
 

 

ماهاسفند تاریخ:       1                      به نام خالق دانایی                                      نام ونام خانوادگی.................      

دقیقه 45زمان :                                   هشتمامتحان فصل نهم علوم                                                کالس:      

25/1  نیدگزینه صحیح را انتخاب ک -1 

 (دستگاه اندازه گیری اختالف پتانسیل الکتریکی چیست؟1-1)

 ول مترالف( ولت سنج                   ب( اهم سنج                                       ج( آمپرسنج                               د( ژ

 نقش مصرف کننده را برعهده داردکدام  (2-1)

 ب( کلید                                          ج( ژنراتور                                   د( زنگ اخبار                            باطری(الف

کدام فقط به روش القاءباردار می شود (3-1)  

  شانه فلزی                         د( پارچه پشمی الف( لوله ی خودکار                  ب( کیسه پالستیکی                          ج(

 آمپرباشد مقاومت چقدر است 4/0ولت وصل شده است اگر شدت جریان در المپ  330(به دو سر یک المپ,اختالف پتانسیل 4-1)

 اهم825د(                        اهم      500اهم                                        ج(  550اهم                       ب( 880الف(

چه می شود؟ ربه هارا بچسبانیم عقبابار منفی  آن کره فلزیرا به روش ا لقاء با میله شیشه ای باردار کنیم وبه  الکتروسکوپاگر (5-1  

زدیکد( ابتدا دور بعد ن               الف( دورتر می شود                 ب( تغییر نمی کند                           ج( نزدیکتر می شود        

کلمه ی مناسب را قراردهید -2 1  

جدا کردن ...........................از اتم بسیار مشکل است الف(  

در یک مدار اگر مقدار اختالف پتانسیل دو برابر شود ،مقدار جریان ..............................می شود ب(  

نقش مولد ایجاد یک .........................................بین دو نقطه از مدار است . ج(  

  جهت جریان قرار دادی در یک مدار از پایانه ............................باتری آغاز می شود د(

در جمالت زیر غلط علمی وجود دارد آنرا اصالح کنید -3 1  

بسته می شود ولت سنج به صورت سری  الف(  

  در سطح یک جسم فلزی ذخیره شود جریان الکتریکی می تواند ب(

اهم متر برای اندازه گیری شدت جریان به کار می رود  ج(  

 وقتی میله ی شیشه ای را به کیسه فریزرمالش می دهیم الکترون از کیسه فریزر منتقل می شود  د(

5/1 روش القاء چگونه جسمی را باردار می کنیم؟ مهرگان توضیح دهید که با به -4   

  
 
 

5/1  بگویید به النازدو تفاوت ویک شباهت پروتون والکترون را  -5 

 

5/1 ،یک آمپرسنج ویک کلید طرح واره ی مدار الکتریکی را رسم کنید به طوری که اگر یکی از المپ ها  با دو المپ ،یک باتری ،مقداری سیم -6 

 سوخت المپ دیگر خاموش نشود به این نوع بستن المپ ها چه می گویند 

 

 

 

 
 



 

 

 

1       فصل نهم  هشتمصفحه ی دوم                                           امتحان علوم                  

  -به چه دلیل باردار کردن اجسام از طریق انتقال الکترون انجام می شود  7 1

 

 
 

5/1  چهار وسیله برقی را که اساس کار آنها مقاومت الکتریکی است را نامبرده وبگویید انرژی آنها به چه چیزی تبدیل می شود  -8 

 
 

 مفاهیم زیرراتعریف کنید-9 2

 الکترون آزادالف( 

 ب( مقاومت

 اختالف پتانسیلج( 

 صاعقه د(

52/1  اجزای برق نما را نام برده وبگویید برق نما چگونه به ما کمک می کند  -10 

 
                                                                                               

 چسبند چرا ؟اگر لباس پشمی ونایلونی را روی هم بپوشید به هم می  -11 1

 
 

 چرا اجسام رسانامانند مس جریان الکتریکی راازخود عبورمی دهندولی اجسام نارسا نامانند پالستیک نمی تواند الف(-12 5/1

 

 ب( چرا سیم های مخصوص برق را از دو بخش داخلی وخارجی می سازند؟

 

منوچهر می خواهد با مالش یک پارچه پشمی با یک میله مسی در میله مسی بار الکتریکی ایجاد کند .آیا او می تواند دراین کار موفق  -13 1

 شود ؟ توضیح دهید؟

 

 
 

5/1   مقدار مقاومت یک سیم به چه عواملی بستگی دارد -14 

 

  

5/1  12ی اختالف پتانسیل الزم برای روشن کردن این المپ توسط چند باتر آمپر ازآن می گذرد 2/0اهم وجریان  480مقاومت المپی -15 

 ولتی ایجاد می شود

 

 

اگر شدت جریان دو برابر شود مقاومت مدار باهمین ولتاژ چه تغییری می کندب(  

 
 



 

 

 

 :اسفند ماهخیتار                                                                              2                            ییبه نام خالق دانا                                                                      .................           ینام ونام خانوادگ
 قهیدق 45زمان :                                           امتحان فصل نهم علوم هشتم                                                                                                                                              :                          کالس

25/1  گزینه صحیح را انتخاب کنید -1 

 الکتریکی چیست؟ مقاومت(دستگاه اندازه گیری 1-1)

 ول مترالف( ولت سنج                   ب( اهم سنج                                       ج( آمپرسنج                               د( ژ

 را برعهده داردتولید کننده نقش کدام  (2-1)

 ید                                          ج( ژنراتور                                   د( زنگ اخبارب( کل             ماشین ظرفشویی(الف

 کدام گرینه ی زیر دارای تعداد بی شماری الکترون آزاد است؟                                                                       (3-1)

 د( پالستیک               ج( مس                                         الف( چوب خشک                 ب( شیشه                      

 آمپرباشد مقاومت چقدر است 4/0ولت وصل شده است اگر شدت جریان در المپ  330(به دو سر یک المپ,اختالف پتانسیل 4-1) 

 اهم825اهم                             د( 500اهم                                        ج(  550ب(                  اهم      25/8الف(

الکتروسکوپی دارای بار منفی است جسم بارداری را به آرامی به کالهک آن نزدیک می کنیم ورقه های آن از هم باز تر می شود  (5-1

 است جسم دارای .............

 دون بار است الف( مثبت                             ب( منفی                                 ج( معلوم نیست                          د( جسم ب

کلمه ی مناسب را قراردهید -2 1  

روش تماس در اجسام ....................انجام می شود الف(  

..............................می شوداختالف پتانسیلدو برابر شود ،مقدارشدت جریان در یک مدار اگر مقدار  ب(  

  در شرایط عادی کندن .........................از اتم بسیار مشکل است ج(

ی شود اختالف ارتفاع سطح آب بین دو ظرف مرتبط سبب ...................................آب از یک ظرف به ظرف دیگر م (د  

در جمالت زیر غلط علمی وجود دارد آنرا اصالح کنید -3 1  

الکترون از پایانه مثبت وارد باتری می شود الف(  

ولت می باشد  7/3باتری کامیون  ب(  

برای اندازه گیری شدت جریان به کار می رود  ولت سنج ج(  

 بیش تری از آن می گذرد  مقاومتدر مداری بیش تر باشد ، شدت جریانهر چه  د(

5/1   این اختالف پتانسیل از کجا تولید می شودب(چرا در مدار اختالف پتانسیل الزم است ؟ الف(-4 

 
 

 

5/1  آذرخش یا صاعقه چگونه ایجاد می شود ؟ برای جلوگیری از خطر آتش سوزی آن چه می کنند؟ -5 

 

 

 

5/1  قانون اهم را بیان کرده وبا شکل جای ولت سنج وآمپر سنج را مشخص کنید -6 

 

 

 



 

 

 

2       فصل نهم  هشتمصفحه ی دوم                                           امتحان علوم                  

اگر کالهک یک الکتروسکپ باردار را با دست بگیریم چه روی می دهد ؟ چرا؟ -7 1  

 

 
 

5/1  چهار وسیله برقی را که اساس کار آنها مقاومت الکتریکی است را نامبرده وبگویید انرژی آنها به چه چیزی تبدیل می شود  -8 

 
 

 مفاهیم زیرراتعریف کنید-9 2

 الکترون آزادالف( 

 شذت جریانب( 

 اختالف پتانسیلج( 

  القا ء الکتریکید(

5/1  دو شباهت ویک تفاوت پروتون ونوترون را بیان کنید  -10 

                                                                                                                           
  

شده است .نوع بارالکتریکی ایجاد شده در  دو جسم الف وب را به هم مالش داده ایم تعدادی ازالکترون جسم الف به جسم ب منتقل -11 1

 جسم الف وب را مشخص کنید؟

 
  

 به ساناز شرح دهید چگونه می توان به روش تماس در برق نما بار مثبت ایجاد کرد-12 5/1

 

 

 

چرا درزیر تانکر های حمل سوخت زنجیر نصب می کنند -13 1  

 

 
 

25/1  درمدار الکتریکی زیر شدت جریان را بدست آورید                                                                       -14 

 

 

  

5/1  12ی آمپر ازآن می گذرد اختالف پتانسیل الزم برای روشن کردن این المپ توسط چند باتر 2/0اهم وجریان  480مقاومت المپی -15 

 ولتی ایجاد می شود

 

اگر شدت جریان دو برابر شود مقاومت مدار باهمین ولتاژ چه تغییری می کندب(  

 


