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 Problems: 

 

Chapter 6:         2, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 25 

Chapter 7:         4, 5, 6, 8, 9, 11, 21, 24, 25 

Chapter 8:         1, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 22 

Chapter 9:         1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 19 

Chapter 10:       1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 16, 19, 25, 26 

Chapter 11:       1, 3, 5, 7, 11, 16, 20, 23, 24 

 

Analytical Mechanics II      

۲مکانیک تحلیلی    

 Gravitation and Central Forces 

 Dynamics of Systems of Particles 

 Mechanics of Rigid Bodies: Planar Motion 

 Motion of Rigid Bodies in 3 dimensions 

 Lagrangian Mechanics 

 Dynamics of Oscillating Systems- If we have time. 

 سرفصل مطالب: 

 (۶)فصل  گرانش و نیروهای مرکزی 
 (۷)فصل  های ذراتدینامیک سیتم 
 (۸)فصل  مکانیک اجرام صلب 
  (۹)فصل  بعد ۳اجسام صلب در حرکت 
 (۱۰)فصل  مکانیک الگرانژ 
 (۱۱)فصل  های نوسانیدینامیک سیتم 

۹۷-۹۶ دومنیمسال   



 :اردیبهشت ۱۰دوشنبه  – ۷و  ۶های فصل میان ترم 
 :(در صورت تدریس در کالس۱۱فصل ) ۱۰تا  ۸های فصل پایان ترم 
 
    نمره درس 

 

 

 

 

 انتخاب  فولزهای کتاب هستند و به ندرت از سوال فولزخارج از کتاب های بایست تحویل دهید، اغلب سوالهایی که میتمرین
 .ای خواهند داشتی قابل مالحظهمحدود است، بنابراین هر کدام نمره هاتعداد این تمرینشوند. می
 برای  ه منظور درک بهتر و آمادگی بیشتررا ب فصل کتاب فولزهر های تعیین شده از سوال ،بایست خوددانشجویان گرامی می

ه سواالت انتخاب شوند، بنابراین های امتحان از این دستممکن است سوال ها نیست.امتحان حل کنند اما نیازی به تحویل آن
 دانشجو موظف است این سواالت را حل کرده و در صورت داشتن مشکل به منظور رفع آن به اینجانب مراجعه نماید.

  دقیقه برای ورود به کالس جایز نیست. ۵تاخیر بیش از 
 های همراه خود را در کالس خاموش کنید.لطفا گوشی 
  حضور شما در کالس الزامی است و برای دانشجویانی که بیش از تعداد مجاز غیبت داشته باشند، غیبت کالسی و در نتیجه

 داشته باشید از قبل با من هماهنگ کنید.توانید در کالس حضور نمیبنا به دالیل موجه شود. در صورتی که نمره صفر ثبت می
 ه باشید. هر کدام از من و شما ب کنید و از اینجانب انتظار ارفاق غیر منطقی نداشتی دلخواه خود را کسلطفا با تالش نمره

 ی کردار خود بدانیم.بایست نسبت به عملکرد خود مسئول باشیم و نتایج کسب شده را نتیجهمی
 
 
 توانید از طریق ایمیل زیر پیام دهید:به منظور ارتباط با اینجانب می 

szarepour@phys.usb.ac.irail:   Em 
 است:کانال تلگرامی زیر  راه ارتباطی من با شما 

@physzarepour  
 

 

 

 چه سپیده اهی رویان که رد آستین فرداست.
 زارع پور

تشویقی - نمره ۲  حل تمرین 

نمره ۹  میان ترم 

نمره ۱۱ ایان ترمپ   
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