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 4فصل 

 

 شود؟ می استفاده ازآن ودرکجاها چیست الکتریکی انرژی- 1سوال

 ها،کارخانه درخانه تروسایل بیش.است الکتریکی انرژی،انرژی های دیگرازشکل یکی-1 جواب

 .کنند کارمی الکتریکی باانرژی...و ها وبیمارستان ها ها،فروشگاه

 رسد؟ می مختلف های مکان به شود؟وچگونه درکجاتولیدمی الکتریکی انرژی- 2سوال

 های خانه هابه وسیم ها کابل شودوازراه تولیدمی برق های درنیروگاه الکتریکی انرژی-2جواب

 .شود می منتقل...و ها وبیمارستان ها ،کارخانهها شما،مدرسه

 است؟ الکتریکی انرزی سازی ذخیره قادربه که ببرید نام ای وسیله-3سوال

 باتری انواع-3جواب

 چیست؟ مدارالکتریکی-4سوال

 سوپ کند می روشن را مپالشودو می جاری ازباتری سیم ی وسیله به(برق)الکتریسیته-4جواب

 .گویند یم مدارالکتریکی حالتی چنین تشکیل به.گردد برمی باتری دیگربه سیمی وسیله به ازآن

 کارکلیدچیست؟-5سوال

 .درمداراست الکتریسیته جریان کردن وصل و قطع کارکلید-5جواب

 .ببرید رانام ساده مدارالکتریکی یک اجزای-6سوال

 مپ،کلیدالباتری،سیم،-6جواب

 چیست؟ الکتریکی ونارسانای الکتریکی ی رسانا-7سوال

 جریان ها ومانندآن ،طالونقره مسی فلزی،سیم ی گیره آهنی، مانندمیخ ازچیزها بعضی-7جواب

 عضیب .گویند می الکتریکی رسانای ها آن به که دهند می عبور ازخود را برق یاهمان الکتریسیته

 برق همان یا الکتریسیته جریان ها ومانندآن وشیشه مانندچوب،پالستیک،کاغذ ازوسایل

 .گویند می الکتریکی نارسانای ها آن به که دهند راازخودعبورنمی

 دارند؟ نام چه الکتریسیته تولیدجریان منابع ترین مهم-8سوال



 

 

 ها سوخت- 8جواب

 کرد؟ جویی صرفه ها سوخت چرابایددرمصرف-9 سوال

 .شوند می تمام کردن مصرف ازمدتی پس ها آن محدوداست،یعنی ها زیرامقدارسوخت-9جواب

 .ببرید نام را الکتریکی انرژی های چندموردازاستفاده-11سوال

-تلویزیون تماشای-همراه شارژتلفن-ها المپ ی وسیله به خانه کردن روشن برای-11جواب

 .شود می استفاده...و شویی لباس ی وسیله به لباس شستن

 شوید؟ می مواجه مشکالتی شودباچه قطع هفته یک شما ی خانه اگربرق-11سوال

 .شود می فلج وزندگی کنند کارنمی الکتریکی ازوسایل یک هیچ-11جواب

 کنند؟ کارمی باباتری که ببرید نام چندوسیله-12سوال

 ...و ها بازی تلویزیون،اسباب قوه،ساعت،کنترل چراغ-12جواب

 /.رود کارمی به باتری ازیک بیش ازوسایل چرادربرخی-13سوال

 .نیازدارند تری بیش الکتریکی انرزی به زیرا-13جواب

 چیست؟ الکتریکی انرژی از درست استفاده با انرژی ازمنابع درحفاظت شما سهم-14سوال

 ها المپ اتاق ترک موقع:ب.کنیم خودداری ها سوخت ی رویه بی بادیدازمصرف:  الف- 14جواب

 راقطع آنها کلیدبرق... و وهود تلویزیون مثل برقی وسایل کردن ازخاموش پس:ج.کنیم راخاموش

 .کنم می

 ها ازانرژی دیگری های شکل چه به الکتریکی انرژی درجدول شده برده نام دروسایل-15سوال

 شود؟ می تبدیل

 .شود می..................  انرژی به تبدیل الکتریکی انرژی دستگاه یا وسیله نام

 .شود می وصوتی نورانی انرژی به تبدیل الکتریکی انرژی تلویزیون

 .شود می حرکتی انرژی به تبدیل الکتریکی انرژی آسانسور

 .شود می وگرمایی نورانی انرژی به تبدیل الکتریکی انرژی المپ

 .شود می حرکتی انرژی به تبدیل الکتریکی انرژی پنکه



 

 

 .شود می ونورانی وسرمایی وحرکتی گرمایی انرژی به تبدیل الکتریکی انرژی یخچال

 .شود می ونورانی گرمایی انرژی به تبدیل الکتریکی انرژی برقی بخاری

 .شود می حرکتی انرژی به تبدیل الکتریکی انرژی کن مخلوط

 کند؟ چیزهاعبورنمی کندوازکدام عبورمی چیزها ازکدام زیربرق جدول-16سوال

 (الکتریکی نارسانای)کند عبورنمی (الکتریکی رسانای)کند عبورمی وسیله نام

  کن پاک

 ️✔ میخ

 ️✔ مسی سکه

 ️✔ آهنی کش خط

  ستیکیالپ کش خط

  چوب

 .کنید تعریف شکل رابارسم مدارموازی- 17س

 یا رابرداریم ها مپالاز شوندواگریکی می بسته هم موازی ها مپال درآن که مداری به-17ج

 دران که مداری به. گویند می بمانندمدارموازی روشن بقیه کنیم راقطع ها مپال از یکی جریان

 راقطع ها مپال از یکی جریان یا رابرداریم ها مپالاز شوندواگریکی بسته سرهم پشت ها مپال

 (درکتاب شکل).گویند می شوندمدارمتوالی خاموش روشن بقیه کنیم


