
 

 

ت: ل دوم ط را     

      
  

  

  
  

  جايي  مكان و جابه

  در خط راستحركت 

  حركت بر روي  خط راست

  ي آن تعريف و تعيين سرعت متوسط با استفاده از رابطه

 زمان-تعيين سرعت متوسط به كمك نمودار مكان

  زمان -نمودار مكان 

  سرعت متوسط

  اي سرعت لحظه
  اي تعريف و تعيين سرعت لحظه

  زمان -اي به كمك نمودار مكان تعيين سرعت لحظه

  زمان - نمودار سرعت

  اي  شتاب متوسط و شتاب لحظه

  ي آن تعريف و تعيين شتاب متوسط با استفاده از رابطه

  زمان - شتاب متوسط به كمك نمودار سرعتتعيين 

  هاي اين نوع حركت ويژگي  حركت با شتاب ثابت   

 درحركت با شتاب ثابتtxيمعادله

  حركت يكنواخت 

  هاي اين نوع حركت ويژگي

  ي حركت يكنواخت  معادله

  زمان حركت -نمودار مكان

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

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

هاي بعدي  قرمز بود، در نوبت
مطالعه و تمرين، در صورتي كه 

هاي  توانيد خانه پيشرفت كرديد مي
  .سبز يا آبي را رنگ كنيد

 تعداد سؤاالت فصل

153 

 سراسريتعداد سؤاالت 

80 

 ها ساير آزمونتعداد سؤاالت 

73 

 »خط راستحركت در «مبحث   از
تست  1به طور ميانگين در هر سال 

در كنكور طرح ي رياضي  براي رشته
  .شود مي

براي تست  153 در اين فصل
قرمز    سبز     آبي   .ايم آورده تمرين شما 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر    .پ



وم  یک: ل  نا   د
  

  
  

 نيرو

  ديناميك

 نيروي گرانش

  نيروي وزن و شتاب گرانش 

  ي لغزش نيروي اصطكاك ايستايي و آستانه

 نيروي اصطكاك جنبشي

  قانون اول نيوتون

 يوتونقانون دوم ن

 قانون سوم نيوتون

 حركتينيوتون دربارههايقانون

 قانون گرانش نيوتون

 نيروي عمودي تكيه گاه

 نيروي اصطكاك

 نيروي سطح

  ي حركتدربارههاي نيوتونقانوناستفاده از

  در راستاي افقي

 در راستاي قائم

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
مطالعه و تمرين، در صورتي كه 

هاي  د خانهتواني پيشرفت كرديد مي
  .سبز يا آبي را رنگ كنيد

 تعداد سؤاالت فصل

136 

 سراسريتعداد سؤاالت 

89 

 ها ساير آزمونتعداد سؤاالت 

47 

به طور  »ديناميك«مبحث   از
براي تست  1ميانگين در هر سال 

در كنكور طرح ي رياضي  رشته
  .شود مي

براي تست  136 در اين فصل
  .ايم آورده تمرين شما 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر    .پ



 

 

  
  

  

  كار و انرژي

 كار نيروي ثابت

 كار نيروي وزن

 كار 

 ي كار و انرژي پتانسيلرابطه

  ي كار و انرژي جنبشي رابطه

 وقتي نيروي اصطكاك و يا مقاومت هوا وجود ندارد

 ومت هوا وجود داردوقتي نيروي اصطكاك يا مقا

  پايستگي انرژي انرژي مكانيكي و 

 شود تمام انرژي مصرف مي

 شود صرف ميبخشي از انرژي م

  توان 

  انرژي جنبشي

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
مطالعه و تمرين، در صورتي كه 

هاي  توانيد خانه پيشرفت كرديد مي
  .سبز يا آبي را رنگ كنيد

 تعداد سؤاالت فصل

141 

 سراسريتعداد سؤاالت 

78 

 ها ساير آزمونتعداد سؤاالت 

63 

به طور  »نرژيكار و ا«مبحث   از
براي تست  1ميانگين در هر سال 

در كنكور طرح ي رياضي  رشته
  .شود مي

براي تست  141 در اين فصل
  .ايم آورده تمرين شما

قرمز    بز س    آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر    .پ

ھارم ژی:ل    کار و ا



  
 

 يويويژ

  

 

 
  هاي مختلف ماده حالت

  نيروهاي بين مولكولي

  چگالي

  فشار

  فشار گازها

  هاي به هم مرتبط تعادل دو يا چند مايع مخلوط نشدني در لوله

  هاي مادهويژگي

  از گ

  جامد

   اوليه مفاهيم

  چگالي مخلوط مواد

  چسبي نيروي هم

  كشش سطحي

  نيروي دگرچسبي

  مويينگي

  مفاهيم اوليه

  فشار جسم جامد

  ها فشار در شاره

  )توريچليآزمايش (ومتر جوسنج يا بار -فشار هوا

  فشار مايع با در نظر گرفتن فشار هوا

  نيروي مايع و گاز بر سطح 

  اصل پاسكال

  فشار سنج

  اي فشار پيمانه

  مايع

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
در صورتي كه مطالعه و تمرين، 
هاي  توانيد خانه پيشرفت كرديد مي

  .سبز يا آبي را رنگ كنيد

 تعداد سؤاالت فصل

193 

 سراسريتعداد سؤاالت 

117 

 ها ساير آزمونتعداد سؤاالت 

76 

به  »هاي ماده ويژگي«مبحث   از
تست  3طور ميانگين در هر سال 

تست  2و ي رياضي  براي رشته
در كنكور طرح ي تجربي  براي رشته

  .شود مي
براي تست  193 در اين فصل

  .ايم آورده تمرين شما 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

قرمز    سبز     آبي 

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر    .پ

م ی: ل پ   ی ماده و



م   مل  ون گاز: : ل  ون گازما و   ما و 

  ي كاملقانون گازها

 و قانون گازها گرما

  ، انرژي دروني و گرمادما

  مجهول و دماسنج دما،دماسنجي يكاي

  گرمايي گرما و تعادل

  دماي تعادل

  نجمادذوب و ا

  جوشيدن و تبخير، ميعان

  تبخير سطحي

  هاي ماده حالت

  انبساط طولي

   انبساط سطحي

  ها انبساط مايع

  انبساط حجمي

  دما و انبساط غيرعادي آب تغيير تغييرات چگالي با 

اثر تغيير دما بر طول و حجم 

  انتقال گرما  رسانش، همرفتي، تابش

  ي كاملقانون گازها

  )ماريوت -بويل قانون(در دماي ثابت  ي كاملقانون گازها

  )گيلوساك -ارلقانون ش(در فشار ثابت  ي كاملقانون گازها

  در حجم ثابت ي كاملقانون گازها

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر    .پ

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

  خيلي خوب: آبي
  متوسط: سبز
  .ط نيستمبه اين قسمت مسل: قرمز
اگر گام اولتان  :هاي بعدي گام

هاي بعدي  قرمز بود، در نوبت
مطالعه و تمرين، در صورتي كه 

هاي  توانيد خانه پيشرفت كرديد مي
  .سبز يا آبي را رنگ كنيد

 تعداد سؤاالت فصل

262 

 سراسريتعداد سؤاالت 

169 

 ها ساير آزمونتعداد سؤاالت 

93 

به  »گرما و قانون گازها«حث مب  از
تست  3طور ميانگين در هر سال 

تست  2ي رياضي و  براي رشته
در كنكور طرح ي تجربي  براي رشته

  .شود مي
براي تست  262 در اين فصل

  .ايم آورده تمرين شما 


