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 ضریب سختی مبحث موضوع نام فصل نام کتاب شماره تست

 ساده حرکت با شتاب ثابت حرکت بر خط راست اول 3فیزیک 651

 متوسط حرکت با شتاب ثابت حرکت بر خط راست اول 3فیزیک 651

 ساده سقوط آزاد حرکت بر خط راست اول 3فیزیک 659

 متوسط ساده حرکت با شتاب ثابت حرکت بر خط راست اول 3فیزیک 658

 ساده معرفی برخی از نیروهای خاص ایدینامیک و حرکت دایره دوم 3فیزیک 611

 متوسط ساده معرفی برخی از نیروهای خاص ایدینامیک و حرکت دایره دوم 3فیزیک 616

 متوسط ساده معرفی برخی از نیروهای خاص ایدینامیک و حرکت دایره دوم 3فیزیک 611

 متوسط ساده نیروی گرانشی ایدینامیک و حرکت دایره دوم 3فیزیک 613

 سخت معرفی برخی از نیروهای خاص ایدینامیک و حرکت دایره دوم 3فیزیک 611

 ساده کار و انرژی پتانسیل کار،انرژی و توان دوم 6فیزیک 615

 متوسط ساده تکانه و قانون دوم نیوتون ایدینامیک و حرکت دایره دوم 3فیزیک 611

 متوسط پایستگی انرژی مکانیکی کار،انرژی و توان دوم 6فیزیک 611

 متوسط شکست موج های موجکنشبرهم چهارم 3فیزیک 619

 متوسط شکست موج های موجکنشبرهم چهارم 3فیزیک 618

 سخت متوسط های موجمشخصه نوسان و موج سوم 3فیزیک 611

 متوسط ساده های موجمشخصه نوسان و موج سوم 3فیزیک 616

 ساده آونگ ساده نوسان و موج سوم 3فیزیک 611

 متوسط ساده انرژی در حرکت هماهنگ ساده موجنوسان و  سوم 3فیزیک 613

 متوسط ساده فوتون آشنایی با فیزیک اتمی پنجم 3فیزیک 611

 ساده اثرفوتوالکتریک و فوتون آشنایی با فیزیک اتمی پنجم 3فیزیک 615

 ساده پرتوزایی ایآشنایی با فیزیک هسته ششم 3فیزیک 611

 متوسط ساده پرتوزایی ونیمه عمر ایآشنایی با فیزیک هسته ششم 3فیزیک 611

 متوسط ساده انرژی پتانسیل الکتریکی الکتریسیتة ساکن اول 1فیزیک 619

 سخت متوسط قانون کولن الکتریسیتة ساکن اول 1فیزیک 618

 ساده قانون کولن الکتریسیتة ساکن اول 1فیزیک 691

 متوسط میدان الکتریکی الکتریسیتة ساکن اول 1فیزیک 696

 ساده انرژی خازن الکتریسیتة ساکن اول 1فیزیک 691

 ساده مقاومت خاص)ترمیستور( جریان الکتریکی دوم 1فیزیک 693

 متوسط هاترکیب مقاومت جریان الکتریکی دوم 1فیزیک 691

 ساده مقاومت الکتریکی و قانون اهم جریان الکتریکی دوم 1فیزیک 695

 متوسط ساده مولد)نیروی محرکة الکتریکی( جریان الکتریکی دوم 1فیزیک 691

 متوسط یالکتریکمیدان مغناطیسی حاصل از جریان  مغناطیس سوم 1فیزیک 691

 ساده نیروی مغناطیسی وارد بر بار متحرک مغناطیس سوم 1فیزیک 699

 ساده قانون القای الکترومغناطیسی فاراده القای الکترومغناطیسی چهارم 1فیزیک 698

انون و ق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده القای الکترومغناطیسی چهارم 1فیزیک 681

 لنز
 متوسط ساده

 متوسط ساده فشار های فیزیکی موادویژگی سوم 6فیزیک 686

 متوسط قوانین گازها دما و گرما چهارم 6فیزیک 681

 متوسط ساده های انتقال گرماروش دما و گرما چهارم 6فیزیک 683

 متوسط قوانین گازها دما و گرما چهارم 6فیزیک 681
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 متوسط فرایندهای ترمودینامیکی ایستاوار)بی دررو( ترمودینامیک پنجم 6فیزیک 685

 ساده یخچال ترمودینامیک پنجم 6فیزیک 681

 متوسط قانون اول ترمودینامیک ترمودینامیک پنجم 6فیزیک 681

 سخت متوسط ترمودینامیکقانون اول  ترمودینامیک پنجم 6فیزیک 689

 ساده دما و دماسنجی دما و گرما چهارم 6فیزیک 688

 ساده های فیزیکی مواد در مقیاس نانوویژگی های فیزیکی موادویژگی سوم 6فیزیک 111

 

26/درصد:                                    61        : 6تعداد سواالت از فیزیک  6  

28/درصد:                                   63:        1تعداد سواالت از فیزیک  8  

44/ درصد:                                   11    :     3تعداد سواالت از فیزیک  4 

 611درصد کل:                                               15        عداد کل سواالت:ت

 

 


