
  
  
  
  
  
  

        
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي حركت هماهنگ سادهتعريف و ويژگي

تعيين سرعت متوسط در حركت نوساني  ي حركت نوسانيمعادله

  دوره و بسامد نوسان جرم و فنر

  زمان  - بررسي نمودار مكان

  ي نوسان دو فنر با طول و جرم متفاوتمقايسه

 نوسانگر هاي مربوط به ي حركت و تعيين كميت لهمعاد

 نوسان جرم و فنر

  ي سرعت يك نوسانگر بررسي و محاسبه

  زمان  -نمودار سرعت

 سرعت نوسانگر  ي مستقل از زمان بين سرعت و مكان رابطه

  ي سرعت ب و بيشينهي شتا ي بيشينه رابطه

  برحسب زمان و مكان ي شتابها معادله

 نوسانگرشتاب

  وسانگرن سرعت و شتاب ،ي  بين مكان رابطه

  نيروي نوسانگر برحسب زمان و مكاني معادله نيروي نوسانگر

 انرژي نوسانگر

 نمودارهاي انرژي نوسانگر

 ي آن با انرژي مكانيكي نوسانگر انرژي جنبشي و رابطه

  ي بين  انرژي پتانسيل و مكانيكي نوسانگر رابطه

  نمودارهاي انرژي در حركت نوساني

  ي آن ي انرژي مكانيكي نوسانگر  به كمك رابطهمحاسبه 

 آونگ ساده و تشديد

 ي آونگ ي تعيين دوره ي مستقيم از رابطهاستفاده

  نوسان آونگ تحت اثر نيروي خارجي

  ي آونگ  عوامل مؤثر بر دوره

ي بين  انرژي جنبشي، پتانسيل و مكانيكي  رابطه

  تطابق دو نوسانگر و تشديد

 تعداد سؤاالت فصل

124 

 سراسريتعداد سؤاالت 

65 

 ها ساير آزمونتعداد سؤاالت 

59 

  حركت نوساني

ميزان تسلط خود را با  :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب: آبي
  متوسط: سبز
  .به اين قسمت مسلط نيستم: قرمز
اگر گام اولتان  :هاي بعدي گام

هاي بعدي  قرمز بود، در نوبت
خواهيد پيشرفت مطالعه و تمرين، 

هاي سبز يا آبي را  سپس خانه. كرد
  .رنگ كنيد

به ) حركت نوساني(از فصل سوم 
تست  3طور ميانگين در هر سال 

  .شود در كنكور طرح مي
تست از اين  124در اين قسمت 
ايم، يعني براي هر  مبحث آورده
تست را تمرين  41تست كنكور 
  .خواهيد كرد

  زمان در حركت نوساني –بررسي نمودار مكان 

  دههاي مربوط به نوسانگر سا بررسي كميت

به گام درخت دانش، گام  كنيد  با  ارزيابي  را  خود    .پيشرفت 
  نيحركت نوسا: 3صل ف
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قرمز            سبز              آبي    

قرمز            سبز              آبي    
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