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 3 3      1-43 ترمو دینامیک  ـ 1فصل سوم 

    آسان     معادله حالت گاز کامل  سوم  .1

   معادله حالت گاز کامل  آسان     بررسی فرآیند هم حجم و هم فشار سوم  .2

   معادله حالت گاز کامل  آسان     بررسی فرآیند هم دما و بی در رو سوم  .3

 متوسط     چرخه ای بررسی فرایندهای سوم  .4
معاادلاه حاالت گاز کاملربررسااای فرآیند هم حجم و هم 

 بررسی فرآیند هم دما و بی در رو+فشار
  

    متوسط     ماشین گرمایی و یخچال سوم  .9

 2 1.9      43-11 الکتریسته ساکن ـ  2فصل سوم 

   برآیند گیری بردارها و تبدیل واحد متوسط به بالا     قانون کولن سوم  .9

   قانون کولن متوسط به بالا     میدان الکتریکی سوم  .7

   قانون کولن و میدان الکتریکی و قانون دوم نیوتن متوسط     چگالی سطحی و بررسی بار در میدان یکنواخت در حضور نیروهای خارجی سوم  .8

   میدان الکتریکی  آسان     مفاهیم انرژی پتانسیل الکتریکی و اختلاف پتانسیل الکتریکی سوم  .5

 2 5.9      16-11 ـ الکتریسته ساکن )خازن( 2فصل سوم 

    آسان     مسایل مقدماتی خازن و عوامل موثر بر ظرفیت خازن سوم  .15

    متوسط به بالا     محاسبه ظرفیت خازن معادل سوم  .11

   معادلمحاسبه ظرفیت خازن  متوسط     تقسیم ولتاژ و تقسیم بار الکتریکی سوم  .12

   تقسیم ولتاژ و تقسیم بار الکتریکی+محاسبه ظرفیت خازن معادل متوسط     تقسیم انرژی د رخازن ها و نکات تکمیلی سوم  .13

 2.9 2.9      16-113 میمستق انیجر یو مدارها یکیالکتر انیجرـ  3فصل سوم 

    آسان     مقاومت الکتریکیقانون اهم و عوامل موثر بر  ا مفاهیم اولیه جریان الکتریکی سوم  .14

    متوسط     محاسبه مقاومت معادل در مدار  سوم  .19

   محاسبه مقاومت معادل در مدار  متوسط     نحوه توزیع جریان و ولتاژ در بین مقاومت های یک مدار سوم  .19

 متوسط به بالا     نحوه توزیع انرژی و توان در مقاومت ها سوم  .17
در مدار و نحوه توزیع جریان و محااساااباه مقاومت معادل 

 ولتاژ در بین مقاومت های یک مدار
  

    آسان     بررسی کامل باطری سوم  .18
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   بررسی کامل باطری متوسط     بررسی کامل مدار تک حلقه سوم  .15

   محاسبه مقاومت معادل در مدار و بررسی کامل باطری متوسط به بالا     مسایل آمپرسنج و ولت سنج و رئوستا سوم  .25

 متوسط به بالا     مدارهای چند حلقه و شاخه ای سوم  .21
ماادارربررسااای کاااماال محااسااابااه مقاااوماات معااادل در 

 بررسی کامل مدار تک حلقه+باطری
  

   نحوه توزیع انرژی و توان در مقاومت ها متوسط به بالا     توان در لامپ )توان اسمس و مصرفی( سوم  .22

         تصال خازن و مقاومت ا سوم  .23

 2 2      113-136 یسیمغناط یروهایو ن یسیمغناط دانیمـ  4فصل سوم 

    آسان     خاصیت مغناطیس مواد و میدان مغناطیس و آهنربابررسی  سوم  .24

   برآیند بردارها آسان     میدان مغناطیس در اطراف سیم راست سوم  .29

    آسان     میدان مغناطیس د رمرکز پیچه مسطح و سیم لوله سوم  .29

 متوسط     نیروی وارد بر سیم و بار الکتریکی در میدان مغناطیسی سوم  .27
میدان مغناطیس +مغناطیس در اطراف سایم راستمیدان 

 د رمرکز پیچه مسطح و سیم لوله
  

 متوسط     مسایل ترکیبی مغناطیس و حرکت دایره ای و مدارهای الکتریکی سوم  .28
مرتبط بااا حرکاات دایره ای فیزیااک پیا و ماادارهااای 

 الکتریکی کلاس سوم
  

 2 2      134-111 یسیالکترومغناط یالقاـ  9فصل سوم 

   مشتق  متوسط     مفاهیم شار و نیروی محرکه القایی و جریان القایی سوم  .25

 متوسط     نمودار شار و نیروی محرکه القایی و جریان القایی سوم  .35
مفااهیم شاااار و نیروی محرکاه القاایی و جریاان القایی و 

 مفاهیم شیب خط و مساحت زیر نمودار
  

    آسان     قانون لنز سوم  .31

   مفاهیم شار و نیروی محرکه القایی و جریان القایی و قانون لنز متوسط     بررسی کامل سیم لوله سوم  .32

 آسان     جریان متناوب  سوم  .33
مفااهیم شاااار و نیروی محرکاه القاایی و جریاان القایی و 

 نمودارهای سینوس و کسینوس
  

 : یادآوری مهم 
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