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 4 4      77-641 )شکست نور( 9)بازتاب نور( و فصل 4فصل   1فیزیک اول 

   تشابه مثلث ها  متوسط و متوسط به بالا     و نیم سایهسایه  اول  .1

   هندسه مثلث ها آسان     ویژگی های تصویر در آیینه سخت اول  .2

    متوسط     بررسی غیر عددی آیینه های کروی و عدسی اول  .3

   بررسی غیر عددی آیینه های کروی و عدسی متوسط به بالا     بررسی عددی آیینه های کروی و عدسی اول  .4

    آسان     شکست نور اول  .9

   شکست نور و هندسه مثلث ها آسان     منشور اول  .9

 0 0      6-52 کمیت های فیزیکیاندازه گیری و (  1)فصل 2فیزیک دوم 

    آسان     اندازه گیری و کمیت ها دوم  .7

    آسان     بررسی کامل بردارهای یکه دوم  .8

    متوسط     آنالیز بردارها به روش متوازی الاضلاع دوم  .5

 دوم و پیش 
 حرکت در خط راست (2)فصل 2فیزیک  

 در دو بعد( حرکت شناسی 1فیزیک پیش )فصل 

25-51 

44-6 
     4 4 

 آسان     حرکت شناسیمفاهیم اولیه  دوم  .10
بررسی کامل بردارهای یکه و آنالیز بردارها به روش 

 متوازی الاضلاع
  

   مفاهیم اولیه حرکت شناسی و مشتق متوسط و متوسط به بالا     مکان –بررسی کامل معادله زمان  دوم  .11

   مکان و مشتق –بررسی کامل معادله زمان  متوسط     معادله سرعت و زمان دوم  .12

   معادله سرعت و زمان و مشتق متوسط     معادله شتاب زمان پیش  .13

 بررسی نمودار زمان مکان دوم و پیش  .14
 

 متوسط   

 –کامل معادله زمان  یبررسی+حرکت شناس هیاول میمفاه

+معادله  شتاب زمان معادله+سرعت و زمان معادلهمکان+

 5و6درجه 

  

 نمودار سرعت زمان دوم و پیش  .19
 

 متوسط   

 –کامل معادله زمان  یبررسی+حرکت شنناس هیاول میمفاه

+ بررسی شننتاب زمان معادله+سنرعت و زمان معادلهمکان+

 5و6معادله درجه +نمودار زمان مکان 
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 نمودار شتاب زمان دوم و پیش  .19
 

 متوسط   
 –کامل معادله زمان  یبررسنننی+حرکت شنننناسننن هیاول میمفاه

+ بررسی نمودار شنتاب زمان معادله+سنرعت و زمان معادلهمکان+

 5و6زمان مکان+ نمودار سرعت زمان + معادله درجه 

  

  (6بررسی حرکت یکنواخت ) دوم و پیش  .17
 

 متوسط   

 –کامل معادله زمان  یبررسی+حرکت شنناس هیاول میمفاه

سنننرعننت  نمودار+نمودار زمننان مکننان یبررسنننمنکننان+

 6معادله درجه+زمان

  

   (6بررسی حرکت یکنواخت ) متوسط     (5بررسی حرکت یکنواخت ) دوم و پیش  .18

 متوسط     بررسی حرکت شتابدار )مفهوم شتاب و تحلیل...( دوم و پیش  .15
مکان و معادله سرعت و زمان  –بررسنی کامل معادله زمان 

 + مشتق
  

   بررسی حرکت شتابدار )مفهوم شتاب و تحلیل...( متوسط و متوسط به بالا     بررسی فرمول های حرکت با شتاب ثابت دوم و پیش  .20

   بررسی فرمول های حرکت با شتاب ثابت و تصاعد ریاضی متوسط و متوسط به بالا     تحلیل کامل حرکت باشتاب ثابت توسط تصاعد دوم و پیش  .21

   تحلیل کامل حرکت باشتاب ثابت توسط تصاعد متوسط و متوسط به بالا     بررسی کامل نمودار های حرکت با شتاب ثابت دوم و پیش  .22

 متوسط به بالا     تحلیل حرکت های چند مرحله ای و حرکت دو متحرک پیش  .23
( +بررسننی کامل نمودار 5( و )6)بررسننی حرکت یکنواخت 

 های حرکت با شتاب ثابت
  

   بررسی کامل نمودار های حرکت با شتاب ثابت متوسط و متوسط به بالا     سقوط آزاد پیش  .24

   سقوط آزاد+بررسی کامل نمودار های حرکت با شتاب ثابت متوسط و متوسط به بالا     بررسی نمودارهای سقوط آزاد پیش  .29

   تحلیل حرکت های چند مرحله ای و حرکت دو متحرک متوسط به بالا     حرکت سقوط آزاد دو گلوله پیش  .29

   مشتق آسان     بررسی حرکت دو بعدی پیش  .27

 متوسط و متوسط به بالا     بررسی کامل حرکت پرتابی )رشته ریاضی( پیش  .28
تحلیل کامل حرکت باشنتاب ثابت توسنط تصناعد+بررسننی کامل 

 های حرکت با شتاب ثابت+سقوط آزاد+ مشتقنمودار 
  

 ( دینامیک 2پیش )فصل+ فیزیک  (3)فصل  2فیزیک دوم و پیش 
72-25 

77-46 
     4.9 9 

    آسان     بررسی قوانین نیوتن دوم و پیش  .25

   قوانین نیوتنبررسی  متوسط ن آسان     آشنایی با نیروی گرانش ن وزن ن عمودی تکیه گاه ن اصطکاک  دوم و پیش  .30

 متوسط ـآسان      آشنایی با نیروی کشش نخ پیش  .31
 ن وزن ـ       آشنننایی با نیروی گرانش +بررسننی قوانین نیوتن

 اصطکاک  ن تکیه گاه عمودی
  

 متوسط ن آسان     آشنایی با نیروی فنر دوم و پیش  .32
 وزن ننن عمودی ـ   آشنایی با نیروی گرانش +بررسی قوانین نیوتن

 آشنایی با نیروی کشش نخ+ تکیه گاه ن اصطکاک ن 
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 بررسی کامل حرکت های عمودی و آسانسور پیش  .33
 

 آسان   
بررسی قوانین نیوتن+آشنایی با نیروی گرانش ننن وزن ننن عمودی 

تکیه گاه نننن اصنطکاک+آشننایی با نیروی کشننش نخ+آشنایی با 

 نیروی فنر

  

 بررسی کامل مسایل سطح شیب دار پیش  .34
 

 متوسط ـآسان    
نیوتن+آشنایی با نیروی گرانش ننن وزن ننن عمودی بررسی قوانین 

تکیه گاه نننن اصنطکاک+آشننایی با نیروی کشننش نخ+آشنایی با 

 نیروی فنر

  

 بررسی سطوح ترکیبی پیش  .39

 

 متوسط ن آسان   

بررسننی قوانین نیوتن+آشنننایی با نیروی گرانش نننن وزن ن 

عمودی تکیه گاه نننن اصننطکاک+آشنننایی با نیروی کشننش 

نیروی فنر+ بررسنننی کامل حرکت های نخ+آشنننننایی بنا 

 عمودی و آسانسور

  

 برسی کامل قرقره و نخ پیش  .39

 

 متوسط   

بررسننی قوانین نیوتن+آشنننایی با نیروی گرانش نننن وزن ن 

عمودی تکیه گاه نننن اصننطکاک+آشنننایی با نیروی کشننش 

+ بررسنننی کامل حرکت های نخ+آشنننننایی بنا نیروی فنر

 سطح شیب دار عمودی و آسانسور+ بررسی کامل مسایل

  

   بررسی قوانین نیوتن متوسط ن آسان     بررسی مسایل تعادل پیش  .37

   بررسی قوانین نیوتن و مشتق متوسطن  آسان     بررسی تکانه پیش  .38

 آسان ن متوسط     حرکت دایره ای پیش  .35
 بررسی کامل بردارهای یکه+اندازه گیری و کمیت ها

 
  

 اول و دوم 
 (4)فصل 2+ فیزیک انرژی (1)فصل 1فیزیک

 کار و انرژی

51-6 

44-71 
     1 0 

    متوسط     آشنایی با مفهوم کار و کار برآیند دوم  .40

   آشنایی با مفهوم کار و کار برآیند متوسط     آشنایی با انواع انرژی و قضیه کار و انرژی  اول و دوم  .41

   با انواع انرژی و قضیه کار و انرژی آشنایی متوسط     پایستگی انرژی مکانیکی اول و دوم  .42

   پایستگی انرژی مکانیکی متوسط و متوسط به بالا     تغییر انرژی مکانیکی در اثر نیروهای تلف کننده اول و دوم  .43

   آشنایی با مفهوم کار و کار برآیند متوسط     محاسبه توان و بازده اول و دوم  .44

    آسان     انرژیمنابع تولید انرژی و تبدیل  اول  .49

 3 2      77-44 حرکت نوسانی (3فیزیک پیش )فصل پیش 

    آسان     بررسی مفاهیم اولیه پیش  .49
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    سانآ     بررسی کامل دایره مرجع پیش  .47

   بررسی مفاهیم اولیه و بررسی کامل دایره مرجع متوسط     زمان و سرعت ن زمان و شتاب ن زمان ـمعادله مکان  پیش  .48

   زمان و سرعت ن زمان و شتاب ن زمان ـمعادله مکان  متوسط     بررسی مسایل ترکیبی  پیش  .45

   زمان و سرعت ن زمان و شتاب ن زمان ـمعادله مکان  متوسط     زمان ـزمان و شتاب  ـزمان و سرعت  ـنمودارهای مکان  پیش  .90

 متوسط     انرژی نوسان گر پیش  .91
معادله +بررسننی کامل دایره مرجع+بررسننی مفاهیم اولیه

 زمان و سرعت ن زمان و شتاب ن زمان ـمکان 
  

   انرژی نوسان گر متوسط     نوسان گرنمودارهای انرژی  پیش  .92

 متوسط     بررسی نوسان جرم و فنر پیش  .93
معادله +بررسننی کامل دایره مرجع+بررسننی مفاهیم اولیه

 زمان و سرعت ن زمان و شتاب ن زمان ـمکان 
  

 متوسط     بررسی نوسان آونگ ساده پیش  .94
معادله +بررسننی کامل دایره مرجع+بررسننی مفاهیم اولیه

 زمان و سرعت ن زمان و شتاب ن زمان ـمکان 
  

 2 3      644-657 ( موج های مکانیکی4فیزیک پیش ) فصل پیش 

   مفاهیم حرکت نوسانی آسان     آشنایی با مفاهیم اولیه پیش  .99

    آسان     انتشار امواج در ریسمان پیش  .99

   آشنایی با مفاهیم اولیه متوسط     تابع موج پیش  .97

   تابع موج متوسط     نمودارهای نقش موج پیش  .98

    آسان و متوسط     مفاهیم اولیه امواج ایستاده پیش  .95

   مفاهیم اولیه امواج ایستاده متوسط     بررسی تار مرتعش با دو انتهای بسته پیش  .90

 2 3      654-612 ( صوت9فیزیک پیش )فصل پیش 

    آسان     در گازهامعرفی امواج صوتی و سرعت انتشار صوت  پیش  .91

   معرفی امواج صوتی و سرعت انتشار صوت در گازها آسان     بررسی لوله صوتی دو انتها باز پیش  .92

   معرفی امواج صوتی و سرعت انتشار صوت در گازها آسان     بررسی لوله صوتی یک انتها بسته یک انتها باز پیش  .93

 متوسط     در لوله های صوتیمسایل ترکیبی لوله های صوتی و تشدید  پیش  .94
ها بررسی لوله صوتی یک انت+بررسی لوله صوتی دو انتها باز

 بسته یک انتها باز
  

   انرژی نوسان گر متوسط     شدت صوت پیش  .99
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    متوسط و متوسط به بالا     اثر دوپلر  )مخصوص رشته ریاضی( پیش  .99

 2 2      611-675 موج های الکترو مغناطیس (9فیزیک پیش )فصل پیش 

    آسان     مفاهیم اولیه و حفظ جدول پیش  .97

    آسان     آزمایش یانگ پیش  .98

 2 2      675-567 آشنایی با فیزیک اتمی (7فیزیک پیش )فصل پیش 

    متوسط     تابش گرمایی پیش  .95

    متوسط     پدیده فوتو الکتریک پیش  .70

    متوسط     طیف نمایی پیش  .71

   طیف نمایی متوسط     الگوی اتمی بور پیش  .72

 2 2      556-576 هسته  ساختارحالت جامد و فیزیک (8فیزیک پیش)فصل پیش 

    آسان     )مخصوص رشته ریاضی(بررسی کامل تئوری نواری  پیش  .73

    متوسط     آشنایی با ساختار هسته و انرژی بستگی هسته پیش  .74

    آسان     پرتو زایی و نیمه عمر پیش  .79

    آسان     شکافت هسته ای و غنی سازی اورانیوم پیش  .79

 2.9 3      42-667 ویژگی های ماده ]وفشار[ (9)فصل 2فیزیک دوم 

    آسان     بین مولکولی نیروهای دوم  .77

    متوسط ـآسان      چگالی دوم  .78

   چگالی متوسط     مفهوم فشار و فشار ناشی از جامدات دوم  .75

   مفهوم فشار و فشار ناشی از جامدات متوسط     نیرو و فشار در مایعات دوم  .80

   نیرو و فشار در مایعات متوسط     فشار سنج دوم  .81

   نیرو و فشار در مایعات متوسط     شکل  uلوله  دوم  .82

   نیرو و فشار در مایعات متوسط     اصل پاسکال و مثال های آن دوم  .83
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   نیرو و فشار در مایعات و آسانسور متوسط     نکات تکمیلی فشار دوم  .84

 ( دما و گرما9)فصل 2فیزیک+  (2)فصل 1فیزیک  اول و دوم 
42-57 

674-667 
     2 3 

    آسان     مفاهیم اولیه دما، دماسنج، گرما و نمودارهای آن دوم  .89

   مفاهیم اولیه دما، دماسنج، گرما و نمودارهای آن متوسط     تعادلبررسی تعادل گرمایی و دمای  دوم  .89

   بررسی تعادل گرمایی و دمای تعادل متوسط و متوسط به بالا     تعادل گرمایی آب و یخ دوم  .87

    آسان     روش های انتقال گرما دوم  .88

    متوسط     انبساط های گرمایی دوم  .85

   انبساط های گرمایی متوسط ـآسان      انبساط غیر عادی آب –رابطه چگالی با دما  –انبساط ظاهری مایعات  دوم  .50

   نیرو و فشار در مایعات متوسط و متوسط به بالا     قانون گازها و مسایل ترکیبی فشار و قانون گازها دوم  .51
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 است. متفاوت برای مطالعه، تکرار و تست هر مبحث با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان زمان لازم 

 باید در دستور کار دانش آموز باشد.( یبیتست زدن چند موضوع با هم )ترک زیتست زدن به صورت موضوع به موضوع و نمباحث خوانده شده در طول دوره و تکرار مرتب 

  :09399399390   روش نیکمحسن استاد نویسنده    در سایت شخصی   جهت برنامه ریزی درسی تهیه کننده: رزاق خواجه زاده )مشاور تحصیلی( مطالب تکمیلیwww.eqiq.ir 

 


