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 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 

 چگونه می توان بادکنک را دارای بار الکتریکی نمود؟ .1

 چرا بادکنکی که باردار شده است می تواند به دیوار بچسبد؟ .2

ن تلویزیوچرا وقتی با پارچه خشک و تمیز پرزداری صفحه تلویزیون را تمیز می کنید پرز های پارچه به صفحه  .3

 می چسبد؟

 چرا هنگامی که با شانه پالستیکی موهای خشک و تمیز را شانه می کنید مو به دنبال شانه کشیده می شود؟ .4

نید، چرا وقتی شانه پالستیکی یا بادکنک را با موهای خشک سر مالش دهید  و بعد آن را به باریکه آب نزدیک ک .5

 د؟باریکه آب به طرف شانه یا بادکنک کشیده می شو

 هنگام مالش دو جسم به یکدیگر چه اتفاقی می افتد؟ .6

 نیروی الکتریکی چیست؟ .7

 انواع بار الکتریکی را نام ببرید .8

 یا شانه پالستیکی به پارچه پشمی مالش داده می شوند پالستیک دارایوقتی اجسام پالستیکی مانند بادکنک  .9

 ........ می شود.بار................. و پارچه پشمی دارای بار..............

 دو قاعده ی بار های الکتریکی را بنویسید؟ .10

 الکتروسکوپ )برق نما( چیست؟ .11

 ساختمان الکتروسکوپ چگونه است؟ .12

 چگونه می توان به وسیله الکتروسکوپ نشان داد یک جسم باردار است یا نه؟ .13

 تعیین نوع بار الکتریکی جسم توسط الکتروسکوپ را بیان کنید؟  .14

 آزمایش الکتریسیته باید وضعیت)شرایط( محیط چگونه باشد؟برای انجام  .15

 ذرات داخل هسته دارای چه نوع باری هستند؟ .16

 توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است .17

 چرا در اثر مالش دو جسم باردار می شوند؟  .18

 چگونگی باردار شدن اجسام را با مثال توضیح دهید؟ .19

 مالش می دهیم چه روی می دهد؟ وقتی پارچه پشمی را با میله پالستیکی .20

 وقتی کیسه ی پالستیکی را با میله ی شیشه ای مالش می دهیم، میله ی شیشه ای دارای بار مثبت و کیسه ی  .21

 پالستیکی دارای بار منفی می شود.توضیح دهید در اثر مالش....

 الکترون ها از کدام جسم کنده می شوند؟ .1

 آن جسم چه باری پیدا می کند؟ .2

 چگونه دارای بار الکتریکی می شوند؟اتم ها  .22

 به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید؟مواد بر اساس قابلیت عبور جریان الکتریکی  .23
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 رسانا چیست؟ چند مثال بزنید؟ .24

 چرا برقراری جریان الکتریکی در فلزات آسان است؟ .25

 الکترون آزاد چیست؟  .26

 نارسانا چیست؟ چند مثال بزنید؟ .27

 باردار شدن اجسام را بنویسید؟راه های  .28

 ایجاد بار به روش تماس را توضیح دهید؟  .29

 ایجاد بار به روش مالش دادن را توضیح دهید؟  .30

 القای بار الکتریکی را با ذکر مثال توضیح دهید؟ .31

 می توان بدون تماس دو جسم را باردار کرد؟چگونه با یک میله دارای بار منفی  .32

 با روش القا نوع بار کره ها چگونه خواهد بود؟ در هنگام ایجاد بار در دو کره .33

 در هر ثانیه چه تعداد آذرخش روی سطح زمین زده می شود؟ .34

 ابر ها چگونه دارای بار الکتریکی می شوند؟ .35

 آذرخش یا تخلیه ی الکتریکی چگونه صورت می گیرد؟ .36

 آذرخش یا صاعقه چیست؟ .37

 می افتد؟تخلیه ی الکتریکی بین ابر باردار و زمین چگونه اتفاق  .38

 خطرات تخلیه ی الکتریکی ابر ها کدام اند؟ .39

 برق گیر چیست؟ .40

 جریان الکتریکی در واقع همان حرکت.................. است. .41

 مدار الکتریکی چیست؟  .42

 هر مدار الکتریکی ساده شامل چه اجزایی هست؟ .43

 نقش مولد در مدار الکتریکی چیست؟ .44

 به قوه و باتری .................. گفته می شود؟  .45

 برای آن که همواره بار الکتریکی در مدار حرکت داشته باشد، چه چیزی الزم است؟ .46

 اختالف پتانسیل الکتریکی چیست؟  .47

 نقش اختالف پتانسیل در مدار چیست؟ .48

 یکا و وسیله اندازه گیری اختالف پتانسیل چیست؟ .49

 ولت سنج همواره در مدار به شکل ) موازی/متوالی( با بقیه اجزای مدار قرار می گیرد.  .50

 چگونه یک باتری برق تولید می کند؟ .51

 اجزای یک مدار ساده را نام ببرید؟ .52

.برای به وجود آمدن هرگاه در مدار کلید)باز/ بسته( جریان الکتریکی برقرار می شود و المپ روشن می شود .53

 وجود ................... یا .................... ضروری است.  جریان الکتریکی

 وقتی در یک مدار کلید بسته می شود چه شرایطی پیش می آید؟ .54

 مقدار انرژی که بار های الکتریکی در یک مدار می گیرند،بستگی به چه چیز دارد؟ .55

 جهت حرکت الکترون ها در مدار چگونه است؟ .56

 شدت جریان الکتریکی چیست؟ .57

 نام یکا و وسیله اندازه گیری جریان را بنویسید؟ .58

 رابطه ولتاژ با شدت جریان چگونه است؟ .59

 مقاومت الکتریکی چیست؟ .60

 آیا مقاومت همه ی رساناها یکسان است؟ .61

 رابطه ی جریان با ولتاژ و مقاومت چگونه است؟ .62
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