
 

 

  
 )دوره اول متوسطه(

  
  تاریخ :   نام دبیر : فیزیک آزمون درس :

  ساعت : دقیقه  01 : زمان  هشتم پایه تحصیلی :

  امضاء دبیر :  نمره با حروف :  نمره با عدد :

A- .(5.2) جمله های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید 

 گویند.می ........................................شوند ربا نمی به موادی که جذب آهن-1

 گویند. ........... .............................به تخلیه الکتریکی بین ابر و زمین -2

 یابد.می........... .............................با افزایش اختالف پتانسیل الکتریکی در یک مدار شدت جریان الکتریکی -3

 شوند.می........... .............................در اثر تماس یک رسانای بدون بار به الکتروسکوپ باردار ورقه های الکتروسکوپ، -4

 برابر می شود............ .............................برابر شود نیروی الکتریکی بین آنها  3اگر فاصله بین دو بار الکتریکی نصف و مقدار یکی از دو بار  -5

B-  (3) چهارگزینه ایسواالت 
 های عایق قرار گرفته و در تماس با هم هستند،ای باردار را مطابق شکل زیر به دو رسانا که روی پایهی شیشهیک میله -1

 ی بار القا شده: کنیم، اندازهای را دور میی شیشهها از هم میلهکردن آن نزدیک کرده و پس از جدا

  ( صفر است. 4                 ( در هر دو یکسان است.         3 تر است.( در رسانای نوك تیز بیش           2 تر است.( در کره بیش1 
 

نخ ابریشمممی آویزان اسممت نزدیک می کنیم. گلوله جذب میله می شممود در این     میله ای را به گلوله ی چوب پنبه ای کوچکی گه از  -2
 صورت می توان گفت :

  گلوله باردار و میله بدون بار است.  (                                                 2میله باردار و گلوله بدون بار است.  (1 

 (هر سه گزینه می تواند درست باشد.   4گلوله و میله دارای بارهای غیر هم نام هستند.  (3 

 ؟نیستچهار قطب نما را در اطراف یک آهن ربای میله ای قرار داده ایم. جهت کدام عقربه درست  -3 

      1) A                      2) B                     3 )C                       4 )D                     

            

 به یک سر هر یک از دو Aطبق شکل در اختیار داریم. با نزدیک کردن یک سر قطعه ی  Cو  A  ،Bسه قطعه ی آهنی  -4

 ست؟ارا دفع می کند. کدام یک از اظهارات زیر درست  Cرا جذب کرده و قطعه ی  B، قطعه ی  Aقطعه ی دیگر ، قطعه ی       
                  .استآهن ربا           3)  B(  هر سه قطعه حتماً آهن ربا هستند.1 

 2 )A  وC هستندآهن ربا  حتما.                  4 )C  را از هر طرف بهB .نزدیک کنیم حتما آن را جذب می کند 
 

 یک آهن و یک آهن ربای کامالً مشابه داریم به کدام روش زیر آن ها را می توان از یک دیگر تشخیص داد؟ –5
                             آهن است.  Bآهن ربا و  Aنزدیک می کنیم اگر جذب شود  Aرا به وسط  Bیک سر   (1         

   آهن است.  Aآهن ربا و  Bنزدیک می کنیم اگر جذب شود  Aرا به وسط  Bیک سر ( 2          
  . هر دوی آن ها را از گرانیگاه به نخی بسته می آویزیم هر کدام که در جهت شرق و غرب بایستد آهن ربا است( 3          

 آهن ربا است.  Bآهن و  Aنزدیک می کنیم اگر جذب شود  Bرا به وسط  Aیک سر ( 4         

 های برق نما چگونه است؟ در شکل زیر بار میله و حالت ورقه -6
  ها بستهورقه( بار میله منفی م   2              ها بسته( بار میله مثبت م ورقه1 
 ها باز ( بار میله منفی م ورقه                   4ها باز( بار میله مثبت م ورقه3 

 

C- (.5درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید) 

 (غلط      )صحیحیابد. مقاومت یک رسانا با افزایش دمای رسانا کاهش می -1
 (غلط      )صحیحدر پیل الکتروشیمیایی مس قطب مثبت و روی قطب منفی است.  -2
 (غلط      )صحیح شود.ی شیشه ای بدون بار تماس دهیم خنثی میی پالستیکی باردار را با میلهاگر میله -3
  (غلط      )صحیح. رودربای الکتریکی از بین میاگر جریان الکتریکی را قطع کنیم، خاصیت مغناطیسی آهن -4

 نوبت اول امتحانات
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D- سواالت تشریحی
 (1نقش باتری در یک مدار الکتریکی چیست؟ ) -1

 (1شوند؟ ) به چه قطبی تبدیل می B و Aدهد؟   ب( نقاط الف( شکل مقابل کدام روش ساخت آهن ربا را نشان می -2

 ( 1را با رسم شکل نشان دهید. ) ایجاد بار الکتریکی مثبت در یک الکتروسکوپ به روش القای الکتریکی  -3

ترتیب از راست به چپ به Bو Aهای فلزیی پالستیکی باردار، وضعیت بارالکتریکی کرهدر شکل زیر، با جدا کردن سیم اتصال به زمین و سپس دور کردن میله -4
 (1ی پشمی باردار شده است.( )ی پالستیکی در اثر مالش با پارچههای عایق قرار دارند و میلهها روی پایهچگونه خواهد بود؟ )کره

به صورت زیر است. نسبت  2Rو  1Rنمودار تغییرات جریان با تغییرات ولتاژ دو مقاومت  -5
R

R

1

2
(1را حساب کنید؟ )  

 (1) وات باشد ، مقاومت الکتریکی المپ موقع روشن بودن چند اهم است؟ 12ولت برابر  24اگر توان الکتریکی المپی با برق  -6

 (5/1دهد؟ چرا؟) تری را نشان میمدار عدد بزرگآمپرسنج در کدام  ها مشابه هستند.ها  و قوهدر شکل مقابل المپ -7

 (5/1روش بیان کنید. )  3ربا را مشخص نمود؟ های این آهنتوان قطبهای نا معلوم در اختیار دارید . چگونه میربا با قطبیک آهن -8

 (1.5) ثانیه چند الکترون از المپ می گذرد؟ 44بسته ایم.در مدت  12Vرا به یک باتری با اختالف پتانسیل  60Ωالمپی به مقاومت  -9

را ببندیم در این حالت آمپرسنج  و ولت سنج چه  K اگر کلید  -دهد؟ بدهد.آمپر سنج چه عددی را نشان میولت را نشان می 6 ولت سنج عدد  -در مدارمقابل: الف –14

 (2) اُهم است(  3عددی را نشان خواهند داد؟ )مقاومت ها یکسانند و مقدار هر مقاومت 
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