
 آزمون تئوري ھفتمین دوره آزمایشگاھي فیزیك كشور 
ت        -١ رده اس د    .  یك عدسي ھمگرا از جسمي كھ در مقابل آن است، تصویري روي پرده ایجاد ك ي را مانن ر عدس اگ

  .رسد  بھ نظر مي------------شكل از وسط نصف كنیم تصویر 

تر  در ھمان فاصلھ و روشن-الف

  تر  در فاصلھ دورتر و تاریك-ب

  تر  نزدیكتر و تاریك  در فاصلھ-ج

  تر  در ھمان فاصلھ و تاریك-د

ط-٢  ر، خ كل زی ید     در ش ابش خورش اي ت رار داردو پرتوھ ي ق طح افق ائم روي س ھ طورق ش ب ھ ك ق زاوی ا اف ي       ب

ط      (كش در جھت ساعتگرد بیافتد      اگر خط . سازند  مي اي خ رد     بدون آن كھ پ ش بلغ ي      ) ك طح افق ایھ آن روي س ول س ط

  كند؟ ونھ تغییر ميچگ

  . ھمواره افزایش مي یابد-الف

  .یابد  ھمواره كاھش مي-ب

  .یابد  ابتدا افزایش و سپس كاھش مي-ج

  .یابد  ابتدا كاھش و سپس افزایش مي-د

  

   براي یك ماھي كھ درون آب دریا است، غروب خورشید در افق دریا نسبت بھ كسي كھ كنار ساحل است-٣

  . زمان است  ھم-دھد                ج  دیرتر رخ مي-        بدھد     زودتر رخ مي-الف

نوع حركت جسم چگونھ . آموزي در یك آزمایش تعیین سرعت یك جسم، اعداد زیر را یادداشت كرده است  دانش-۴

  كنید؟ ارزیابي مي

١١٠  ۵٣  ٩۵  ١۴  ١٠  ١١  X(m)

٧  ١٠  ۵  ٠  ١  ٢  T(s)  

٢m/s١حرکت با شتاب ) الف

  m/s٢با سرعت حرکت یکنواخت ) ب

٢m/s٢حرکت با شتاب ) ج

٢m/s٣حرکت با شتاب ) د

رف       چوپاني ھمراه با سنگ خود با سرعت ثابت، نیم          -۵ ي    ساعت بھ ط ت م مال حرك د  ش ًا    . كن ت مرتب ین حرك در ح

ي     چوب دستي خود را بھ اطراف پرتاب مي       رار م ًا تك اررا  دائم د  كند تا سگ آن را بیاورد و این ك د   . كن ر بخواھ اگ

   بیشترین زمان را بدود، چوب دستي خود را در چھ جھتي باید پرتاب كند؟سگ

  غرب شرق یا جنوب  جنوب- جنوب                      ب-الف

  .ھا یكسان است  تمام جھت- شرلق یا غرب                     د-ج



د چقدر باشد تا بتواند بھ طور مماس با سطح س   F  ي نیروي    در شكل زیر، اندازه    -۶ قف    . قف حركت كن ر س سم زی ج

  قرار داده شده است

   مساوي وزن جسم-الف

   كوچكتر از وزن جسم-ب

   بزرگتر از وزن جسم-ج

  

ي  Bنیروسنج . دھد  را نشان ميF نیروي A در شكل زیر ، نیروسنج  -٧ شان م د؟   چھ نیرویي را ن خ،   (دھ رم ن از ج

  )پوشي شود قرقره، نیروسنج و اصطكاك چشم

f٢/١ -           د صفر-               ج2f-  ب          F -الف

  

ت       B,A جرم و سطح قاعده ظرفھاي       -٨ ر اس ز براب ا نی ل آنھ رف  .  برابر و جرم آب داخ ر ظ كل     اگ ابق ش ا را مط ھ

  .ھاي یك ترازو قرار دھیم برروي كفھ

  رود  پایین ميAي   كفھ-الف

  رود  پایین ميBي   كفھ-ب

  گیرند  دوكفھ در برابر ھم قرار مي-ج

  

رار     در شروع،.  ساعت شني مطابق شكل، روي ترازوي دیجیتالي قرار گرفتھ است    -٩ االیي ق زن ب تمام شن در مخ

  .دھد عددي كھ ترازو نشان مي. دارد اگر بھ آرامي شن بھ مخزن پایین سرازیر شود

  . ھمواره ثابت است-الف

  .ود برسدي خ یابد تا بھ مقدار اولیھ  ابتدا كاھش و سپس افزایش مي-ب

  .ي خود برسد یابد تا بھ مقدار اولیھ  ابتدا افزایش و سپس كاھش مي-ج

دازه-١٠ دازه    ان ت ان ھ دق ھ ك ولیس ورنی ا ك وچكي را ب سم ك ول ج ري آن  ي ط گی

mmھ     . ایم  گیري كرده    است، اندازه  ٠١/٠ ك از گزین ي       كدام ی ر م اي زی ھ     ھ د نتیج ي  توان

  درست این آزمایش باشد؟

   میلیمتر٢۵ - میلیمتر              د١١۵/۵ - میلیمتر             ج١/٢۵ -ر             ب میلیمت٠٠/٢۵ -الف

  شود؟  چرا غذا در داخل دیگ زودپز، زودتر پختھ مي-١١

  . چون بدنھ زودپز رساناي خوب گرمااست-الف

  . بدنھ آن رساناي خوبي نیست و اتالف گرماي آن كمتر است-ب



  .شود  از آن خارج نمي در دیگ بستھ است و گرما-ج

  .آید  آب داخل دیگ، در دماي باالتري جوش مي-د

ي  Aي     با توجھ بھ شكل زیر، جسمي از نقطھ        -١٢ ا م ود   در ھوا بدون سرعت اولیھ روي فنري رھ داكثر   . ش ر ح اگ

   باشد، كدام گزینھ درست است؟Uانرژي ذخیره شده در فنر برابر 

  U<mgh -                   بU=mgh -الف

  . بستھ بھ شرایط، ھر سھ گزینھ درست است-                      دU>mgh -ج

  

  

د   ھا از حال سكون شروع بھ حركت مي          در شكل زیر وزنھ    -١٣ ر      . كنن رف نظ ا ص ب

  كند؟   چھارمتر پایین آمد، انرژي جنبشي دستگاه چگونھ تغییر ميkg١ با جرم Bي  از اصطكاك وقتي وزنھ

  .یابد  ژول افزایش مي۴٠ -الف

  .یابد  ژول كاھش مي۴٠ -ب

  یابد  ژول افزایش مي٢٠ -ج

  .مشخص باشد A باید جرم جسم -د

  

   كدام عامل در تبخیر سطحي مایعات موثر نیست؟-١۴

   عمق مایع- جنس مایع          د- فشارھواي باالي مایع           ج- دماي مایع            ب-الف

ود دارد   اي بھ شعاع بیست ي مربع شكل بھ ضلع یك متر، سوراخ دایره           صفحھ  داخل یك  -١۵ انتیمتر وج د   . س ر بع اگ

  : برسد، شعاع سوراخm٠٠١/١از گرم كردن یكنواخت صفحھ طول ھر ضلع آن بھ 

  یابد  كاھش مي٢/٠ mm -یابد                   ج  افزایش ميmm٢/٠ -الف

  .یابد  افزایش ميCm١/٠ -                دكند                    تغییر نمي-ب

  گیري دماسنج جیوه افزایش یابد، باید  براي اینكھ دقت اندازه-١۶

  اي آن باریكتر انتخاب شود  حجم مخزن دماسنج بیشتر و قطر داخلي لولھ-الف

  .ي دماسنج باریكتر انتخاب شود ي مخزن نازكتر و قطر داخلي لولھ  شیشھ جداره-ب

  ي دماسنج بیشتر انتخاب شود مخزن نازكتر و قطر داخلي لولھي  دارهي ج  شیشھ-ج

  ي دماسنج بیشتر انتخاب شود تر و قطر داخلي لولھ ي مخزن ضخیم ي جداره  شیشھ-د

م   Cاگر در حضور جسم باردار .  رسانا ھستند  Aو  B اجسام   -١٧ ھ ھ  با بارمنفي مطابق شكل آنھا را با سیم مسي ی

  .................ي اتصال الكترونھا  متصل نماییم، در لحظھ

  .شوند  منتقل ميB بھ A -الف

  .مانند  ساكن ميA در -ب

  شوند منتقل مي A بھ -ج



  .مانند  ساكن ميC داخل سیم و در نزدیكي -د

  

  

ي         میلھ -١٨ ك م یم  ي بارداري را بھ جسم رساناي بدون باري نزدی اس  (كن دون تم وعي      ) ب ھ ن ا زاز چ ین آنھ روي ب نی

  است؟

  . بھ بار میلھ بستگي دارد-شود             د  نیرویي وارد نمي- ربایشي             ج- رانشي          ب-لفا

  

رده          -١٩ صل ك م مت ھ ھ انا ب ازك رس یم ن م   كالھك سھ الكتروسكوپ كامًال مشابھ را با سھ س ھ     . ای كل ب ابق ش ر مط اگ

كوپ  ك الكتروس ھ میAكالھ یم، زاو  ل ك كن ارداري را نزدی ھ ي ب راف ورق ھ انح كوپ ی اي الكتروس اي  ھ  AوBوCھ

چگونھ است؟

   Cα  = Bα = Aα )           بCα  = Bα > Aα) الف

     Cα  > Bα > Aα      )د     Cα  = Bα   0 > Aα  = 0)   ج

          

  

  دھند؟ شان ميھر كدام از آنھا بھ ترتیب چھ مقداري را ن. اند  در شكل زیر، آمپرسنج و ولت ایده آل فرض شده-٢٠

   صفر- صفر-الف

  ي مولد  نیروي محركھ- صفر-ب

  

  

  

  

  كند؟ دھند، چھ تغییري مي سنج نشان مي  بستھ شود، اعدادي كھ آمپرسنج و ولتK در مدار شكل زیر، اگر كلید -٢١

  .یابد اھش ميسنج ك  عدد آمپرسنج افزایش و عدد ولت-یابند                                ج  ھر دو افزایش مي-الف

  .سنج افزایش مي یابد  عدد آمپرسنج كاھش و عدد ولت-یابند                                     د  ھر دو كاھش مي-ب

  

   كدام گزینھ درست است؟-٢٢

  .توان آنھا را از یكدیگر جدا كرد  در القاي الكتریكي، بارھاي ھمنام در مجاورت یكدیگر القا شده و مي-الف

  .توان آنھا را از یكدیگر جدا كرد لقاي الكتریكي، بارھاي غیرھمنام در مجاورت یكدیگر القا شده و مي در ا-ب

  .توان آنھا را از یكدیگر جدا كرد ھاي غیرھمنام در مجاورت یكدیگر القا شده و مي  در القاي مغناطیسي، قطب-ج



  .توان آنھا را از یكدیگر جدا كرد  شده و نميھاي غیرھمنام در مجاورت یكدیگر القا  در القاي مغناطیسي، قطب-د

  :ربا  با بستن كلید در شكل روبرو آھن-٢٣

  شود  جذب سیم لولھ مي-الف

  شود  از سیم لولھ دفع مي-ب

  شود  نیرویي بھ آن وارد نمي-ج

  . ابتدا جذب و سپس دفع مي شود-د

  

  نھ است؟ي زمین در داخل آن تقریبًا چگو  جھت خطوط میدان مغناطیسي كره-٢۴

   از قطب جنوب جغرافیایي بھ قطب شمال جغرافیایي-الف

   از قطب جنوب جغرافیایي بھ قطب جنوب جغرافیایي-ب

   میدان مغناطیسي در داخل زمین صفر است-ج

ا در    . اي تابیده شده است   رباي میلھ   كنید، نخ متصل بھ آھن       در شكلب كھ مشاھده مي     -٢۵ یم ت ا كن اگر آھن ربا را رھ

  كند؟ ي گالوانو چگونھ حركت مي لولھ شروع بھ چرخش كند، عقربھ فقي در باالي سیمي ا صفحھ

  ایستد رود و مي  بھ سمت راست مي-الف

  ایستد رود و مي  بھ سمت چپ مي-ب

  رود  بھ طور متناوب بھ چپ و راست مي-ج

  .كند  حركت نمي-د

  



 آزمون عملي ھفتمین دوره آزمایشگاھي فیزیك كشوري
  

آزمایش شماره یک 
  
   .داور مربوط ھماھنگ کنید ر قبل از روشن کردن منبع تغذیھ باكتذ
  

وسایل موجود روی میز کار آزمایشی انجام دھید کھ طی آن بتوان دمای یک المپ  با استفاده از داده ھا ی زیر و
  روشن را اندازه گیری کرد 

  
  : ده ھا دا
  

  k α/31-10×5= درجھ سلسیوس             ٢۵دمای محیط آزمایشگاه 
  

   سیم رابط-٢ المپ                  -١:                وسایل موجود 
   ولت سنج       -۴ اھم سنج              -٣                                  
   منبع تغذیھ -۶نج             آمپر س-۵                                  

   سر پیچ-٧
  
  

  آزمایش شماره دو

  
  قبل از روشن کردن منبع تغذیھ با داور مربوط ھماھنگ کنید: تذکر

  
قانون لنز  ادی وربا استفاده از وسایل موجود آزمایش ھایی را طراحی کنید کھ پدیده ھای القای الکترومغناطیسی فا

  .را تفسیر کنید آنھا ت بنویسید ورا نشان دھد مشاھدات خود را بھ دق
  

   سیم ھای رابط -٢      ھستھ مغناطیسی                              -١:وسایل موجود 
   منبع تغذیھ -۴ رئوستا                                             -٣                  
   گالوانومتر -۶             دو عدد سیم لولھ با دور متفاوت      -۵                 

  
  

  آزمایش شماره ی سھ 
  

نیم استوانھ ی شفاف بتابانید نمودار تغییرات  استفاده از وسایل موجود باریکھ ی نور را مانند شکل بھ با) الف
  را برای زاویھ ھای زیر در کاغذ میلیمتری رسم کنید )r(برحسب زاویھ ی شکست )i(زاویھ تابش 

  
i=0 - 10 – 20- 30- 40 – 50- 60

  تفسیر کنید  ھمچنین اعداد بدست آمده را در جدولی تنظیم و
  استفاده از مفھوم زاویھ ی حد ضریب شکست نیم استوانھ را بدست آوردید  با انجام آزمایش و)ب
  

   کاغذ میلیمتری-۵            خط کش-۴       صفحھ ی مدرج -١: وسایل موجود 
   جدول مثلثاتی -۶        )           مینی لیزر( چشمھ ی نور -٢                   
   نیم استوانھ شفاف -٣                   



  آزمایش شماره چھار                  
  

   شکل بریزید تا مقداری ھوا در شاخھ ی دیگر لولھ محبوس شود uمقداری آب در لولھ ی 
  شکل را محاسبھ کنید u در لولھ ی فشار ھوای محبوس) الف 

کھ در اختیار شما است اندکی گرم کنید مشاھدات  قسمتی از لولھ را کھ ھوا در آن محبوس شده است با فندکی ) ب
فشار ھوای ( دمای آن را در این حالت بطور تقریبی بدست آوردید  فشار ھوای محبوس و خود را شرح دھید و

  cm- Hg٧۵محیط 
١٠n/kg شتاب گرانشی زمین ١ ٣g/cm      چگالی آب

  
   مقداری آب-١:   وسایل موجود 

  سی سی٢٠ سرنگ -٢                     
   شکل u لولھ ی -٣                     
   خط کش- ۴                    
  ماژیک وایت برد--۵                    
   فندک-۶                    
  سرنگ  بشر و-٧                    

  درجھ سانتی گراد است٢٧دمای محیط 
  

  آزمایش شماره ی پنج
  

محاسبات  مراحل انجام آزمایش را بھ دقت شرح دھید و. اندازه گیری کنید  با وسایل موجود جرم کیسھ ی شنی را
  )٢m/s١٠شتاب گرانشی زمین ( انجام شده را بنویسید 

  
   کیسھ ی شن -١: وسایل موجود 

   مقداری نخ -٢
   نیوتنی٢ نیروسنج -٣
  پایھ   گیره و-۴
   خط کش -۵
  
  
  

  طراحی آزمایش
  
  را تعیین کردc2استفاده از وسایل ذیل آزمایشی طراحی کنید کھ بتوان ظرفیت خازن بدون بار   با-١

سیم ھای   وc2خازن بدون بار با ظرفیت c1یک عدد ولت سنج خازن باردار با ظرفیت معلوم : وسایل موجود 
  رابط

  
آزمایشی طراحی کنید کھ با استفاده از آن بتوان چگالی چوب پنبھ ای را کھ شکل ھندسی منظمی ندارد ) الف -٢

  تعیین کرد 
  آزمایشی طراحی کنید کھ با استفاده از آن بتوان چگالی حبھ قندی را کھ شکل ھندسی منظمی ندارد تعیین کرد ) ب
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آزمون تئوري هفتمين دوره آزمايشگاهي فيزيك كشور 

1- يك عدسي همگرا از جسمي كه در مقابل آن است، تصويري روي پرده ايجاد كرده است. اگر عدسي را مانند شكل از وسط نصف كنيم تصوير ------------ به نظر ميرسد.

الف- در همان فاصله و روشنتر

ب- در فاصله دورتر و تاريك تر


ج- در فاصله نزديكتر و تاريك تر


د- در همان فاصله و تاريكتر


 2- در شكل زير، خطكش به طورقائم روي سطح افقي قرار داردو پرتوهاي تابش خورشيد با افق زاويهي      ميسازند. اگر خطكش در جهت ساعتگرد بيافتد(بدون آن كه پاي خطكش بلغرد) طول سايه آن روي سطح افقي چگونه تغيير ميكند؟

الف- همواره افزايش مي يابد.


ب- همواره كاهش مييابد.


ج- ابتدا افزايش و سپس كاهش مييابد.


د- ابتدا كاهش و سپس افزايش مييابد.

3- براي يك ماهي كه درون آب دريا است، غروب خورشيد در افق دريا نسبت به كسي كه كنار ساحل است


الف- زودتر رخ ميدهد           ب- ديرتر رخ ميدهد                ج- هم زمان است.


4- دانشآموزي در يك آزمايش تعيين سرعت يك جسم، اعداد زير را يادداشت كرده است. نوع حركت جسم چگونه ارزيابي ميكنيد؟
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الف) حرکت با شتاب 2m/s1

ب) حرکت یکنواخت با سرعت m/s2


ج) حرکت با شتاب 2m/s2

د) حرکت با شتاب 2m/s3

5-  چوپاني همراه با سنگ خود با سرعت ثابت، نيمساعت به طرفشمال حركت ميكند. در حين حركت مرتباً چوب دستي خود را به اطراف پرتاب ميكند تا سگ آن را بياورد و اين كاررا  دائماً تكرار ميكند. اگر بخواهد سگ بيشترين زمان را بدود، چوب دستي خود را در چه جهتي بايد پرتاب كند؟


الف- جنوب                      ب- جنوبشرق يا جنوبغرب


ج- شرلق يا غرب                     د- تمام جهتها يكسان است.


6- در شكل زير، اندازهي نيروي Fچقدر باشد تا بتواند به طور مماس با سطح سقف حركت كند. جسم زير سقف قرار داده شده است


الف- مساوي وزن جسم


ب- كوچكتر از وزن جسم


ج- بزرگتر از وزن جسم

7- در شكل زير ، نيروسنج A نيروي F را نشان ميدهد. نيروسنج B چه نيرويي را نشان ميدهد؟(از جرم نخ، قرقره، نيروسنج و اصطكاك چشمپوشي شود)

الف- F            ب-2f               ج- صفر           د- f2/1



8- جرم و سطح قاعده ظرفهاي B,A برابر و جرم آب داخل آنها نيز برابر است. اگر ظرفها را مطابق شكل برروي كفههاي يك ترازو قرار دهيم.


الف- كفهي A پايين ميرود


ب- كفهي B پايين ميرود


ج- دوكفه در برابر هم قرار ميگيرند

9- ساعت شني مطابق شكل، روي ترازوي ديجيتالي قرار گرفته است. در شروع،تمام شن در مخزن بالايي قرار دارد اگر به آرامي شن به مخزن پايين سرازير شود. عددي كه ترازو نشان ميدهد.

الف- همواره ثابت است.


ب- ابتدا كاهش و سپس افزايش مييابد تا به مقدار اوليهي خود برسد.


ج- ابتدا افزايش و سپس كاهش مييابد تا به مقدار اوليهي خود برسد.


10- اندازهي طول جسم كوچكي را با كوليس ورنيه كه دقت اندازهگيري آن mm01/0 است، اندازهگيري كردهايم. كدام يك از گزينههاي زير ميتواند نتيجهي درست اين آزمايش باشد؟


الف- 00/25 ميليمتر             ب- 1/25 ميليمتر             ج- 115/5 ميليمتر              د- 25 ميليمتر


11- چرا غذا در داخل ديگ زودپز، زودتر پخته ميشود؟


الف- چون بدنه زودپز رساناي خوب گرمااست.


ب- بدنه آن رساناي خوبي نيست و اتلاف گرماي آن كمتر است.


ج- در ديگ بسته است و گرما از آن خارج نميشود.


د- آب داخل ديگ، در دماي بالاتري جوش ميآيد.


12- با توجه به شكل زير، جسمي از نقطهي A در هوا بدون سرعت اوليه روي فنري رها ميشود. اگر حداكثر انرژي ذخيره شده در فنر برابر U باشد، كدام گزينه درست است؟

الف- U=mgh                   ب- U<mgh

ج- U>mgh                      د- بسته به شرايط، هر سه گزينه درست است.

13- در شكل زير وزنهها از حال سكون شروع به حركت ميكنند. با صرف نظر از اصطكاك وقتي وزنهي B با جرم kg1  چهارمتر پايين آمد، انرژي جنبشي دستگاه چگونه تغيير ميكند؟


الف- 40 ژول افزايش مييابد.


ب- 40 ژول كاهش مييابد.


ج- 20 ژول افزايش مييابد


د- بايد جرم جسم Aمشخص باشد.

14- كدام عامل در تبخير سطحي مايعات موثر نيست؟


الف- دماي مايع            ب- فشارهواي بالاي مايع           ج- جنس مايع          د- عمق مايع


15- داخل يك صفحهي مربع شكل به ضلع يك متر، سوراخ دايرهاي به شعاع بيستسانتيمتر وجود دارد. اگر بعد از گرم كردن يكنواخت صفحه طول هر ضلع آن به m001/1 برسد، شعاع سوراخ:


الف- mm2/0 افزايش مييابد                   ج- mm 2/0 كاهش مييابد


ب- تغيير نميكند                                  د- Cm1/0 افزايش مييابد.


16- براي اينكه دقت اندازهگيري دماسنج جيوه افزايش يابد، بايد


الف- حجم مخزن دماسنج بيشتر و قطر داخلي لولهاي آن باريكتر انتخاب شود


ب- شيشه جدارهي مخزن نازكتر و قطر داخلي لولهي دماسنج باريكتر انتخاب شود.


ج- شيشهي جدارهي مخزن نازكتر و قطر داخلي لولهي دماسنج بيشتر انتخاب شود

د- شيشهي جدارهي مخزن ضخيمتر و قطر داخلي لولهي دماسنج بيشتر انتخاب شود


17- اجسام Bو A رسانا هستند. اگر در حضور جسم باردار C با بارمنفي مطابق شكل آنها را با سيم مسي يه هم متصل نماييم، در لحظهي اتصال الكترونها .................


الف- A به B منتقل ميشوند.


ب- در A ساكن ميمانند.


ج- به Aمنتقل ميشوند


د- داخل سيم و در نزديكي C ساكن ميمانند.

18- ميلهي بارداري را به جسم رساناي بدون باري نزديك ميكنيم(بدون تماس) نيروي بين آنها زاز چه نوعي است؟


الف- رانشي          ب- ربايشي             ج- نيرويي وارد نميشود             د- به بار ميله بستگي دارد.


19- كلاهك سه الكتروسكوپ كاملاً مشابه را با سه سيم نازك رسانا به هم متصل كردهايم. اگر مطابق شكل به كلاهك الكتروسكوپ A ميلهي بارداري را نزديك كنيم، زاويه انحراف ورقههاي الكتروسكوپهاي CوBوA چگونه است؟

الف) Cα =  Bα < Aα           ب) Cα =  Bα = Aα 


  ج) 0  = Cα =  Bα    0 < Aα     د)      Cα  < Bα < Aα   


20- در شكل زير، آمپرسنج و ولت ايده آل فرض شدهاند. هر كدام از آنها به ترتيب چه مقداري را نشان ميدهند؟


الف- صفر- صفر


ب- صفر- نيروي محركهي مولد


21- در مدار شكل زير، اگر كليد K بسته شود، اعدادي كه آمپرسنج و ولتسنج نشان ميدهند، چه تغييري ميكند؟


الف- هر دو افزايش مييابند                                ج- عدد آمپرسنج افزايش و عدد ولتسنج كاهش مييابد.


ب- هر دو كاهش مييابند                                     د- عدد آمپرسنج كاهش و عدد ولتسنج افزايش مي يابد.



22- كدام گزينه درست است؟


الف- در القاي الكتريكي، بارهاي همنام در مجاورت يكديگر القا شده و ميتوان آنها را از يكديگر جدا كرد.


ب- در القاي الكتريكي، بارهاي غيرهمنام در مجاورت يكديگر القا شده و ميتوان آنها را از يكديگر جدا كرد.


ج- در القاي مغناطيسي، قطبهاي غيرهمنام در مجاورت يكديگر القا شده و ميتوان آنها را از يكديگر جدا كرد.


د- در القاي مغناطيسي، قطبهاي غيرهمنام در مجاورت يكديگر القا شده و نميتوان آنها را از يكديگر جدا كرد.


23- با بستن كليد در شكل روبرو آهنربا:


الف- جذب سيم لوله ميشود


ب- از سيم لوله دفع ميشود


ج- نيرويي به آن وارد نميشود


د- ابتدا جذب و سپس دفع مي شود.

24- جهت خطوط ميدان مغناطيسي كرهي زمين در داخل آن تقريباً چگونه است؟


الف- از قطب جنوب جغرافيايي به قطب شمال جغرافيايي


ب- از قطب جنوب جغرافيايي به قطب جنوب جغرافيايي


ج- ميدان مغناطيسي در داخل زمين صفر است


25- در شكلب كه مشاهده ميكنيد، نخ متصل به آهنرباي ميلهاي تابيده شده است. اگر آهن ربا را رها كنيم تا در صفحهي افقي در بالاي سيملوله شروع به چرخش كند، عقربهي گالوانو چگونه حركت ميكند؟


الف- به سمت راست ميرود و ميايستد


ب- به سمت چپ ميرود و ميايستد


ج- به طور متناوب به چپ و راست ميرود


د- حركت نميكند.


آزمون عملي هفتمين دوره آزمايشگاهي فيزيك كشوري

آزمایش شماره یک 

تذكر قبل از روشن کردن منبع تغذیه با داور مربوط هماهنگ کنید. 


با استفاده از داده ها ی زیر و وسایل موجود روی میز کار آزمایشی انجام دهید که طی آن بتوان دمای یک لامپ روشن را اندازه گیری کرد 


داده ها : 


دمای محیط آزمایشگاه 25 درجه سلسیوس             =5×10-31/k α

وسایل موجود :                1- لامپ                  2- سیم رابط


                                  3- اهم سنج              4- ولت سنج       


                                  5- آمپر سنج            6- منبع تغذیه 


7- سر پیچ


آزمایش شماره دو

تذکر: قبل از روشن کردن منبع تغذیه با داور مربوط هماهنگ کنید


با استفاده از وسایل موجود آزمایش هایی را طراحی کنید که پدیده های القای الکترومغناطیسی فارادی و قانون لنز را نشان دهد مشاهدات خود را به دقت بنویسید و آنها را تفسیر کنید.


وسایل موجود :1- هسته مغناطیسی                                   2- سیم های رابط 


                  3- رئوستا                                             4- منبع تغذیه 


                 5- دو عدد سیم لوله با دور متفاوت                  6- گالوانومتر 


آزمایش شماره ی سه 

الف) با استفاده از وسایل موجود باریکه ی نور را مانند شکل به نیم استوانه ی شفاف بتابانید نمودار تغییرات زاویه تابش (i)برحسب زاویه ی شکست (r)را برای زاویه های زیر در کاغذ میلیمتری رسم کنید 

i=0 - 10 – 20- 30- 40 – 50- 60 


همچنین اعداد بدست آمده را در جدولی تنظیم و تفسیر کنید 


ب)با انجام آزمایش و استفاده از مفهوم زاویه ی حد ضریب شکست نیم استوانه را بدست آوردید 


وسایل موجود : 1- صفحه ی مدرج       4- خط کش           5- کاغذ میلیمتری


                   2- چشمه ی نور (مینی لیزر)                   6- جدول مثلثاتی 


                   3- نیم استوانه شفاف 


                  آزمایش شماره چهار


مقداری آب در لوله ی u شکل بریزید تا مقداری هوا در شاخه ی دیگر لوله محبوس شود 


الف ) فشار هوای محبوس در لوله ی uشکل را محاسبه کنید 


ب) قسمتی از لوله را که هوا در آن محبوس شده است با فندکی  که در اختیار شما است اندکی گرم کنید مشاهدات خود را شرح دهید و فشار هوای محبوس و دمای آن را در این حالت بطور تقریبی بدست آوردید ( فشار هوای محیط cm- Hg75


چگالی آب       3g/cm 1 شتاب گرانشی زمین 10n/kg


وسایل موجود :   1- مقداری آب


                     2- سرنگ 20سی سی


                     3- لوله ی u  شکل


                    4 - خط کش


                    5--ماژیک وایت برد


                    6- فندک


                    7- بشر و سرنگ


دمای محیط 27درجه سانتی گراد است

آزمایش شماره ی پنج


با وسایل موجود جرم کیسه ی شنی را اندازه گیری کنید . مراحل انجام آزمایش را به دقت شرح دهید و محاسبات انجام شده را بنویسید ( شتاب گرانشی زمین 2m/s10)


وسایل موجود : 1- کیسه ی شن 


2- مقداری نخ 


3- نیروسنج 2 نیوتنی


4- گیره و پایه 


5- خط کش 


طراحی آزمایش

1- با استفاده از وسایل ذیل آزمایشی طراحی کنید که بتوان ظرفیت خازن بدون بار c2را تعیین کرد


وسایل موجود : یک عدد ولت سنج خازن باردار با ظرفیت معلوم c1خازن بدون بار با ظرفیت c2 و سیم های رابط


2- الف) آزمایشی طراحی کنید که با استفاده از آن بتوان چگالی چوب پنبه ای را که شکل هندسی منظمی ندارد تعیین کرد 


ب) آزمایشی طراحی کنید که با استفاده از آن بتوان چگالی حبه قندی را که شکل هندسی منظمی ندارد تعیین کرد 


