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 :۶تا  ۱ های فصل میان ترم  

Basic Physics I      

۱فیزیک پایه   

 Measurement (chapter 1) 

 Motion along a straight line (chapter 2) 

 Vectors (chapter 3) 

 Motion in 2 and 3 dimensions (chapter 4) 

 Force and motion 1 (chapter 5) 

 Force and motion 2 (chapter 6) 

 Kinetic energy and work (chapter 7) 

 Potential energy and conservation of energy 

(chapter 8) 

 Center of mass and linear momentum (chapter 9) 

 Rotation (chapter 10) 

 Rolling, torque and angular momentum (chapter 

11) 

 Equilibrium (chapter 12) 

 

 سرفصل مطالب: 

 (۱)فصل  گیریاندازه 
 (۲)فصل  حرکت در امتداد خط راست 
 (۳ )فصلبردارها 
  (۴ )فصل بعد ۳و  ۲حرکت در 
  (۵ )فصل ۱نیرو و حرکت 
  (۶)فصل   ۲نیرو و حرکت 
  (۷انرژی جنبشی و کار )فصل 
  (۸انرژی پتانسیل و بقای انرژی )فصل 
  (۹مرکز جرم و اندازه حرکت خطی )فصل 
  (۱۰دوران )فصل 
 (۱۱ای )فصل ی زاویهغلتش، گشتاور و تکانه 
  (۱۲تعادل )فصل 

۶۹-۷۹ دومنیمسال   



 :۱۲تا  ۷ هایفصل پایان ترم 
 
 نمره درس    

 
 

 

 

 هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.ترم بهتاریخ امتحان میان 
 را به منظور درک بهتر و آمادگی هالیدی کتاب هر بخش های تعیین شده از سوال ،بایست خوددانشجویان گرامی می

های امتحان از این دسته سواالت انتخاب ممکن است سوال ها نیست.بیشتر برای امتحان حل کنند اما نیازی به تحویل آن
 شوند، بنابراین 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

توانید در کالس حضور داشته باشید از قبل با من به دالیل موجه نمیشود. در صورتی که بنا نتیجه نمره صفر ثبت می
 هماهنگ کنید.

 ی دلخواه خود را کسب کنید و از اینجانب انتظار ارفاق غیر منطقی نداشته باشید. هر کدام از من و لطفا با تالش نمره
 کردار خود بدانیم.ی شما می بایست نسبت به عملکرد خود مسئول باشیم و نتایج کسب شده را نتیجه

 
 توانید از طریق ایمیل زیر پیام دهید:به منظور ارتباط با اینجانب می 
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