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١ مقدمه 
٢ سخنی با همکاران 
٤ محتوا و روش تدريس اين کتاب 
٦ ارزشيابی 

٩ فصل ١ــ ترموديناميک 

١٥ ١ــ١ــ معادله ی حالت   
٢٠ ١ــ٢ــ فرايندهای ترموديناميکی   
٢٢ ١ــ٣ــ تبادل انرژی   
٢٦ ١ــ٤ــ فرايندهای خاص   
٤٨ ـ ٥ ــ انرژی درونی  ١ـ  
٥٠ ١ــ٦ــ قانون اول ترموديناميک   
٥٥ ١ــ٧ــ ماشين گرمايی   
٦٨ ـ ٨ ــ بازده ی ماشين های گرمايی  ١ـ  

١ــ٩ــ قانون دّوم ترموديناميک   
٧١ (به بيان ماشين گرمايی)    

١ــ١٠ و ١ــ١١ــ يخچال و بيان قانون دّوم   
٧٥ ترموديناميک (به بيان يخچال)    
٨٣ پاسخ تمرين های فصل اول   

٨٨ فصل ٢ــ الکتريسيته ی ساکن 

٩٠ ٢ــ١ــ قانون کلن   
١٠٣ ٢ــ٢ــ ميدان الکتريکی   
١٠٥ ٢ــ٣ــ تعريف کّمی ميدان الکتريکی   
١٠٧ ٢ــ٤ــ ميدان الکتريکی حاصل از يک ذره ی باردار   

١١١ ـ ٥ ــ تجّسم ميدان الکتريکی  ٢ـ  
٢ــ٦ــ نيروی وارد بر بار الکتريکی در   

١١٥ ميدان الکتريکی    
١١٨ ٢ــ٧ــ توزيع بار الکتريکی در يک جسم   
١٢٦ ـ ٨ ــ انرژی پتانسيل الکتريکی  ٢ـ  
١٢٩ ٢ــ٩ــ اختالف پتانسيل الکتريکی   
١٣٢ ٢ــ١٠ــ خازن   
١٣٩ ٢ــ١١ــ ظرفيت خازن   
١٤١ ٢ــ١٢ــ عامل های مؤثر بر ظرفيت خازن   
١٤٩ ٢ــ١٣ــ انرژی خازن   
١٥٣ ٢ــ١٤ــ به هم بستن خازن ها   
١٦٠ پاسخ تمرين های فصل دوم   

فصل ٣ــ جريان الکتريکی و مدارهای جريان 
١٦٦        مستقيم 

١٦٨ ٣ــ١ــ جريان الکتريکی   
١٧٤ ٣ــ٢ــ قانون اهم   
١٧٦ ٣ــ٣ــ عوامل مؤثر در مقاومت رساناهای فلزی   
١٨٥ ٣ــ٤ــ اثر دما بر مقاومت رساناهای فلزی   

ـ ٥ ــ محاسبه ی انرژی الکتريکی مصرف شده  ٣ـ  
١٨٩ در يک مقاومت    
١٩٨ ٣ــ٦ ــ نيروی محرکه ی مولد   
٢٠٠ ٣ــ٧ــ مدارهای تک حلقه   
٢٠٩ ـ ٨ ــ به هم بستن مقاومت ها  ٣ـ  
٢٣٢ ٣ــ٩ــ قانون کيرشهف   
٢٤٢ پاسخ تمرين های فصل سوم   

فهرست



٢٤٨ فصل ٤ــ مغناطيس 

٢٤٩ ٤ــ١ــ آهنربا   
٢٦٠ ٤ــ٢ــ ميدان مغناطيسی   

٤ــ٣ــ تعريف ميدان مغناطيسی با استفاده از   
نيروی وارد بر سيم حامل جريان در    

٢٦٨ ميدان مغناطيسی    
٤ــ٤ــ نيروی وارد بر ذره ی باردار الکتريکی   

٢٨٠ متحرک در ميدان مغناطيسی    
٢٨٥ ـ ٥ ــ آثار مغناطيسی ناشی از جريان الکتريکی  ٤ـ  
٣٠١ ٤ــ٦ ــ نيروی بين سيم های موازی حامل جريان   
٣٠٥ ٤ــ٧ــ خاصيت مغناطيسی مواد   

٣١١ پاسخ تمرين های فصل چهارم   

٣١٦ فصل ٥ ــ القای الکترومغناطيسی 

٣١٧ ٥ ــ١ــ پديده ی القای الکترومغناطيسی   
٣٢٣ ٥ ــ٢ــ شارژ مغناطيسی   
٣٢٩ ٥ ــ٣ــ قانون القای الکترومغناطيسی فارادی   
٣٣٦ ٥ ــ٤ــ محاسبه ی جريان القايی   
٣٤٨ ـ ٥ ــ خودالقايی  ٥ ـ  
٣٥٧ ٥ ــ٦ ــ انرژی ذخيره شده در القاگر   
٣٦٠ ٥ ــ٧ــ جريان متناوب   
٣٦٦ پاسخ تمرين های فصل پنجم   


