 -1چگًَِ هیتَاى بادکٌک سا داسای باسالکتشیکی ًوَد؟ ظ76

 -2چشا بادکٌکی کِ باسداس ضذُ است هیتَاًذ بِ دیَاس بچسبذ؟ ظ76

 -3چشا ٍلتی با پاسچِ خطک ٍ تویض پشصداسی صفحِ تلَیضیَى سا تویض هیکٌیذ پشصّای پاسچِ بِ صفحِ تلَیضیَى
هیچسبذ؟ ظ77فعالیت

 -4چشا ٌّگاهی کِ با ضاًِ پالستیکی هَّای خطک ٍ تویض سا ضاًِ هیکٌیذ هَ بِ دًبال ضاًِ کطیذُ هیضَد؟
ظ77فعالیت

 -5چشا ٍلتی ضاًِ پالستیکی یا بادکٌک سا با هَّای خطک سش هالص دّیذ ٍ بعذ آى سا بِ باسیکِ آب ًضدیک
کٌیذ باسیکِ آب بِ طشف ضاًِ یا بادکٌک کطیذُ هیضَد؟ ظ77فعالیت

ٌّ -6گام هالص دٍ خسن بِ یکذیگش چِ اتفالی هیافتذ؟ ظ77س3
(ٍلتی خسوی داسای باس
الکتشیکی هیضَد هیتَاًذ اخسام دیگش سا خزب کٌذ).

ً -7یشٍی الکتشیکی چیست؟ ظ77
(ًیشٍی الکتشیکی بِ دٍ صَست
دیذُ هیضَد :سبایطی – ساًطی)

 -8دٍ ًَع ًیشٍی الکتشیکی بیي دٍ خسن با رکش هثال؟ ظ77س5

 -9دٍ ًَع باس الکتشیکی ًام ببشیذ؟ ظ78

ٍ -10لتی اخسام پالستیکی هاًٌذ بادکٌک یا ضاًِ پالستیکی بِ پاسچِ پطوی هالص دادُ هیضًَذ پالستیک
داسای باس  ٍ .................پاسچِ پطوی داسای باس  ..................هیضَد .ظ78

 -11دٍ لاعذُ باسّای الکتشیکی سا بٌَیسیذ .ظ78

(باسّای ًاّوٌام یکذیگش سا خزب ٍ ّوٌام یکذیگش سا دفع هیکٌٌذ).

(ًیشٍی ایداد ضذُ بیي دٍ خسن باسداس چگًَِ است؟)
 -12الکتشٍسکَپ (بشق ًوا) چیست؟ ظ78

 -13ساختواى الکتشٍسکَپ چگًَِ است؟ ظ78

 -14چگًَِ هیتَاى بِ ٍسیلِ الکتشٍسکَپ ًطاى داد یک خسن باسداس است یا ًِ؟ ظ79

 -15تعییي ًَع باس الکتشیکی خسن تَسط الکتشٍسکَپ سا بیاى کٌیذ؟ ظ79

 -16بشای اًدام آصهایص الکتشیسیتِ بایذ ٍضعیت هحیط (ضشایط) چگًَِ باضذ؟ ظ79

 -17رسات داخل ّستِ داسای چِ ًَع باسی ّستٌذ؟ ظ79

 -18تَضیح دّیذ چشا اتن دس حالت عادی خٌثی است؟ ظ 80 ٍ 79گفت ٍ گَ

 -19چشا دس اثش هالص دٍ خسن باسداس هیضًَذ؟ ظ80
چگًَگی باسداس ضذى اخسام با رکش هثال؟

ٍ -20لتی هیلِ ضیطِای با کیسِ ًایلًَی هالص دادُ هیضَد ضیطِ داسای باس  ٍ ............کیسِ ًایلًَی داسای باس
 ...............هیضَد.

ٍ -21لتی پاسچِ پطوی سا با هیلِ پالستیکی هالص هیدّین چِ سٍی هیدّذ؟ ظ80

ٍ -22لتی کیسِ پالستیکی سا با هیلِ ضیطِای هالص هیدّین هیلِ ضیطِای داسای باس هثبت ٍ کیسِ پالستیکی
داسای باس هٌفی هیضَد تَضیح دّیذ دس اثش هالص :ظ80خَد سا بیاصهاییذ
 -1الکتشٍىّا اص کذام خسن کٌذُ هیضَد؟

 -2آى خسن چِ باسی پیذا هیکٌذ؟

 -23اتن چگًَِ داسای باس الکتشیکی هیضَد؟

 -24باسداس ضذى اتنّا فمط اص طشیك اًتمال  ................اًدام هیضَد ٍ پشٍتَىّا دس ایي کاس ًمطی ًذاسًذ صیشا
پشٍتَىّا رسات سٌگیٌی ّستٌذ کِ با ًیشٍی بسیاس صیادی دس ّستِی اتن ًگِ داضتِ ضذُاًذ ٍ ًویتَاى آىّا سا
بِ ساحتی الکتشٍى اص اتن خذا کشد.

 -25هَاد بش اساس لابلیت عبَس خشیاى الکتشیکی بِ چٌذ دستِ تمسین هیضًَذ ًام ببشیذ؟ ظ81

 -26سساًا چیست؟ چٌذ هثال بضًیذ.

 -27چشا بشلشاسی خشیاى الکتشیکی دس فلضات آساى است؟ ظ81

 -28الکتشٍى آصاد چیست؟ ظ81

ً -29اسساًا چیست؟ چٌذ هثال بضًیذ؟ ظ81

 -30ساُّای باسداس ضذى اخسام سا بٌَیسیذ؟ ظ81

 -31ایداد باس بِ سٍش تواس سا تَضیح دّیذ .ظ81

اگش هیلِ داسای باسهٌفی سا با خسن خٌثی تواس بذّین چِ هیضَد؟
 -32ایداد باس بِ سٍش هالص دادى سا تَضیح دّیذ .ظ81

 -33المای باس الکتشیکی سا با رکش هثال تَضیح دّیذ.

چشا کشُ  Aباس هثبت ٍ کشُ  Bداسای باس هٌفی هیضَد؟

 -34کشُّای فلضی بِ چِ سٍضی باسداس ضذُاًذ؟

 -35چگًَِ با یک هیلِ داسای باس هٌفی هیتَاى بذٍى تواس دٍ خسن سا باسداس کشد؟

 -36دس ٌّگام ایداد باس دس دٍ کشُ با سٍش الما ًَع باس کشُّا چگًَِ خَاّذ بَد؟ ظ81

 -37دس ّش ثاًیِ چِ تعذاد آرسخص سٍی سطح صهیي صدُ هیضَد؟

 -38ابشّا چگًَِ داسای باس الکتشیکی هیضًَذ؟

 -39آرسخص یا تخلیِ الکتشیکی چگًَِ صَست هیگیشد؟

 -40آرسخص یا صاعمِ چیست؟

 -41تخلیِ الکتشیکی بیي ابش باسداس ٍ صهیي چگًَِ اتفاق هیافتذ؟

 -42خطشات تخلیِ الکتشیکی ابشّا کذاهٌذ؟

 -43بشقگیش چیست؟

 -44خشیاى الکتشیکی دس ٍالع ّواى حشکت  ....................است.

 -45هذاس الکتشیکی چیست؟

ّ -46ش هذاس الکتشیکی سادُ ضاهل چِ اخضایی است؟ ظ84

ً -47مص هَلذ دس هذاس الکتشیکی چیست؟

 -48بِ لَُ ٍ باتشی  ..........................گفتِ هیضَد .ظ84

 -49بشای آًکِ ّوَاسُ باس الکتشیکی دس هذاس حشکت داضتِ باضذ چِ چیضی الصم است؟ ظ84

 -50اختالف پتاًسیل الکتشیکی چیست؟ ظ84

ً -51مص اختالف پتاًسیل دس هذاس چیست؟ ظ84

 -52یکا ٍ ٍسیلِ اًذاصُگیشی اختالف پتاًسیل چیست؟

ٍ -53لت سٌح ّوَاسُ دس هذاس بِ ضکل (هَاصی  /هتَالی) با بمیِ اخضای هذاس لشاس هیگیشد.

 -54چگًَِ یک باتشی بشق تَلیذ هیکٌذ؟ ظ85

اًشطی الصم بشای ایداد اختالف پتاًسیل دس دٍ سش باتشی چگًَِ بذست هیآیذ؟
 -55اطالعات خوعآٍسی کٌیذ ظ85

 -56اخضای یک هذاس سادُ؟

ّ -57ش گاُ دس هذاس کلیذ (باص  /بستِ) ضَد خشیاى الکتشیکی بشلشاس هیضَد ٍ الهپ سٍضي هیضَد بشای بِ ٍخَد
آهذى خشیاى الکتشیکی ٍخَد  ................یا  ................ضشٍسی است .ظ85

ٍ -58لتی دس یک هذاس کلیذ بستِ هیضَد چِ ضشایطی پیص هیآیذ؟ ظ85

 -59همذاس اًشطیی کِ باسّای الکتشیکی دس یک هذاس هیگیشًذ ،بستگی بِ چِ چیض داسد؟ ظ86

 -60خْت (هسیش) حشکت الکتشٍىّا دس هذاس چگًَِ است؟ ظ86

 -61ضذت خشیاى الکتشیکی چیست؟ ظ86

ً -62ام یکا ٍ ٍسیلِ اًذاصُگیشی خشیاى ٍ چگًَِ دس هذاس لشاس هیگیشد؟ ظ86

 -63سابطِ ٍلتاط با ضذت خشیاى چگًَِ است؟

 -64هماٍهت الکتشیکی )(Rچیست؟ ظ87

 -65آیا هماٍهت ّوِ سساًاّا یکساى است؟ ظ87

 -66سابطِ خشیاى با ٍلتاط ٍ هماٍهت چگًَِ است؟ ظ87

ٍ -67احذ اًذاصُگیشی هماٍهت الکتشیکی چِ ًام داسد ٍ با چِ ٍسیلِای اًذاصُگیشی هیضَد؟ ظ87

 -68چِ سابطِای بیي هماٍهت ٍ ٍلتاط ٍ خشیاى دس هذاس ٍخَد داسد؟ ظ87

 -69سابطِ (فشهَل) بیي ٍلتاط ٍ ضذت خشیاى ٍ هماٍهت چیست؟

 -70هثال :دٍ سش یک الهپ سضتِای بِ ٍلتاط ٍ 220لت ٍصل است اگش هماٍهت الهپ  484اّن باضذ چٌذ آهپش
خشیاى الکتشیکی اص الهپ هیگزسد.

 -71دس ضکل صیش آهپشسٌح چِ عذدی سا ًطاى هیدّذ؟

 -72هایع دسٍى باتشی چِ ًام داسد؟
الف) هَلذ

ب) سساًا

ج) هصشف کٌٌذُ

د) الکتشٍلیت

 -73دٍ سش یک الهپ سا بِ ٍلتاط ٍ 220لت ٍصل کشدُاین .اگش هماٍهت الهپ  10اّن باضذ چٌذ آهپش خشیاى اص
الهپ هیگزسد؟

تهیه کننده :موالئی  92بهمن  5921مدرسه شهید فتح اله پور ناحیه سه تبریز

با التماس دعا؛ موفق و موید باشید.
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