
 

  
برگـه در تـأليف    250. ي سؤال امتحاني از مدارس كشور جمع آوري شد برگه 500 ،رياضي ي رشته و آزمايشگاه 3فيزيك درس در 

%  18 .باشـد  مـي نـيم سـال دوم   برگه مربوط بـه امتحانـات    50و  سال اول برگه مربوط به نيم 200 .كتاب مورد استفاده قرار گرفت

 1394تـا   1384هاي نهايي كـه از سـال    هاي امتحان در ضمن از تمامي سؤال .است )ديناميكترمو(ها مربوط به همين فصل  سؤال

  .ايم نيز استفاده كرده دوره امتحان نهايي است، 46ماه كه مشتمل بر  تجربي و رياضي خرداد، شهريور و ديهاي  رشتهسوم 

  

  

  
امتحان  سال اول نيم  مقطع امتحان

  نهايي
 رهنم5/4  نمره 8  20نمره از 

 %22  % 45  سهم درصدي نمره
  

  
  
  

  )ي امتحاني دوره 13( 94تا  90هاي  سالتكرار برحسب زيرموضوع در امتحانات نهايي 
  الؤسنمودار تكرار   ميانگين نمره در امتحان نهايي  زير موضوع

    75/1   ها يخچال

   5/2   فرآيندهاي خاص

   5/2   هاي گرمايي ماشين

    25/0  گاز حالتي   لهمفاهيم ترموديناميك و معاد

    -  تبادل انرژي

    -  انرژي دروني و قانون اول ترموديناميك

  
  

. اند كار رفته هاي ديگر به طور خالص سؤال مطرح نشده است اما در تمام موضوع از مباحث تبادل انرژي و قانون اول ترموديناميك به
   

 )ترموديناميك(فصل اول 

 ي اين فصل در امتحان نمره



 

  
برگـه در تـأليف    250. سؤال امتحاني از مدارس كشور جمع آوري شدي  برگه 500 ،رياضيي  رشتهو آزمايشگاه  3فيزيك درس در 

ي مباحـث   شامل كليـه (برگه مربوط به امتحانات پايان سال  50و  سال اول برگه مربوط به نيم 200 .كتاب مورد استفاده قرار گرفت

هاي نهـايي   هاي امتحان مامي سؤالدر ضمن از ت .است )ي ساكن الكتريسيته(ها مربوط به همين فصل  سؤال%  30 .باشد مي) كتاب

  .ايم برگزار شده نيز استفاده كرده 1394تا  1384كه از سال 

  

  

  
امتحان  سال اول نيم  مقطع امتحان

  نهايي
 نمره5/5  نمره 12  20نمره از

 %27  % 60  سهم درصدي نمره
  
  
  

 
 

  )امتحاني ي دوره 13( 94تا  90هاي  سالتكرار برحسب زيرموضوع در امتحانات نهايي 
  الؤسنمودار تكرار   ميانگين نمره در امتحان نهايي  زير موضوع

   2  ها خازن

    5/1  ميدان الكتريكي

    1  بار الكتريكي و قانون كولن

    1  انرژي پتانسيل الكتريكي

  
  

 )ي ساكن الكتريسيته( دومفصل 

 ي اين فصل در امتحان نمره



 

  
برگـه در تـأليف    250. ي سؤال امتحاني از مدارس كشور جمع آوري شد برگه 500 ،رياضيي  رشتهو آزمايشگاه  3فيزيك درس در 

ي مباحـث   شامل كليـه (برگه مربوط به امتحانات پايان سال  50و  سال اول برگه مربوط به نيم 200 .كتاب مورد استفاده قرار گرفت

در ضـمن از تمـامي    .اسـت  )جريان الكتريكي و مـدارهاي جريـان مسـتقيم   (ها مربوط به همين فصل  سؤال% 18 .باشد مي) كتاب

  .ايم برگزار شده نيز استفاده كرده 1394تا  1384اي نهايي كه از سال ه هاي امتحان سؤال

  

  
  

امتحان  سال اول نيم  مقطع امتحان
  نهايي

 نمره4  -  20نمره از
 %5/22  -  سهم درصدي نمره

  
  
  
  
  
  
  )ي امتحاني دوره 13( 94تا  90هاي  سالتكرار برحسب زيرموضوع در امتحانات نهايي 

  الؤسنمودار تكرار   ميانگين نمره در امتحان نهايي  زير موضوع
مقاومت رساناهاي اهمي و عوامل مؤثر بر 

  ها ها و استانداردهاي مهندسي سيم آن
1  

  

    75/1  ي الكتريكي و حل مدارها نيروي محركه

   5/0  ها هم بستن مقاومت به

    5/1  ي انشعاب كيرشهوف و اتصال موازي قاعده

    75/0  جريان الكتريكي

  
  

 )جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم( سومفصل 

 ي اين فصل در امتحان نمره



 

  
برگـه در تـأليف    250. ي سؤال امتحاني از مدارس كشور جمع آوري شد برگه 500 ،رياضيي  رشتهو آزمايشگاه  3فيزيك درس در 

ي مباحـث   شامل كليـه (برگه مربوط به امتحانات پايان سال  50و  سال اول برگه مربوط به نيم 200 .كتاب مورد استفاده قرار گرفت

هـاي   در ضمن از تمامي سؤال .است )ميدان مغناطيسي و نيروهاي مغناطيسي(ها مربوط به همين فصل  سؤال% 17 .باشد مي) كتاب

   .ايم برگزار شده نيز استفاده كرده 1394تا  1384هاي نهايي كه از سال  امتحان

  
  
  
  

امتحان  سال اول نيم  مقطع امتحان
  نهايي

 نمره5/3  -  20نمره از
 %30  -  سهم درصدي نمره

  
  
  

  )ي امتحاني دوره 13( 94تا  90هاي  سالكرار برحسب زيرموضوع در امتحانات نهايي ت
  الؤسنمودار تكرار   ميانگين نمره در امتحان نهايي  زير موضوع

    5/1  آثار مغناطيسي جريان الكتريكي

ي باردار متحرك در ميدان  نيروي وارد بر ذره
  مغناطيسي

1    

    5/0  مغناطيسي مواد خواص

    5/0  هاي موازي حامل جريان ين سيمنيروي ب

   5/0 هاي مغناطيسي مغناطيس و قطب

    75/0  نيروي وارد بر سيم حامل جريان

  
  

 )ميدان مغناطيسي و نيروهاي مغناطيسي(چهارمفصل

 امتحان ي اين فصل در نمره



 

  
برگـه در تـأليف    250. ي سؤال امتحاني از مدارس كشور جمع آوري شد برگه 500 ،رياضيي  رشتهو آزمايشگاه  3فيزيك درس در 

ي مباحـث   شامل كليـه (برگه مربوط به امتحانات پايان سال  50و  سال اول ربوط به نيمبرگه م 200 .كتاب مورد استفاده قرار گرفت

هـاي   هـاي امتحـان   در ضمن از تمامي سـؤال  .است )القاي الكترومغناطيسي(ها مربوط به همين فصل  سؤال%  17 .باشد مي) كتاب

  .ايم برگزار شده نيز استفاده كرده 1394تا  1384نهايي كه از سال 

  
  
  
  

امتحان  سال اول نيم  قطع امتحانم
  نهايي

 نمره5/2  -  20نمره از
 %20  -  سهم درصدي نمره

  
  
  
  
  
  

  )ي امتحاني دوره 13( 94تا  90هاي  سالتكرار برحسب زيرموضوع در امتحانات نهايي 
  الؤسنمودار تكرار   ميانگين نمره در امتحان نهايي  زير موضوع

   1  جريان متناوب

    5/0  دالقاييالقاگر و اثر خو

    1  قانون القاي الكترومغناطيسي فارادي

    75/0  قانون لنز

    5/0  ي القاي الكترومغناطيس پديده

    1  شار مغناطيسي

  

 )القاي الكترومغناطيسي(پنجم فصل 

 ي اين فصل در امتحان نمره


