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ویژگی های ماده
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اساتید جان وخرد•

ساختمان جان وخرد-۱نبش آموزش –۲۹وکیل آباد –مشهد : دفتر مرکزی •

۳۸۶۶۲۲۰۷۰۹۳۵۹۳۵۰۰۸۶-۰۵۱:       تلفن تماس و هماهنگی •
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ابوالفتح یوسفی
فیزیکمدرس
آماتورینجوممدرس
فیزیکالمپیادهایمدرس
کنکورفیزیکطالییجزواتمولف

مشهدوتهرانبرترهایآموزشگاهومدارسدرفیزیککنکورمدرس
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:مواد از نظر فیزیکی 

جامد-۱

بلورین(الف

(آمورف)شکلبی(ب

مایع-۲

گاز-۳

پالسما-۴



یوسفیابوالفتح ویژگی های فیزیکی مواد                                   به نام خداوند جان و خرد     

مدل گلوله و فنر(                                               بی شکل –بلورین ) انواع جامد •

مدل گلوله و فنر •



ابوالفتح یوسفیویژگی های فیزیکی مواد        به نام خداوند جان و خرد     



ابوالفتح یوسفیویژگی های فیزیکی مواد        به نام خداوند جان و خرد     

:نیروهای بین مولکولی•

نیروهای هم چسبی -۱

نیروهای دگر چسبی-۲

:ویژگیهای نیروهای بین مولکولی

.کوتاه برد هستند( الف
مال صفر استوهای بین مولکولی بسیار کوچک و عیعنی وقتی فاصله بین مولکولها چند برابر فاصله بین مولکولی شود نیر

(سباند به همین دلیل قطعات شیشه شکسته شده را نمیتوان بدون گرم کردن بهم چ) 

.به طور جاذبه و در فواصل خیلی کمتر به طور دافعه رفتار می کنند(در حد اتمی) در فواصل کم(ب

(به همین دلیل مواد تراکم ناپذیرند ) 



ابوالفتح یوسفیمواد                        ویژگی های فیزیکی به نام خداوند جان و خرد           

:  نکته•
.دما و ناخالصی بستگی دارد-نیروی هم چسبی و دگر چسبی به جنس ماده •

.افزایش دما باعث کاهش نیروی هم چسبی و دگر چسبی می شود-۱•

.  در نیروی هم چسبی موثر است مثال در جیوه نسبت به آب بیشتر است(جنس ماده ) نوع مایع -۲•

می کندتر می کند و جیوه شیشه را تر نهمچنین نیروی دگر چسبی به جنس دو ماده بستگی دارد مثال آب شیشه را •

ناخالصی در اغلب موارد باعث کاهش نیروی هم چسبی و دگر چسبی می شود-۳•



ابوالفتح یوسفیویژگی های فیزیکی مواد      به نام خداوند جان و خرد          

:پدیدهچند•

:پخشپدیده-۱•

گویندپخشراکمترتراکمبامحیطبهبیشترتراکمبامحیطازمولکولهاانتشار•

.میشودمشاهدهوگازهادرمایعاتپخشپدیدهمایعوگازمولکولهای(نامنظم-ایکاتوره)براونیحرکتعلتبه•

دهدمیرخمایعاتدرپخشازسریعترگازهادرپخش:تذکر•

آبدرجوهرپخش•

فضادرعطربویپخش•

آبدرنمکیاشکرشدنحل•

میدهندنشانراپخشپدیدهازهایینمونه•



ابوالفتح یوسفیویژگی های فیزیکی مواد                             به نام خداوند جان و خرد                

:پدیده کشش سطحی -۲•

به این ح مایع مانند یک پوسته کشسان رفتار کند کهنیروی هم چسبی بین مولکول های یک مایع در سطح آن باعث می شود که سط•
.پدیده کشش سطحی گویند

کندکروی بودن قطرات آبی که سقوط می-تشکیل حبابهای آب و صابون-شناور ماندن گیره فلزی روی آب-نشستن حشرات روی آب•

نمونه هایی از پدیده کشش سطحی هستند•

کشش سطحی به عوامل زیر بستگی دارد: تذکر•

مثال کشش سطحی آب از الکل بیشتر است: نوع مایع ( الف•

اندازه کشش سطحی با افزایش دما کاهش می یابد: دما ( ب •

ناخالصی در بیشتر موارد باعث کاهش کشش سطحی می شود( پ•



ابوالفتح یوسفیویژگی های فیزیکی مواد               به نام خداوند جان و خرد           

:پدیده ترشوندگی-۳•

هرگاه مایعی در تماس با جامدی قرار گیرد دو حالت رخ میدهد•

ر نمی کندمایع باشد مایع سطح را تاگر نیروی هم چسبی بین مولکولهای مایع بیشتر از دگرچسبی بین جامد و( الف•

مثل جیوه که سطح شیشه را تر نمی کند•

خش می مایع باشد مایع روی سطح پاگر نیروی دگرچسبی بین مایع و جامد بیشتر از هم چسبی بین مولکولهای( ب•
شود و سطح را تر می کند

مثل آب که سطح شیشه را تر می کند•
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۹۸مرداد ۲۵–گاج آزمون •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

:خاصیت مویینگی-۴•

.را خاصیت مویینگی گویند( حدود یک دهم میلیمتر)حرکت مایعات درون لوله های مویین •

چسبی بین ی دگر چسبی بین مولکولهای آب و شیشه بیشتر از نیروی همآب درون لوله مویین باالتر از سطح آزاد مایع قرار می گیرد چون نیرو•
مولکولهای آب است

هم چسبی نیروی دگر چسبی بین مولکولهای جیوه و شیشه کمتر از نیرویجیوه درون لوله مویین پایین تر از سطح آزاد مایع قرار می گیرد چون •
بین مولکولهای جیوه است

:نکات•

است( برآمده ) است و سطح جیوه محدب ( فرو رفته ) سطح آب درون لوله مویین مقعر -۱•

(آب باالتر می رود و جیوه پایین تر می رود) هر چه لوله باریکتر باشد ارتفاع مایع از سطح آزاد مایع بیشتر است-۲•
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۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

:ویژگی های فیزیکی مواد در مقیاس نانو•
نندگی الکتریکی و گرمایی رسا-در این ابعاد ویژگی های فیزیکی مواد مانند نقطه ذوب.میلیاردم استکلمه نانو از واژه یونانی به معنای کوتوله گرفته شده و به معنای یک•

.درجه سانتیگراد است۴۲۷درجه ولی در مقیاس نانو ۱۰۶۴مثال نقطه ذوب طال در مقیاس بزرگ . به طور قابل توجهی تغییر می کند... رنگ و –استحکام –شفافیت –

و یا اکسید آلومینیوم در حالت عادی عایق جریان است •

ولی وقتی به صورت نانو الیه باشد به دلیل ابعاد و شکل هندسی اش •

!مانند یک رسانا عمل می کند نه عایق•



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

فشار•

.نیروی عمودی وارد بر سطح را فشار گویند•

.پاسکال استSIواحد فشار در •

فشار جامدات-۱•

فشار مایعات-۲•

فشار گازها-۳•

:واحدهای فرعی فشار•

-ارتفاع ستون آب –جو –اتمسفر –بار –سانتیمتر جیوه •

𝑃 =
𝐹

𝐴

𝑃: 𝑃𝑎 پاسکال برحسب فشار

𝐹: 𝑁 نیوتن برحسب سطح بر وارد عمودی نیروی

𝐴: 𝑚2 مترمربع برحسب شاره درون سطح مساحت
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۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

هاشاره درفشار
ا سطح جسمی ساکن است، به هر سطحی که با آن در تماس باشد، مانند جداره یک ظرف ی( مایع یا گاز)وقتی شاره ای

.که در شاره غوطه ور است، نیرویی عمودی وارد می کند

استساکنکلیکعنوانبهشاره

هستندحرکتدرهامولکولولی

شودمیوارداطرافتمامبهشارهتوسطنیروییاطراف،باهامولکولبرخورداز

.شودمیایجادهاشارهفشارو
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محاسبه فشار در شاره ها•

فشار در مایعات( الف•
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۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 
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:نکات فشار مایعات •

مقطع آن است و به شکل ظرف و سطح( عمق مایع )فشار مایع در هر نقطه فقط تابع ارتفاع عمودی مایع از سطح آزاد مایع-۱•
.بستگی ندارد

.  فشار در تمام نقاط هم عمق از یک مایع برابر است-۲•

.فشار در یک عمق معین در تمام جهات یکسان است-۳•

.مایع منتقل می شودهر فشاری که به یک نقطه از یک مایع محصور وارد شود به همه نقاط آن -۴•

اختالف فشار بین دو نقطه درون مایع  -۵•

نیروی وارد بر کف ظرف   -۶•

∆P = ρg∆h
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۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 
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۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 
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۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 
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فشار در گازها( ب

.می باشدصفرعمالًوناچیزبسیارگازیمحفظهمختلفنقاطدرفشاراختالفاست،کمبسیارگازچگالیچون

.استبرابرتقریباًنقاطهمهدرگازیمحفظهدرفشاریعنی

:فشار هوا
.شودمینامیدههوافشارکهشودواردفشاراجسامبرهواطرفازشودمیباعثزمیناطرافدرهواستونوزن•

.نیز گفته می شود( ATM)اتمسفر ۱است و به آن پاسکال ۰۱۳/۱×۱۰۵فشار در سطح دریای آزاد حدود 

• دریا سطح در هوا فشار P.= 105 PA = 1ATM = 76CMHG = جو1ّ = 10MH2O



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

(  بارومتر) فشارسنج هوا یا جو سنج 
.استشدهاختراعتوریچلیتوسطورودمیکاربهجوفشارگیریاندازهبرایکهایوسیله

.استجیوهسانتیمتر۷۶یاجیوهمیلیمتر۷۶۰آزاددریایکناردرهوافشار

.دهدجوسنج، فشار جو را به طور مستقیم از روی ارتفاع ستون جیوه نشان می 

.سانتیمتر جیوه یا یک بار است۷۶که در سطح آزاد آب دریا 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

.می یابدکاهشهوافشاروهواچگالیزمین،سطحازارتفاعافزایشبا: توجه 

.متراکم تر شوندزمین باعث می شود الیه های زیرین هوا نسبت به الیه های باالیی هوا جاذبهنیروی:علت
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(مانومتر) فشار سنج 
.شکل برای اندازه گیری فشار یک شاره محصورUوسیله ای است 

(   PG)پیمانه ایفشار 

.جو استو فشار ( فشار مطلق)بین فشار شاره در یک مخزنتفاوت 

𝑃G < شاره0֜ فشار < جو فشار

𝑃G > شاره0֜ فشار > جو فشار است                                                             نسبی فشار پیمانه ای منفی خالءدر
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۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 
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۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 
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بوردون سنجفشار
.رودمیکاربهنقلیهوسایلالستیکبادفشاروگازهایمخزندرفشارگیریاندازهبرای

:بوردونفشارسنجکارنحوه

لولهدرونایپیمانهفشارتغییر

لولهشکلتغییر

مدرجصفحهرویعقربهحرکت
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تعادل مایعات مخلوط نشدنی
شکلUلوله های  
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۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 
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۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 
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روش تبدیل سانتیمتر جیوه و پاسکال به یکدیگر

.اشدب( سانتیمتر جیوه ) برابر فشار برحسب سانتیمتر بدست آوریم تا کافی است ارتفاع جیوه را بر حسب (الف

𝑃 = 𝜌𝐻𝑔𝑔ℎ𝐻𝑔

.فشار ارتفاع ستون مایع را برابر فشار ارتفاع ستون جیوه قرار دهیم( ب

⍴ℎ = 𝜌𝐻𝑔ℎ𝐻𝑔

اسکال محاسبه می م فشار بر حسب پتقسیم کنیم و آنگاه حاصل را در فشار بر حسب سانتیمتر جیوه ضرب کنی𝑔را به ( 𝜌𝐻𝑔) جگالی جیوه(پ 

شود  و برعکس



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

ا•



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

ا



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

:نکات فشار مایعات •

ظرف و سطح است و به شکل( عمق مایع )فشار مایع در هر نقطه فقط تابع ارتفاع عمودی مایع از سطح آزاد مایع-۱•
.مقطع آن بستگی ندارد

.  فشار در تمام نقاط هم عمق از یک مایع برابر است-۲•

.فشار در یک عمق معین در تمام جهات یکسان است-۳•

.مایع منتقل می شودهر فشاری که به یک نقطه از یک مایع محصور وارد شود به همه نقاط آن -۴•

P∆اختالف فشار بین دو نقطه درون مایع-۵• = ρg∆h



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

شناوری و اصل ارشمیدس
.شودمیواردشارهطرفازشناورینیروینامبهخالصیباالسوینیرویهموارهدرآن،ورغوطهیاشارهیکدرونهایجسمبه

.بزرگترندآنزیردرعمق،افزایشعلتبهجسم،بهواردهفشارازناشینیروهای:توجه



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

ارشمیدساصل
شدهابه جاجشاره یوزنکه بامی کندواردآنبرباالسونیروییشارهرود،فروشاره ایدرجسمیکازقسمتییاتماموقتی
.استبرابرجسمتوسط



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

:توجه •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

برنولیشاره در حرکت و اصل 
شارهحرکت•

.کندنمیتغییرزمانگذرباشارهجریانکلینقش:ایالیهویکنواخت-•

.کندمیمتغیرمدامطوربهذرات،حرکتمسیروشارهجریانکلینقش:آشوبناکوتالطمی-•

.ندارد(ویسکوزیته-رویگران)داخلیاصطکاکو(استثابتآنچگالی)استناپذیرتراکمشارهشودمیفرض



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

برنولیاصل
.یابدمیکاهشآنفشارشاره،تندیافزایشباشاره،حرکتمسیردر

:شارهجریانآهنگ

:بااستبرابرازمقطعاینازشارهجریانآهنگکند،عبورAمقطعاز(AL)شارهازمعینیحجم،Tزمانمدتدراگر



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

پیوستگیمعادله ی
.گذردمیA2مقطعسطحاززمانهمیندرکهاستایشارهمقداربرابرگذردمیA1مقطعسطحازTزماندرکهایشارهمقدارناپذیر،تراکمشارهیکدر

𝐴1𝑣1 = 𝐴2𝑣2



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸مرداد ۴–آزمون نشانه 



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

کاربردهای اصل برنولی
شیر آب –ساختمان لوله کشی–تفنگ آبپاش –افشانه عطر –حرکات کات دار توپ فوتبال –نیروی باالبر وارد بر بال هواپیما 

آتشنشانی



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

توجه



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

کشورخارج از –۹۸–نظام جدید –سراسری ریاضیکنکور •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

داخل کشور–۹۸–نظام جدید –کنکور سراسری تجربی •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

خارج از کشور–۹۸–نظام جدید –کنکور سراسری تجربی •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

داخل کشور–۹۸–نظام جدید –کنکور سراسری تجربی •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

خارج از کشور–۹۸–نظام جدید –کنکور سراسری تجربی •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

داخل کشور–۹۸–نظام جدید –کنکور سراسری تجربی •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •



یابوالفتح یوسفویژگی های فیزیکی مواد          به نام خداوند جان و خرد         

۹۸تیر ۲۱–آزمون سنجش •


