جمهوری اسالمی ایران
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

دبیرستان دخترانه روشنگران ( دوره اول )
نام و نام خانوادگی:
سئوال امتحان درس :فیزیک

نام دبیر :خانم فدائیان

ردیف

1

نوبت امتحانی :میان نوبت اول
پایه  :هشتم
کالس:
سال تحصیلی96-97 :

محل مهر یا امضاء مدیر

سئوال
وقت امتحان ......... :دقیقه
تاریخ امتحان:
تعداد برگ سئوال:

بارم
بارم

سواالت

3

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) ایجاد بار در یک جسم رسانا بدون تماس آن با جسم باردار را  .........................می گویند.
ب) دو جسم باردار ،یکی با بار مثبت و دیگری با بار منفی همدیگر را  ........................می کنند.
ج) اگر جسمی دارای بار منفی باشد ،یعنی تعداد پروتون ها از تعداد الکترون هایش  .............................است.
د) به مداری که جریان الکتریکی را از خود عبور نمی دهند  ........................گفته می شود.
هـ) در هر مدار نسبت به  .........................به  ............................را مقاومت می گویند که واحد آن  .................می باشد.
و) هر باتری منبع تأمین انرژی در مدار است .در باتری انرژی  ......................به  .......................تبدیل می شود.
ی) واحد اختالف پتانسیل الکتریکی  .........................است و معادل  ............................بر  ..........................است.

2

1/5

درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص نمائید.
الف) مسیر رسانای مدار ،حتماً فلز است.
ب) به مایعات و گازها سیال گفته می شود.
ج) واحد دیگر بار الکتریکی ،آمپر ساعت می باشد.
د) حرکت الکترون ها موافق جهت جریان الکتریکی قرار دادی در مدار است.
هـ) مالش مختص اجسام رسانا است.
و) آمپر سنج در مدار به صورت موازی بسته می شود.

3

کلمات مناسب را به جمالت مناسب آن متصل کنید ( .یک مورد اضافه است).
واحد شدت جریان

اختالف پتانسیل

عامل حرکت بارهای الکتریکی

آمپر

آهنگ شارش بار الکتریکی

اهم

واحد اندازه گیری بار الکتریکی

جریان الکتریکی
کولن

1

دنباله سئوال امتحان درس:

ردیف

4

تاریخ امتحان:

بارم
بارم

سواالت

به سواالت زیر پاسخ دهید.
0/5

الف) برای برقرار شدن جریان الکتریکی به چه شرایطی نیاز داریم؟

ب) ولتاژ یک باتری قلمی  1/5ولت است .این جمله یعنی چی؟ ( به طور کامل توضیح دهید).

1

ج) چگونه می توان به روش القاء الکتریکی یک کره با بار مثبت داشته باشیم  .با رسم شکل توضیح دهید.

1

د) اگر فاصله بین دو بار الکتریکی را  4برابر و بار هرکدام را  2برابر کنیم نیروی الکتریکی چند برابر می شود؟

5

تبدیل واحد های زیر را انجام دهید.

0/5

1/5
= 𝑐𝜇 0⁄003

𝑐𝑛

= 5 × 104 𝑚3

5 × 107
𝑐

= 1𝐴ℎ

تاریخ امتحان:

دنباله سئوال امتحان درس:

ردیف

6

بارم
بارم

سواالت

کره ی  Aدارای  6کولن بار مثبت و کره ی  Bدارای  10کولن بار منفی است .فرض کنید با سیمی دو کره را که
از لحاظ اندازه کامالً مشابه هم هستند به هم وصل کنیم و بار در مدت زمان  2ثانیه بین دو کره جابجا شود،.

1

شدت جریان در این مدت چند آمپر است؟

7

شدت جریان در مدار رو به رو چقدر است؟ ( مقاومت الکپ را  20Ωفرض کنید) .

1

+

10V

8

9

به هر سانتی متر از یک میله عایق  3 × 1010 ، 20cmالکترون می دهیم ،بار این میله چند کولن است؟

بار الکتریکی 𝑐 10μرا در چند سانتی متر از بار 𝑐 2μقرار دهیم تا بر آن نیروی  0/18 Nوارد کند؟
(

10

𝑁.𝑚2
𝑐2

1

1

) 𝑘 = 9 × 109

باتری استاندارد یک خودرو  80آمپر ساعت است .در مدت  120 minچه جریانی از آن می گذرد؟

موفق باشید

جمع کل

1

