
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 یزیکی زیر را تعریف کنید:مفاهیم ف 1

 :الف( القای مغناطیسی

 

 :ماه گرفتگی ب(

 

 :ج( پاشندگی نور

 

 کانون آینه کاو:د( 

 

 

2 

 جاهای خالی را با کلمه یا عبارت مناسب پر کنید. 2

 …………کنرده و بره   …………دهیم، الکتررون ا   ای مالش می ی شیشه را با میلهی پالستیکی  الف( وقتی کیسه

 منتقل می شود.

 بین دو نقطه ا  یک مدار است. ………………ب( نقش مولد ایجاد یک.

 گویند. می ………………. مواد شوند، ج( به موادی مثل فویل آلومینیم و قوطی نوشابه که جذب آهنریا نمی

 شود. تبدیل می ………………. الکتریکی به انرژید( در موتورهای الکتریکی، انرژی 

 و مستقیم است. ………………. ا  جسم، ………………. وژ هموارههای ک ه( تصویر در آیینه

 گویند. نور سفید می ………………. ی نور سفید، های تشکیل دهنده ی رنگ و( به مجموعه

 کنند. می ……………یکدیگر راهای غیرهمنام آهنربا  و قطب …………… های همنام آهنربا یکدیگر را  ( قطب
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 الف( دو روش برای افزایش خاصیت مغناطیسی آهنربای الکتریکی بیان کنید. 3

 

 

 دو مورد ا  کاربردهای آهنربای الکتریکی را نام ببرید. ب(

 

 

1 

 .کنید مشخص «غ» یا «ص» با را زیر های جمله از هریک نادرستی یا درستی 4

 شود. گیری می مدار با ولت سنج اندا هالف( جریان الکتریکی در یک 

 شود. ب( در یک مدار هرچه مقاومت الکتریکی را بیشتر کنیم، جریان الکتریکی در مدار کمتر می

 ی تخت درست است. ج( قانون با تاب نور فقط برای آیینه

 شود. د( همواره تصویر حقیقی روی پرده تشکیل می

 جدا کرد.توان ا  هم  های مغناطیسی را نمی ه( قطب

 ی کوژ دارد. تری ا  آیینه ی تخت میدان دید وسیع و( آیینه
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 3از1ی  صفحه

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هشتم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 ...............................شماره داوطلب: 

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل ی اداره

 تهران 4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  اداره

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1397 -98سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 فیزیکنام درس: 

 شیخ االسالمیزهره  دبیر:نام 

 11/03/1398 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 



 

 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

5 

 

 زیرکلمه یا عبارت مناسب داخل کمانک خط بکشید.

نزدیرک  ای باردار را بره آن   ی شیشه ی پالستیکی باردار کرده و یک میله الف( الکتروسکوپی را به روش تماس با میله

 می شود.کمتر(  - )بيشترهای الکتروسکوپ  ی انحراف ورقه کنیم، در این صورت  اویه می

 الکتریکی می گوییم. نارسانای(  - )رسانایب( به موادی مانند مغز مداد و آب ناخالص، 

در این حالت تصویر کنند.  استفاده می تخت(  - کاو  - ) کوژی  های دندان، ا  آیینه ج( دندان پزشکان برای دیدن لکه

 شود. ا  دندان در آیینه تشکیل می  کوچکتر(  - ) بزرگتر مجا ی و

       هرای آن اسرتا ایرن عدسری      ترر ا  لبره   یابیم وسرط آن خرخیم   کنیم و در می د( یک عدسی را با دستمان لمس می

 است.همگرا(  -)واگرا 

 شود. بیشتر شکسته می  قرمز(  - زرد - ) بنفشه( در پاشندگی نور سفید توسط منشور رنگ نور 
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آمپرر ا  المرپ بگرذرد، مقاومرت      2ولت وصل است. اگرر جریران الکتریکری     220ای به ولتاژ  دو سر یک المپ رشته 6

 الکتریکی المپ چند اهم است؟ )نوشتن رابطه الزامی است(
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 با رسم شکل نشان دهید.ای نور را  ی نقطه ی چشمه چگونگی تشکیل سایه به وسیلهالف(  7

 

 

 

 

 

 

 

 ب( یک روش پیشنهاد کنید تا اندا ه ی سایه ی ایجاد شده توسط چشمه ی نقطه ای نور روی پرده بزرگتر شود؟
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 ای، یک میخ آهنی را به روش مالش دارای خاصیت مغناطیسی کرد؟ توان به کمک یک آهنربای تیغه ه میچگون 8
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 3از2ی  صفحه



 نمره15جمع بارم : 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

های مو به دنبال  کنید، رشته ی پالستیکی موهای خشک و تمیز را شانه می الف( توخیح دهید چرا هنگامی که با شانه 9

 شود؟ شانه کشیده می

 

 

 

 

روش ی عایق قرار دارد راا بره   ی رسانای بدون بار که روی پایه نشان دهید چگونه می توان یک کره ب( با رسم شکل

 القا دارای بار منفی کرد؟
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 را تعیین کرد؟ توان به کمک یک تکه مقوا کانون عدسی همگرا توخیح دهید چگونه می 10
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 ای تابیده شده است: ی شیشه مدادی به طور جداگانه به یک تیغهتوسط دو لیزر  2و  1پرتوهای شماره  11

 ای کامل کنید. ی شیشه ا  تیغهالف( مسیر این پرتوها را تا خروج 

 

                                                                                         (2                                        )            (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 ب( جاهای خالی را با توجه به شکل پر کنید.

 شود. می ………………… بخواهد ا  هوا وارد شیشه شود، پرتوی شکستی نور  ( وقتی باریکه1 

 شود. می …………………( وقتی باریکه ی نور بخواهد ا شیشه وارد هوا شود، پرتوی شکست 2      

  . ………………… ( وقتی باریکه ی نور به طور عمود بر سطح جدایی دو محیط شفاف بتابد،3  
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 3از 3ی  صفحه



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 گویند. ربا بدون تماس با آن را القای مغناطیسی می ی آهن غناطیسی در یک قطعه آهن به وسیلهخاصیت م الف( ایجاد 1

ی  سیایه  رسید و  ، نور خورشید به ماه نمیی ها در یک راستا باشد با آن ب( وقتی زمین بین ماه و خورشید قرار می گیرد و

 افتد. زمین روی ماه می

 گویند. ، به این پدیده پاشندگی نور میشود منشور به رنگهای مختلفی تجزیه میج( باریکه نورسفید پس از عبور از 

ای بیه نیاک نیانون     بازتاب این پرتوها در نقطه ،د( هر گاه یک دسته پرتو موازی )جسم در فاصله دور( به سطح آینه بتابد

 . شوند همگرا می

 نمره (5/0)هرقسمت 

 ب( اختالف پتانسیل یا ولتاژ                          نیسه پالستیکی      - الف( میله شیشه ای 2

             د( مکانیکی                                               ج( غیر مغناطیسی

                      و( طیف                                            جازیم  - ه(نوچکتر

 نمره( 25/0)هر جای خالی                                                     جذب - ز( دفع

 نمره( 5/0افزایش تعداد دورهای سیم پیچ                      ) (2( افزایش جریان گذرنده از سیم پیچ             1الف(  3

 نمره( 5/0)                  ساعت های الکتریکی )دومورد نافی است(       - انواع زنگ ها - ب( جرثقیل مغناطیسی

 ج( نادرست             ب( درست              الف( نادرست        4

 نمره (25/0) ر مورده       و( نادرست     درست           ه(        درست          د(

 الف( نمتر                5

       ب( رسانای         

 بزرگتر          - ج( ناو

       د( همگرا           

 مره( ن25/0هر انتخاب )                 ه( بنفش  

 ولتاژ                               220                                                                6

 مقاومت الکتریکی ==                 =                       Ω 110( نمره 75/0) 

 شدت جریان                         2                                                                        

7 

    (75/0الف( )

 (5/0). ننیم ی نور را به جسم ندر نزدیک می ننیم یا چشمه ب( پرده را دور می

ربیارا از ابتیدای مییخ     آهین  Sمثال  اگر قطی    چندین بار روی میخ آهنی می نشیم. و در یک جهت ای را ربای تیغه آهن 8

 نمره(  75/0)خواهد شد. S سر دیگر میخ قط  و Nشود قط   میخ یعنی جایی نه آهن ربا از میخ جدا می انتهای .بکشیم

 

 

 2از  1صفحه 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق اداره

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر دبیرستان

 97-98سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 فیزیک هشتمنام درس: 

 شیخ االسالميزهره نام دبیر: 

 11/03/1398 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان: 



 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

هیای میو بیه     ناهمناک رشتهشود؛ به دلیل ربایش بارهای  ی پالستیکی دو نوع بار مخالف ایجاد می الف( با مالش مو با شانه 9

 نمره(                5/0) شود. دنبال شانه نشیده می

نمره(                                          1جمعا  25/0 قسمت شکل ب(  )هر

             
 

همگرا( را به دسی دهیم و ذره بین)ع عدسی همگرا را مقابل نور مستقیم خورشید گرفته و یک مقوا را روی زمین قرار می 10

ی  ی خود برسد؛ در این صورت محیل تشیکیل لکیه    کترین اندازهی نورانی روی مقوا به نوچ ننیم تا لکه آرامی جابجا می

 نمره( 75/0) روشن نانون عدسی همگرا است.

 (نمره 0.75الف(تکمیل شکل)  11

                                                                                                            (2(                           )1) 

 

 

 

 

 ( شکسته نمی شود.3( از خط عمود دور می شود      2    .شود ( به خط عمود نزدیک می1ب( 

 نمره( 75/0جمعا  25/0)هر قسمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء:   زهره شیخ االسالمی نام و نام خانوادگی مصحح:  نمره 15 جمع بارم :


