
 

 

  گيري چگالي ماسه اندازه

  :وسايل آزمايش

 آب   ترازو   ي مدرج استوانه            ي خشك ماسه

  :شرح آزمايش

گيري جرم و حجم  خطاي اندازه. ي خشك را با وسايلي كه در اختيار داريد، اندازه بگيريد جرم و حجم ماسه - 1
 .را نيز ذكر كنيد

 .دست آوريد هاي زير به ساس رابطهگيري آن را بر ا ي خشك و خطاي اندازه چگالي ماسه - 2
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دقت  حجم آب را به). mL 200حدود (مقداري آب درون آن بريزيد . ي مدرج را كامالً خالي كنيد استوانه - 3
 .اندازه بگيريد و يادداشت كنيد

 .كنيم قائم به آن نگاه مي دانيد كه براي خواندن سطح مايع، مي •

سپس . نشين شود ماسه را به آب اضافه كرده و كمي صبر كنيد تا ته - 4
 .حجم مخلوط ماسه و آب را اندازه بگيريد و يادداشت كنيد

علت چيست؟ حجم واقعي ذرات ماسه . باشد ي آنها مي هاي جداگانه حجم ماسه و آب با هم كمتر از حجم - 5
 چقدر است؟

 .باشد، حساب كنيد هاي آن هوا وجود نداشته گيريِ آن را در صورتي كه بين ذره چگالي ماسه و خطاي اندازه - 6

چگالي شيشه در . شوند بر اثر اين عمل ذرات در هم ذوب مي. شود شيشه با حرارت دادن ماسه ساخته مي - 7

3cmحدود 
gr / ايد،  دست آورده ايجي كه در اين آزمايش بهتوانيد اين اطالعات را به نت آيا مي. است 52

  ربط دهيد؟

m∆ :گيري جرم خطا در اندازه  

V∆ :گيري حجم خطا در اندازه  



 

 

  

  ها تحرك مولكول

  :وسايل آزمايش

 رنگ گواش    آب سرد و آب گرم    دو عدد بشر

  :شرح آزمايش

بعد در هر كدام از . كنيم تا آب آرام شود كمي صبر مي. كنيم يك بشر را از آب سرد و بشر ديگر را از آب گرم پر مي

كنيم و رنگ آنها را با هم  بار بشرها را مشاهده مي هر چند دقيقه يك. ريزيم ي يكسانِ رنگ گواش مي بشرها دو قطره

  .نماييم مقايسه مي

  :ها پرسش

  .علت پخش شدن رنگ را در بشرها از ديدگاه مولكولي توضيح دهيد .1

  كند؟ شر آب سرد رنگ را در خود پخش ميچرا بشر آب گرم زودتر از ب .2



 

 

  

  سرد شدن شمع

  :وسايل آزمايش

 ي لوله دستگيره    چراغ الكلي    لوله آزمايش    پارافين

 :شرح آزمايش

  

شما احتماالً سرد شدنِ پارافين ذوب شده را پيش از اين . سنجد ي شما را مي اين آزمايش قدرت مشاهده
  !ولي اين بار بايد كامالً با دقت به آن نگاه كنيد. ايد ديده

 
  .ي آزمايش قرار دهيد را در لولهمقداري پارافين 

 .چراغ الكلي را روشن كنيد و لوله را به آرامي حرارت دهيد - 1

 .در غير اين صورت ممكن است لوله بشكند. سعي كنيد حرارت شعله به طور يكنواخت به لوله برسد •

با دقت به . حال اجازه دهيد تا پارافين به آرامي سرد شود. لوله را آنقدر حرارت دهيد تا پارافين ذوب شود - 2
  .رسد يادداشت كنيد آن نگاه كنيد و هر اتفاقي را كه جالب به نظر مي

رافين پا) هاي مولكول(براي اين كار بايد به ذرات . ايد توضيح دهيد سعي كنيد كه تمام چيزهايي را كه ديده - 3
  .فكر كنيد



 

 

  

  نيروي كشش سطحي آب

  :وسايل آزمايش

 شويي مايع ظرف    آب    سيم مسي    ظرف پالستيكي

  :شرح آزمايش

در حالي كه سطح حلقه . آن را در ظرف آب فرو ببريد. بسازيد cm 4با سيم يك حلقه به قطر تقريبي  - 1
  .رح دهيدهاي خود را به دقت ش مشاهده. كامالً افقي است، حلقه را به آرامي از سطح آب خارج كنيد

اين بار نيز . بسازيد و كارهاي قسمت قبل را تكرار كنيد cm 2اين بار با سيم يك حلقه به قطر  - 2
تغيير شعاع حلقه چه تأثيري بر مشاهده هاي شما در قسمت قبل . هاي خود را شرح دهيد مشاهده

 گذارد؟ مي

چه تغييري . را تكرار كنيد 2و  1مراحل . شويي بريزيد و هم بزنيد در ظرف آب چند قطره مايع ظرف - 3
 گذارد؟ شويي چه تأثيري بر آب مي شود؟ مايع ظرف مشاهده مي

  هاي شما چيست؟ اثرِ نامنظم كردن شكل حلقه بر مشاهده - 4



 

 

  تر اسباب بازي تي

هاي  مثالً واكنش. ي اجسام به طور طبيعي ميل دارند كه سطح انرژي خود را به كمترين مقدار ممكن برسانند همه
  .روند كه با كاهش سطح انرژي همراه باشد شيميايي اغلب در جهتي پيش مي

ي  تفاع از سطح زمين رابطهبراي جسمي هم كه در نزديكي سطح زمين قرار دارد، انرژي پتانسيل گرانشي با ار
mghU(مستقيم دارد    .استارتفاع كاهش  انرژي مستلزمبنابراين كاهش ). =

تر طوري طراحي شده است كه در حالت تعادل، كمترين مقدار  اسباب بازي تي
به هر سمتي كه آن را منحرف كنيم، انرژي پتانسيلِ آن . انرژي پتانسيل را دارد

بنابراين ). اين به خاطر شكل هندسيِ خاصِ آن است(شود  حالت تعادل ميبيش از 
تر همين  دليل پايداري عجيب تي. گردد پس از هر انحراف، به جاي اولش برمي

  .است
واضح است . ي انحراف به شكل زير است تر بر حسب زاويه نمودار انرژي پتانسيل تي

 .است θ=0كه كمترين مقدار انرژي مربوط به 

             
 

هاي دو طرف آن متمركز  بيشتر جرمِ اين اسباب بازي در وزنه: توان توضيح داد اين پديده را به روش ديگري نيز مي
اي بين دو وزنه  تر در نقطه جرم تي براين مركزبنا. ها ناچيز است ها در مقايسه با جرم وزنه است، يعني جرم ميله شده

  .)لزومي ندارد كه مركز جرم روي جسم باشد. (قرار دارد
ي اثر نيروي وزن است، مطابق شكل ديده  از آنجا كه مركز جرم، نقطه

تر را هميشه به حالت تعادل  گاه، تي شود كه مجموع نيروهاي وزن و تكيه مي
  .گردانند باز مي

θ

θ  0=θ ي  ي زاويه تر در حال انحراف به اندازه تي
θ

U

  ي انحراف نمودار انرژي پتانسيل بر حسب زاويه

  تعادل تر در حالت تي

 مركز جرم

 گاه تكيه



 

 

  

  محافظت در برابر سرما

  :وسايل آزمايش

 آب داغ  ها پايه براي نگه داشتن لوله  )تا 2(دماسنج   )تا 7حداقل (ي آزمايش  لوله

  :شرح آزمايش

شوند تا خود را گرم  كنند، اغلب به دور هم جمع مي هايي كه در مناطق بسيار سرد قطب جنوب زندگي مي پنگوئن

هاي آزمايش استفاده  ها از لوله به جاي پنگوئن. سازي كنيم پديده را شبيه خواهيم اين در اينجا مي. نگه دارند

  .ايم كنيم كه داخل آنها آب گرم ريخته مي

دهيم تا با هم در تماس  كنار هم قرار مي -به جز يكي–ها را  ي لوله همه

  .داريم ي باقيمانده را تنها نگه مي يك لوله. باشند

هاي  ي تنها و يكي از لوله پس از گذشت مدت زمان معيني، دماي لوله

  .كنيم وسطي را اندازه گرفته و با هم مقايسه مي

  :ها پرسش

هاي به هم چسبيده خنك شود؟ به هم چسبيده  ي تنها زودتر از لوله شود كه لوله چه عواملي سبب مي - 1

 كند؟ ها چگونه انتقال گرما را كند مي بودن لوله

مثالً رنگ پوست يا (هايي براي فرار از سرما دارند؟  ها عالوه بر جمع شدن به دور يكديگر چه راه نپنگوئ - 2

 ...)چرب بودن پرها يا 



 

 

  

  رسانايي گرمايي جامدات

  :وسايل آزمايش

 كبريت  موم  چراغ شعله  دستگيره  )…مس، آهن، آلومنيم، (هاي مختلف  چند ميله از جنس

  :شرح آزمايش

حال . ي موم، چوب كبريتي بچسبانيد ها به وسيله به سمت ديگرِ هر كدام از ميله. ها را روي دستگيره قرار دهيد ميله
  .ها برسد ي قرار دهيد، به طوري كه حرارت شعله به طور يكسان به ميلهدستگيره را روي چراغ الكل

  هاي جدول زير وجود دارد؟ هاي شما و داده چه ارتباطي بين مشاهده. كنيد، توضيح دهيد آنچه را كه مشاهده مي
  

 Co0رسانندگي گرمايي مواد در 

 ماده
رسانندگي گرمايي 

Km
W

.
 

 238 آلومنيم

 120 برنج

 400 مس

 418 نقره

  82  آهن

  0/1  )پيركس(شيشه 

  35  سرب

 

  :نكته

كار  طور يكسان چسبانده شوند، زيرا مقدار مومي كه براي چسباندن به ها بايد به ي چوب كبريت در اين آزمايش همه
  .گذارد ها كامالً تأثير مي كبريت رود، در زمانِ افتادن چوب مي



 

 

  

  گيري چگالي يك جسم اندازه

  :وسايل آزمايش

 وزنه    نخ    ي مدرج استوانه    نيروسنج

  :شرح آزمايش

. ي مدرج اندازه بگيريد ي تغيير ارتفاع آب در استوانه جسم را از نخ آويزان كنيد و حجم آن را با محاسبه - 1

 .گيري حجم را ذكر كنيد خطاي اندازه

 .كنيم م به آن نگاه ميدانيد كه براي خواندن سطح مايع، قائ مي •

. وزن جسم را با نيروسنج اندازه بگيريد و از روي آن جرم جسم را پيدا كنيد - 2

)289
s

mg /=.(  

 .دست آوريد هاي زير به گيري آن را بر اساس رابطه چگالي جسم و خطاي اندازه - 3
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 .ور است، اندازه بگيريد وزن جسم را در حالي كه كامالً در آب غوطه - 4

 .دست آوريد به) قانون ارشميدس(ي زير  چگالي آب را از رابطه - 5

 

توانيد دقت آزمايش را  چگونه مي. شوند، ذكر كنيد تمام عللي را كه باعث ايجاد خطا در اين آزمايش مي - 6

  افزايش دهيد؟

m∆ :گيري جرم خطا در اندازه  

V∆ :گيري حجم خطا در اندازه  

 اختالف وزن جسم در آب و هوا =حجم جسم  ×چگالي آب 



 

 

  

  اي ي شيشه تيغه

  :وسايل آزمايش

 گرد سنجاق ته      فوم    كاغذ سفيد       كش خط        كوليس         اي ي شيشه تيغه

  :شرح آزمايش

  .اي را روي كاغذ بگذاريد و با يك مداد نوك تيز دور آن را خط بكشيد ي شيشه تيغه - 1

از طرف ديگر به تيغه نگاه . را مطابق شكل در يك طرف تيغه روي كاغذ فرو كنيد 2Aو  1Aهاي  سنجاق - 2

  .را طوري روي كاغذ فرو كنيد كه هر چهار سنجاق را در يك امتداد ببينيد 4Aو  3Aهاي  كنيد و سنجاق

كش اندازه  را از راستاي اوليه با خط) x(خطوط را امتداد دهيد و ميزان انحراف پرتو ورودي . تيغه را برداريد - 3

دست  اي را به ي شيشه ي زير ضريب شكست تيغه سپس از رابطه. بگيريد

.آوريد
xie

ixexei
n

−
−+=
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SinSin 222

 

  .و خطاي آن را پيدا كنيد nنگين آزمايش را با زاويه هاي گوناگون به تعداد مناسب تكرار كنيد و ميا - 4
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  ي مايعات گوناگون ي ظرفيت گرمايي ويژه مقايسه

  :وسايل آزمايش

  )ها هر كدام به تعداد مايع(  بشر و دماسنج      توري نسوز   پايه  سه    چراغ الكلي

 ترازو          )هاي متفاوت با غلظت(آب نمك              روغن    آب

  :شرح آزمايش

دهيم و زير آنها  پايه قرار مي سپس بشرها را روي سه. ريزيم ها ميها جرم يكساني را در بشر از هر كدام از مايع

هاي زمانيِ يكسان، دماي  در فاصله. گذاريم در هركدام از بشرها يك دماسنج مي. كنيم روشن مي يكسانهاي  چراغ

اين كارها بهتر است (كنيم  در آخر نمودار دما بر حسب زمان را رسم مي. كنيم شرها را خوانده و در جدول ثبت ميب

  ).روي تخته انجام شود

چون اين ماده «گوييم  يعني مي. كنيم ي مايعات را با هم مقايسه مي با استفاده از اين اطالعات، ظرفيت گرمايي ويژه

  .»ي آن بيشتر است ظرفيت گرمايي ويژهدمايش كمتر باال رفته، پس 

  :پرسش

  كنند، كدامند؟ عواملي كه در اين آزمايش خطا ايجاد مي - 1

ي مايعات را به طور كمي  چه تغييراتي بايد در اين آزمايش بدهيم تا با آن بتوانيم ظرفيت گرمايي ويژه - 2

  تعيين كنيم؟



 

 

  

  ي آب قطره

  :وسايل آزمايش

 پالستيك شفاف يا الم    آب    كاغذ سفيد

  :شرح آزمايش

ي  تيغه را در فاصله. ي آب روي آن بچكانيد ي شفاف را برداريد و در حالي كه كامالً خشك است، يك قطره صفحه

  .نيم يا يك سانتيمتر از كاغذ سفيد قرار دهيد و بگذاريد نور چراغ از باال به آن بتابد

  .دقت بنويسيد و آنها را توجيه كنيد هاي خود را به بينيد؟ مشاهده چه مي كاغذ سفيدروي 

cm 0/15/0 −



 

 

  

  كوليس

  :وسايل آزمايش

 اي ي شيشه تيغه    ي آزمايش لوله    تعدادي وزنه    كوليس

  :شرح آزمايش

 .كنيم كش استفاده مي گيري قطر خارجي يا طول، قطر داخلي يا عمق با دقتي بيشتر از خط از كوليس براي اندازه

 

اي خواندن، نخست جزء بر. ي متحرك درست شده است كش مدرج و يك ورنيه كوليس از تركيب يك خط
). يعني عددي كه صفر ورنيه در مقابل آن قرار دارد و يا از آن گذشته است(خوانيم  كش مي ميليمتري را از روي خط

كنيم كه درست برابر يكي  اي از ورنيه را پيدا مي براي خواندن جزء كسري، درجه
  .كش باشد از درجات خط

 18ي  گذشته است و درجه cm /92 مثالً در شكل مقابل صفرِ ورنيه از مقابل
پس طول مورد نظر برابر با . كش منطبق شده است ورنيه با يكي از درجات خط

cm /9182 است.  
ي كوليسي كه در اختيار داريد چه طولي به چند  هاي كوليس را به هم بچسبانيد و ببينيد روي ورنيه تيغه - 1

هاي  هاي ورنيه چقدر از درجه قسمت تقسيم شده است؟ به اين ترتيب محاسبه كنيد كه هر يك از درجه
ايد با  ت آوردهدس عددي را كه به. كند كش كوچكتر است؟ اين اختالف، دقت كوليس را مشخص مي خط

 .است مقايسه كنيد ي كوليس حك شده دقتي كه روي بدنه

  ي صفر دارد يا نه؟ ببينيد كوليس شما خطاي نقطه - 2
 .دست آوريد ابعاد اجسامي را كه روي ميز قرار داده شده، به - 3

  .ي روي ميز را پيدا كنيد قطر و عمق لوله - 4

0  10  20  

٤  ٣  

  كش خط

  ورنيه

  اندازه گيري قطر داخلي

اندازه گيري 
  قطر خارجي

  اندازه گيري عمق



 

 

  

  بعد فراكتالي

  :وسايل آزمايش

  كاغذهاي نمودار    كش خط  آب    به مقدار كافي A4كاغذ 

  :شرح آزمايش

طور  اگر آن را به. را در نظر بگيريد Sكاغذي به سطح 

يكنواخت مچاله كنيم و به صورت تقريباً كروي 

را نسبت دهيم  Rتوانيم به آن شعاع  درآوريم، مي

 ).1شكل (

اين كار را  S هاي مختلف براي مساحت - 1

. ثبت كنيد Sرا برحسب  Rانجام دهيد و 

در هر سه  Sرا برحسب  Rسپس نمودار 

لگاريتمي و  ميليمتري، تمام(نمودار 

  .دست آوريد به Rرا با  Sي  رسم كنيد و رابطه) لگاريتمي نيم

را براي حالتي كه كاغذ مچاله شده كامالً خيس خورده باشد تكرار كنيد و باز هم با رسم نمودار،  1قسمت  - 2

 .دست آوريد به Rرا با  Sي  رابطه

  .ي نكات آزمايش و عوامل خطا را ذكر كنيد و خطاها را نيز محاسبه كنيد همه •

  كنيم مچاله مي
S 

R  

  پارامترهاي مربوط به كاغذ: 1شكل



 

 

  

  ريزسنج

  :وسايل آزمايش

 سيم مسي    هاي مختلف ساچمه به اندازه    ريزسنج

  :شرح آزمايش

 .كنيم هاي كوچك با دقت بسيار زياد استفاده مي ها يا طول گيري قطر سيم از ريزسنج براي اندازه

 

را آنقدر  پيچ هرزگرددهيم و  ي متحرك قرار مي گيري ضخامت يك جسم، آن را بين سندان و ميله براي اندازه
تواند جسم را بين ميله  پيچ هرزگرد فقط تا ميزان مشخصي مي. پيچانيم تا جسم بين سندان و ميله محكم شود مي

  .گيري ندارد پس از اين مقدار، چرخاندن آن تأثيري بر اندازه. و سندان فشار دهد
ي صفرِ پوسته در مقابل  اگر درجه. شود است، بر حسب ميليمتر خوانده مي مقداري كه استوانه از پوسته خارج شده

كه هر كدام برابر  –هاي پوسته را  ي ميليمتري نباشد، درجه درجه
100
هاي ميليمتري  با تقسيم –ميليمتر است  1

  .كنيم جمع مي
چون . دهد ميليمتر را نشان مي 5/5ي ميليمتري بيشتر از  رو درجه مثالً در شكل روبه

شود و مقدار  به آن اضافه مي 28/0روي خط تقسيم قرار دارد،  پوسته روبه 28ي  درجه
  .ميليمتر خواهد بود 78/5گيري شده  اندازه
ا خطاي با پيچ هرزگرد ميله را به سندان بچسبانيد و ببينيد كه ريزسنج شم - 1

ي صفر دارد يا نه؟ در صورت داشتنِ خطا، مقدار آن را در  نقطه
 .هاي بعدي منظور كنيد گيري اندازه

  دقت ريزسنجي كه در اختيار داريد چقدر است؟ - 2
 .ها و ساير وسايلي را كه در اختيار داريد، تعيين كنيد ها، ساچمه قطر سيم - 3

  .ضخامت ورق كاغذ خود را پيدا كنيد - 4

٥  ٠  
٢٥  

٣٠  

  سندان

  ركاب

  ي متحرك ميله

  مدرج استوانه
  پوسته

  پيچ هرزگرد



 

 

  

  ي شناور نوسان لوله

  :وسايل آزمايش

 سنج زمان ظرف حاوي مايع ي آزمايش لوله تعدادي ساچمه

      كاغذ نمودار  كوليس

  :شرح آزمايش

اگر . ماند ي آزمايش تعدادي ساچمه بريزيم و آن را روي آب شناور كنيم، به حال عمودي باقي مي اگر در يك لوله

ي نوسان لوله در اين حالت از  دوره. كند سپس رها كنيم، شروع به نوسان ميلوله را كمي باال يا پايين بياوريم و 

  :آيد دست مي ي زير به رابطه

  

  

Ag

nmM
T

ρ
π += 2

  

  

  

  

  .ي نوسان ندارد ها تأثيري بر مقدار دوره ميزان انحراف اوليه و نيز ميرا شدن نوسان

  

براي اين كار . ها تحقيق كنيد ها بستگي زمان يك نوسان را با تعداد ساچمه با تغيير تعداد ساچمه - 1

ها را در  گيري نتايج اندازه. گيري را براي پنج مقدار مختلف و براي هر مقدار حداقل سه بار انجام دهيد اندازه

  .يك جدول ثبت كنيد

  .رسم كنيد و از آن جرم لوله و جرم هر ساچمه را پيدا كنيد nرا بر حسب  2Tنمودار  - 2

M :ي آزمايش جرم لوله  

n :ها تعداد ساچمه  

m :جرم هر ساچمه  

ρρρρ :چگالي مايع  

g : 2(شتاب گرانشيs
m / 89( 

A :سطح مقطع استوانه  



 

 

  

  گيري زمان اندازه

  :وسايل آزمايش

 وزنه    نخ    كش خط  سنج زمان  پايه و ميله و گيره

  :شرح آزمايش

بيست ضربان . ضربان قلب خود را ده بار اندازه بگيريد 20سنجي كه در اختيار داريد، مدت زمان  با زمان - 1

  كشد؟ مدت طول مي چه

است، براي  گاه آويخته شده يسماني از تكيهي ر وسيله براي يك آونگ ساده كه تشكيل شده از جرمي كه به

اين ) l(و طول آونگ ) T(، ميان زمان يك نوسان كامل )ي انحراف كمتر از پنج درجه زاويه(هاي كوچك  نوسان

رابطه برقرار است،
g

l
T   .شدت ميدان جاذبه در سطح زمين است gكه  =

براي اين كار . با تغيير طول ريسمان بستگي زمان يك نوسانِ كامل با طول آونگ را تحقيق كنيد - 2

جدولي مانند زير در . گيري را براي پنج طول مختلف و براي هر طول حداقل سه بار انجام دهيد اندازه

  .گزارش كار خود رسم كرده و آن را كامل كنيد

 L رديف
(cm) 

T (s) 
2

24

T

l
g

π= 
110T 210T 310T T T∆ 

        

  .گيريِ آن را نيز ذكر كنيد دست آوريد و خطاي اندازه را از جدول به gميانگين  - 3



 

 

  

  دار حركت روي سطح شيب

  :وسايل آزمايش

  متر نواري    كش خط  سنج زمان    ي فلزي ساچمه  ي پرده ميله

  :شرح آزمايش

طور كه  همان. دار با شتابِ ثابت است دار مثالي از يك حركت شتاب ي فلزي روي سطح شيب حركت يك گلوله

است، به صورت زير  تاب ثابت حركت كردهي ميان مكان و زمانِ يك جسم كه از حال سكون با ش دانيم، رابطه مي

  :باشد مي

2

2

1
atx = 

2بنابراين اگر شتاب ثابت باشد، مقدار 

2

t

x
a   .براي يك متحرك همواره ثابت است =

مانعِ . گذاري كنيد سانتيمتري عالمت 20هاي  دار بسازيد و آن را در فاصله ي پرده يك سطح شيب با ميله - 1

حال ساچمه را از باالي ميله رها كنيد و در اين لحظه . ها محكم كنيد زي را روي يكي از عالمتفل

داريد،  كش را برمي اي كه خط كشي قرار دهيد و لحظه طتوانيد جلوي گلوله خ مي(كار اندازيد  سنج را به زمان

سنج را متوقف كرده و زمان  به محض شنيدن صداي برخورد گلوله با مانع، زمان). كار اندازيد سنج را به زمان

  .حركت را بخوانيد

 .بار تكرار كنيد و نتايج را در جدولي مانند زير وارد كنيد كارهاي قسمت قبل را براي هر طول سه - 2

 x رديف
t 

2

2

t

x
a = 

1t 2t 3t t t∆ 

                

  .ي شيب اين نمودار توضيح دهيد وم شتاب دربارهبا توجه به مفه. را رسم كنيد tبرحسب  xنمودار  - 3

  .دست آوريد و خطاي آن را نيز ذكر كنيد را از جدول به aميانگينِ  - 4



 

 

  

  كشيدگي فنر

  :وسايل آزمايش

 هاي مختلف وزنه در وزن    فنر    كش خط  پايه و ميله و گيره

  :شرح آزمايش

  .فنر را از گيره بياويزيد و طول آن را اندازه بگيريد - 1

فنر به حال سكون درآمد، طول فنر -هاي مختلف را به انتهاي فنر آويخته و پس از آن كه دستگاه وزنه وزنه - 2

جدول زير را با استفاده از . ها بيشتر شود گيري ها را با هم تركيب كنيد تا تعداد اندازه وزنه. را اندازه بگيريد

 .هاي آزمايش كامل كنيد داده

 x) متر(تغيير طول فنر   )متر(طول فنر با وزنه   )نيوتن(وزن وزنه  رديف
x

W
 

          

(ميانگين ستون آخرِ جدول  - 3
x

W (شكل زير گزارش كنيد ثابت فنر را به. را پيدا كنيد:  

      K =ميانگين  ±خطا 

    
  خطا= 

  ترين مقدار ترين و بزرگ اختالف بين كوچك

 ها گيري تعداد اندازه



 

 

  آب جوش

  توري فلزي

  هاي يخ تكه

  

  رسانايي گرمايي آب

  :وسايل آزمايش

   چراغ الكلي   ) يا يك تكه مفتولِ مچاله شده(ي توري فلز)   با دستگيره(ي آزمايش  ي يخ     لوله قطعه
 ظرف آب  

  :شرح آزمايش

. ي آزمايش قرار دهيد يخي را درون يك لوله قطعه - 1
روي يخ را با توري فلزي بپوشانيد تا يخ در ته لوله 

  .باقي بماند
 .لوله را از آب سرد پر كنيد - 2

 .سر لوله را مطابق شكل گرم كنيد - 3

 .كنيد به بحث بگذاريد آن چه را كه مشاهده مي - 4

  
 

  .»آب رساناي خوبي براي گرما نيست«د؛ يعني در هنگام انجام اين آزمايش روي هدف آن بايد تأكيد شو •



 

 

  

  گيري زمانِ واكنش اندازه

  :وسايل آزمايش

 سنج زمان    كش خط

  :شرح آزمايش

هنگامي كه دوست شما . كش را بين انگشتان شما نگه دارد و سپس رها كند از دوست خود بخواهيد كه خط

مدت  در اين). ناميم اين مدت را زمانِ واكنش مي(كشد تا شما آن را بگيريد  كند، كمي طول مي كش را رها مي خط

 .كش اندازه بگيريد هاي روي خط بندي ي درجه وسيله توانيد به اين مقدار را مي. كند كش مقداري سقوط مي خط

 .كش را رها كند كه نتوانيد زمان افتادنِ آن را حدس بزنيد دوست شما بايد طوري خط •

 
اين (رش كار خود بنويسيد كش را هربار در گزا بار تكرار كنيد و مسافت سقوط خط 7كارهاي باال را حداقل  - 1

  ).دهيم نشان مي dمسافت را با 

 .و خطاي آن را حساب كنيد dميانگين  - 2

 
 
 
، شتاب گرانش زمين )t(ي ميان زمان واكنش  كش سقوط آزاد است، رابطه با توجه به اينكه حركت خط - 3

)g ( وd 2:به اين صورت است

2
1

gtd = .t دست آوريد را از اين معادله به. 

 .ي زير پيدا كنيد ي قبل و نيز رابطه گيريِ آن را با توجه به رابطه زمان واكنش و خطاي اندازه - 4

205089
s

mg )//( ±=  3

22

22 g

gd

gd

d
t

)()( ∆+∆=∆
  

  ترين مقدار ترين و بزرگ اختالف بين كوچك

 ها گيري تعداد اندازه
=∆d
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