
 

 کنید اختراع خودتان (1

که  داد کامال تصادفی منبعی بسیار ارزشمند و نادر هستند. یک وسیله ی مکانیکی برای تولید عدد تصادفی طراحی، ساخته و تست کنید. تحلیل کنیاعد

 بودن عدد تولید شده تا چه گستره ای قابل اطمینان است.

 

 جامانده آونگ (2

روی افقی شااروب به چرخم می کند، تحت شاارای  آونگی شااامل یک ریساامان محکی و یک وزنه اساات. هنگامی که تکیه گاه آونم حو  مساایر دای

 ای می کند که می تواند شعاب کمتری داشته باشد. این حرکت و خطوط سیر پایای وزنه را بررسی کنید.

 

 صوتی عدسی (3

واج معدساای های فرنل با حلقه های هی مرکب به طور گسااترده ای در کاربردهای نوری اسااتیاده می شااود، اگرچه قانون ماااابمی برای متمرکب کردن ا

 سی کنید.راستیاده قرار گیرد. یک عدسی صوتی طراحی و تولید کرده و ویژگی های آن، مانند میبان تقویت، را به عنوان تابعی از متغیرهای مربوطه بر

 



 شیطونک (4

صی حتی می تواند به  شرای  خا شروب به جمیدن می کند و تحت  صیحه پرتاب کنید. توپ  ضای بین دو  سانی باال را داخل ف ا یک توپ با قابلیت ک

 سمت شما پس بجمد. حرکت توپ و متغیرهایی که روی حرکت تاثیرگذار هستند، شامل جمت گیری صیحات، را بررسی کنید.

 

 آبگریز فرا آب (5

سطح  روی یک ظرف حاوی آب صابون را روی یک بلندگو یا لرزاننده دیگری قرار دهید. وقتی که ]آب[ نوسان می کند، می شود قطرات کوچک را

 آن برای مدت زمان طوالنی نگاه داشت. این پدیده را توضیح داده و بررسی کنید

 

 ( النه زنبور الکتریکی6

سی صیحه بریبید. اگر مقدار ثابتی اختالف پتان صیحه فلبی افقی قرار دهید. مقداری روغن روی  صورت عمودی باالی یک  سوزن فوالدی را به   لیک 

 می شود. این پدیده را توضیح داده و بررسی کنید. باال بین سوزن و صیحه برقرار کنید، ساختاری سلولی روی سطح مایع ظاهر

 



 داغ آب فواره (7

( را تا مقداری با آب داغ پر کنید. قسمت فوقانی پیپت را با انگات شست بپوشانید. نوک ]پیپت[ را به سمت باال برگردانده و Mohrیک پیپت مدرج )

ه بیاترین بفواره ای که از نوک خارج می شود را مااهده کنید. متغیرهایی که ارتیاب فواره را توصیف می کنند، بررسی کرده و آنما را برای دستیابی و 

 ارتیاب بمینه کنید.
 

 مغناطیسی قطار (8

شده اند. صل  ستوانه ای کوچک مت سر یک باطری ا سی پیچ سیی یک داخل وقتی "قطار" این قرص های آهنربایی به دو   که ای ونهگ به گیرد قرار م

سرعت و قدرت قطار راآ ضیح داده و تاثیر متغیرهای مربوطه به  شروب به حرکت می کند. این پدیده را تو شند،  سیی پیچ در تماس با سی ب هنرباها با  رر

 کنید.
 

 آبی امواج (9

ستوانه د سد آب از ا سامد و/یا دامنه ی القا تغییر می کند، به نظر می ر سان کننده، موجی آبی تولید کنید. وقتی ب ستوانه افقی نو شود یا به وبا یک ا ر می 

 آن نبدیک می شود. این پدیده را بررسی کنید.

 

 نور های حلقه (10

شکل را ااهده کرد ) شود، اطراف جت می توان حلقه های نور را م شن  سطح رها کنید. اگر نقطه تماس با باریکه لیبر رو  یک جت مایع را روی یک 

 .کنید تعیین سیستی کل در مربوطه متغیرهای به را آنما وابستگی چگونگی سی کنید و برر



 

 

 دیسک روی غلتیدن (11

ک شیئ غلطان سبک )مانند یک حلقه، یک دیسک یا یک کره( را روی یک دیسک چرخان افقی قرار دهید، ممکن است بدون پرتاب شدن به اگر ی

 بیرون دیسک، شروب به حرکت کند. توضیح دهید که چگونه حاالت مختلف حرکت به متغیرهای مریوطه وابسته است.

 

. 

 پاو واندر روش (12

سانایی یک ماده را، تا وقتی نمونه یک لبه دارد )بدون حیره(،  ست که ر شده ا شکل نمونه اندازه گیری کرد. این روش تا چه ثابت  ستقل از  می توان م

 استیاده قرار گیرد؟ چنین سنجای را اگر نمونه دارای حیره باشد بررسی کرده و توضیح دهید.

 

 کاغذی گیره (13
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اار دهید. کتا شته و همبمان چند برگ آن را الی برگ های دیگری قرار دهید. دو کتاب را به یکدیگر ف اابه با جلد کاغذی را بردا ها را  بدو کتاب م

 و سعی کنید آنما را از هی جدا کنید. متغیرهایی که محدودیت هایی روی توانایی جدا کردن کتاب ها می گذارند، را بررسی کنید.

 

 حساس ی شعله (14

 5جریانی از یک گاز اشااتعا  پذیر )مانند پروپان( از یک ناز  نازک به صااورت عمودی بیرون می زند و از یک توری ظریف فلبی در فاصااله حدودا 

د. هسانتیمتری عبور می کند. گاز آتم زده شده و شعله ای باالی توری ایجاد می کند. تحت شرایطی، شعله نسبت به صدا بسیار حساسیت ناان می د

 این پدیده و متغیرهای مربوطه را بررسی کنید.
 

 غیرتماسی کولیس (15

ر ید که بدون تماس، اجازه ی تعیین ضخامت، ضریب شکست و ویژگیمای دیگبا استیاده از یک پوینتر لیبری، یک دستگاه نوری اختراب کرده و بساز

 

 ای گردابه پرنده بشقاب (16

اکیل می  سطح آب ت شود، یک جیت گردابه روی  صیحه کایده  صیحه عمودی تا حدی داخل آب فرو رود و در جمت عمود بر ]سطح[  وقتی یک 

بررسی  اماخصی، این گردابه ها مسیری طوالنی را در امتداد سطح طی می کنند. متغیرهایی که روی حرکت و پایایی این گردابه ها تاثیرگذار هستند ر

 



 دیوانه چمدان (17

وقتی کسی یک چمدان دارای دو چرخ را بکِاد، آن ]چمدان[ تحت شرای  ماخصی می تواند به صورتی شدید به این طرف و آن طرف تلو تلو بخورد 

 ن پدیده را بررسی کنید. آیا می توان با تغییر بسته بندی بار، این اثر را متوقف ساخته یا تادید کرد؟تا حدی که ممکن است واژگون شود. ای
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