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 ی صحیح را انتخاب کنید. در هر مورد گزینه
  نور از آب وارد هوا می شود، سرعتِ آن ................... و نسبت به خط عمود ................ می شود.هنگامی که الف( 

  نزدیک -زیاد             نزدیک -کم           دور -زیاد                دور -کم 
  ی نوری استفاده می شود؟در دندانپزشکی از کدام وسیلهب( 

  منشور                     عدسی همگرا       ی محدبآینه                      ی مقعرآینه
 دهد. کدام محیط رقیق تر است؟شکل روبرو مسیر پرتو نور در دو محیط شفاف را نشان میپ( 

   2 محیط                               1محیط 

  توان تشخیص دادنمی             نور دارد بستگی به رنگِ
 کند؟شِی برابر به یک منشور می تابانیم، کدام پرتو بیشتر میچهار پرتوی نورِ تک رنگ را با زاویهت( 

 پرتوی آبی رنگ           پرتوی سبز رنگ          پرتوی زرد رنگ           پرتوی قرمز رنگ

1 

2 

 زیر را مشخص کنید. درستی یا نادرستی جمات 
 نادرست( –)درست ها کَنده می شوند و به جسم دیگر منتقل می شوند.هنگام مالش دو جسم، پروتونالف( 
 نادرست( –)درستآن قُطبِ آهنربا را که به طرف شمال جغرافیایی زمین می ایستد قطب جنوب می نامند. ب( 
 نادرست( –. )درست در آهنربای الکتریکی، قطب شمال و جنوب به قدرتِ باتری بستگی داردپ( 
اُهم است، اختاف پتانسیل  5آمپر از آن می گذرد و دارای مقاومت الکتریکی  3در یک مدار الکتریکی که جریان ت( 

  نادرست( –)درست ولت است.  20الکتریکی، 

1 

3 

 در شکل مقابل:

  نوع آینه را مشخص کنید. الف( 

 کانونِ آینه را با رسم شکل نشان دهید. ب( 

 کاربرد از این آینه بنویسید. پ( یک 
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 4از 1صفحه ی 

 

 .علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شودحضرت علی )ع(: 

 

 نام و نام خانوادگی: ..........................
 هشتم متوسطه مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................
 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه  4 تعداد صفحه سؤال:
 

 جمهوری اسامی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 هشتم فیزیکنام درس: 

 میثم کوه گرد گیانی نام دبیر:
 1398/  03/  11 امتحان:  تاریخ

 صبح 8  ساعت امتحان:
 دقیقه  60  مدت امتحان :



4 

 الف( پرتوی نور چیست؟

 ی نور مطابق شکل زیر وجود دارد، نام هر یک را در زیر آن بنویسید. ب( به طور کلی سه نوع باریکه

 

25/1 
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 جمات زیر را کامل کنید. 

  شوند. شفاف و ....................... تقسیم میی .................. ، نیمهبه سه دستهها اجسام از نظرِ عبور نور از آنالف( 

 اُفتد. ی ................................ اتفاق مییدهدوقتی ماه در فضای بین زمین و خورشید قرار گیرد، پب( 

 کنند، قانونِ ...................... وجود دارد. برای تمام سطوحی که نور را بازتاب میپ( 

1 

6 

 ی زیر را کامل کنید.جاهای خالی در رابطهالف( 

بر حسب آمپر شدت جریان = … … . بر حسب … … …… … بر حسب … … …  

 5/0کند، وُلتی وصل می کنیم. اگر جریانی که در مدار عبور می 5/1دو سر یک امپ رشته ای را به یک باتری ب( 

 آمپر باشد، مقاومت الکتریکی امپ را محاسبه کنید. 
 

5/1 
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 ی اندازه گیری شدت جریان چه نام دارد؟ الف( وسیله

 گیرد؟ ( در مدار زیر قرار می2یا  1ب( این وسیله در کدام قسمت )

 پ( کدام وسیله در مدار الکتریکی، نقشِ ایجاد اختاف پتانسیل را دارد؟  

75/0 

8 

رسم  در شکل سمت چپ در هر یک از شکل های زیر پرتوی نوری به سطح آینه تابیده می شود. پرتوی بازتاب را

 در هر دو شکل بنویسید. ی بازتاب را کنید و زاویه

 

75/0 
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شود، شکل پرتوی شکسته شده ی نوری از شیشه وارد هوا میباریکه
 را رسم کنید. )یادتان نرود که خط عمود را هم رسم کنید(. 
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 4از 2صفحه ی 

 .هاستها و نادانى ريشه همه بدىدانايى، ريشه همه خوبىحضرت علی )ع( :
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 الف( شکل زیر، کدام روش ساخت آهنربا را نشان می دهد؟ 

 
 که بتوانیم آهنربای باا را قوی تر کنیم.ب( دو راه بنویسید 

پ( در شکل زیر دو سوزن را به یک آهنربای دائمی وصل کرده ایم. 
 چه قطبی است؟  Aی نقطه

 

 

1 
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 ی خسوف را با رسم شکل توضیح دهید. پدیده
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 ی خروج آن را از منشور نشان داده است. نحوهی نور فرودی به منشور و در شکل زیر مسیر باریکه
 ی نور دو بار شکسته است؟ چرا باریکهالف( 

 
ی نور سفید، آزمایشی طراحی کنید با کمک منشور و باریکهب( 

 که پاشندگی نور را توضیح دهد.
 

 

1 
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 علت هر یک از موارد زیر را بنویسید. 

  شود.دهیم، سایه تشکیل میوقتی جسمی را در برابر چشمه نور قرار الف( 

 

 مداد داخلِ لیوانِ پر از آب، شکسته دیده می شود. ب( 

  

 

1 
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 به سواات زیر درباره شکل مقابل پاسخ دهید. 

 الف( نام این ابزار نوری را بنویسید. 

 ب( با رسم پرتوهای نور، مکان کانون را روی شکل مشخص کنید. 

 پ( دو کاربرد از این ابزار نوری بنویسید. 

 

1  

 4از 3صفحه ی 
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-نزدیک می Aی دهیم و بعد آن را به کُرهی پشمی مالش میی پاستیکی را با پارچهمطابق شکل زیر، ابتدا یک میله

 جدا کرده و میله را هم دور می کنیم.  Aی را از کُره Bی هکنیم و پس از آن کر

 را مشخص کنید.  Bو  Aهای بار کُرهالف( 

 

 ها استفاده می کنیم؟ ب( در این جا از چه روشی برای باردار کردن کُره
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 های مغناطیسی و بار های الکتریکی را بنویسید. )از هر کدام یک مورد(شباهت و تفاوت قطب

 شباهت:

 تفاوت: 
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 نشان داده شده است؟ ی الکتریکیالف( در شکل زیر کدام وسیله

 
 گیرد؟کدام تبدیل انرژی صورت می ب( در این وسیله
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 نمره 15جمع بارم :                                              4از 4صفحه ی                                                                                      

 )ص( :پیامبر اکرم 
حکايت کسى که در کوچکى علم آموزد چون نقش  

حکايت کسى که در بزرگى علم و بر سنگ است 
 .ويسدآموزد چون کسى است که بر آب نِ

 دانش آموز عزيزم؛
 خدا قوت ... 

امیدوارم روزها و لحظات 
خیلی خوبی در پیش داشته 

 باشی ... 
  ... در پناه خدا

 کوه گرد
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