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 سمه ي تعالياب

  

با .در حركتند يبا سرعت ثابت و يكساني در مسير مستقيم ،سواري و يك كاميون ييك خودرو- - - - 1111

   ترمز  خط  طول ، والستيك ها براي دو خودر  اصطكاك بين سطح جاده وفرض ثابت بودن ضريب 

  كداميك بلندتر است؟

 هر دو برابرند)3             سواري          يخودرو) 2كاميون                                      )1

  

ر ظرف را پر از اگ. منشور شيشه اي خارج مي شود ABوجه  ،از Iپرتوي نور تك رنگ ،مطابق شكل- - - - 2222    

  ...مسير پرتوي نور،آب كنيم 

          .تغيير نمي كند )1

  . خارج مي شودABاز وجه )2

  . بازتابش كلي مي كند)3

  .بدون شكست از منشور خارج مي شود)4
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مي تابد و به صورت  fپرتوي نور همگرايي به عدسي واگرايي به فاصله ي كانوني  ،مطابق شكل    - - - - 3333

  كدام گزينه درست است؟.مي شود خارج واگرا از آن

1( f > AC                           

2(f = AC    

3(f < AC     

4(f > BC   

خورشيد  ،ايستاده است Aناظري كه در مكان . پديده ي خورشيد گرفتگي را نشان مي دهد،شكل    - - - - 4444

  را چگونه مي بيند؟

 

  

 

1(    2(     3(    4(  

نيروسنج چه عددي را نشان .وجرم نخ و قرقره ونيروسنج ناچيز است N 10وزن جسم ،مطابق شكل))))5555

  مي دهد؟

  N      10 كمتر از)N    10                     2 زبيشترا)1

  . بستگي داردθبه زاويه ي ) N      10                    4 برابر )3
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ي  كره. هركدام روي يك ترازوي حساس ديجيتالي قرار دارند ي رسانا و مشابه مطابق شكل، دو كره ))))6666

A ي  سپس، اتصال كره. شود توسط يك واندوگراف، داراي بار مثبت ميA  به واندوگراف را قطع

  :در اين صورت. بنديم را مي kنموده و كليد 

 

  

  

  

  .دهد را نشان مي B، عددي مساوي ترازوي kتر و بعد از بستن كليد  عدد بيش Aابتدا، ترازوي ) ) ) ) 1111

  .دهد تري از قبل را نشان مي ، بازهم مقدار بيشkتر و بعد از بستن كليد  عدد بيش Aابتدا، ترازوي ) ) ) ) 2222

  .دهد را نشان مي B، عددي مساوي ترازوي kتر، و بعد از بستن كليد  عدد كم Aابتدا، ترازوي ) ) ) ) 3333

  .دهد را نشان مي Bتر از ترازوي  بيش ، عدديkتر و بعد از بستن كليد  عدد كم Aابتدا، ترازوي ) ) ) ) 4444

  

  چند برابر مي شود؟ c1  انرژي خازن، kبا اتصال كليد.خازن ها مشابهند  ،در شكل روبه رو    - - - - 7777
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ولتاژ نشان داده شده  اگر جريان و.ولت سنج و آمپر سنج ايده آل نيستند ،در مدار شكل زير    - - - - 8888

بگيريم، كدام گزينه  v2و  I2برابر  2و در مدار  v1و  I1برابر 1سنج را در مدار  توسط آمپرسنج و ولت

 درست است؟

1111 ( ( ( (I I>1 vو و و و     2 v>1 2                        

2222 ( ( ( (I I>1 vو و و و     2 v<1 2        

3333 ( ( ( (I I<1 vو و و و     2 v>1 2                        

4444 ( ( ( (I I<1 vو و و و     2 v<1 2        

  

با توجه به .ا سرعت يكساني طي مي كندقطاري مسير بين دو شهر را در زمستان و تابستان ب - - - - 9999

      :در تابستانقطار آن مسير را  ،يل ها رانبساط 

            .طي مي كندي در مدت زمان بيشتر ) 2                   .طي مي كندي در مدت زمان كمتر )1

    . داردا بستگي دازه ي انبساط ريل هبه ان)4 .             در مدت زماني برابر با زمستان طي مي كند)3

   سري به برق شهر وصل بطوررا) ولت220(وات  200و يك المپ ) ولت220(وات 100يك المپ - - - - 10101010

  توان مصرفي كدام يك بيشتر است؟.مي كنيم

  .وات زيرا مقاومتش بيشتر است 100 )1

 .وات زيرا مقاومتش كمتر است 100 )2

 .وات زيرا مقاومتش بيشتر است 200 )3

 .وات زيرا مقاومتش كمتر است 200 )4

 

١	�ار  ٢	�ار   
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  :با قطع كليد . مدار شكل مقابل را در نظر بگيريد - - - - 11111111

 . المپ به طور آني خاموش مي شود )1

 . المپ ابتدا پرنور و سپس خاموش مي شود )2

 . المپ به آرامي خاموش مي شود )3

 . روشنايي المپ تغيير نمي كند )4

  

بزرگي ميدان  ،باشد   Bبرابر Iمسطح با جريان  ي حلقه در مركز اگر بزرگي ميدان مغناطيسي    - - - - 12121212

  است؟ Bمغناطيسي در مركز حلقه ي شكل مقابل چند

1(     1       

2(  

3(  

  صفر   )4

درجه ي سلسيوس  100آب با دماي » �«درظرف.در تماس گرمايي با يكديگرند» ب«و» �« دو ظرف    - - - - 13131313

 زمان -نمودار شارش گرما  . ر دارددرجه ي سلسيوس قرا 30اوليه ي روغن با دماي» ب«و در ظرف

  .)گرما با هوا صرف نظر كنيد ازاتالف(بين دو ظرف كدام است؟
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1(  2(  

  

  

3(  4(  

  

  

 متوقف ،زمين  سطح توپ پس از برخوردهاي متوالي با . رها مي كنيم  Hرا از ارتفاع يتوپ –    14141414

به طور كيفي آن مان تا توقف كامل تغييرات ارتفاع توپ از سطح زمين بر حسب ز نمودار.مي شود

  كدام است؟
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 10تا  ي آببا افزايش دما.آب صفر درجه ي سلسيوس قراردارد، شكلي ي  ا درظرف  استوانه  - - - - 15151515

  :ناچيز بودن انبساط ظرففرض با  بر كف ظرف از آب ناشي فشار ،درجه ي سلسيوس

  . كاهش مي يابد)2                                         . افزايش مي يابد)1

  .د يابابتداكاهش و سپس افزايش مي  )4                                        . تغيير نمي كند )3

  

              ذوب مي شود و سه سانتي متر مكعب از حجم آن كم به طور كامل  ،يك قطعه يخ - - - - 16161616

گرم بر سانتي متر  1و چگالي آب  9/0چگالي يخ (است؟ ودهب يخ چند گرم اوليه ي جرم . مي شود

  ) . مكعب است

1( 10                      2( 27                       3( 30                      4( 90 

  

اگر شير بين دو لوله را ناگهان باز  . خالي است »ب«لوله  پر از آب و »آ«لوله ي ،در شكل زير    - - - - 17171717

  :كنيم  مي را به آرامي باز نسبت به زماني كه شير»ب«ب در لوله ي سطح آ، كنيم 

    .   قرار مي گيردي درسطح باالتر )1

  . هم سطح قرار مي گيرد)2  

  .        قرار مي گيرد يتر درسطح پايين) 3

  . دنسپس هم سطح مي شووباالتر ،ابتدا )4  

 ب �
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قسمت مساوي تقسيم n ميليمتر را به  n-1 )كوليس(فرض كنيد كه در خط كش هاي ورنيه    - - - - 18181818

آن با يكي از درجه هاي خط كش ميليمتري  q گذشته باشد و درجه ي pاگر صفر ورنيه از  .كرده باشيم

 دقت اندازه گيري و اندازه ي كميت  به ترتيب كدام است؟ ،در يك امتداد قرار گيرد 

1(  p+(q/n) , n             2 (p+(qn) ,n               3(p+(q/n) , 1/n               4(p+(qn) , 1/n  

        

        

 مي تواند بيشينه ي كشش نخ چند نيوتون. است sµ=2/0 و m=2Kg  ،Mg=3N، زيردر شكل     - - - - 19191919

  ؟ قرار كيردباشد تا دستگاه در حالت تعادل 

  3) 2                    صفر) 1

3 (4                       4 (7   

  

 m1بر آيند نيروي گرانشي وارد بر ، در كدام حالت .و فاصله ها يكسانندجرم ها برابر ،در شكل زير -20  

  است؟ بيشينه

1( 2(  
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        مكانيكمكانيكمكانيكمكانيك    ::::    آزمايشآزمايشآزمايشآزمايش

  )يك برگ(A4 پوشه ي پالستيكي در ابعاد ،) يك برگ( A4كاغذ :    وسايلوسايلوسايلوسايل

  : دستور كاردستور كاردستور كاردستور كار

به كداميك زودتر  رها كنيد، بيني كنيد اكر برگ كاغذ و پوشه ي پالستيكي را از ارتفاع يكساني پيش ))))آآآآ

  ؟ سطح زمين مي رسد

  

  

  

رها كنيد و مشاهدات خود را  )cm 50بيش از (سانيكبرگ كاغذ و پوشه ي پالستيكي را از ارتفاع ي    ))))بببب

  . به دقت بنويسيد

  

  

  

  . بنويسيد ، علت آنچه را كه مشاهده كرده ايد    ))))پپپپ
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چه  ، رها كنيدو پوشه را  كي قرار دهيديپيش بيني كنيد اگر برگ كاغذ را روي پوشه ي پالست    ))))تتتت

  ؟ پديده اي را مشاهده خواهيد كرد

  

  . انجام دهيد و مشاهدات خود را بنويسيدرا» ت«مرحله ي     ))))ثثثث

  

  . بيان كنيد، مشاهده كرده ايد» ث«كه در مرحله ي را اي علت پديده    ))))جججج

  

  . رسم كنيد» ث«نمودار آزاد نيرو هاي وارد بر برگ كاغذ و پوشه را در آزمايش مرحله ي     ))))چچچچ

  

  

  

  

  :                                                 امضاي داوران :                                                نمره با عدد 

  :                                             نمره با حروف 
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        گرماگرماگرماگرما: : : : آزمايش آزمايش آزمايش آزمايش 

  )يك عدد(دماسنج جيوه اي ، )مقداري(آب ،) يك عدد(ليوان فلزي ::::    وسايل و موادوسايل و موادوسايل و موادوسايل و مواد

  : دستور كاردستور كاردستور كاردستور كار

  .)ا اين كار قبال انجام شده است(. دماسنج را براي مدت زمان كافي درون ليوان آب قرار دهيد ))))آآآآ

  مي كنيد هواي آزمايشگاه سردتر است يا ليوان؟احساس . ليوان را لمس كنيد  ، با دست خود    ))))بببب

  هر دو برابراند-3  محيط آزمايشگاه – 2                             ليوان - 1

 نشان  ي را عددچه   ، خارج  كنيماز آب  را دماسنجاگر  دپيش بيني كني ، باال پاسخبا توجه به     ))))پپپپ

  ؟ مي دهد

  تغيير نمي كند-3  بيشتر – 2                                       كمتر – 1

  

دماي بيشتري را نشان مي دهد يا  ،»آ«مرحله يدر مقايسه با  .كنيد جدماسنج را از آب خار    ))))تتتت

  كمتر؟

  تغيير نمي كند               -3                                بيشتر - 2                                      كمتر – 1
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  مطابقت دارد؟ ، يده اپيش بيني كرد» پ«آيا مشاهده ي شما با آنچه در قسمت    ))))ثثثث

    خير - 2آري                                                    – 1

  . را توضيح دهيد» ث«پاسخ مرحله ي     ))))جججج

  

  

  

  

  

  

  

  :                                                 امضاي داوران :                                                نمره با عدد 

  : نمره با حروف 
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  نورنورنورنور :آزمايش آزمايش آزمايش آزمايش 

  )يك عدد(منبع تغذيه ،)يك عدد(خط كش فلزي ،)يك عدد(چراغ مطالعه:  وسايلوسايلوسايلوسايل

  :    دستور كاردستور كاردستور كاردستور كار

  . وصل كنيد) V.DC12(چراغ مطالعه را به منبع تغذيه     ))))آآآآ

پايه ي چراغ قرار دهيد  سانتي متري از 15خط كش را به صورت عمود بر سطح ميز و در فاصله ي     ))))بببب

  . تا سايه ي خط كش بر سطح ميز تشكيل شود

ه ثابت عدقت كنيد كه فاصله ي تكيه گاه خط كش با چراغ مطال(ط كش را به آرامي بخوابانيد خ )پپپپ

  .) بماند

،طول سايه ي خط كش )زاويه ي بين امتداد خط كش با راستاي قائم ( θ به ازاي زاويه هاي مختلف )تتتت

  . را اندازه بگيريد و جدول زير را كامل كنيد

  90  75  60  45  30  15  0  )درجه(زاويه ي انحراف
                ) Cm(طول سايه

و به اين  رسم كنيد xoyنمودار طول سايه بر حسب زاويه را بر روي كاغذ ميليمتري در دستگاه  )ثثثث

  . برگه ضميمه كنيد
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  : به پرسش هاي زير پاسخ دهيد ، با توجه به نموداري كه رسم كرده ايد    ))))جججج

  . و روي نمودار نشان دهيدبيشترين طول سايه را تعيين كنيد  – 1111                

  ؟ در طول سايه را بنويسيد) متغير هاي مستقل(عوامل موثر  – 2222       

  

  

  . خطا هاي آزمايش را بنويسيد– 3333       

  

  

  

  

  

  

  

  :                                                 امضاي داوران :                                                نمره با عدد        

  :                   نمره با حروف       
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  الكتريسيته ي جاري:  آزمايشآزمايشآزمايشآزمايش  

  ، )عدد يك(منبع تغذيه ، )عدد  يك(ولتي 12المپ   ، )عدد دو(ولتي  6المپ :  وسايلوسايلوسايلوسايل    

            )عدد يك(DCآمپرسنج ، )عدد يك(DCولت سنج  

 :    دستور كاردستور كاردستور كاردستور كار 

  .) از هر سه المپ استفاده كنيد(. مداري طراحي كنيد كه توان مصرفي آن بيشينه باشد )آآآآ

 

                       

  . ببنديد ، مداري را كه طراحي كرده ايد )بببب

   كامل كنيدجدول زير را  )پپپپ

  

  

  

  :                                                 امضاي داوران :                                                نمره با عدد 

                                :             نمره با حروف 

  

Pmax  I  V 
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              ساكن ي الكتر يسيته:     آزمايشآزمايشآزمايشآزمايش

،              ) مقداري(نخ خياطي،  )عدددو (گلوله ي مغز آقطي،  )عدد يك(مولد واندوگراف:     وسايلوسايلوسايلوسايل

  )عدديك (سانتي متري20پالستيكي خط كش  ، )عدديك (گيره وپايه

        ::::    دستور كاردستور كاردستور كاردستور كار

  . گلوله ها را توسط نخ،ازپايه آويزان كنيد )آآآآ

  

  . باردار كنيدگلوله ها را توسط مولد واندوگراف  )بببب

  

  . مشاهدات خود را با ذكر علت بنويسيد) پپپپ

  

  

  

  

  



 با سمه ي تعالي
دهمين دوره ي مسابقات آزمايشگاهي و كارگاه رايانه دانش آموزان سراسر كشور                        

شيراز –استان فارس              

دقيقه 15: مدت  زمان آزمون :                                                              كد داوطلب   

 

Physics 

شرح كامل . (بار هر يك از گلوله ها را بدست آوريد اندازه ي ،  گرم باشد 09/0اگر جرم هر گلوله ) ثثثث

  .)بنويسيد همراه با رسم شكل محاسبات را
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  : نمره با حروف       
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  ترمود يناميك :     آزمايشآزمايشآزمايشآزمايش

   )مقداري(نخ ،)عدد يك(خط كش  ،) عدديك (تيوپ دوچرخه ،) عدد يك(تلمبه ي باد  ::::    وسايلوسايلوسايلوسايل

        ::::    دستور كاردستور كاردستور كاردستور كار

گرم بر مول و فشار هوا در محيط آزمايشگاه  29با فرض اينكه هوا يك گاز كامل با جرم مولكولي  ))))آآآآ

  .  گرم هوا وارد تيوپ دوچرخه كنيد 5،  استجيوه  سانتيمتر 65تقريباٌ 

  .  روش كار و محاسبه را به طور كامل بنويسيد ))))بببب

  

  

  

  

  

  

  

 :                                                 امضاي داوران :                                                نمره با عدد 

  :       نمره با حروف 
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        ترموديناميكترموديناميكترموديناميكترموديناميك    ::::    آزمايشآزمايشآزمايشآزمايش

  )يك عدد( كوليس  ،) يك عدد( سي سي  20سرنگ  ،) يك عدد (دما سنج :    وسايلوسايلوسايلوسايل

  : دستور كاردستور كاردستور كاردستور كار

  . پيستون سرنگ را تا جايي كه درجه بندي دارد ، بيرون بكشيد  ))))آآآآ

        

�0  ( . تعداد مولكول هاي هواي داخل سرنگ را براورد كنيد    ))))بببب � 63 �� � ��  ،   	 � 8/314 �

�.K
(  

        

نوك سرنگ را با دست خود ، محكم نگه داريد و تا جايي كه مي توانيد ، هواي داخل سرنگ را     ))))پپپپ

  . متراكم كنيد 

  

  . ) روش كار را توضيح دهيد ( . اين فرايند را بصورت بي دررو انجام دهيد :  روش اولروش اولروش اولروش اول

  

  . )روش كار را توضيح دهيد (  .انجام دهيد  اين فرايند را بصورت هم دما:  روش دومروش دومروش دومروش دوم

  



 با سمه ي تعالي
دهمين دوره ي مسابقات آزمايشگاهي و كارگاه رايانه دانش آموزان سراسر كشور                        

شيراز –استان فارس              

دقيقه 15: مدت  زمان آزمون :                                                              كد داوطلب   

 

Physics 

متراكم كردن هواي داخل سرنگ ، نيرويي كه براي متراكم نگه داشتن هواي در روش دوم هنگام ) ت 

  .گ به پيستون وارد مي كنيد ، براورد كنيد داخل سرن
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