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 :بعامن

 دهمرایش وی – دیوید هالیدی، رابرت رزنیک، یرل واکر  -مبانی فیزیک مکانیک و گرما  -

 پنجمویرایش  – دیوید هالیدی، رابرت رزنیک - فیزیک مکانیک  -

 موضوع  ردیف 

 ، اندازه گیری کمیت های فیزیکی و تبدیل واحد هامعرفی کتاب و مقدمه 1

 ، حل مساله از اندازه گیری و بردارها مروری بر بردارها و قوانین حاکم بر آن ها 2
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 استفاده از قوانین نیوتن، سیستم بدون اصکاک حل مسایل با رویکرد  11

 مفهوم نیروهای اتالفی، نیروهای اصطاک و نیروی پس کشی 12

 حل مسایل مربوط به فصل ششم  13

 قضیه کار و انرژی، کار مربوط به نیروی گرانشی و نیروی فنر  14

 قضیه کار و انرژی، کار مربوط به نیروی متغیر  15
 نمونه فصل هفتمحل مسایل  16

 انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی  17

 تفسیر منحنی انرژی پتانسیل و حل نمونه  18

 حل مسایل نمونه فصل هشتم  19

 برگزاری امتحان میان ترم  20
 مفهوم مرکز جرم، تکانه و قوانین نیوتن برای دستگاهی از ذرات  21

 پایستگی تکانه خطی و برخورد 22

 مسایل نمونه فصل نهم حل  23

 متغیرهای چرخش، مفهوم سرعت و شتاب زاویه ای، محاسبه لختی دورانی 24

 قوانین نیوتن در چرخش، گشتاور، کار و انرژی جنبشی چرخشی 25

 حل مسایل نمونه فصل دهم 26
 حل مسایل نمونه فصل دهم 27

 غلطش، و تکانه ی زاویه ای  28
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 حل مسایل نمونه فصل یازدهم 30

 رفع اشکال و آمادگی برای آزمون نهایی 31
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