
  به نام خدا
  

  ١٤٠٠/    ١٠  / ١١تاريخ آزمون:                   وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ايران                                                     :نام و نام خانوادگی 
  دقيقه ٩٠  زمان آزمون:                         ن الهيجاناداره آموزش و پرورش شهرستا                               امير روحی پور نام دبير:   

  شعبه کالس :                            متوسطه اول –دبيرستان پسرانه  ياسين                                                   فيزيک هشتم     آزمون درس :
  

  

 مره )ن ٥/١جاهاي خالي را با عبارت مناسب تكميل كنيد .( -١

  الف) جهت جريان الكتريكي در مدار از قطب ...... به ....... مي باشد.
  ب) در اثر مالش ميله پالستيكي و پارچه پشمي ميله داراي بار .... مي شود.

  پ) روش القا و تماس براي باردار كردن اجسام ... كاربرد دارد.
  ) نمره٥/١عبارت هاي درست و نادرست را مشخص نماييد : ( - ٢   

  الف ) پديده آذرخش به دليل دافعه بارهاي هم نام بين دو ابر رخ مي دهد .
  ب  ) تعداد پروتون ها و الكترون ها در يك اتم خنثي با هم برابر است.

  پ )اگر ولتاژ دو سر يك سيم دو برابر شود مقاومت آن نيز دو برابر مي شود.
  نمره ) ٥/٢به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد : ( - ٣
  لف ) تفاوت اجسام رسانا و نارسانا در وجود كدام ذره مي باشد ؟ا

  ب ) دو مورد از كاربرد هاي الكتروسكوپ را بنويسيد.
  پ) بار الكتريكي در يك جسم رسانا به چه صورتي پخش مي شود ؟

  
رسانا و ميله شيشه اي باردار و سيم اتصال به زمين را با رسم شكل توضيح دهيد . ( هر شكل پديده القا براي يك كره  - ٤

  نمره ) ٥/٢به صورت مختصر توضيح داده شود ) ( 
  
  
  
  ) ٥/١الكتروسكوپي به روش القا و به كمك ميله پالستيكي باردار شده است :( - ٥

  الف ) بار الكتروسكوپ در اين حالت چيست ؟
  به كالهك الكتروسكوپ نزديك كرده ايم مشاهده مي شود فاصله ي ورقه ها كم مي شود ب ) جسمي را 

  بار جسم در اين حالت چيست ؟
پ)اگر اين جسم نارسانا باشد و با كالهك در يك نقطه تماس داده شود و پس از آن دور شود وضعيت ورقه ها چه تغييري 

  مي كند ؟
  
  
  
  
  
  
  



  
  نمره ) ٣دهيد : (در مدار زير به سواالت پاسخ  - ٦

  الف) اتصال آمپر سنج و ولت سنج را مشخص نماييد.
  ب) جهت حركت الكترون ها در مدار را نشان دهيد.

  را نشان دهند ٣و آمپر سنج عدد  ١٢پ ) اگر ولت سنج عدد 
  مقاومت المپ در مدار را محاسبه كنيد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  )٥/٠ن مقدار برسد مقاومت مدار بايد چگونه تغيير كند ؟ (در مدارسوال قبل اگر بخواهيم شدت جريان به نصف اي - ٧
  
  
  
  
  
  ) ٢(  به سواالت زير پاسخ دهيد : - ٨

  الف) قطب هاي آهنربا را نام ببريد .
 ب ) در شكل زير جاهاي خالي را تكميل كنيد و نيروي بين دو آهنربا را مشخص نماييد.

 
 


