
  

  

   
  

    
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
 
 
 
 
   

جايي در حركتبردار مكان و بردار جابه
  يك بعدي 

اي در حركتسرعت متوسط و سرعت لحظه
  يك بعدي 

جايي،مسائل و نمودارهاي حركت، جابه
سرعت و شتاب يك متحرك در حركت با

  شتاب ثابت

  بررسي تغيير جهت و توقف به كمك نمودار 

 (x-t)اي با استفاده از نمودار  تعيين سرعت متوسط و لحظه

 مربوط به حركت يكنواخت دو متحركبررسي مسئله هاي

 حركت يكنواخت يك متحرك 

 vتعيين سرعت متوسط با استفاده از تعريف  

 ي حركت  عادلهاي با  استفاده از م تعيين سرعت متوسط و لحظه

 اي متحرك چند مرحلهحركت تعيين سرعت متوسط  در

 وي خط راسترحركت يكنواخت 

)به كمك معادله حركت و سرعت ( aاي با استفاده از تعريف تعيين شتاب متوسط و لحظه اي در حركتشتاب متوسط و شتاب لحظه
  يك بعدي 

  ي مستقل از زمان در حركت با شتاب ثابترابطهازاستفاده

  ام در حركت با شتاب ثابتnيثانيهtجايي درجابه

 جايي بر حسب زمان ي حركت و جابهده از رابطهاستفا

 زمان - ي سرعتاستفاده از رابطه

زمان و برعكس–هاي حركت و سرعت به كمك نمودار سرعت  لهتعيين معاد

  ي مستقل از شتاباستفاده از رابطه

  حركت شناسي در دو بعد

ها ونمودارهاي تركيبي مربوط به يك مسئله
 v-t توسط با استفاده از نموداربررسي سرعت متوسط و شتاب م  متحرك در حركت با شتاب ثابت

  )v-tبا استفاده ازسطح زير نمودار (جايي و مسافت طي شده بررسي جابه

 هاي تركيبي از حركت با شتاب ثابتمسئله

 هاي تركيبي استفاده از نمودارها در حل مسئله

 به كمك نمودارها) تندشونده يا كندشونده(تعيين نوع حركت

  )a-t(زمان بررسي تحليلي نمودار شتاب 

   ي حركت يا سرعت  به كمك معادلهتعيين نوع حركت

   ها از روي يكديگررسم نمودار

  1فصل 

  هاي الگو تعداد تست هاي فصلتعداد تست هاتيپتعداد
53 372 133  



  

  

  

يا يك متحركمتحركدو شامل مسائل 
  هاي متفاوت  با شتاب

  هاي متفاوت يا يك متحرك با شتابمتحرك دومسائل شاملبررسي

  ها در پرتاب به سمت پايين براي دو جسمي كميتمقايسه و محاسبه

 سمت پايين براي يك جسم هها در پرتاب بي كميتمحاسبه

 ي مختلف براي يك جسم سمت پايين در دو نقطههها در پرتاب بي كميتمقايسه

 ام براي يك جسم nثانيه  tها در پرتاب به سمت پايين در  ي كميت محاسبه و مقايسه

سقوط آزاد و يا 
پرتاب به طرف پايين 

  ي مستقل از زمان هاي پرتاب در راستاي قائم به طرف باال با استفاده از رابطهحل مسئله

در پرتاب به سمت باال از سطح زمين )اوج و ي پرتاب نقطه(هاي نقاط مرزيي كميتمحاسبه

 هاي مختلف و برعكس ي سرعت گلوله در پرتاب به طرف باال در زمانمحاسبه

ي حركت،  هاي پرتاب در راستاي قائم به طرف باال با استفاده از معادلهحل مسئله
رتاب در راستاي پ  جايي بر حسب زمان سرعت و جابه

  قائم به طرف باال

 دو عبور متوالي از يك نقطه در پرتاب به طرف باال

  البررسي حركت دو گلوله در پرتاب به طرف با

  بررسي حركت دو گلوله در پرتاب در دو سوي مخالف پرتاب دو گلوله در دو سوي مخالف

 جايي در صفحهي مسير حركت، بردار مكان و جابهمعادله

 اي در حركت در صفحهسرعت متوسط و لحظه

  شتاب متوسط و لحظه اي در حركت در صفحه

بررسي حركت در 
صفحه در حالت كلي

  مسائل مربوط به برخورد دو  متحرك در صفحه  ل تركيبيمسائ

  حركت شناسي در دو بعد  
  1فصل 



  

  

   
  

    
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  حركت پرتابي

 مفاهيم حركت پرتابي

از سطحيپرتاب تحت زاويه
  زمين

 تعيين برد پرتابه

 ي اوج پرتابهارتفاع نقطهتعيين

 ي خاص محاسبه ي سرعت، زمان و مكان در يك لحظه

 سقوط پرتابه در پرتاب افقيزمانمدت 

 زمان رفت و برگشتو ه اوج زمان رسيدن ب

 )پرتاب و اوج(سرعت در نقاط مرزي 

 ي خاص سرعت در يك مكان يا لحظه

نسبت بهhپرتاب افقي از ارتفاع
  زمين 

  م حركت پرتابييبررسي مفاه

 يك پرتابهاوج ي بين برد و ارتفاع رابطه

  )يا يك پرتابه در دو حالت(ي برد دو پرتابه و ارتفاع اوج دو پرتابه مقايسه

 جايي افقي در پرتاب افقيي جابهمحاسبه  

 )ي  با زاويهپرتاب افقي يا ( نسبت به زمين hپرتاب دو يا چند گلوله از ارتفاع 

  نسبت به زمين hاز  ارتفاع  ي  پرتاب يك گلوله تحت زاويه 
hاز ارتفاعيپرتاب تحت زاويه

  نسبت به زمين

بررسي انرژي پتانسيل و  جنبشي و
  حل مسائل پرتابه به كمك پايستگي انرژي مكانيكي   مكانيكي در حركت پرتابي 

  1فصل
  حركت شناسي در دو بعد  



  

  

 ديناميك    
   

  
    

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

 هاي نيوتون قانون

  )مفاهيم و روابط اصلي(

 حركت يكنواخت جسم بر سطح افقي در اثر نيروي محرك

 )بدون حضور نيروي محرك(ي جسم در امتداد افقحركت كندشونده 

)ي قانون دوم نيوتون بررسي رياضي رابطه F ma)  
 

 

 اي قانون دوم نيوتون ي مقايسه رابطه

 بيان و كاربرد قانون سوم نيوتون

هاي نيوتون در كاربرد قانون
   قي براي يك جسمراستاي اف

 ديناميك      
  2 فصل     

 دار  جسم بر سطح افقي در اثر نيروي محرك افقيحركت شتاب  

 معرفي نيروها
  يك سياره در دو نقطه در سطح دو سياره يا گرانشي شتابمقايسه

  شتاب و نيروي گرانش و وزن 

  نيروي سطح و نيروي اصطكاك لغزشي

  غزش ي ل نيروي سطح و نيروي اصطكاك ايستايي و در آستانه   

نيروي گرانش و
قانون گرانش 

 نيوتون

 بررسي حركت جسم بر سطح افقي پس از حذف نيروي محرك افقي

  .سازد كه با راستاي افق زاويه مي Fحركت جسم بر سطح افقي تحت اثر نيروي  

 نيروي فنر

نيروي اصطكاك
 و نيروي سطح

هاي نيوتون در كاربرد قانون
راستاي افقي براي چند جسم با هم 

 حركت چند جسم با يكديگر بر سطح افقي و بررسي كشش نخ سبك و نيروي فنر

 حركت چند جسم در  تماس با يكديگر در سطح افقي

 اغماض ي طناب يا ميله با جرم غيرقابل حركت يك يا چندجسم بر سطح افقي به وسيله

  راستاتعادل اجسام در اثر نيروهاي ناهم

  راستاتعادل اجسام در اثر نيروهاي هم 

  بررسي مقذماتي نيروي فنر

  كاربرد به هم بستن فنرها در ديناميك  

  تعادل اجسام

  هاي الگو تعداد تست هاي فصلتعداد تست هاتيپتعداد
60  464  133  



  

  

  
  

 دار بدون اصطكاك به سمت پايينلغزش آزاد جسم بر سطح شيب

 دار سكون يا لغزش يكنواخت جسم تنها روي سطح شيب

 دار داراي اصطكاك به سمت پايين  تنها روي سطح شيبدار جسملغزش شتاب

  دار تنها سطح شيب

 دار به سمت باالح شيبسطدر امتدادپرتاب جسم

 باال پرتاب شده استدار به  بررسي حركت رفت و برگشتي جسمي كه در امتدد سطح شيب

 دار  موازي سطح شيب Fدار تحت اثر نيروي  حالت سكون و يا حركت يكنواخت جسم بر سطح شيب

  موازي سطح شيبدار  Fدار در اثر نيروي  دار جسم بر سطح شيب حركت شتاب

  دار ناموازي سطح شيب Fدار در اثر نيروي  يببررسي جسم روي سطح ش

 دار  بررسي حركت چند جسم با هم بر سطح شيب

هاي نيوتون در  كاربرد قانون
  راستاي قائم 

 بررسي حركت يك يا چند جسم در راستاي قائم

 اثر مقاومت هوا در پرتاب جسم در راستاي قائم

 ...)نيروي عمودي سطح و -نيروي كشش كابل(رآسانسو

 ها و جابه جايي وزنه بررسي شتاب حركت، سرعت

 بررسي كشش نخ 

ثابت و متحركقرقره
 )ماشين آتوود(

تركيب قرقره ثابت و متحرك

هاي نيوتون در  كاربرد قانون
  سطوح تركيبي

دارافقي و شيبتركيبي قائم،سطوح

 سطح افقي بدون اصطكاك

 سطح افقي داراي اصطكاك 

سطوح تركيبي افقي و
 قائم

 سطح افقي بدون اصطكاك

 سطح افقي داراي اصطكاك 
دار سطوح قائم و شيب

لغزش دو يا چند جسم بر روي 
  يكديگر 

 هاي فيزيكي در لغزش دو يا چند جسم بر روي يكديگربررسي كميت

 اجسام)ي حركتاندازه(تكانه

 قانون دوم نيوتون با استفاده از تغييرات تكانه

 زمان و كاربرد آن در تكانه–نيرونمودار

 تكانهپايستگي 

  )ي حركت اندازه(تكانه 

 ديناميك    
2فصل 



  

  

   
  

    
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

 ايهحركت شناسي در حركت داير

 اي اي و مكان زاويه لحظه ،اي متوسطسرعت زاويه

 اي سرعت خطي در حركت دايره

 اي ه شتاب در حركت داير

  اي  ه ي حركت در حركت دايرتغيير اندازه

  نيروي مركز گرا 

  گرا ي شتاب مركز محاسبه

  ي دو شتاب مركزگرا مقايسه  

اي  هاي ديناميكي حركت دايره رابطه
  )ي حركت نيرو، اندازه(

  مركز گرانقش نيروي اصطكاك به عنوان نيروي 

  گاه به عنوان نيروي مركزگرا نيروي عمودي تكيهو نقش نيروي كشش نخ يا فنر  

ي  اي در صفحه حركت دايره كاربرد
  افقي 

  )آونگ مخروطي(متصل به نخ حول محور قائم يدوران گلوله

  شيب عرضي جاده 

  ي قائمحركت در صفحه

  )بررسي سرعت(ي قائم  حركت دوراني در صفحه  

ي  اي در صفحه كاربرد حركت دايره
  قائم 

  اي ه كاربرد پايستگي انرژي در حركت داير 

  سرعت خطي و انرژي جنبشي ماهواره

  شتاب و نيروي مركزگراي ماهواره  

  حركت ماهواره 

  ي ماهواره دوره  

 ديناميك      
  2فصل

بر  حركت 
مسير 
  اي دايره
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هاي حركت تعريف و ويژگي
 هاي فيزيكي و نوع حركت نوسانگر در يك نوسان كاملعالمت كميت  نوساني ساده 

 نوساني حركت 
3 فصل     

 ي حركتاطالعات از روي معادلهاستخراج

 هاي آن به كمك اطالعات مسئله ي حركت نوساني و كميتتعيين معادله

 جايي معينتعيين زمان براي يك جابه

 جايي، مسافت طي شده و تغيير فاز در حركت نوساني ي جابهمحاسبه و مقايسه

 تعيين مسافت و سرعت متوسط در حركت نوساني ساده

 زمان در حركت نوساني –بررسي نمودار مكان

 ي حركت نوساني معادله

 سرعت بيشينه –ي حركت ي سرعت به كمك معادلهمحاسبه

 ي مستقل از زمان بين سرعت و مكانرابطه

 سرعت معينتعيين زمان براي تغيير

 زمان-نمودار سرعت 

 سرعت نوسانگر

 مكان و شتاب بيشينه–شتاب،زمان–ي شتابمعادله

 ي شتاب و سرعت بيشينه ي بين بيشينهرابطه

 ع ديگر آنتعيين زمان براي تغيير شتاب از يك وضع به وض

 سرعت و شتاب در حركت نوساني–هاي مكاني كلي بين كميترابطه

  انگرشتاب  نوس

 نيروي بيشينه  –ي نيروي نوسانگر بر حسب زمان و مكان معادله

 نيرو بر حسب زمان و مكان ينمودارها
 نيروي  نوسانگر

 ي آن ي انرژي مكانيكي نوسانگر به كمك رابطهبررسي و محاسبه

 ي آن با انرژي مكانيكي نوسانگر ي جنبشي و رابطهانرژ

 ي آن با انرژي مكانيكي نوسانگرو رابطهانرژي پتانسيل

 نوسانگر) پتانسيل و مكانيكي–جنبشي(نوع انرژي3ي بينرابطه

  انرژي نوسانگر

 نمودارهاي انرژي در حركت نوساني

 ي نوسان هاي مؤثر بر دوره فنر و عامل - ي وزنه ي تعيين دورهاستفاده مستقيم از رابطه

 ي نوسان دو فنر با طول و جرم متفاوتمقايسه

 ي سرعت و شتاب و انرژي نوسان جرم و فنرتعيين بيشينه

 نوسان جرم و فنر

 هاي مؤثر بر آني آونگ و  عاملي دورهمحاسبه

  ي دو آونگ ي آونگ و مقايسه بر دوره) l(طول آونگ  -)g(اثر شتاب گرانش 

 )آسانسور(دار  نوسان آونگ تحت اثر نيروي خارجي يا در دستگاه شتاب

 تطابق دو نوسانگر با يكديگر

  آونگ ساده

  هاي الگو تعداد تست  هاي فصل تعداد تست هاتيپتعداد
28 171  66  

 هاي مربوط به نوسانگر ساده در طول مسير بررسي كميت
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مفهوم موج مكانيكي و سرعت
  انتشار آن در محيط 

 هاي مؤثر بر سرعت انتشار موج مكانيكي در يك محيط موج و عامل

 هاي مكانيكي  موج
4 فصل   

 ي سرعت انتشار موج عرضي در تاري مستقيم از رابطهاستفاده

 و سطح مقطع طناب يا تار در سرعت انتشار موج)چگالي(اثر جنس

 ي سرعت انتشار موج در دو حالت مقايسه

 سرعت انتشار موج در طناب يا تار

 ي طول موج با سرعت انتشار موج و بسامد آنرابطه

 عبور يك موج از محيطي به محيط ديگر

 شار موج فاز و در فاز مخالف در محيط انت هاي هم نقطه

فاز و در هاي هم طول موج، نقطه
  فاز مخالف

 هاي عرضيموج

 هاي طوليموج
 انواع موج در محيط انتشار آن

 عدد موج

 سرعت انتشار موج از روي تابع موج تعيين دوره، طول موج و

  تابع موج تابع موج و بررسي  حركت يك ذره از محيط انتشار موج
 اختالف فاز بر حسب زمان و مكان

 يا تابع موج حركتي  معادله ه كمكاز محيط باختالف فاز بين دو نقطه

 از محيط به كمك آن  نقش موج و بررسي نوسان يك ذره يا مقايسه ي دو نقطه

 ي موج و موج تختجبهه

 انرژي موج

 بازتاب موج

 انتشار موج در دو و سه بعد
 انرژي ذرات محيط

 ي يك طول موج از طناب به اندازه يانرژي در طول

 نهي سازنده و ويرانگربرهم

 ها در يك بعد و موج ايستادهنهي موجبرهم
 ها در يك و دو بعد نهي موجرهمب

 مفهوم موج ايستاده

 ها ها و شكم فاصله ي گره

 هاي موج ساكن ويژگي

 تعيين بسامد تارهاي مرتعش

 ار بر اثر تغيير جرم، طول و نيروي كششي آنبررسي تغييرات بسامد يك ت

 ي دو تار مرتعش با بسامدهاي يكسانمقايسه

ي تارهاي مرتعش و بررسي دامنه
 هانهي موج برآيند در برهم

 ها در دو بعدبرهم نهي موج

  هاي الگو تعداد تست  هاي فصل تعداد تست  ها تيپتعداد 
20 174 63  
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  صوتيهاي  موج
5 فصل  

 بر سرعت انتشار صوتبررسي كيفي عوامل مؤثر

 اثر دما بر سرعت انتشار صوت در گازها

 صوت در دو گاز با دماي متفاوتي سرعتمقايسه

 موج صوتي و سرعت انتشار

 لوله با طول موجي طول  رابطه

 هاي صوتي يك سر بسته ها و تعيين بسامد لوله ها و شكمي هماهنگ با تعداد گرهي شمارهرابطه

 ي صوتي يك سر بستهي بسامد هاي مختلف لولهيسهمقا

 ي صوتي بسته با طول متغيرلوله

 هاي صوتي يك سر بسته لوله

 ي دو سر بازي طول موج با طول لولهرابطه

 ي بازلهتعيين بسامد لو

 ي صوتي باز با تغيير شرايطي طول موج در لولهمقايسه

 هاي صوتي باز لوله

 ها معلوم است ي بين طول آن كه رابطه ي باز و بسته با فرض ايني لولهمقايسه

 ها معلوم است ي بين بسامد آن كه رابطه ي باز و بسته با فرض اين ي لوله مقايسه

 اي از نوع ديگرتبديل يك لوله به لوله

 هاي صوتي محتوي گازهاي متفاوتي لولهمقايسه

هاي صوتي ي لوله بررسي و مقايسه
  باز و بسته

 ت و عوامل مؤثر در آنشدت صو

 ي آن در دو نقطهمحاسبه ي شدت صوت و مقايسه

 تراز شدت صوت

 تراز نسبي شدت صوت

 شدت صوت و تراز شدت صوت

 بررسي اثر دوپلر وقتي شنونده ساكن است

 بررسي اثر دوپلر وقتي منبع صوت ساكن است

 اند اثر دوپلر وقتي كه چشمه و شنونده در حركتبررسي

 بسامد پژواك صوت

  اثر دوپلر

  هاي الگو تعداد تست  هاي فصل تعداد تست  ها تيپتعداد 
21 157 46  
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  الكترومغناطيسيهاي  موج
  6فصل

 هاي الكترومغناطيسي ي تشكيل موجنحوه

 هاي الكترومغناطيسيخواص مشترك موج

 هاي الكترومغناطيسي موجسامدطول موج و ب،سرعت انتشار

هاي موج توليد و انتشار
  الكترومغناطيسي

 هاي الكترومغناطيسيموجطيفيي بسامدمقايسه

 هاي الكترومغناطيسيي طول موجي طيف موجمقايسه

 ي هر ناحيهخواص ويژه
 هاي الكترومغناطيسي موج  طيف

 هاي شفاف مختلف ي طول موج،بسامد و سرعت در محيطي و محاسبهمقايسه

 ي زماني دو موج به هم رسيده در محل تشكيل نوارهابررسي اختالف فاز، اختالف راه و فاصله

 ي نوارها از نوار مركزي و از يكديگر ي فاصلهمحاسبه

 ي نوارها با تغيير در شرايط آزمايش يانگبررسي تغيير در فاصله

 نوارها مطرح شده است) يپهنا(لي كه عرض ئي نوارهاي تداخلي در مسا بررسي فاصله

 nانجام آزمايش در محيطي با ضريب شكست 

 رها بر يكديگرانطباق نوا

 )آزمايش يانگ(هاي نوري  تداخل موج

  هاي الگو تعداد تست هاي فصلتعداد تست هاتيپتعداد
13 120 47  
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  فيزيك اتمي و ليزر
7فصل  

 تابش گرمايي و تابندگي

هايمفهوم كميت
ي پالنككوانتومي و نظريه

 جايي وين تابندگي و قانون جابه

 ي تابش نظريه ي پالنك درباره

 ي پالنك رابطه

 اثر تغيير محيط بر انرژي 

ي فوتوالكتريكتفسير كوانتومي پديده  ي فوتوالكتريك فوتون و پديده

 طع با تابع كارقي طول موج و بسامد  رابطه

 ي ولتاژ قطع با بسامد و طول موج رابطه

 طيف جذبي

 گسيلي پيوسته

 )گسسته(گسيلي خطي

 طيف گسيلي

 جذبي پيوسته

 )گسسته(جذبي خطي

 ها ي انرژي جنبشي فوتوالكترون بيشينه

 ي فوتوالكتريك نمودارهاي پديده

  طيف اتمي 

 بالمر -ي ريدبرگ  رابطه هاي طيف اتمي هيدروژنرشته

 ي كوانتومي نظريه

 ي شعاع مدارهامدارهاي مانا و رابطه

 انرژي الكترون در اتم

 تابش الكترون

 انرژي بستگي الكترون

  الگوهاي اتمي 

  آشنايي با ليزر آشنايي با ليزر

  هاي الگو تعداد تست هاي فصلتعداد تست هاتيپتعداد
10  116  42  
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  فيزيك حالت جامد و ساختار هسته
  8  فصل    

 مواد از لحاظ رسانايي بندي تقسيم در اثر تغيير دما ها وت تغييرات مقاومت  الكتريكي رساناها و نيمرساناتفا

 ساختار نواري جسم جامد

 رسانش الكتريكي بر اساس ساختار نواري

 بر اساس ساختار نواريهابررسي نيمرسانا

 نظريه نواري

 )pو  nنيمرساناهاي نوع (آاليش نيمرساناها 

 p-nد و  پيوندگاه ديو

  ي جريان الكتريكيديود به عنوان يكسو كننده

 نيمرساناهاي غيرذاتي و ديود

 ابررسانا مانده ي باقي ابررسانا، دماي بحراني و مقاومت ويژه

 ي اتمساختار هسته

 اي و پايداري هستهنيروي هسته

 انرژي بستگي هسته

 ي اتم هسته

)واپاشي آلفازا ) 

)واپاشي بتازا  ) 

)واپاشي گامازا )  راديواكتيويته(پرتوزايي( 

 ها ي آنتعيين نوع واپاشي و مقايسه

 همراه با گسيل چند ذرهواپاشي

 مفهوم نيمه عمر

 )مانده محاسبه بر اساس جرم باقي(نيمه عمر

  )محاسبه بر اساس جرم واپاشيده شده(نيمه عمر

 نيمه عمر

 ايشكافت هسته

 راكتور و استفاده از شكافت در توليد انرژي

 نيمه عمر

  هاي الگو تعداد تست هاي فصلتعداد تست هاتيپتعداد
19 169 63  




