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 ریز مبحث مبحث کلی روز تاریخ کالس شماره جلسه

 گرما -معرفه یکشنبه مرداد 5 1جلسه 

نحوه مطالعه و 

کلیات -منابع مناسب

 گرما

 گرما یکشنبه مرداد 12 2جلسه 

-تعادل گرمایی

-تغییر اندازه

 رسانش

 فشار-گرما  یکشنبه مرداد 19 3جلسه 

لوله  -مبانی فشار

مسائل -شکل uهای 

 برنولی -خاص

 جمع بندی-فشار یکشنبه مرداد 26 4جلسه 
جمع بندی -ارشمیدس

 دهم 4و 3فصل 

 کار و انرژی یکشنبه شهریور 2 5جلسه 
روش -کار و انرژی

 انرژی

 تعطیل-عاشورا شهریور 9

 یکشنبه شهریور 23 جمع بندی
بندی همایش جمع 

 تابستان

همایش جمع بندی 

 تابستان
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 شماره جلسه
تاریخ 

 کالس
 مبحث ریز مبحث کلی روز 

  یکشنبه مهر 6 7جلسه 
کار و انرژی و 

 اندازه گیری

 یکشنبه مهر 13 8جلسه 

 سینماتیک

-کلیات سینماتیک

بررسی نمودارها  

-حرکت یکنواخت

 شتاب ثابت

 یکشنبه مهر 20 9جلسه 
دو -مسائل خاص

 متحرکه

 یکشنبه مهر 27 10جلسه
 -سینماتیک

 الکتریسته ساکن

جمع بندی 

-بار-سینماتیک

 میدان -نیرو

 تعطیل-شهادت امام حسن عسگری  آبان 4

 الکتریسته ساکن یکشنبه آبان 11 11جلسه
پتانسیل و انرژی 

 خازن-پتانسیل

 یکشنبه آبان 18 12جلسه 
-الکتریسته ساکن

 جاری

-تست جمع بندی

 ساکن-مقاومت ها

 یکشنبه آبان 25 13جلسه 

 الکتریسیته جاری

 مدار

 جمع بندی-توان یکشنبه آذر 2 14جلسه 

 دینامیک یکشنبه آذر 9 15جلسه 

-بررسی نیروها

ترکیب با 

 سینماتیک تکانه

 مغناطیس-دینامیک یکشنبه آذر 16 16جلسه 
-گرانش-تست تکانه

 نیرو مغناطیس

 القا-مغناطیس یکشنبه آذر 23 17جلسه 

-میدان مغناطیسی

اندازه جریان 

 القایی

 نوسان -القا یکشنبه آذر 30 18جلسه 

انرژی -قانون فنر

کلیات -القاگر

 نوسان
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 ریز مبحث مبحث کلی ساعتروز و  تاریخ کالس شماره جلسه

 نوسان یکشنبه بهمن 5 19جلسه 
بررسی حرکاتت 

 نوسانی

 موج یکشنبه بهمن 12 20جلسه 

انرژی در 

-نوسان تشدید

 موج

 یکشنبه بهمن 19 21جلسه 
الکترو  -صوت

 مغناطیس

بررسی امواج 

-صوتی

 الکترومغناطیس

 بازتاب و شکست یکشنبه بهمن 26 22جلسه 

شکست -پژواک

بازتاب -امواج

 از سطوح

 مدل اتمی اتمی یکشنبه اسفند 3 23جلسه 

 هسته ای یکشنبه اسفند 10 24جلسه 
فیزیک هسته 

 ای

 جمع بندی جمع بندی یکشنبه اسفند 17 25جلسه 


