کلید سواالت پایه هشتم

سواالت صحیح و غلط(هر مورد )0/5
الف)ثشای دس اهبى هبًذى سبخشوبى اص خطش آرسخص اص ثشق ًوب اسشفبدُ هی ضَد(.غ)
ة)الکششٍى ّبی همیذ دس هَاد سسبًب فشاٍاى ّسشٌذ(. .غ)
ج)اّن سٌح دس هذاس ثِ طَس هَاصی لشاس هی گیشد(. .ظ)
د)افضایص دهبی الهخ هَخت کبّص همبٍهز الکششیکی آى هی گشدد(. .غ)
سواالت تکمیل کردنی(هر مورد )./5
الف) ّشگبُ ثبس ایدبد ضذُ ثش سٍی یک خسن سبکي ثوبًذ ٍ حشکز ًکٌذ ثِ آى(الکششیسیشِ سبکي – خشیبى الکششیکی) هی گَیٌذ.
ة)اگش ثبس دٍ خسن ّوٌبم ثبضذ ثیي آًْب ًیشٍی( خبرثِ –دافعِ) ثشلشاس هی ضَد.
ج)اخسبم سسبًب اص طشیك (المب – هبلص) ٍ اخسبم ًبسسبًب اص طشیك(المب – هبلص) ثبسداس هی ضًَذ.
د)ّش چِ ضخبهز سین ثیطشش ثبضذ همبٍهز آى ًیض (ثیطشش – کوشش) اسز.
ثِ هحلَل ضیویبیی دسٍى ثبطشی( الکششٍلیض –الکششٍلیز) هی گَیٌذ.

سواالت چند گزینه ای (هر مورد )0/5
 )1کدام هورد نقش هصزف کننده دارد؟
د) طًشاسَس
ج) کلیذ
ة) صًگ اخجبس
الف) دیل
 )2دس یک هذاس الکششیکی دس صَسر ثبثز هبًذى ٍلشبط،ثب دٍثشاثش ضذى خشیبى،همبٍهز الکششیکی................هی ضَد.
د) سغییش ًوی کٌذ.
ج) 4ثشاثش
ة) ًصف
الف) 2ثشاثش
 )3هیلِ ضیطِ ای ثبسداس سا ثِ کالّک الکششٍسکَح ثذٍى ثبس ًضدیک هی کٌین.ثبس کالّک ٍ ٍسلِ ّبی الکششٍسکَح ثِ سشسیت ثشاثش اسز ثب:
د) هثجز –هٌفی
ج) هٌفی -هثجز
ة) هٌفی-هٌفی
الف) هثجز –هثجز
 )4هیخ آٌّی سا ًضدیک آّي سثب هی کٌین.ایي هیخ ثِ چِ سٍضی ثِ آّي سثب سجذیل هی ضَد  B ٍAثِ سشسیت لطت
ّبی ّ ................... ٍ........سشٌذ.
ة) المبS-N -
الف) المب N-S -
د)S-N
ج) هبلصN-S -

سواالت تشریحی

ثبسم

 -1هنگاهی که یک هیله با بار هنفی را به خزده کاغذ نزدیک هی کنین،چزا کاغذ جذب هیله هی شود؟(با رسن شکل
توضیح دهید).
1

 -2ثشای آى کِ اٌّشثب ثِ هشٍس صهبى خبصیز خَد سا اص دسز ًذّذ آًشا ثِ ّن هی چسجبًٌذ ٍ دٍ سش آًشا ثِ یک سیغِ فلضی لشاس هی
دٌّذ .هطبثك ضکل،عالهز سَال چِ لطجْبیی سا ًطبى هی دّذ.
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-3دس هذاس صیش همبٍهز کذام ثیطشش اسز؟ چشا؟
1

-4هطبثك ضکل کشُ  3سا ثِ کشُ ً 2ضدیک هی کٌین.دٍ کشُ ثِ سوز ّن خزة ٍ سذس دفع هی ضًَذ.ثعذ اص کشُ  2ثِ کشُ  1خزة
هی ضَد ٍ اص ّن دٍس هی ضًَذ(.دس دبیبى کشُ  3سا اص دٍ گَی دٍس هی کٌین).
الف)ضکل ًْبیی لشاس گشفشي ایي کشُ ّب سا سسن کٌیذ.اص ّن دٍس هی ضًَذ

1

ة)علز خزة ضذى کشُ 2ثِ کشُ  1سا سَضیح دّیذ؟المب
 -5آّي سا اص ٍسط ًصف کشدُ ٍ آّي سثبی دیگش هطبثك ضکل ثِ آى ًضدیک هی کٌین.ثشای لسوز ّبی  B ٍ Aچِ اسفبلی هی افشذ؟
s

N

s

N

1

N
N
s

S

 -6سٍش سَلیذ ثشق دس ًیشٍگبُ سا سَضیح دّیذ ٍ ًمص سَسثیي ٍ طًشاسَس سا دس آًْب ثیبى ًوبییذ.
ثش حشکز سَسثیي،اًشطی ثِ صًشاسَس هٌشمل ضذُ ٍ ثب چشخص سین دیچ دسٍى آٌّشثب،ثشق سَلیذ هی ضَد
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 -7هطبثك ضکل ثعذ اص ًضدیک کشدى دٍ سین دیچ،چِ ًیشٍّبیی ثش یکذیگش ٍاسد هی کٌٌذ.
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 -8ثبسّبی الکششیکی سا ثب لطت ّبی هغٌبطیسی ثب یکذیگش همبیسِ کٌیذ.
ّش دٍ غیش سوبسی ّسشٌذّ .ن ًبم ّوذگیش سا خزة ٍ ًبّوٌبم دفع هی کٌذ .اّي سثبی سک لطجی ٍخَد ًذاسد ٍلی ثبسّبی الکششیکی سا
هی سَاى اص ّن خذا کشد.
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-9هطبثك ضکل 3،گَی فلضی سٍی دبیِ ّبی عبیك لشاس داسًذ.چگًَِ هی سَاى دس کشُ Aثبس هٌفی ،دس کشُ  Bثبس هٌفی ٍ دس کشُ  Cثبس
هثجز ایدبد کشدّ.ش سَضیحی کِ ثبس سا دس گَی ّب هطبثك هسئلِ صحیح ثیبى ًوبیذ لبثل دزیشش اسز
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