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 داوشکذٌ مُىذسی پسشکی جریان ي مقايمت: مبحث تمریه فکر  

 دکتر مُرداد سايیس: ارائٍ  ۲درس فیسیک 
مسائل ایه فصل با دقت قابل تًجُی طراحی یا اوتخاب شذٌ اوذ ي امیذياریم از حل آن َا احساس خًبی وسبت بٍ تًاوایی علمی خًد پیذا 

 مسالٍ ۵ -سًال 1 –ٍ صفح ۲                                    .است ۵رقم آخر شمارٌ داوشجًیی بٍ عاليٌ  .... با آرزيی تًفیق شما. کىیذ

 (شَد حذاکثز چٌذ جولِ ثیبىثزای ّز یک ): سَال هفَْهی 

هی ( ثب رسبًبیی هشخص)هیذاى درٍى ّبدی (  جزیبى ثبثت)ایي فصل  پذیذُ ّبی هَرد ثحث در چزا در.الف

 تَاًذ صفز ًجبشذ؟

ٍقتی سطح هقطع در هسیز اگز جزیبى ثبثتی در حبل عجَر اس یک هسیز ثبشذ،  ؟ چگبلی جزیبى چیست. ة

 جزیبى تغییز هی کٌذ یب چگبلی جزیبى؟شَد  عجَر ثبرّب تٌگ هی

کذام یک  ثِ جزیبى الکتزیکی  الکتزٍى ّب ثب سزعت حزارتی چیست؟( هتَسط) تفبٍت سزعت راًش.ج

 شَد؟ راثطِ جزیبى ثب آى سزعت چیست؟ هٌجز هی

 هیذاى الکتزیکی است؟ّب در سین هتٌبست ثب  چزا سزعت هتَسط حزکت الکتزٍى.د

 رسبًبیی چیست ٍ هقبٍهت چیست؟ رسبًبیی ٍیضُ ٍ هقبٍهت ٍیضُ چیست؟ .ُ

شکل سیز چْبر حبلت را ًشبى هی دّذ کِ ثبرّبی هثجت ٍ هٌفی ثِ طَر )کتبة درسی  5پزسش شوبرُ .ٍ

 ....(افقی حزکت

یب در دٍ / ثزاثز شذى طَل ٍتفبٍت ثیي آى ّب در دٍ )ّبی سیز را اس کَچک ثِ ثشرگ هزتت کٌین  هقبٍهت.س

 .(ثزاثز شذى قطز است

 
 

 . شکل سیز را حسبة کٌین ثِ صَرتیک قطعِ خویذُ هقبٍهت  -1

ثِ دٍ سز آى   اختالف پتبًسیل  هی ثبشذ ٍ ρرسبًب دارای هقبٍهت ٍیضُ ) 

ٍ دیذُ ًوی  سطح هقطع آى کِ عوَد ثز کبغذ است .اعوبل شذُ است 

 (  . استشکل هزثعی  شَد،

شکل را ثِ صَرت تعذاد ، ثب تَجِ ثِ خویذُ ثَدى هسیز جزیبى ثِ هَاسات خوش سین: راٌّوبیی 

هٌتْی در ایي جب ثِ . رسبًبیی ّبی هَاسی جوع هی شًَذ. رسبًبیی هَاسی در ًظز ثگیزینسیبدی 

رسبًبیی ثب ثذست آٍردى هقذار  .علت پیَستِ ثَدى هسبلِ ثِ جبی جوع ثِ یک اًتگزال هی رسین

  . آیذ ل، هقبٍهت ثب عکس کزدى آى ثِ دست هی ک
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 :نهقبٍهت هخزٍط تَپز ٍ ًبقص کِ ثِ صَرت سیز هی ثبشذ را حسبة کٌی -2

ثِ دٍ سز آى   هی ثبشذ ٍ اختالف پتبًسیل  ρرسبًب دارای هقبٍهت ٍیضُ ) 

فزض کٌین جزیبى در ّز  ُذٌٌک ُدبس تیزقت کی ىاٌَع ِث. اعوبل شذُ است 

ٍلی ایي ثبر . یک هسبلِ اًتگزالی هَاجْینثبس ّن ثب . عوَد ثبشذهقطع ثز سطح 

 (.ّب ثْتز ثبشذ شبیذ سزی داًستي هقبٍهت

 

 

ّبی  جَ پبییٌی سهیي دارای یَى)کتبة در فصل جزیبى ٍ هقبٍهت   32هسئلِ : هسئلِ ای در هَرد جَ سهیي -3

 ....( هثجت ٍ هٌفی است

 ...(راس پَدر شکالت)هقبٍهت  در فصل جزیبى ٍ  60هسبلِ : هسبلِ اًفجبری اداهِ دارد -4 

ٍلت کبر هی  110یک گزم کي ًیکزٍهی ٍقتی ثب اختالف پتبًسیل : کتبة ثب یک تغییز کَچک 55هسئلِ   -5

  ...گزاد است درجِ سبًتی ۰00کٌذ ٍ دهبی آى  هی( ثِ حزارت تجذیل)اًزصی را تلف  ٍات 20ثب آٌّگ کٌذ 

 

 

فصل  از مسائل+ َای فصل  پرسش : کىیم تعمیق بیىش در ایه فصل حل مسائل مقابل را َم تًصیٍ میوُایتاً برای 

 . ۵۳ي  ۵۱ي  ۱۴ي  ۵۳ي  ۵۵ي  ۲۱ي  ۲۲ي  ۲1ي 1۲ي  1۱ي ۷ي۲: جریان ي مقايمت 


