
















 ھشتمین دوره ی مسابقات آزمایشگاھی فیزیک
  ٨۶ تابستان - خراسان  رضوی-مرحلھ ی کشوری

 دقیقھ٣٠: مدت زمان ٣١/٤/١٣٨٦:تاریخ آزمون  ١آزمایش شماره  

  ١:آزمایش شماره     
  :  با وسایل زیر 

  ml ۵٠٠ استوانھ ی مدرج  -١ 
  cm ۵٠ لولھ شیشھ ای دو سر باز بھ طول -٢
 ماژیک وایت برد- ۵ ظرف حاوی آب                 - ۴        خط کش     -٣

  .طراحی و اجرا کنید, آزمایشی را برای اندازه گیری فشار ھوای محیط 

  :اطالعات ضروری 

31
cm

g
     ,     

Kg

N
٨/٩g=  

  
  

  برگ گزارش كار
  ١ازمایش شماره  

:طراحی آزمایش )الف
  :انجام کارروش )ب
  محاسبات)ج
  اگربھ جای آب ازمایعی باچگالی بیشتراستفاده کنیم،چھ تغییری درمقدارعدد بدست آمده برای فشارھوا ایجادمی شود؟) د
  

                                                                                  ٢:آزمایش شماره  
            

  :با وسایل زیر 
   ترازوی سھ اھرمی-١
       بطری محتوای ماش-٢
  ١٠ cc استوانھ ی مدرج -۴ مقداری ماش    -٣

  حجم داخلی بطری  طراحی و اجرا کنید )  ب              جرم بطری خالی) الف:              آزمایشی را جھت تعیین 
  :اطالعات ضروری 

  گرم=                    جرم ماش داخل آن + جرم بطری 
  عدد  =                  تعداد ماش داخل بطری                

  

  ٢برگ گزارش كار ازمایش شماره   
  )روش انجام آزمایش ومحاسبھ (جرم بطری خالی )الف

  )طراحی و روش انجام کار و محاسبھ (حجم داخلی بطری )ب

آب



  :با وسایل زیر 
   گلولھ ی قالب دار-٢             نخ ابریشم مصنوعی-١
   سانتی متری۵٠ میلھ ی فلزی -A              ۴ پایھ -٣
   نقالھ-۶            ب دار  گیره ی قال-۵
   سانتی متر۵٠ خط کش -٨          s٠١/٠ زمان سنج با دقت -٧
      A4 کاغذ میلی متری - ١٠               گیره ی دوبل -٩

    
بھ ازای (آزمایشی جھت اندازه گیری آھنگ اتالف انرژی آونگ ساده در بازه ی زمانی شروع حرکت ) الف

  .تا توقف گلولھ ی آونگ طراحی و اجرا کنید )  0زاویھ ی انحراف اولیھ 
  . را بر روی کاغذ میلی متری رسم کنید 0نمودار آھنگ اتالف انرژی بر حسب ) ب
  .نمودار را تفسیر کنید) پ

آھنگ اتالف انرژی بھ ازای  ) ت
40را از روی نمودار پیش بینی کنید .  

  :روری اطالعات ض

  شتاب گرانش   , cm ۴٠طول آونگ 
Kg

N
٨/٩g=   ,جرم آونگ           گرم و از جرم نخ صرف نظر کنید  .  

  
  

  
  

)(cmh  )(st   آھنگ اتالف
  انرژی 

١٠  ۶۴/٠      
٢٠  ۴/٢      
٣٠  ۴/۵      

  

  
  
  
  
  

  ٣ برگ گزارش كار ازمایش شماره 
  طراحی و اجرا و تکمیل جدول) الف

  )پیوست(     روی کاغذ میلی متری 0رسم نمودارآھنگ اتالف انرژی برحسب        )
  تفسیرنمودار)پ
         از روی نمودار0 =۴٠پیش بینی آھنگ اتالف انرژی بھ ازای )ت
  

   دوره ی مسابقات آزمایشگاھی فیزیکھشتمین
  ٨۶ تابستان - خراسان  رضوی-مرحلھ ی کشوری

 دقیقھ٣٠: مدت زمان ٣١/٤/١٣٨٦: تاریخ آزمون  ٣:آزمایش شماره  

V0=0

h

0



  ھشتمین دوره ی مسابقات آزمایشگاھی فیزیک
  ٨۶ تابستان - خراسان  رضوی-مرحلھ ی کشوری

 دقیقھ٣٠: مدت زمان ٣١/٤/١٣٨٦:تاریخ آزمون  ٤:آزمایش شماره  

  :با وسایل زیر 
   عدد٢تر دیجیتال  مولتی م-١
     سیم رابط-  ٢
  دو عدد)  وات٢۴( ولت ١٢ المپ -٣
   عدد٢ سرپیچ المپ -۴
   منبع تغذیھ- ۵

  :آزمایش زیر را  انجام دھید 
  .را بھ منبع تغذیھ وصل کنید و مقاومت الکتریکی المپ روش را بھ دست آورید)  L ١(المپ )الف

 بھ صورت متوالی  L ١را با المپ )  L ٢(المپ دیگری  , بدون آن کھ ولتاژمنبع تغذیھ را تغییر دھید) ب
  . را در حالت روشن تعیین کنید L  ١وصل کنید و مقاومت المپ 

  .نتایج حاصل از مراحل الف و ب را با ھم مقایسھ و آن ھا را تفسیر کنید) پ
  
  

    ۴برگ گزارش كار ازمایش شماره 
  )روش انجام کار و محاسبھ(مقاومت المپ ھا درحالت روشن )الف

  )روش انجام کار و محاسبھ(مقاومت المپ    درحالت روشن )ب
  الف وب(مقایسھ وتفسیرنتایج مراحل )پ



  ھشتمین دوره ی مسابقات آزمایشگاھی فیزیک
  ٨۶ تابستان - خراسان  رضوی-مرحلھ ی کشوری

 دقیقھ٣٠: مدت زمان ١/٥/١٣٨٦ :تاریخ آزمون  ٥:آزمایش شماره  

  :با وسایل زیر 
           عدسی دوکوژ با مقطع تخت-١
    کولیس -٢
A4 کاغذ میلی متری -٣
  
  . را تعیین کرد)n(مایشی را طراحی و اجرا کنید کھ توسط آن بتوان ضریب شکست عدسی  آز
  

  :اطالعات ضروری 
  .در صورت نیاز می توانید از شکل و رابطھ زیر استفاده نمائید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

     ۵برگ گزارش کار آزمایش شماره 
                           

  :طراحی آزمایش)الف
  :ام کارروش انج)ب
  :محاسبات )ج
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  ھشتمین دوره ی مسابقات آزمایشگاھی فیزیک
  ٨۶ تابستان - خراسان  رضوی-مرحلھ ی کشوری

 دقیقھ٣٠: مدت زمان ١/٥/١٣٨٦: تاریخ آزمون  ٦:آزمایش شماره  

  :با وسایل زیر 
         زنجیر-١
    خط کش -٢
 قطعھ سنگ مسطح-٣
  

قطعھ (ی را جھت اندازه گیری ضریب اصطکاک ایستایی زنجیر با قطعھ سنگآزمایش
  .طراحی و اجرا کنید) سنگ در حالت افقی قرار گیرد

  
  

      ۶برگ گزارش کار آزمایش شماره 
  :طراحی آزمایش)  الف

  :روش انجام کار)ب
  محاسبات                      )ج



  ھشتمین دوره ی مسابقات آزمایشگاھی فیزیک
  ٨۶ تابستان - خراسان  رضوی-رحلھ ی کشوریم

 دقیقھ٣٠: مدت زمان ١/٥/١٣٨٦ ٧:آزمایش شماره  

  :با وسایل زیر 
         مولد واندوگراف-١
    گلولھ ی قالب دار -٢
 نخ ابریشم مصنوعی-٣
   الکتروسکوپ-۴
   سیم رابط-۵
  

  . و داخلی رسانا را تحقیق کردآزمایشی را طراحی و اجرا کنید کھ توسط آن توزیع بار در سطح خارجی
    ٧برگ گزارش کار آزمایش شماره 

طراحی واجرای آزمایش برای توزیع باردرسطح خارجی جسم رسانا)         الف
  طراحی واجرای آزمایش برای توزیع باردرسطح داخلی جسم رسانا                     )ب



  ھشتمین دوره ی مسابقات آزمایشگاھی فیزیک
  ٨۶ تابستان - خراسان  رضوی-مرحلھ ی کشوری

 دقیقھ٣٠: مدت زمان ١/٥/١٣٨٦: تاریخ آزمون  ٨:آزمایش شماره  

  :با وسایل زیر 
    ) عدد٢( گیره سوسماری -٢             رشتھ سیم کروم نیکل-١
  )  عدد٢(تال  مولتی متر دیجی-۴            ) عدد٢ (A  پایھ -٣
   وزنھ قالب دار-DC            ۶ منبع تغذیھ -۵
  )  عدد۶( سیم رابط -٨               متر فلزی-٧

  :آزمایش زیر را انجام دھید
  .سیم را افقی فرض کنید و از اثر وزن وزنھ چشم پوشی کنید, در ابتدا : تذکر
  .مقاومت سیم کروم نیکل را در حالت خاموش تعیین کنید) الف

مقاومت سیم کروم نیکل را یک دقیقھ پس از برقراری . ولت تنظیم کنید ۶اه را در محدوده ی ولتاژ دستگ) ب

.(جریان بدست آورید
K

1
105 4صریب دمایی مقاومت ویژه سیم کروم نیکل(  

  .ضریب انبساط طولی قطعھ سیم کروم نیکل را تعیین کنید) پ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٨اره برگ گزارش کار آزمایش شم
)روش انجام کارومحاسبھ (مقاومت قطعھ سیم کروم نیکل درحالت خاموش )   الف

)روش انجام کارومحاسبھ(مقاومت قطعھ سیم کروم نیکل درحالت عبورجریان )ب
) روش انجام کارومحاسبھ (ضریب انبساط طولی قطعھ سیم کروم نیکل )پ

                      

وزنه

قطعه سیم کروم نیکل

پایه عایقپایه عایق
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هشتمین دوره ی مسابقات آزمایشگاهی فیزیک


مرحله ی کشوری- خراسان  رضوی- تابستان 86


آزمایش شماره  1�

تاریخ آزمون:31/4/1386�

مدت زمان : 30 دقیقه�

�







   آزمایش شماره  :1


با وسایل زیر :  


 1- استوانه ی مدرج  ml 500


2- لوله شیشه ای دو سر باز به طول cm 50


3- خط کش            4- ظرف حاوی آب                 5- ماژیک وایت برد


آزمایشی را برای اندازه گیری فشار هوای محیط , طراحی و اجرا کنید.


اطلاعات ضروری :


� EMBED Equation.3  ���     ,     � EMBED Equation.3  ���8/9g=








برگ گزارش كار


ازمايش شماره  1


الف)طراحی آزمایش :


ب)روش انجام کار:


ج)محاسبات


 د)اگربه جای آب ازمایعی باچگالی بیشتراستفاده کنیم،چه تغییری درمقدارعدد بدست آمده برای فشارهوا ایجادمی شود؟





آزمایش شماره  :2                                                                                              


با وسایل زیر :


1- ترازوی سه اهرمی


2- بطری محتوای ماش		�3- مقداری ماش    4- استوانه ی مدرج cc 10


آزمایشی را جهت تعیین :              الف) جرم بطری خالی                ب) حجم داخلی بطری  طراحی و اجرا کنید 


اطلاعات ضروری :


جرم بطری + جرم ماش داخل آن =                    گرم


تعداد ماش داخل بطری                =                  عدد  





برگ گزارش كار ازمايش شماره   2


الف)جرم بطری خالی (روش انجام آزمایش ومحاسبه )


ب)حجم داخلی بطری (طراحی و روش انجام کار و محاسبه )





آب





V0=0





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





هشتمین دوره ی مسابقات آزمایشگاهی فیزیک


مرحله ی کشوری- خراسان  رضوی- تابستان 86


آزمایش شماره  :3 �

تاریخ آزمون : 31/4/1386�

مدت زمان : 30 دقیقه�

�







با وسایل زیر :


1- نخ ابریشم مصنوعی						2- گلوله ی قلاب دار


3- پایه A							4- میله ی فلزی 50 سانتی متری�5-  گیره ی قلاب دار						6- نقاله


7- زمان سنج با دقت s01/0					8- خط کش 50 سانتی متر


9- گیره ی دوبل 							10- کاغذ میلی متری A4				


الف) آزمایشی جهت اندازه گیری آهنگ اتلاف انرژی آونگ ساده در بازه ی زمانی شروع حرکت (به ازای زاویه ی انحراف اولیه � EMBED Equation.3  ���  ) تا توقف گلوله ی آونگ طراحی و اجرا کنید.


ب) نمودار آهنگ اتلاف انرژی بر حسب � EMBED Equation.3  ��� را بر روی کاغذ میلی متری رسم کنید .


پ) نمودار را تفسیر کنید.


ت) آهنگ اتلاف انرژی به ازای  � EMBED Equation.3  ��� را از روی نمودار پیش بینی کنید.


اطلاعات ضروری :


طول آونگ cm 40 ,  شتاب گرانش   � EMBED Equation.3  ���8/9g=   ,  جرم آونگ           گرم و از جرم نخ صرف نظر کنید.











�

� EMBED Equation.3  ����

� EMBED Equation.3  ����

آهنگ اتلاف انرژی �

�

10�

64/0�

�

�

�

20�

4/2�

�

�

�

30�

4/5�

�

�

�



















برگ گزارش كار ازمايش شماره  3


 الف)طراحی و اجرا و تکمیل جدول


 )رسم نمودارآهنگ اتلاف انرژی برحسب       � EMBED Equation.3  ���     روی کاغذ میلی متری (پیوست)


پ)تفسیرنمودار


ت)پیش بینی آهنگ اتلاف انرژی به ازای 40= � EMBED Equation.3  ���       از روی نمودار











با وسایل زیر :


1- مولتی متر دیجیتال 2 عدد


2  -   سیم رابط


3- لامپ 12 ولت (24 وات) دو عدد


4- سرپیچ لامپ 2 عدد


5 - منبع تغذیه


آزمایش زیر را  انجام دهید :


الف)لامپ (1 L ) را به منبع تغذیه وصل کنید و مقاومت الکتریکی لامپ روش را به دست آورید.


ب) بدون آن که ولتاژمنبع تغذیه را تغییر دهید , لامپ دیگری (2 L ) را با لامپ 1 L  به صورت متوالی وصل کنید و مقاومت لامپ 1  L  را در حالت روشن تعیین کنید.


پ) نتایج حاصل از مراحل الف و ب را با هم مقایسه و آن ها را تفسیر کنید.








برگ گزارش كار ازمايش شماره 4  


الف)مقاومت لامپ ها درحالت روشن (روش انجام کار و محاسبه)


ب)مقاومت لامپ    درحالت روشن (روش انجام کار و محاسبه)


پ)مقایسه وتفسیرنتایج مراحل (الف وب
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آزمایش شماره  :5 �

تاریخ آزمون : 1/5/1386�

مدت زمان : 30 دقیقه�

�







هشتمین دوره ی مسابقات آزمایشگاهی فیزیک


مرحله ی کشوری- خراسان  رضوی- تابستان 86


آزمایش شماره  :4 �

تاریخ آزمون :31/4/1386�

مدت زمان : 30 دقیقه�

�







با وسایل زیر :


1- عدسی دوکوژ با مقطع تخت				


2-  کولیس 


3- کاغذ میلی متری A4





آزمایشی را طراحی و اجرا کنید که توسط آن بتوان ضریب شکست عدسی  (n)  را تعیین کرد.





اطلاعات ضروری :


در صورت نیاز می توانید از شکل و رابطه زیر استفاده نمائید.





















































برگ گزارش کار آزمایش شماره 5   


                         


الف)طراحی آزمایش:


ب)روش انجام کار:


ج)محاسبات :











� EMBED Equation.3  ���





�





هشتمین دوره ی مسابقات آزمایشگاهی فیزیک


مرحله ی کشوری- خراسان  رضوی- تابستان 86


آزمایش شماره  :6 �

تاریخ آزمون : 1/5/1386�

مدت زمان : 30 دقیقه�

�







با وسایل زیر :


1- زنجیر			


2-  خط کش 


3- قطعه سنگ مسطح





آزمایشی را جهت اندازه گیری ضریب اصطکاک ایستایی زنجیر با قطعه سنگ(قطعه سنگ در حالت افقی قرار گیرد) طراحی و اجرا کنید.








برگ گزارش کار آزمایش شماره 6    


  الف)طراحی آزمایش:


ب)روش انجام کار:


ج)محاسبات                      





هشتمین دوره ی مسابقات آزمایشگاهی فیزیک


مرحله ی کشوری- خراسان  رضوی- تابستان 86


آزمایش شماره  :7 �

1/5/1386�

مدت زمان : 30 دقیقه�

�







با وسایل زیر :


1- مولد واندوگراف			


2-  گلوله ی قلاب دار 


3- نخ ابریشم مصنوعی


4- الکتروسکوپ


5- سیم رابط





آزمایشی را طراحی و اجرا کنید که توسط آن توزیع بار در سطح خارجی و داخلی رسانا را تحقیق کرد.


برگ گزارش کار آزمایش شماره 7  


         الف)طراحی واجرای آزمایش برای توزیع باردرسطح خارجی جسم رسانا


ب)طراحی واجرای آزمایش برای توزیع باردرسطح داخلی جسم رسانا                     
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هشتمین دوره ی مسابقات آزمایشگاهی فیزیک
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آزمایش شماره  :8 �

تاریخ آزمون : 1/5/1386�

مدت زمان : 30 دقیقه�

�







با وسایل زیر :


1- رشته سیم کروم نیکل						2- گیره سوسماری (2 عدد)	


3-  پایه A (2 عدد)						4- مولتی متر دیجیتال (2 عدد) 


5- منبع تغذیه DC						6- وزنه قلاب دار


7- متر فلزی							8- سیم رابط (6 عدد) 


آزمایش زیر را انجام دهید:


تذکر: در ابتدا , سیم را افقی فرض کنید و از اثر وزن وزنه چشم پوشی کنید.


الف) مقاومت سیم کروم نیکل را در حالت خاموش تعیین کنید.


ب) ولتاژ دستگاه را در محدوده ی 6 ولت تنظیم کنید .مقاومت سیم کروم نیکل را یک دقیقه پس از برقراری جریان بدست آورید.(� EMBED Equation.3  ���صریب دمایی مقاومت ویژه سیم کروم نیکل)


پ) ضریب انبساط طولی قطعه سیم کروم نیکل را تعیین کنید.





















































برگ گزارش کار آزمایش شماره 8


   الف)مقاومت قطعه سیم کروم نیکل درحالت خاموش (روش انجام کارومحاسبه )


ب)مقاومت قطعه سیم کروم نیکل درحالت عبورجریان (روش انجام کارومحاسبه)


پ)ضریب انبساط طولی قطعه سیم کروم نیکل (روش انجام کارومحاسبه ) 
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