آسمان 3( تخلیه ابرها            2( باردار شدن ابرها          1

از بین اجسامی که در اختیار داشتند، مواد رسانا را جدا کردند. به نظر شما دانش آموزان کالس هشتم  -74

 این کار را انجام داده است ؟ رصحیح تکدام گروه 

 کائوچو –آجر  –( گروه شقایق : سیم مسی 1

 چوب –ورقه آلومنیومی  –( گروه الله: انگشتر طال 2

 سیم مسی –انگشتر طال  –( گروه نیلوفر : ورقه آلومنیومی 3

 چوب –کائوچو  –( گروه میخک : آجر 4

برابر کنیم، شدت جریان  4اگر مقاومت را در مدار وات برقرار است.  111در یک مدار اختالف پتانسیل  -75

 چند برابر می شود ؟

( 3برابر                 2( 2برابر                4( 1
 

 
                      4 )

 

 
 برابر 

اگر یک شانه پالستیکی را با پارچه پشمی مالش دهیم و آنرا به کالهک یک الکتروسکوپ بدون بار  -76

 ک کنیم. چه روی می دهد ؟نزدی

 ( ورقه ها از هم باز شده سپس بسته می شوند2( ورقه ها از هم جدا می شوند                        1

 ( هیچ تغییری روی نمی دهد4( ورقه ها بسته می شوند                               3
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اژ یکسان در اختیار داریم. در کدام مدار را با سیم ها هم جنس و هم ضخامت و با ولت Bو  Aدو مدار  -77

 الم  پرنور تر است ؟ چرا؟

1 )A .زیرا مقاومت آن کمتر است ، 

2 )B .زیرا مقاومت آن بیش تر است ، 

3 )A .زیرا مقاومت آن بیش تر است ، 

4 )B .زیرا مقاومت آن کمتر است ، 

ولت باشد و  221ر ابتدا اختالف پتانسیل اهم در اختیار داریم، اگر در این مدا 31یک مدار با مقاومت  -78

 ولت تغییر دهیم. شدت جریان در مدار چه تغییری می کند ؟ 661سپس اختالف پتانسیل را به 

1 )
 

 
( 2برابر              

 

 
 برابر 2( 4برابر                   3( 3برابر          

 (TIMSS- 1995چیزی تشکیل می شود ؟ ) اگر یک اتم خنثی، یک الکترون از دست بدهد، چه -79

 ( یک ملکول4( یک یون                   3( یک اسید                  2( یک گاز                1

 چه قسمتی از اتم، خاصیت و ویژگی اتم هر عنصر را مشخص می کند ؟ -81

 ( نوترون4( هسته                   3( پروتون و الکترون                 2( الکترون                  1

یک الکتروسکوپ دارای بار الکتریکی منفی در اختیار داریم. یک سیم فلزی را به کالهک آن تماس می  -81

 دهیم ، چه اتفاقی می افتد ؟ 

 ( انحراف ورقه ها کمتر می شود1

 ( انحراف ورقه ها بیشتر می شود2

 ( ورقه ها تغییر نمی کنند3

 بسته می شوند( ورقه ها 4

را در مدار الکتریکی قرار می دهیم. چه نوع انرژی باعث حرکت بارهای الکتریکی در مدار  وقتی باتری -82

 می شود ؟

 ( انرژی الکتریکی4( انرژی پتانسیل             3( انرژی گرمایی           2( انرژی جنبشی                1
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 کی چیست ؟یکای اندازه گیری  مقاومت الکتری -83

 ( آمپر4( وات                      3( ولت                  2( اهم                   1

 برای حفاظت ساختمان های بلند از خطر آذرخش، از چه وسیله ای استفاده می شود ؟ -83

 ( برق نما4( الکتروسکوپ              3( برق گیر               2( رسوب دهنده الکتریکی        1

 نیست ؟کدام بک از جمالت زیر صحیح  -84

 ( هنگام واکنش شیمیایی تغییراتی در هسته اتم رخ می دهد.1

 ( وزن پروتون و نوترون بسیار بیشتر از الکترون است.2

 ( تغییرات هسته ای مربوط به تغییرات تعداد پروتون اتم ها می باشد.3

 ون های ازاد است.( علت عبور جریان الکتریکی، وجود الکتر4

الکتروسکوپی )برق نما( توسط میله ای شیشه ای باردار شده است. در این صورت ورقه ها و کالهک آن  -85

 به ترتیب دارای بار ........... و .............. می باشند.

 ی، منفی( منف4( مثبت، مثبت               3( منفی، مثبت                 2( مثبت منفی           1

 کدام یک از جمالت زیر در مورد اتم شکل روبرو می تواند صحیح باشد ؟ -86

  می باشد. 5( این اتم می تواند یون بوده و عدد جرمی آن 1

 می باشد. 4( این اتم می تواند خنثی بوده و عدد جرمی آن 2

 می باشد. 5( این اتم می تواند خنثی بوده و عدد جرمی آن 3

 است.صحیح  3و  1( 4

 از دو سیم با مقاومت نا مساوی جریان الکتریکی با شدت مساوی می گذرد، پس از زمان معینی : -87

 ( تعداد بار الکتریکی که از مقاومت بزرگ تر گذشته است کمتر است.1

 ( تعداد بار الکتریکی که از هر دو مقاومت گذشته برابر است.2

 ر گذشته است بیشتر است.( مقدار بار الکتریکی که از مقاومت کوچک ت3
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 صحیح است. 3و  1( 4

جسمی با بار مثبت را به کالهک الکتروسکوپی )برق نما( نزدیک کرده و بدون تماس در کنارش نگه  -88

داریم. می بینیم که ورقه های الکتروسکوپ باز می شوند. در این حالت بار کالهک و ورقه ها به ترتیب 

 عبارتند از :

 ( مثبت، مثبت4( مثبت،منفی               3( منفی، منفی                  2        ( منفی ، مثبت   1

 باردار کردن به روش القای بار الکتریکی :-89

 ( ویژه تمام اجسام است.                      1

 ( فقط برای باردار کردن اجسام غیر فلزی استفاده می شود.2

 فاده می شود.  ( برای اجسام شیشه ای و فلزی است3

 ( فقط برای باردار کردن اجسام فلزی استفاده می شود.4

 جهش الکترون ها از یک جسم به جسم دیگر را چه می نامند ؟ -91

 ( برقگیر4الکتریکی                  ( تخلیه 3                      ( آذرخش2( ساعقه               1

 صحیح بسته شده اند ؟ در کدام مدار آمپرسنج و ولت سنج -91

 

 

 

 ولت است یعنی : 12وقتی می گوییم باتری خودرو  -92

 ولت از پتانسیل پایانه ی منفی آن بیشتر است. 12( پتانسیل پایانه ی مثبت به اندازه ی 1

 از پتانسیل مثبت آن بیشتر است.ولت  121( پتانسیل پایانه ی منفی به اندازه ی 2

 ولت است. 12( پتانسیل پایانه ی منفی 3

 ولت است. 12( پتانسیل پایانه یمثبت 4
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در یک زمان و جریان معین اگر بخواهیم مقدار گرما  -93
 

  
 شود، مقاومت باید چند برابر شود ؟ 

1 )
 

  
                   2 )

 

 
                  3 )4                        4 )16 

ی است. جسم بارداری را به ارامی به کالهک آن نزدیک می کنیم. ورقه های الکتروسکوپی دارای بار منف -94

 آن از هم بازتر می شوند. این جسم دارای چه نوع بار الکتریکی است ؟

 ( معلوم نیست                   ( جسم بدون بار است3( مثبت                       2( منفی                      1

الم  و یک باطری تشکیل شده است، یکی از الم  ها را از مدار خارج  2الکتریکی که از در یک مدار  -95

 می کنیم در این صورت :

 برابر می شود. 2( ولتاژ 2( جریان مدار نصف می شود.                                     1

 برابر می شود. 2قاومت الکتریکی ( م4برابر می شود.                                    2( جریان مدار 3

است. مقاومت  Bنصف قطر سیم  Aدو قطعه سیم اهنی داریم که طول هر دو یکی است ولی قطر سیم  -96

 کدامیک بیشتر است. چرا ؟

 واحد انرژی الکتریکی : -97

 ( وات ساعت و ژول2( وات ساعت و اسب بخار                                     1

 ( وات ساعت و کیلومتر4ت و کیلو وات ساعت                              ( وات ساع3

 واحد توان الکتریکی چیست ؟  -98

 ( کیلو وات ساعت4( وات                           3( ولت                        2( ژول                             1

 ان است :کدامیک از رابطه های زیر فرمول صحیح تو -99

 اهم = وات x( آمپر 4ولت = وات       x( آمپر 3وات= ولت    x ( آمپر2اهم = ولت     x( گالری 1

آمپر از آن  15ولت باشد و جریانی به شدت  165در یک وسیله ی برقی اگر اختالف پتانسیل مدار  -111

 عبور کند مقاومت مدار چند اهم است ؟

 اهم 5/11( 4اهم                        11( 3اهم                     13( 2اهم                  15( 1
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 جریان می گذرد ؟ رولت کار می کند. چند آمپ 6اهم که با  12از یک وسیله برقی  -111

1 )2/1               2 )5/1                    3 )2                    4 )56 

 سمت های زیر است : یک مدار ساده الکتریکی شامل ق -112

 ( منبع انرژی، کلید قطع و وصل ، رسانا2( منبع انرژی،رسانا، مصرف کننده                       1

 ( منبع انرژی،رسانا، کلید قطع و وصل، مصرف کننده4( منبع انرژی،کلید قطع و وصل، مصرف کننده       2

 است ؟ کدامیک از مطالب زیر در مورد پیل الکتریکی درست -113

 ( انرژی الکتریکی را به شیمیایی تبدیل می کند.2( انرژی مکانیکی را به الکتریکی تبدیل می کند.      1

 ( انرژی الکتریکی را به مکانیکی تبدیل می کند.4(انرژی شیمیایی را به الکتریکی تبدیل می کند.      3

 ؟ برای اندازه گیری مقاومت از چه واحدی استفاده می کنیم -114

 ( وات4( اهم                  3( ولت                   2( آمپر                  1

 کیلو وات ایجاد می کند، جریان این مولد چند آمپر است ؟ 911ولت توانی برابر  15111 مولدی با  -115

1 )61                     2 )6                    3 )
 

 
                             4 )12 

116-  

اگر کلید به طور موازی به مصرف کننده ای متصل شود، با قطع و وصل کلید چه اتفاقی برای مصرف  -117

 کننده می افتد ؟

 ( با وصل کلید، مصرف کننده از کار می افتد2( با قطع کلید چراغ روشن می شود                           1

 ( هر سه مورد می دهد4                                    ( مدار کوتاه ایجاد می شود 3

 برای اندازه گیری آمپر از .................... استفاده می شود که به طور .................. در مدار قرار می گیرد. -118

 مپرسنج، موازی( آ4( آمپرسنج، سری           3( رنوستا، سری              2( ولت،متر ، موازی      1

ولت چه مقدار جریان می گذرد؟ اگر مقاومت  61اهم و اختالالت پتانسیل  15از مداری با مقاومت  -119

 اهم شود با همان شدت جریان، ولتاژ چه مقدار تغییر می کند ؟ 18
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 ولت 41آمپر و  27( 4آمپر       72ولت و  2( 3ولت         2/7آمپر و  6( 2ولت         72آمپر و  4( 1

 کدام ذره ی موجود در اتم نوع اتم را مشخص می کند ؟ -111

 3و  1( 4( پروتون               3( نوترون                  2( الکترون               1

اهم است، می گذرد. اختالف پتانسیل آن به چه  9آمپر از یک مدار که مقاومت آن  2جریانی برابر  -111

 ولتی تامین می شود ؟ 5/1وسیله ی چند پیل 

1 )12                       2)18                  3 )6                  4 )27 

 وات در یک وسیله ی برقی برقرار شود : 311آمپر با ولتاژ  15اگر جریان  -112

 الف ( توان آن چند وات است ؟

1 )21                  2 )4511                    3 )9111                 4 )315 

اگر اتمی یک الکترون از دست بدهد بار الکتریکی .......... پیدا می کند و برای اینکه خنثی شود باید  -113

 یک .............  . 

 ( منفی، الکترون از دست بدهد.2( مثبت، الکرتون بگیرد.                                    1

 ( مثبت، پروتون بگیرد.4ست بدهد                            ( منفی، پروتون از د3

 در شکل زیر وقتی مدار بسته می شود آمپرسنج چه عددی را نشان می دهد ؟ -114

 آمپر 5/1( 4آمپر                3/3( 3آمپر              1( 2% آمپر              33( 1

 ود ..................... .اگر به یک جسم نارسانا الکترون اضافه ش -115

 ( دارای بار الکتریکی می شود و بار الکتریکی آن جابه جا می شود.1

 ( دارای بار الکتریکی نمی شود و الکترونی در آن جابه جا نمی شود.2

 ( دارای بار الکتریکی نمی شود ولی الکترون ها در آن جا به جا می شوند.3

 بار الکترون آن جا به جا نمی شود.( دارای بار الکتریکی می شود ولی 4

 اگر دمای یک رسانا را افزایش دهیم .............. آن افزایش می یابد. -116
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می دانیم که مقاومت الکتریکی الم  برابر است با نسبت اختالف پتانسیل دو سر الم  به شدت جریانی که 

یم به طوری که الم  نسوزد کدامیک از از آن می گذرد، اگر اختالف پتانسیل الکتریکی را کمی زیاد کن

 موارد زیر در مورد الم  اتفاق میافتد ؟ )از تاثیر گرما در مقومت صرف نظر کنید(

 مقاومت الکتریکی افزایش می یابد. (1

 مقاومت الکتریکی کاهش می یابد. (2

 مقاومت الکتریکی ثابت می ماند (3

 مقاومت الکتریکی ثابت می ماند و شدت جریان کم می شود (4

 اهم معادل کدامیک از کمیات زیر است ؟-117

( 2ولت                 x( آمپر1
آمپر

ولت
                     3 )

آژول

 مجذور امپو 
                 4 )

ولت

آمپر
 

میله ای بار مثبت را به کالهک یک الکتروسکوب نزدیک و در فاصله ی معینی از آن نگاه می داریم و -118

 شت کالهک را به زمین وصل می کنیم برای آنکه بار الکتروسکوپ القاء شود ، بایستی :سپس با انگ

( ابتدا جسم باردار را از کالهک دور می کنیم و سپس اتصال زمین را قطع می کنیم و الکتروسکوپ بار 1

 منفی پیدا می کند.

کنیم و الکتروسکوپ بار مثبت  ( ابتدا جسم باردار را از کالهک دور می کنیم و سپس اتصال زمین را قطع2

 پیدا می کند.

 ( ابتدا اتصال زمین را قطع و سپس جسم باردار را دور کنیم که الکتروسکوپ بار مثبت پیدا می کند.3

 ( ابتدا اتصال زمین را قطع و سپس جسم باردار را دور کنیم که الکتروسکوپ بار منفی پیدا می کند.4

یک مولد با ولتاژ ثابت وصل می کنیم پس از مدت کوتاهی از روشن یک الم  معمولی را به دو سر -119

 شدن الم  کدام یک از حاالت زیر اتفاق می افتد ؟

 ( نور الم  کمی ضعیف می شود2(  الم  با همان نور اولیه روشن می ماند           1

 زیاد می شود( نور الم  مرتب کم و 4( نور الم  کمی زیاد می شود                        3

در رابطه -121
ولتاژ

 شدت جریان 
 مقاومت الکتریکی کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟ 

 با افزایش ولتاژ مقاومت الکتریکی افزایش می یابد (1
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 با افزایش شدت جریان مقاومت الکتریکی کاهش می یابد. (2

 مقاومت الکتریکی به ولتاژ و به شدت جریان بستگی ندارد (3

 هر دو صحیح است 2و  1گزینه  (4

اگر در مسافرت در یک جاده ی صاف و هموار با یک هوای طوفانی و توام با تولید آذرخش در اطرف -121

خود مواجه شدند برای حفظ جان خود و جلوگیری از برخورد صاعقه کدام یک از روش های زیر را مناسب 

 می دانید ؟

 یداز اتومبیل پیاده شده و فاصله ی دور از آن می ایست (1

 به زیر درختی که در نزدیکی قرار دارد پناه می برید (2

 در باالی اتومبیل می نشینید (3

 در گودالی که در نزدیکی قرار دارد پناه می برید (4

 درشکل مقابل به چه ولتاژی نیاز داریم تا مدار به کار افتد ؟-122

1) 12  

2) 8 

3) 6 

4) 4 

می کند، چریان این مولد چند آمپر است  کیلو وات ایجاد 911ولت توانی برابر  15111مولدی با فشار -123

 ؟

1 )61             2 )6              3 )
 

 
               4 )12 

 نمره( 5/1مقاومت الکتریکی را به کمک چه وسیله ای اندازه می گیرند ؟ )-124

 ( ولت متر4         ( آمپر سنج            3( ولت سنج                   2( اهم متر                   1

 چرا از روکش پالستیکی در برق رسانی به وسیله ی سیم های رسانا استفاده می شود ؟-125

در شکل زیر بادکنک ها دارای بار الکتریکی هستند. به نظر شما نیروی بین آنها از نوع رانش است یا -126

 ربایش ؟ یک دلیل بنویسید ؟
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 نتز، زیر پاسخ صحیح خط بکشید .با توجه به واژه های داخل پرا-127

درباره ی نیروهایی که دو جسم باردار به یکدیگر وارد می کنند، می توانیم بگوییم که دو جسم که بار 

 ناهمنام( دارند، به یکدیگر نیروهای ربایشی وارد می کنند. –الکتریکی ) همنام 

 انند از خود عبور دهند ؟چرا اجسام رسانا جریان الکتریسیته) بارهای الکتریکی( را می تو

 برای تکمیل جمله ی زیر از کلمات داخل پرانتز استفاده کنید.

وقتی دو سر یک رسانا را به یک مولد وصل می کنیم ...................... مواد باعث می شود که الکترون ای -128

 مقاومت الکتریکی ( –اختالف پتانسیل  –آزاد در کنند. )شدت جریان الکتریکی 

برق نمای شکل زیر دارای بارالکتریکی مثبت است. میله ی بارداری را به آن نزدیک می کنیم. با توجه به 

 شکل بار میله را مشخص کنید .

 

پالستیکی را به  رضا یک کت پشمی پوشیده بود، یک خط کش -129

 استین کت خود مالش داد، با توجه به ساختمان اتم بنویسید که :

 ی پیدا می کند؟ چرا ؟الف( خط کش چه بار

 ب( پشم چه باری پیدا می کند؟ چرا؟

برق گیر یک میله ی فلزی کلفت معموال از جنس مس است که در باالترین نقطه ی ساختمان بلند -131

نصب می شود این قطعه مسی توسط کابلی از جنس مس به زمین مرطوب در زیر ساختمان وصل می شود. 

 علت این کار چیست ؟

 جسام نارسانا )عایق( نمی توانند بارهای الکتریکی را از خود عبور دهند ؟چرا ا-131

 اگر جسم رسانا دارای دسته عایق باشد و به وسیله س پارچه ی پسمی ان را مالش دهیم که آن :-132

 بار مثبت جمع می شود (1

 بار منفی جمع می شود (2

 باردار نمی شود (3

 اول منفی بعد مثبت (4
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کی به پارچه ی پشمی و میله ی شیشه ای و نایلکسی و نیز میله ی شیشه ای از مالش میله ی پالستی-134

 به ابریشم چه بارهایی در میله بوجود می آید ؟

 ( منفی،مثبت، مثبت4( مثبت، منفی، مثبت     3( مثبت، منفی منفی        2( منفی، مثبت منفی     1

 الکترونی که در دورترین نقطه از هسته واقع شده است چه نام دارد ؟-135

 ( تخلیه ی الکتریکی4( الکترولیت             3( شدت جریان         2( الکترون آزاد      1

 م بارداری به یک الکتروسکوپ خنثی نزدیک می شود چه مشاهده می کنید ؟جس-136

 دورقه ی طال از میله ی فلزی دور می شو (1

 ورقه ی طال به میله ی فلزی نزدیک می شود (2

 هیچ تغییری مشاهده نمی شود چون الکتروسکوپ خنثی است (3

 ورقه ی طال از میله ی فلزی دور شده و سپس نزدیک می شود (4

 جسم بارداری به یک الکتروسکوپ باردار نزدیک می شود چه مشاهده می کنید ؟-137

 ورقه ی طال به میله ی فلزی نزدیک می شوداگر نوع بار جسم و الکتروسکوپ یکی باشد،  (1

 اگر بار جسم و الکتروسکوپ همنام نباشند ورقه ی طال از میله ی فلزی دور می شود (2

اگر بار جسم نسبت به الکتروسکوپ زیاد بوده و همنام نباشند، ورقه ی طال به میله ی فلزی می  (3

 چسبد و بعد از آن جدا می شود.

 جابه جا می شود. فقط می توان گفت ورقه ی طال (4

اهمی می گذرد چند آمپر  2در شکل مقابل جریانی که از مقاومت -138

  است ؟

1 )1         2 )2           3 )3              4 )4 

دقیقه می گذرد این  31ولت در مدت  251آمپری با اختالف پتانسیل  6از یک بخاری برقی جریان -139

 لکتریکی مصرف کرده است ؟بخاری چند کیلو وات ساعت انرژی ا

1 )75/1          2 )751             3 )45           4 )45111 

 می گذرد اگر مقاومت را دو برابر و شدت جریان را نیز دو برابر کنیم : Iجریان  Rاز سیمی به مقاومت -141

 برابر می شود 8برابر و اختالف پتانسیل  4گرمای تولید شده  (1
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 برابر می شود 4برابر و اختالف پتانسیل  8گرمای تولید شده  (2

 برابر و گرمای تولید شده تغییر نمی کند 4اختالف پتانسیل  (3

 برابر می شود و اختالف پتانسیل تغییر نمی کند. 8گرمای تولید شده  (4

 Aدارای بازده بیشتر ولی توان کمتری است. این بدان معنی است که مولد  Bنسبت به مولد  Aمولد -141

 با مقدا سوخت مساوی کار ..................... انجام می دهد. Bمولد  نسبت به

 ( بیشتر ودر زمان بیشتر2( بیشتر و در زمان کمتر                1

 ( کمتر و در زمان بیشتر4( کمتر و در زمان کمتر                 3

بزاری می گذرانیم تا بدون تغییر آمپری می گذرد، سیم را از ا 8اهم جریان  31از سیمی به مقاومت -142

 برابر شود در این صورت چند آمپر چریانار سیم خواهد کرد ؟ ) اختالف پتانسیل ثابت است( 4جرم طول آن 

1 )2                    2 )5/1               3 )32                     4 )128 

برابر شود حرارت  3از آن عبور می کند  اگر مقاومت الکتریکی یک رسانا نصف و شدت جریانی که-143

 حاصل چند برابر می گردد ؟

1) 

قرار دارد این جسم ........  Aدر شکل مقابل کره های فلزی با یکدیگر در تماسند و جسمی در نقطه -144

 است.

   ( نارسانای با بار مثبت2( رسانای بدون بار                              1

 ( رسانای با نارسانای با بار منفی4انای با بار مثبت             ( رسانای با نارس3

تیغه ای دارای بار منفی را به کره ای فلزی ببدون بار که روی پایه عایق است نزدیک می کنیم کدام -145

 مورد صحیح است؟

 

 در مدار شکل زیر کدام یک از الم  ها روشن می شود ؟-146
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  A( الم  A-B-C                  2( الم  های 1

 ( هیچکدامB-C                           4( الم  3

 برابر شود مقاومت مدار چه تغییری می کند ؟ 2اگر ولتاژ یک مدار -147

 ( تغییر نمی کند4برابر می شود             4( 3( نصف می شود         2برابر می شود        2( 1

 مورد رابطه ی اختالف پتانسیل و شدت جریان درست است ؟ کدام یک از نمودارهای زیر در-148

 

یک میله ی شیشه ای را به کیسه نایلونی مالش داده ایم. اگر کیسه نایلونی را به کالهک الکتروسکوپ -149

 شکل مقابل نزدیک کنیم ورقه ها چه تغییری می کنند ؟

 ورقه ها از هم دور می شوند.            (1

 ک می شوند.ورقه ها به هم نزدی (2

 ورقه ها ابتدا به هم نزدیک و سپس دور می شوند. (3

 ورقه ها تغییری نمی کنند. (4

اهم قرار می دهیم. آمپر  9سه عدد قوه معمولی را پست سر هم می بندیم و در مداری به مقاومت -151

 سنج در مدار چه عددی را نشان می دهد ؟

1 )A 
 

 
                  2 )A 2             3 )A 18           4 )A 3 

 کار فنر در زنگ اخبار چیست ؟-151

 ( تولید صدا2( قطع و وصل مدار                         1

 ( تولید میدان مغناطیسی4( برگرداندن چکش به جای اول خود                3

ز اشکال زیر در مورد میله ی شیشه ای بارداری را به کالهک الکتروسکوپی نزدیک می کنیم. کدامیک ا-152

 آن صحیح است ؟
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 زیر چه جریانی از مدار می گذرد ؟  در شکل-153

 

 آمپر 4( 4آمپر             6( 3آمپر             2(  2آمپر             3( 1

 کدام نمودار زیر در مورد رابطه ی اختالف پتانسیل و شدت جریان درست است ؟-154

 

نزدیک می کنیم و سپس بدون آنکه مکان میله ی  Bپالستیکی را به کره ی  مطابق شکل زیر میله ی-155

 بار الکتریکی هر کره چیست ؟ 3پالستیکی را تغییر دهیم، دو کره را از هم جدا می کنیم، در شکل 

 

 هر دو منفی Bو  A( کره ی 2منفی                       Bمثبت، کره ی  A( کره ی 1

 ( هر دو کره مثبت مثبت                      4مثبت                       Bمنفی، کره ی  A( کره ی 3

 گزینه ی صحیح را مشخص کنید.-156

 ( بار الکتریکی که در پارچه ایجاد می شود منفی است.1

 ( اگر تعدای الکترون به اتمی اضافه شود، بار آن مثبت می شود.2

 ز الکترون ها است.( دریک اتم عادی تعداد پروتون ها بیش تر ا3

 ( تعداد پروتون ها در باردار شدن اتم نقشی ندارد.4
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 کدام یک از وسایل با نوع استفاده ی آن بی ربط است ؟-157

 از آمپر سنج برای اندازه گیری شدت جریان الکتریکی استفاده می شود. (1

 از ولت سنج برای اندازه گیری اختالف پتانسیل استفاده می شود. (2

 رای اندازه گیری مقاومت الکتریکی استفاده می شود.از اهم متر ب (3

 برای اندازه گیری مقدار برق باتری از اهممتر استفاده می شود. (4

 کدام گزینه صحیح است ؟-158

 وقتی دو جسم بار الکتریکی پیدا می کنند بر یکدیگر نیرو وارد می کنند. (1

 است. بار الکتریکی که دربادکنک ایجاد می شود، بار الکتریکی مثبت (2

 دو جسم که بار الکتریکی آن ها همنام باشد، بریکدیگر نیرو وارد نمی کنند. (3

 دو جسم که بار الکتریکی آن ها همنام نباشد، بر یکدیگر نیرو وارد نمی کنند. (4

 اختالف پتانسیل زمانی زیاد است که ......... .-159

 باتری خالی از برق باشد. (1

 باتری دارای برق زیادی باشد. (2

 یا پر بودن باتری ربطی ندارد. به خالی (3

 هر چه برق باتری کم تر باشد. اختالف پتانسیل بیش تر است. (4

 عامل انتقال جریان الکتریسیته در جامدات، مایعات و گاز ها به ترتیب عبارتند از :-161

 ( الکترون و یون و الکترون2( الکترون و یون و یون                         1

 ( الکترون و الکترون  و الکترون4ترون و الکترون                ( پروتون و الک3

آمپر از آن عبور می کند. این مصرف  5ولت وصل کنیم. جریان  211اگر به مصرف کننده ای ولتاژ -161

 آمپر از آن عبور نماید ؟ 11کننده را به چه ولتاژی وصل کنیم تا جریان 

1 )1111           2 )411             3 )111              4 )21 

یکای اصلی شدت جریان الکتریکی و دمای ترمودینامیکی به ترتیب عبارتنداز ) از راست و چ  ( -162

.......... 

 مول  –کلوین  (1
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 مول –آمپر  (2

 کلوین –آمپر  (3

 امپر –کلوین  (4

 

 برابر می شود ؟با توجه به قانون اهم بگوئید با ولتاژ ثابت اگر شدت جریان نصف شود مقاومت چند -163

1 )
 

 
( 3برابر                 2( 2برابر           

 

 
 برابر 4( 4برابر                   

 اهم ؟ 3با مقاومت  Bاهم پر نورتر است یا الم   4با مقاومت  Aدر مدارهای زیر الم  -164

1 )A             2 )B            3           ه مقاومت بستگی ندارد( نور الم  ب4( هر دو 

 با توجه به قانون اهم، اگر ولتاژ دو برابر شود جریان چه تغییری می کند . )در مقاومت ثابت(-165

1 )
 

 
( 4برابر                 2( 3برابر                 4( 2برابر            

 

 
 برابر 

 ..... .نیروی بین بار های همنام و ناهمنام به ترتیب .....-166

 ربایش –( ربایش 4رانش         –( رانش 3رانش            –( ربایش 2رابیش           –( رانش 1

 واحد اختالف پتانسیل الکتریکی و دستگاه اندازه گیری مقاومت به ترتیب ............-167

 ( هیچکدام4 اهم متر          –( ولت 3ولت سنج            –( اهم 2ولت سنج        –( ولت 1

در اختیار داریم اختالف پتانسیل د سر رسانا در آنها مساوی و به برق  A ،Bدر وسیله ی الکتریکی -168

برابر  Aباشد و مقدار شدت جریان  Bبرابر مقاومت وسیله ای  A ،nشهر وصل هستند. اگر مقاومت وسیله ی 

 چقدر است ؟ Bآمپر باش شدت جریان وسیله ی  21

 12ولتی را به یک باتری که میران ولتاژ آن از صفر الی  12ر ساده ی الکتریکی یک الم  در یک مدا-169

ولت متغیر است. متصل می کنیم و ولتاژ را به تدریج از کم به زیاد تغییر می دهیم. نتیجه آن است که ابتدا 

رسد علت  الم  خاموش و سپس با نور کم روشن می شود و بتدریج شدت نور آن به حد اصلی خود می

 چیست ؟

 به تدریج مقاومت زیاد می شود (1

 به تدریج جریان زیاد می شود (2
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 به تدریج مقاومت و جریان زیاد می شود (3

 جریان و مقاومت ثابت است و فقط ولتاژ افزایش می یابد. (4

جسمی با بار مثبت را به کالهک برق نمای بدون باری نزدیک کرده بدون آنکه به بدن یا کالهک برق -171

برخورد نماید. تیغه های برق نما از همدیگر دور می شوند در این حالت کالهک و تیغه ها به تربیت نما 

 دارای چه بارهایی هستند ؟

 منفی –( منفی 4مثبت          –( منفی 3منفی           –( مثبت 2مثبت               –( مثبت 1

 ب  تر است ؟برای ایچاد کردن بار الکتریکی ساکن کدام روش مناس-171

 ( یک باطری الکتریکی2( برق نما )الکتروسکوپ(                             1

 ( آزمایش میله ی شیشه ای با کیسه ی نایلونی4( آزمایش میله ی مسی با پارچه ی پشمی           3

 

 کدام یک از اجسان زیر دارای الکترون های آزاد زیادی می باشد ؟-172

 ( مس4( چوب                 3( پارچه             2  ( شیشه         1

یک میله ی پالستیکی باردار را به کالهک الکتروسکوپی نزدیک می کنیم، مشخص کنید در این حالت -173

ورقه های الکتروسکوپ دارای چه نوع باری می شوند و چه نیرویی به هم وارد می کنند؟ ) میله ی 

 ت(پالستیکی دارای بار منفی اس

 ورقه ها بار مثبت پیدا می کنند و یکدیگر را می زنند. (1

 ورقه ها بار منفی پیدا می کنند و یکدیگر را می رانند. (2

 ورقه ها بار مثبت پیدا می کنند و یکدیگر را می ربایند. (3

 ورقه ها بار منفی پیدا می کنند و بر یکدیگر را می ربایند. (4

 ای صورت می گیرد ؟باردار شدن اتم از طریق انتقال چه ذره -174

 ( نوترون        1

 ( پروتون           2 

 ( الکترون            3 
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 ( الکترون می تواند اتم را دارای بار منفی و پروتون را دارای بار مثبت کند4 

 چرا ذرات زیر گرد و غبار به صفحه ی تلویزیون می چسبد ؟-175

 ( به دلیل خاصیت مغناطیسی2   ( این مواد چسبناک هستند                   1

 ( به دلیل گرم شدن صفحه ی تلویزیون4( به دلیل خاصیت الکتریکی                   3

جسمی با بار مثبت را به کالهک الکتروسکوپ )برق نما( بدون باری نزدیک می کنیم و بدون تماس با -176

لکتروسکوپ باز شده در این حالت بار آن و در کنارش نگه می داریم، مشاهده می شود که ورقه های ا

 کالهک و بار ورقه ها به ترتیب عباتند از :

 منفی –( منفی 4مثبت           –( منفی 3منفی         –( مثبت 2مثبت               –مثبت  (1

 جریان الکتریکی و انرژی مکانیکی به ترتیب کدام است ؟ –یکای اندازه گیری اختالف پتانسیل الکتریکی 

 ( ولت،اهم،ژول4( ولت،آمپر،کالری       3( ولت،آمپر،ژول         2( ولت،اهم،آمپر       1

اهم است . مقدار فشار الکتریکی کدام است  24آمپر و مقاومت  15در یک مدار الکتریکی شدت جریان -177

 ؟

 ولت 6/1( 4ولت           36( 3ولت             6/1( 2ولت            361 (1

 قرار دارد. این جسم ....... aشکل کره های فلزی با یکدیگر در تماس اند و جسمی در نقطه ی در -178

 ( نارسانای با بار مثبت2( رسانای بدون بار                                     1

 ( رسانا با نارسانای با بار منفی4( رسانا یا نارسانای با بار مثبت                      3

و کره ی رسانا داریم که شعاع دو برابر دیگری است. هر دو دارای مقدار مساوی بار الکتریکی هستند. د-179

اگر این دو کره را با یک رشته سیم نازک به هم وصل کنیم، بار الکتریکی بین دو کره چگونه مبادله می شود 

 ؟

 بزرگتر می رود( از کوچکتر به 2( از بزرگتر به کوچکتر می رود                   1

 ( هر دو کره بدون بار می شوند.4( مبدله ی بار صورت نمی گیرد                   3

 به ترتیب کدام مواد می توانند باشند ؟ Bو  Aبا توجه به شکل اجسام -181
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 فوالد –( آهن 2پالستیک                                  –( آهن 1

 فوالد –( پالستیک 4                پالستیک                  –( مس 3

 در کدام مدار نور الم  بیشتر است ؟-181

 

در اثر عبور الکترونها در یک رسانا با ذره ای آن که در حال ارتعاش هستند برخورد کرده و انرژی -182

 گرمایی تولید می شود که آن را .............. می نامند.

 ( اختالف پتانسیل الکتریکی2                    ( مقاومت گرمایی                  1

 ( مقاومت الکتریکی4( شدت جریان الکتریکی                              3

به میله ی مانند مس، رسانا و میله ی مانند پالستیک )عایق( گفته می شود. کدام میله باردار می  -183

 شود ؟ چرا ؟

 افی الکترون آزاد نداشته و باردار می شود.میله ی مس چون رسانا است و تعداد ک (1

 میله ی پالستیکی چون عایق است و تعداد کافی الکترون آزاد داشته و باردار می شود. (2

 میله ی پالستیکی چون عایق است و تعداد کافی الکترون آزاد داشته و باردار می شود. (3

 باردار می شود.میله ی مسی چون رسانا است و تعداد کافی الکترون آزاد داشته و  (4

 در روش القاء همواره بار جسم ........ القا کن می شود و در روش تماس بار .......... جسم در تماس است .-184

 موافق –( موافق 4مخالف      –( مخالف 3مخاف       –( مشابه 2موافق           –( مخالف 1

رد. اختالف پتانسیل آن الم  ......... ولت آمپر وجود دا21اهمی با شدت جریان  41در مداری الم  -185

 است و اگر مقاومت نصف شود با همان اختالف پتانسیل ............ آمپر جریان از الم  خواهد گذشت .

1 )811 – 81         2 )8111 – 811            3 )8 – 211             4 )41 – 811 

 معمولی و باتری اتومبیل را درست بیان کرده است ؟ کدام گزینه زیر قسمت های یک قوه ی خشک و-186

 پایانه منفی قوه ی خشک نوعی زغال است. (1

 محلول الکترولیت باتری اتومبیل اسید سولفوریک است. (2

 پایانه مثبت قوه ی معمولی یا ساده فلز روی است. (3
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 پایانه منفی قوه ی خشک فلز مس است. (4

 اری است نزدیک کنیم چه روی می دهد ؟اگر شانه بارداری را به آبی که شیر آب ج-187

 ( تغییری مشاهده نمی شود2( آب از شیر دور می شود                             1

 ( آب از شانه دور می شود4( آب به سمت شانه خمیده می شود                    3

رامی به کالهک برق نمایی یک میله ی شیشه ای را با پارچه ی ابریشمی مالش می دهیم و آن را به آ-188

 که بار مثبت دارد نزدیک می کنیم، چه تغییری در انحراف ورقه های آن ایجاد می شود ؟

 ورقه ها بسته می شود و به همان حالت می ماند (1

 انحراف ورقه ها زیادتر می شود (2

 بعداز نزدیک شدن هیچ تغییری رخ نمی دهد (3

 ه هم نزدیک و سپس دور می شود ابتدا ب (4

 یکی از پروتون های اتمی را بتوانیم از هسته ی آن جدا کنیم آنگاه ........ به دست آورده ایم. اگر-189

 ( یک یون مثبت از همان عنصر2( یک ایزوتوپ از همان عنصر                       1

 ( یک عنصر جدید با خواص جدید4( یک یون منفی از همان عنصر                      3

نسبت به  Aبازده و توان تولیدی کمتری دارد و این معنی آن است که مولد  Bنسبت به مولد  Aمولد -191

 با مقدار سوخت مساوی .......... انجام می دهد . Bمولد 

 ( کار بیشتر در زمان بیشتر2( کار کمتر در زمان کمتر                            1

 ( کار بیشتر در زمان کمتر4          ( کار کمتر در زمان بیشتر                 3

 کدام گزینه صحیح است؟-191

 اجسام نارسانا را به وسیله ی القای بار الکتریکی باردار می کنند. (1

 جهش الکترون ها از یک جسم به جسم دیگر را تخلیه ی الکتریکی گویند. (2

 دو جسمی که بار ناهمنام دارند، نیروی رانشی بر هم وارد می کنند. (3

 الکتریکی موجود بین جسم های باردار همیشه ربایشی است.نیروی  (4

 شیشه ای است یا پالستیکی؟ و چه بار الکتریکی دارد ؟ Aبا توجه به شکل زیر میله ی -192
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 ( پالستیکی با بارمنفی 2( شیشه ای با بار مثبت                         1

 یشه ای با بار منفی( ش4( پالستیکی با بار مثبت                        3

 

وقتی دو جسم را به یدگیر مالش می دهیم )مثال میله ی پالستیکی را با پارچه ی پشمی یا میله ی -193

شیشه ای را با کیسه ی نایلونی(، یکی از آن ها دارای بار الکتریکی مثبت می شود و دیگری به همان اندازه 

ختمان اتم، توضیح دهید که هنگام مالش دو جسم به بارالکتریکی منفی به دست می آورد. با توجه به سا

 یکدیگر، چه پدیده ای رخ می دهد ؟ 

یک میله ی پالستیکی، تکه ای پارچه ی پشمی ، دو میله ی شیشه ای کوچک و یک کیسه ی نایلونی -194

 دهید.مانند کیسه ی مواد غذایی فراهم کنید. آزمایش های زیر را انجام دهید و به سه سوال بعدی پاسخ 

میله های شیشه ای را با کیسه ی نایلونی مالش دهید و از این طریق به میله ها بار الکتریکی بدهید. -195

 یکی از میله ها را بیاویزید و دیگری را به ان نزدیک کنید. چه روی می دهد؟

 آیا می توانید مشخص کنید که بار الکتریکی شیشه منفی است یا مثبت ؟

صاعقه، تخلیه ی الکتریکی بین دو ابر یا ابر و زمین است، با توجه به آنچه که  دیدیم که برق و نیز-196

 تاکنون آموخته اید پاسخ دهید که در تخلیه الکتریکی چه روی می دهد ؟

یک الم  را روشن و پس از مدت کوتاهی خاموش کنید. سپس آن را لمس کنید. چه تغییری کرده -199

 است ؟

ایی را نشان می دهند. ایا این اندازه ها یکسان هستند یا خیر؟ از اندازه ه 2Aو  1Aآمپر سنج های -211

 مقایسه ی آن ها چه نتیجه ای می گیرید ؟

 محاسبه کنید مقاومت الکتریکی الم  چه اندازه است ؟

برابر کرده ایم. در این صورت  2در یکمدار ساده ی الکتریکی تعداد الم  ها را سه برابر و باتری ها را -211

 ند برابر می شود ؟شدت جریان چ

( 2برابر           6( 1
 

 
( 3برابر               

 

 
( 4برابر           

 

  
 برابر 
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برق نمایی که قبال با روش تماس با پارچه ی یشمی باردار، باردارشده است، یک میله ی شیشه ای -212

 باردار نزدیک می کنیم، در این صورت : 

 شوند.ورقه های برق نما بازتر می  (1

 ورقه های برق نما بسته تر می شوند. (2

 ورقه های برق نما بسته و مجدد باز می شوند. (3

 ورقه های برق نما به هم می چسبند. (4

 به برق نمایی که دارای بار منفی است، یک میله ی پالستیکی باردار نزدیک می کنیم. در این صورت :-213

 ( ورقه های آن بسته تر می شوند2( ورقه های آن بارتر می شوند                     1

 ( ورقه ها ابتدا بازتر شده و سپس بسته می شوند.4( ورقه های بسته، مجددا باز می شوند            3

اهممی را روشن  5/1الم   2ولتی می باشد که آنها  5/1باتری  4یک وسیله ای اسباب بازی نیازمند -214

 ین اسباب بازی چقدر است ؟می کنند. مقدار شدت جریان عبوری از سیم های ا

1) A 
 

 
           2 )A 2             3 )A 18             4 )A 

 

  
 

برق نمایی به خاطر تماس با میله ی پالستیکی باردار شده است. حال یک وسیله ی ناشناس را به -215

به این ترتیب نتیجه کالهک برق نما نزدیک می کنیم. ورقه های برق نما کامال بسته، مجددا باز می شود. 

 می گیریم :

 آن وسیله نیز دارای بار منفی بوده است. (1

 آن وسیله دارای بار مثبت بوده است. (2

 مقدار بار آن وسیله از بار میله ی پالستیکی بیش تر بوده است. (3

 صحیح است. 3و  2 (4

کار  2ولتی استفاده می شود المپی به مقاومت  5/1باطری قلمی  4در یک مدار الکتریکی که از -216

 گذاشته شده است. شدت جریان مدار چقدر است ؟

1 )3                 2 )5/1               3 )12                       4 )6 

یک میله پالستیکی باردار را به برق نمای بارداری نزدیک می کنیم. ورقه های برق نما ....... می شوند -217

 ت.زیرا برق نما دارای بار ....... بوده اس
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 مثبت –( بازتر 2منفی                           –( بازتر 1

 صحیح است. 3و  1( گزینه ی 4مثبت                           –( بسته 3

در یک برق نما که توسط پارچه ی پشمی باردار شده است، یک میله ی فلزی باردار که در دست -218

 گرفته ایم نزدیک می کنیم. در این صورت :

 ( ورقه ها بازتر می شوند2ها بسته تر می شوند                         ( ورقه1

 ( ورقه ها تغییری نمی کند.4( ورقه ها کال بسته می شوند                       3

به یک برق نما که توسط میله ی شیشه ای باردار به روش تماس، باردار شده است یک پارچه ی -219

برق نما ابتدائا بسته و مجددا باز می شوند. از این اتفاق نتیجه می گیریم  پشمی نزدیک می کنیم. ورقه های

: 

 مقدار بار منفی پارچه ی پشمی از بار مثبت منتقل شده توسط میله ی شیشه ای کمتر است. (1

 مقدار بار منفی پارچه ی پشمی از بار مثبت منتقل شده توسط میله ی شیشه ای بیشتر است. (2

 پشمی از بار مثبت منتقل شده توسط میله ی شیشه ای برابر است. مقدار بار منفی پارچه ی (3

نمی توان تعداد بار منفی پارچه ی پشمی را با بار مثبت منتقل شده توسط میله ی شیشه ای  (4

 مقایسه کرد.

 چرا اجسام نارسانا برق را منتقل نمی کنند ؟-211

 زیرا اصال الکترون ازاد ندارند (1

 ند.زیرا الکترون به مقدار کافی ندار (2

 زیرا به تعداد کافی الکترون ازاد ندارند. (3

 زیرا الکترون ها به راحتی در آن ها از یک اتم به اتم دیگر جهش می کنند. (4

است. اگر  -12و بار کره ی دیگر  -6دو کره ی فلزی مشابه با پایه ی عایق در اختیار داریم. بار یک کره-211

 متصل کنیم، چه روی می دهد ؟به وسیله ی یک سیم رسانا این دو کره را به یکدیگر 

 + می شود8( بار هر دو کره 2( هر دو کره خنثی می شوند                                   1

 می شود -9( بار هر دو کره 4می شود                     -18( کره اول خنثی و کره دوم 3

 ت جریان چه تغییری می کند ؟برابر کرده ایم. شد 2در یک مدار الکتریکی، اختالف پتانسیل را -212
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( 3برابر می شود         4( 2برابر می شود       2( 1
 

 
( 4می شود               

 

 
 می شود 

 اهم متر و ولت سنج به ترتیبچگونه در مدار قرار می گیرند ؟-213

 وازیم –( سری 4سری       –( سری 3سری            –( موازی 2موازی            –( موازی 1

الکتروسکوپی دارای بار منفی است. جسم بارداری را به آرامی به کالهک آن نزدیک می کنیم ورقه -214

 های الکتروسکوپ ابتدا بسته و سپس باز می شوند. این جسم چه نوع بارالکتریکی داشته است ؟

 وسکوپ( منفی و بیشتر از بار الکتر2( مثبت                                             1

 ( مثبت و بیشتر از بار الکتروسکوپ4( مثبت و منفی به یک اندازه                    3

باشد، نسبت مقاومت الکتریکی  Bدو برابر طول و ضخامت سیم مسی  Aاگر طول و ضخامت سم مسی -215

 چقدر است ؟ Bبه مقاومت سیم  Aسیم 

1 )2                  2 )
 

 
              3 )4                     4 )1 

روی پایه ی نصب شده اندو هر یک دو کره  r2و دیگری به شعاع  rدو کره ی رسانا یکی به شعاع -216

+ می باشند، اگر این دو کره را با یک سیم نازک به هم وصل کنیم، بار الکتریکی بین انها q6دارای بار 

 چگونه مبادله می شود ؟

 ( از کره ی بزرگ تر به کوچک تر2              ( از کره کوچک تر به به بزرگ تر  1

 ( هر دو کره بدون بار می شوند4( مبادله ی بار صورت نمی گیرد                   3

ولت باشند، مقاومت الکتریکی چند اهم  611آمپر و اختالف پتانسیل  151اگر شدت جریان در مدار -217

 است ؟

1 )15                  2 )4                    3 )6                   4 )
 

 
 

در یک مدار اختالف پتانسیل ثابت، مقاومت را -218
 

 
 می کنیم. شدت جریان چه تغییری می کند ؟ 

( 2برابر می شود       4( 2برابر می شود        2( 1
 

 
( 4برابر می شود       

 

 
 برابر می شود 
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بار  5، دارای  Aداریم که هر دو پایه عایق دارند اگر کره ی را در اختیار  Bو  Aدو کره ی رسانای -219

بار الکتریکی منفی باشد. اگر این دو کره را با یک سیم رسانا به هم وصل  7دارای  Bالکتریکی و کره ی 

 کنیم بار هر کدام چه تغییری می کند ؟

 بار الکتریکی منفی می شوند. 12هر دو دارای  (1

 بدون بار می شود. Bره و ک -12بار الکتریکی  Aکره  (2

 بدون بار می شود. Aو کره  -12دارای بار الکتریکی  Bکره ی  (3

 می شوند. -6هر دو دارای بار الکتریکی  (4

برق نمایی دارای بار منفی است. میله ی به آن نزدیک می کنیم ورقه ها به هم نزدیک می شوند به -221

 نظر شما بار الکتریکی میله از چه نوعی است ؟

 ( نمی توان تشخیص داد4( بدون بار               3( منفی              2        ( مثبت   1

برق نما را به روش القا با جسم باری ، دارای بار معلوم کرده ایم. سپس جسمی باردار با بار نامعلوم را -221

جسم و برق  به کالهک این برق نما نزدیک می کنیم. کالهک برق نما ابتدا بسته و سپس باز می شود، بار

 نما چه بوده است ؟

 بارها ناهمنام بوده و بار برق نما بیشتر از بار جسم بوده است (1

 بارها همنام بوده و بار برق نما بیشتر از بار جسم بوده است (2

 بارها همنام بوده و بار جسم بیشتر از بار برق نما بوده است (3

 است بارها ناهمنام بوده و بار جسم بیشتر از بار برق نما بوده (4

 به ترتیب چه وسایلی را می توان قرار داد ؟ 2و  1در مدار زیر به جای 222

 اهم سنج -( اهم سنج  2اهم سنج                              –( آمپر سنج 1

 ولت سنج –( اهم سنج 4آمپرسنج                             –( ولت سنج 3

برابر کنیم. گرمای تولید شده چه  3شدت جریان را  اگر در مداری با مقاومت الکتریکی و زمان ثابت،-223

 تغییری می کند ؟

1 )
 

 
(  3برابر می شود         9( 2می شود        

 

 
 برابر می شود 3( 4می شود          

 چه عاملی موجب جاری شدن الکترون ها در مدار می شود ؟-224
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 ( اختالف پتانسیل4کتریکی              ( مقاومت ال3( شدت جریان           2( آمپر سنج      1

برقرار است. اگر در این مدار ولتاژ را  A 211ولت و شدت جریان  4111در مداری اختالف پتانسیل -225

ثبات نگه داشته و مقاومت را 
 

 
 کنیم. آمپراژ چه تغییری می کند ؟ 

1 )A 81         2 )A 251       3 )A 411            4 )A 811 

وسکوپی با بار الکتریکی منفی باردار شده است. اکنون اگر میله ای به آن نزدیک کنیم و مشاهده الکتر-226

 کنیم که ورقه ها به هم نزدیک می شوند، چه نتیجه ای می گیریم ؟

 میله باردار بوده و بار آن منفی است (1

 میله باردار بوده و بار آن مثبت است (2

 وپ را تخلیه کرده استمیله بار الکتریکی ندارد و بار الکتروسک (3

 میله بار الکتریکی خود را به الکتروسکوپ داده است (4

دو بادکنک را به هم نزدیک می کنیم. مشاهده می کنیم که آن ها ابتدا یکدیگر را جذب کرده و سپس -227

 می رانند. وضعیت بار الکتریکی آنها چگونه بوده است ؟

 ( هر دو بار الکتریکی مثبت داشته اند2  ( هر دو بار الکتریکی منفی داشته اند           1

 ( یکی منفی و دیگری خنثی بوده است4( یکی مثبت و دیگری خنثی بوده است            3

برابر شود، مقدار جریان الکتریکی در آن مدار چه  4اگر ولتاژ مولد جریان الکتریکی در یک مدار -228

 تغییری می کند ؟

 ( هشت برابر می شود4( چهار برابر می شود     3شود      ( نصف می 2( دو برابر می شود     1

وقتی دو سر یک رسانا را به یک مولد وصل کنیم، کدام عامل زیر باعث می وشد که الکترون های آزاد -229

 در مدار حرکت کنند ؟

 ( مقاومت الکتریکی2( آمپراژ                                  1

 ( اختالف پتانسیل الکتریکی4      ( شدت جریان الکتریکی         3

مطابق شکل، در حالی که میله ی باردار نزدیک کره ی فلزی بدون بار است، انگشت خود را به کره -231

 تماس داده و سپس از آن جدا می کنیم. بعد از برداشتن انگشت از روی میله را از آن دور می کنیم.
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 کره به چه روشی باردار شده است ؟

 الکتریکی پیدا می کند ؟ کره چه نوع بار

 میله ی شیشه ای را با کیسه ی نایلونی مالش می دهیم . سپس :

 ( کیسه ی نایلونی را به بادکنک باردار نزدیک می کنیم.1آزمایش -231

 ( میله ی شیشه ای را به کالهک الکتروسکوپ باردار نزدیک می کنیم.2آزمایش 

 ادبادک وجود دارد ؟چه نوع نیرویی الکتریکی بین کیسه ی نایلونی و ب

 میله ی شیشه ای هنگام مالش با نایلون دارای بار الکتریکی مثبت می شود. علت را بنویسید

 چه مشاهده ای موجب شد بگوییم الکتروسکوپ بار الکتریکی منفی دارد ؟

 اهم می گذرد، چند آمپر است ؟ 16واتی با مقاومت  81مقدار جریانی که از یک مدار -232

ی می خواهد نیروی الکتریکی از نوع رانشی را به علی نشان دهد. آزمایش احمد را احمد با آزمایش-233

کامل کنید. آزمایش احمد : ابتدا دو بادکنک را به طور جداگانه به یک پارچه ی پشمی مالش می دهیم و 

 ......... .یکی از بادکنک ها را آویزان می کنیم . پس .................................................

 این چمله را تفسیر کنید : مس نسبت به پالستیک الکترون آزاد بسیار زیادی دارد.-234

با رسم شکل و توضیح کامل بیان کنید که چگونه می توان با داشتن یک میله ی پالستیکی و پارچه -235

 ی پشمی و دو کره ی هم اندازه ، کره ها را به نحوی باردار کرد که :

 ه نا هم نام و هم اندازه باشد.الف : بار هر دو کر

 ب: بار هر دو کره هم نام و هم اندازه باشد.

وقتی یک میله ی پالستیکی با پارچه ی پشمی مالش داده شود، کدام ماده بار بیش تری پیدا می کند -235

 ؟

 ( پارچه پشمی2( میله ی پالستیکی                                    1

 ( هر کدام حجم بیش تری دارد4                          ( بارشان یکسان است      3
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الکتروسکوپی دارای بار است. یک میله ی پالستیکی را با پارچه ی پشمی مالش داده و به کالهک آن -236

متصل می کنیم. مشاهده می شود ورقه ها ابتدا بسته و سپس از هم دور می شوند. کدام گزینه درست است 

 ؟

 ولی بارش از میله ی پالستیکی کم تر است. بار الکتروسکوپ مثبت (1

 بار الکتروسکوپ منفی ولی بارش از بار میله کم تر است. (2

 بار جسم منفی ولی بارش از بار الکتروسکوپ کم تر است. (3

 بار الکتروسکوپ مثبت ولی بارش از بار میله بیش تر است. (4

 شکل مقابل کدام یک از روش های ساخت آهن ربا را نشان می دهد ؟-237

 

 چگونه می توان آهن ربا ساخت ؟ )یک روش را بنویسید و توضیح دهید(-238

 نمی باشد ؟کدامیک از روش های زیر برای ساخت آهنربا صحیح -239

 ( الکتریکی4( مالش                3( القا              2( تماس             1

که در قسمت قطب ها جاذبه ی آهن جاهای خالی را پر کنید : هر آهنربا دارای .......... قطب می باشد -241

ربایی ............ می باشد. در آهن رباها قطب های همنام یکدیگر را ............ و قطب های غیر همنام همدیگر را 

 ............ می نمایند.

آهن ربای الکتریکی کابرد زیادی در زندگی دانش آموزها دارد. یک نمونه ساده ی آن زنگ اخبار است -241

 کار یک زنگ اخبار را شکل شرح دهید ؟طرز 

جاهای خالی را پر کنید : قطب های آهنربا را به قطب .......... یا ............ و قطب ........... یا .......... نامگذاری می 

 کنند زیرا همیشه قطب .......... به سمت ........... وقطب ......... به سمت ......... می باشد.

 نید بگویید چرا این اتفاق میافتد ؟آیا می توا

 طریق می توان یک آهنربا ساخت. لطقا هر سه طریق را نام ببرید . 3همان طور که می دانید به -242

 است ؟ نشدهدر کدام یک از وسایل زیر از آهن ربا استفاده 

 ماشین لباسشویی (4( اتو                     3( زنگ اخبار                2( پنکه                  1
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چهار نفر از دانش آموزان یک کالس هر کدام یک آهنربای الکتریکی ساخته اند. به نظر شما کدام -243

 آهنربا قوی تر است ؟

 

 در کدام یک از شکل های زیر، همه ی آهن رباها هم دیگر را جذب می کنند ؟-244

 

 به وسیله ی کدام یک از روش های زیر می توان آهنربا ساخت ؟ -245

 ( هر سه مورد4( الکتریکی                   3( القایی                 2شی                ( مال1

 نمی شوند ؟کدام یک از وسایل زیر به وسیله القا دارای خاصیت مغناطیسی -246

 ( میله فوالدی4( نی شیشه ای           3( میخ          2( سوزن ته گرد        1

دارای  B Aمالش می دهیم تا تیغه  ABدر یک جهت روی تیغه ی آهنی مطابق شکل زیر آهنربا را -247

 چگونه خواهد بود ؟ ABخاصیت مغناطیسی شود . قطب های تشکیل شده در تیغه ی 

 در کدام یک از وسایل زیر آهن ربای الکتریکی استفاده شده است ؟ -248

 ( چرخ خیاطی دستی4         ( یخچال    3( بخاری برقی                 2( اتو                 1

مطابق شکل به روش القاء، زنجیره ای مغانطیسی ساخته ایم. محل های مشخص شده روی شکل به -249

 ترتیب چه قطب هایی را تشکیل داده اند ؟

 Sب: قطب  – N( الف : قطب 1

 Nب: قطب  – N( الف : قطب 2

 Nب: قطب  – S( الف: قطب 3

 Sب : قطب  – S( الف : قطب 4

ه ای مغناطیسی به شکل مقابل داریم. سنجاق ها به روش القاء دارای خاصیت مغناطیسی شده زنجیر-251

اند، اگر قطب های تشکیل شده در سنجاق ها به صورت زیر باشد. قطب های آهن ربا به چه ترتیبی خواهد 

 بود ؟
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به هم نزدیک  در آهنربای میله ای هر کدام یک سوزن را به خود جذب کرده اند. هنگامی که آن دو را-251

می کنیم. انتهای دو سوزن به یکدیگر نزدیک می شوند. با توجه به شکل زیر قطب های اهنربای الف و ب را 

 مشخص کنید.

 است ؟ نشدهدر شکل زیر وضعیت کدامآهنربا درست نشان داده -252

1 )1            2 )2               3 )3                   4 )4 

 در زنگ اخبار از کدام طریق انجام می شود ؟ تغییر خاصیت مغناطیسی-253

 ( قطع ئ وصل کردن جریان2( تغییر جهت جریان                             1

 ( تغییر مقدار جریان3( تغییر جهت و قطع و وصل کردن جریان    3

............ به کمک یک آهنربا چند سنجاق را مانند زنجیر به هم چسبانیده ایم. در این حالت، از روش .-254

 برای ساخت آهنربا استفاده کرده ایم .

 ( مغناطیسی4( مالش                       3( الکتریکی               2( القاء                1

 برای قوی تر ساختن آهنربای الکتریکی باید .........-255

 جهت جریان را در سیم پیچ تغییر دهیم (1

 جریان را قطع و وصل می کنیم (2

 سیم پیچ و مقدار جریان را کاهش می دهیم دور (3

 دور سیم پیچ و مقدار جریان را افزایش دهیم (4

 آهن ربایی از دست حمیده می افتد و به سه قطعه تقسم می شود. هر تکه چگونه خواهد بود ؟-256

 

 به ترتیب کدام قطب آهنربا هستند ؟ B،Aدر شکل مقابل نقاط -257

1 )N,N                                     2 )S,S 

3 )S,N                                      4 )N,S 

 در شکل مقابل، کدام عقربه ی مغناطیسی درست رسم شده است ؟-258
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1 )A              2 )B                   3 )C                   4 )D 

 ایستد ؟قرار می دهیم. جهت عقربه ی آن به کدا جهت می  Aیک قطب نما را در نقطه ی -259

 اثر نیروی مغناطیسی در خال چگونه است ؟

 ( نیروی مغناطیسی نداریم4( زیاد می شود               3( کم است          2( ثابت است          1

 موادی که فقط در حوزه های قوی، مغناطیسی می شوند ........... نام دارند .-261

 ( کلیه ی فلزات4( پارامغناطیس          3      ( دیامغناطیس       2( فرومغناطیس            1

در یک آهن ربای الکتریکی هر چقدر تعداد دوره های سیم پیچ افزایش یابد، چه تاثیری بر قدرت -261

 مغناطیسی هسته دارد :

 ( زیاد می شود2( سریع تر آهن ربا می شود                           1

 ( اثری ندارد.4                    ( کم می شود                        3

 یک آهن ربا را به دو نیمه تقسیم می کنیم. قطب های جدید کدام است ) به ترتیب مطابق شکل ( :-262

 موادی که پس از مغناطیس شدن بالفاصله خاصیت آهن ربایی خود را از دست می دهند، عبارت اند از :

 ( فرومغناطیس سخت4( فرومغناطیس نرم         3   ( پارامغناطیس       2( دیا مغناطیس         1

 سه روش برای ساخت آهن ربا را فقط نام ببرید .-263

 در زیر دو میخ آهنی به کمک یک آهنربای تیغه ای به روش القاء آهنربا شده اند. 

 الف ( قطب های آهن ربا را روی شکل مشخص کنید.

 .     ب( دو روش دیگر برای ساختن آهنربا فقط نام ببرید

 اگر یک آهن ربای تیغه ای را از وسط به دو نیم تقسیم کنیم، هر تکه ی آن ................... .-264

 ( خاصیت آهن ربایی اش را از دست می دهد.2( یک قطب آهن ربایی دارد                         1

     کم می شود.( خاصیت آهن ربایی اش 4( یک آهن ربای کامل است.                        3
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گروه های دانش آموزی یک کالس هر کدام یک اهنربای الکتریکی ساخته اند. آهنربای کدام گروه -265

 قوی تر است ؟

 

اگر دو سر هر کدام از سیم های هم جنس زیر را دارای طول و ضخامت یکسان هستند به یک ولتاژ -266

 معین وصل کنیم/ میدان مغناطیسی در کدام سیم بیشتر است ؟

 

 آهنربای الکتریکی مطابق شکل ساخته ایم. چگونه آهنربا را قوی تر کنیم ؟-267

  ( ولتاژ باطری را زیاد کنیم.1

 ( دوره های سیم پیچ را زیاد کنیم2

 ( میله آهن را بزرگ تر کنیم3

 صحیح است. 2و  1( موارد 4

 در شکل روبه رو یکی از روش های ساختن آهن ربا نشان داده شده است :-268

  ن روش چیست ؟نام ای

 قطب های آهن ربای ایجاد شده را مشخص کنید .

 : B:                                     نقطه ی Aنقطه ی 

مطابق شکل ، سوزن ها به روش القا به آهن ربا تبدیل شده اند. در نوک سوزن چه قطبی ایجاد می -269

 شود ؟
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    ؟ در شکل زیر مقابل سوزن به چه روشی آهن ربا شده است-271

 

 

  

 در زمینه تای  سواالت همکاری نمودندکه  آرمان حق پناهش آموز نبا تشکر از دا


