
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

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

  مسلطم :آبي
  نسبتاً مسلطم :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول  :هاي بعدي گام

به آن مبحث مسلط نيستيد و 
دانش خود را در حد رنگ زرد 

هاي  ارزيابي كرديد، در نوبت
بعدي مطالعه و تمرين، در 

رديد صورتي كه پيشرفت ك
هاي سبز يا آبي  توانيد خانه مي

  .را رنگ كنيد

  الكتريسيته ساكن

 الكتريسيته ساكن

 :تعداد كل تست
184  

  
 :تعداد تست از كنكورهاي سراسري و كانون

140  
   

ب اكتتعداد تست طراحي شده مرتبط با 
  :درسي
44  
  

  :همراه كتاب DVDسوال حل شده در 
27  

  
  :مفاهيم كليدي

59  

 آبي                 سبز               زرد 

  باردار كردن

  ظرفيت خازن

  تخت خازنظرفيت 

 ـ بار الكتريكي1
 دار تست شناسنامه5

 آبي                 سبز               زرد 

 ـ انرژي پتانسيل الكتريكي6

 آبي                 سبز               زرد 

 دار تست شناسنامه6

 ـ پتانسيل الكتريكي7

 ز               زردآبي                 سب 

 دار تست شناسنامه21

 ـ خازن9

 آبي                 سبز               زرد 

 دار تست شناسنامه22

 ـ  انرژي خازن10

 آبي                 سبز               زرد 

 دار تست شناسنامه15

 آبي                 سبز               زرد 

  توزيع بارالكتريكي در اجسام رساناـ8
 دار هتست شناسنام9

اصل پايستگي و كوانتيده بودن 
  بارالكتريكي

  هاي باردار كردن اجسام روش

 آبي                 سبز               زرد 

  ـ پايستگي و كوانتيده بودن بار الكتريكي2
 دار تست شناسنامه16

 ـ قانون كولن3
 دار تست شناسنامه39

  قانون كولن ةرابط

  برايند نيروهاي الكتريكي

  ميدان الكتريكيـ 4

 آبي                 سبز               زرد 

 دار تست شناسنامه36

  ميدان الكتريكي حاصل از ذره باردار

  هاي الكتريكي ميدان برايند

 خطوط ميدان الكتريكيـ5
  

 آبي                 سبز               زرد 

 دار تست شناسنامه 15

  ميدان الكتريكي طوطويژگي خ

نيروي الكتريكي وارد بر بار الكتريكي 
  در ميدان الكتريكي



 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

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

  مسلطم :آبي
  تاً مسلطمنسب :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول  :هاي بعدي گام

به آن مبحث مسلط نيستيد و 
دانش خود را در حد رنگ زرد 

هاي  ارزيابي كرديد، در نوبت
بعدي مطالعه و تمرين، در 
صورتي كه پيشرفت كرديد 

هاي سبز يا آبي  توانيد خانه مي
  .را رنگ كنيد

  جريان الكتريكي
  و مدارهاي جريان مستقيم

 جريان الكتريكي
 جريان مستقيمو مدارهاي 

  :تعداد كل تست
320  

  
 :تعداد تست از كنكورهاي سراسري و كانون

293  
   

مرتبط با كتاب تعداد تست طراحي شده 
  :درسي
27  
  
  :همراه كتاب DVDسوال حل شده در 

17  
  

  :مفاهيم كليدي
40  

توان و انرژي الكتريكي مصرفي در يك 
  مقاومت الكتريكي

توان و انرژي الكتريكي توليدي، مصرفي و 
 خروجي در يك منبع نيروي محركة واقعي

 رات جريان، يبررسي كيفي تغي. 8
  ولتــاژ و توان در مدارهاي      
  كيالكتري     

 آبي                 سبز               زرد 

 دار تست شناسنامه 17

  هاي الكتريكيتركيب مقاومت.7

 سبز               زردآبي                 

 دار تست شناسنامه 141

 آبي                 سبز               زرد 

 جريان الكتريكي.1
 دار تست شناسنامه 17 

  مقاومت الكتريكي و قانون اهم. 2

 آبي                 سبز               زرد 

 دارتست شناسنامه10

  عوامل موثر بر مقاومت الكتريكي. 3

 آبي                 سبز               زرد 

 دار تست شناسنامه 51

 و مدارهانيروي محركة الكتريكي.4
 

 آبي                 سبز               زرد 

 دار تست شناسنامه 4

 آبي                 سبز               زرد 

  در ريكيـتوان و انرژي الكت .6
  الكتريكي هايمدار    

 دار تست شناسنامه 50

  در مداربرقراري جريان الكتريكي ةنحو

  محاسبة جريان الكتريكي متوسط

  اثر دما بر مقاومت الكتريكي

  رئوستا

عوامل مؤثر بر مقاومت الكتريكي 
  ساناهاي اهمي در دماي ثابتر

  سنج و آمپرسنج آشنايي با ولت

  دهحل مدارهاي الكتريكي سا

 زرد       آبي                 سبز       

 مدارهاي الكتريكي ساده.5
 دارتست شناسنامه30

  محاسبة مقاومت معادل مدار
ــاژ يگي تقســچگــون ــينو م ولت ــان ب جري
  هاي موازي و متواليمقاوت

هاي  مدارهاي الكتريكي شامل مقاومت
  موازي و متوالي

هـاي مقايسة تـوان مصـرفي مقاومـت   
  موازي و متوالي

 بيشينة توان مصرفي مدار يا اجزاي مدار

مقايسة توان و انرژي الكتريكي مصـرفي
  در مدار و اجزاي آن



 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با درخت دانش، گام به گام

  .پیشرفت خود را ارزیابی کنید
میزان تسلط خود را  :گام اول

  .با رنگ مشخص کنید

  مسلطم :آبی

  نسبتاً مسلطم :سبز

  .مسلط نیستم :زرد

اگر در گام اول  :هاي بعدي گام

به آن مبحث مسلط نیستید و 

در حد رنگ زرد  دانش خود را

هاي  ارزیابی کردید، در نوبت

بعدي مطالعه و تمرین، در 

صورتی که پیشرفت کردید 

هاي سبز یا آبی  توانید خانه می

  .را رنگ کنید

   مغناطیس

  و 

  القاي الکترومغناطیسی

  مغناطیس

  و القاي الکترومغناطیسی

 زرد              آبی                 سبز   

میدان مغناطیسی حاصل از جریان . 5

  الکتریکی

 دار تست شناسنامه 40

  :تعداد کل تست

283  
  

     :تعداد تست از کنکورهاي سراسري و کانون

214  
   

ب اکتمرتبط با تعداد تست طراحی شده 

   :درسی

69  
  

  :همراه کتاب DVDسوال حل شده در 

33  
  

  :مفاهیم کلیدي

68  

  میدان مغناطیسی. 2

 آبی                 سبز               زرد  

 دار تست شناسنامه 12

  سیتعریف میدان مغناطی

  میدان مغناطیسی زمین

  میدان مغناطیسی یکنواخت

  هاي مغناطیسی مواد ویژگی. 6

 آبی                 سبز               زرد  

 دار تست شناسنامه 12

پدیده القاي الکترومغناطیسی و . 7

  قانون القاي الکترومغناطیسی فاراده

 آبی                 سبز               زرد  

 دار تست شناسنامه 52

  میدان مغناطیسی حاصل از سیم راست حامل جریان

  هاي موازي حامل جریان نیروي بین سیم

  ل جریانممیدان مغناطیسی حاصل از سیملوله حا

ــۀ   ــک حلق ــی از ی ــی ناش ــدان مغناطیس می

  اي حامل جریان دایره

  شار مغناطیسی

  نیروي محرکۀ القایی، جریان محرکۀ القایی

  پدیده القاي الکترومغناطیسی

  نیروي مغناطیسی وارد بر ذرة باردار متحرك در میدان مغناطیسی. 3

 آبی                 سبز               زرد  

 دار تست شناسنامه 44

 آبی                 سبز               زرد  

  ی وارد بر سیم حامل جریاننیروي مغناطیس. 4
 دار تست شناسنامه 29

  قانون لنز. 8

 آبی                 سبز               زرد  

 دار ت شناسنامهتس 43

  خودالقاوري

  انرژي ذخیره شده در القاگر

 آبی                 سبز               زرد  

  القاگرها. 9
 دار تست شناسنامه 20

  تعریف جریان متناوب

  اه مبدل

  جریان متناوب. 10  نحوه تولید جریان متناوب و مسائل آن

 آبی                 سبز               زرد  

 دار تست شناسنامه 26

 آبی                 سبز               زرد  

  هاي مغناطیسی مغناطیس و قطب. 1

 دار تست شناسنامه 5
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