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  .جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید 

  نیروی الکتریکی بین دو جسم باردار ........................ یا ...................... است. . 1

  کنند. نام همدیگر را ................. می. دو جسم با بار یکسان همدیگر را ................. و دو جسم با بار ناهم2

  گویند. ....................... میایجاد بار در یک جسم رسانا بدون تماس با آن را . 3

  . اتم در حالت عادی ................ است. 4

 . اگر بار جسمی منفی باشد یعنی این جسم الکترون ................ است. 5

 و پارچه پشمی دارای بار ..................شوند پالستیک دارای بار ............. . وقتی اجسام پالستیکی مانند بادکنک با پارچه ابریشمی مالش داده می6

 شود. می

 شود. ای با کیسه نایلونی مالش داده شود شیشه دارای بار ................... و کیسه دارای بار ................... می. وقتی میله شیشه7

 توان بین .......................... و یا بین ............ و ..................... اتفاق بیافتد. . تخلیه الکتریکی می8

 . در روش باردار کردن به روش ........................ در حضور میله دو کره را از هم جدا می کنیم. 9

 افتد و با تولید .................. و ...................جهد و تخلیه الکتریکی  اتفاق میابر به ابر دیگر می. در تخلیه الکتریکی بین دو ابر، ................. از یک 10

 همراه است.

 . در هر مدار باطری نقش .................... ار دارد و سبب ایجاد .......................... در مدار می شود.11

 شود. دهد ................. گفته میریکی را از خود عبود می. به موادی که جریان الکت12

 سود.ها از پایانه ............... به پایانه .................... منتقل می. با بسته شدن کلید در مدار الکترون13

 .گیرند بستگی به ........... دارد. در مدار مقدار انرژی که بارهای الکتریکی می14

 شود. گیری مییکای جریان ................ و به وسیله ................... اندازه. 15

 شود. گیری مییکای اختالف پتانسیل ............... و به وسیله ................... اندازه. 16

 جای خالی. 1
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 شود. گیری می. یکای مقاومت .......... و با ............. اندازه17

 کنند. شود، ................... ها بارگفتن انرژی از باتری در مدار حرکت میکامل وقتی کلید بسته می در یک مدار. 18

 شود. . انرژی الزم برای ایجاد اختالف پتانسیل در دوسر باتری از .................... درون باتری حاصل می19

 است. یگریجسم به د کیاز  یکیدو جسم، عامل شارش بار الکتر انیهمواره .................. م. 20

 

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش 

  هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید.. 1

 : نیروی الکتریکی -

 الکترون آزاد:  -

 :رسانای الکتریکی -

  : نارسانای الکتریکی -

  : روش القا -

 اختالف پتانسیل الکتریکی:  -
 
 ؟اجسام را بنویسیددار کردن های بارروش. 2

 
 

 بادکنکی را با موهای سر مالش داده و سپس به باریکه اب نزدیک کردیم، علت منحرف شدن باریکه اب را بیان کنید.. 3

 

 ها را بنویسید.. انواع بارهای الکتریکی را نوشته و نوع انرژی بین آن4

 

  .درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحیح را بنویسید 

 ◯.دارد نام جاذبه کنند، یوارد م گریکدی بر نام ناهم یکیالکتر یکه بارها ییروین. 1

 ◯ .جدا کردن الکترون است یعنصر، به همان سادگ کیجدا کردن پروتون از اتم . 2

 ◯پروتون. یکیالکترون، برابر است با بار الکتر یکیبار الکتر یاندازه و بزرگ. 3

 ◯.شود یم یرگی آمپرسنج اندازه لهیبه وس یکیالکتر لیاختالف پتانس. 4

 ◯  است. یکیالکتر لیاختالف پتانس ،یکیعامل شارش بار الکتر. 5

 ◯اُهم است. یکیالکتر لیاختالف پتانس یکای. 6

 ◯ ها با هم برابر خواهد بود.در اثر مالش دو جسم با همدیگر بار هر دو یآن. 7

 ◯  چوب مرطوب و شیشه اجسام رسانا هستند.. 8

  ◯ شود.در مدار الکتریکی المپ یک مقاومت محسوب می. 9

 ◯ کنند.شوند همدیگر را جذب میکه با پارچه پشمی مالش داده میدو میله پالستیکی . 10

 ◯. الکترون آزاد در همه اجسام وجود دارد. 11

 ◯ شود.در المپ انرژی الکتریکی فقط به نور تبدیل می. 12

 ◯. برای آنکه یک جسم خنثی دارای بار الکتریکی شود حتماً باید پروتون بگیرد.13

 

 

 

 . ردست و انردست2

 اهی تشریحی. رپسش3
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 رزی لشک کدام. اند شده یکیبار الکتر یاست. هر دو جسم از راه مالش دارا شهیو جسم باردار )ب( از جنس ش کیجسم باردار )الف( از جنس پالست. 5

  دهد؟ یهم نشان م یکیدو جسم را در نزد نیرفتار ا

 
 

 های زیر بار هر یک از اجسام را پس از مالش مشخص کنید. با توجه به شکل. 6

  
 الف                                    ب                          

 توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟. 7

 

 کاربردهای الکتروسکوپ را بنویسید. . 8

 

 باردار کردن اجسام به روش تماس را توضیح دهید. . 9

 

 روش القای الکتریکی را با رسم شکل توضیح دهید. . 10

 

دو  نیرفتار ا ر،ی. کدام شکل زمای ختهیباردار آو ای شهیش ی  لهیم کیمالش داده شده است را در کنار  کیتکه پالست کیکه با  یپشم ی پارچه. 11

 ؟دهد ینشان م یجسم را به درست

 
ره درون ک یبارها شی. آرامای کرده کینزد یانباشته از بار منف ای لهیبدون بار، م یفلز ی کره کیمانند شکل، به . 12

 (.ستین لهیم یرو یبارها قیبه دانستن تعداد دق یازیچگونه خواهد شد؟ )ن

 

 افتد؟دهید چه اتفاقی می. الف( وقتی یک شانه پالستیکی را با پارچه پشمی مالش می13

 افتد؟های کاغذ نزدیک کنیم چه اتفاقی میب( اگر این شانه را پس از مالش به خرده

 

 دهد؟الکتریکی بین دو ابر چگونه رخ می. تخلیه 14

 

 های تخلیه الکتریکی را بنویسید.ویؤگی. 15

 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

4 

 

 الکتریسیته: 9سؤاالت فصل علوم: هشتم

 مدرس: مهندس توکّلی دبیرستان علوی )متوسطه اول(

لی
وکّ

س ت
ند

مه
 

  نقش باطری را در مدار بنویسید. . 16

 

  افتد؟اگر باطری از مدار حذف شود چه اتفاقی می. 17

 

 بارهای الکتریکی ادامه پیدا کند چه کار باید کرد؟(نقش اختالف پتانسیل در مدار الکتریکی را بنویسید. )برای اینکه در مدار حرکت و شارش . 18

 

 ساختمان باطری را توضیح دهید؟. 19

 

 ؟شودانرژی الزم برای ایجاد اختالف پتانسیل دوسر باطری از کجا تأمین می. 20

 

 . اجزای مدار الکتریکی ساده را نام ببرید؟21

 

 ؟چیزی بستگی داردگیرند به چه مقدار انرژی که بارهای الکتریکی می. 22

 

 ؟شدت جریان الکتریکی در مدار را توضیح دهید. 23

 

 ها در مدار را بنویسید.. جهت جریان قراردادی و جهت حرکت الکترون24

 

 مقاومت الکتریکی در رسانا را توضیح دهید.. 25

 

 جدول زیر را کامل کنید. . 26

 وضعیت قرارگیری آن در مدار گیریوسیله اندازه یکا 

    اختالف پتانسیل

    شدت جریان 

    مقاومت 

  

 رابطه بین ولتاژ و جریان در یک مدار الکتریکی )قانون اهم( را بنویسید. . 27

  

 گذرد؟اهم باشد چند آمپر جریان الکتریکی از المپ می 484ولت وصل است. اگر مقاومت المپ  220ای به ولتاژ دو سر یک المپ رشته. 28

  

 دهد. مقاومت المپ چند اهم است؟ولت را نشان می 3آمپر و ولت سنج عدد  0.05در یک مدار ساده آمپرسنج عدد . 29

 . دهید پاسخ زیر های پرسش به ها، شکل مدارهای به توجه با. 30

  است؟ تر بیش مدار کدام در جریان شدت( الف

 است؟ تر بیش مقاومت کدام سر دو پتانسیل اختالف( ب

 شدت. دهد می نشان را 20  عدد سنج ولت و ایم بسته اهمی 80 مقاومت یک سر دو به را سنجی ولت پیچیده، مدار یک از بخشی در شکل، مانند. 31

  است؟ چقدر مقاومت از عبوری جریان

 

 اهم است؟آمپر است مقاومت این رسانا چند  0.02ولت و جریان عبوری از آن  20. اختالف پتانسیل دو سر یک رسانا 32
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  .گزینه صحیح را انتخاب کنید 

 زدیکن آن به را باردار ی شانه و کرده آویزان نخی با را بادکنک سپس دهیم می مالش پشمی ای پارچه به را بادکنک یک و پالستیکی شانه یک. 1

 :صورت این در کنیم می

 .کند می جذب را آن و کند می وارد نیرو شانه به بادکنک( 2 .کند نمی وارد نیرویی بادکنک به شانه( 1

  .زد حدس توان نمی را نیرو نوع ولی کنند، می وارد نیرو هم به بادکنک و شانه( 4 .کنند می دفع را دیگر یک و کنند می وارد نیرو یکدیگر به شانه و بادکنک( 3
 است؟ درست جسم دو این ی درباره گزینه کدام. شوند می الکتریکی بار دارای دیگر یک با مالش اثر در جامد جسم دو. 2

 .دهد می دست از را هایش الکترون دیگر جسم و دهد می دست از را هایش پروتون جسم یک( 1

 .دهند می دست از را هایشان الکترون جسم دو هر( 2

 .گیرد می الکترون دیگری از جسم هر( 3

 .گیرد می را اول جسم های الکترون دیگری و دهد می دست از الکترون جسم یک( 4
 
 بارها نگرفت قرار شکل گزینه کدام کنیم، نزدیک هم به را کره دو این اگر. هستند منفی بار دارای کره دو هر. داریم عایق های پایه با رسانا ی کره دو. 3

 دهد؟ می نشان درستی به را کره هر در

1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 

 
 برد؟ پی جسم یک بارهای نوع یا و بودن باردار به توان می وسیله کدام کمک با. 4

 ( برق گیر2 برق نما( 1

  ( آمپر متر4 ( ولت متر3
 دهد؟ می رخ جمله این مشابه اتفاقی گزینه، کدام در.« شود می مدار در الکتریکی بار شارش ایجاد سبب باتری، پتانسیل اختالف». 5

 .گیرند می فاصله هم از اند، گرفته قرار هم درکنار که نام هم الکتریکی بار دو( 2 .شود می گرم تدریج به آوریم، می بیرون یخچال از که را جسمی( 1

 کمتر ارتفاع با ظرف به و کرده حرکت دارد، تری بیش ارتفاع که ظرفی از آب( 3
 .ریزد می

 3و  1گزینه ( 4

 
 کند؟صورت جریان الکتریکی چه تغییری میماند. در اینکنیم و ولتاژ ثابت میبرابر می 5اندازه مقاومت را  در یک مدار الکتریکی. 6

 شود. برابر می 25( 2 شود. برابر می 5( 1

  کند. ( تغییری نمی4 شود. ( یک پنجم می3
 دور مه از نما برق های ورقه که شود سبب و کنیم نزدیک خنثی نما برق یک کالهک به را نداریم اطالعی آن نبودن یا بودن باردار از که ای میله اگر. 7

 .................. میله این شوند،

  .باشد خنثی تواند می( 4 .است مثبت بار دارای قطعاً( 3 .اشدب منفی یا مثبت بار دارای تواند می( 2 .است منفی بار دارای قطعاً( 1
 به شیشه و شمپ ابریشم، پالستیک، الکتریکی بار. دهیم می مالش ابریشمی ی پارچه با را ای شیشه ی میله و پشمی پارچه با را پالستیکی ی میله. 8

 اند؟ کدام ترتیب

 مثبت، مثبت، منفی، منفی( 2 منفی مثبت، مثبت، منفی،( 1

  مثبت مثبت، منفی، منفی،( 4 مثبت منفی، منفی، مثبت،( 3
 شود؟ می ایجاد تغییری چه نما برق های ورقه در. کنیم می نزدیک خنثی نما برق کالهک به را بارداری پالستیکی ی میله. 9

 .شوند می دور هم از ها ورقه( 2 .شوند می نزدیک هم به ها ورقه( 1

  .شوند می نزدیک هم به سپس و دور هم از ها ورقه( 4 .آید نمی وجود به تغییری ها ورقه حرکت در( 3
 ؟دهد می رخ ها عقربه برای اتفاقی چه. کنیم می نزدیک آن کالهک به را الکتریکی بار با ای شیشه ای میله. داریم منفی بار با نمایی برق. 10

 .شوند می دور هم از( 2 .شوند می نزدیک هم به( 1

  توان رخ دهد.می 3و  1های هر یک از گزینه( 4 .کنند نمی تغییری( 3
 ایم، جریان عبوری از داخل مقاومت چقدر است؟اهمی وصل کرهده 4ولتی را به دوسر یک مقاومت  25یک باتری  در یک مدار ساده. 11

1 )0.16 2 )6.25 3 )29 4 )100  

 ایاهی چهارزگینه. رپسش4
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 دهد؟ می نشان درست را مدار در آمپرسنج و سنج ولت قرارگیری طرز شکل کدام. 12

1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 

 
 باشد؟ نمی صحیح عبارت کدام. 13

 .است مدار از نقطه دو بین ولتاژ یا پتانسیل اختالف یک ایجاد مولد نقش( 1

 .دهد می رخ باتری درون که آید می دست به ای شیمیایی های واکنش از باتری سر دو در پتانسیل اختالف ایجاد برای الزم انرژی( 2

 ( یکای جریان ولت است.3

 .است آن منفی ی پایانه به باتری مثبت ی پایانه از آن جهت و است مدار در ها الکترون شارش جهت خالف در مدار یک در قراردادی جریان جهت( 4
 

 است؟ صحیح نما برق با رابطه در زیر موارد از تعداد  چه. 14

 .است شده تشکیل فلزی نازک ورقه دو و میله یک گوی، یا صفحه یک از( الف

 .شود می استفاده وسیله این از آن بار نوع تعیین و جسم یک بودن باردار تشخیص برای معموالً( ب

 .شوند می دور هم از آن های ورقه شود، می باردار وقتی و نزدیکند هم به آن های ورقه است بار بدون وقتی( پ

  ( هیچکدام4 3( 3 2( 2 1( 1
 جریان ................. در یک مدار با فرض ثابت ماندن ولتاژ اگر مقاومت الکتریکی کاهش یابد، شدت 15

  ماند.( ثابت می4 شود. ( نصف می3 شود.تر می( کم2 شود.بیشتر می( 1
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 جذب -. دفع 2 جاذبه  –دافعه . 1

 خنثی. 4 . القای الکتریکی3

 مثبت -. بار منفی 6 . گرفته5

 بین ابر و زمین –. دو ابر 8 منفی -. مثبت 7

 گرما –نور  –. الکترون 10 القای الکتریکی. 9

 . نارسانا12 جریان الکتریکی –. منبع انرژی 11

 . اختالف پتانسیل 14 پایانه منفی –. پایانه مثبت 13

 ولت سنج –. ولت 16 آمپرسنج –. آمپر 15

 الکترون. 18 متراهم –. اهم 17
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 توان جدا کرد. . نادرست / بار مثبت را نمی2 درست. 1

 .شود یم یریگ اندازه سنجولت لهیبه وس یکیالکتر لیاختالف پتانس. نادرست / 4 . درست3

 . نادرست / یکای مقاومت اهم است.6 . درست5

 . نادرست / نارسانا هستند. 8 نام خواهد بود. هم. نادرست / بارها نا7

 کنند. نادرست / همدیگر را دفع می .10 درست. 9

 شود. . نادرست / به انرژی نور و گرما تبدیل می12 . نادرست / فقط در اجسام رسانا الکترون آزاد داریم11

  شود.. نادرست / باید الکترون بدهد. بار مثبت جابه جا نمی13

د که کنندو جسم باردار بر هم نیروی جاذبه یا دافعه وارد مینیروی الکتریکی: -. 1

 شود. به آن نیروی الکتریکی گفته می

های رسانا وابستگی کمی به هسته دارند که و الکترون آزاد: تعدادی از الکترون -

 د. شوهای آزاد گفته میها الکترونبه آن توانند ازادانه در فلز حرکت کنند کهمی

ا حرکت هتواند به راحتی داخل آنرسانای الکتریکی: به موادی که بار الکتریکی می -

 شود. کند رسانا گفته می

ی هایشان وابستگها به هستههای آننارسانای الکتریکی: به موادی که الکترون -

 ود. شها حرکت کنند نارسانا گفته میآنتوانند به سادگی داخل زیادی دارند و نمی

توان اجسام رسانا را بدون تماس با روش القا: به روشی که با استفاده از آن می -

 شود. جسم باردار، باردار کرد القای بار الکتریکی گفته می

اختالف پتانسیل الکتریکی: عامل شارش بار الکتریکی از یک نقطه به نقطه دیگر  -

 گویند. انسیل الکتریکی میرا اختالف پت

 الف( مالش، ب( القا و پ( تماس . 2

اگر بادکنک را با موهای سر مالش دهیم در اثر مالش بادکنک باردار خواهد شد . 3

و وقتی آن را به باریکه اب نزدیک کنیم، جسم باردار جسم خنثی را که همان باریکه 

 کند. اب است به طرف خود جذب می

بندی کرد به نحوی که بارهای تقسیم –توان به + و الکتریکی را می. بارهای 4

 کنند. نام یکدیگر را دفع مینام همدیگر را جذب و بارهای ناهمهم

 لیدل نهمی به .کند  یم دایپ یبار منف کیبار مثبت و پالست شهیدر مالش معموالً ش. 5

( درست 1جسم )الف( و )ب( از نوع جاذبه است و شکل ) نیب یکیالکتر یروین

 است.

 ب( الکترون گرفته و بار آن منفی –. الف( الکترون داده و بار آن مثبت 6

ها در اتم خنثی با هم برابر است با توجه به اینکه تعداد الکرتون و پروتون. 7

 بنابراین بار اتم در حالت عادی خنثی خواهد بود. 

ب( تشخیص رسانا یا نارسانا  –. الف( تشخصی باردار بودن یا نبودن یک جسم 8

د ( تشخیص نوع بار یک  –ج( تشخیص اندازه بار یک جسم  –بودن یک جسم 

 جسم

-لکترونا از یتعداد م،یدهیمالش م پشمی پارچه با ار یکیپالسـت یا لهیم یوقت. 9

  یاق ماتف انتقال در اثر مالش دو جسـم نی. اشـودیمنتقل م لهیپارچـه بـه م یهـا

 ن از الکترو یتعداد م،یتماس ده یرا با جسـم خنث یبار منف یدارا لهمی اگر. افتد

 

 جای خالی. 1

 . ردست و انردست2

 اهی تشریحی. رپسش3
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. ودشـیم یبـار منف یدارا ـزین یخنثـ و جسم شـودیم یوارد جسـم خنث لهیم

 .نامنـدمی تماس بار به روش جـادیبار را ا جادیروش ا ـنیا

 کتاب درسی 82و  81کنید ص . آزمایش 10

ار بار مثبت شده و ب یپارچه دارا ک،یبا پالست یدر اثر مالش پارچه پشم رایز. 11

 به را ها همنام آن یبارها ی دافعه( 1) شکل پس. شود یهمنام م لهیآن، با بار م

 .دهد ینشان م درستی

12 . 

 کند. الف( شانه اغلب بار منفی پیدا می. 13

نام با بار شانه در روی کاغذ از آن ور شده و در انتهای های همبارب( در این صورت 

صورت گیرند و بنابراین کاغذها به شانه جذب شده و این عمل بهکاغذ قرار می

 کند. زنجیری ادامه پیدا می

 یابرها مختلـف مانند مالش با لیحرکـت خود به دال ریابرها در طول مسـ. 14

نان . اگر دو ابر چشوندیم یکیبار الکتر یدارا یکیالکتر یالقا ایها هوا، کوه گر،ید

ه ب رندیهم قرار گ کیبار ناهمنام نزد یدارا هایکه قسـمت شـوند کیبه هم نزد

 گریر دابر به اب کیاست الکترونها از  ممکن ناهمنام، یبارها نیجاذبه ب یرویعلت ن

 . ندیدو ابر گو نیب یکالکتری یهتخل بجهند که به آن

 . الف( معموالً با جرقه بزرگ، تولید گرما و صدا همراه است. 15

 تواندبین دو ابر اتفاق بیافتد. ب( تخلیه می

 توانند بین ابر و زمین بررسی شود. پ( در حالتی نیز ابن تخلیه می

عبـارت به .کندیم نیروشـن شـدن المپ تأم یالزم را برا یانـرژ یباتـر. 16

 نـیا لهیوسـ نیو به ا شـودیبه المپ داده م یکیالکتر یدر مـدار، انـرژ گـرید

 .شـودیم لیتبد یـیگرما یانـرژ به نور و یانرژ

 یعنیرا دارد؛  ینقش منبع انرژ یباتر . پسشـودیبالفاصله المپ خاموش م. 17

رابط  یهامیس توسط یو انرژ شودیدر مدار م یکیالکتر انیجر جادیسبب ا یباتر

 . رسدیبه المپ م یاز باتر

 کند، دایادامـه پ یکیالکتر یدر مـدار، حرکت و شـارش بارها نکـهیا یبـرا.18

. ردیگقرار …ایو  لیپ ،یمولـد ماننـد باتر ـکی مـدار،دو نقطه از نیهمـواره ب دیبا

طور از مدار است. همان نقطهدو نیولتاژ ب ای لیاختالف پتانسـ کی جادینقش مولد ا

 تگراسـیجسم د جسم به کیاز  یدو جسم عامل انتقال انرژ نیکه اختالف دما ب

و آن دو  دیوجود آبهل یدو نقطه از مدار اختالف پتانسـ نیاگر ب زین تهیسـیدر الکتر

 انیبه هم وصل شـوند، جر میس کیرسـانا مانند  جسـم کینقطه توسـط 

 .دیآیوجود مبه یکیالکتر

 یاترب لیو اختالف پتانسـ اندی( مثبت و منف انهیدو سـر )پا یدارا هایباتر.19

 دو سر است. نیا لیمربوط به اختالف پتانسـ

 2کتاب درسی پاراگراف  85. ص 20

 . باطری، المپ )مصرف کننده( ، سیم رابط و کلید قطع و وصل21

 ژول 1.5  ،ولتی 1.5 یدارد؛ مثال باتر یبسـتگ یباتر لیبه اختالف پتانسـ. 22

باشـد، 12V یولتاژ باتر . اگردهدیم گذرد،یبـه هـر واحد بار کـه از آن م یانـرژ

 .ابدییم شیژول افزا12آن به اندازه   انرژی گذرد، یبار که از آن م واحدهر

 انهیپا رفبه ط لیپ منفی انهیدر مدار از پا ها الکترون شود،یبسـته م دیکل یوقت. 23

مقدار  .ودشیدر مدار م یکیالکتر انیجر جادیسبب ا نیو ا کنندیم حرکت لیمثبت پ

 .مینامیم یکالکتری انجری شدت است،یرا که در مدار جار یکیالکتر انیجر

الف ها در خ. جهت جریان از پایانه مثبت به پایانه منفی و جهت حرکت الکترون24

 این جهت است. 

 رومقاومـت روبـه یبـا نوعـ شـهیرسـانا همهـا هنـگام حرکـت در الکترون. 25

 یاسـت. هر رسانا یکالکتری مقاومت ی: رسـانا دارامییگویم هسـتند. اصطالحـا

 یرخ. مقاومت بدهدینشـان م یمقاومت از خود یکیالکتر انیدر برابر جر یکیالکتر

 است. شتریب گرید یرساناها از از رساناها

26 . 

 وضعیت قرارگیری آن در مدار گیریوسیله اندازه یکا 

 موازی)دوسر قطعه( ولت سنج ولت اختالف پتانسیل

 متوالی آمپرسنج آمپر شدت جریان 

 - اهم متر اهم مقاومت 

 

 کتاب درسی 88. رابطه ص 27

28 . 

شدت جریان =
ولتاژ

مقاومت الکتریکی
=  

𝟐𝟐𝟎

𝟒𝟖𝟒
= 𝟎.  آمپر 𝟒𝟓

29 . 

شدت جریان =
ولتاژ

مقاومت الکتریکی
→  𝟎. 𝟎𝟓 =

𝟑

مقاومت الکتریکی
 

 

→ مقاومت الکتریکی  =  
𝟑

𝟎. 𝟎𝟓
=  اهم 𝟔𝟎 

30 . 

 :1الف( مدار

شدت جریان =
ولتاژ

مقاومت الکتریکی
=  

𝟏𝟓

𝟑
=  آمپر 𝟓

 :2مدار

شدت جریان =
ولتاژ

مقاومت الکتریکی
=  

𝟏𝟓

𝟓
=  آمپر 𝟑

 است.  2بیشتر از مدار  1بنابراین شدت جریان در مدار 

 ولت است.  15ب( اختالف پتانسل در هر دو برابر 

31 . 

شدت جریان =
ولتاژ

مقاومت الکتریکی
=  

𝟐𝟎

𝟖𝟎
= 𝟎.  آمپر 𝟐𝟓

32 . 

شدت جریان =
ولتاژ

مقاومت الکتریکی
→  𝟎. 𝟎𝟐 =

𝟐𝟎

مقاومت الکتریکی
 

 

→ مقاومت الکتریکی  =  
𝟐𝟎

𝟎. 𝟎𝟐
=  اهم 𝟏𝟎𝟎𝟎 
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 ایاهی چهارزگینه. رپسش4
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