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 ماده ماندن ثابت( = حالل در پذیری انحالل عدم) ماده و حالل بین جاذبه نیروی نبودن -3

 .است حالل در مواد حاللیت تفاوت اساس بر فیزیکی روش یک کروماتوگرافی، بنابراین

 

 

 

 

  

 بررسی اثر مویینگی در آب و جیوه هدف:

در این آزمایش به جای لوله مویین از دو سطح شیشه ای که فاصله آن ها در 

یک سمت بسیار کم و در سمت دیگر در حد میلیمتر است استفاده شده است. 

بعد از انجام آزمایش مشاهده می شود که در سمتی که فاصله شیشه ها کم 

ی رود. علت آن نیروهای دگر چسبی بین مولکول است مایع رنگی بیشتر باال م

های آب و شیشه است که این  نیرو می تواند جرم مشخصی آب را باال ببرد 

هرچه دیواره ها به هم نزدیک تر باشند باالرفتن آب هم بیشتر خواهد شد مانند 

 به تعادل می رسد. شکل بروبرو.این نیروها در نهایت با وزن ستون آب باال آمده برابر می شوند و مایع

 مراجعه شود. 11 پایه دهم صفحه 1برای توضیحات بیشتر به کتاب فیزیک 

 پاسخ پرسش:

درجیوه نیروی هم چسبی مولکولهای جیوه از 

نیروی دگرچسبی مولکول های آب و جیوه بیشتر 

بوده و بنابراین جیوه تمایل به چسبیدن به شیشه 

ه ندارد و به طرف داخل جیوه جمع می شود.ب

 همین خاطر جیوه سطح شیشه را تر نمی کند.
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 مشاهده وبررسی کشش سطحی آب و عوامل موثر برآن هدف:

شناورکردن گیره کاغذ به کمک انگشتان دست کارساده ای نیست زیرا زمانی که می خواهید این کاررا انجام 

دهید ابتدا انگشتان شما وارد آب شده و مولکول های سطح آب را که مانند پرده ای کنار هم قرار گرفته اند از 

آب خیلی بیشتر است بنابراین در آب  هم جدا می کند و چون چگالی فلزی که با آن گیره درست شده است از

فرومی رود.اگر اجسامی کوچک مانند سنجاق و یا گیره کاغذ را به آرامی روی سطح آب قرار دهیم به دلیل 

 نیروهای هم چسبی، مولکول های سطح آب می توانند نیروی وزن سنجاق یا گیره کاغذ را تحمل کنند. 

از مدتی )هرچه دمای آب باالتر باشد این زمان کمتر است.(  زمانی که مایع شستشو به آب اضافه شود بعد

نیروهای هم چسبی تا میزان قابل توجهی کاهش می یابدو دیگر کشش سطحی نمی تواند وزن گیره را تحمل 

 کند و گیره در آب فرو می رود.

آن ها شناور در آب جوش به دلیل افزایش انرژی درونی مولکول های آب و در نتیجه افزایش انرژی جنبشی 

مراجعه  11پایه دهم صفحه  1برای توضیحات بیشتر به کتاب فیزیک  کردن گیره روی آب مشکل تر می باشد.

 .شود

 پاسخ پرسش: 

در این آزمایش توری باید کامال 

حالت کشیده داشته باشد و برای 

وصل کردن توری به شیشه 

بهترین وسیله کش حلقه ای می 

بر کشش باشد. در این اینجا عالوه 

 سطحی آب ، فشار هوا هم موثر می باشد.
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اگر در این آزمایش به جای توری پارچه ای یک برگ کاغذ را روی لیوان پر از آب قرار داده و بعد در حالی که با 

کف دست کاغذ را نگه داشته ایم لیوان را با دست دیگر وارونه کنیم و بعد دستمان را از زیر برگه کاغذ برداریم 

که مانع ریختن آب می شود فشار هوای اطراف لیوان می باشد.اما در آزمایش با توری پارچه ای، منفذ ،عاملی 

های توری توسط مولکول های آب پوشیده می شود و سطح توری مانند سطحی بدون منفذ )صفحه کاغذ( مانع 

چوبی باریک را از  از خارج شدن آب می شود. می توانید برای جذاب تر شدن آزمایش تعدادی خالل دندان

 شبکه های توری به آرامی داخل لیوان کنید تا به سمت ته لیوان حرکت کند.

 

 

 مشاهده وبررسی فشار هوا  هدف:

آب جوش داخل بطری، هوای داخل بطری را گرم کرده  و دمای آن را باال می برد و در نتیجه منبسط می شود 

ای محبوس شروع به سرد شدن کرده و منقبض می شود. بعد از  خارج کردن آب داغ با بستن در بطری هو

انقباض هوای داخل بطری باعث کاهش فشار درون بطری می شود و فشار هوای بیرون باعث مچاله شدن بطری 

 می شود.این مچاله شدن تا همدما شدن هوای داخل بطری با هوای بیرون ادامه خواهد داشت.

 .مراجعه شود 11یه دهم صفحه پا 1برای توضیحات بیشتر به کتاب فیزیک 

 پاسخ پرسش:

با خارج کردن مقداری از هوای  -1

چسبیده فشار داخل نیم کره های به هم 

هوای داخل کم می شود و فشار هوای 

)فشار محیط( مانع از باز شدن بیرون 

 نیم کره از هم خواهد شد.
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انجام داد البته با این روش شاید جدا روش اول این است که به کمک دهان و مکیدن می توان این کار را  -2

کردن نیم کره ها از هم زیاد مشکل نباشد. روش دوم آغشته کردن یک پنبه به الکل و مشتعل کردن آن و قرار 

می باشد.با این کار فشار هوای داخل از فشار هوای بیرون اندن آن ها به هم چسبی و  دادن آن داخل نیم کره ها

 ه ها به هم چسبیده باقی می مانند.کمتر خواهد شد و نیم کر

توجه: نیم کره ها باید واشر مخصوص داشته باشند و در صورتی که آزمایش انجام نشد واشر را به کمک گریس و 

 یا روغن جامد چرب نمایید.

 

 

 

 

 

 مشاهده وبررسی شناوری و اثرچگالی بر آن  هدف:

های کاغذ و آب و هوای داخل آن یک جسم را تشکیل  درون نی مقداری آب و هوا وجود دارد. مجموعه نی، گیره

می دهد که چگالی مشخصی دارد در حالت عادی چگالی این جسمی کمی از آب کمتر است و به این دلیل 

 است که جسم در آب شناور است.

دیواره زمانی که بطری را فشار می دهیم طبق اصل پاسکال این فشار اضافه به کل مایع و اجسام داخل آن و 

ظرف منتقل می شود که باعث می شود هوای داخل نی متراکم شده و میزان آب جسم بیشتر شود و این عامل 

سبب می شود که چگالی جسم از چگالی آب بیشتر شده و جسم در آب فرو رود.با برداشتن فشار دوباره جسم به 

ایم شفاف می باشد با کمی دقت  حالت اول خود برگشته و به سطح آب می آید. چون نی که انتخاب کرده

 متراکم شدن هوا و بیشتر شدن آب داخل جسم به سادگی قابل مشاده می باشد.

 پاسخ پرسش:
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الف( اصل پاسکال : اگر فشار بر یک -1

مایع محصور تغییر کند این تغییر 

فشار  به تمامی قسمت های مایع و 

 دیواره ظرف وارد می شود.

ا قسمتی از یک جسم در شاره ای فرو رود، شاره نیرویی باالسو بر آن وارد می ب(اصل ارشمیدس: وقتی تمام ی

کند که با وزن شاره جابجا شده توسط جسم برابراست.به عنوان نتیجه این اصل می توان گفت اگر چگالی جسم 

اگر از چگالی شاره کمتر باشد جسم روی شاره شناور می شود و اگر برابر باشد، جسم غوطه ور می شود و 

چگالی جسم از چگالی شاره بیشتر باشد جسم ته نشین می شود.در مورد نی غواص بسته به فشاری که به دیواره 

 بطری وارد می شود هر سه حالت می تواند پیش بیاید. 

در زیردریایی مخازنی وجود دارد که زمانی که این مخازن از آب پر می شود چگالی زیر دریایی از چگالی آب  -2

می شود به زیر آب می رود و زمانی که آب داخل آن خالی شود و هوا داخل آن باشد به سطح آب می بیشتر 

 آید.

 

 

 

 مشاهده وبررسی شناوری  هدف:

پایه دهم فعالیتی آورده شده است که در زیر آن را مشاهده می کنید.هدف از  1کتاب فیزیک  13درصفحه 

است که نشان دهیم در بسیار از موارد به سادگی می توان برای آوردن این آزمایش در کتاب آزمایشگاه این 

پرسش ها و مسایلی که به صورت تئوری مطرح می شود آزمایش طراحی کرد و با تجربه و آزمایش به نتیجه و یا 

 جواب آن پی برد.

 میزان فرورفتگی در آب بیشتر است. 2بعد از انجام این آزمایش مشاهده می شود که در حالت 

 ته اثبات همین مطلب را در زیر به کمک اصل ارشمیدس نشان خواهیم داد.الب
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 پایه دهم 1کتاب فیزیک  13فعالیت صفحه 
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 جواب ها:

   2.000mm+0.370mm+0.004mm الف(

2.374mm±0.005mm        

 20.500mm+0.260mm+0.000mm ب(

20.760mm±0.005mm         

 

 

 

 

 اندازه گیری چگالی مواد گوناگون  هدف:

توضیح پایه دهم در فصل اول  1با توجه به این که این مبحث در دوره متوسطه اول هم وجود دارد و در فیزیک 

 داده شده است در اینجا فقط یک نمونه ساختن مایع ها مختلف مخلوط نشدنی را با شکل توضیح می دهیم.
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 پاسخ پرسش و فعالیت های تكمیلی:

باید مایع مناسبی پیدا کنیم که جسم ما در آن حل نشود.و به کمک استوانه مدرج و این مایع حجم آن را  -1

د در نفت حل نمی شود.به کمک ترازو جرم را اندازه گیری کرده و درنهایت اندازه گیری کنیم مثال حبه قن

 چگالی را محاسبه می کنیم.

 به دو روش می توان این کار را انجام داد -2

الف( اگر چگالی آن را داشته با شیم با اندازه گیری جرم آن و استفاده از رابطه چگالی می توان حجم آن را 

 بدست بیاوریم

جسمی با چگالی زیاد به قطعه چوب و یا یونولیت به گونه ای که کامل در آب قرار گیرد می توانیم  ب( با بستن

 این کاررا انجام دهیم.

 

 اندازه گیری نیروی شناوری وارد بر یک جسم-بررسی تجربی اصل ارشمیدس اهداف:

نیرویی باال سو بر آن وارد می طبق اصل ارشمیدس وقتی تمام یا قسمتی از یک جسم در شاره ای فرو رود، شاره 

 کند که با وزن شاره ی جابجا شده توسط جسم برابر است.

 پایه دهم مراجعه نمایید.  1کتاب فیزیک   13و  12برای توضیحات بیشتر به فصل سوم صفحه های  




