
Answer Key with Questions 
Lesson Check: Electricity 

1) A fan is plugged into an extension cord. The 

extension cord is plugged into a wall outlet. 

How does the extension cord help the fan work? 

 

o The extension cord makes the fan more 

powerful. 

o The extension cord makes the fan easier to 

operate. 

o The extension cord transfers sound energy to 

the fan. 

o The extension cord transfers electric currents 

from the outlet to the fan. 

( مروحة موصلة في سلك تمديد. سلك التمديد متصل بمأخذ التيار 1

 بالحائط. 

 لك التمديد المروحة في العمل؟ كيف يساعد س

 

o .يجعل سلك التمديد المروحة أكثر قوة 

o  .يجعل سلك التمديد تشغيل المروحة أسهل 

o  .ينقل سلك التمديد الطاقة الصوتية إلى المروحة 

o  ينقل سلك التمديد التيارات الكهربائية من المخرج إلى

 المروحة. 

Correct Answer 

The extension cord transfers electric currents from 

the outlet to the fan. 

 صحيحةالجابة اال

 ينقل سلك التمديد التيارات الكهربائية من المخرج إلى المروحة. 

 

 

 

 

 

 

2) A flow of electrical charges is known as _____. 
o resistance 
o electrical current 
o static electricity 
o voltage 

 يُعرف تدفق الشحنات الكهربائية باسم _____. ( 2

o المقاومة 

o لتيار الكهربائي ا 

o  الكهرباء الساكنة 

o الجهد  

Correct Answer 
electrical current 

 صحيحةالجابة اال

 لتيار الكهربائي ا

 

 

 

 

 

 

3) An electric fence used to contain cattle works by 
transmitting energy through a 
conductor creating an electric __________. 

( سياج كهربائي يستخدم الحتواء اعمال الماشية عن طريق نقل  3

 الطاقة من خالل موصل ينتج عنه كهرباء __________. 

 

Correct Answer 
current 

 صحيحةالجابة اال

 التيار 

 

 

 

 

 

4) In an electric circuit, a battery can act as a __. 
o voltage source 
o conductor 
o insulator 
o resistor 

 ( في الدائرة الكهربائية، يمكن أن تكون البطارية بمثابة __.4

o  مصدر الجهد 

o موصل 

o  عازل 

o المقاوم 

Correct Answer 
voltage source 

 صحيحةالجابة اال

 مصدر الجهد 



5) A conductor is a 
o a material that increases the number of 

charged particles 
o material that increases the amount of 

electricity 
o material through which electricity flows 

easily 
o material that stops the flow of energy 

  ( الموصل هو5

o مادة تزيد من عدد الجسيمات المشحونة 

o  مادة تزيد من كمية الكهرباء 

o  تتدفق من خاللها الكهرباء بسهولةالمواد التي 

o  مادة توقف تدفق الطاقة 

Correct Answer 
material through which electricity flows easily 

 صحيحةالجابة اال

 المواد التي تتدفق من خاللها الكهرباء بسهولة

 

 

 

 

 

 

6) You are asked to design a product that will 
change electrical energy to heat energy. 
Choose the item you would research while 
developing your product. 

o Hair dryer 
o Alarm clock 
o Ceiling fan 
o Cell phone 

 ( يطلب منك تصميم منتج يغير الطاقة الكهربائية إلى طاقة تسخين.6

 منتجك. اختر العنصر الذي تريد البحث عنه أثناء تطوير  

 

o مجفف الشعر 

o  منبه 

o  سقفالمروحة 

o  الهاتف الخلوي 

Correct Answer 
Hair dryer 

 صحيحةالجابة اال

 مجفف الشعر

 

 

 

 

 

 

7) Amy touched a machine called a Van de Graaf 
generator. When she touched the 
generator all of her hair on the top of her head 
stood up. When she removed her hand  from the 
generator, her hair fell back to its normal state. 
What conclusion can you draw from Amy touching 
the generator? 

o Charged particles are being pulled from the 
air. 

o Charged particles are being pulled from the 
floor. 

o Charged particles are being destroyed. 
o Charged particles are being moved from one 

object to another. 

مولد ال ( لمست إيمي آلة تسمى مولد فان دي جراف. عندما لمست7

عن   كل شعرها في الجزء العلوي من رأسها. عندما رفعت يدها وقف

المولد ، عاد شعرها إلى حالته الطبيعية. ما النتيجة التي يمكنك  

 استخالصها من لمس إيمي للمولد؟

 

o .يتم سحب الجسيمات المشحونة من الهواء 

o  .يتم سحب الجسيمات المشحونة من األرضية 

o .يتم تدمير الجسيمات المشحونة 

o  .يتم نقل الجسيمات المشحونة من كائن إلى آخر 

Correct Answer 
Charged particles are being moved from one object 
to another. 

 صحيحةالجابة اال

 يتم نقل الجسيمات المشحونة من كائن إلى آخر. 

 

 

 

 



8) A switch in a circuit _____. 
 

o acts as an insulator 
o absorbs electricity 
o allows or stops the flow of 

electricity 
o keeps the flow of electricity at a safe level 

 مفتاح في الدائرة _____.ال( 8

 

o  بمثابة عازل 

o  يمتص الكهرباء 

o   يسمح أو يوقف تدفق الكهرباء 

o يحافظ على تدفق الكهرباء عند مستوى آمن 

Correct Answer 
allows or stops the flow of electricity 

 صحيحةالجابة اال

o   يسمح أو يوقف تدفق الكهرباء 

 

 

 

 

 

 

9) An object in an electrical circuit that resists the 
flow of energy is called _____. 

o a magnet 
o a compass 
o a voltage 
o a resistor 

( يسمى الجسم الموجود في الدائرة الكهربائية والذي يقاوم تدفق 9

 الطاقة _____. 

 

o  مغناطيس 

o  بوصلة 

o الجهد 

o المقاوم 

Correct Answer 
a resistor 

 صحيحةالجابة اال

 المقاوم

 


