
كه)1 هست عنصري مدار يك شكلدر مطابق آن سر دو پتانسيل اختالف برحسب جريان از.است)1(نمودار گذرنده جريان

با را عنصر باIاين را آن سر دو پتانسيل اختالف ميVو جريان.دهيمنشان نمودار آزمايش يك صورت-در به عنصر اين زمان

پاسخ(است)2(شكل در نمودارها استاين آمده هم ).نامه

بكشيدVنمودار)الف را زمان .برحسب

بكشيدV*Iنمودار)ب را زمان .برحسب

فاصله)ج است؟s8=tوt=0در شده مصرف عنصر اين در انرژي مقدار چه



به)2 آن طول كه مستطيلي آنمكعب جرم و بزرگ كافي استm3اندازه ساكن افقي سطحي روي اصطكاك.است، ضريب

افقي سطح با مستطيل مكعب جرم.است1µاين به سرعتmمكعبي ميovبا قرار تماس در مستطيل مكعب با ضريب.گيرد،

مستطيل مكعب و مكعب بين .است2µاصطكاك

رابطه)الف ميانچه باشد2µو1µاي كند؟برقرار حركت به شروع مستطيل مكعب تا

مي حركت به شروع مستطيل مكعب يعني است، برقرار نظر مورد شرط كنيد فرض لحظه.كنداكنون تماسt=0در در جسم دو

مي قرار هم لحظهبا در و Ttگيرند مي2= برابر جسم دو مي(شودسرعت برابر آن از پس .)ماندو

بهT)ب آوريدرا .دست

لحظه)ج چيست؟Tدر جسم دو سرعت

ل)د 01حظهاز =tتاTt اندازه2= به مستطيل مكعب ،X∆اندازه به مكعب و ،x∆كرده حركت سطح به و∆X.اندنسبت

x∆آوريد بدست .را

مستطيل)ه مكعب روي شده انجام مكعب،1Wكار روي شده انجام كار زماني2Wو فاصله در ،01 =tتاTt چقدر2=

است؟

فاصله)و در جسم دو از يك هر جنبشي انرژي 01تغيير =tتاTt است؟2= چقدر



شامل)3 باتري شاخهmيك از كدام هر كه است، هم با موازي ازشاخه شدهnها تشكيل مشابه متوالي محركه.اندپيل نيروي

پيل پيلεهر هر دروني مقاومت مقاومت.استrو به باتري استRجيراخاين پيلها.متصل تعداد كنيد ،360فرض

VrR 2,1,10 =Ω=Ω= εاست.

ازnوm)الف گذرنده جريان تا باشند شود؟Rچقدر بيشينه

كنيد)ب حساب را بيشينه جريان اين .مقدار

كاملمي)4 گازهاي از مخلوطي استbوaگوييم باشدRTPV=(na+nb)اگر.آرماني مخلوط،فشاP.برقرار حجمVر

آن،Tآن، گازها،Rدماي عمومي مولnaثابت گازتعداد مولa،nbهاي گازتعداد .استbهاي

استوانه ظرف طوليك به مقطعLاي مساحت بگيريدAو نظر در به.را استوانه محور بر عمود نازك پيستون يك با ظرف اين

است شده تقسيم بخش فنر.دو يك با پيستون استاين متصل استوانه راست قاعده فنر.به اين آزاد )(0xطول Lx <oو

آن سختي مي.استkضريب حركت اصطكاك بدون ظرف.كندپيستون اين چپ طرف گازnbدر مقداري و كامل گاز مول

كامل.استaكامل گاز مقداري هم ظرف اين راست طرف مولكول.استaدر و است آرماني چپ طرف گازمخلوط bهاي

مولكول روي بر اثري هيچ چپ طرف گازدر ندارندaهاي طرف آن گازمولكول.در ميaهاي پيستون از وليآزادانه گذرند

گازمولكول بگذرندنميbهاي پيستون از كالً.توانند ظرف اين گازnaدر مقدار.هستaمول ظرف طرف دو Tثابتدماي

.است

ظرف)الف راست بخش طول كه حالتي مولxدر تعداد گازاست آوريدaهاي بدست را ظرف طرف هر .در

آوريد)ب بدست را طرف هر در گاز فشار حالت همين .در

آوريدxمقدار)ج بدست را تعادل حالت .در



در)5 كه آهنربايي مغناطيسي نقطهMميدان در آنPاست، از :دور
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كه استAاست، آنxrبردار.ثابت شمال قطب به آهنربا جنوب قطب جهت آهنربا(در و)محور بردارxاست .استxrطول

بردار طول كه است درست شرطي به رابطه bاين
r

كوچك برداخيلي طول از داده.باشدxrرتر نشان شكل در بردارها اين

.اندشده

شعاع به حلقه فاصلهaيك استxدر آهنربا يك مي.از حلقه مركز از آهنربا استمحور عمود حلقه صفحه بر و حلقه.گذرد

و است آهنربا از كوچكaدور ازخيلي حلقه.استxتر الكتريكي وRمقاومت مياست چشم آن خودالقايي .پوشيماز

مغناطيسي)الف ميشار حلقه از كه كنيداي حساب را .گذرد

سرعت با آهنربا كنيد ميvفرض حركت خود محور راستاي استدر ساكن حلقه و حالت.كند اين :در

كنيد)ب حساب را حلقه الكتريكي .جريان

كنيد)ج حساب را حلقه بر وارد .نيروي

كه)د اين استبراي الزم خارجي نيروي يك كند حركت ثابت سرعت با كنيد.آهنربا حساب را نيرو اين .توان

كنيد)ه حساب را حلقه جريان از حاصل الكتريكي .توان



كانوني)6 فاصله با همگرا عدسي يك شامل عكاسي دوربين روزنه.استfيك به چسبيده دايرهعدسي قطراي به dاي

عدسكوچك( قطر از فاصله.است)يتر در و عدسي موازات به هم عكاسي فيلم استLيك آن .از

فاصله در نوراني نقطه استxيك آن محور روي و عدسي است.از نوراني نقطه اين و فيلم بين عدسي كه لكه.چنان قطر

آوريد بدست را عكاسي فيلم روي .نوراني



مساحت)7 با استوانه يك ارتفاعAدرون ازhو دمايپر با مولكوليTگازي جرم راستاي.استMو در استوانه اين ارتفاع

است .قائم

ضخامتاليه)الف به گاز اين از افقي بگيريد∆xاي نظر در را.را اليه اين پايين در گاز آنPفشار باالي PPدر .بناميد+∆

اين در گاز چگالي كنيد برابرفرض و ثابت .باشدρاليه
x
P
∆
∆

آوريد بدست .را

رابطه)ب كامل، گازهاي معادله از استفاده بينبا آنρوPاي كمك به و بيابيد
x∆

∆ρكنيد حساب .را

)ج
x∆

∆ρعتابρجاي.است استوانهρبه درون گاز متوسط چگالي تقريب درρ)(به چگالي آن از استفاده با و بگذاريد را

برحسب را استوانه كنيدρباالي .حساب

گاز)د دو از جعبه داخل گاز كنيد اكسيژن2Nژننيتروفرض جرمي2Oو نسبت باشد4با شده نيتروژن.تشكيل مولكولي جرم

را اكسيژن و
2NMو

2OMبخش.بناميد رابطه از جداگانه كدام هر گاز دو اين كنيد مي)ج(فرض چگ.كنندتبعيت الينسبت

آوريد بدست را جعبه باالي در گاز .دو

اتاق)ه دماي آنJ/Mol2500تقريباRTًدر در كه استRاست گازها MolgMN.ثابت /28
2
MolgMOو= /32

2
=

استوانه.است با.استN/kg10=gوm50ارتفاع استوانه، باالي در گاز دو چگالي دارد؟4نسبت تفاوت ازميچقدر توانيد
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براي كنيد2εو1εكه استفاده است درست كوچك .خيلي



مي)8 جامد جسم يك كه مولكولهنگامي ميان پيوندهاي از زيادي تعداد ميشكند، گسسته آن فرآيندهاي در ولي شود

نمي پيوندها گسستن صرف جسم به شده داده انرژي تمام و.شودشكستن، صوت گرما، صرف انرژي الزم.شودمي..بقيه انرژي

بزرگي مرتبه از مولكولي پيوند هر گسستن .است−J1910براي

علمي نماد شكل به را عددها nxAگاهي كهمي=×10 101نويسيم، <≤ xوnاست صحيح عدد اگر.يك صورت اين در

3x<گوييمميAبزرگي مرتبه اگرn10از و بزرگيAگوييممي<3xاست مرتبه 110از +nاين.است به مدلي شيشه براي

مي نظر در واحدهايشكل از شيشه كه ميSiO2گيريم، اشغال را مكعب يك كدام هر كه شده هرساخته با مكعب هر و كند

معكب از دارديك پيوند يك مجاورش مول.هاي يك را.استSiO2،g60جرم شيشه 3/2000چگالي mkgآوگادرو عدد و

.بگيريد×23106را

به شيشه قطعه مكعبيك ابعادشكل به mmmmmmمستطيل 2100100 ارتفاع×× از رهاcm30را سختي سطح روي

مي.كنيممي شكسته شكل مطابق كوچكي قطعات به .شودشيشه

شكستگي)الف طول بزنيدمجموع تخمين را شكل در .ها

مكعبطو)ب ضلع بزنيدل تخمين را مدل .هاي

شده)ج گسسته پيوندهاي بزنيدتعداد تخمين .را

بزنيد)د تخمين را آزمايش، اين در پيوندها، اين گسستن .انرژي

است؟)ه چقدر شكستن از قبل شيشه جنبشي انرژي

از)و كسري استچه شده پيوندها گسستن صرف ؟انرژي


