
راهنمای استفاده از کتاب

گامگام
دوم

درسنامه آموزشی
1. هر فصل به تعدادی قسمت تقسیم شده است.

2. در هر قسمت آموزش کاملی به همراه مثال و تست ارائه شده است.
گر دانش آموز وقت کافی ندارد یا می خواهد فقط در سطح امتحانات مدرسه درس  3. سطح تست ها عمومًا کمی باالتر از مثال ها است. ا

بخواند، می تواند بدون این که مطلبی را از دست دهد از تست ها عبور کند.
کنکور است و مطالعۀ آن ها  که ویژۀ آمادگی برای آزمون های تستی و  4. قسمت هایی تحت عنوان »ویژۀ تراز برترها« آورده شده است 

برای امتحانات مدارس ضروری نیست.
۵. نکتۀ STP، مخفف نکتۀ »سیرتاپیاز« است و معمواًل شامل نکات تستی و راه حل های کوتاه است.

گامگام
سوم

پرسش های تشریحی
1. هر فصل به تعدادی قسمت )دقیقًا منطبق بر قسمت بندی گام دوم( تقسیم شده است.

2. سؤاالت از ساده به دشوار و موضوعی مرتب شده اند.
3. سؤاالت دارای پاسخ تشریحی هستند.

گامگام
چهارم

پرسش های چهارگزینه ای
1. هر فصل به تعدادی قسمت )دقیقًا منطبق بر قسمت بندی گام دوم و سوم( تقسیم شده است.

2. هر قسمت نیز دارای ریز طبقه بندی است.
3. تست ها از ساده به دشوار و موضوعی مرتب شده اند.

ج از کشور قابل استفاده و منطبق بر کتاب درسی جدید آورده شده است. ۴. تمامی تست های کنکور داخل و خار
۵.  تست های فراتر از کتاب درسی با عنوان »ویژۀ تراز برترها« مشخص شده است که برای دستیابی به تراز باال در کنکور توصیه می شوند.

6. تست ها دارای پاسخ تشریحی هستند.
7. تست های واجب با عالمت  و تست های دشوار با عالمت  مشخص شده است.

8. تست های V.I.P در انتهای فصل ویژۀ دانش آموزان برتر است.

گامگام
اول

فیلم آموزشی
1. هر فصل به تعدادی جلسه تقسیم شده است.

2. برای استفاده از فیلم های آموزشی هر جلسه QR-Code های صفحه بعد را اسکن کنید.
3. در هر جلسه مطالب کتاب درسی درس به درس تدریس شده است.

۴. تمرین ها و فعالیت های کتاب درسی به صورت کامل تدریس شده است.

برای کسب بهترین نتیجه در امتحانات مدرسه و کنکور  گام های زیر را به ترتیب برای هر فصل طی کنید. 

به جای آن که چندین کتاب بخوانید، کتاب های گاج را چندین بار بخوانید



فصل اّول:   الکتریسیتة ساکن

10 ............................................................... قسمت اول: بار الکتریکی 

16 ................................................................ قسمت دوم: قانون کولن 

31 ...................................................... قسمت سوم: میدان الکتریکی 

قسمت چهارم: انرژی پتانسیل الکتریکی و ... ................................ 4۷

56 ....................................... قسمت پنجم: توزیع بار در اجسام رسانا 

59 .................................................................... قسمت ششم: خازن 

فصل دوم:   جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

6۷...................... قسمت اول: جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی و ... 

۷8 .............................. قسمت دوم: نیروی محرکۀ الکتریکی و مدارها 

قسمت سوم: توان در مدارهای الکتریکی ....................................... 85

93 ................................................. قسمت چهارم: ترکیب مقاومت ها 

102 ....................................................... قسمت پنجم: تحلیل مدارها 

فصل سوم: مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

قسمت اول: مفاهیم اولیۀ مغناطیس ............................................. 114

120 ................................................. قسمت دوم: نیروهای مغناطیسی 

132 ....................................... قسمت سوم: آثار مغناطیسی ناشی از ... 

145 ................................... قسمت چهارم: ویژگی های مغناطیسی مواد 

قسمت پنجم: پدیدۀ القای الکترومغناطیسی ... ........................... 148

152 ....................... قسمت ششم: قانون القای الکترومغناطیسی فاراده 

161 ................................................................ قسمت هفتم: قانون لنز 

165 ............................................................... گرها  قسمت هشتم: القا

1۷0 ......................................................... قسمت نهم: جریان متناوب 

فصل اّول:   الکتریسیتة ساکن

88 min جلسه اول و دوم: بار الکتریکی ...............................................................  

107 min  .......................................................................... جلسه سوم: قانون کولن

87 min   ............................................ جلسه چهارم تا ششم:  میدان الکتریکی 

71 min جلسه هفتم و هشتم: انرژی پتانسیل الکتریکی و ... ........................  

46 min   ................................................. جلسه نهم:  توزیع بار در اجسام رسانا 

90 min   ................................................................... جلسه دهم و یازدهم: خازن 

66 min جلسه دوازدهم: حل تمرین های کتاب درسی .................................  

فصل دوم:   جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

52 min جلسه سیزدهم تا پانزدهم: جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی و ... ...  

30 min   ......................... جلسه شانزدهم:  نیروی محرکۀ الکتریکی و مدارها 

30 min جلسه هفدهم: توان در مدارهای الکتریکی .......................................  

131 min جلسه هجدهم: ترکیب مقاومت ها و تحلیل مدارها .........................  

43 min جلسه نوزدهم: حل تمرین های کتاب درسی ...................................  

فصل سوم: مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

10 min جلسه بیستم:  مفاهیم اولیۀ مغناطیس ..........................................  

94 min جلسه بیست و یکم تا بیست و سوم: نیروهای مغناطیسی ...........  

70 min جلسه بیست و چهارم: آثار مغناطیسی ناشی از ... ...........................  

41 min جلسه بیست و پنجم:  ویژگی های مغناطیسی مواد ......................  

37 min جلسه بیست و ششم:  پدیدۀ القای الکترومغناطیسی ... ..............  

28 min جلسه بیست و هفتم:  قانون القای الکترومغناطیسی فاراده ........  

41 min   .......................................................... جلسه بیست و هشتم: قانون لنز 

28 min گرها ..................................................................   جلسه بیست و نهم: القا

40 min جلسه سی ام: جریان متناوب ................................................................  

24 min جلسه سی و یکم:  حل تمرین های کتاب درسی .............................  

درسنامه آموزشی



فصل اّول:   الکتریسیتة ساکن

1۷۷  ........................................................... قسمت اول: بار الکتریکی 

180  ............................................................. قسمت دوم: قانون کولن 

189 .................................................... قسمت سوم: میدان الکتریکی 

قسمت چهارم: انرژی پتانسیل الکتریکی و ... ...............................  200

205  .................................... قسمت پنجم: توزیع بار در اجسام رسانا 

20۷  ................................................................. قسمت ششم: خازن 

210  .........................................................................  V.I.P تست های

فصل دوم:   جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

248  .................. قسمت اول: جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی و ... 

253 ............................ قسمت دوم: نیروی محرکۀ الکتریکی و مدارها 

قسمت سوم: توان در مدارهای الکتریکی ..................................... 258

262  .............................................. قسمت چهارم: ترکیب مقاومت ها 

26۷  .................................................... قسمت پنجم: تحلیل مدارها 

2۷9  ........................................................................  V.I.P تست های

فصل سوم: مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

قسمت اول: مفاهیم اولیۀ مغناطیس ...........................................  319

321  ............................................... قسمت دوم: نیروهای مغناطیسی 

329 ...................................... قسمت سوم: آثار مغناطیسی ناشی از ... 

338  ................................. قسمت چهارم: ویژگی های مغناطیسی مواد 

قسمت پنجم: پدیدۀ القای الکترومغناطیسی ... .........................  339

341  ...................... قسمت ششم: قانون القای الکترومغناطیسی فاراده 

346  ............................................................. قسمت هفتم: قانون لنز 

352  ............................................................. گرها  قسمت هشتم: القا

354  ...................................................... قسمت نهم: جریان متناوب 

35۷   ......................................................................  V.I.P تست های

فصل اّول:   الکتریسیتة ساکن

401  ............................................................ قسمت اول: بار الکتریکی 

402  ............................................................ قسمت دوم: قانون کولن 

404  ................................................... قسمت سوم: میدان الکتریکی 

قسمت چهارم: انرژی پتانسیل الکتریکی و ... ..............................  40۷

409  .................................... قسمت پنجم: توزیع بار در اجسام رسانا 

410  .................................................................. قسمت ششم: خازن 

فصل دوم:   جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

423  .................. قسمت اول: جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی و ... 

426  ............................ قسمت دوم: نیروی محرکۀ الکتریکی و مدارها 

قسمت سوم: توان در مدارهای الکتریکی ....................................  42۷

429  .............................................. قسمت چهارم: ترکیب مقاومت ها 

431  ..................................................... قسمت پنجم: تحلیل مدارها 

فصل سوم: مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

قسمت اول: مفاهیم اولیۀ مغناطیس ..........................................  445

446  .............................................. قسمت دوم: نیروهای مغناطیسی 

449  ...................................... قسمت سوم: آثار مغناطیسی ناشی از ... 

453  ................................. قسمت چهارم: ویژگی های مغناطیسی مواد 

قسمت پنجم: پدیدۀ القای الکترومغناطیسی ... .........................  455

456  ..................... قسمت ششم: قانون القای الکترومغناطیسی فاراده 

458  ............................................................. قسمت هفتم: قانون لنز 

461  .............................................................. گرها  قسمت هشتم: القا

462  ...................................................... قسمت نهم: جریان متناوب 

پرسش های تشریحیپرسش های چهارگزینه ای
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