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 1فرم شماره 

 شناسنامه كتاب 

 :كتاب كد :پايه :دوره تحصيلي :عنوان كتاب

  دهمزدوا ومسمتوسطه   فيزيك

 

 های تربيت پوشش مي دهد؟ساحت( اهدافكتاب به كدام شايستگي ها )-1

 : الف

 واقعیل ئبتواند مسا طبیعی )آیات الهی(،با کشف و درک الگو ها و روابط حاکم بر پدیده های  .1

کارگیری معیار های ها با استفاده از این الگو ها و روابط بررسی کند و راه حلی با بزندگی ر

 علمی ارائه دهد.

کارگیری قوانین و اصول علمی در تولید محصوالت و فرآیند های ه با ارزیابی/ تحلیل روش ب .2

ای  مورد استفاده در زندگی شخصی/ خانوادگی ایده  هایی را مبتنی بر معیار های ارزشی بر

 ارائه نماید./ حل مسئله  بهبود روش ها و محصوالت در راستای حفظ منابع

 تالش فردی وجمعی برای حفظ و ارتقای سالمت و ایمنی افراد جامعه)زیستی و بدنی( .3

کوشش مداوم فردی و جمعی برای حفاظت از محیط زیست و احترام به طبیعت)زیستی و  .4

 بدنی(

وانی فطرت الهی خویش و دریافت تجلیات حق در پرورش حواس و قدرت تخیل برای بازخ .5

 سراسر طبیعت/هستی)زیبائی شناختی و هنری(

درک و فهم مسائل اقتصادی خود و جامعه و رعایت الگوهای ملی تولید،توزیع و مصرف  .6

 ای(حرفهو منابع،کاالها و خدمات)اقتصادی 

فظ و پیشرفت ثروت تالش فردی و جمعی برای غنا،کفاف،عمران،رشد و استقالل اقتصادی،ح .7

 ای(اقتصادی و حرفهوری و تامین رفاه)افزایش بهره ملی،

 .است پشتيبانديگر مستقيم و موارد  1مورد ب: 

 پوشش مي دهد؟را يادگيری حوزه های تربيت و  (اهدافكتاب كدام شايستگي ها )-2

 الف:

ديده هاي طبيعي نظام مندي طبيعت را براساس درك و تحليل مفاهيم ،الگوها و روابط بين پ .1

كشف و گزارش مي كند و نتايج آن را براي حل مسائل حال و آينده در ابعاد فردي و 

 اجتماعي در قالب ايده يا ابزار ارائه مي دهد / به كار مي گيرد.

با ارزيابي رفتارهاي متفاوت در ارتباط با خود و ديگران در موقعيت هاي گوناگون زندگي ،  .2
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 اب مي كند/گزارش مي كند/ به كار مي گيرد.رفتارهاي سالم را انتخ

با درك ماهيت ، روش و فرايند علم تجربي ، امكان به كار گيري اين علم را در حل مسائل  .3

واقعي زندگي )حال و آينده( ، تحليل و محدوديت ها و توانمندي هاي علوم تجربي را در 

 حل اين مسائل گزارش مي كند.

تبر و بهره گيري از علم تجربي ، مي تواند ايده هايي مبتني بر با استفاده از منابع علمي مع .4

تجارب شخصي ، براي مشاركت در فعاليت هاي علمي ارائه دهد و در اين فعاليت ها با حفظ 

 ارزش ها و اخالق علمي مشاركت كند.

 

 پشتيبان. 4و2مستقيم و مورد3و 1ب: مورد 

 ، از ساير حوزه ها(مربوط به حوزه -)ايده های كليدیمحتوای كتاب -3

 از برنامه درسی حوزه ها اخذ شودهمه موارد 

  / خرده مفاهيمالف : مفاهيم اساسی 

انواع ذره های سازنده)اتم،هسته،نوکلئون ،کوارک،الكترون و....(،ساختار ذره های سازنده)ساختار اتم،ساختار  :واحد سازنده

 ون و ....(ها و...( حامل های برهمكنش)فوتهسته،ساختار نوکلئون

 ،انرژی هسته ای و پایستگی جرم و انرژیترازهای اتمیانرژی  :ماده و انرژي

 موجی نور، ایزوتوپ ها، رفتار امواج مكانیكی و سازمان یابی –رفتار ذره ای : رفتار و عملكرد

  )گرانشی و هسته ای( بنیادینیروهای  تعدادی از:نيروهاي بنيادي

ده ...(،پدیده های الكترومغناطیسی)تداخل ، پراش، بازتاب،...(، پدیپایستگی ورکت ،قوانین)ح :و الگوها هابرهمكنش

طیف و الگوهای اتمی و هسته ای، ترازهای انرژی فوتوالكتریك،  

 پایستگی انرژی :تغيير و زمانپايداري،

 رژی ، تكانه ،...(انواع پایستگی )ان ،پرتوزایی  و سرعت ) آهنگ( واکنش هسته ای فيزيك: تغيير و اندازه گيري:

 )مربوط به حوزه، از ساير حوزه ها(خرده مهارتها اساسی/ هاي مهارت ب : 
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رسم مشاهده، پیش بینی، فرضیه سازی،اندازه گیری و به کار گیری اعداد، برقراری ارتباط، مهارت هاي فرايندي علوم:

عیین متغییرها، متغییر عملیاتی، جمع آوری اطالعات، تنمودار، کار با ابزار، توضیح دادن و استنباط، تفسیر، نتیجه گیری،

 .انجام تحقیق، طبقه بندیطراحی تحقیق،

تغییر پذیری، تجربه پذیری، آزمایش و خطا، محدود بون، مستند بودن بر شواهد، بیطرفی، اجتماعی بودن علم،  ماهيت علم:

 منطق و تخیل علمی، اخالق علمی 

 حوزه، از ساير حوزه ها( پ: استانداردهاي محتوا )مربوط به

 ها ساخته شده اند.ها ولپتونای به نام کوراکتمام مواد اطراف ما از ذرات بنیادی

 های آن دارد.های هر ایزوتوپ بستگی به تعداد پروتون و نوترونویزگی

 محیط انتشار اختاللی  موج ها انواع گوناگونی دارند که مشخصة همه موج های پیشرونده ، انتقال انرژی است، بی آنكه در

 ایجاد کنند.

در بسیاری از پدیده های طبیعی با نوسان سرو کار داریم و این نوسان ها را می توانیم با حرکت هماهنگ ساده تحلیل 

 کنیم.

موج های مكانیكی برای انتشار به محیط مادی نیاز دارند  اما موج های الكترو مغناطیسی برای انتشار نیاز به محیط مادی 

 ندارند.

 کند)اثر دوپلر(.رسد در اثر تغییر نسبی حرکت ناظر و چشمة موج تغییر میبسامد و طول موج صوتی که به شنونده می

 شود.ب مینیروی خالص سبب تغییر حرکت و شتا

 حرکت را می توان با استفاده از نمودارها و معادله ها توصیف و تحلیل کرد.

 عامل حرکت دورانی یك جسم ، نیرویی عمود بر مسیر  حرکت 

 .است

 شوند.پایستگی تكانه مثالی از قوانینی است که هرگز نقض نمی

 به حرکت سیارات و ماهواره ها به کار گرفته شود.محاس کند که می تواند برایقانون گرانش نیوتون مدلی را ایجاد می

 شود.الكتروستاتیكی می  ةهسته ای مانع از متالشی شدن هسته بر اثر دافع ةنیروی جاذب

 کنند) از جمله بازتاب ،شكست ،پراش و تداخل(.امواج با محیط و یكدیگر به روش های مختلفی بر هم کنش می

 شوند و ممكن است امواج ایستاده تشكیل شوند.نهاده می م می رسند،بر هموقتی چند موج به طور هم زمان به ه

 در مقیاس ساختارهای اتمی و هسته ای،انرژی گسسته است. 

 شویم که توجیه و توضیح آنها نیاز بهدر مقیاس ساختارهای اتمی و کوچك تر) هسته ای( با پدیده هایی مواجه می

 شود.یك کالسیك یافت نمیایده و مفاهیم جدیدی دارد که در فیز 

 ی بین جرم و انرژی است.هسته ای، انرژی آزاد شده نتیجه ای از رابطهاتمی و در واپاشی ها و واکنش های 

 ت: استانداردهاي عملكرد )مربوط به حوزه، از ساير حوزه ها(

 کند.سلسله مراتب اجزای سازنده بنیادی ماده را بر اساس روابط بین آن ها توصیف می

 کند.با استفاده از داده ها ،ایزوتوپ هارا با هم مقایسه و کاربردهایی را برای آنها پیشنهاد می

 کنند.ها ناپایدارند و از خود پرتوهایی گسیل میبعضی از هسته
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 را در هر لحظه تبیین و از نتایج آن برای محاسبة انرژی با بررسی رفتار یك نوساگر ساده ،انرژی جنبشی و پتانسیل

 کند.یك موج پیش رونده استفاده می 

 کمیت های مربوط به حرکت را برای تحلیل حرکت هماهنگ ساده به کار می گیرد و از نتایج آن در بررسی چگونگی 

 کند.تولید و انتشار موج ها استفاده می

اربرد هایی برای آن پیشنهاد کند و کبا  مطالعه امواج صوتی، ویژگی های مربوط به صدا را در زندگی پیرامون تبیین می

 کند.می

 کند.تغییر بسامد و طول موج را در اثر دوپلر تعیین کرده و کاربردهایی برای این اثر پیشنهاد می

 

 گرانشی، اصطكاک ،کشش نخ،عمودی ;مسائل مربوط به حالت تعادل و حرکت را با استفاده از نیروهای   وارد وارد بر جسم )مانند

 کند.انین حرکت و روابط،تفسیر و حل میسطح و...( و قو

 رسد و با استفاده از ی پایستگی تكانه میشود،به مفهوم و رابطهبا مطالعه موقعیت هایی که از خارج بر سامانه نیرو وارد نمی

 کند.آن تكانه های اولیه و نهایی ذرات را به هم مربوط می

 نیرو را تبیین کرده و با استفاده از آن ، بسیاری از پدیده های  بر اینبا مطالعه نیروی گرانشی بین دو جسم، عوامل موثر 

 کند.پیرامون را تفسیر می

 بینی و و الكتروستاتیكی داخل هسته و انرژی ترازها پیش پرتو زایی ایزوتوپ ها را با استفاده از تعادل نیروی هسته ای

 .کندتفسیر می

 کند و با بررسی آنها به قاعده هایی ت، پراش و تداخل نور طراحی و اجرا میموقعیت هایی را برای بررسی بازتاب، شكس

 کند.رسد و با استفاده از آن قاعده ها ، بسیاری از مسائل را تحلیل و حل می می

 کند.و طرح موج های به وجود آمده را تحلیل می ندکند تا دو یا چند موج بر هم نهاده شوشرایطی را فراهم می

 کند که نتایج حاصل ار آن با ایی را بررسی میموقعیت ه

 فیزیك کالسیك قابل توضیح نباشد و در آنجا با استفاده از اصول مكانیك کوانتومی این آزمایشات )تابش جسم سیاه،

 کند.پدیده فوتو الكتریك،طیف اتمی گسسته و...( را توصیف می

 کند.پایستگی بار و پایستگی جرم و انرژی تحلیل می واپاشی و واکنش های هسته ای را با استفاده از قوانین

 

افزار آموزش معلماان بار فاراز    كتاب راهنمای معلم، نرم) اجزای بستة آموزشي مرتبط با كتاب-4 

ايزاماي و  فايلم آموزشاي وايادي  ،     (   كتاب گويا، آموز، آسمان، كتاب كار، فيلم آموزشي دانش

 غيرايزامي 
 كتاب راهنماي معلم 

 و...( بر فراز آسمان) يآموزش هايفزارانرم 

 سايت پشتيبان 

 كتاب كار دانش آموز 


