
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  
  
  

  

  
  
      

  
    

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

    
  

  
    

  
  

 هاي مادهحالت
)دار سؤال شناسنامه 23(

  جامد

  و بلور مايع مايع

 فيزيكي موادهاي  ويژگي
  )دار شناسنامه سؤال 170(

  ها هاي نيروهاي بين مولكول ويژگي

  ترشوندگي

  سطحي كشش

  ينگييمواثر 

هاي فشار در شارهمحاسبه
)دار سؤال شناسنامه 70(

  ي فشار و نيروي  مايع محاسبه

  شكل Uهاي  تعادل سه مايع مخلوط نشدني در لوله

  شكل Uهاي  تعادل دو مايع مخلوط نشدني در لوله

  تغييرات فشار هوا در اطراف سطح زمين

  )مانومتر(شكل  Uفشارسنج 

  و  نيروي شناورياصل ارشميدس 

  و آزمايش توريچلي )بارومتر(اي  فشارسنج جيوه

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

  خيلي خوب :آبي
  خوب: سبز
  .مسلط نيستم: زرد
 زرداگر گام اولتان  :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
سپس . خواهيد كردتمرين، پيشرفت 

  .هاي سبز يا آبي را رنگ كنيد خانه

پيشرفت  دانش، گام به گام  درخت  با 
كنيد ارزيابي  را    .خود 

ويژگي فيزيكي مواد در
  س نانوامقي

 و فناوري نانو نانو اليه)دارشناسنامهسؤال6( 

  علوم نانو

 شناوري و اصل ارشميدس
 وري و غوطه شناوري)دار سؤال شناسنامه 15(

  
درخت دانش  

زرد     سبز      آبي  

زرد     سبز     آبي 

زرد    سبز     آبي 

زرد    سبز     آبي 

زرد     سبز      آبي  

زرد    سبز     آبي 

زرد     سبز      آبي   اصلشاره در حركت و
  برنولي
)دارسؤال شناسنامه23(

  ي پيوستگي معادله

 آهنگ جريان شاره

 هافشار در شاره
  ها فشار در شاره)دار سؤال شناسنامه 10(

  مفهوم فشار 

  كاربردهايي از اصل برنولي

 مفهوم اصل برنولي
د زر    سبز      آبي  

 نيروهاي بين مولكولي
)دار سؤال شناسنامه 23(

  ها در مايع پخشي  پديده

  حركت براوني

  پالسما

  گاز

  :دار شامل سؤال شناسنامه170
  سؤال مكمل از متن درس 63
  سؤال مكمل از تمرين و مسأله 32
  ها ؤال مكمل از پرسشس 26
  ها سؤال مكمل از مثال 20
  ها سؤال مكمل ازفعاليت 16
  ها سؤال مكمل از شكل 9
  سؤال مكمل از خوب است بدانيد 4
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 يدما و دماسنج
 )دارشناسنامهسؤال19(

  بررسي اثر گرما در انبساط اجسام

  انبساط سطحي
  انبساط طولي

  دما و گرما
  )دار شناسنامه سؤال 190(

 گرما
 )دارشناسنامهسؤال35(

  تغيير چگالي با دما

  ي گرما با گرماي ويژه، جرم و تغيير دمارابطه

  )مفهوم گرما( ظرفيت گرمايي و گرماي ويژه

  ي مولي و عدد آووگادرو گرماي ويژه

 گازهاقوانين
 )دارشناسنامهسؤال46(

 بررسي گار در دماي ثابت

  بررسي گار در حجم ثابت

  قانون آووگادرو 

  در اتصال مخازن يا خروج گاز از مخزن كاربرد قوانين گازها

  بررسي تغيير چگالي گاز آرماني

  )كامل(قانون گازهاي آرماني 

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

  خيلي خوب :آبي
  خوب: سبز
  .مسلط نيستم: زرد
 زرداگر گام اولتان  :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
سپس . خواهيد كردتمرين، پيشرفت 

  .هاي سبز يا آبي را رنگ كنيد خانه

پيشرفت  دانش، گام به گام  درخت  با 
كنيد ارزيابي  را    .خود 

 انبساط گرمايي
 )دارشناسنامهسؤال39(

  ي جامدانبساط حجم

  ي گرماي دو جسم  مقايسه

  بررسي تعادل گرمايي

 انتقال گرماهايروش
 )دارشناسنامهسؤال16(

  همرفت

  رسانش گرمايي

 هاي مادهتغيير حالت
 )دارتست شناسنامه35(

  گاز - مايع و مايع  –جامد  ،هاي تغيير حالتمسئله

  گاز -و مايع  مايع –جامد ،تغيير حالتمفاهيم 

  تابش گرمايي

  ها دماسنجكاربرد انواع ي  محدودههاي معيار و  دماسنج

  هاي دما مقياس

  انبساط حجمي مايع

  انبساط غيرعادي آب

  ها به گرما و برعكس گرماسنج و گرماسنجي و تبديل انرژي

  هاي مربوط به تعادل مخلوط آب و يخمسئله

 بررسي گاز در فشار ثابت

  
درخت دانش  

زرد     سبز      آبي  

زرد     سبز      آبي  

زرد    سبز     آبي 

زرد     سبز      آبي 

زرد     سبز      آبي 

زرد    سبز     آبي 

  :سؤال شناسنامه دار شامل190
  
  ها مكمل از تمرينسؤال  80 
  سؤال مكمل از متن درس  50 
  ها از مثالسؤال مكمل  38 
  ها سؤال مكمل از فعاليت  9 
  ها  سؤال مكمل از شكل  8 
  ها  سؤال مكمل از پرسش  5 
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  و توان انرژي،كار
  )دار شناسنامه سؤال 150(

را  پيشرفت خود  به گام  با درخت دانش، گام 
كنيد   .ارزيابي 

ميزان تسـلط خـود را بـا     :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  مسلط هستمخيلي خوب،  :آبي
  تسلط نسبي دارمخوب، : سبز
  .مسلط نيستم: زرد
در گـام اول   اگـر  :هاي بعـدي  گام

دانش خود را در حد رنگ زرد ارزيـابي  
هاي بعدي پيشرفت  كرديد اما در نوبت

هاي سبز يا آبي را  توانيد خانه كرديد مي
ها نگاه كنيد  هرگاه به رنگ. يدرنگ كن

ها نياز  شويد در كدام قسمت متوجه مي
  .تري داريد به تمرين بيش

 جنبشيانرژي

   جسميك يا دو  جنبشي  انرژي مقايسه و تغيير)دارسؤال شناسنامه19(

  ي انرژي جنبشي يك جسم محاسبه

كار انجام شده توسط
  نيروي ثابت

)دار سؤال شناسنامه17(

  كار نيروي وزن

  كار كل

  جايي جابهستا با ار ناهم نيرويكار

 كار و انرژي جنبشي

  در حل مسائلجنبشي ي كار و انرژي  كاربرد قضيه)دارسؤال شناسنامه22(

  جنبشي ي كار و انرژي قضيه

 كار و انرژي پتانسيل

)رداسؤال شناسنامه17(
 انرژي پتانسيل گرانشي

  مفهوم انرژي پتانسيل 

  انرژي پتانسيل كشساني

پايستگي انرژي مكانيكي
)دارسؤال شناسنامه34(

  تگي انرژي مكانيكياصل پايس

  شدهانرژي دروني و انرژي تلف
 كار و انرژي دروني

)دارسؤال شناسنامه17(

  جايي جابه و عمود بر جاييي جابهكار نيرو در راستا

  كاربردهاي پايستگي انرژي مكانيكي 

  )تبديل انرژي( قانون پايستگي انرژي 

 توان

)دارسؤال شناسنامه24(

  ي توان محاسبه

  بازده

زرد     سبز      آبي  

زرد     سبز      آبي 

زرد     سبز      آبي 

زرد     سبز      آبي  

زرد     سبز      آبي  

زرد     سبز      آبي  

زرد     سبز      آبي  

  
درخت دانش   2فصل

  :دار شامل سؤال شناسنامه150
  ها سؤال مكمل از مثال 59
  ها سؤال مكمل از تمرين 50
  سؤال مكمل از متن درس 30
  ها سؤال مكمل از پرسش 7
  ها سؤال مكمل ازفعاليت 2
  ها سؤال مكمل از شكل 2



  
  
  
  
  

 
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
 
 
 

  
  

  
    

  
  

 
 

  
 
  

  
    

  
  

  
  
  

    

  هاي اصلي و فرعي كميت

  و تبديل يكاها  SIپيشوندهاي 

  گيري فيزيك و اندازه
 خطا و دقت  )دار شناسنامه سؤال 90(

)دار سؤال شناسنامه17(
  گيري ي اندازه هاي با معنا و گزارش نتيجه رقم

  گيري ندازهعوامل مؤثر بر دقت ا

  )كوليس و ريزسنج(گيري دقيق  ابزارهاي اندازه

ميزان تسلط خـود را بـا    :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  مسلط هستم، خيلي خوب :آبي
  تسلط نسبي دارم، خوب: سبز
  .مسلط نيستم: زرد
اگـر در گـام اول    :هاي بعدي گام

دانش خود را در حد رنگ زرد ارزيابي 
 هاي بعدي پيشرفت كرديد اما در نوبت

هاي سبز يا آبي  توانيد خانه كرديد مي
هـا نگـاه    هرگاه به رنـگ . را رنگ كنيد

ــي  ــد متوجــه م ــدام  كني ــويد در ك ش
 يتـر  ها نياز بـه تمـرين بـيش    قسمت
  .داريد

پيشرفت  دانش، گام به گام  درخت  با 
كنيد ارزيابي  را    .خود 

 چگالي
)دار سؤال شناسنامه24(

  حجم حفرهي  محاسبه

  چگالي يك جسم ي محاسبه چگالي و مفهوم

 زرگي در فيزيكي بتخمين  مرتبه
)دار سؤال شناسنامه13(

  چگالي مخلوطي  محاسبه

)دار سؤال شناسنامه 4(   دانش بنيادي :فيزيك

)دار سؤال شناسنامه3( زيكسازي در فيمدل

الملليگيري و دستگاه بيناندازه
 )دار سؤال شناسنامه26(  يكاها

  سازگاري يكاها

  نمادگذاري علمي

 فيزيكيهايگيري و كميتاندازه
)دار سؤال شناسنامه3(

هاي  و كميت) اسكالر(هاي عددي  كميت

  
درخت دانش    1فصل

  :دار شامل سؤال شناسنامه90
  سؤال مكمل از متن درس 30
  ها سؤال مكمل از تمرين 29
  ها سؤال مكمل از مثال 10
  ها سؤال مكمل ازفعاليت 9
  ها سؤال مكمل از شكل 9
  ها سؤال مكمل از پرسش 3

زرد    سبز     آبي 

زرد     سبز      آبي  

زرد     سبز      آبي  

زرد    سبز     آبي 

زرد     سبز      آبي 

زرد     سبز      آبي 

زرد     سبز      آبي 
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