
-ی تؼذاد سئَاالت هغشح ضذُ هیداسای اّویت صیبدی ّن اص جْت اهتحبى ًْبیی ٍ ّن وٌىَس سشاسشی ثِ ٍاسغِ 3دسس فیضیه 

دس وتبة دسسی .ثبضذآهَصاى ثسیبس لزت ثخص هیی صیبدی اص داًصدس ػیي حبل وِ ایي فػل پش هحتَا ٍ هْن است ثشای ػذُ. ثبضذ

ی هؼلن ٍ حل سئَاالت خبسج اص ی جضٍُآهَصاى توبم ٍلت خَد سا غشف هغبلؼِایي دسس ثسیبس اّویت داسد دس حبلی وِ اوثش داًص

ثشای . سٍ داضتي اهتحبى ًْبیی ٍ وٌىَس سشاسشی هغبلؼِ ٍ تسلظ ثش ایي هٌجغ هغبلؼبتی ثسیبس هْن استدلیل پیصثِ. وٌٌذوتبة هی

تب حذ اهىبى اص هحبسجبت * ّبی وتبة دسسی سا خظ ثِ خظ دًجبل وٌیذ ّب ٍ فؼبلیتّب، توشیيتوبم هثبل* : یبدگیشی ثْتش هغبلت

ثشخی اص هجبحث وتبة، هغبلت تمشیجبً *ی ضوب ثبالتشسٍدرٌّی پشّیض وٌیذ ٍ ّوِ هغبلت سا سٍی وبغز ثیبٍسیذ تب دلت هحبسجِ

وبس ّب سا ثِ صثبى خَدتبى ثبصًَیسی وٌیذ، ثب ایيثبسآىدگیشی دلیك هغلت، یهّب ثْتش است پس اص یبثشای یبدگیشی آى. حفظی است

ّب ضَد ٍ دس غَست فشاهَضی هغلت ثِ سشػت ًسجت ثِ سفغ آى الذام وٌیذ، الجتِ ضت اهتحبى ایي ثبصًَیسیهغلت ثشایتبى هشٍس هی

ّب سا ثشای فشهَل* هغلت، ثبس چٌذ ثبس حل وٌیذتشسؼی وٌیذ یه هسئلِ سا ثشای یبدگیشی ثْتش ٍ ػویك* خَسد ّن ثِ دسد هی

ًىتِ ثسیبس هْن وِ ًمص ثسضایی دس حل هسبئل فیضیه داسد سسن ضىل دس حیي خَاًذى  غَست * ثٌذی وٌیذ تسلظ ثیطتش دستِ

ًفی تَجِ ّبی هثجت ٍ مّب ٍ توبم هشاحل حل هسئلِ ثِ خػَظ ػالهتثِ ػالهت* وبس سا توشیي وٌیذ هسئلِ است وِ ضوب ّن ایي

 .وٌیذ

 .... 3ٍ اهب ثشسسی فػَل فیضیه

 ترمودینامیک:  فصل اول

وٌٌذ ّبی لَی ّن ثؼذ اص هغبلؼِ ایي فػل احسبس هیعَسیىِ ثسیبسی اص ثچِتشیي فػَل وتبة فیضیه است ثِایي فػل اص هتفبٍت

اتَ ٍ لَاًیي تشهَدیٌبهیه هغشح ضذُ دس ایي فػل هجبحثی ّوچَى چشخِ هبضیي گشهبیی، چشخِ .اًذوِ خَة هتَجِ هغبلت ًطذُ

ًیبص ٍ یبدگیشی ثْتش هغبلت، هشٍس ضَد ٍ ثِ ػٌَاى پیصایي فػل دیگش تىشاس ًوی. است وِ ثِ دلت هفبّین آى سا ثبیذ دسن وشد

ت فشا ثٌذی وشدُ ٍ ثب دقسؼی وٌیذ تؼبسیف سا دستِ. تَاًذ ووه حبل ضوب ثبضذهی 2فیضیه  6ٍفػل  1فػل دهب ٍ گشهبی فیضیه 

گیشیذ ٍ هجحث تحلیل ًوَداسّب توشیي وٌیذ چَى ثؼضبً ثشخی سئَاالت هغشح ضذُ ٍاثستِ ثِ ًوَداسّبی فشآیٌذّبی هختلف ایي 

ثشای ایي وبس لجل اص ایي وِ ثِ . ثبضذّبی دسن ایي فػل همبیسِ وشدى فشآیٌذّبی هختلف هییىی اص ثْتشیي سٍش. فػل است

سا سسن وٌیذ، چَى ثِ دسن ثػشی ضوب اص هَضَع ووه صیبدی  ..…(p-t)(v-t)ًوَداسّبی   سشاؽ حل هسألِ ثشٍیذ، سؼی وٌیذ

سا یه ثبس  (p-v)ًوَداسّبی . وٌٌذ دس ایي ًوَداسّب دلت وٌیذ وِ ثب تغییشات دهب، فطبس ٍ حجن، ًوَداسّب چگًَِ تغییش هی. وٌذ هی

سؼی . ثِ ّش فشآیٌذ سا صیش آى ثٌَیسیذ ٍ دٍثبسُ ثب ّن همبیسِ وٌیذًَع فشآیٌذ وٌبس ّن سسن وٌیذ ٍ ًىبت هشثَط  4دیگش ثشای ّش 

 .تشیي وبسثشد سا داسد وٌیذ ایي ًَع ًوَداس سا حتوبً وبهل یبد ثگیشیذ، چَى ثیص

ثِ ػٌَاى . ّب دلت وٌیذ وِ ٍاحذّب حتوبً یىی ثبضذ چَى تٌَع ٍاحذ دس ایي فػل ثسیبس صیبد است ّب ٍ هثبل دس ٌّگبم حل توشیي

 .ثیبى ضَد milt – lit – mm3 – m3 – cm3تَاًذ ثشحست ٍاحذ  ل حجن هیهثب

 :ّب ثِ تشتیت صیش ػول وٌیذ دس ٌّگبم حل توشیي

 .ٍاحذّب سا یىی وٌیذ    .1

 .سا حسبة وٌیذ( هَل) nهمذاس     .2

 ...(دهب است یب ّن فطبس ٍ ایي وِ ّن)ًَع فشآیٌذ سا هطخع وٌیذ     .3

 .ع فشآیٌذ سا ثٌَیسیذ یب دس رّي خَد هشٍس وٌیذّبی ایي ًَ فشهَل    .4

 .هجَْل خَاستِ ضذُ سا حسبة وٌیذ    .5

ّبیی وِ سؤاالت تطشیحی سا  ی لبثل تَجِ ایي است وِ فضبی سؤاالت تطشیحی ٍ تستی خیلی ثب ّن هتفبٍت است ٍ اوثش ثچِ ًىتِ

ّبی هختلف هسألِ  ّبی ایي فػل ثِ ثیبى اص فشهَلچَى . دٌّذ، دس پبسخ دادى ثِ سؤاالت تستی هطىل داسًذ خَة جَاة هی

توبهی . ّبی وتبة سا حل وٌیذ ّب ٍ توشیي ثٌبثشایي هثبل. ّب سا خَة یبد ثگیشیذ ضوب ثبیذ استفبدُ تشویجی اص ایي فشهَل. دٌّذ هی

 .ثبضیذ ای وٌىَس سشاسشی ٍ وتبة دسس آصهَى سا چٌذ ثبس ثضًیذ تب دیگش اضتجبّی ًذاضتِ ّبی چْبسگضیٌِ پشسص



 الکتریسیته ساکن:  فصل دوم

تَاًیذ ثِ آًْب هشاجؼِ هغشح ضذُ است وِ ثشای یبدگیشی ثْتش هی 1هغبلت اٍلیِ ایي فػل دس دٍسُ ساٌّوبیی ٍ فػل سَم فیضیه

-هیذاى الىتشیىی ثْتش است همبیسِثشای یبدگیشی . ثبضذّب هیاص هجبحث هْن ایي فػل لبًَى وَلي، هیذاى الىتشیىی ٍ خبصى. وٌیذ

-ثبضیذ ٍ ثشای دسن ثْتش هفبّین خبصى ٍ ضبسط آًْب تسلظ ثش هجحث پتبًسیل الىتشیىی حبئض اّویت هیای ثب هیذاى گشاًطی داضتِ

. اهٌذىسا فیضیه الىتشیسیتِ هی 3دس هَسد الىتشیسیتِ است، ثِ ّویي دلیل فیضیه  3اص ایي فػل ثِ ثؼذ ول هغبلت فیضیه . ثبضذ

 .ضَد داًطگبّی تىشاس ًویالصم ثِ روش است ایي فػل دس دٍسُ پیص
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تشی هغشح  دس اًتْبی فػل، هؼبدالت ًسجتبً پیچیذُ. ای است، ثِ ضشط آى وِ لبدس ثِ تحلیل دسس هذاس ثبضیذ ایي فػل، فػل سبدُ

ّبی چٌذ هؼبدلِ، چٌذ هجَْلی حل وٌیذ ٍ ثشای هذیشیت صهبى ٍ افضایص سشػت توشیي  ثتَاًیذ دستگبُضًَذ ٍ ضوب ثبیذ  هی

ثؼضبً اص ایي هجحث سئَاالت تشویجی ثب . سا هشٍسٍ وٌیذ 1فیضیه 3ثشای تسلظ ثیطتش هغبلت فػل لجل ٍ فػل. ثیطتشی الصم است

 .وٌیذ گًَِ سئَاالت ّن وبسضَد ٍ ثْتش است اص ایيخبصى اسائِ هی

 مغناطیس:  فصل چهارم

ساست . تشیي هجبحث ایي فػل لبًَى دست ساست است یىی اص هْن.است 3تشیي ٍ ًوشُ آٍستشیي فػل فیضیه هغٌبعیس سبدُ

وٌٌذ  ّب ػوَهبً ٍلتی هذاد سا دس دست ساست داسًذ ٍ هطغَل حل هسألِ ّستٌذ، ًبخَدآگبُ ثب دست چپ ایي لبًَى سا اجشا هی دست

ّب ٍ ثبسّبی الىتشیىی اگش دس ایي فػل احسبس گٌگی وشدیذ ثِ سشاؽ فػل خبصى.ایي هغلت وبهالً دلت داضتِ ثبضٌذ وِ ثبیذ ثِ

 .سا هغبلؼِ وٌیذثشٍیذ ٍ آى

   القای الکترومغناطیس:  فصل پنجم

اگش سؼی . ضَیذل هیایي فػل ٍاثستِ ثِ فػل لجل است، ثٌبثشایي اگش فػل هغٌبعیس سا خَة یبد ًگیشیذ دس ایي فػل دچبس هطه

خَسیذ هتي وتبة سا چٌذیي ثبس ّبی ایي ثخص ثپشداصیذ ثِ صٍدی  دس حل هسبئل ثِ هطىل ثش هیوٌیذ غشفبً ثِ حفظ وشدى فشهَل

ثبس ضجیِ یه هؼلن دسس سا ثشای خَد یب دیگشاى تَضیح دادُ تب ثخَاًیذ ٍ لجل اص آًىِ ضشٍع ثِ حل توشیي وٌیذ سؼی وٌیذ یه

الصم ثِ روش است وِ دس سٍیبسٍیی ثب هسبئل ًْشاسیذ ٍ اص آى استمجبل وٌیذ صیشا ثِ .ل وٌیذ وِ ثش هفبّین تسلظ داسیذاعویٌبى حبظ

ی استجبط هَضَػبت هختلف روش ضذُ ثٌذی ولی دس استجبط ثب ًحَُثِ سفغ هطىالت ثپشداصیذ ٍ یه جوغ. ثشیذًمبط ضؼفتبى پی هی

 .دس یه فػل اًجبم دّیذ

 ًَثت دٍم ٍ ضْشیَس ًَثت اٍل فػل
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 5/4 - چْبسم

 3 - پٌجن

 20 20 جوغ

 


