فيزيك  3و آزمايشگاه /
رشتهی ریاضی
فصل اول
هاشیي گرهاییٚ :غایّی وٌ ٝسٔا زا ب ٝا٘سضی ٔىا٘یىی تبدیُ ٔیوٙٙدٔ ،اؾیٗ ٌسٔایی ٌفتٔ ٝیؾٛد.
كوّیتّاي هاكرٍسكَپیك :وٕیّتٞایی وٚ ٝضؼیّت ٔادّ ٜزا دز ٔمیاظ بصزي تٛصیف ٔیوٙٙد ،وٕیّتٞای ٔاوسٚغكىٛيیه ٘أیكدٜ
ٔیؾ٘ٛد.
دستگأُ :ادّٜی خاصّی ك ؤ ٝؼٕٛالً ٔایغ یا ٌاش اغت ك  ٚتحّٛالت آٖ بسزغی ٔیؾٛد ،دغتٍا٘ ٜأیدٔ ٜیؾٛد.
هحیط :آٖچ ٝدز اعساف دغتٍا ٜلساز دازد ٔ ٚیتٛا٘د با آٖ تبادَ ا٘سضی داؾت ٝباؾدٔ ،حیظ ٘أیدٔ ٜیؾٛد.
حالت تعادلٞ :سٌا « ٜدٔا »  « ٚفؿاز » دز تٕاْ ٘ماط ٌاش یىػاٖ باؾدٔ ،یٌٛییٓ ٌاش دز حاِت تؼادَ اغت.
هتغیّرّاي ترهَدیٌاهیكی :وٕیّتٞای ٔاوسٚغىٛيیه و ٝحاِت دغتٍا ٜزا ٔیتٛاٖ بسحػب زفتاز آٖٞا تٛصكیف وكسدٔ ،تغیّسٞكای
تسٔٛدیٙأیىی ٘أیدٔ ٜیؾ٘ٛد) T ٚ V ،P ( .
هعادلِي حالت :زابغٝی بیٗ ٔتغیّسٞای تسٔٛدیٙأیىیٔ ،ؼادِٝی حاِت ٘أیدٔ ٜیؾٛد.
گاز كاهل ٌ :اش بػیاز زلیك ؤ ٝؼادِٝی حاِت آٖ ٔػتمُ اش ٘ٛع ٌاش اغت زا ٌاش وأُ ٔی٘أٙد.
فرآیٌذ ترهَدیٌاهیكیٍٙٞ :أیو ٝدغتٍا ٜاش یه حاِتِ تؼادَ ب ٝحاِت دیٍسی ٔیزٚدٔ ،یٌٛییٓ یه فسآیٙد تسٔٛدیٙأیىی ا٘جاْ
ؾد ٜاغت.
گرها :ا٘سضیای اغت و ٝب ٝػّّت اختالف دٔا بیٗ د ٚجػٓ ٔبادِٔ ٝیؾٛد.
هٌبع گرها :جػٕی اغت و ٝاٌس ٌسٔا اش دغت بدٞد یا بٍیسد ،دٔای آٖ بٝعٛز لابُ ٔالحظٝای تغییس ٘ىٙد.
گرهاي ٍیصُي گاز در حجن ثابتٌ :سٔای ٚیط ٜی ٌاش دز حجٓ ثابت بسابس اغت با ٔمداز ٌسٔایی و ٝدز حجٓ ثابت ب ٝیىای جسْ آٖ
دادٔ ٜیؾٛد تا دٔای آٖ یه وّٛیٗ باال زٚد.
ظرفیت گرهایی هَلی گاز در حجن ثابت :ظسفیت ٌسٔایی ِٔٛی دز حجٓ ثابت ( ٔ ) CMVمداز ٌسٔایی اغت و ٝدز حجٓ ثابت بٝ
یه ٔ َٛاش یه ٌاش دادٔ ٜیؾٛد تا دٔای آٖ یه وّٛیٗ باال زٚد.
گرهاي ٍیصُي گاز در فشار ثابتٌ :سٔای ٚیطٜی ٌاش دز فؿاز ثابت بسابس اغت با ٔمداز ٌسٔایی و ٝدز فؿاز ثابت ب ٝیىكای جكسْ آٖ
دادٔ ٜیؾٛد تا دٔای آٖ یه وّٛیٗ باال زٚد.
ظرفیت گرهایی هَلی گاز در فشار ثابت :ظسفیت ٌسٔایی ِٔٛی دز فؿاز ثابت ( ٔ ) CMPمداز ٌسٔایی اغت و ٝدز فؿاز ثابكت بكٝ
یه ٔ َٛاش یه ٌاش دادٔ ٜیؾٛد تا دٔای آٖ یه وّٛیٗ باال زٚد.
چرخِ :فسآیٙدی و ٝدز ع َٛآٖ دغتٍا ٜيع اش عی چٙد فسآیٙد ب ٝحاِت اِٚیّٝی خٛد بس ٔیٌسدد ،چسخ٘ ٝأیدٔ ٜیؾٛد.
اًرشي درًٍی :ا٘سضی دز٘ٚی یه ٔادّ ،ٜبا ٔجٕٛع ا٘سضیٞای ِٔٛىَٞٛای تؿىیُ دٙٞدٜی آٖ بسابس اغت.
قاًَى اٍّل ترهَدیٌاهیك :بسعبك لا٘ ٖٛا َّٚتسٔٛدیٙأیهٔ ،جٕٛع ٌسٔای ٌسفت ٝؾد ٜتٛغّظ ٌاش  ٚواز ا٘جكاْ ؾكد ٜزٚی آٖ ،بسابكس
تغییسات ا٘سضی دز٘ٚی ٌاش اغت .ب ٝبیاٖ زیاضی ٔیتٛاٖ ٘ٛؾتU ; Q + W :

قاًَى دٍّم ترهَدیٌاهیك (بیاى هاشیي گرهایی)ٕٔ :ىٗ ٘یػت دغتٍا ٜچسخ ٝای زا بپیٕاید و ٝدز حكیٗ آٖ ٔمكدازی ٌسٔكا زا اش
ٔٙبغ ٌسْ دزیافت  ٚتٕاْ آٖ زا ب ٝواز تبدیُ وٙد.
قاًَى دٍّم ترهَدیٌاهیك (بیاى یخچالی)ٌ :سٔا ب ٝخٛدیِ خٛد ،اش جػٓ غسد ب ٝجػٓ ٌسْ ٔٙتمُ ٕ٘یؾٛد.
فصل دوم
قاًَى كَلي٘ :یسٚی زبایؿی یا زا٘ؿی بیٗ د ٚذزٜی بازداز  q2 ٚ q1و ٝدز فاصّٝی  rاش یهدیٍس لساز داز٘د ،با حاصكُضكس بكاز دٚ
ذز٘ ٜػبت ٔػتمیٓ  ٚبا ٔجرٚز فاصّٝی د ٚذز ٜاش یهدیٍس ٘ػبت ٚاز ٖٚدازد.
پایستگی بار الكتریكی :باز اِىتسیىی بٚٝجٛد ٕ٘یآید ٘ ٚیص اش بیٗ ٕ٘یزٚد  ٚفمظ اش یه جػٓ ب ٝجػٓ دیٍس ٔٙتمُ ٔیؾٛد.
هیذاى الكتریكی :یه باز اِىتسیىی دز ٞس ٘مغ ٝاش فضای اعساف خٛد ،خاصیّتی ایجاد ٔیوٙد ؤ ٝیداٖ اِىتسیىی ٘أیدٔ ٜیؾٛد
هیذاى الكتریكی (تعریف كوی)٘ :یسٚی ٚازد بس یىای باز اِىتسیىی ٔثبت زا دز ٞس ٘مغٔ ،ٝیداٖ اِىتسیىی دز آٖ ٘مغٔ ٝی٘أٙد.

خطّاي هیذاى الكتریكیٔ :یداٖ اِىتسیىی زا دز اعساف یه جػٓ بازداز با خظٞایی ٘ؿاٖ ٔیدٞیٓ و ٝب ٝآٖٞكا خغكٛط ٔیكداٖ
اِىتسیىی ٔیٌٛیٙد.
دٍ قطبی الكتریكی :د ٚباز ٘مغٝای ٓٞا٘داش ٜو ٝدازای بازٞای ٘ا٘ٓٞاْ ٞػتٙد زا د ٚلغبی اِىتسیىی ٔی٘أٙد.
چگالی سطحی بار الكتریكی :باز اِىتسیىی ٔٛجٛد دز ٚاحد غغح خازجی جػٓ زغا٘ا زا چٍاِی غغحی باز اِىتسیىی ٔی٘أٙد.
اختالف پتاًسیل الكتریكی دٍ ًقطِ :اختالف يتا٘ػیُ اِىتسیىكی د٘ ٚمغك ،ٝبسابكس تغییكس ا٘كسضی يتا٘ػكیُ اِىتسیىكی یىكای بكاز
اِىتسیىی ٔثبت اغتٚ ،لتی یىای باز اش ٘مغٝی ا َّٚتا ٘مغٝی د ّْٚجابٝجا ٔیؾٛد.
ظرفیت خازى :ظسفیت خاشٖ بسابس ٘ػبت باز ذخیس ٜؾد ٜدز آٖ ب ٝاختالف يتا٘ػیُ بیٗ د ٚصفحٝی آٖ اغت.
فصل سوم
شذّت جریاى هتَسّط :باز ؾازؼ ؾد ٜدز ٚاحد شٔاٖ زا ؾدّت جسیاٖ ٔتٛغّظ ٌٛیٙد.
جریاى هستقین :اٌس دز تٕاْ باشٜٞای شٔا٘ی ،ؾدّت جسیاٖ ٔتٛغّظ ثابت بٕا٘د ،جسیاٖ زا ٔػتمیٓ ٔی٘أٙد.
هذار الكتریكی :بسای آٖو ٝجسیاٖ اِىتسیىی بسلساز ؾٛد ،باید باز دز یه ٔػیس بػت ٝؾازؼ وٙد .ایٗ ٔػیس بػت ٝزا ٔداز اِىتسیىی
ٔی٘أٙد.
هقاٍهت الكتریكی رساًا٘ :ػبت اختالف يتا٘ػیُ د ٚغس زغا٘ای فّصّی ب ٝؾدّت جسیاٖ و ٝاش آٖ ٔیٌرزد ،دز دٔای ثابكتٔ ،مكداز
ثابتی اغت .ایٗ ٘ػبت زا ٔمأٚت اِىتسیىی زغا٘ا ٔی٘أٙد.
قاًَى اّن :بٙا ب ٝلا٘ ٖٛا٘ ،ٓٞػبت اختالف يتا٘ػیُ د ٚغس زغا٘ای فّصّی ب ٝؾدّت جسیاٖ و ٝاش آٖ ٔیٌرزد ،دز دٔای ثابتٔ ،مداز
ثابتی اغت.
هقاٍهت ٍیصُي رساًأ :مأٚت ٚیطٜی ٞس فّصٔ ،مأٚت لغؼٝای اش آٖ اغت ب ٝع َٛیه ٔتس  ٚب ٝغغح ٔمغغ یه ٔتس ٔسبّغ.
ًیرٍي هحرّكِي هَلّذ :ا٘سضی ای زا وِّٛٔ ٝد بٚ ٝاحد باز اِىتسیىی ( یؼٙی یه ؤ ) ِٗٛكیدٞكد تكا دز ٔكداز ؾكازؼ وٙكد٘ ،یكسٚی
ٔحسّوٝی ِّٔٛد ٘أیدٔ ٜیؾٛد.
قاًَى كیرشْف  :بس عبك لٛا٘یٗ ویسؾٟف:
الف ـ قاًَى شذّت جریاىّأ :جٕٛع جسیاٖٞایی و ٝبٞ ٝس ٌس ( ٜیؼٙی ٘مغٝای و ٝاجصای ٔكداز دز آٖ ٘مغك ٝبكٞٝكٓ
ٔتّصُ ؾدٜا٘د ) ٔیزغٙد ،بسابس ٔجٕٛع جسیاٖٞایی اغت و ٝاش آٖ ٘مغ ٝخازج ٔیؾ٘ٛد.
ب ـ قاًَى اختالف پتاًسیلّا :دز ٞس حّم ٝیا ٔداز بػتٔ ،ٝجٕٛع جبسی اختالف يتا٘ػُٞا صفس اغت.
فصل چهارم
هیذاى هغٌاطیسی یكٌَاخت :اٌس خظٞای ٔیداٖ ٔغٙاعیػی دز ٘احیٝای اش فضا با یىدیٍس ٔٛاشی ٓٞ ٚفاصّ ٝباؾٙد ،بسداز ٔیكداٖ
ٔغٙاعیػی دز ٕٝٞی ٘ماط آٖ ٘احی ،ٝبصزٌی  ٚجٟت ثابتی دازد .یه چٙیٗ ٔیداٖ ٔغٙاعیػیای زا ٔیكداٖ ٔغٙاعیػكی
یىٛٙاخت ٔی٘أٙد.
هحَر پیچِ :خغی و ٝاش ٔسوص حّمٔ ٝیٌرزد  ٚػٕٛد بس غغح آٖ اغتٔ ،حٛز يیچ٘ ٝأیدٔ ٜیؾٛد.
یك تسال :یه تػال بصزٌی ٔیداٖ ٔغٙاعیػی اغت و ٝدز آٖ بس یه ٔتس اش غیٕی و ٝحأُ جسیاٖ اِىتسیىی ب ٝؾكدّت یكه آٔپكس
اغت  ٚدز زاغتای ػٕٛد بس ٔیداٖ لساز دازد ٘یسٚیی ب ٝبصزٌی یه ٘یٛتٚ ٖٛازد ؾٛد.
یك آهپرٞ :سٌا ٜاش د ٚغیٓ ٘اشنٛٔ ،اشیٔ ،ػتمیٓ  ٚبػیاز دزاش ،و ٝب ٝفاصّٝی یه ٔتس اش یهدیٍس دز خالء لساز داز٘د ،جسیاٖٞكای
ٔػاٚی ػبٛز وٙد ك بٌٝ٘ٛٝای و ٝبس یه ٔتس اش عٞ َٛسیه اش غیٓٞا ٘یسٚیی بسابس ٘ 2 × 10-7یٛتٚ ٖٛازد ؾكٛد ك جسیكا٘ی وك ٝاش ٞكس
یه اش غیٓٞا ٔیٌرزد ،بسابس یه آٔپس اغت.
هحَر هغٌاطیسی :خغّی و ٝد ٚلغب یه دٚلغبی ٔغٙاعیػی زا بٔ ٓٞ ٝتّصُ ٔیوٙدٔ ،حٛز ٔغٙاعیػی آٖ ٔی٘أٙد.
هَادّ پاراهغٌاطیس :دٚلغبیٞای ٔغٙاعیػی دز یه ٔادّٜی يازأغٙاعیػی دازای غكٕتٌیكسی ٔؿكصّو ٙٔ ٚظّٕكی ٘یػكتٙد  ٚدز
جٟتٞای واتٛزٜای لسازداز٘د.
هَادّ فرٍهغٌاطیس :دز بسخی اش ٔٛادّ ٔغٙاعیػی ،دٚلغبیٞای ٔغٙاعیػی وٛچه بٝعٛز خٛد ب ٝخٛد با دٚلغبیٞای ٔجكاٚز خكٛد
ٓٞخظ ٔیؾ٘ٛد .ایٌٗٛٔ ٝ٘ٛادّ زا فسّٔٚغٙاعیع ٔی٘أٙد.

حَزُي هغٌاطیسیٞ :س ٔادّٜی فسٔٚغٙاعیع اش بصؽٞایی تؿىیُ ؾدٜاغت و ٝدٚلغبیٞای ٔغٙاعیػی دزٞ ٖٚس بصكؽ بكٝعكٛز
وأُ ٓٞخظا٘دِٚ ،ی غٕتٌیسی دٚلغبیٞای ٔغٙاعیػی ٞس بصؽ با بصؽٞای ٔجكاٚز آٖ تفكاٚت دازدٞ .كس بصكؽ زا
یه حٛشٜی ٔغٙاعیػی ٔی٘أٙد.
فرٍهغٌاطیس ًرم :دز بسخی ٔٛادِّ فسٔٚغٙاعیع ك ٔا٘ٙد آ ،ٗٞوباِت ٘ ٚیىُ دز صٛزتی و ٝخاِو باؾٙد ك حجٓ حٛشٜٞا ب ٝغِٟٛت
تغییس ٔیوٙد  ٚدز ٘تیج ٝبك ٝغِٟٛت آٙٞسبكا ٔیؾ٘ٛد  ٚخاصیّت آٙٞسبكایی خٛد زا ٘یص بٝزاحتی اش دغت ٔیدٙٞكد .ایكٗ
ٔٛادّ زا فسٔٚغٙاعیع ٘سْ ٔی٘أٙد.
فرٍهغٌاطیس سخت :بسخی اش ٔٛادّ ك ٔا٘ٙد فٛالد  ٚآِیاضٞای دیٍسی اش آ ،ٗٞوباِت ٘ ٚیىُ ك بٝغصتی آٙٞسبا ٔیؾ٘ٛد؛ یؼٙی حجٓ
حٛشٜٞا دز آٖ بٝغصتی تغییس ٔیوٙد .ایٗ ٔٛادّ زا فسٔٚغٙاعیع غصت ٔی٘أٙد.
فصل پنجم
قاًَى القاي الكترٍهغٌاطیس فاراديٞ :سٌا ٜؾاز ٔغٙاعیػی و ٝاش ٔداز بػتٝای ٔیٌرزد تغییس وٙد٘ ،یسٚی ٔحسّوٝای دز آٖ اِمكا
ٔیؾٛد و ٝبصزٌی آٖ با آ ًٙٞتغییس ؾاز ٔغٙاعیػی ٔتٙاغب اغت.
قاًَى لٌس :جسیاٖ اِمایی دز ٔداز دز جٟتی اغت و ٝآثاز ٔغٙاعیػی ٘اؾی اش آٖ با ػأُ بٚٝجٛد آٚز٘دٜی جسیاٖ اِمایی یؼٙی تغییكس
ؾاز ٔغٙاعیػی ٔصاِفت ٔیوٙد.
ًیرٍي هحرّكِي خَدالقاییٞ :سٌا ٜجسیا٘ی و ٝاش یه غیّٕ ( ِٝٛیا يیچٔ ) ٝیٌرزد ،تغییس وٙد ،دز آٖ ٘یسٚی ٔحسّوٝای بكٚٝجكٛد
ٔیآید و ٝبا ػأُ تغییس جسیاٖ ٔصاِفت ٔیوٙد  ٚب ٝآٖ ٘یسٚی ٔحسّوٝی اِمایی ٌفتٔ ٝیؾٛد.
یك ّاًري :یه ٞا٘سی ضسیب خٛداِمایی غیّٕ ِٝٛای اغت وٞ ٝسٌا ٜجسیا٘ی و ٝاش آٖ ػبٛز ٔیوٙد با آٙٞكً یكه آٔپكس بكس ثا٘یكٝ
تغییس ٕ٘اید٘ ،یسٚی ٔحسّوٝای بسابس یه ِٚت دز آٖ اِما ؾٛد.
دٍرُ  /زهاى تٌاٍب :شٔاٖ چسخؽ یه دٚز وأُ زا دٚز ٜیا شٔاٖ تٙأ ٚی٘أٙد.
جریاى هتٌاٍبٞ :سٌا ٜجسیاٖ اِىتسیىی ایجاد ؾد ٜدز یه ٔداز بٝعٛز غیٛٙغی تغییس وٙد ،آٖ زا جسیاٖ ٔتٙأ ٚی٘أٙد.

فيزيك  3و آزمايشگاه /
رشتهی ریاضی
فصل اول

فصل دوم
فرٍشكست :اٌس باز اِىتسیىی خاشٖ اش ٔمداز ٔؼیّٙی بیؽتس ؾٛد ،یه ٔیداٖ اِىتسیىی بػیاز لٛی بیٗ د ٚصفح ٝایجاد ٔیٌسدد وٝ
غبب ٔیؾٛد دیاِىتسیه بیٗ د ٚصفح ٝبٝعٛز ٔٛلّت زغا٘ا ؾٛد .دز ٘تیج ٝبا ایجاد یه جسلّ ٝبكیٗ د ٚصكفح ،ٝخكاشٖ
تصّیٔ ٝیؾٛد .ایٗ يدید ٜزا فسٚؾىػت دیاِىتسیه ٔی٘أٙد.
فصل سوم

فصل چهارم
القاي خاصیّت هغٌاطیسی :صفحات  143 ٚ 142وتا فیصیه  ٚ 3آشٔایؿٍاٜ
فصل پنجم
خَدالقاییٞ :سٌا ٜجسیا٘ی و ٝاش یه غیّٕ ( ِٝٛیا يیچٔ ) ٝیٌرزد ،تغییس وٙد ،دز آٖ ٘یسٚی ٔحسّوٝای بٚٝجٛد ٔیآید و ٝبكا ػأكُ
تغییس جسیاٖ ٔصاِفت ٔیوٙد  ٚب ٝآٖ ٘یسٚی ٔحسّوٝی اِمایی ٌفتٔ ٝیؾٛد .ایٗ يدید ٜزا خٛداِمایی ٔی٘أٙد.

فيزيك  3و آزمايشگاه /
رشتهی ریاضی
فصل اول
 تسٔٛدیٙأیه فمظ ب ٝبسزغی ٔادّ ٜدز حاِتٞای تؼادَ ٔیيسداشد.
ٌ سٔایی زا و ٝجػٓ ( دغتٍأ ) ٜیٌیسد ،با ػالٔت ٔثبت ٌ ٚسٔایی زا و ٝدغتٍا ٜاش دغت ٔیدٞد ،با ػالٔت ٔٙفی ٘ؿاٖ ٔیدٞیٓ.
 وازِ ٔحیظ زٚی دغتٍا ،ٜلسیٝٙی واز دغتٍا ٜزٚی ٔحیظ اغت ( .واز دغتٍا ٜزٚی ٔحیظ W   W واز ٔحیظ زٚی دغتٍا) ٜ
 دز ٞس فسآیٙد ،لدزٔغّك واز ا٘جاْ ؾد ٜزا با ٔحاغبٝی غغح شیس ٕ٘ٛداز P-Vی آٖ فسآیٙد ٔیتٛاٖ بدغتآٚزد.
 ،W واز ا٘جاْ ؾد ٜبس زٚی دغتٍا ٜاغت.
ٍٙٞ أیو ٝیه ٌاش زا بِسرعت ٔتساوٓ ( یا ٔٙبػظ ) ٔیوٙیٌٓ ،اش فسصت تبادَ ٌسٔا زا با ٔحیظ يیدا ٕ٘یوٙد .دز ایكٗصكٛزت
ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝفسآیٙد بٝصٛزت بیدزز ٚا٘جاْ ؾد ٜاغت.
 دز ا٘بػاط ٓٞدٔا فؿاز ٌاش واٞؽ ٔییابدِٚ .ی چٌ ٖٛاش دز ایٗ فسآیٙد با یه ٔٙبغ ٌسٔا دز تٕاظ اغتٔ ،مدازی ٌسٔكا اش ٔٙبكغ
ٌسٔا ٔیٌیسد  ٚدز ٘تیج ٝواٞؽ فؿاز آٖ دز ٔمایػ ٝبا فسآیٙد بیدزز ،ٚو ٝدز عی آٖ ٌاش ٌسٔا ٕ٘یٌیسد ،وٕتس اغت.
 دز ٔٛزد ٌاشٞای وأُ ٔیتٛاٖ ٘ؿاٖ داد و ٝا٘سضی دز٘ٚی فقط تابع دهاي هطلق گاز اغت.
ٔ اؾیٗٞای ٌسٔایی دز یه چسخٝی ٔؼیّٗ واز ٔیوٙٙد  ٚایٗ چسخ ،ٝدز ضِٕٗ وازِ ٔاؾیٗ دائٕاً تىساز ٔیؾٛد.
 دز ٔاؾیٗٞای ٌسٔایی ،كَرُ زا ٔٙبغ ٌسْ  ٚچگالٌذُ زا ٔٙبغ غسد ٔی٘أٙد.
ٞ سچ ٝضسیب ػّٕىسد یصچاَ بیؿتس باؾد ،اغتفاد ٜاش آٖ بیؿتس ٔمس ٖٚبٝصسف ٝاغت .ضسیب ػّٕىسد یصچاَٞای تجكازی بكیٗ 2
تا  7اغت.
 عسش واز وِٛس ٌاشی ٔا٘ٙد یصچاَ اغت .دز وِٛس ٌاشی ٔٙبغ غسد دز داخُ اتاق ٙٔ ٚبغ ٌسْ دز بیس ٖٚلساز دازد.
 اٌس لا٘ ٖٛد ّْٚب ٝبیاٖ یصچاِی ٘مض ؾٛد ( یؼٙی ٌسٔا بٝعٛز خٛدبٝخٛد اش جػٓ غسد ب ٝجػٓ ٌسْ ٔٙتمُ ؾٛد ) ،لا٘ ٖٛد ّْٚبكٝ
بیاٖ ٔاؾیٗ ٌسٔایی ٘یص ٘مض ٔیؾٛد ( یؼٙی ٔیتٛاٖ ٔاؾیٙی غاخت و ٝدز یه چسخ ٝتٕاْ ٌسٔا زا ب ٝواز تبدیُ وٙد )  ٚب ٝػىع
فصل دوم
 اٌس بازٞای اِىتسیىی د ٚجػٓ ٕٙٞاْ باؾٙد٘ ،یسٚی بیٗ د ٚجػٓ زا٘ؿی اغت .دزحاِی و ٝاٌس بكاز اِىتسیىكی د ٚجػكٓ ٘إٙٞكاْ
باؾد٘ ،یسٚی بیٗ د ٚجػٓ زبایؿی خٛاٞد بٛد.
 هیذاى الكتریكی در ّر ًقطِّ ،ن جْت با ًیرٍي ٍارد بر بار الكتریكی هثبت ٍاقع در آى ًقطِ است.
 اٌس دز یه ٘احی ٝاش فضا چٙد ذزّٜی بازداز لسا داؾتٝباؾٙد ،دز ٞس ٘مغ ٝیكه ٔیكداٖ اِىتسیىكی ٚجكٛد دازد .ایكٗ ٔیكداٖ بسآیٙكد
ٔیداٖٞایی اغت وٞ ٝس ذزّٜی بازداز دز غیا غایس بازٞای اِىتسیىی دز آٖ ٘مغ ٝایجاد ٔیوٙد.
 خغٛط ٔیداٖ دازای ٚیطٌیٞای شیس اغت:
 1ك خظٞای ٔیداٖ دز ٞس ٘مغٓٞ ،ٝجٟت با ٘یسٚی ٚازد بس باز ٔثبت ٚالغ دز آٖ ٘مغٝا٘د .دز ٘تیج ،ٝجٟت ایٗ خكظٞكا اش
باز ٔثبت ز ٚب ٝخازج  ٚبٝغٛی باز ٔٙفی اغت.
 2ك خظ ٔیداٖ دز ٞس ٘مغ ،ٝجٟت ٔیداٖ زا دز آٖ ٘مغ٘ ٝؿاٖ ٔیدٞد ٔ ٚیداٖ دز ٞس ٘مغ ،ٝبسدازی اغت ٕٔاظ بس خكظ
ٔیدا٘ی و ٝاش آٖ ٘مغٔ ٝیٌرزد  ٚبا آٖ ٓٞجٟت اغت.
 3ك دز ٞس ٘احی ٝؤ ٝیداٖ لٛیتس باؾد ،خظٞای ٔیداٖ ب ٝیىدیٍس ٘صدیهتس  ٚفؿسدٜتس٘د.
 4ك خظٞای ٔیداٖ یىدیٍس زا لغغ ٕ٘یوٙٙد.
ٚ لتی ب ٝیه جػٓ ٘ازغا٘ا باز اِىتسیىی دادٔ ٜیؾٛد ،باز دز ٔحُ داد ٜؾد ٜب ٝجػٓ بالی ٔیٔا٘د  ٚدز جػٓ جابٝجا ٕ٘یؾٛد.
ٚ لتی ب ٝیه جػٓ زغا٘ا باز اِىتسیىی دادٔ ٜیؾٛد ،آٖ باز دز ٔحُ داد ٜؾد ٜغاوٗ ٕ٘یٔا٘د  ٚدز جػٓ زغا٘ا تٛشیغ ٔیؾٛد.
 توام بار الكتریكی دادُ شذُ بِ جسن رساًا بِ سطح خارجی آى هیرٍد ٍ در آىجا تَزیع هیشَد.
 دز جػٕی و ٝغغح خازجی آٖ ٔتمازٖ اغت ،چٍاِی غغحی باز دز  ٕٝٞجای آٖ یىػاٖ اغت .أّكا دز جػكٓٞكایی وك ٝغكغح
خازجی ٔتمازٖ ٘داز٘د ،چٍاِی غغحی باز دز  ٕٝٞجای غغح خازجی یىػاٖ ٘یػت .تجسب٘ ٝؿاٖ ٔیدٞد و ٝدز ٔىاٖٞای بسجػكتٝ
ٛ٘ ٚن تیصِ جػٓ زغا٘ا ،چٍاِی غغحی باز اش غایس ٔىاٖٞای دیٍس جػٓ بیؿتس اغت.

 اٌس وازی ؤ ٝا بسای جابٝجایی باز اِىتسیىی ( با غسػت ثابت ) ا٘جاْ ٔیدٞیٓ ٔثبت باؾد ،ا٘سضی يتا٘ػیُ باز افصایؽ ٔكییابكد ٚ
دز صٛزتیو ٝواز ا٘جاْ ؾد ٜتٛغظ ٔا ٔٙفی باؾد ،ا٘سضی يتا٘ػیُ باز اِىتسیىی واٞؽ ٔییابد.
 اختالف پتاًسیل الكتریكی بیي دٍ ًقطِ ٍاقع در هیذاى الكتریكی ،عاهل شارش بار الكتریكی بیي آى دٍ ًقطِ است
ّ رگاُ بار الكتریكی هثبت در جْت هیذاى الكتریكی جابِجا شـَد ،از پتاًسـیل الكتریكـی بیشـتر بـِ پتاًسـیل
الكتریكی كوتر رفتِ است.
 ظسفیت ٔؼادَ چٙد خاشٖ ،ظسفیت خاش٘ی اغت و ٝاٌس ب ٝجای آٖ خاشٖٞا دز ٔداز لساز ٌیسد  ٚبٕٞ ٝاٖ ِٚتكاضی وك ٝبك ٝد ٚغكس
ٔجٕٛػٝی خاشٖٞا ٚصُ اغتٔ ،تصُ ؾٛد ،ا٘سضی اِىتسیىی ذخیس ٜؾد ٜدز آٖ بسابس ا٘سضیای باؾد ؤ ٝجٕٛػٝی خكاشٖٞكا ذخیكسٜ
ؾد ٜاغت.
فصل سوم
 جسیاٖ اِىتسیىی دز خالف جٟت جٟت ؾازؼ اِىتسٖٞٚا اغت .یؼٙی جسیاٖ اِىتسیىی دز جٟت ٔیداٖ اِىتسیىكی اغكت  ٚچكٖٛ
يتا٘ػیُ دز جٟت ٔیداٖ واٞؽ ٔییابد ،جٟت جسیاٖ اِىتسیىی اش يتا٘ػیُ بیؿتس ب ٝيتا٘ػیُ وٓتس اغت.
ٔ ؼٕٛالً دز آشٔایؿٍا ٜبسای تٙظیٓ  ٚوٙتسَ جسیاٖ ،اش یه ٔمأٚت ٔتغیس اغتفادٔ ٜیوٙٙد .ایٗ ٚغیّ ٝرئَستا ٘اْ دازد.
ٞ سٌا ٜزٚی ٔداز دز جٟت جسیاٖ اش ٔمأٚت  ( Rیا  ) rبٍرزیٓ ،يتا٘ػیُ ب ٝا٘داشٜی  ( I.Rیكا  ) I.rوكاٞؽ ٔكییابكد  ٚاٌكس دز
خالف جٟت جسیاٖ اش ٔمأٚتٞا بٍرزیٓ ،يتا٘ػیُ ب ٝا٘داشٜی  ( I.Rیا  ) I.rافصایؽ ٔییابد.
ٞ سٌا ٜبسای ٌرز اش ِّٔٛد ( بد ٖٚتٛجّ ٝب ٝجٟت جسیاٖ ) اش يایا٘ٝی ٔٙفی بٝعسف يایا٘كٝی ٔثبكت بٍكرزیٓ ،يتا٘ػكیُ بكٝا٘كداشٜی
٘یسٚی ٔحسّوٝی ِّٔٛد افصایؽ ٔییابد .اٌس ضٕٗ ٌرز اش ِّٔٛد ( بد ٖٚتٛجّ ٝب ٝجٟت جسیكاٖ ) اش يایا٘كٝی ٔثبكت بك ٝيایا٘كٝی ٔٙفكی
بسٚیٓ ،يتا٘ػیُ بٝا٘داشٜی ٘یسٚی ٔحسّوٝی ِّٔٛد واٞؽ ٔییابد.
فصل چهارم
ٍٙٞ أی و ٝآٙٞسبا دز ٘صدیىی ػمسبٝی ٔغٙاعیػی لساز ٔیٌیسد ،ػمسبٔ ٝی چسخد تا دز أتداد ٔیداٖ ٔغٙاعیػی آٙٞسبا لساز ٌیسد
 ٚلغب  Nآٖ غٛی ٔیداٖ ٔغٙاعیػی زا ٘ؿاٖ ٔیدٞد.
ٔ یداٖ ٔغٙاعیػی زا ٘یص ٔیتٛاٖ تٛغّظ خظٞای ٔیداٖ ٔغٙاعیػی ٕ٘ایؽ داد .ایٗ خغٛط عٛزی زغٓ ٔكیؾك٘ٛد وك ٝزاغكتای
ٔیداٖ ٔغٙاعیػی دز ٞس ٘مغٕٔ ٝاظ بس خظ ٔیداٖ دز آٖ ٘مغك ٝباؾكد .خكظ ٔیكداٖ ٔغٙاعیػكی دز ٞكس ٘مغكٕٞ ٝػك ٛبكا ٔیكداٖ
ٔغٙاعیػی دز آٖ ٘مغ ٝاغت .ػال ٜٚبس ایٗ ،تساوٓ ایٗ خظٞا دز ٞس ٘احی ٝاش فضكا ٘ؿكاٍ٘س بصزٌكی ٔیكداٖ ٔغٙاعیػكی دز آٖ ٘احیكٝ
اغت.
٘ یسٚیی و ٝدز ٔیداٖ ٔغٙاعیػی بس غیٓ حأُ جسیاٖ اِىتسیىی ٚازد ٔیؾٛد ،بس زاغتای جسیاٖ ٘ ٚیص بس ٔیداٖ ٔغٙاعیػی ػٕٛد
اغت.
ٚ جٛد ٞػتٝی آٙٞی باػث تمٛیت ٔیداٖ ٔغٙاعیػی غیّٕٔ ِٝٛیؾٛد.
 اٌس غیٓ حأُ جسیاٖ زا دز دغت زاغت خٛد بٍیسیٓ ك بٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاٍ٘ؿت ؾػت دز جٟت جسیاٖ اِىتسیىی باؾد ك جٟت خٓ
ؾدٖ چٟاز اٍ٘ؿت دغت ،جٟت خظٞای ٔیداٖ ٔغٙاعیػی دز اعساف غیٓ زا ٘ؿاٖ ٔیدٞد.
 بسای خاصیّت آٙٞسبایی ٞس ٔادّٜی فسٔٚغٙاعیع ٔمداز بیؿیٝٙای ٚجٛد دازد .ایكٗ ٚضكؼیّت ٍٙٞكأی يكیؽ ٔكیآیكد وكٔ ٝكادّٜی
فسٔٚغٙاعیع دز یه ٔیداٖ ٔغٙاعیػی بػیاز لٛی لساز ٌیسد؛ بٝعٛزی وٕٝٞ ٝی دٚلغبیٞای ٔغٙاعیػی اتٕی دز ٕٝٞی حٛشٜٞكا
بٛٔ ٝاشات  ٓٞبٝخظ ؾ٘ٛد.
ٞ سٌا ٜجسیا٘ی و ٝاش د ٚغیٓ زاغت ٛٔ ٚاشی ٔیٌرزدٕٞ ،ػ ٛباؾد ،د ٚغیٓ یهدیٍس زا ٔیزبایٙد ٚ ،اٌس جسیكا٘ی وك ٝاش د ٚغكیٓ
ٔیٌرزد ،دز جٟتٞای ٔصاِف باؾد ،د ٚغیٓ یهدیٍس زا ٔیزا٘ٙد.
فصل پنجم
 تغییس ا٘داشٜی ٔیداٖ ٔغٙاعیػی دز ٔحُ یه ٔداز بػت ،ٝباػث اِمای جسیاٖ اِىتسیىی دز آٖ ٔداز ٔیؾٛد.
 تغییس ٔػاحت ٔداز بػت ٝدز ٔیداٖ ٔغٙاعیػیٔ ،یتٛا٘د ػأُ ایجاد جسیاٖ اِىتسیىی اِمایی ؾٛد.
 تغییس شاٚیٝی بیٗ حّم ٚ ٝزاغتای ٔیداٖ ٔغٙاعیػیٔ ،یتٛا٘د ػأُ بسلسازی جسیاٖ اِىتسیىی اِمایی ؾٛد.
ٞ سچ ٝآ ًٙٞتغییس ؾازٔغٙاعیػی بیؿتس باؾد٘ ،یسٚی ٔحسّوٝی اِمایی  ٚدز ٘تیج ٝجسیاٖ ایجاد ؾد ٜدز ٔداز بیؿتس اغت.

 بٞ ٝس لػٕتی اش یه ٔداز و ٝخاصیّت خٛداِمایی داؾتٝباؾد ،اِماٌس ٔیٌٛیٙكد .يیچك ٚ ٝغكیّٕ ِٝٛدز ٔكدازی بكا جسیكاٖ ٔتغیّكس،
اِماٌس٘د.
 دز صٙؼت بسای ایجاد جسیاٖ ٔتٙا ٚاش ِٔٛدٞای ٔصصٛصی اغتفادٔ ٜیؾٛد و ٝبا آٟ٘ا ِٔٛدٞای صكٙؼتی جسیكاٖ ٔتٙكاٌ ٚفتكٝ
ٔیؾٛد.
 دز ِٔٛدٞای صٙؼتی ،يیچٞٝا زا غاوٗ ٌسفت ٚ ٝآٙٞسبا زا دز ٔمابُ آٖٞا ٔیچسخا٘ٙد.

فيزيك  3و آزمايشگاه /
رشتهی ریاضی
فصل اول
J
mol.K

R

ثابت ٌاشٞا ( ثابت زائ) َٛ

W

واز ا٘جاْ ؾد ٜتٛغّظ دغتٍاٜ

 ( Jض) َٚ

Q

ٌسٔای ٌسفت ٝؾد ٜتٛغّظ دغتٍاٜ

 ( Jض) َٚ

U

ا٘سضی دز٘ٚی دغتٍاٜ

 ( Jض) َٚ

CMV

ظسفیت ٌسٔایی ِٔٛی دز حجٓ ثابت

CMP

ظسفیت ٌسٔایی ِٔٛی دز فؿاز ثابت

QH

ٌسٔای ٌسفت ٝؾد ٜاش چؿٕٝی ٌسْ

 ( Jض) َٚ

QC

 ( اِتكا )

ٌسٔای داد ٜؾد ٜب ٝچؿٕٝی غسد

 ( Jض) َٚ

باشدٔ ٜاؾیٗ ٌسٔایی

ــــــ

TH

ٌسٔای ٌسفت ٝؾد ٜاش چؿٕٝی ٌسْ

 ( Kوّٛیٗ )

TC

ٌسٔای داد ٜؾد ٜب ٝچؿٕٝی غسد

 ( Kوّٛیٗ )
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3R , 5R , 7R
2
2
2
5R , 7R , 9R
2
2
2

max

باشد ٜبیؿی ( ٝٙچسخٝی واز٘) ٛ

ــــــ

K

ضسیب ػّٕىسد یصچاَ

ــــــ

فصل دوم

q

باز اِىتسیىی

 ( Cو) ِٗٛ

R

فاصّٔ ٝحُ باز تا …

ٔ ( mتس )


(K

( ابػیّ ٖٛصفس )

1

4  

)

ضسیب ٌرزدٞی اِىتسیىی خأل

F
E

ٔیداٖ اِىتسیىی



2

ضسیب لا٘ ٖٛوِٗٛ
٘یسٚی اِىتسیىی

( غیٍٕا  /شیٍٕا )

C2
N.m2

چٍاِی غغحی باز اِىتسیىی

N.m
C2

-12

8/85 × 10

9 × 10+9

٘ ( Nیٛت) ٖٛ
N
C
C
m2

( ٘یٛت ٖٛبس و) ِٗٛ
( و ِٗٛبس ٔتسٔسبّغ )

U

ا٘سضی يتا٘ػیُ اِىتسیىی

 ( Jض) َٚ

V

يتا٘ػیُ اِىتسیىی

ِٚ ( Vت )

ض َٚبس وِٗٛ

C

ظسفیت خاشٖ

 ( Fفازاد )

وكِٛككٗ بككس ِٚكت

J
C

C
V

K

ثابت دیاِىتسیه

ــــــ

U

ا٘سضی ذخیس ٜؾد ٜدز خاشٖ

 ( Jض) َٚ

فصل سوم

I

ؾدّت جسیاٖ اِىتسیىی

 ( Aآٔپس )

R

ٔمأٚت اِىتسیىی زغا٘ا

 ( ا) ٓٞ




( ز) ٚ

ٔمأٚت ٚیطٜی زغا٘ا

( آِفا )

ضسیب دٔایی ٔمأٚت ٚیطٜ

 (  . mأ ٓٞتس )
 ( K 1بس وّٛیٗ )



تٛاٖ اِىتسیىی

ٚ ( Wات )

٘یسٚی ٔحسّوٝی ِّٔٛد

ِٚ ( Vت )

R

ٔمأٚت دز٘ٚی ِّٔٛد

 ( ا) ٓٞ

P

ض َٚبكس ثككا٘كیكٝ
ض َٚبس وِٗٛ

J
C

J
s

فصل چهارم

B

ؾدّت ٔیداٖ ٔغٙاعیػی



تساٚایی ٔغٙاعیػی خأل

N

تؼداد دٚزٞای يیچ ، ٝغیّٕ ِٝٛیا ...

N

تؼداد دٚزٞا دز ٚاحد عَٛ

 ( Tتػال )
T.m
A

٘یٛت ٖٛبس ٔتس آٔپس

-7

4  × 10

ــــــ
1

 ( Kبس ٔتس )

فصل پنجم



( فی )

ؾاز ٔیداٖ ٔغٙاعیػی
ٔػاحت حّمٝ

A

ِٚ ( Wbبكِس )
ٔ ( m2تسٔسبّغ )



٘یسٚی ٔحسّوٝی اِمایی

L

ضسیب خٛد اِمایی  /اِماییدٌی

ٞ ( Hا٘سی )

K

تساٚایی ٘ػبی ٔغٙاعیػی ٞػتٝ

ــــــ

T

دٚز / ٜشٔاٖ تٙاٚ



( أٍُا )

بػأد شاٚیٝای

ِٚ ( Vت )

 ( sثا٘ی) ٝ
rad
s

( زادیاٖ بس ثا٘ی) ٝ

تػال ٔتسٔسبّغ T.m2
ض َٚبس وJ ِٗٛ
C

N
m. A

فيزيك  3و آزمايشگاه /
رشتهی ریاضی
فصل اول





