
  شماره کالسی:    آموز: دانشنام   پایه هشتم آزمونک

 99/09/10تاریخ:       فیزیک نام درس:

 1 :آزمونکشماره        )نوبت اول(:بندیبودجه

ًوَدار زیر را کاهل کٌیذ:جاّای خالی  .1

الکترٍسکَپ )برق ًوا( بٌَیسیذ ٍ ّر یک را تَضیح دّیذ.سِ کاربرد هختلف از  .2

ّا، بار ّرکذام از چِ ًَعی است؟ تَضیح در شکل هقابل پس از جذا کردى کرُ .3
ًام دارد ٍ چگًَِ اًجام شذُ است؟ رٍش چِدّیذ کِ ایي 

باراکتریکی

ّای باردار  رٍش
کردى

ٍقتی یک جسن باردار ٍ 
یک جسن بذٍى بار دارین

....... 

......... 

......... 

....... 

ٍقتی دٍ جسن بذٍى بار  
دارین

........ 

اًَاع آى

...... 

........ 

...... 

......... 

هثالی از کَچکتریي آى هثالی از کَچکتریي آى

ًَع بار ایجاد شذُ در 

جسن بذٍى بار

ًَع بار ایجاد شذُ در 

جسن بذٍى بار
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ُ  بِ سَاالت زیر پاسخبا تَجِ بِ شکل  .4 دّیذ:کَتا

الکترٍسکَپ از ّن فاصلِ دارًذ؟ّای چرا تیغِ .أ 

ّا تغییری ایجاد ًشَد، بار الکتریکی ای را بِ آى ًسدیک کٌین ٍ در ٍضعیت تیغِاگر هیلِ .ب 

هیلِ در چِ حالتی است؟

تَاى با یک جسن باردار ًَع بار ایي الکترٍسکَپ را تشخیص داد؟چگًَِ هی .ج 

ِ آًٍگ ًاهعلَم را هشخص کٌیذ ٍچْار آًٍگ بِ صَرت زیر دارین کِ دارای بار   .5 الکتریکی ّستٌذ. عالهت بار ّریک از س

ًَع ًیرٍّای الکتریکی بیي آًْا را بیاى کٌیذ.

+
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                                                     شماره کالسی:        آموز: دانشنام   پایه هشتم آزمونک

   99/09/10 تاریخ:       فیزیک نام درس:

 1 :آزمونکشماره        )نوبت اول(:بندیبودجه

 

 ًوَدار زیر را کاهل کٌیذ:جاّای خالی  .1

 
 الکترٍسکَپ )برق ًوا( بٌَیسیذ ٍ ّر یک را تَضیح دّیذ.سِ کاربرد هختلف از  .2

 

 باراکتریکی

ّای باردار  رٍش
کردى  

ٍقتی یک جسن باردار ٍ 
 یک جسن بذٍى بار دارین

 تواس

 ّوٌام با بار اٍلیِ

القا  

 غیرّوٌام با بار اٍلیِ

ٍقتی دٍ جسن بذٍى بار  
دارین  

هالص  

 اًَاع آى

هٌفی  

الکترٍى  

 هثبت

پرٍتَى  

 هثالی از کَچکتریي آى هثالی از کَچکتریي آى
 ًَع بار ایجاد ضذُ در جسن بذٍى بار
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ّا، بار ّرکذام از چِ ًَعی است؟ تَضیح در ضکل هقابل پس از جذا کردى کرُ .3

 ًام دارد ٍ چگًَِ اًجام ضذُ است؟ رٍش چِدّیذ کِ ایي 

ی سوت چپ  ی سوت راستی هثبت ٍ بار کرُ ّا بار کرُ  پس از جذا کردى کرُ
ذ ضذ.  هٌفی خَّا

را با  ی خٌثییک جسن رساًا هعوَالًٍش القای بار الکتریکی ًام دارد ٍ ایي ر
کٌٌذ) دٍ قطبی  ف در تَزیع بار الکتریکی هیکوک یک جسن باردار دچار اختال

ٍ سپس با اتصال بِ زهیي یا یک رساًای دیگر بارّای ّوٌام با جسن باردار ًسدیک ضذُ را در دٍرتریي ًقطِ جابجا  ضَد( هی
ذ کرد.کٌٌذ ٍ جسن ر کٌٌذ ٍ سپس تواس را قطع هی هی  ساًا باری غیرّوٌام با جسن باردار اٍلیِ پیذا خَّا

 

ُ  بِ سَاالت زیر پاسخبا تَجِ بِ ضکل  .4  دّیذ:کَتا

 الکترٍسکَپ از ّن فاصلِ دارًذ؟ّای چرا تیغِ .أ 

 زیرا الکترسکَپ باردار است.

ّا تغییری ایجاد ًطَد، بار ای را بِ آى ًسدیک کٌین ٍ در ٍضعیت تیغِاگر هیلِ .ب 
 الکتریکی هیلِ در چِ حالتی است؟

 هیلِ خٌثی است.

 تَاى با یک جسن باردار ًَع بار ایي الکترٍسکَپ را تطخیص داد؟چگًَِ هی .ج 

الکترٍسکَپ ّوٌام با هیلِ بار ًَع کِ  فْوین ّا از ّن دٍرتر ضًَذ هی ای پالستیکی بِ آى ٍارد کٌین ٍ تیغِ اگر هیلِ
 رخ دّذ، بار الکترٍسکَپ هثبت است.بر عکس ایي اتفاق درصَرتی کِ ، یعٌی هٌفی است. است

ِ آًٍگ ًاهعلَم را هطخص کٌیذ ٍ چْار آًٍگ بِ صَرت زیر دارین کِ دارای بار   .5 الکتریکی ّستٌذ. عالهت بار ّریک از س
 ًَع ًیرٍّای الکتریکی بیي آًْا را بیاى کٌیذ.

 

 

 

+  
 الکتریکی جاربًِیرٍی 

ِ الکتریکی  ًیرٍی دافع
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