آزمون میان ترم فیزیک پایه هشتم

دبیرستان عالمه طباطبایی (پاسداران)

نام و نام خانوادگی:
سوال

متن سوال

شماره کالس:
به سواالت داخل همین برگه پاسخ دهید.

دبیر :محمدرضا نصیری
زمان 20 :دقیقه
 2صفحه سوال است.

بارم

1

چگونه می توان به کمک روش القا یک جسم رسانا را باردار با عالمت منفی نمود؟ به طور کامل شرح دهید.

2

2

به کمک یک الکتروسکوپ چگونه می توان تشخیص داد که جسمی باردار است یا خنثی؟ به طور کامل شرح دهید.

1

3

در مدار شکل مقابل ولت سنج عدد  4.5ولت را نشان می دهد.

2

الف -جریان الکتریکی مدار چند آمپر است؟
ب -مقاومت  Rچند اهم است؟

آزمون میان ترم فیزیک پایه هشتم
نام و نام خانوادگی:
4

دبیرستان عالمه طباطبایی (پاسداران)

دبیر :محمدرضا نصیری

شماره کالس:

زمان 20 :دقیقه

اگر آهنربای شکل الف شکسته شده و به صورت شکل ب در بیاید ،قسمت های  Aو  Bو  Cو  Dبه ترتیب از نظر

1

مغناطیسی چه قطب هایی خواهند بود؟

5

اگر یک قطب نما در نقطه  Aقرار گیرد ،جهت آن به چه شکلی خواهد بود؟ رسم کنید.

0.5

6

الف -چرا هنگامی که با پارچه ای تمیز و خشک صفحه تلویزیونی را تمیز می کنید ،پرزهای پارچه به آن می چسبد؟

1.5

ب -چرا در زیر تانکرهای حمل سوخت ،یک زنجیر فلزی آویزان است؟

ج -قطب های  Nو Sیک آهنربا چگونه نام گذاری می شوند؟

علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود .امام علی علیه السالم

موفق باشید

آزمون میان ترم فیزیک پایه هشتم

دبیرستان عالمه طباطبایی (پاسداران)

نام و نام خانوادگی:
سوال
1

متن سوال

دبیر :محمدرضا نصیری

شماره کالس:
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چگونه می توان به کمک روش القا یک جسم رسانا را باردار با عالمت منفی نمود؟ به طور کامل شرح دهید.

بارم
2

ابتدا میله ای با بار مثبت را ( مثالً میله ای شیشه ای که با پارچه ابریشمی مالش داده ایم) نزدیک کره رسانا می کنیم.
در اثر این کار بارهای مثبت و منفی کره از هم جدا شده ،بار مثبت در انتهای دورتر کره و بار منفی در انتهای نزدیکتر
کره نسبت به میله قرار می کیرد .حال یک سیم رسانای متصل به زمین و یا دست خود را به کره تماس می دهیم .بارهای
مثبت از کره به زمین ( در واقع بارهای منفی از زمین به کره) منتقل شده و درون کره بار منفی می ماند .حال میله را
دور می کنیم و بارهای منفی کره روی سطح خارجی آن پخش می شود.
2

به کمک یک الکتروسکوپ چگونه می توان تشخیص داد که جسمی باردار است یا خنثی؟ به طور کامل شرح دهید.

1

ابتدا دست خود را به کالهک الکتروسکوپ تماس می دهیم تا در صورتی که باری درون آن است تخلیه شود .ورقه های
الکتروسکوپ در این حالت به هم چسبیده اند .حال جسم را به کالهک الکتروسکوپ تماس می دهیم ،اگر جسم باردار
باشد بخشی از بار جسم به الکتروسکوپ منتقل شده و در نتیجه ورقه های آن از هم فاصله می گیرند ( .جسم را به
الکتروسکوپ نزدیک می کنیم در اثر القا بار ورقه ها که مخالف بار جسم شده هاند از هم فاصله می کیرند) در صورتی
که جسم خنثی باشد تغییری در وضعیت ورقه ها ایجاد نمی شود و بسته می مانند.
3

در مدار شکل مقابل ولت سنج عدد  4.5ولت را نشان می دهد.

2

الف -جریان الکتریکی مدار چند آمپر است؟
ب -مقاومت  Rچند اهم است؟

الف) ولت سنج اختالف پتانسیل دو سر مقاومت  3اهمی را نشان می دهد .طبق قانون اهم :
𝑽
𝟓 𝟒.
=𝟑→ =𝑹
𝑨 𝟓 → 𝑰 = 𝟏.
𝑰
𝑰
این جزیان مدار نیز هست.
ب) سه مقاومت مدار به صورت سری در کنار یکدیگرند = 𝟑 + 𝟑 + 𝑹 = 𝟔 + 𝑹 :معادل𝑹
در این مدار ولتاژ مدار توسط باتری تامین شده و  12ولت است.
𝑽
𝟐𝟏
=𝑹𝑹= → 𝟔+
𝛀 𝟐=𝑹→
𝑰
𝟓 𝟏.
4

اگر آهنربای شکل الف شکسته شده و به صورت شکل ب در بیاید ،قسمت های  Aو  Bو  Cو  Dبه ترتیب از نظر
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5

اگر یک قطب نما در نقطه  Aقرار گیرد ،جهت آن به چه شکلی خواهد بود؟ رسم کنید.

0.5

6

الف -چرا هنگامی که با پارچه ای تمیز و خشک صفحه تلویزیونی را تمیز می کنید ،پرزهای پارچه به آن می چسبد؟

1.5

در اثر مالش پارچه با تلویزیون هر دو باردار شده و چون با عالممت مخالف هم باردار می شوند همدیگر را جذب کرده
بدین ترتیب پرزهای پارچه جذب صفحه تلویزیون شده اند.
ب -چرا در زیر تانکرهای حمل سوخت ،یک زنجیر فلزی آویزان است؟
در اثر مالش سوخت با بدنه تانکر باردار شده و ممکن است این بار الکتریکی زیاد تخلیه شده و این تخلیه همراه با جرقه
و انفجار باشد .برای جلوگیری از این اتفاق بار آن باید تخلیه شود .به این ترتیب به بدنه تانکر زنجیری که رساناست
آویزان کرده و بار آن از زنجیر به زمین منتقل می شود .بدین ترتیب از ایجاد جرقه بین سوخت و تانکر و ایجاد انفجار
جلوگیری می شود.
ج -قطب های  Nو Sیک آهنربا چگونه نام گذاری می شوند؟
یک آهنربا را از سقف اتاقی آویزان می کنیم .پس از تعادل قطبی که به سمت شمال جغرافیایی زمین است را قطب  Nو
قطبی که به سمت جنوب جغرافیایی است را قطب  Sمی نامیم.

علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود .امام علی علیه السالم

موفق باشید

