
   
  
  
  
  
  

 
 
    

  
  

  

  
  
      

    
    

  

  
  

 
 
  
 

    
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  

  كنيد. ميزان تسلط خود را با رنگ مشخص گام اول:
  .مسلط نيستم زرد:نسبتاً مسلطم/  سبز:مسلطم/  آبي:
توانيد  هاي بعدي پيشرفت كرديد، مي خود را در حد رنگ زرد ارزيابي كرديد اما در نوبت اگر در گام اول دانش هاي بعدي: گام
  تر داريد. ا نياز به تمرين بيشه شويد در كدام قسمت ها نگاه كنيد متوجه مي هاي سبز يا آبي را رنگ كنيد. هرگاه به رنگ خانه

كنيد. ارزيابي  را  پيشرفت خود  به گام  درخت دانش، گام    با 
لايراست برخط لايراستحر
ت برخط 1فصلحر
ت

20 

20 

10  

 20  در حل مسائل    a-tو   v-tنمودارهاي  استفاده از 

  10  رسم نمودار از روي نمودار ديگر

 20  بررسي حركت دو متحرك در حركت شتابدار

معادلةشتاب و  مستقل از ةمعادلاستفاده از 
  در حركت با شتاب ثابتجايي  هجاب - سرعت 

  زمان - به كمك نمودار مكان  هحل مسئل

 20  تعيين نوع حركت (تندشوندگي و كندشوندگي)

  10  زمان - حل مسائل از طريق رسم نمودار سرعت 

 در حركت با شتاب ثابت  مكانسرعت و  معادالت 

  دار سؤال شناسنامه 310
  

  سؤالي 20 ةپيمان 12
  سؤالي  10پيمانة  5

  بندي و يك آزمون جمع
  سؤالي 20 

  سؤال  132
  از كنكورهاي سراسري

  

  سؤال  98
  اي كانونه از آزمون

  
  سؤال طراحي شده  80

  از كتاب درسي

  ها براي پوشش مطالب  اين سؤال
  اند. كتاب درسي طراحي شده

  حركت بر خط راست
  دار) شناسنامه سؤال 310(

 20  حركت با سرعت ثابت يك متحرك

 20  با سرعت ثابت دو متحركحركت 

  10  اي رحلهسرعت متوسط متحرك در حركت چندم

  با سرعت ثابتحركت 
)دار سؤال شناسنامه 50(    

زرد      سبز       آبي   

زمان -  نمودار مكانتعيين سرعت متوسط به كمك 

 اي سرعت لحظهتعيين اي و  لحظهو سرعت تندي 
  زمان - به كمك نمودار مكان 

 20  ، تندي و سرعت متوسطجايي مسافت و جابه

ها و تعيين آن اي شتاب متوسط و شتاب لحظه
  زمان - به كمك نمودار سرعت 

20 

10  

20 

 )دار سؤال شناسنامه 70(  شناخت حركت

زرد      سبز       آبي   

  بندي فصل آزمون جمع
)دار سؤال شناسنامه 20( 

 حركت با شتاب ثابت

)دار سؤال شناسنامه 140(

زرد      سبز       آبي   

زرد      سبز       آبي   

 20  سقوط آزاد يك جسم

  جسميا چند  سقوط آزاد دو 

20 

 )دار سؤال شناسنامه 30(  قوط آزادس

زرد      سبز       آبي   


