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 2فرم شماره 

  کتاب درسی يادگيری  هایواحد سازماندهی

 

 :کتاب کد :پايه :دوره تحصيلی :عنوان کتاب

  دهمازدو متوسطه دوم فيزيك

 

 

 :زير است طبقاتبندی واحدهای کتاب شامل  تقسيم-1

 صفرتعداد :                                   بخش

 6 تعداد :                                   فصل

گفتارمی شود و هر گفتار  01حدود به طور ميانگين که  (درس-)زيربخشفتارگ11تا  5هر فصل شامل تعداد:                                 درس

 صفحه( 171)حدودصفحه خواهد بود 25/0 به طور ميانگين حدود

ليدی )مفاهيم و مهارتهای اساسی( بر اساس ايده های کعناوين واحدهای يادگيری )براساس طبقات فوق(  -2

 به شرح زير است: و استانداردها 

 صفحه( 25گفتار، 6حدود (حرکتفصل اول:

 ساختار و عملكرد،روابط و الگوها،پايداری ، تغيير و اندازه گيری های کليدی:ايده

 مفاهيم اساسی:

 واحد سازنده .1

 ماده و انرژی .2

 رفتار و عملكرد .3

 برهمكنش ها  .0

 الگوها .5

 داری و زمانتغيير پاي .6

 تغيير و اندازه گيری .7

  های اساسی:مهارت

رسم نمودار، مشاهده، پيش بيني، فرضيه سازي،اندازه گيري و به كار گيري اعداد، برقراري ارتباط، مهارت هاي فرايندي فيزيك:-1

انجام آوري اطالعات، طراحي تحقيق،ر عملياتي، جمع رها، متغيتعيين متغيتيجه گيري،كار با ابزار، توضيح دادن و استنباط، تفسير، ن

 تحقيق، طبقه بندي

ندا

 رد
دا

 رد
دا

 رد
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تغيير پذيري، تجربه پذيري، آزمايش و خطا، محدود بون، مستند بودن بر شواهد، بيطرفي، اجتماعي بودن علم، منطق و  ماهيت علم:-2

 و.... تخيل علمي، اخالق علمي

 صفحه( 22گفتار،8)حدود ديناميكفصل دوم: 

 و عملكرد،روابط و الگوها،پايداری ، تغيير و اندازه گيریساختار های کليدی:ايده

 مفاهيم اساسی:

 واحد سازنده .1

 ماده و انرژی .2

 رفتار و عملكرد .3

 برهمكنش ها  .0

 الگوها .5

 تغيير پايداری و زمان .6

 تغيير و اندازه گيری .7

 های اساسی:مهارت

رسم نمودار، ه كار گيري اعداد، برقراري ارتباط،مشاهده، پيش بيني، فرضيه سازي،اندازه گيري و ب مهارت هاي فرايندي فيزيك:-1

انجام ر عملياتي، جمع آوري اطالعات، طراحي تحقيق،تعيين متغييرها، متغيتيجه گيري،كار با ابزار، توضيح دادن و استنباط، تفسير، ن

 تحقيق، طبقه بندي

بودن بر شواهد، بيطرفي، اجتماعي بودن علم، منطق و تغيير پذيري، تجربه پذيري، آزمايش و خطا، محدود بون، مستند  ماهيت علم:-2

 تخيل علمي، اخالق علمي،  

 صفحه(32گفتار، 11)نوسان و موجفصل سوم:

 ساختار و عملكرد،روابط و الگوها،پايداری ، تغيير و اندازه گيریهای کليدی:ايده

 مفاهيم اساسی:

 واحد سازنده .1

 ماده و انرژی .2

 رفتار و عملكرد .3

 برهمكنش ها  .0

 هاالگو .5

 تغيير پايداری و زمان .6

 تغيير و اندازه گيری .7
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 های اساسی:مهارت

رسم نمودار، مشاهده، پيش بيني، فرضيه سازي،اندازه گيري و به كار گيري اعداد، برقراري ارتباط، مهارت هاي فرايندي فيزيك:-1

انجام ر عملياتي، جمع آوري اطالعات، طراحي تحقيق،يرها، متغتعيين متغي، تفسير، نتيجه گيري،كار با ابزار، توضيح دادن و استنباط

 تحقيق، طبقه بندي

تغيير پذيري، تجربه پذيري، آزمايش و خطا، محدود بون، مستند بودن بر شواهد، بيطرفي، اجتماعي بودن علم، منطق و  ماهيت علم:-2

 تخيل علمي، اخالق علمي،  

 صفحه( 18گفتار،5)صوتفصل چهارم:

 تار و عملكرد،روابط و الگوها،پايداری ، تغيير و اندازه گيریساخهای کليدی:ايده

 مفاهيم اساسی:

 واحد سازنده .1

 ماده و انرژی .2

 رفتار و عملكرد .3

 برهمكنش ها  .0

 الگوها .5

 تغيير پايداری و زمان .6

 تغيير و اندازه گيری .7

 های اساسی:مهارت

رسم نمودار، و به كار گيري اعداد، برقراري ارتباط، مشاهده، پيش بيني، فرضيه سازي،اندازه گيري مهارت هاي فرايندي فيزيك:-1

انجام ر عملياتي، جمع آوري اطالعات، طراحي تحقيق،تعيين متغييرها، متغيتيجه گيري،كار با ابزار، توضيح دادن و استنباط، تفسير، ن

 تحقيق، طبقه بندي

تند بودن بر شواهد، بيطرفي، اجتماعي بودن علم، منطق و تغيير پذيري، تجربه پذيري، آزمايش و خطا، محدود بون، مس ماهيت علم:-2

 تخيل علمي، اخالق علمي،  

 صفحه(31گفتار،5)امواج الكترومغناطيسی و نورفصل پنجم:

 ساختار و عملكرد،روابط و الگوها،پايداری ، تغيير و اندازه گيریهای کليدی:ايده

 مفاهيم اساسی: 

 واحد سازنده .1

 ماده و انرژی .2

 ردرفتار و عملك .3
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 برهمكنش ها  .0

 الگوها .5

 تغيير پايداری و زمان .6

 تغيير و اندازه گيری .7

 های اساسی:مهارت

رسم نمودار، مشاهده، پيش بيني، فرضيه سازي،اندازه گيري و به كار گيري اعداد، برقراري ارتباط، مهارت هاي فرايندي فيزيك:-1

انجام ر عملياتي، جمع آوري اطالعات، طراحي تحقيق،ن متغييرها، متغيتعيييري،كار با ابزار، توضيح دادن و استنباط، تفسير، نتيجه گ

 تحقيق، طبقه بندي

تغيير پذيري، تجربه پذيري، آزمايش و خطا، محدود بون، مستند بودن بر شواهد، بيطرفي، اجتماعي بودن علم، منطق و  ماهيت علم:-2

 تخيل علمي، اخالق علمي،  

 صفحه(37گفتار،11ای)ستهآشنايی با فيزيك اتمی و هم:ششفصل 

 ساختار و عملكرد،روابط و الگوها،پايداری ، تغيير و اندازه گيریهای کليدی:ايده

 مفاهيم اساسی: 

 واحد سازنده .1

 ماده و انرژی .2

 رفتار و عملكرد .3

 برهمكنش ها  .0

 الگوها .5

 تغيير پايداری و زمان .6

 تغيير و اندازه گيری .7

 های اساسی:مهارت

رسم نمودار، مشاهده، پيش بيني، فرضيه سازي،اندازه گيري و به كار گيري اعداد، برقراري ارتباط، :مهارت هاي فرايندي فيزيك-1

انجام تعيين متغييرها، متغير عملياتي، جمع آوري اطالعات، طراحي تحقيق،كار با ابزار، توضيح دادن و استنباط، تفسير، نتيجه گيري،

 تحقيق، طبقه بندي

، تجربه پذيري، آزمايش و خطا، محدود بون، مستند بودن بر شواهد، بيطرفي، اجتماعي بودن علم، منطق و تغيير پذيري ماهيت علم:-2

 تخيل علمي، اخالق علمي،  

 

 


