
  
  
  

        
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
 
 
 
  

  
  

  

مفهوم موج مكانيكي و سرعت
 انتشار آن در محيط

  اثر چگالي و سطح مقطع تار در سرعت انتشار موج

  هاي مؤثر بر سرعت انتشار موج مكانيكي موج و عامل

  ي سرعت انتشار موج در دو حالت مقايسه

  ي طول موج با سرعت انتشار موج و بسامد  هرابط

  عبور يك موج از يك محيط به محيط ديگر

  انواع موجفاز و در مخالف و   هاي هم  نقطه

  عدد موج

  از روي تابع موج Vو  و Tتعيين 

  يك ذره از محيط انتشار موج حركت بررسي

  اناختالف فاز بر حسب زمان و مك

  بررسي اختالف فاز بين دو نقطه از محيط 

  به كمك نقش موجVو  ي  محاسبه

  بررسي نوسان دو ذره از محيط به كمك نقش موج

  بررسي نوسان يك ذره از محيط به كمك نقش موج

  بازتاب موج و بررسي مفهومي موج ايستاده

  تعيين بسامد تارهاي مرتعش

  عوامل مؤثر بر بسامد تار مرتعش

  ها در دو بعد  نهي موج بر هم

 انتشار موج در دو و سه بعد

 نقش موج

 تابع موج

فاز و درهاي همطول موج، نقطه
 فاز متقابل

يكي از فالسفه علوم طبيعي، )1703–1635(رابرت هوك
و دانشمند  انگليسي است كه نقش مهمي را در  معمار

 قانون كشسانيهوك به واسطه . انقالب علمي ايفا كرد
ها  در خاطره»  سلول«و به كار بردن كلمه  ،)قوانين هوك(

 .  استمانده

 تعداد سؤاالت فصل

115 

 سراسريتعداد سؤاالت 

84 

 ها ساير آزمونت تعداد سؤاال

31 

  هاي مكانيكي موج

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

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

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

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

هاي  ج مو(از فصل چهارم 
نگين در هر به طور ميا) مكانيكي

تست در كنكور طرح  2سال 
  .شود مي

تست از اين  115در اين قسمت 
ايم، يعني براي هر  مبحث آورده

تست را  57تست كنكور در حدود 
  .تمرين خواهيد كرد

به  درخت دانش، گام  كنيد  گامبا  ارزيابي  را  خود    .پيشرفت 
  هاي مكانيكي موج: 4صل ف
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