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 به نام خدا

 طرح درس ساالنه       درس فیزیک یازدهم  رشته علوم تجربی    تهیه کننده :

 ماه  هفته   جلسه فصل  صفحه  موضوعات وعنوان تدرس 

 ورودی آزمون
–
بار الکتریکی  

–
 اول  1  1    4تا  2 پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی  

 

قانون کولن 
–
تا   3 برایند نیروهای الکتریکی  

22   

 دوم  3  1 

میدان الکتریکی 
–
میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار  

–
تا  22 برایند میدان های الکتریکی  

21  

 سوم  4  1 

خطوط میدان الکتریکی 
–
تا  21 میدان الکتریکی یکنواخت  

21  

 چهارم  6  1 

تا  22 پتانسیل الکتریکی  -انرژی پتانسیل الکتریکی  -کالسی آزمون 

23   

 اول  7  1 
 

تا  23 توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا 

22   

 دوم  9  1 

خازن 
–
ظرفیت خازن  

–
تا  22 انرژی خازن  

32  

 سوم  11  1 

تا  33 حل پرسش ها و مسئله های  آخر فصل اول 

32  

 چهارم  11  1 

 اول  13  1  -  اول  فصل پایان آزمون
 

جریان الکتریکی 
–
تا  42   مقاومت الکتریکی و قانون اهم 

43  

 دوم  13  1 

تا  43 عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی  

32  

 سوم  16  1 

تا  32 حل پرسش ها و مسئله های  آخر فصل دوم  -نیروی محرکه الکتریکی و مدارها 

33   

 چهارم  11  1 

 اول  19  1  -    دوم فصل از آزمون
 

 دوم  -  -  -  اول  نوبت امتحانات

 مهر

  

 آبان

  

 آذر
  

 دی
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 سوم  -  -  -  اول  نوبت امتحانات

 چهارم  -  -  -  اول  نوبت امتحانات

توان در مدار الکتریکی 
–
تا  33 به هم بستن متوالی مقاومت ها    -ترکیب مقاومتها  

32   

 اول  11  1 

 
تا  32 حل پرسش ها و مسئله های  آخر فصل دوم    -بستن مقاومتها به صورت موازی 

14  

 دوم  11  1 

 سوم  14  1  -  دوم  فصل پایان آزمون

مغناطیس و قطب های مغناطیسی 
–
تا  11 میدان مغناطیسی زمین  - میدان مغناطیسی 

22  

 چهارم  13  3 

آزمون  کالسی 
–
تا  22   نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی 

23  

 اول  17  3 

تا  23 نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان  

21  

 دوم  11  3 

تا  21 میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی   -آزمون  کالسی

22  

 سوم  31  3 

میدان مغناطیسی سیملوله
–
تا  22 ویژگیهای مغناطیسی مواد  

23  

 چهارم  31  3 

 اول  -  -  -  نوروزی  تعطیالت

 

 دوم  -  -  -  نوروزی  تعطیالت

پدیده الکترو مغناطیسی 
–
تا  23 قانون القای الکترومغناطیسی فاراده  

12  

 سوم  33  3 

تا  11  3 فصل آزمون کالسی از 

12  

 چهارم  34  3 

تا  12 القاگرها  -قانون لنز

13  

 اول  36  3 

 

تا  13 انرژی ذخیره شده در القا گر   -کالسی آزمون

11   

 دوم  37  3 

  
 بهمن

     

  

 اسفند   
  

  

فرورد

 ین
   

  

اردیبه

    شت
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تا  11 مبدل ها   -جریان متناوب 

11  

 سوم  39  3 

تا  222 حل پرسش ها و مسئله های  آخر سوم  -سوم  فصل پایان آزمون

224  

 چهارم  41  3 

  
 


