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 (ترموديناميك)اول فصل فيزيك

 وٌيس ضسن (p-v)هرسصاذ  زسسگاُ زض ضا فطايٌس ايي ًوَزاض زازُ ضطح ضا واهل گاظ حدن ّن .فطآيٌس1

 ٍ آب ظطف يه تطلي گطهىي– زهاسٌح– سٌح فطاض– ضي آيسِ يه– اصغىان تسٍى خيسسَى يه تا اي اسسَاًِ .2

 آى عي آُ آًيس عطاحي آًيسٍآظهايطي اًسراب ضا ذَز ًياظ هَضز اتعاض ٍسايل ايي تيي اظ.زاضيس اذسياض زض يد همساضي

 زّس؟ ضخ زها ّن فطآيٌس يه

 :وٌيس واهل ضا ظيط ّاي خولِ .3

 ضَز ًوي هٌسمل....................... خسن تِ............................ خسن اظ ذَز ذَزي تِ گطهاالف(

 هحيظ ٍ زسسگاُ تيي.................. زثازل زضٍٍ تي فطآيٌس زض ٍ.اسر صفط زضًٍي اًطغي زغييط.................. فطآيٌس زضب(

 . گيطز ًوي صَضذ

 زض سطًگ زضٍى زاضز، َّاي لطاض آتي ظطف زِ زض ضىل َّا،هغاتك همساضي هحسَي ٍ تسسِ اًسْاي تا سطًگ يه .4

 فطايٌس وٌين ، ًَع اضافِ زسضيح تِ ضا هرعى آب اگط وٌس، حطور آظازاًِ هيسَاًس خيسسَى ٍ اسر زطهَزيٌاهيىي زؼازل

 تٌَيسيس ضا سطًگ زضٍى گاظ تِ هطتَط

 ضسس هي  lit 15تِ lit 5 اظ ازوي زه واهل گاظ حدن atm  20ثاتر ،تافطاض فطاض ّن زحَل يه عي .5

 اسر؟ ضسُ اًدام زسسگاُ ضٍي واض همساض چِ(الف

 اسر؟ ضسُ هثازلِ فطايٌس ايي زض گطها همساض چِ(ب 

 ( Cmp=5/2R) اسر؟ غٍل  چٌس زسسگاُ زضًٍي اًطغي زغييط(ج 

 اسر ازوي زه واهل گاظ همساضي تِ ،هطتَط ضٍتطٍ چطذِ .6

 BCس فطآيٌ زض زسسگاُ ضٍي ضسُ اًدام ضوا(الف

 CAس فطآيٌ زض زسسگاُ ٍ هحيظ تيي ضسُ هثازلِ گطهاي(ب

  وٌيس حساب ضا BC فطآيٌس زض ضسُ هثازلِ گطهاي(ج

 

 

 



 .خيوايس هي ضا ظيط چطذِ ازوي زه گاظ هَل ًين .7

 . وٌيس حساب A,B,C حالسْاي زض ضا زها(الف

 .اسر چمسض ضسُ هثازلِ ذالص گطهاي چطذِ يه زض(ب

 اسر؟ چمسض زضٍ تي فطآيٌس زض گاظ ضٍي واض(ج

 

 k تِ گاظ زهاي فطاض ّن فطايٌس عي اسر، اگط lit 60حدن زاضاي k 300 زهاي زض ازوي زه گاظهَل  0.5ض همسا .8

 تطسس 400

 اسر چمسض فطايٌس ايي زض ضسُ هثازلِ گطهاي(الف 

 اسر؟ چمسض گاظ ضٍي تط ضسُ اًدام واض(ب

 (R=8j/mol.k)  وٌيس حساب ضا گاظ زضًٍي اًطغي زغييط(ج

 يه هَضز زض وِ ظيط اػساز هدوَػِ اظ وساهيه ٍتٌَيسيس ًَضسِ ضا گطهائي هاضيي تياى تِ زطهَزيٌاهيه زٍم لاًَى .9

 :اسر لاًَى ايي ًالض ضسُ گيطي اًساظُ زطهَزيٌاهيىي زسسگاُ

 QH=200j   QC=-50j     w=-150الف(

 QH=150j   QC=0j     w=-150 ب(

 QH=150j   QC=-150j     w=0 ج(

 ازاق اظ گطها غٍل چٌس زليمِ ّط زض وَلط ايي. اسر 3 آى ػولىطز ضطية ٍ KW1  گاظي وَلط يه هصطفي زَاى .10

 ؟ هيسّس تيطٍى هحيظ تِ گطها غٍل چٌس ٍ اسر گطفسِ

  



 (الکتريسيته ساکن)فصل دوم

 الىسطيىي تاض آُ هحلي زض ػايك خسن ضٍي تط ضسُ هٌسمل تاض آُ آضز زحميك زَاى هي آظهايص يه آهه تِ چگًَِ.1

 اسر تالي هي هاًس؟ ضسُ زازُ خسن تِ

 آًين،اًطغي ًعزيه ّن تِ ثاتر لطاضزاضًس،تاسطػر اظّن تيٌْاير زضفاصلِ ِو+ q2 +ٍ  q1زٍتاضالىسطيىي ّطگاُ .2

 هيىٌس؟ زغييطي چِ الىسطيىي خساًسيل

 وطزى تطاتط زٍ تطاي ضٍش اسر،زٍ آضزُ عطاحي ضا ،ذاظًي آاغصي ٍ آلويٌيَهي ٍضق اظ اسسفازُ تا آهَظي زاًص .3

 تٌَيسيس ذاظى ظطفير

 ذظ ضٍي يىسيگط اظ ساًسي هسطي 10 فاصلِ زض زطزية ِت q1=4μc,q2=-4μc,q3=16μc  الىسطيىي تاض سِ .4

 ضا حساب وٌيس. q1 تاض تط ٍاضز ،ًيطٍي اًس گطفسِ لطاض ضاسسي

 گطزز هي هٌسمل B تِ A اظ N/C 10 اًساظُ تِ يىٌَاذر الىسطيىي هيساى زض  q=2μc الىسطيىي تاض تا اي شضُ .5

 گطزز هي هٌسمل C تِ B اظ ٍسدس

 اسر؟ چمسض شضُ تِ ٍاضز الىسطيىي يطٍيً )الف

 چٌس ظٍل اسر؟C تِ A اظ اًسمال تطاي الظم آاض وسطييب( و

 ضا حساب وٌيس C ٍB  تيي ّوچٌيي b ٍ Aٍتيي  خساًسيل اذسالف اًساظُ ج(

 

 : هغلَتسر هماتل ضىل هساض زض .6

 اسر؟ چمسضC 1ذاظى زض ضسُ شذيطُ الىسطيىي آًيسٍتاض حساب ضا ذاظًْا هؼازل ظطفير(الف

 هيسّس؟ ًساى ضا ػسزي چِ زّين لطاض سٌح ٍلر آى خاي ٍتِ آًين خسا هساض اظ ضا تاعطي ّطگاُ ب(

 هيىٌس؟چطا؟ زغييط ظهاى گصضر تا ػسز ايي آيا(ج

 

 

 



 (جريان های الکتريکی و مدار های جريان مستقيم)فصل سوم

 همايسِ ّن ،تا الىسطيىي حضَضهيساى ػسم ٍهَلغ الىسطيىي حضَضهيساى ٌّگام تِ ضساًاضا تاضزضّطهمغغ ضاضش.1

 .ٌيسو

 اسر؟چطا؟ يىساى اسر ضٍضي آُ ٌّگاهي الهح يه تا ذاهَش الهح يه هماٍهر آيا ضوا ًظط تِ .2

 اسر؟ چمسض سين ٍيػُ هماٍهر اسر. Ω4زاضاي هماٍهر  mm22ا هسط ٍ سغح همغغ   عَل تِ سيوي .3

 ( آظهايص ٍضطح ضىل ضسن)؟وطز زحميك ضا اّن لاًَى زضسسي تسَاى آى آهه تِ آُ آًيس عطاحي ضا آظهايطي .4

 تثٌسين ٍلر 220 ضْط تطق ٍلساغ تِ هسَالي عَض تِ زيگط تاض ٍ هَاظي صَضذ تِ يىثاض ضا هطاتِ هماٍهر سِ چٌاًچِ .5

 .اسر هسَالي حالر تطاتط چٌس هسَالي حالر هصطفي زَاى وٌين . ٍصل ضا وليس ٍ

 هماتل ضىل زض .6

 اسر؟ آهدط چٌس هساض زض خطياى ضسذ( الف

 ( ضا تسسر آٍضيس. A ٍ VA-VB) B ًمغِ 2 تيي خساًسيل اذسالف(ب

 وٌيس اسر؛زؼييي ٍلر5 تطاتط  B ٍA ًمغِ زٍ تيي خساًسيل اذسالف .7

 εlهحطوِ  ًيطٍ(الف

 εl هَلس زض( ضسُ زلف زَاى) گطهائي زَاى(ب

  



 (مغناطيس)فصل  چهارم

 ؟ زّين ًوايص ضا هغٌاعيسي هيساى ّاي ذظ تسَاًين آى اًدام تا وِ وٌيس عطاحي آظهايطي.1

 ضَز،چطا؟ هي ٍاضز ًيطٍ آى تط تاضس،آيا هَاظي هغٌاعيسي هيساى ذغَط تا خطياى حاهل سين اگط .2

 اسر؟ تيطيٌِ صَضذ چِ زض ًيطٍ ايي

 ؟وٌيس زؼييي ظيط ّاي ضىل زض ضا هغٌاعيسي الىسطٍ ًيطٍي خْر .3

 

 الىسطٍهغٌاعيسي ًيطٍيوِ  صَضزي زض زاضز لطاض B=0/05T هغٌاعيسي هيساى زضهسط  1 عَل تِ سيوي ضىل هغاتك .4

 وٌيس زؼييي ضا خطياى خْر ٍ تعضگي تاضس N 3/0 تطاتط سين تط ٍاضز

  

 :زّيس خاسد ضىل تِ زَخِ تا .5

 وٌيس. هطرص ضا3 2ٍ 1ٍ شضاذ تاض ًَع(الف

 .زّيس زَضيح ذَز اًسراب هَضز زض(ب

 

 اگط. ساًسي هسط تاضس. 30ٍ عَل آى  mT 628 هطوعش زض هغٌاعيسي هيساى وِ تساظين اي سيولَلِ ذَاّين هي .6

 وٌيس. حساب ضا سيولَلِ ايي ّاي زٍض زؼساز آهدط تاضس. 4 سيولَلِ هداظ خطياى همساض حساوثط

  



 (القای الکترو مغناطيس)فصل پنجم

 هيىٌس؟ المايي خطياى ،ايداز هغٌاعيسي ضاض ،زغييط زّيس ًطاى ضىل ضسن ٍ آظهايص يه عطاحي تا.1

 زاضز لطاضزسال   0.0004تعضگي تِ يىٌَاذر هغٌاعيسي هيساى يه زضساًسي هسط  10ضؼاع  تِ زايطُ ضىل تِ لاتي .2

 ؟اسر ٍتط چٌس وٌس ػثَض هيسَاًس لاب ايي اظ وِ ضاضي حساوثط

 20 خيچِ همغغ هساحر ،ٍ اسر ػوَز سين زٍض 400 ضاهل اي خيچِ سغح تط يىٌَاذسي هغٌاعيسي هيساى ذغَط .3

 ضا ضسُ الماء هحطوِ ًيطٍي تعضگي زسال تط ثاًيِ زغييط وٌس،7ساًسي هسط هطتغ هيثاضس. اگط تعضگي هيساى تا آٌّگ 

 .وٌيس حساب

 .اسر هماتل ضىل هغاتك ظهاى تِ ًسثر تسسِ حلمِ يه اظ ػثَضي هغٌاعيسي ضاض زغييطاذ ًوَزاض .4

 .وٌيس ضسن ضا ضسُ زازُ ظهاًي تاظُ زض ضا ظهاى تِ ًسثر حلمِ زض المائي هحطوِ ًيطٍ زغييطاذ ًوَزاضالف( 

 .وٌيس ضسن وليس ٍصل ٌّگام اظ ضا ظهاى تِ ًسثر خطياى زغييطاذ ًوَزاض هماتل ضىل هساض تطاي (ب

 

 هيسّين واّص ضا ضئَسسا هماٍهر ظيط ضىل هغاتك آظهايص يه زض .5

 هي چگًَِ زٍم حلمِ زض ضا المايي خطياى ،خْر اسر زازُ لطاض ّا حلمِ هطسطن هحَض ضٍي ضا ذَز چطن وِ ًاظط

 اسر؟چطا؟ خگًَِ زٍم حلمِ تط ٍاضز ًيطٍي چطا؟خْر(گطز ساػر خاز يا ساػسگطز) تيٌيس؟

 

 



 وٌيس زؼييي سيولَلِ زض ضا المايي خطياى خْر لٌع لاًَى اظ اسسفازُ تا .6

 

 ز.آٍض تسسر ضا خطياى ضسذ ،هؼازلِ ضٍتطٍ ضىل زض ظهاى– خطياى ًوَزاض تِ زَخِ تا .7

  

 ًيطٍي تعضگي.هيگصضز -I=8t-25ي هؼازلِ تِ هسغيطي ،خطياى mH 250 ذَزالمائي ضطية تِ اي لَلِ سين اظ .8

 .وٌيس هحاسثِ ضا سيولَلِ زض ضسُ الماء ي ِوهحط

 

 


