
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  

 
    

  

  
  
      

  
  

  
  
  

 
    

  
  
  
  

    
  
  

    
  

 

 هاي مادهحالت
  )ارد سؤال شناسنامه 14(

  جامد

 ها ي پخش در مايعپديده

  علوم نانو

  و بلور مايعمايع

  گاز

 نيروهاي بين مولكولي
  )دار سؤال شناسنامه 20(

  اثر مويينگي

   فشار مفهوم

هاي فشار در شارهمحاسبه
 )دارسؤال شناسنامه62(

  شكل Uهاي  تعادل دو مايع مخلوط نشدني در لوله

  تغييرات فشار هوا در اطراف سطح زمين

  شكل Uهاي  تعادل سه مايع مخلوط نشدني در لوله

  و آزمايش توريچلي)بارومتر(اي  فشارسنج جيوه

  وري و غوطه شناوري

  )مانومتر(شكل  Uفشار سنج 

  حركت براوني 

ويژگي فيزيكي مواد در
  س نانوامقي

 )دارسؤال شناسنامه5(

  درخت دانش
ارشميدسشناوري و اصل

  )دار سؤال شناسنامه 13(

 

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

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

دانش خود را در حد رنگ زرد ارزيابي 
ــت  ــا در نوب ــد ام ــدي   كردي ــاي بع ه

هـاي   وانيد خانـه ت پيشرفت كرديد مي
هرگـاه بـه   . سبز يا آبي را رنگ كنيـد 

شويد در  ها نگاه كنيد متوجه مي رنگ
ــدام قســمت ــه تمــرين   ك ــاز ب ــا ني ه

  .تري داريد بيش
 

 
ســؤال از ايــن  140در ايــن قســمت 

  .ايم مبحث آورده
  سؤال از امتحانات مدارس كشور 69
  سؤال طراحي شده از كتاب درسي 57
  سؤال از مدارس تيزهوشان 14

 

  

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

 فيزيكي موادهاي  ويژگي

  پالسما

  و فناوري نانو نانو اليه

  كشش سطحي

  هاي نيروهاي بين مولكوليويژگي

 هافشار در شاره
  ها فشار در شاره  )دار سؤال شناسنامه 8(

  ترشوندگي

  ايعي فشار و نيروي م محاسبه

  اصل ارشميدس مفهوم

اصلشاره در حركت و
  برنولي

  ي پيوستگيمعادله  )دار سؤال شناسنامه 18(

  آهنگ جريان شاره

  زرد   سبز      آبي 

  زرد   سبز      آبي 

  زرد   سبز      آبي 

  زرد   سبز      آبي 

 زرد   سبز     آبي 

 زرد   سبز     آبي 

  زرد   سبز      آبي 

  مفهوم اصلي برنولي

 كاربردهايي از اصل برنولي



  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

    
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  

        
 
 
 

  
  

   

  
  

 
 

  
 
  

  
    

  
  
 

  
  

    

  هاي اصلي و فرعيكميت

  و تبديل يكاها  SIپيشوندهاي 

  يريگ فيزيك و اندازه
 خطا و دقت:گيرياندازه

 )دارسؤال شناسنامه10(
  گيري ي اندازه هاي با معنا و گزارش نتيجهرقم

  گيرياندازه عوامل مؤثر بر دقت

  )كوليس و ريزسنج(گيري دقيق  ابزارهاي اندازه

  زرد   سبز      آبي 

 

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 
ــت  ــا در نوب ــد ام ــدي   كردي ــاي بع ه

هـاي   توانيد خانـه  پيشرفت كرديد مي
بـه  هرگـاه  . سبز يا آبي را رنگ كنيـد 

شويد در  ها نگاه كنيد متوجه مي رنگ
ــدام قســمت ــه تمــرين   ك ــاز ب ــا ني ه

  .داريد يتر بيش
 

 
سؤال از اين مبحث  65در اين قسمت 

  .ايم آورده
  سؤال از امتحانات مدارس كشور 35
  سؤال طراحي شده از كتاب درسي 26
  سؤال از مدارس تيزهوشان 4
 

  

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

 چگالي
 )دارسؤال شناسنامه18(

  حجم حفرهي محاسبه

  چگالي يك جسم ي محاسبه چگالي ومفهوم

ي بزرگيتخمين  مرتبه
  در فيزيك

  )دار سؤال شناسنامه12(

  چگالي مخلوطي محاسبه

 دانش بنيادي:فيزيك

 )دارناسنامهسؤال ش2(

 سازي در فيزيكمدل
 )دارسؤال شناسنامه3(

گيري و دستگاهاندازه
  للي يكاهاالم بين

  )دار سؤال شناسنامه18(
  سازگاري يكاها

  نمادگذاري علمي

گيري واندازه
   فيزيكي  هاي كميت

 )دارسؤال شناسنامه2(
  هاي برداري و كميت)اسكالر(هاي عددي كميت

 زرد   سبز     آبي 

  زرد   سبز      آبي 

  زرد   سبز      آبي 

  زرد   سبز      آبي 

  زرد   سبز      آبي 

  زرد   سبز      آبي 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
 
 
 

  
  

  
  
  

  
  
  
  

    

  
  
  
  

 
 

  
  

  
    

  

  
  
  
  
  
  

    
  

 فرآيندهاي ترموديناميكي
  ايستاوار

 )دارسؤال شناسنامه1(

  ترموديناميك

قانون دوم ترموديناميك
  ها و يخچال

 )دارسؤال شناسنامه21(

  تبادل انرژي
  )دار سؤال شناسنامه 4(

انرژي دروني و قانون اول 
  ترموديناميك

 )دارسؤال شناسنامه4(

  ي حالت معادله
 )دارسؤال شناسنامه1(

  تبادل انرژي از طريق كار

  تبادل انرژي از طريق گرما

  ي قانون اول ترموديناميكرابطه

  حجم فرآيند هم

  دررو فرآيند بي

برخي از فرآيندهاي
  ترموديناميكي

 )دارسؤال شناسنامه42(
  دما فرآيند هم

  فشار فرآيند هم

  ي فرآيندهامقايسه

 هاي گرماييماشين
  )دار سؤال شناسنامه 23(

  بازده ماشين گرمايي

  سوز سوز و برون درون هاي گرماييماشين

  )به بيان ماشين گرمايي(قانون دوم ترموديناميك 

  )ماشين گرمايي كارنو(ي كارنو قضيه

 ي گرماي داده شده در يخچال ضريب عملكرد يخچال و محاسبه

  )به بيان يخچالي(قانون دوم ترموديناميك 

  يخچال كارنو

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

  مسلط هستمخيلي خوب،  :آبي
  تسلط نسبي دارمخوب، : سبز
  .مسلط نيستم: زرد
اگر در گام 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
  را رنگ كنيد

ها نگاه كنيد متوجه  هرگاه به رنگ. 
ها نياز به  م قسمتشويد در كدا مي

  .تري داريد تمرين بيش

از اين مبحث سؤال  124در اين قسمت 
  .ايم آورده
  سؤال از امتحانات مدارس كشور 102

  سؤال طراحي شده از كتاب درسي 3
  سؤال از مدارس تيزهوشان 19

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

  زرد   سبز      آبي 

 وديناميكيي ترمچرخه
  سم نمودار از روي نمودار ديگر ر  )دار سؤال شناسنامه 28(

 ي ترموديناميكي وني در چرخهبررسي كار، گرما و تغيير انرژي در



  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

    
  

 
  

  

 
  

  
  

    

    
  
  
  
  

 
 
  

  

    
  

  
  
  
  
  
  
  

    
  

    
  

  و توان انرژي، كار

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

 

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

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

دانش خود را در حد رنگ زرد ارزيابي 
ــت  ــا در نوب ــد ام ــدي   كردي ــاي بع ه

هـاي   توانيد خانـه  پيشرفت كرديد مي
هرگـاه بـه   . سبز يا آبي را رنگ كنيـد 

شويد در  ها نگاه كنيد متوجه مي رنگ
ــدام قســمت ــه تمــرين   ك ــاز ب ــا ني ه

  .تري داريد بيش
 

 
ســؤال از ايــن  125در ايــن قســمت 

  .ايم مبحث آورده
  سؤال از امتحانات مدارس كشور 92
  سؤال طراحي شده از كتاب درسي 13
  سؤال از مدارس تيزهوشان 20

 

  

  زرد   سبز      آبي 

 انرژي جنبشي

  ها جسم جنبشي  انرژي مقايسه و تغيير )دارسؤال شناسنامه9(

  ي انرژي جنبشي يك جسم محاسبه

كار انجام شده توسط
  نيروي ثابت

 )دارسؤال شناسنامه13(

  كار نيروي وزن

  كار كل

  جاييجابهستا با ار ناهم نيرويكار

 ار و انرژي جنبشيك

  ي كار و انرژي در حل مسائل هكاربرد قضي )دارسؤال شناسنامه21(

  جنبشي ي كار و انرژيقضيه
  زرد   سبز      آبي 

 زرد   سبز     آبي 

 كار و انرژي پتانسيل

 )دارسؤال شناسنامه12(
  انرژي پتانسيل گرانشي

  مفهوم انرژي پتانسيل 

  انرژي پتانسيل كشساني

  زرد   سبز      آبي 

پايستگي انرژي مكانيكي
 )دارسؤال شناسنامه23(

  اصل پايستگي انرژي مكانيكي

  زرد   سبز      آبي 

 كار و انرژي دروني  شده انرژي دروني و انرژي تلف

 )دارسؤال شناسنامه20(

  زرد   سبز      آبي 

  زرد   سبز      آبي 

  جايي نيرو كار نيرو در راستاي جابه

  پايستگي انرژي مكانيكي كاربردهاي

  )تبديل انرژي(قانون پايستگي انرژي 

 توان

 )دارسؤال شناسنامه27(

  ي توان محاسبه

  بازده



  
  
  
  
  
  
  
  

        
 

  
  

  

  
  

  
      

    
  

    

  
  
  

 
 

  
  
  

  
  

    
  
 

  
  
  
  

    

    
  
  

    
 

 يدما و دماسنج

  )دار سؤال شناسنامه 9(
  بررسي اثر گرما در انبساط اجسام

  انبساط سطحي

  انبساط طولي

  دما و گرما

 گرما

  )دار سؤال شناسنامه 18(

  انبساط غيرعادي آب

  ي گرما با گرماي ويژه، جرم و تغيير دمارابطه

  ظرفيت گرمايي و گرماي ويژه

  ي مولي و عدد آووگادرو گرماي ويژه

 گازهاقوانين

 )دارسؤال شناسنامه27(

  ثابت در فشار زبررسي گا

  تابش گرمايي

  در حجم ثابت زبررسي گا

  قانون آووگادرو 

  )كامل(قانون گازهاي آرماني 

 در دماي ثابت زبررسي گا

  درخت دانش

 انبساط گرمايي

  )دار سؤال شناسنامه 29(
  انبساط حجمي جامد

  ي گرماي دو جسم  مقايسه

  بررسي تعادل گرمايي

 هاي انتقال گرماروش

  )دار سؤال شناسنامه 19(

  رسانش گرمايي

 هاي مادهتغيير حالت

  بخار - تغيير حالت مايع   )دار سؤال شناسنامه 48(

  همرفت

  ها به گرما و برعكس گرماسنج و گرماسنجي و تبديل انرژي

 

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

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

گ زرد ارزيابي دانش خود را در حد رن
ــت  ــا در نوب ــد ام ــدي   كردي ــاي بع ه

هـاي   توانيد خانـه  پيشرفت كرديد مي
هرگـاه بـه   . سبز يا آبي را رنگ كنيـد 

شويد در  ها نگاه كنيد متوجه مي رنگ
ــدام قســمت ــه تمــرين   ك ــاز ب ــا ني ه

  .تري داريد بيش
 

 
ســؤال از ايــن  150در ايــن قســمت 

  .ايم مبحث آورده
  سؤال از امتحانات مدارس كشور 104
  طراحي شده از كتاب درسي سؤال 27
  سؤال از مدارس تيزهوشان 19

 

  

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

  زرد   سبز      آبي 

  ها ي كاربرد انواع دماسنج محدودههاي معيار و  دماسنج

  هاي دمامقياس

  انبساط حجمي مايع

  ي انبساط حجمي جامدات و مايعات مقايسه

  تغيير چگالي با دما

  مايع -تغيير حالت جامد 

  زرد   سبز      آبي 

 زرد   سبز     آبي 

  زرد   سبز      آبي 

 زرد   سبز     آبي 

  زرد   سبز      آبي 

  بررسي تغيير چگالي گاز آرماني
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