باسمه تعالی

نام :

اداره ی کل آموزش و پرورش استان کردستان

نام خانوادگی:
نام پدر:

مدرسه:استعداد های درخشان
امتحان:

(اداره ی سنجش شهرستان سقز)

وقت70 :دقیقه

تعداد سؤاالت21 :

نوبت  :اوّل

تاریخ امتحان 2131/20/ :

فیزیک

پایه  :متوسطه ی اوّل ( هشتم )

...................................................................................................................................................... .........................
 – 2صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشحص کنید:

1

 )Aبا شکستن آهن ربا قطب های آن ها از بین می رود(.

)

 )Bوقتی دو جسم با یکدیگرمالش داده شوند معموال یکی از آن ها دارای بار الکتریکی می شود(.

)

 )Cمداری کامل است که الکترون ها از باتری انرژی می گیرندودر مدار حرکت می کند(.

)

)Dخطوط مغناطیسی از اجسام نا رسا نا عبور می کند و می تواند مواد آهنی را جذب کند(.

)

 )Eمقدار انرژی ای که بارها ی الکتریکی می گیرند ،بستگی به شدت جریان باتری دارد(.

)

 ) Fوقتی یک رشته سیم فلزی گرم می شود مقدار مقاومت الکتریکی آن کاهش می یابد(.

)

 –2گزینه ی درست را با عالمت  مشخص کنید:

1

 )Aجسمی که الکترون اضافی در یافت می کند بار..................وجسمی که الکترون از دست می دهد بار ...........پیدا می کند.


 -2مثبت-منفی



-1منفی -مثبت



 -1منفی-منفی

-4مثبت –خنثی



 )Bبا توجه به قانون اهم کدامیک از نمودارهای زیر در مورد رابطه اختالف پتانسیل و شدت جریان درست است؟



-2



-1



-1



-4

 )Cدر شکل مقابل ،کره های فلزی با یکدیگر در تماسند و جسمی در نقطه  Aقرار دارد .این جسم  ................است.


 -2نارسانای با بارمثبت
 -1رسانا یا نارسانا بابار مثبت

 -1رسانای بدون بار





 -4رسانا یا نارسانا با بارمنفی 

 )Dجسمی با بار مثبت را به کالهک یک الکترسکوپ خنثی نزدیک کرده و بدون تماس با آن در کنارش نگه می داریم مالحظه می شود ورقه های
الکتروسکوپ از هم باز شده اند در این حالت بار کالهک و ورقه ها به ترتیب عبارتند از:
 )-2مثبت – مثبت



-1مثبت – منفی



-1منفی – مثبت

 -4 منفی – منفی



 )Eاگر یک میله الکی را با پارچه پشمی مالش دهیم و آن را به کالهک یک الکترسکوپ که بار مثبت دارد تماس دهیم ،چه اتفاقی در ورقه های آن می
افتد؟
-2بسته می شوند و به همان حال باقی می مانند.



-1انحراف آن ها زیادتر می شود.



-1قبل از تماس با کالهک تغییری حاصل نمی شوند-4  .ابتدا به هم می چسبند و سپس دور می شوند .
 )Fمیله ای را به گلوله ی چوب پنبه ای کوچکی که از نخ ابریشمی آویزان است نزدیک می کنیم .گلوله جذب میله می شود ،در این صورت می توان
گفت:
 -1میله باردار و گلوله بدون بار است.



 - 1گلوله باردار و میله بدون بار است



 -1گلوله و میله دارای بارهای غیر هم نامند.



 - 4هر سه گزینه می تواند درست باشد.



 -1جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب کامل کنید
الف) دو جسم که بارالکتریکی غیرهمنام دارند ،بر یکدیگر نیروی..............................................................وارد می کنند.
ب) در یک اتم در حالت عادی ،تعداد پروتون ها همیشه با تعداد.................................................................مساوی است.
ج) برای حفاظت ساختمان های بلند از خطر آذرخش ،از وسیله ای به نام..............................................استفاده می شود.
د) مواد پارامغناطیسی در میدان های مغناطیسی  ......................................................خاصیت مغناطیسی پیدا می کنند.
و)قــطب Nو Sآهــن ربــای الکــتریکـــی بـ ه ...............................................................................بسـتـگـی دارد.
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 – 4به سؤاالت زیر کوتاه پاسخ دهید:

2

الف) قطب آهن رباچیست؟
ب) علت نارسا نا بودن بعضی اجسام؟
 )5ابر ها به چه علت دارای بار الکتریکی می شوند؟دومورد.
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-6در شکل مقابل آمپرسنج مقدار  1آمپر را نشان می دهد ،ولت سنج چند ولت را نشان می دهد؟باذکرفرمول.

2

-7مقاومت الکتریکی یک وسیله برقی  10اهم و شدت جریان برابر

𝟏
𝟒

آمپر از آن می گذرد .اختالف پتانسیل دو سر آن چند ولت است؟باذکرفرمول.

-8دوروش قویترساختن آهن ربای الکتریکی رابنویسید؟

2
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الف)
ب)
-3شکل زیر را تفسیر کنید؟

2

-20چگونه به کمک الکتروسکوپ می توان نوع بار الکتریکی القا کن(میله) را تشخیص داد؟

0/5

-22یک تفاوت اساسی بین قطب های مغناطیسی و بارهای الکتریکی را بنویسید؟

0/5

-21تفاوت موتور الکتریکی با ژنراتوراز نظر عملکرد چیست؟

0/5

سؤال اختیاری:

0/5

آمپر سنج شکل زیر؛ عدد  8را نشان می دهد .مجاسبه کنید که در مدت  0/5ساعت چند الکترون باید از مقطع مشخص سیم
عبور کند؟( 𝟗𝟏)𝒆 = 𝟏/𝟔 × 𝟏𝟎−
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