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 ضریب سختی مبحث موضوع نام فصل نام کتاب شماره تست

 ساده   شناخت حرکت حرکت بر خط راست اول 3فیزیک 206

 متوسط شناخت حرکت حرکت بر خط راست اول 3فیزیک 207

 متوسط با شتاب ثابتحرکت  حرکت بر خط راست اول 3فیزیک 208

 متوسط معرفی برخی از نیروهای خاص دینامیک دوم 3فیزیک 209

 متوسط معرفی برخی از نیروهای خاص دینامیک دوم 3فیزیک 210

 متوسط ساده نیروی گرانشی دینامیک دوم 3فیزیک 211

 متوسط ساده جنبشیقضیة کار و انرژی  کار،انرژی و توان دوم 1فیزیک 212

 ساده تکانه خطی دینامیک دوم 3فیزیک 213

 متوسط موج )الکترومغناطیسی( شکست نوسان و امواج سوم 3فیزیک 214

 متوسط های موجمشخصه نوسان و امواج سوم 3فیزیک 215

 متوسط ساده )مکانیکی(بازتاب موج نوسان و امواج سوم 3فیزیک 216

 متوسط ساده گرانرژی مکانیکی نوسان نوسان و امواج سوم 3فیزیک 217

 ساده از مفاهیم فصل آشنایی با فیزیک اتمی چهارم 3فیزیک 218

 متوسط ساده بور-مدل اتم رادرفورد آشنایی با فیزیک اتمی چهارم 3فیزیک 219

 متوسط ساده پرتوزایی ایآشنایی با فیزیک هسته چهارم 3فیزیک 220

 متوسط ساده میدان الکتریکی الکتریسیتة ساکن اول 2فیزیک 221

 متوسط قانون کولن الکتریسیتة ساکن اول 2فیزیک 222

 ساده خازنانرژی  الکتریسیتة ساکن اول 2فیزیک 223

 متوسط ساده نیروی محرکة الکتریکی و مدارها جریان الکتریکی دوم 2فیزیک 224

 متوسط توان در مدارهای الکتریکی جریان الکتریکی دوم 2فیزیک 225

 سخت متوسط هاترکیب مقاومت جریان الکتریکی دوم 2فیزیک 226

 ساده نیروی مغناطیسی وارد بر بار متحرک مغناطیس سوم 2فیزیک 227

 متوسط ساده سیم حامل جریاننیروی مغناطیسی وارد بر  مغناطیس سوم 2فیزیک 228

 ساده فاراده الکترومغناطیسیقانون القای  القای الکترومغناطیسی سوم 2فیزیک 229

 سخت متوسط هافشار در شاره های فیزیکی موادویژگی سوم 1فیزیک 230

 متوسط ساده گرما دما و گرما چهارم 1فیزیک 231

 سخت متوسط شارة در حرکت و اصل بِرنولی های فیزیکی موادویژگی سوم 1فیزیک 232

 ساده المللی یکاهاگیری و دستگاه بیناندازه گیریفیزیک و اندازه اول 1فیزیک 233

 متوسط ساده انبساط گرمایی دما و گرما چهارم 1فیزیک 234

 متوسط ساده های مادهتغییر حالت دما و گرما چهارم 1فیزیک 235

23/درصد:                                    7        : 1تعداد سواالت از فیزیک  3  

 30درصد:                                      9:        2تعداد سواالت از فیزیک 

46/درصد:                                       41:     3تعداد سواالت از فیزیک  6  

  100درصد کل:                                                 30        عداد کل سواالت:ت

 مراجعه بفرمایید.physicspnpub@برای دریافت پاسخ تشریحی به آدرس 


