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 شهید دکتر بهشتی لنگرود مرکز استعداد های درخشان

 79سوال های امتحانی درس فیزیک پایه ی هشتم خرداد 

 نام و نام خانوادگی:

 50/50/7079  تاریخ: لنگرود –آموزش و پرورش استان گیالن 

 دقیقه 05مدت امتحان:  نام دبیر: کیومرث احمدنژاد

 صفحه 0تعداد صفحات سوال 70-79سال تحصیلی 

 .................امضاء دبیر: ........               .............  ........نمره پایانی: ............            ...................نمره مستمر: ........

 ردیف یاد خدا آرام بخش قلبهاست بارم

 مشخص کنید .  یا غلط بودن جمله های زیرا با عالمت صحیح  7

 غ       ص                میدان دید در یک آینه ، باالترین و پایین ترین پرتویی است که به آینه برخورد می کند و به چشم می رسد . 7/7

منفی را با یک سیم به زمین متصل می کنیم ، بار جسم به زمین منتقل می شود و جسم ، خنثی و زمین دارای بار  باروقتی جسمی با  2/7

 ص                      غ                      منفی می شود .

آن در  Sو قطب  زمین آن در جنوب Nمواد مذاب درون زمین به دلیل چرخشی که دارند می توانند یک آهن ربا ایجاد کنند که قطب  0/7

 ص                      غ           شمال زمین قرار دارد .

می شود ، در صورتی که زاویه ورودی عمود باشد ، به دلیل تغییر سرعت و شکست نور ، غلیظ  وارد محیط وقتی نور از محیط رقیق  4/7

 غ            ص                                     می شکند .

7 

 مشخص کنید . در سوال های زیر ، پاسخ درست را با عالمت  7
 نشان داده شده در مقابل آینه تخت ، کدام گزینه ، جمله زیر را کامل می کند ؟ Sدرباره نقطه ی  7/2

 «تصویر آن در آینه تخت .......... » 

 ساخته نمی شود . -الف

 قادر به دیدن آن نیست . (7ساخته می شود ، اما ناظر ) -ب

 ساخته می شود ، اما هیج ناظری نمی تواند آن را ببیند . -ج

 . هستند ( قادر به دیدن آن2( و هم ناظر )7ساخته می شود وهم ناظر ) -د

 ؟است  تر شکل زیر ، مسیر نور را در دو محیط شفاف متفاوت نشان می دهد . کدام محیط رقیق و کدام زاویه بزرگ 2/2

 h>o؛  A -الف

 h<o ؛ B -ب  

 h>o؛  B-ج  

 h>o؛ A -د   

 

)تیغه های افقی ، آهنی هستند و پیکان ؟ساخته شدن آهن ربا به وسیله مالش ، در کدام شکل زیر به درستی نشان داده شده است  0/2

  آهن ربا ها را نشان می دهند .( حرکت ها جهت

 

 

 

 

نزدیک می کنیم . اگر ابتدا  Cمطابق شکل زیر سه کره فلزی بدون باری روی پایه های عایق قرار دارند . میله ای با بار منفی را به کره  4/2

 به ترتیب از راست به چپ ، کدام Cو  A  ،Bرا از هم جدا کنیم ، بار کره های  Cو  Bرا جدا کرده و پس از دور کردن میله ، کره های  Aکره 

 است ؟ ی زیر گزینه

 منفی ، مثبت، خنثی -ب     منفی، خنثی، مثبت          -الف

 منفی، منفی، مثبت -د    منفی، مثبت، مثبت              -ج

2 



 شد ، تصویر حقیقی است یا مجازی ؟ااگر اندازه ی تصویر یک جسم در آینه مقعر ، بزرگتر از جسم ب -الف 90/5

 موقعیتی نسبت به کانون قرار دارد ؟ه جسم در چ -ب

0 

 هر یک از مفاهیم زیر را توضیح دهید . 7

 : (̂ زاویه حد ) -الف

 

 : ماه گرفتگی ) با ذکر دلیل( -ب
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 دول زیر را کامل کنید .ج 7

 ...................................................................................................................... القای مغناطیسی

 به صورت موازی در دو سر مولد یک مدار الکتریکی قرار گرفته ، اختالف پتانسیل دو سر باتری را اندازه می گیرد ...................

 ........................................................................................................................ کیموتور الکتری

 تجزیه ی باریکه ی نور سفید پس از عبور از یک منشور ....................
 

0 

 تفاوتی دارد ؟ در مبحث نور و شکست آن ؛ بازتاب معمولی با بازتاب کلی چه 7
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 یک خط بکشید .مناسب داخل پرانتز ،  ماتبرای کامل کردن جمالت زیر ، پایین کل 90/5

 مقعر ...........)حقیقی ، مجازی( است چون از امتداد پرتوهای بازتاب ، تشکیل می شود . ی کانون آینه 7/9

 .................)نقطه ای ، گسترده( باشد .، سایه و نیم سایه وقتی تشکیل می شود که چشمه نور  2/9

الکتریکی ........... )افزایش جریان الکتریکی ، کاهش اختالف پتانسیل( سبب کاهش خاصیت آهن ربای  یدر یک آهن ربا 0/9

 شود. الکتریکی می

9 

سانتی متر قرار دارد . سه ویژگی تصویر در این آینه را  00مقعری به شعاع  ی سانتی متری از آینه 70جسمی در فاصله  90/5

 بنویسید .

 
 

8 

 م ، کدام است ؟یدر لیوان و یا استخر ، کمتر می بین را علت این که ما عمق آب -الف 7

 با رسم شکل این پدیده را نشان دهید . -ب
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 همگرا ، بزرگتر ازخود جسم است؟در چه هنگامی تصویر تشکیل شده توسط یک عدسی  7
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تخت ، پرتویی به آینه برخورد می کند . اگر زاویه ی تابش دو برابر زاویه ی بین پرتوی تابش و آینه باشد ، زاویه  ی در یک آینه 90/5

 بین پرتوی تابش و بازتابش ، چند درجه است ؟ )محاسبه کنید(

 

 
 

77 

 زاویه شکست چقدر است ؟ -الف،  با توجه به شکل زیر  7

 زاویه انحراف چقدر است ؟ -ب

 ؟ Bغلیظ تر است یا محیط شفاف  Aمحیط شفاف -ج

 تر است؟ سرعت نور در کدام محیط بیش -د

72 

 کوتاه پاسخ دهید . 7

دگی مطلب ، کدام رنگ حاصل از هم پاشن این بهبا توجه « رنگ دارای باالترین طول موج ، کمترین شکست را دارد»هنگام تجزیه نور  -الف

 نور ، کمترین طول موج را دارد ؟

 این عدسی ، بر خالف آینه ی کوژ می تواند تصویر حقیقی از جسم ایجاد کند . منظور کدام عدسی است؟ -ب

 این ابزار نوری کدام است ؟از جسمی که مقابل این ابزار نوری قرار می گیرد ، همواره تصویری کوچک تر و مجازی ایجاد می شود .  -ج

 مقعر )کاو( ، هم اندازه با جسم است؟ ی در چه صورتی ، تصویر در یک آینه -د

70 

 ؟مفهومی را به ما می رساندچه در یک سطر توضیح دهید شکل زیر  0/5

 

 

74 

این عالمت بار را  یدتوان چگونه می "بار الکتریکی منفی استکه دارای  ممیله ای در اختیار دار"دانش آموزی ادعا می کند  90/5

 تعیین کنید؟ توضیح دهید .
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 آهن ربای آویزان را دفع می کند . Nربای الکتریکی درست شده ، قطب  در شکل داده شده ی زیر ، وقتی کلید را می بندیم ، آهن 7

 

 

 

 قطب های آهن ربای الکتریکی را مشخص کنید . -الف

باتری را عوض کنیم و سپس کلید را ببندیم ، آهن ربای الکتریکی ، کدام قطب آهن ربای آویزان را اگر جای پایانه های  -ب

 جذب می کند ؟ توضیح دهید.
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دیواری قرار  m 2ه فاصله ی بایستاده است . در پشت سر شخص و  cm 75تخت به طول  ی از یک آینه cm05شخصی در فاصله  90/5

  چه طولی از دیوار را در آینه می بیند؟دارد که شخص تصویر آن را در آینه می بیند . شخص 
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 کیومرث احمدنژاد –و اندیشمندشاد باشید  70



 


