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 چهارم دبستان علـوم

  

  
توانیم با استفاده از دو یا چند باتري مدار تشکیل دهیم در این صورت  می .1

  شود.  شود نور المپ بیشتر می چون مقدار الکتریسیته بیشتري جاري می
اند و با خاموش شدن  ها پشت سرهم قرار گرفته مدار متوالی ـ چون المپ .2

  شوند.  یک المپ بقیه نیز خاموش می
3.    

    

 
استفاده نکردن از لوازم برقی در ساعات اوج مصرف ـ انرژي الکتریکی ـ  .1

  هاي اضافه برق و خاموش کردن لوازم برقی غیرضروري مانند المپ
  دهد.  از مواد پالستیکی ـ چون نارسانا بوده و جریان را از خود عبور نمی .2
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  ب) متوالی  ها موازي هستند  الف) المپ .3
 ي فلزي سکه و گیره .4

ي ایـران   رسـانا هسـتند. سـکه    هـاي سـاخت خـارج از کشـور     فقط سـکه 
  نارساناست.

  
 پ) فیوز                ب) رسانا           الف) موازي  .1

  ث) کلید                 ت) مدار 
 پ) درست                ب) درست           الف) درست  .2

  کربن به صورت گرافیت (مغز مداد) رسانا است. نادرست ـ ت) 
  کند.  تغییر نمی .3
  شود.  الف) المپ دیگر خاموش می .4

  ب) موازي
  کند.  پ) تغییري نمی

ها و  رویه برق باعث خاموشی شهر و نیز تعطیلی کارخانه زیرا مصرف بی .5
 شود.  ها می موسسه
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6.     
نام 
 وسیله

کلید 
 آهنی

 آبلیمو پالستیک سوزن
سیم 
 مسی

آب 
 مقطر

       رسانا
       نارسانا

  باشد.  توجه: آب مقطر از نظر شیمیایی رساناي جریان الکتریکی نمی
 دهد. وسایلی که رسانا هستند چون جریان برق را از خود عبور می .7

  ) نارسانا4        ) رسانا3       ) رسانا2     ) نارسانا 1
  آلومینیوم  :نقره ـ کمترین :بیشترین .8
ـ از وارد کردن اشیاي هاي بدون روکش خودداري کنیم  از تماس با سیم .9

  نوك تیز فلزي به پریز برق خودداري کنیم. 
  1ب) المپ      ها ي المپ الف) همه .10

   3و  2با   ت) المپ         3و  2پ) 
  طور متوالی به .11
  شود.  یابد ولی عمر باتري کم می ها افزایش می نور المپ .12
  ) نادرست. 4) نادرست 3) درست 2) نادرست 1 .13
  همه موارد رسانا هستند.  4گزینه  .14
هاي  گیرد باید قطب طور متوالی قرار می ـ زمانی که باتري به 3گزینه  .15

  مثبت و منفی در کنار هم قرار گیرند. 
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  شود.  ) زیرا طول عمر باتري بیشتر می2کند (گزینه  هیچ تغییري نمی .16
  4گزینه  .17

  4گزینه  .18
  

   


