
 

 ی ریاضیرشته

 و آزمايشگاه /  3فيزيك 
 

 فصل اول

 ؾٛد.وٙٙد، ٔاؾیٗ ٌسٔایی ٌفتٝ ٔیٚغایّی وٝ ٌسٔا زا بٝ ا٘سضی ٔىا٘یىی تبدیُ ٔیهاشیي گرهایی:   

ٞای ٔاوسٚغكىٛيیه ٘أیكدٜ    ، وٕیّتوٙٙد زا دز ٔمیاظ بصزي تٛصیف ٔی ٞایی وٝ ٚضؼیّت ٔادّٜ وٕیّت: ّاي هاكرٍسكَپیك كوّیت  

 .  ؾٛ٘د ٔی

 .ؾٛد ؾٛد، دغتٍاٜ ٘أیدٜ ٔی ی ٔیبسزغی خاصّی ك وٝ ٔؼٕٛالً ٔایغ یا ٌاش اغت ك ٚ تحّٛالت آٖ  ٔادّٜ: دستگاُ  

 .ؾٛد ٘د با آٖ تبادَ ا٘سضی داؾتٝ باؾد، ٔحیظ ٘أیدٜ ٔیتٛا چٝ دز اعساف دغتٍاٜ لساز دازد ٚ ٔی آٖ: هحیط  

 .ٌٛییٓ ٌاش دز حاِت تؼادَ اغت ٔی ،دز تٕاْ ٘ماط ٌاش یىػاٖ باؾد« ز فؿا» ٚ « دٔا » ٞسٌاٜ : حالت تعادل  

، ٔتغیّسٞكای  ٞا تٛصكیف وكسد   ٛاٖ بسحػب زفتاز آٖت ٞای ٔاوسٚغىٛيیه وٝ حاِت دغتٍاٜ زا ٔی وٕیّت: دیٌاهیكیتغیّرّاي ترهَه  

 (P،  Vٚ  T ؾٛ٘د. ) تسٔٛدیٙأیىی ٘أیدٜ ٔی

 .ؾٛد ی حاِت ٘أیدٜ ٔی ی بیٗ ٔتغیّسٞای تسٔٛدیٙأیىی، ٔؼادِٝ غٝزاب: ي حالت هعادلِ  

 .٘أٙد وأُ ٔی اش ٘ٛع ٌاش اغت زا ٌاش ٔػتمُی حاِت آٖ  ادٌِٝاش بػیاز زلیك وٝ ٔؼ گاز كاهل :  

آیٙد تسٔٛدیٙأیىی ا٘جاْ ٌٛییٓ یه فس ، ٔیزٚد اِتِ تؼادَ بٝ حاِت دیٍسی ٔیوٝ دغتٍاٜ اش یه حٍٞٙأی :فرآیٌذ ترهَدیٌاهیكی  

 .ؾدٜ اغت
 .ؾٛد ٗ دٚ جػٓ ٔبادِٝ ٔیای اغت وٝ بٝ ػّّت اختالف دٔا بی ا٘سضی :گرها  

 .ای تغییس ٘ىٙد  عٛز لابُ ٔالحظٝ ، دٔای آٖ بٝٝ اٌس ٌسٔا اش دغت بدٞد یا بٍیسدجػٕی اغت و: هٌبع گرها  

ی ٌاش دز حجٓ ثابت بسابس اغت با ٔمداز ٌسٔایی وٝ دز حجٓ ثابت بٝ یىای جسْ آٖ  ٌسٔای ٚیطٜ: ي گاز در حجن ثابت گرهاي ٍیصُ  

 .ٚدٛد تا دٔای آٖ یه وّٛیٗ باال زؾ دادٜ ٔی

( ٔمداز ٌسٔایی اغت وٝ دز حجٓ ثابت بٝ  CMVظسفیت ٌسٔایی ِٔٛی دز حجٓ ثابت ) : فیت گرهایی هَلی گاز در حجن ثابتظر  

 .ٛد تا دٔای آٖ یه وّٛیٗ باال زٚدؾ یه َٔٛ اش یه ٌاش دادٜ ٔی

ٌسٔایی وٝ دز فؿاز ثابت بٝ یىكای جكسْ آٖ    ی ٌاش دز فؿاز ثابت بسابس اغت با ٔمداز ٌسٔای ٚیطٜ: ي گاز در فشار ثابت گرهاي ٍیصُ  

 .ٛد تا دٔای آٖ یه وّٛیٗ باال زٚدؾ دادٜ ٔی

فؿاز ثابكت بكٝ    ( ٔمداز ٌسٔایی اغت وٝ دز CMPظسفیت ٌسٔایی ِٔٛی دز فؿاز ثابت ) : یت گرهایی هَلی گاز در فشار ثابتظرف  

 .د تا دٔای آٖ یه وّٛیٗ باال زٚدؾٛ یه َٔٛ اش یه ٌاش دادٜ ٔی

 .  ؾٛد ٌسدد، چسخٝ ٘أیدٜ ٔی ی خٛد بس ٔی بٝ حاِت اِٚیّٝفسآیٙدی وٝ دز عَٛ آٖ دغتٍاٜ يع اش عی چٙد فسآیٙد : چرخِ  

 . ی آٖ بسابس اغت ٞای تؿىیُ دٞٙدٜ ٞای ِٔٛىَٛ ، با ٔجٕٛع ا٘سضیا٘سضی دزٚ٘ی یه ٔادّٜ :اًرشي درًٍی  

ٖ  ، ٔجٕٛع ٌسٔای ٌسفتٝ ؾدٜ تٙأیهبسعبك لاٖ٘ٛ اَّٚ تسٔٛدی: اٍّل ترهَدیٌاهیكقاًَى    ابكس  ، بسٛغّظ ٌاش ٚ واز ا٘جكاْ ؾكدٜ زٚی آ

 W  + Q ; U: تٛاٖ ٘ٛؾت تغییسات ا٘سضی دزٚ٘ی ٌاش اغت. بٝ بیاٖ زیاضی ٔی

ای زا بپیٕاید وٝ دز حكیٗ آٖ ٔمكدازی ٌسٔكا زا اش     ٕٔىٗ ٘یػت دغتٍاٜ چسخٝ: هَدیٌاهیك )بیاى هاشیي گرهایی(قاًَى دٍّم تر  

 .واز تبدیُ وٙد  ٚ تٕاْ آٖ زا بٝ ٌسْ دزیافت ٔٙبغ

 .ؾٛد ػٓ غسد بٝ جػٓ ٌسْ ٔٙتمُ ٕ٘ی، اش جخٛدیِ خٛد  ٌسٔا بٝ: قاًَى دٍّم ترهَدیٌاهیك )بیاى یخچالی(  

 

 فصل دوم

ُ اش یه r یوٝ دز فاصّٝ 1q ٚ 2q ی بازداز٘یسٚی زبایؿی یا زا٘ؿی بیٗ دٚ ذزٜى كَلي: قاًَ   ضكس  بكاز دٚ   دیٍس لساز داز٘د، با حاصك

 دیٍس ٘ػبت ٚازٖٚ دازد.ی دٚ ذزٜ اش یهذزٜ ٘ػبت ٔػتمیٓ ٚ با ٔجرٚز فاصّٝ

 ؾٛد. ٙتمُ ٔیزٚد ٚ فمظ اش یه جػٓ بٝ جػٓ دیٍس ٔ آید ٚ ٘یص اش بیٗ ٕ٘ی ٚجٛد ٕ٘ی باز اِىتسیىی بٝ :پایستگی بار الكتریكی  

 ؾٛد وٝ ٔیداٖ اِىتسیىی ٘أیدٜ ٔیوٙد  ، خاصیّتی ایجاد ٔیىی دز ٞس ٘مغٝ اش فضای اعساف خٛدیه باز اِىتسی: هیذاى الكتریكی  

 .٘أٙد اٖ اِىتسیىی دز آٖ ٘مغٝ ٔی، ٔید٘مغٝ ٘یسٚی ٚازد بس یىای باز اِىتسیىی ٔثبت زا دز ٞس: )تعریف كوی( هیذاى الكتریكی  



 

  
ٞكا خغكٛط ٔیكداٖ     دٞیٓ وٝ بٝ آٖ ٞایی ٘ؿاٖ ٔی ٔیداٖ اِىتسیىی زا دز اعساف یه جػٓ بازداز با خظ: كتریكیّاي هیذاى ال خط

 .ٌٛیٙد اِىتسیىی ٔی

 ٘أٙد.٘اْ ٞػتٙد زا دٚ لغبی اِىتسیىی ٔیٞٓا٘داشٜ وٝ دازای بازٞای ٘اای ٞٓدٚ باز ٘مغٝدٍ قطبی الكتریكی:   

 .٘أٙدزا چٍاِی غغحی باز اِىتسیىی ٔیباز اِىتسیىی ٔٛجٛد دز ٚاحد غغح خازجی جػٓ زغا٘ا : چگالی سطحی بار الكتریكی  

  
ٝ   :ًقطِ اختالف پتاًسیل الكتریكی دٍ سیىكی یىكای بكاز    ، بسابكس تغییكس ا٘كسضی يتا٘ػكیُ اِىت    اختالف يتا٘ػیُ اِىتسیىكی دٚ ٘مغك

 .  ؾٛد جا ٔیٝی دّْٚ جاب ی اَّٚ تا ٘مغٝ ، ٚلتی یىای باز اش ٘مغٝاِىتسیىی ٔثبت اغت

 .اغتی آٖ  ف يتا٘ػیُ بیٗ دٚ صفحٝظسفیت خاشٖ بسابس ٘ػبت باز ذخیسٜ ؾدٜ دز آٖ بٝ اختال :ظرفیت خازى  

 

 فصل سوم

 باز ؾازؼ ؾدٜ دز ٚاحد شٔاٖ زا ؾدّت جسیاٖ ٔتٛغّظ ٌٛیٙد.: شذّت جریاى هتَسّط  

 .٘أٙد تمیٓ ٔی، جسیاٖ زا ٔػٞای شٔا٘ی، ؾدّت جسیاٖ ٔتٛغّظ ثابت بٕا٘د اٌس دز تٕاْ باشٜ :جریاى هستقین  

  
بػتٝ زا ٔداز اِىتسیىی  . ایٗ ٔػیسز دز یه ٔػیس بػتٝ ؾازؼ وٙدید با، باوٝ جسیاٖ اِىتسیىی بسلساز ؾٛد آٖبسای  :هذار الكتریكی

 .٘أٙد ٔی

  
ای ثابكت، ٔمكداز   ، دز دٌٔرزد بٝ ؾدّت جسیاٖ وٝ اش آٖ ٔی ٘ػبت اختالف يتا٘ػیُ دٚ غس زغا٘ای فّصّی :هقاٍهت الكتریكی رساًا

 .٘أٙد ٔماٚٔت اِىتسیىی زغا٘ا ٔی . ایٗ ٘ػبت زاثابتی اغت

  
ٌرزد، دز دٔای ثابت، ٔمداز  بٝ ؾدّت جسیاٖ وٝ اش آٖ ٔی ٘ػبت اختالف يتا٘ػیُ دٚ غس زغا٘ای فّصّی ،بٙا بٝ لاٖ٘ٛ اٞٓ : قاًَى اّن

 .ثابتی اغت

 .ٔتس ٚ بٝ غغح ٔمغغ یه ٔتس ٔسبّغ ای اش آٖ اغت بٝ عَٛ یه ی ٞس فّص، ٔماٚٔت لغؼٝ ٔماٚٔت ٚیطٜ :ي رساًا هقاٍهت ٍیصُ  

  
ٚی ، ٘یكس دٞكد تكا دز ٔكداز ؾكازؼ وٙكد      ِٗ ( ٔكی ای زا وٝ ِّٔٛد بٝ ٚاحد باز اِىتسیىی ) یؼٙی یه وٛ ا٘سضی :ي هَلّذ ًیرٍي هحرّكِ

 .ؾٛد ی ِّٔٛد ٘أیدٜ ٔی ٔحسّوٝ

  

 :سؾٟفبس عبك لٛا٘یٗ وی قاًَى كیرشْف :

ٖ ا ٞایی وٝ بٝ ٞس ٌسٜ ) یؼٙی ٘مغٝ ٔجٕٛع جسیاٖ: ّا الف ـ قاًَى شذّت جریاى  ٝ ٘مغك  ی وٝ اجصای ٔكداز دز آ ٞكٓ   ٝ بك

 .ؾٛ٘د اغت وٝ اش آٖ ٘مغٝ خازج ٔی ٞایی ، بسابس ٔجٕٛع جسیاٖزغٙد ا٘د ( ٔی ٔتّصُ ؾدٜ

 .ٞا صفس اغت جبسی اختالف يتا٘ػُ، ٔجٕٛع دز ٞس حّمٝ یا ٔداز بػتٝ : ّا ب ـ قاًَى اختالف پتاًسیل

 

 فصل چهارم

  
، بسداز ٔیكداٖ  فاصّٝ باؾٙد ا یىدیٍس ٔٛاشی ٚ ٞٓی اش فضا باٝ ٞای ٔیداٖ ٔغٙاعیػی دز ٘احی خظاٌس : هیذاى هغٌاطیسی یكٌَاخت

ٖ ٔغٙاعیػكی  ای زا ٔیكدا  . یه چٙیٗ ٔیداٖ ٔغٙاعیػیی ٘ماط آٖ ٘احیٝ، بصزٌی ٚ جٟت ثابتی دازد ٔغٙاعیػی دز ٕٞٝ

 .٘أٙد یىٙٛاخت ٔی

 .ؾٛد ٜ ٔیٌرزد ٚ ػٕٛد بس غغح آٖ اغت، ٔحٛز يیچٝ ٘أید مٝ ٔیخغی وٝ اش ٔسوص حّ: هحَر پیچِ  

  
یه تػال بصزٌی ٔیداٖ ٔغٙاعیػی اغت وٝ دز آٖ بس یه ٔتس اش غیٕی وٝ حأُ جسیاٖ اِىتسیىی بٝ ؾكدّت یكه آٔپكس    : یك تسال

 .ٚیی بٝ بصزٌی یه ٘یٛتٖٛ ٚازد ؾٛداغت ٚ دز زاغتای ػٕٛد بس ٔیداٖ لساز دازد ٘یس

  
ٞكای   ، جسیاٖد٘دیٍس دز خالء لساز داز ی یه ٔتس اش یه ، وٝ بٝ فاصّٝاشٞسٌاٜ اش دٚ غیٓ ٘اشن، ٔٛاشی، ٔػتمیٓ ٚ بػیاز دز :یك آهپر

 ٝ  ٘ی وكٝ اش ٞكس  ٘یٛتٖٛ ٚازد ؾكٛد ك جسیكا    2×  10-7ٞا ٘یسٚیی بسابس  ی وٝ بس یه ٔتس اش عَٛ ٞسیه اش غیٓا ٌٛ٘ٝ ٔػاٚی ػبٛز وٙد ك ب

 .ٌرزد، بسابس یه آٔپس اغت ٞا ٔی یه اش غیٓ

 .٘أٙد وٙد، ٔحٛز ٔغٙاعیػی آٖ ٔی ٔغٙاعیػی زا بٝ ٞٓ ٔتّصُ ٔی غب یه دٚلغبیخغّی وٝ دٚ ل :هحَر هغٌاطیسی  

  
ٚ     ی يازأغٙاعیػی دازای غكٕت  ٞای ٔغٙاعیػی دز یه ٔادّٜ دٚلغبی :هَادّ پاراهغٌاطیس دز  ٌیكسی ٔؿكصّو ٚ ٔٙظّٕكی ٘یػكتٙد 

 .ای لسازداز٘د ٞای واتٛزٜ جٟت

  
ٞای ٔجكاٚز خكٛد    غبیعٛز خٛد بٝ خٛد با دٚل ٞای ٔغٙاعیػی وٛچه بٝ ، دٚلغبیػیدز بسخی اش ٔٛادّ ٔغٙاعی :هَادّ فرٍهغٌاطیس

 .٘أٙد ٝ ٔٛادّ زا فسّٚٔغٙاعیع ٔیٌٛ٘ . ایٗؾٛ٘د خظ ٔی ٞٓ



 

 ی ریاضیرشته 

  
ٝ  ٞای ٔغٙاعیػی دز اغت وٝ دٚلغبی ٞایی تؿىیُ ؾدٜ ی فسٚٔغٙاعیع اش بصؽ ٞس ٔادّٜ :ي هغٌاطیسی حَزُ عكٛز   ٖٚ ٞس بصكؽ بك

زا  . ٞكس بصكؽ  ٞای ٔجكاٚز آٖ تفكاٚت دازد   با بصؽ ٞای ٔغٙاعیػی ٞس بصؽ ٌیسی دٚلغبی غٕت، ِٚی ا٘د خظ وأُ ٞٓ

 .  ٘أٙد ی ٔغٙاعیػی ٔی یه حٛشٜ

  
ٗ دز بسخفرٍهغٌاطیس ًرم:  ِٟٛت ٞا بٝ غ ، وباِت ٚ ٘یىُ دز صٛزتی وٝ خاِو باؾٙد ك حجٓ حٛشٜ ی ٔٛادِّ فسٚٔغٙاعیع ك ٔا٘ٙد آٞ

. ایكٗ  دٞٙكد  زاحتی اش دغت ٔی زا ٘یص بٝ ؾٛ٘د ٚ خاصیّت آٞٙسبكایی خٛد ِت آٞٙسبكا ٔیغٟٛٝ وٙد ٚ دز ٘تیجٝ بك تغییس ٔی

 .٘أٙد ٛادّ زا فسٚٔغٙاعیع ٘سْ ٔیٔ

  
ٙ : اطیس سختفرٍهغٌ ٝ ، وباِت د فٛالد ٚ آِیاضٞای دیٍسی اش آٞٗبسخی اش ٔٛادّ ك ٔا٘ ؛ یؼٙی حجٓ ؾٛ٘د غصتی آٞٙسبا ٔی ٚ ٘یىُ ك ب

 .٘أٙد ٛادّ زا فسٚٔغٙاعیع غصت ٔی. ایٗ ٔوٙد ییس ٔیغصتی تغ ٞا دز آٖ بٜٝ حٛش
 

 فصل پنجم

  
ی دز آٖ اِمكا  ا ٌرزد تغییس وٙد، ٘یسٚی ٔحسّوٝ ی ٔیا یػی وٝ اش ٔداز بػتٝٞسٌاٜ ؾاز ٔغٙاع :اًَى القاي الكترٍهغٌاطیس فاراديق

 .ً تغییس ؾاز ٔغٙاعیػی ٔتٙاغب اغتؾٛد وٝ بصزٌی آٖ با آٞٙ ٔی

  
ی جسیاٖ اِمایی یؼٙی تغییكس   ٚجٛد آٚز٘دٜ سیاٖ اِمایی دز ٔداز دز جٟتی اغت وٝ آثاز ٔغٙاعیػی ٘اؾی اش آٖ با ػأُ بٝج :قاًَى لٌس

 .وٙد از ٔغٙاعیػی ٔصاِفت ٔیؾ

  
ٝ  ، دز آٖ ٘یسٚی ٔحسّوٌٝرزد، تغییس وٙد یه غیِّٕٛٝ ) یا يیچٝ ( ٔی ٞسٌاٜ جسیا٘ی وٝ اش :ي خَدالقایی ًیرٍي هحرّكِ ٛ  ای بك د ٚجك

 .ؾٛد ی اِمایی ٌفتٝ ٔی آٖ ٘یسٚی ٔحسّوٝ  وٙد ٚ بٝ آید وٝ با ػأُ تغییس جسیاٖ ٔصاِفت ٔی ٔی

  
ٙكً یكه آٔپكس بكس ثا٘یكٝ      وٙد با آٞ ای اغت وٝ ٞسٌاٜ جسیا٘ی وٝ اش آٖ ػبٛز ٔی یه ٞا٘سی ضسیب خٛداِمایی غیِّٕٛٝ :یك ّاًري

 .ا ؾٛدای بسابس یه ِٚت دز آٖ اِم ، ٘یسٚی ٔحسّوٝتغییس ٕ٘اید

 .٘أٙد زا دٚزٜ یا شٔاٖ تٙاٚ  ٔی شٔاٖ چسخؽ یه دٚز وأُ :دٍرُ / زهاى تٌاٍب  

 .٘أٙد عٛز غیٙٛغی تغییس وٙد، آٖ زا جسیاٖ ٔتٙاٚ  ٔی یه ٔداز بٝٞسٌاٜ جسیاٖ اِىتسیىی ایجاد ؾدٜ دز : جریاى هتٌاٍب  

 

و آزمايشگاه /  3فيزيك 
 

 فصل اول

   

 

 ومفصل د

ٌسدد وٝ  ، یه ٔیداٖ اِىتسیىی بػیاز لٛی بیٗ دٚ صفحٝ ایجاد ٔیتس ؾٛد خاشٖ اش ٔمداز ٔؼیّٙی بیؽاٌس باز اِىتسیىی : فرٍشكست  

ٝ با ایجاد یه جسلّٝ بكیٗ دٚ صكفحٝ، خكاشٖ    . دز ٘تیجعٛز ٔٛلّت زغا٘ا ؾٛد دٚ صفحٝ بٝ اِىتسیه بیٗ ؾٛد دی غبب ٔی

 .٘أٙد اِىتسیه ٔی ىػت دیزا فسٚؾ . ایٗ يدیدٜؾٛد تصّیٝ ٔی
 

 فصل سوم

   

 

 فصل چهارم

 ٚ آشٔایؿٍاٜ 3وتا  فیصیه  143ٚ  142صفحات : القاي خاصیّت هغٌاطیسی  

 

 فصل پنجم

آید وٝ بكا ػأكُ    ٚجٛد ٔی ای بٝ ، دز آٖ ٘یسٚی ٔحسّوٌٝرزد، تغییس وٙد یه غیِّٕٛٝ ) یا يیچٝ ( ٔی ٞسٌاٜ جسیا٘ی وٝ اش :خَدالقایی  

 .٘أٙد ی ٔی. ایٗ يدیدٜ زا خٛداِمایؾٛد ی اِمایی ٌفتٝ ٔی سٚی ٔحسّوٝآٖ ٘ی  وٙد ٚ بٝ یس جسیاٖ ٔصاِفت ٔیتغی



 

 ی ریاضیرشته

و آزمايشگاه /  3فيزيك 
 

 فصل اول

   يسداشد ٞای تؼادَ ٔی دّٜ دز حاِتتسٔٛدیٙأیه فمظ بٝ بسزغی ٔا. 

   دٞیٓ. ، با ػالٔت ٔٙفی ٘ؿاٖ ٔیدٞد ٔایی زا وٝ دغتٍاٜ اش دغت ٔی، با ػالٔت ٔثبت ٚ ٌسٌیسد ییی زا وٝ جػٓ ) دغتٍاٜ ( ٌٔسٔا 

   ٜ( واز ٔحیظ زٚی دغتٍاٜ                    واز دغتٍاٜ زٚی ٔحیظ. ) ی واز دغتٍاٜ زٚی ٔحیظ اغت لسیٙٝ، وازِ ٔحیظ زٚی دغتٍا 

   ی غغح شیس ٕ٘ٛداز  ، لدزٔغّك واز ا٘جاْ ؾدٜ زا با ٔحاغبٝدز ٞس فسآیٙدP-Vآٚزد تٛاٖ بدغت ی آٖ فسآیٙد ٔی. 

   W  ،واز ا٘جاْ ؾدٜ بس زٚی دغتٍاٜ اغت. 

   وٙد دَ ٌسٔا زا با ٔحیظ يیدا ٕ٘ی، ٌاش فسصت تباوٙیٓ ٔتساوٓ ) یا ٔٙبػظ ( ٔیسرعت  بِوٝ یه ٌاش زا ٍٞٙأی ٗ صكٛزت   . دز ایك

 .دززٚ ا٘جاْ ؾدٜ اغت صٛزت بی د بٌٝفت وٝ فسآیٙ تٛاٖ ٔی

   ٔمدازی ٌسٔكا اش ٔٙبكغ   یٙد با یه ٔٙبغ ٌسٔا دز تٕاظ اغت. ِٚی چٖٛ ٌاش دز ایٗ فسآیابد ٔیدٔا فؿاز ٌاش واٞؽ  ٞٓاط دز ا٘بػ ،

 .ٌیسد، وٕتس اغت دززٚ، وٝ دز عی آٖ ٌاش ٌسٔا ٕ٘ی آٖ دز ٔمایػٝ با فسآیٙد بی ٌیسد ٚ دز ٘تیجٝ واٞؽ فؿاز ٌسٔا ٔی
   اغتفقط تابع دهاي هطلق گاز تٛاٖ ٘ؿاٖ داد وٝ ا٘سضی دزٚ٘ی  دز ٔٛزد ٌاشٞای وأُ ٔی. 

   ٗؾٛد. ، دز ضِٕٗ وازِ ٔاؾیٗ دائٕاً تىساز ٔیوٙٙد ٚ ایٗ چسخٝ ی ٔؼیّٗ واز ٔی ٞای ٌسٔایی دز یه چسخٝ ٔاؾی 

   ٗ٘أٙد زا ٔٙبغ غسد ٔی ٌذُچگالزا ٔٙبغ ٌسْ ٚ  كَرُ، ٞای ٌسٔایی دز ٔاؾی. 

   2ٞای تجكازی بكیٗ    یصچاَ . ضسیب ػّٕىسدصسفٝ اغت یؿتس ٔمسٖٚ بٝ، اغتفادٜ اش آٖ بچٝ ضسیب ػّٕىسد یصچاَ بیؿتس باؾدٞس 

 .اغت 7تا 

   ق ٚ ٔٙبغ ٌسْ دز بیسٖٚ لساز دازد. دز وِٛس ٌاشی ٔٙبغ غسد دز داخُ اتاش واز وِٛس ٌاشی ٔا٘ٙد یصچاَ اغتعس. 

   ٝلاٖ٘ٛ دّْٚ بكٝ  غسد بٝ جػٓ ٌسْ ٔٙتمُ ؾٛد ( خٛد اش جػٓ عٛز خٛدبٝ اٌس لاٖ٘ٛ دّْٚ بٝ بیاٖ یصچاِی ٘مض ؾٛد ) یؼٙی ٌسٔا ب ،

 تٛاٖ ٔاؾیٙی غاخت وٝ دز یه چسخٝ تٕاْ ٌسٔا زا بٝ واز تبدیُ وٙد ( ٚ بٝ ػىع   ؾٛد ) یؼٙی ٔی بیاٖ ٔاؾیٗ ٌسٔایی ٘یص ٘مض ٔی

 

 فصل دوم

   از اِىتسیىكی دٚ جػكٓ ٘إٞٙكاْ    . دزحاِی وٝ اٌس بك ٞای اِىتسیىی دٚ جػٓ ٕٞٙاْ باؾٙد، ٘یسٚی بیٗ دٚ جػٓ زا٘ؿی اغتازاٌس ب

 .سٚی بیٗ دٚ جػٓ زبایؿی خٛاٞد بٛد، ٘یباؾد

   ِكتریكی هثبت ٍاقع در آى ًقطِ است، ّن جْت با ًیرٍي ٍارد بر بار الهیذاى الكتریكی در ّر ًقط. 

    ایكٗ ٔیكداٖ بسآیٙكد    ِىتسیىكی ٚجكٛد دازد  ، دز ٞس ٘مغٝ یكه ٔیكداٖ ا  باؾٙد ی بازداز لسا داؾتٝ د ذزّٜ٘احیٝ اش فضا چٙاٌس دز یه .

 .وٙد ِىتسیىی دز آٖ ٘مغٝ ایجاد ٔیی بازداز دز غیا  غایس بازٞای ا ٞایی اغت وٝ ٞس ذزّٜ ٔیداٖ

   ٛٞای شیس اغت ط ٔیداٖ دازای ٚیطٌیخغ: 

ٞكا اش   ، جٟت ایٗ خكظ ٘تیجٝ . دزا٘د بس باز ٔثبت ٚالغ دز آٖ ٘مغٝجٟت با ٘یسٚی ٚازد  ، ٞٓس ٘مغٝٞای ٔیداٖ دز ٞ ك خظ  1

 .غٛی باز ٔٙفی اغت ٚ بٝ خازج ٚ بٝباز ٔثبت ز

، بسدازی اغت ٕٔاظ بس خكظ  دٞد ٚ ٔیداٖ دز ٞس ٘مغٝ ٘ؿاٖ ٔی ، جٟت ٔیداٖ زا دز آٖ ٘مغٝك خظ ٔیداٖ دز ٞس ٘مغٝ  2

 . جٟت اغت ٌرزد ٚ با آٖ ٞٓ ٔی٘مغٝ ٔیدا٘ی وٝ اش آٖ 

 .تس٘د تس ٚ فؿسدٜ بٝ یىدیٍس ٘صدیهٞای ٔیداٖ  ، خظس باؾدت ك دز ٞس ٘احیٝ وٝ ٔیداٖ لٛی 3

 .وٙٙد ای ٔیداٖ یىدیٍس زا لغغ ٕ٘یٞ ك خظ 4

   ٘ ٓؾٛد جا ٕ٘ی ٓ جابٝٔا٘د ٚ دز جػ یٔ  ، باز دز ٔحُ دادٜ ؾدٜ بٝ جػٓ بالیؾٛد ازغا٘ا باز اِىتسیىی دادٜ ٔیٚلتی بٝ یه جػ. 

   ؾٛد ا٘د ٚ دز جػٓ زغا٘ا تٛشیغ ٔیٔ ، آٖ باز دز ٔحُ دادٜ ؾدٜ غاوٗ ٕ٘یؾٛد یىی دادٜ ٔیٚلتی بٝ یه جػٓ زغا٘ا باز اِىتس. 

   شَد جا تَزیع هی رٍد ٍ در آى هی بار الكتریكی دادُ شذُ بِ جسن رساًا بِ سطح خارجی آى توام. 

    اغت، چٍاِی غغحی باز دز ٕٞٝ جای آٖ یىػاٖ آٖ ٔتمازٖ اغتجػٕی وٝ غغح خازجی دز  ٓ ٞكایی وكٝ غكغح     . أّكا دز جػك

ٞای بسجػكتٝ   دٞد وٝ دز ٔىاٖ . تجسبٝ ٘ؿاٖ ٔیدز ٕٞٝ جای غغح خازجی یىػاٖ ٘یػت، چٍاِی غغحی باز خازجی ٔتمازٖ ٘داز٘د

 .اغت ٞای دیٍس جػٓ بیؿتس ایس ٔىاٖ، چٍاِی غغحی باز اش غٚ ٘ٛن تیصِ جػٓ زغا٘ا

W W  



 

   ٝیابكد  سضی يتا٘ػیُ باز افصایؽ ٔكی ، ا٘دٞیٓ ٔثبت باؾد ثابت ( ا٘جاْ ٔی جایی باز اِىتسیىی ) با غسػت اٌس وازی وٝ ٔا بسای جاب  ٚ

 .یابد ا٘ػیُ باز اِىتسیىی واٞؽ ٔی، ا٘سضی يتواز ا٘جاْ ؾدٜ تٛغظ ٔا ٔٙفی باؾدوٝ  دز صٛزتی

   عاهل شارش بار الكتریكی بیي آى دٍ ًقطِ استِ ٍاقع در هیذاى الكتریكیدٍ ًقط اختالف پتاًسیل الكتریكی بیي ، 

   جا شـَد  جْت هیذاى الكتریكی جابِ ّرگاُ بار الكتریكی هثبت در    ِ پتاًسـیل   ، از پتاًسـیل الكتریكـی بیشـتر بـ

 .الكتریكی كوتر رفتِ است

    ٞا دز ٔداز لساز ٌیسد ٚ بٝ ٕٞاٖ ِٚتكاضی وكٝ بكٝ دٚ غكس     ٔؼادَ چٙد خاشٖ، ظسفیت خاش٘ی اغت وٝ اٌس بٝ جای آٖ خاشٖظسفیت

ٖ ای باؾد وٝ ٔجٕٛػٝٞا ٚصُ اغت، ٔتصُ ؾٛد، ا٘سضی اِىتسیىی ذخیسٜ ؾدٜ دز آٖ بسابس ا٘سضیی خاشٖٔجٕٛػٝ ٞكا ذخیكسٜ   ی خكاش

 ؾدٜ اغت.

 
 فصل سوم

   ٖٚٞا اغت. یؼٙی جسیاٖ اِىتسیىی دز جٟت ٔیداٖ اِىتسیىكی اغكت ٚ چكٖٛ    جسیاٖ اِىتسیىی دز خالف جٟت جٟت ؾازؼ اِىتس

 تس اغت.یابد، جٟت جسیاٖ اِىتسیىی اش يتا٘ػیُ بیؿتس بٝ يتا٘ػیُ وٓيتا٘ػیُ دز جٟت ٔیداٖ واٞؽ ٔی

   ٘اْ دازد. رئَستاوٙٙد. ایٗ ٚغیّٝ ٔؼٕٛالً دز آشٔایؿٍاٜ بسای تٙظیٓ ٚ وٙتسَ جسیاٖ، اش یه ٔماٚٔت ٔتغیس اغتفادٜ ٔی 

    ٞسٌاٜ زٚی ٔداز دز جٟت جسیاٖ اش ٔماٚٔتR  یا (r ) ٓی  ، يتا٘ػیُ بٝ ا٘داشٜبٍرزیI.R   یكا (I.r )   یابكد ٚ اٌكس دز    وكاٞؽ ٔكی

 .یابد افصایؽ ٔی ( I.r) یا  I.Rی  ، يتا٘ػیُ بٝ ا٘داشٜٞا بٍرزیٓ ف جٟت جسیاٖ اش ٔماٚٔتخال

   ٝ٘ٙفی بٝی ٔ ٞسٌاٜ بسای ٌرز اش ِّٔٛد ) بدٖٚ تٛجّٝ بٝ جٟت جسیاٖ ( اش يایا  ٝ ٓ   عسف يایا٘ك ٝ  ، ی ٔثبكت بٍكرزی ی  ا٘كداشٜ  يتا٘ػكیُ بك

ٝ  یابد ی ِّٔٛد افصایؽ ٔی ی ٔحسّوٝ٘یسٚ ٝ   . اٌس ضٕٗ ٌرز اش ِّٔٛد ) بدٖٚ تٛجّٝ بٝ جٟت جسیكاٖ ( اش يایا٘ك ٝ   ی ٔثبكت بك ی ٔٙفكی   يایا٘ك

 .یابد ی ِّٔٛد واٞؽ ٔی سٚی ٔحسّوٝی ٘ی ا٘داشٜ ، يتا٘ػیُ بٝبسٚیٓ

 
 فصل چهارم

   چسخد تا دز أتداد ٔیداٖ ٔغٙاعیػی آٞٙسبا لساز ٌیسد  ، ػمسبٝ ٔیٌیسد ٔغٙاعیػی لساز ٔیی  ی ػمسبٝوٝ آٞٙسبا دز ٘صدیى  ٍٞٙأی

 .دٞد ی ٔیداٖ ٔغٙاعیػی زا ٘ؿاٖ ٔیآٖ غٛ  Nٚ لغب 

   ؾكٛ٘د وكٝ زاغكتای     . ایٗ خغٛط عٛزی زغٓ ٔكی ٞای ٔیداٖ ٔغٙاعیػی ٕ٘ایؽ داد خظتٛاٖ تٛغّظ  ٔیداٖ ٔغٙاعیػی زا ٘یص ٔی

ا ٔیكداٖ  ٔیكداٖ ٔغٙاعیػكی دز ٞكس ٘مغكٝ ٕٞػكٛ بك        . خكظ ٕاظ بس خظ ٔیداٖ دز آٖ ٘مغكٝ باؾكد  ٞس ٘مغٝ ٔ ٔیداٖ ٔغٙاعیػی دز

ٔیكداٖ ٔغٙاعیػكی دز آٖ ٘احیكٝ     ٞا دز ٞس ٘احیٝ اش فضكا ٘ؿكاٍ٘س بصزٌكی    تساوٓ ایٗ خظ ،ػالٜٚ بس ایٗٔغٙاعیػی دز آٖ ٘مغٝ اغت. 

 .اغت

    ٓداٖ ٔغٙاعیػی ػٕٛد ، بس زاغتای جسیاٖ ٚ ٘یص بس ٔیؾٛد اِىتسیىی ٚازد ٔی حأُ جسیاٖ٘یسٚیی وٝ دز ٔیداٖ ٔغٙاعیػی بس غی

 .اغت

   ٝؾٛد  ٔیداٖ ٔغٙاعیػی غیِّٕٛٝ ٔی ی آٞٙی باػث تمٛیت ٚجٛد ٞػت. 

    ٝ ای وٝ اٍ٘ؿت ؾػت دز جٟت جسیاٖ اِىتسیىی باؾد ك جٟت خٓ  اٌس غیٓ حأُ جسیاٖ زا دز دغت زاغت خٛد بٍیسیٓ ك بٝ ٌٛ٘

 دٞد.ٞای ٔیداٖ ٔغٙاعیػی دز اعساف غیٓ زا ٘ؿاٖ ٔیؾدٖ چٟاز اٍ٘ؿت دغت، جٟت خظ

   ّٜایكٗ ٚضكؼیّت ٍٞٙكأی يكیؽ ٔكی     ای ٚجٛد دازد ٙاعیع ٔمداز بیؿیٙٝی فسٚٔغ بسای خاصیّت آٞٙسبایی ٞس ٔاد .    ٜ ی  آیكد وكٝ ٔكادّ

ٞكا   حٛشٜی  ٞای ٔغٙاعیػی اتٕی دز ٕٞٝ ی دٚلغبی عٛزی وٝ ٕٞٝ ؛ بٝدٔغٙاعیع دز یه ٔیداٖ ٔغٙاعیػی بػیاز لٛی لساز ٌیسفسٚ

 .خظ ؾٛ٘د بٝ ٔٛاشات ٞٓ بٝ

   زبایٙد، ٚ اٌس جسیكا٘ی وكٝ اش دٚ غكیٓ    دیٍس زا ٔیٌرزد، ٕٞػٛ باؾد، دٚ غیٓ یهٞسٌاٜ جسیا٘ی وٝ اش دٚ غیٓ زاغت ٚ ٔٛاشی ٔی

 زا٘ٙد.دیٍس زا ٔیٞای ٔصاِف باؾد، دٚ غیٓ یهٌرزد، دز جٟتٔی

 
 فصل پنجم

   ٜؾٛد سیاٖ اِىتسیىی دز آٖ ٔداز ٔی، باػث اِمای جاٖ ٔغٙاعیػی دز ٔحُ یه ٔداز بػتٝی ٔید تغییس ا٘داش. 

   ؾٛد یجاد جسیاٖ اِىتسیىی اِمایی تٛا٘د ػأُ ا ، ٔیاحت ٔداز بػتٝ دز ٔیداٖ ٔغٙاعیػیٔػ تغییس. 

   ٝؾٛد سازی جسیاٖ اِىتسیىی اِمایی تٛا٘د ػأُ بسل ، ٔییٗ حّمٝ ٚ زاغتای ٔیداٖ ٔغٙاعیػیی ب تغییس شاٚی. 

   ٞاغت دز ٘تیجٝ جسیاٖ ایجاد ؾدٜ دز ٔداز بیؿتسی اِمایی ٚ  ، ٘یسٚی ٔحسّوًٝٙ تغییس ؾازٔغٙاعیػی بیؿتس باؾدٞسچٝ آ. 



 

 ی ریاضیرشته

   یِّٕٛٝ دز ٔكدازی بكا جسیكاٖ ٔتغیّكس،     . يیچكٝ ٚ غك  ٌٛیٙكد  باؾد، اِماٌس ٔی وٝ خاصیّت خٛداِمایی داؾتٝ بٝ ٞس لػٕتی اش یه ٔداز

 .اِماٌس٘د

   ؾٛد وٝ با آٟ٘ا ِٔٛدٞای صكٙؼتی جسیكاٖ ٔتٙكاٚ  ٌفتكٝ     دز صٙؼت بسای ایجاد جسیاٖ ٔتٙاٚ  اش ِٔٛدٞای ٔصصٛصی اغتفادٜ ٔی

 ؾٛد.ٔی

   ٝچسخا٘ٙد.ٞا ٔیٞا زا غاوٗ ٌسفتٝ ٚ آٞٙسبا زا دز ٔمابُ آٖدز ِٔٛدٞای صٙؼتی، يیچ 

 
 

 

 

 

 

و آزمايشگاه /  3فيزيك 
 

 فصل اول

   R 314/8            شٞا ) ثابت زائَٛ (ثابت ٌا  

   W ٜواز ا٘جاْ ؾدٜ تٛغّظ دغتٍا J ) َٚض (  

   Q ٌٜسٔای ٌسفتٝ ؾدٜ تٛغّظ دغتٍا  J) َٚض (  

   U ٜا٘سضی دزٚ٘ی دغتٍا  J) َٚض (  

   CMV ظسفیت ٌسٔایی ِٔٛی دز حجٓ ثابت   

   CMP ظسفیت ٌسٔایی ِٔٛی دز فؿاز ثابت   

   QH ٔی ٌسْ ای ٌسفتٝ ؾدٜ اش چؿٌٕٝس J ) َٚض (  

   QC ٕٝی غسد ٌسٔای دادٜ ؾدٜ بٝ چؿ J ) َٚض (  

  ــــــ باشدٜ ٔاؾیٗ ٌسٔایی ) اِتكا (          

   TH ٕٝی ٌسْ ٌسٔای ٌسفتٝ ؾدٜ اش چؿ K ) ٗوّٛی (  

   TC ٕٝی غسد ٌسٔای دادٜ ؾدٜ بٝ چؿ K ) ٗوّٛی (  

  ــــــ ی واز٘ٛ (ٝ بیؿیٙٝ ) چسخ  باشدٜ    

   K َــــــ ضسیب ػّٕىسد یصچا  

 

 فصل دوم

   q  باز اِىتسیىی C ) ِٗٛو (  

   R  فاصّٝ ٔحُ باز تا… m ) ٔتس (  

  85/8×  10-12             ضسیب ٌرزدٞی اِىتسیىی خأل ابػیّٖٛ صفس ( )       

   K )         ( ِٗٛ9×  10+9           ضسیب لاٖ٘ٛ و  

   F ٘یسٚی اِىتسیىی N ) ٖٛ٘یٛت (  

   E ٘یٛتٖٛ بس وِٛٗ (        ٔیداٖ اِىتسیىی (  

  ) وِٛٗ بس ٔتسٔسبّغ (        چٍاِی غغحی باز اِىتسیىی ) غیٍٕا / شیٍٕا (       

   U ا٘سضی يتا٘ػیُ اِىتسیىی  J) َٚض (  

   V يتا٘ػیُ اِىتسیىی  V) ِٗضَٚ بس وٛ ) ِٚت 

   C ٖظسفیت خاش  F) وكِٛككٗ بككس ِٚكت ) فازاد 
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   K ــــــ اِىتسیه ثابت دی  

   U ٖا٘سضی ذخیسٜ ؾدٜ دز خاش  J) َٚض (  

 

 فصل سوم

   I ؾدّت جسیاٖ اِىتسیىی  A) آٔپس (  

   R ٔماٚٔت اِىتسیىی زغا٘ا  ) ٓٞا (  

  ٔتس ( ) اٞٓ  . m  ی زغا٘ا ٔماٚٔت ٚیطٜ ) زٚ (       

  ) بس وّٛیٗ (         ضسیب دٔایی ٔماٚٔت ٚیطٜ ) آِفا (       

   P تٛاٖ اِىتسیىی  W ) ضَٚ بكس ثككا٘كیكٝ ) ٚات 

 ضَٚ بس وِٛٗ ) ِٚت (V  ی ِّٔٛد ٘یسٚی ٔحسّوٝ    

   R  ِّٔٛد دزٚ٘یٔماٚٔت  ) ٓٞا (  

 

 فصل چهارم

   B ؾدّت ٔیداٖ ٔغٙاعیػی  T ٘یٛتٖٛ بس ٔتس آٔپس  ( ) تػال 

  4 ×  10-7          تساٚایی ٔغٙاعیػی خأل        

   N ... ــــــ تؼداد دٚزٞای يیچٝ ، غیِّٕٛٝ یا  

   N بس ٔتس (        دز ٚاحد عَٛ تؼداد دٚزٞا (  

 

 فصل پنجم

    ) فی ( ؾاز ٔیداٖ ٔغٙاعیػی Wb  ) تػال ٔتسٔسبّغ ) ِٚبكِس 

   A ٔٝ2 ػاحت حّمm ) ٔتسٔسبّغ (  

 ضَٚ بس وِٛٗ ) ِٚت (V  ی اِمایی ٘یسٚی ٔحسّوٝ    

   L ضسیب خٛد اِمایی / اِماییدٌی  H ) ٞا٘سی (  

   K ٝــــــ تساٚایی ٘ػبی ٔغٙاعیػی ٞػت  

   T  ٚدٚزٜ / شٔاٖ تٙا  s ) ٝثا٘ی (  

    ) ٘یٝ () زادیاٖ بس ثا       ای بػأد شاٚیٝ ) أٍُا  
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 ی ریاضیرشته

و آزمايشگاه /  3فيزيك 
 

 فصل اول

    

    

    

    

 


