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آشوبناك و متالطم ؛ دوم مدل اي الیه و یکنواخت ؛ اول مدل باشد می شکل دو به

ثابت مکانیکی انرژي با راست خط روي )یعنی

ناپذیر تراکم ي شاره براي پیوستگی ي مایع(معادله است)یعنی صادق

آشوبناك و متالطم حرکت
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حرکت حال در ي شاره
پردازیم می حرکت حال در هاي شاره بررسی به قسمت این بودند(در ساکن قبلی هاي )شاره

آشوبناك و متالطم ؛ دوم مدل اي الیه و یکنواخت ؛ اول مدل باشد می شکل دو به

است متالطم ، سپس و اي الیه ابتدا مده

پردازیم می اول مدل هاي شاره بررسی به فقط جا این در ما

ناپذیر اي،تراکم ثابت(یکنواختوالیه مکانیکی انرژي با راست خط روي یعنی

است ثابت آن چگالی که اي استمنظو(شاره مایع )ر

پدید عود یک از که استآدودي متالطم ، سپس و اي الیه ابتدا مده

است جایی به جا زمان مدت به شده جا به جا ي شاره حجم نسبت

است ثابت ، شاره جریان آهنگ ، پایا حالت در ، ناپذیر تراکم ي شاره براي

باشد آب از پر لوله جاي ي همه که حالتی ناپذیر)یعنی تراکم ي شاره براي پیوستگی ي معادله

زیر های گزینه از یک کدام ؟در است بیشرت شاره جریان عبور آهنگ ،

ي الیه و یکنواخت آشوبناكحرکت و متالطم حرکت
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حرکت حال در ي شاره
پردازیم می حرکت حال در هاي شاره بررسی به قسمت این در

ها شاره آشوبناكحرکت و متالطم ؛ دوم مدل اي الیه و یکنواخت ؛ اول مدل باشد می شکل دو به

مثال عنوان ؛به

یک از که پدیددودي استآعود متالطم ، سپس و اي الیه ابتدا مده

پردازیم می اول مدل هاي شاره بررسی به فقط جا این در ما

که هایی شاره ناپذیریعنی تراکم

؛ یعنی ناپذیر تراکم استشاره ثابت آن چگالی که اي شاره

مثال عنوان پدید؛به عود یک از که دودي

؛ شاره جریان استآهنگ جایی به جا زمان مدت به شده جا به جا ي شاره حجم نسبت

است ثابت ، شاره جریان آهنگ ، پایا حالت در ، ناپذیر تراکم ي شاره براي

حال پایادر باشد(ت آب از پر لوله جاي ي همه که حالتی یعنی

زیر)٧٦مثال های گزینه از یک کدام در

ي الیه و یکنواخت حرکت

V ' A d m
A V ( )

t t s
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پیوستگی ي معادله

A V A V  1 1 2 2



بود خواهد یکسان ،

مقطع از خروجی آب حجم دقیقه یک مدت در همNپس بود50، خواهد لیتر
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؛

کنیم می باز کمی را آبی شیر شودوقتی خارج لوله از ای الیه جریانی با و آرامی به آب تا

آید می تر پایین چه هر آب ی آن...........باریکه جریان آهنگ .....................و

منیکند منیکند)٢تغییر شود–تغییر می بیشرت

شود می شود)٤شرت می منیکند–باریکرت تغییر

آب از پر ای لوله در رو به رو شکل مطابق

؛ مطلوبست

؟ است قسمت کدام در آب جریان تندی بیشرتین

ا قسمت کدام در آب تندی ؟کمرتین ست

؟ است افزایش حال در آب تندی قسمت کدام در

؟ است کاهش حال در آب تندی قسمت کدام در

، دقیقه هر در اگر ، مقطع٥٠رو از آب وMلیرت کند عبور

مقطعا،دباش قطر M،2گر

M NA A ؛)2 مطلوبست

؟ گذرد می آب لیرت چند

؟ است کدام

مقطع به ورودي آب حجم یکسان زمان مدت مMدر از خروجی بودNقطعو خواهد یکسان ،

نباشد چه باشد یکسان مقطع این مساحت مقطع)چه از خروجی آب حجم دقیقه یک مدت در پس
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تندی با را آن ی ماشه اگر است پاش آب تفنگ یک رو به رو شکل
cm

/
s

0 8، بفشاریم

؟ است ثانیه بر مرت چند تفنگ خروجی ی دهانه در آب تندی

A / mm , A / cm 2 1(

٨٠)٤

بنویسید را پیوستگی معادله بود سرعت و مقطع سطح تغییر بحث وقت هر

cm

cm mA V A V / / / V V /
s s

          
2

2
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؛یرسدباکتزاهفتررگب)٧٧مثال

کنیم می باز کمی را آبی شیر وقتی

آید می تر پایین چه هر آب ی باریکه

منیکند)١ منیکند–تغییر تغییر

شود)٣ می شودبی–باریکرت می شرت

آب)٧٨مثال از پر ای لوله در رو به رو شکل مطابق

است جریان در راست به چپ از ؛.آب مطلوبست

؟)الف است قسمت کدام در آب جریان تندی بیشرتین

ا)ب قسمت کدام در آب تندی کمرتین

؟)ج است افزایش حال در آب تندی قسمت کدام در

؟)د است کاهش حال در آب تندی قسمت کدام در

چیمشابه)٧٩مثال ؛٩٥قلم

به رو شکل ،در دقیقه هر در اگر ، رو

m
مقطع این از آن عبور تندی

s
باش2

مقطع ؛(باشدNقطر Mیعنی NA A 2

مقطع)الف دقیقهNاز هر ؟در گذرد می آب لیرت چند

مقطع)ب از خروجی آب ؟Nتندی است کدام

مقطع)الف به ورودي آب حجم یکسان زمان مدت در

نباشد( چه باشد یکسان مقطع این مساحت چه

)ب

تندی)٨٠مثال با را آن ی ماشه اگر است پاش آب تفنگ یک رو به رو شکل

؟ است ثانیه بر مرت چند تفنگ خروجی ی دهانه در آب تندی

)A / mm , A / cm 2 2
2 11 5 0 75

٨/٠)٤٠٣)٤/٠٢)١

بنویسید را پیوستگی معادله بود سرعت و مقطع سطح تغییر بحث وقت هر

باشه ها واحد به حواستون فقط



کن باز را سرعت ، معادله در شد

m L ( / ) L
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s t /
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کن باز را سرعت ، معادله در شد

A V A V
L

A V A A A / mL
tV
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1 1 2 2
2

1 1 2 1 12
2

افزایش اش ،تندي کاهشیابد آن یابدفشار می

نیست برنولی اصل دیگر باشد سطح بر عمود شاره اگر
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لوله یک در نفت جریان آهنگ
m

s

3
m.است6 لوله این مقطع قطر ،1اگر باشد

؟ کند می روی پیش مرت چند دقیقه هر در لوله این در نفت

١٢٠٠)٩٦٠٤)٣

پیوستگی ي معادله به مربوط مسائل وقتدر جایی،زمانبحثهر به یاجا کنحجمو باز را سرعت ، معادله در شد

بده قرار را زمان بر تقسیم جایی جابه ، سرعت جاي به یعنی

m L ( / ) L
AV A L m

s t /

  
      



3 0 5 6 60
6 6 480

60 3 0 25

حجم به اتاقی ، رو به رو شکل استm3270در شده داده نشان را

مساحت A1به
m

تندی با ،
s

واردآبه3 ن

هر ، کانال این به شده وارد هوای ،د١٥اگر یکبار قیقه

؟ است بوده مربع مرت چند

٣(/0 3٤(/0 4

پیوستگی ي معادله به مربوط مسائل وقتدر جایی،زمانبحثهر به یاجا کنحجمو باز را سرعت ، معادله در شد

بده قرار را زمان بر تقسیم جایی جابه ، سرعت جاي به یعنی

A L V ' mL
A V A A A / m

t
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270
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15 60

گذرد می آب ای الیه جریان شکل مطابق ، متفاوت مقطع .طح

؟ میدهد نشان لوله از نقطه دو در را اب فشار و جریان تندی درستی به تصویر کدام

افقی چهسطح هر ، است حرکت در اي الیه صورت به افزایش، اش تندي

آب یا سطح)هوا با کندموازي نیست.حرکت برنولی اصل دیگر باشد سطح بر عمود شاره اگر

لوله)٨١مثال یک در نفت جریان آهنگ

؟ کند می روی پیش مرت چند دقیقه هر در لوله این در نفت

٤٨٠)٢٤٠٢)١

پیوستگی ي معادله به مربوط مسائل در

بده قرار را زمان بر تقسیم جایی جابه ، سرعت جاي به یعنی

حجم)٨٢مثال به اتاقی ، رو به رو شکل در

هوای طریقسردکه مساحتکولراز به

شود هر.می ، کانال این به شده وارد هوای اگر

، کند پر را اتاق فضای ؟A1کل است بوده مربع مرت چند

کنید( فرض ثابت را هوا )چگالی

١(/0 1٢(/0 2٣/0 3

پیوستگی ي معادله به مربوط مسائل در

بده قرار را زمان بر تقسیم جایی جابه ، سرعت جاي به یعنی

A V A A A / m         23 0 1

س)٨٣مثال دو با افقی ای لوله گذرداز می آب ای الیه جریان شکل مطابق ، متفاوت مقطع طح

؟ میدهد نشان لوله از نقطه دو در را اب فشار و جریان تندی درستی به تصویر کدام

؛ برنولی اصل

یک در اي شاره افقیوقتی سطح

شاره کنید آب(دقت یا هوا
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است آویزان سقف از ، شکل مطابق بادکنک زیاد.دو شدت با ها آن بین ی فاصله در اگر

؟ دهد می رخ زیر مورد کدام ، بدمیم شکل صفحه بر عمود راستای ر

منیکند تغییری ها بادکنک بین ی فاصله

شوند می نزدیک هم به ها بادکنک

شوند می دور یکدیگر از ها بادکنک

کرد بینی پیش را ها بادکنک حرکت توان منی

، بادکنک دو بین فضاي در دمیدن انهاتنديبا بین وافزایشهواي یابد می

کم بادکنک دو يبین رابطه طبق شود می

بادکنک دو بین سطح بر وارد شودنیروي می کم ، فشار کاهش با

کند می وارد آنها به بادکنک خارجی طرفین از هوا که

ها دکنک با نتیجه در کند می وارد آنها به دو آن میان هواي که باشد نیرویی از شتر

میشه چسب مثل اونجا کنی فوت که جا هر ؛ خودمونی بیان

است داشته نگه دهانش جلوی ، رو روبه شکل مهانند را کاغذ ورق یک آموزی .دانش

بر، ،................بنا

کند می حرکت

پیوستگی)٢ ی ٢–معادله

برنولی)٤ ٢–اصل

هواي کاغذتندي یابدافزایشباالي می

یابدکاهش می

، شود می آن روي هواي فشار از بیشتر ، کاغذ زیر هواي فشار چون حال این در

دهد می هل باال به رو را آن کاغذ زیر هواي

در وقتی رو به رو شکل ؛در میدمیم افقی ...نی

رود منی پایین ، قائم نی در مایع سطح

دهد منی مکان تغییر قائم نی در مایع سطح

پاشد می بیرون به ریز های قطره صورت به و مده

بدهد رخ است ممکن ، قبلی های گزینه در شده مطرح حالت سه هر

با قائم نی باالي هواي ، زیاديمیدمیم یابدتندي می جریان

کاهش نی باالي هواي یابدفشار می

میگردد نی باالي هواي و ظرف درون مایع سطح بین فشار اختالف باعث این و

کمتر فشار سمت به بیشتر فشار )از

عطر کردن افشانه ، سم کردن افشانه براي ها

فشار کاهش و سرعت افزایش باشد می برنولی اصل اساس بر

چی)٨٤ثالم ؛٩٦–٩٧قلم

است آویزان سقف از ، شکل مطابق بادکنک دو

؟د دهد می رخ زیر مورد کدام ، بدمیم شکل صفحه بر عمود راستای ر

منیکند)١ تغییری ها بادکنک بین ی فاصله

شوند)٢ می نزدیک هم به ها بادکنک

شوند)٣ می دور یکدیگر از ها بادکنک

کرد)٤ بینی پیش را ها بادکنک حرکت توان منی

، بادکنک دو بین فضاي در دمیدن با

برنولی اصل هواي،طبق کمفشار بادکنک دو بین

F P A بادکنک دو بین سطح بر وارد نیروي

نیرویی میشود سبب این کندو می وارد آنها به بادکنک خارجی طرفین از هوا که

هابی دکنک با نتیجه در کند می وارد آنها به دو آن میان هواي که باشد نیرویی از شتر

شوند می نزدیک هم به

میشه چسب مثل اونجا کنی فوت که جا هر ؛ خودمونی بیان

است)٨٥مثال داشته نگه دهانش جلوی ، رو روبه شکل مهانند را کاغذ ورق یک آموزی دانش

سطح بر او بدمداگر کاغذ ،باالیی

جهت در کند............کاغذ می حرکت

پیوستگی)١ ی ١٢–معادله

برنولی)٣ ١٤–اصل

دمیدن کابا باالیی سطح ،بر هوايغذ تندي

برنولیو اصل کاهشآنفشار،طبق

، شود می آن روي هواي فشار از بیشتر ، کاغذ زیر هواي فشار چون حال این در

دهد می هل باال به رو را آن کاغذ زیر هواي

گزینه است3پس صحیح

در)٨٦مثال وقتی رو به رو شکل در

رود)١ منی پایین ، قائم نی در مایع سطح

دهد)٢ منی مکان تغییر قائم نی در مایع سطح

باال)٣ قائم نی در پاشدآمایع می بیرون به ریز های قطره صورت به و مده

بدهد)٤ رخ است ممکن ، قبلی های گزینه در شده مطرح حالت سه هر

افقی نی در باوقتی قائم نی باالي هواي ، میدمیم

برنولیو اصل کاهش،طبق نی باالي هواي فشار

میگردد نی باالي هواي و ظرف درون مایع سطح بین فشار اختالف باعث این و

آید می باال مایع نتیجه کمتر(در فشار سمت به بیشتر فشار از

پاش سم کار و عطرساز کردن افشانه ، سم کردن افشانه براي ها

فشار کاهش و سرعت افزایش باشد می برنولی اصل اساس بر



دارند متفاوت مساحت که اهنا زیرین ی لوله از مایع عبور هنگام در لوله دو درون آب سطح تغییر
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دهد می نشان را هواپیما یک بال از قسمتی رو به رو جهت.شکل به توجه با

جریان................. که گرفت نتیجه توان می

است بوده بال زیر در هوا جریان از

که است شده طراحی طوري هواپیما بالهاي هواشکل ،تندي آنها باالي در

از استفاده برنولیبا کهاصل گرفت نتیجه میتوان

بیشتر باید بالها زیر و کمتر بال باالي رويدر باشدآاز نها

شود می وارد بالها به باال به رو خالصی نیروي شود می سبب موضوع همین و

اساس بر زیر موارد از مورد ؟چند شود می داده توضیح برنولی اصل

پاش سم کار و ساز یا و

زمین به شدن نزدیک با آب ی باریکه شدن باریک

طوفانی روزهای در دریا های موج ارتفاع افزایش

حرکت حال در کامیون بار

آب روی فوالدی کشتی ماندن

گردد می رها و شده برده فرو آب

باد وزش هنگام قایق یک بادبان کردن پف

ایم کرده برقرار آب جریان آهنا بین که قایقی دو شدن نزدیک

باد وزیدن هنگام در خیس های لباس شدن خشک زودتر

عمودی نی در آب رفنت باال و افقی نی در دن

آن انتهای آمدن باال و کاغذ یک سطح روی کردن فوت

دارند متفاوت مساحت که اهنا زیرین ی لوله از مایع عبور هنگام در لوله دو درون آب سطح تغییر

دهد)٨٧مثال می نشان را هواپیما یک بال از قسمتی رو به رو شکل

از بااستفاده و باالبر .................نیروی

د ،هوا بال باالی است................ر بوده بال زیر در هوا جریان از

برنولی)١ آرامرتاصل ،

تندتر)٢ ، برنولی اصل

آرامرت)٣ ، پیوستگی معادله

تندتر)٤ ، پیوستگی ی معادله

که است شده طراحی طوري هواپیما بالهاي شکل

آنهاستبیشتر زیر ازاز استفاده با

هوا بیشترفشار باید بالها زیر و کمتر بال باالي در

شود می وارد بالها به باال به رو خالصی نیروي شود می سبب موضوع همین و

گزینه است2بنابراین درست

اساس)٨٨مثال بر زیر موارد از مورد چند

عطر)١ ی پاشافشانه سم کار و ساز یا و

زمین)٢ به شدن نزدیک با آب ی باریکه شدن باریک

طوفانی)٣ روزهای در دریا های موج ارتفاع افزایش

پوشش)٤ کردن حرکتبرزنتیپف حال در کامیون بار

آبشناور)٥ روی فوالدی کشتی ماندن

زمین)٦ روی از هواپیما شدن بلند

زیر)٧ به که توپی گرددجهیدن می رها و شده برده فرو آب

باد)٨ وزش هنگام قایق یک بادبان کردن پف

ایم)٩ کرده برقرار آب جریان آهنا بین که قایقی دو شدن نزدیک

باد)١٠ وزیدن هنگام در خیس های لباس شدن خشک زودتر

عمودیدمی)١١ نی در آب رفنت باال و افقی نی در دن

آن)١٢ انتهای آمدن باال و کاغذ یک سطح روی کردن فوت

دارند)١٣ متفاوت مساحت که اهنا زیرین ی لوله از مایع عبور هنگام در لوله دو درون آب سطح تغییر



؟ دهد می نشان درستی به را قائم های لوله درون آب ارتفاع گزینه کدام دارد جریان افقی های لوله در پیوسته طور به آب زیر شکل در

هستند جیوه حاوی شکل
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حا در ، رو به رو شکل ی لوله داخل ، آب ای الیه استجریان حرکت حال در ، پایا لت

نقاط در فشار و آب تندی مقایسه مورد در گزینه ؟CوBوAکدام است صحیح

٢(
C A B

B C A

P P P

V V V

 


 

٤(
B A C

B A C

P P P

V V V

 


 

مایع یک پیوسته و ای الیه جریان مهراه هوا حباب یک شکل مطابق

مقطع جایی)٢(به به جا این در شود می منتقل لوله

؟ کند می تغییر چه حباب این حرکت سرعت

؟ میکند تغییری چه حباب بر وارد فشار

می تغیییری چه حباب شعاع و حجم دما بودن ثابت ؟رض کند

شار تغییر آهنگ تغییرات کنیدهمنودار رسم را لوله مکان حسب بر

کنید رسم را لوله مکان حسب بر فشار تغییر منودار

؟ دهد می نشان درستی به را قائم های لوله درون آب ارتفاع گزینه کدام دارد جریان افقی های لوله در پیوسته طور به آب زیر شکل در

های لوله و دارد جریان پیوسته طور به راست به چپ از هوا افقی های لوله درون زیر شکل هستندUدر جیوه حاوی شکل

؟ دهد می نشان درستی به را جیوه گرفنت قرار ی حنوه نه

حا)٨٩مثال در ، رو به رو شکل ی لوله داخل ، آب ای الیه جریان

نقاط در فشار و آب تندی مقایسه مورد در گزینه کدام

١(
A C B

B C A

P P P

V V V

 


 

٣(
C A B

B A C

P P P

V V V

 


 

مایع)٩٠مثال یک پیوسته و ای الیه جریان مهراه هوا حباب یک شکل مطابق

ناپذیر مقطعتراکم مقطع)١(از به

؟)الف کند می تغییر چه حباب این حرکت سرعت

؟)ب میکند تغییری چه حباب بر وارد فشار

ف)ج میبا تغیییری چه حباب شعاع و حجم دما بودن ثابت رض

شار)د تغییر آهنگ تغییرات منودار

کنید)و رسم را لوله مکان حسب بر فشار تغییر منودار

؛٩٨لیماحتا)٩١مثال

؟ دهد می نشان درستی به را قائم های لوله درون آب ارتفاع گزینه کدام دارد جریان افقی های لوله در پیوسته طور به آب زیر شکل در

؛٩٨لیحتماا)٩٢مثال

های لوله و دارد جریان پیوسته طور به راست به چپ از هوا افقی های لوله درون زیر شکل در

گزی ؟کدام دهد می نشان درستی به را جیوه گرفنت قرار ی حنوه نه



A B A BP gh P P P gh      

      500 2000 10 2 5

ی استوانه دو فضای وارد ، شکل مطابق ، ای الیه و یکنواخت صورت به ،

فشار تغییرات ،
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ی لوله یک به ، متفاوت مقطع سطح ،Uبا شکل

است متصل دارد قرار تعادل حال به .که

، باشد می برقرار لوله در راست به چپ از

ی نقطه دو بین ،AوBشود می .ایجاد

لوله سانتیمرت.........شکلUدر

گرفت خواهد قرار

تر٢/ پایین ،

تر٢٥ پایین ،

کمتر لوله قسمتمقطع يAاز معادله طبق نتیجه در است

قسمت ،بیشترBدر نتیجه در کمترو استفشارش

میگیرد قرار چپ سمت از باالتر راست سمت در مایع سطح برنولی اصل طبق بنابراین

A B A BP gh P P P gh

h h m / cm

      

      
5

500 2000 10 2 5
200

ی استوانه دو فضای وارد ، شکل مطابق ، ای الیه و یکنواخت صورت به ،

منودار منودار)١(اگر و شاره جریان آهنگ تغییرات فشار)٢(، تغییرات ،

؟ است صحیحی منودار گزینه کدام ، دهد نشان زاویه حسب بر

ي زاویه از جریان عبور مقطع زاویه1سطح کاهش180تا ان از پس و افزایش ، درجه

افزایش سپس کاهش ابتدا شاره تندي باید ، پیوستگی ي معادله طبق ، بنابراین ؛ یابد می

کاهش سپس افزایش ابتدا فشار برنولی اصل طبق و یابدمیابد

؛مهم)٩٣مثال

شکل افقی،مطابق لوله ییک لوله یک به ، متفاوت مقطع سطح با

ح
g

چگالی به مایعی اوی
cm3

است2 متصل دارد قرار تعادل حال به که

گاز از جریانی ،CO2هرگاه باشد می برقرار لوله در راست به چپ از

P معادل فشاری یa500تاختالف نقطه دو بین ،

شاخه مایع سطح ، صورت این لولهAدر در

شاخه............. گرفتBاز خواهد قرار

باالتر٥/٢)١ ،٥)٢/

باالتر٢٥)٣ ،٢٥)٤

قسمت در کمترسطح،Bچون لوله مقطع

قسمتCO2گازتندي،پیوستگی در

میگیرد قرار چپ سمت از باالتر راست سمت در مایع سطح برنولی اصل طبق بنابراین

ناپذیر)٩٤مثال تراکم ای یشاره استوانه دو فضای وارد ، شکل مطابق ، ای الیه و یکنواخت صورت به ،

شود می مرکز هم منودار.غیر اگر

؟را است صحیحی منودار گزینه کدام ، دهد نشان زاویه حسب بر

ي زاویه از جریان عبور مقطع 1سطح

افزایش سپس کاهش ابتدا شاره تندي باید ، پیوستگی ي معادله طبق ، بنابراین ؛ یابد می

کاهشی سپس افزایش ابتدا فشار برنولی اصل طبق و ابد



شوند سرد

بلورین جامد جزو معدنی مواد بیشتر و یخ ، الماس ، ها نمک ، )نیستند–هستند(فلزها

است)ثابت–بیشتر

است)ثابت–بیشتر

تر گیرد)باالتر–پایین قرار ، ظرف در آب سطح از

یابد)افزایش–کاهش( می

است بیشتر لوله مقطع سطح که جایی در مایع بود)بیشتر–کمتر(تندي خواهد

پیوستگی است)قانون

باشد می

چس–پخش( نامند)بیدگر می

داریم)نانوالیه–

شود می مایع یا جامد پیوستگی سبب نیرو این

گویند می

گویند می

شناوري– و)نیروي زمین به آب شدن نزدیک با

باشد داشته را سطح مساحت

چسبی چسبی–دگر باشد)هم می

به منجر نیرو همین شود می ایجاد مایعبزرگی ناپذیري اثرتراکم بر شود می

باعث و آباست قطره بودن شودکروي می

گرم قدر آن را شیشه اگر ولی چسباند هم به دوباره را شیشه اجزاي نمیتوان هم به ان هاي قطعه کردن نزدیک با ، شکند می اي شیشه وقتی

شود می شیشه قطعات بیدن

تر داغ وسیعتريدرروغن رويسطح سرد روغن به نسبت

)اتاق
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درسی کتاب حفظی نکات خط به خط بررسی
به مایعات که شوند می تشکیل هنگامی ، بلورین شوند)آهستگی–تندي(جامدهاي سرد

هاي طرح در ها اتم ، بلورین جامدات منظم–منظم(در دارن)نا قرار هم دکنار

بلورین)نیستند–هستند جامد جزو معدنی مواد بیشتر و یخ ، الماس ، ها نمک ، فلزها

قرار هم کنار منظمی طرح در ، شیشه ي سازنده )دندارن–دارند(ذرات

چسبی)کاهش هم شودنیروي می

آن در جیوه ستون ارتفاع ، باشد نازکتر ، آب در رفته فرو مویین لوله چه بیشتر–کمتر(هر

آن در جیوه ستون ارتفاع ، باشد نازکتر ، جیوه در رفته فرو مویین لوله چه بیشتر–کمتر(هر

آن داخلی سطح که موئینی لوله در آب ،سطح شده و)فرورفته–برآمده(چرب تر(است پایین

زمین سطح نزدیکی در هوا فشار و است)بیشترین–کمترین(چگالی مقدار

هوا چگالی ، زمین سطح از ارتفاع افزایش یابد)افزایش–کاهش(با می

سنج نیرو عدد دهیم قرار آب درون را جسم این اگر است متصل نیروسنج یک به کاهش(جسمی

پیوستگی است)معادله بیشتر لوله مقطع سطح که جایی در مایع تندي

همان)افزایش–کاهش(ن این یابد برنولی(می پیوستگی–اصل قانون

اساس بر عطر کردن افشانه ، سم کردن برنولی(افشانه ارشمیدش–اصل باشد)اصل می

پدیده را آب رنگ تدریجی تغییر ، کنیم اضافه لیوانی درون آب به را جوهر قطره چند (اگر

یک صورت این در ، کنیم محدود نانو مقیاس در را اي ماده بعد یک صرفا –میکروالیه(اگر

را همسان مولکولی بین چسبی(نیروي چسبی–هم گویند)دگر شودمی می مایع یا جامد پیوستگی سبب نیرو این

برد–برد هستند)بلند

را مایع سطح هاي مولکول چسبی چسبی(هم چسبی–هم سطحی–دگر گویند)کشش می

ناهمسان هاي مولکول بین ي جاذبه شیشه(نیروي و آب چسبیرا)مثال دگر نیروهاي

به توجه با کنیم می باز کمی را آب شیر یک پ(وقتی ي برنولی–یوستگیمعادله –اصل

آن ي باریکه مقطع سطح آن تندي باید)افزایش–کاهش(افزایش می

، معین حجم با قطره یک که شود می سبب سطحی باشد)کمترین–بیشترین(کشش داشته را سطح مساحت

نمون ، وصابون آب هاي حباب ازتشکیل اي مویینگی(ه سطحی–اثر چسبی–کشش دگر

یابد می کاهش مولکولی بین ي فاصله رانشیوقتی بهنیروي منجر نیرو همین شود می ایجاد بزرگی

ن این شود می ظاهر انها بین ربایشی نیروي ها مولکول بین فاصله بردیروافزایش باعثکوتاه و است

گرم قدر آن را شیشه اگر ولی چسباند هم به دوباره را شیشه اجزاي نمیتوان هم به ان هاي قطعه کردن نزدیک با ، شکند می اي شیشه وقتی

چس باعث مولکولی بین نیروي و شوند می نزدیک هم به ها مولکول ، شوند نرم که شودکنیم می شیشه قطعات بیدن

شود می خارج چکان قطره دو ي دهانه از متفاوت دماهاي با روغن قطرات تروقتی داغ روغن

؛ هم از ها مولکول زیاد ي فاصله

بر گازها شده باعث خاصیت باشندهمین پذیر تراکم ، جامدات و مایعات خالف

اي کاتوره ؛)حرکت

است شده پخش نام به اي پدیده موجب حرکت فضاي(همین در عطر بوي شدن چخش اتاقمثل

درسی کتاب حفظی نکات خط به خط بررسی
به)1 مایعات که شوند می تشکیل هنگامی ، بلورین جامدهاي

هاي)2 طرح در ها اتم ، بلورین جامدات در

بلورین)3 جامد مایعات و هستند(شیشه

قرار)4 هم کنار منظمی طرح در ، شیشه ي سازنده ذرات

باعث)5 ، دما کاهش–افزایش(افزایش

آن)6 در جیوه ستون ارتفاع ، باشد نازکتر ، آب در رفته فرو مویین لوله چه هر

آن)7 در جیوه ستون ارتفاع ، باشد نازکتر ، جیوه در رفته فرو مویین لوله چه هر

آن)8 داخلی سطح که موئینی لوله در آب سطح

زمین)9 سطح نزدیکی در هوا فشار و چگالی

هوا)10 چگالی ، زمین سطح از ارتفاع افزایش با

سنج)11 نیرو عدد دهیم قرار آب درون را جسم این اگر است متصل نیروسنج یک به جسمی

اساس)12 برنولی(بر پیوستگی–اصل معادله

آ)13 فشار ، شاره تندي افزایش نبا

اساس)14 بر عطر کردن افشانه ، سم کردن افشانه

پدیده)15 را آب رنگ تدریجی تغییر ، کنیم اضافه لیوانی درون آب به را جوهر قطره چند اگر

یک)16 صورت این در ، کنیم محدود نانو مقیاس در را اي ماده بعد یک صرفا اگر

را)17 همسان مولکولی بین نیروي

18(، مولکولی بین کوتاه(نیروي

را)19 مایع سطح هاي مولکول چسبی هم

ناهمسان)20 هاي مولکول بین ي جاذبه نیروي

به)21 توجه با کنیم می باز کمی را آب شیر یک وقتی

آن ي باریکه مقطع سطح آن تندي افزایش

22(، معین حجم با قطره یک که شود می سبب سطحی کشش

نمون)23 ، وصابون آب هاي حباب تشکیل

یابد)24 می کاهش مولکولی بین ي فاصله وقتی

ن این شود می ظاهر انها بین ربایشی نیروي ها مولکول بین فاصله افزایش

گرم)25 قدر آن را شیشه اگر ولی چسباند هم به دوباره را شیشه اجزاي نمیتوان هم به ان هاي قطعه کردن نزدیک با ، شکند می اي شیشه وقتی

چس باعث مولکولی بین نیروي و شوند می نزدیک هم به ها مولکول ، شوند نرم که کنیم

شود)26 می خارج چکان قطره دو ي دهانه از متفاوت دماهاي با روغن قطرات وقتی

شود می پخش میز

؛ دارند مهم ویژگی دو گازها

؛)1 هم از ها مولکول زیاد ي فاصله

بر گازها شده باعث خاصیت همین

مولکولها)2 ازادانه اي(حرکت کاتوره حرکت

است شده پخش نام به اي پدیده موجب حرکت همین



آن نوسان اثر در و هستند متصل یکدیگر به هایی فنر توسط ذرات کرد فرض توان می جامد جسم میدر نزدیک یکدیگر به یا و دور یکدیگر از ، ها

م حفظ را خود ي اولیه ي اندازه و شکل جامد جسم دلیل همین به گرداند می بر خود اول وضع به را آنها فنرها ها فنر صورت این در ، کندشوند ی

--------------------------------------

کنید دقت هم سه تا یک گزینه جمالت درستی به کنند می مرتب را خود منظم هاي طرح در بلورین جامد مولکولهاي ، شده گفته طوریکه همان

بلورین جامد

ندارند قرار هم کنار منظمی هاي طرح در بلورین جامدهاي خالف بر ، شکل بی هاي جامد ي سازنده ذرات

باشد می صحیح چهار گزینه بنابراین

؟ شود می ایجاد ماده یک از مولکول دو بین زیاد های فاصله و کم خیلی های فاصله در نیروهایی چه

رانشی–ربایشی)٤

شود می ناپذیري تراکم عث با نیرو اینهمین دور ي فاصله در
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آن نوسان اثر در و هستند متصل یکدیگر به هایی فنر توسط ذرات کرد فرض توان می جامد جسم در

م حفظ را خود ي اولیه ي اندازه و شکل جامد جسم دلیل همین به گرداند می بر خود اول وضع به را آنها فنرها ها فنر صورت این در ، شوند

شوند می تقسیم دسته دو به جامدها

طر در ، جامدها از دسته این اتم ؛ بلورین میگیرندجامد قرار هم کنار منظمی هاي ح

معدنی مواد بیشتر و یخ و الماس ، ها نمک ، فلزها مثل

شود می سرد سرعت به مایعی وقتی ؛ شکل بی جامدهاي

شوند مرتب منظم طرح در که

----------------------------------------------------------

؟ نیست درست گزینه کدام

باشد می الکرتیکی نیروی شود می جامد جسم یک های امت داشنت نگه باعث که عاملی

است آهن و شیشه مشرتک ویژگی از خودشان جایگاه در ذرات نوسانی حرکت

ندارد مشخصی و ثابت شکل گازها و ها مایع مولکولی ساختار

دارند قرار هم به نزدیک و نامنظم صورت به بلورین جامد های ول

کنید دقت هم سه تا یک گزینه جمالت درستی به کنند می مرتب را خود منظم هاي طرح در بلورین جامد مولکولهاي ، شده گفته طوریکه همان

؟ دارد مشخصی و ثابت شکل ، زیر مواد از یک کدام مولکولی ساختار

شکل بی های مایع)٣)آمورف(جامد و بلورین)٤جامد جامد

ندارند قرار هم کنار منظمی هاي طرح در بلورین جامدهاي خالف بر ، شکل بی هاي جامد ي سازنده ذرات

جامد تقارن و نظم ، نیز گاز و مایع ندارندمولکولهاي را بلورین باشد.هاي می صحیح چهار گزینه بنابراین

؟ شود می ایجاد ماده یک از مولکول دو بین زیاد های فاصله و کم خیلی های فاصله در نیروهایی چه

٤ربایشی–رانشی)٣ربایشی–ربایشی

آید می وجود به ها مولکول بین قوي رانشی نیروي یک ، کم خیلی ي فاصله شوددر می ناپذیري تراکم عث با نیرو همین

کند می عمل ربایشی شکل به نیرو

؟ است درست گزینه کدام

گازهاست از

است یکسان تقریبا مایع و جامد ذرات ی فاصله

شود می تشکیل بلورین جامد ، شود سرد سرعت به مایع یک اگر

یابد می افزایش ها مولکول ی فاصله افزایش با ، مولکولی بین نیروی

است مایعات از سریعتر گازها

است یکسان تقریبا مایع و جامد ذرات ي فاصله

جامد ، شود سرد سرعت به مایع یک نظماگر شودبی می تشکیل

ها مولکول ي فاصله افزایش با ، مولکولی بین یابدکاهشنیروي می

باشد می صحیح دو ي گزینه فقط بنابراین هستند ناپذیر تراکم

آن نوسان اثر در و هستند متصل یکدیگر به هایی فنر توسط ذرات کرد فرض توان می جامد جسم در

م حفظ را خود ي اولیه ي اندازه و شکل جامد جسم دلیل همین به گرداند می بر خود اول وضع به را آنها فنرها ها فنر صورت این در ، شوند

شوند می تقسیم دسته دو به جامدها

طر)1 در ، جامدها از دسته این اتم ؛ بلورین جامد

معدنی مواد بیشتر و یخ و الماس ، ها نمک ، فلزها مثل

شود)2 می سرد سرعت به مایعی وقتی ؛ شکل بی جامدهاي

ندارند کافی فرصت آن شوندذرات مرتب منظم طرح در که

------------------------------

؟)٩٥مثال نیست درست گزینه کدام

باشد)١ می الکرتیکی نیروی شود می جامد جسم یک های امت داشنت نگه باعث که عاملی

است)٢ آهن و شیشه مشرتک ویژگی از خودشان جایگاه در ذرات نوسانی حرکت

ندارد)٣ مشخصی و ثابت شکل گازها و ها مایع مولکولی ساختار

دارندمولک)٤ قرار هم به نزدیک و نامنظم صورت به بلورین جامد های ول

کنید دقت هم سه تا یک گزینه جمالت درستی به کنند می مرتب را خود منظم هاي طرح در بلورین جامد مولکولهاي ، شده گفته طوریکه همان

؟)٩٦مثال دارد مشخصی و ثابت شکل ، زیر مواد از یک کدام مولکولی ساختار

گاز)١ و شکل)٢مایع بی های جامد

ندارند قرار هم کنار منظمی هاي طرح در بلورین جامدهاي خالف بر ، شکل بی هاي جامد ي سازنده ذرات

جامد تقارن و نظم ، نیز گاز و مایع مولکولهاي

؟)٩٧مثال شود می ایجاد ماده یک از مولکول دو بین زیاد های فاصله و کم خیلی های فاصله در نیروهایی چه

ربایشی)٢رانشی–رانشی)١

آید می وجود به ها مولکول بین قوي رانشی نیروي یک ، کم خیلی ي فاصله در

کند می عمل ربایشی شکل به نیرو

؟)٩٨مثال است درست گزینه کدام

سریعرت)١ مایعات در پخش گازهاستپدیده از

است)٢ یکسان تقریبا مایع و جامد ذرات ی فاصله

شود)٣ می تشکیل بلورین جامد ، شود سرد سرعت به مایع یک اگر

یابد)٤ می افزایش ها مولکول ی فاصله افزایش با ، مولکولی بین نیروی

هستند)٥ پذیر تراکم مایعات

در)1 پخش استپدیده مایعات از سریعتر گازها

است)2 یکسان تقریبا مایع و جامد ذرات ي فاصله

جامد)3 ، شود سرد سرعت به مایع یک اگر

ها)4 مولکول ي فاصله افزایش با ، مولکولی بین نیروي

باشدمایعات)5 می صحیح دو ي گزینه فقط بنابراین هستند ناپذیر تراکم
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ک)٩٩مثال ریزدهنگامی می آن از براحتی آب کنیم می کج را آب از پر لیوان یک ه

مایع مولکوهلای که رساند می نتیجه این به را ما مشاهده این

لغزد)١ می هم روی کند)٢بر می حرکت مستی هر به کامل آزادی با

نوسانی)٣ حرکت خود اطراف دارند)٤دارنددر ثابتی جایگاه جماور های امت با منظم شبکه در

کند می بیان را گاز ویزگی چون است غلط دو گزینه

کند3گزینه می بیان را جامدات ویژگی چون است غلط

کند4گزینه می بیان را بلورین جامدات ویزگی چون است غلط

م)١٠٠مثال در گزینه پالمساکدام ؟ناورد است درست

آید)١ می بوجود باال بسیار دماهای در

است)٢ شده درست منفی و مثبت بارهای مساوی مقادیر از

گرماست)٣ و الکرتسیته خوب بسیار رسانای

توان)٤ کردآمنی ایجاد مصنوعی طور به را ن

و است ماده چهارم حالت راکتورهپالسما و اي هسته انفجارهاي کرددر ایجاد مصنوعی طور به را پالسما میتوان اي هسته گداخت اي

کنید توجه سه تا یک هاي گزینه درستی به

با)١٠١مثال ترتیب به را گاز و مایع ، جامد های مولکول بین نیروی معین ی ماده یک gبرای F SF , F , F

با را اهنا مولکوهلای بین ی فاصله gو F Sd , d , dمیدهیم ؟.نشان است درست گزینه کدام

١(g F S g F Sd d d F F F   ٢(g F S g F Sd d d F F F   

٣(g F S g F Sd d d F F F   ٤(g F S g F Sd d d F F F   

مولک ي فاصله شد گفته طوریکه استهمان بیشتر خیلی گازها در ها مولکول ي فاصله ولی است یکسان تقریبا مایع و جامد در ها ول

باشد می گاز از بیشتر مایع در و مایع از بیشتر جامد در مولکولها بین نیروي ضمن در

؛ نانو مورد در

فیزیکی مقایس)بعضی–تمام(ویژگی در م)نانو–میکرو(مواد میکند طالتغییر ذوب ي نقطه که1064ثال حالی در باشد می سلسیوس درجه

دماي در بگیریم نظر در را نانومتر یک قطر به طال از اي قطعه شود477اگر می ذوب سلسیوس درجه

خوبیآلومینیوم کهرساناي شود می تبدیل اکسید الومینیوم به گیرد قرار هوا مجاورت در وقتی اما است)نارساناي(عایقاست خوبی

حد در ان ضخامت که شود می تشکیل آن سطح روي آلومینیوم اکسید از نازك بسیار اي الیه کنیم می وصل هم به را آلوینیومی سیم دو وقتی

بهنانومتر و کرده تغییر آلومینیوم اکسید الکتریکی ویژگی مقیاس این در الکتریکیاست رساناي یکیک فقط مثال این در شود می بعدتبدیل

آن به که است شده ایجاد نانو مقیاس در الیهماده گوییمنانو می

که دهد می نشان آزمایش ، میکند بررسی نانو مقیاس در را ماده بعد سه هر ، ذره بهنانو ها ذره نانو چون هم نیز ها الیه نانو فیزیکی ویژگی

میکند تغییر توجهی قابل طور

مو)١٠٢مثال ی ویژه بررسی ؟علت است گزینه کدام نانو مقیاس در اد

باالتر)١ بررسی دقت

نانو)٢ مقیاس در مواد فیزیکی ویژگی تغییر

نانو)٣ مقیاس در مواد این شیمیایی و فیزیکی ویژگی تغییر

است)٤ صحیح گزینه سه هر

م تغییر مقیاس این در مواد مواد فیزیکی ویژگی کنید شیمیایی(یکنددقت است)نه صحیح دو گزینه بنابراین

c)١٠٣مثال ضلع به مکعب شکل به آلومینیوم اکسید قطعه m1یک

c پهنای به طویل الیه یک m1nو قطر بگیریدm1و نظر در جسم این از

دو در خاصیت استکدام برقرار چپ به راست از ترتیب به فوق ی ؟قطعه

رسانا–نارسانا)٤نارسانا–نارسانا)٣نارسانا–رسانا)٢رسانا-رسانا)١

ب شود می رسانا به تبدیل نانو ابعاد در ولی نارساناست بزرگ ابعاد در آلومینیوم گزینهاکسید است4نابراین صحیح



nm nm m 1 1 ابعاد1 به سومی و

؟ است کرده مقایسه را ماده سه این ذوب دمای درستی به ه

٤(T T T 3 2 1

است کمتر معمول ابعاد در طال از هاي قطع ذوب دوماي از و یکسان طال ي الیه نانو و

آب سطح روي فلزي

هایی جلوه آزاد سقوط حال در آب کروي هاي قطره و

آ سطح نامیمبه می مویینگی که شود می آب زاد
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ابعاد به اولی طال از مکعبی ی قطعه سه ذوب ابعادnm10دمای به ای الیه دومی ،nm nm m 1 1 1

T , T , T3 2 گزین.است1 ؟کدام است کرده مقایسه را ماده سه این ذوب دمای درستی به ه

T T T 3 2 1٣(T T T 3 2 1٤T T T3 2 1

باشد می نانو مقیاس در و کوچک بعد سه هر از ابعادش زیرا است ذره

است کمتر معمول ابعاد در طال از هاي قطع ذوب دوماي از و یکسان طال ي الیه نانو و

مایع سطح مولکولهاي بین چسبندگی بیننیروي چسبندگی نیروي از

پد موجب این و است بیشتر مایع درون شودمولکولهاي می سطحی کشش نام به اي قرار.یده

چون هم که آب سطح روي حشرات کندگرفتن می رفتار شده کشیده ي پدیدهپوسته همین با

ي گیره گرفتن قرار ، آب سطح روي حشره آبنشستن سطح روي فلزي

صابون و آب هاي حباب هاییتشکیل جلوه آزاد سقوط حال در آب کروي هاي قطره و

نسبت مویین لوله داخل در آب سطح رفتن باالتر سبب آ، سطح به

ابعاد)١٠٤مثال به اولی طال از مکعبی ی قطعه سه ذوب دمای

cm cm cm 2 2 ترتیب2 Tبه , T , T3 2 1

١(T T T 3 2 1٢(T T T 3 2 1

نانو باشدجسم می نانو مقیاس در و کوچک بعد سه هر از ابعادش زیرا است ذره

ذره نانو ذوب است)1(دماي کمتر معمول ابعاد در طال از هاي قطع ذوب دوماي از و یکسان طال ي الیه نانو و

است صحیح یک گزینه بنابراین

سطحی ؛کشش

مایع سطح مولکولهاي بین چسبندگی نیروي

پد موجب این و است بیشتر مایع درون مولکولهاي

چون هم که آب سطح روي حشرات گرفتن

شود می يتوجیح گیره گرفتن قرار ، آب سطح روي حشره نشستن

صابون، و آب هاي حباب تشکیل

هستند سطحی کشش از

نیروي چسبیوجود نسبتدگر مویین لوله داخل در آب سطح رفتن باالتر سبب ،



ای شیشه مویین لوله در آب سطح فرورفنت

چسبی دگر نیروي به و است سطحی نداردکشش بستگی

است گرفته شکل ماده وضعیت چسبی دگر و ماده هاي مولکول چسبی هم نیروي بین زورسنجی براساس ها گزینه بقیه در اما

cm که طوری به میدهیم قرار قرار8آبی آب داخل آن

cm و ،10گرفته کنیم وارد آب داخل را آن

ندارد بستگی گیرد می قرار آب داخل در که آن از طولی یا و لوله طول به ، لوله در امده باال آب مقدار

رود می باال ظرف درون آب آزاد سطح به نسبت
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دگر نیروی پدیده کدام ندارددر اثر چسبی

مویین لوله در جیوه مایع رفنت چرب)٢پایین پوست روی آب قطره ماندن کروی

آب سطح روی فلزی ی گیره گرفنت ای)٤قرار شیشه مویین لوله در آب سطح فرورفنت

نیروي آب سطح روي فلزي ي گیره گرفتن قرار چسبیعلت دگر نیروي به و است سطحی کشش

است گرفته شکل ماده وضعیت چسبی دگر و ماده هاي مولکول چسبی هم نیروي بین زورسنجی براساس ها گزینه بقیه در اما

cm80ظرف داخل کامل طور به است باز آن سر دو که کهرا طوری به میدهیم قرار آبی

رود می باال ظرف درون مایع آزاد سطح به cm.نسبت را لوله طول و82اگر گرفته

؟ شود می سانتیمرت چند آزاد سطح به نسبت لوله در آمده باال ب

١٤

ندارد بستگی گیرد می قرار آب داخل در که آن از طولی یا و لوله طول به ، لوله در امده باال آب مقدار

مایع چگالی و لوله مقطع سطح به دابلکه استبستگی یکسان حالت دو هر در که رد

همان لوله داخل در آب نیز دوم حالت در نتیجه رودcm12در می باال ظرف درون آب آزاد سطح به نسبت

؟ میدهد نشان را مویین لوله درون جیوه شکل درستی به گزینه کدام

دگر)١٠٥مثال نیروی پدیده کدام در

مویین)١ لوله در جیوه مایع رفنت پایین

آب)٣ سطح روی فلزی ی گیره گرفنت قرار

نیروي آب سطح روي فلزي ي گیره گرفتن قرار علت

است گرفته شکل ماده وضعیت چسبی دگر و ماده هاي مولکول چسبی هم نیروي بین زورسنجی براساس ها گزینه بقیه در اما

طول)١٠٦مثال به مویین لوله cm80یک

رودcm12آب.گیرد می باال ظرف درون مایع آزاد سطح به نسبت

؟آارتفاع شود می سانتیمرت چند آزاد سطح به نسبت لوله در آمده باال ب

١٤)١٣٤)١٢٣)١٠٢)١

ندارد بستگی گیرد می قرار آب داخل در که آن از طولی یا و لوله طول به ، لوله در امده باال آب مقدار

مایع چگالی و لوله مقطع سطح به بلکه

همان لوله داخل در آب نیز دوم حالت در نتیجه در

؟)١٠٧مثال میدهد نشان را مویین لوله درون جیوه شکل درستی به گزینه کدام



http://t.me/fizeekir

