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کالس:

واحد آموزشی:

1399/  ماه ...8../  .24...تاریخ آزمون: 
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زیر را مشخص کنید: )ص،غ(صحیح و غلط های✦

.مییگو یم یکیالکتر انیدر برابر حرکت الکترون ها را شدت جر یستادگیا -1

شود. یم یبار منف یپس از مالش با پارچه، دارا یا شهیش یا لهیم -2

باشد. یم یدرون باتر ییایمیش یدر اثر واکنش ها ،یدر باتر لیاختالف پتانس جادیا یالزم برا یانرژ  -3

گذرد. یازآن م یشتریب انیباشد جر شتریب یکیمقاومت الکتر یهرچه در مدار -4

آن مثبت خواهد بود. یکیبار الکتر ردیالکترون بگ یجسم خنث کیاگر   -5

کرد. نییتوان نوع بار جسم را تع یبرق نما م لهیبه وس  -6

.گرندیکدینوع بار آن ها مخالف  یآنها برابر ول یاگر دو جسم در اثر مالش باردار شوند، تعداد بار اضاف  -7

کند. ینم رییدر مدار مقدار مقاومت تغ انیجر رییبا تغ  -8

ی را با درست ترین کلمات پر کنید:خال هایجا ✦

کنند. ی..... استفاده م.............بلند هنگام آذرخش از ..... یحفاظت از ساختمان ها یبرا -1

همراه است . ......................... و ......................... دیدو ابر معمو ال با  تول نیب یکیالکتر هیتخل  -2

.کنندیحرکت م ی........ باتر................. انهیبه سمت پا ی.. باتر..................... انهیالکترون ها در مدار از پا  -3

.ندیگویم .......................را .... گریابر به ابر د کیبه جهش الکترونها از  -4

دو نقطه از مدار است . نیب .......................... کی جادینقش مولد ا -5

............... است.........وجود ........ لیدو نقطه از مدار به دل نیب یکیالکتر یشارش بارها  -6

شود. یاستفاده م ............................ باردار کردن اجسام یس براروش تما  -7

.شود یم ................................ انیدو برابر شود ،مقدار جر لیمدار اگر مقدار اختالف پتانس کیدر  -8
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 تستی✦

 

 جسم الف قادر است جسم ب را جذب کرده و جسم ج را دفع کند در این صورت: .1

a. الزاما جسم الف و جسم ب هر دو باردار با بارمخالف ولی جسم الف با ج باردار با بارموافق 

b. الزاما جسم الف و جسم ب باردار با بار موافق و با بار ج مخالف 

c.  جسم ج هر دو باردار با بارموافق ولی جسم ب می تواند خنثی یا باردار با بار مخالف الف باشد وجسم الف 

d.  جسم ب بار منفی و جسم الف مثبت باشد.جسم ج خنثی و  

 

 ................ کنندیم دایبه هم مالش پ یخنث یدو جسم نارسانا یوقت .2

. a شودیباردار م یکیفقط  .b شودیآنها مبادله م نیب یبار مثبت و منف یتعداد. 

.c شوندیباردار م یمساوبه تعداد هر دو       .d شودیم کسانینوع بار هر دو 

 

 میشود منتقل دهنده مالش جسم به جسم آن از.......  واقع در میکند پیدا مثبت بار مالش اثر بر جسم یک که هنگامی .3

 ....... تغییر جسم جرم و

.a الکترون،میکند  .bپروتون،میکند   .cالکترون،نمیکند   .dپروتون،نمیکند 

 

 :پشمی پارچه با پالستیکی میله ی مالش در .4

.a میدهد دست از الکترون پارچه و میگیرد الکترون میله.   

.b میگیرد الکترون پارچه و میدهد دست از الکترون میله. 

.c میدهند دست از الکترون هردو .     

.d میگیرند الکترون هردو 

 

 نیست؟ الکتریکی بارهای وجود پدیده کدام علت .5

.aمیچسبند پالستیکی شانه ی به تمیز و خشک موهای. 

.bمیچسبد دیوار به و موها به شده داده مالش بادکنک. 

.cمیدهد نشان را قبله جهت نما قبله عقربه های. 

.dکرد جدا الکتریکی دهنده ی رسوب با میتوان را کارخانه ها دود ذرات 
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 مدار الکتریکی ✦

 . بنویسید را ریز یها تیواحد کم -1

 :...............................مقاومت          ...............................: انیجر  :................................لیاختالف پتانس

 

 :دیرا نام ببر ریز یها تیکم یریدستگاه اندازه گ -2

 ...........:....................مقاومت          : ...............................انیجر  :................................لیاختالف پتانس     

 

 ?در مدار چه قدراست لیاختالف پتانس گذرد،یم یآمپر 12 انیاهم، شدت جر 5مدار با مقاومت  کیدر  -3

 نمره 0.5شوند؟  یدر مدار چگونه بسته م ریز یریابزار اندازه گ -4

 : ......................................آمپر سنج   : ...............................ولت سنج

 هنگام روشن شدن ی را کیالکتر انیکار رفته است. شدت جره ب  یاهم 4المپ   کیو  یولت  6 یباتر 2چراغ قوه  کیدر  -5

 . دیالمپ  حساب کن 

 

 ........................در مدار است؟ یژگیکدام و هیشلوغ و پر ازدحام شب ابانیحرکت در خ -6

  برق نما ) الکتروسکوپ( ✦ 

 :  دیپاسخ ده ریسوال  ز 3الکتروسکوپ به  لهیاجسام به وس ییو نارسانا ییرسانا صیتشخ یبرا -1

 ) خنثی / باردار( الکتروسکوپ چگونه است؟ -الف

 ؟میکنیاستفاده م صیتشخ یبرا )مالش/القا/تماس( یبا توجه به سوال قبل از چه روش-ب

 برق نما متوجه شد جسم رسانا است؟ به وسیلهتوان  یبا توجه به سوال قبل چگونه م  -ج

 سسپس نوک انگشتان مان را به کالهک تما م،یکنیم کینزد یبا بار منف لهیم کیاست  یبرقنما که در ابتدا خنث کیبه   -2

 شود؟ یپس از برداشتن دستمان چه م عقربه ها بار م،یدهیم 
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 واهد بود؟خگونه برق نما چ ی، انحراف ورقه ها میکن کینزد یرا به کالهک الکتروسکوپ مثبت یباردار یکیپالست لهیاگر م -3

ها  یاز گو یمنف لهیو سپس دور کردن م نیاتصال به زم میابتدا با جدا کردن س ریدر شکل ز -4

  شود؟یچه م بیبه ترت  Bو  A  یبار گو، 

 

 

 

 شود؟ یبار کالهک  و بار ورقه ها چه م بیبه ترت میکنیم کینزد ییرا به برق نما یباردار یا شهیش ی لهیاگر م -5

 

 شود؟ یبار ورقه ها و کالهک چه م میدهیتماس م ییرا به برق نما یباردار یکیپالست لهمی -6

 

 و سپس بادکنک را  میدهیمالش م یرا به پارچه ا یبادکنک د،یریرا در نظر بگ یا یالکتروسکوپ خنث -7

 :میکن یم کیبه الکتروسکوپ نزد

 .............................. -شود ؟  ............................... یچه م بیها به ترت غهتی بار و کالهک بار – الف

 .  رسمدیالکتروسکوپ را نشان ده یها غهینحوه قرار گرفتن ت -ب
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 صحیح و غلط های)ص،غ( زیر را مشخص کنید:✦

 

 

 

9- .✖ 

10- ✔ 

11- .✔ 

12- .✖ 

13- .✖ 

14- .✔ 

15- ✔ 

16- ✔ 

 

 ی را با درست ترین کلمات پر کنید:خال هایجا ✦

 ..... ..........برقگیر........ -9

  .............گرما............ و ................نور......... -10

 ........ ......مثبت........... ............منفی........... -11

  .................تخلیه الکتریکی.......... -12

  ..............اختالف پتانسیل............ -13

 ............... .اختالف پتانسیل............... -14

  .................رسانا........... -15

  ...............دوبرابر................. -16

 

 

  تستی

1- c 

2- c 

3- c 

4- a 

5- c 
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مدار الکتریکی ✦

................اهم:...............مقاومت         .................آمپر: .............انیجر  ...................ولت:.............لیاختالف پتانس -7

.................اهم سنج:..............مقاومت     ......................آمپرسنج: .........انیجر ..................ولت سنج:..............لیاختالف پتانس  -8

ولت 60 -9

.....................متوالی: ................آمپر سنج   ...................موازی: ............ولت سنج -10

امپر 3 -11

مقاومت الکتریکی -12

برق نما ) الکتروسکوپ( ✦

تیغه ها روی هم می افتند  -ج تماس -ب باردار -الف -1

بار مثبت -2

به هم نزدیک می شوند -3

مثبت -مثبت  -4

مثبت -منفی  -5

منفی -منفی -6

ازهم فاصله دارند -ب  منفی –مثبت   -الف -7
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