


ردی
ف

شماره 
ر خالصه نویسی دآدرس فیلمفرسنگ

جزوه
ا و تسلط بر تست ه

مثال ها
(قسمت اول)، اندازه گیری (قسمت اول)درسنامه سال دهم -1فیلم جلسه 1فرسنگ 1

(قسمت دوم)، اندازه گیری (قسمت دوم)درسنامه سال دهم -2فیلم جلسه 1فرسنگ 2

(قسمت سوم)، اندازه گیری (قسمت سوم)درسنامه سال دهم -3فیلم جلسه 1فرسنگ 3

(قسمت اول)، فشار (قسمت چهارم)درسنامه سال دهم -4فیلم جلسه 1فرسنگ 4

(قسمت دوم)، فشار (قسمت پنجم)درسنامه سال دهم -5فیلم جلسه 1فرسنگ 5

(قسمت سوم)، فشار (قسمت ششم)درسنامه سال دهم -6فیلم جلسه 1فرسنگ 6

(قسمت چهارم)، فشار (قسمت هفتم)درسنامه سال دهم -7فیلم جلسه 1فرسنگ 7

(قسمت پنجم)، فشار (قسمت هشتم)درسنامه سال دهم -8فیلم جلسه 1فرسنگ 8

(قسمت ششم)، فشار (قسمت نهم)درسنامه سال دهم -9فیلم جلسه 1فرسنگ 9

، اصل ارشمیدس و برنولی(قسمت دهم)درسنامه سال دهم -10فیلم جلسه 1فرسنگ 10



خالصه نویسی در آدرس فیلمشماره فرسنگردیف
جزوه

ال تسلط بر تست ها و مث
ها

(قسمت اول)دما و گرما: فصل چهارم سال دهم( قسمت چهارم)درسنامه فرسنگ دوم -4فیلم جلسه 2فرسنگ 11

(قسمت دوم)دما و گرما: فصل چهارم سال دهم( قسمت پنجم)درسنامه فرسنگ دوم -5فیلم جلسه 2فرسنگ 12

(قسمت سوم)دما و گرما: فصل چهارم سال دهم( قسمت ششم)درسنامه فرسنگ دوم -6فیلم جلسه 2فرسنگ 13

(قسمت چهارم)دما و گرما: فصل چهارم سال دهم( قسمت هفتم)درسنامه فرسنگ دوم -7فیلم جلسه 2فرسنگ 14

(قسمت پنجم)دما و گرما: فصل چهارم سال دهم( قسمت هشتم)درسنامه فرسنگ دوم -8فیلم جلسه 2فرسنگ 15

(قسمت ششم)دما و گرما: فصل چهارم سال دهم( قسمت نهم)درسنامه فرسنگ دوم -9فیلم جلسه 2فرسنگ 16

(قسمت هفتم)دما و گرما: فصل چهارم سال دهم( قسمت دهم)درسنامه فرسنگ دوم -10فیلم جلسه 2فرسنگ 17

(قسمت هشتم)دما و گرما: فصل چهارم سال دهم( قسمت یازدهم)درسنامه فرسنگ دوم -11فیلم جلسه 2فرسنگ 18

(قسمت نهم)دما و گرما: فصل چهارم سال دهم( قسمت دوازدهم)درسنامه فرسنگ دوم -12فیلم جلسه 2فرسنگ 19

(ولقسمت ا)ترمودینامیک: فصل پنجم سال دهم( قسمت سیزدهم)درسنامه فرسنگ سوم -23فیلم جلسه 3فرسنگ 20



شماره ردیف
خالصه نویسی در آدرس فیلمفرسنگ

جزوه
ال تسلط بر تست ها و مث

ها

(ومقسمت د)ترمودینامیک: فصل پنجم سال دهم( قسمت چهاردهم)درسنامه فرسنگ سوم -24فیلم جلسه 3فرسنگ 21

(سومقسمت)ترمودینامیک: فصل پنجم سال دهم( قسمت پانزدهم)درسنامه فرسنگ سوم -25فیلم جلسه 3فرسنگ 22

قسمت)ترمودینامیک: فصل پنجم سال دهم( قسمت شانزدهم)درسنامه فرسنگ سوم -26فیلم جلسه 3فرسنگ 23
(چهارم

(نجمقسمت پ)ترمودینامیک: فصل پنجم سال دهم( قسمت هفدهم)درسنامه فرسنگ سوم -27فیلم جلسه 3فرسنگ 24

(شمقسمت ش)ترمودینامیک: فصل پنجم سال دهم( قسمت هجدهم)درسنامه فرسنگ سوم -28فیلم جلسه 3فرسنگ 25

(فتمقسمت ه)ترمودینامیک: ، فصل پنجم سال دهم(قسمت نوزدهم)درسنامه فرسنگ سوم -29فیلم جلسه 3فرسنگ 26

(هشتمقسمت)ترمودینامیک: ، فصل پنجم سال دهم(قسمت بیستم)درسنامه فرسنگ سوم -30فیلم جلسه 3فرسنگ 27

قسمت )ترمودینامیک: ، فصل پنجم سال دهم(قسمت بیست و یکم)درسنامه فرسنگ سوم -31فیلم جلسه 3فرسنگ 28
(نهم

مت قس)ترمودینامیک: فصل پنجم سال دهم( قسمت بیست و دوم)درسنامه فرسنگ سوم -32فیلم جلسه 3فرسنگ 29
(دهم

سمت ق)ترمودینامیک: فصل پنجم سال دهم( قسمت بیست و سوم)درسنامه فرسنگ سوم -33فیلم جلسه 3فرسنگ 30
(یازدهم



شماره ردیف
خالصه نویسی در آدرس فیلمفرسنگ

جزوه
ال تسلط بر تست ها و مث

ها

قسمت )ترمودینامیک: فصل پنجم سال دهم( قسمت بیست و چهارم)درسنامه فرسنگ سوم -34فیلم جلسه 3فرسنگ 31
(دوازدهم

قسمت )ترمودینامیک: فصل پنجم سال دهم( قسمت بیست و پنجم)درسنامه فرسنگ سوم -35فیلم جلسه 3فرسنگ 32
(سیزدهم

قسمت )ترمودینامیک: فصل پنجم سال دهم( قسمت بیست و ششم)درسنامه فرسنگ سوم -36فیلم جلسه 3فرسنگ 33
(چهاردهم

قسمت )ترمودینامیک: فصل پنجم سال دهم( قسمت بیست و هفتم)درسنامه فرسنگ سوم -37فیلم جلسه 3فرسنگ 34
(پانزدهم

قسمت )ترمودینامیک: فصل پنجم سال دهم( قسمت بیست و هشتم)درسنامه فرسنگ سوم -38فیلم جلسه 3فرسنگ 35
(شانزدهم

سمت ق)ترمودینامیک: فصل پنجم سال دهم( قسمت بیست و نهم)درسنامه فرسنگ سوم -39فیلم جلسه 3فرسنگ 36
(هفدهم

(قسمت اول)کار و انرژی : فصل دوم سال دهم( قسمت یازدهم)درسنامه فرسنگ چهارم-18فیلم جلسه 4فرسنگ 37

(قسمت دوم)کار و انرژی : فصل دوم سال دهم( قسمت دوازدهم)درسنامه فرسنگ چهارم-19فیلم جلسه 4فرسنگ 38

(قسمت سوم)کار و انرژی : فصل دوم سال دهم( قسمت سیزدهم)درسنامه فرسنگ چهارم-20فیلم جلسه 4فرسنگ 39

(قسمت چهارم)کار و انرژی : فصل دوم سال دهم( قسمت چهاردهم)درسنامه فرسنگ چهارم-21فیلم جلسه 4فرسنگ 40



خالصه نویسی در آدرس فیلمشماره فرسنگردیف
جزوه

ال تسلط بر تست ها و مث
ها

(قسمت پنجم)کار و انرژی : فصل دوم سال دهم( قسمت پانزدهم)درسنامه فرسنگ چهارم-22فیلم جلسه 4فرسنگ 41

(قسمت ششم)کار و انرژی : فصل دوم سال دهم( قسمت شانزدهم)درسنامه فرسنگ چهارم-23فیلم جلسه 4فرسنگ 42

(قسمت هفتم)کار و انرژی : فصل دوم سال دهم( قسمت هفدهم)درسنامه فرسنگ چهارم-24فیلم جلسه 4فرسنگ 43

(قسمت هشتم)کار و انرژی : فصل دوم سال دهم( قسمت هجدهم)درسنامه فرسنگ چهارم-25فیلم جلسه 4فرسنگ 44

(قسمت نهم)کار و انرژی : فصل دوم سال دهم( قسمت نوزدهم)درسنامه فرسنگ چهارم-26فیلم جلسه 4فرسنگ 45

(قسمت دهم)کار و انرژی : فصل دوم سال دهم( قسمت بیستم)درسنامه فرسنگ چهارم-27فیلم جلسه 4فرسنگ 46

قسمت)کار و انرژی : فصل دوم سال دهم( قسمت بیست و یکم)درسنامه فرسنگ چهارم-28فیلم جلسه 4فرسنگ 47
(یازدهم



خالصه نویسی در آدرس فیلمشماره فرسنگردیف
جزوه

ال تسلط بر تست ها و مث
ها

(قسمت اول)درسنامه الکتریسیته ( قسمت ششم)درسنامه فرسنگ ششم -13فیلم جلسه 6فرسنگ 1

(قسمت دوم)درسنامه الکتریسیته ( قسمت هفتم)درسنامه فرسنگ ششم -14فیلم جلسه 6فرسنگ 2

(قسمت سوم)درسنامه الکتریسیته ( قسمت هشتم)درسنامه فرسنگ ششم -17فیلم جلسه 6فرسنگ 3

(قسمت چهارم)درسنامه الکتریسیته ( قسمت نهم)درسنامه فرسنگ ششم -20فیلم جلسه 6فرسنگ 4

(قسمت پنجم)درسنامه الکتریسیته ( قسمت دهم)درسنامه فرسنگ ششم -22فیلم جلسه 6فرسنگ 5

(قسمت اول)الکتریسیته جاری ( قسمت اول)درسنامه فرسنگ هفتم -1فیلم جلسه 7فرسنگ 6

(قسمت دوم)الکتریسیته جاری ( قسمت دوم)درسنامه فرسنگ هفتم -2فیلم جلسه 7فرسنگ 7

(قسمت سوم)الکتریسیته جاری ( قسمت سوم)درسنامه فرسنگ هفتم -3فیلم جلسه 7فرسنگ 8

(قسمت چهارم)الکتریسیته جاری ( قسمت چهارم)درسنامه فرسنگ هفتم -4فیلم جلسه 7فرسنگ 9

(قسمت پنجم)الکتریسیته جاری ( قسمت پنجم)درسنامه فرسنگ هفتم -5فیلم جلسه 7فرسنگ 10



شماره ردیف
خالصه نویسی در آدرس فیلمفرسنگ

جزوه
ال تسلط بر تست ها و مث

ها

(قسمت ششم)الکتریسیته جاری ( قسمت ششم)درسنامه فرسنگ هفتم -6فیلم جلسه 7فرسنگ 11

(قسمت هفتم)الکتریسیته جاری ( قسمت هفتم)درسنامه فرسنگ هفتم -7فیلم جلسه 7فرسنگ 12

(قسمت هشتم)الکتریسیته جاری ( قسمت هشتم)درسنامه فرسنگ هفتم -8فیلم جلسه 7فرسنگ 13

(قسمت نهم)الکتریسیته جاری ( قسمت نهم)درسنامه فرسنگ هفتم -9فیلم جلسه 7فرسنگ 14

(قسمت دهم)الکتریسیته جاری ( قسمت دهم)درسنامه فرسنگ هفتم -10فیلم جلسه 7فرسنگ 15

(قسمت یازدهم)الکتریسیته جاری ( قسمت یازدهم)درسنامه فرسنگ هفتم -11فیلم جلسه 7فرسنگ 16

(قسمت دوازدهم)الکتریسیته جاری ( قسمت دوازدهم)درسنامه فرسنگ هفتم -12فیلم جلسه 7فرسنگ 17

(قسمت سیزدهم)الکتریسیته جاری ( قسمت سیزدهم)درسنامه فرسنگ هفتم -13فیلم جلسه 7فرسنگ 18

(قسمت چهاردهم)الکتریسیته جاری ( قسمت چهاردهم)درسنامه فرسنگ هفتم -14فیلم جلسه 7فرسنگ 19

(قسمت پانزدهم)الکتریسیته جاری ( قسمت پانزدهم)درسنامه فرسنگ هفتم -15فیلم جلسه 7فرسنگ 20



شماره ردیف
خالصه نویسی در آدرس فیلمفرسنگ

جزوه
ثال تسلط بر تست ها و م

ها

(قسمت اول)مغناطیس :، فصل سوم یازدهم(قسمت اول)درسنامه فرسنگ هشتم -1فیلم جلسه 8فرسنگ 21

(قسمت دوم)مغناطیس :، فصل سوم یازدهم(قسمت دوم)درسنامه فرسنگ هشتم -2فیلم جلسه 8فرسنگ 22

(قسمت سوم)مغناطیس :، فصل سوم یازدهم(قسمت سوم)درسنامه فرسنگ هشتم -3فیلم جلسه 8فرسنگ 23

(قسمت چهارم)مغناطیس :، فصل سوم یازدهم(قسمت چهارم)درسنامه فرسنگ هشتم -4فیلم جلسه 8فرسنگ 24

(قسمت پنجم)مغناطیس :، فصل سوم یازدهم(قسمت پنجم)درسنامه فرسنگ هشتم -5فیلم جلسه 8فرسنگ 25

(قسمت ششم)مغناطیس :فصل سوم یازدهم( قسمت ششم)درسنامه فرسنگ هشتم -6فیلم جلسه 8فرسنگ 26

(قسمت هفتم)مغناطیس :فصل سوم یازدهم( قسمت هفتم)درسنامه فرسنگ هشتم -7فیلم جلسه 8فرسنگ 27

(قسمت هشتم)مغناطیس :فصل سوم یازدهم( قسمت هشتم)درسنامه فرسنگ هشتم -8فیلم جلسه 8فرسنگ 28

(قسمت نهم)مغناطیس :فصل سوم یازدهم( قسمت نهم)درسنامه فرسنگ هشتم -9فیلم جلسه 8فرسنگ 29

(قسمت دهم)مغناطیس :فصل سوم یازدهم( قسمت دهم)درسنامه فرسنگ هشتم -10فیلم جلسه 8فرسنگ 30



شماره ردیف
خالصه نویسی در آدرس فیلمفرسنگ

جزوه
ثال تسلط بر تست ها و م

ها

القای الکترومغناطیس :فصل چهارم یازدهم( قسمت یازدهم)درسنامه فرسنگ هشتم -11فیلم جلسه 8فرسنگ 31
(قسمت اول)

القای الکترومغناطیس:فصل چهارم یازدهم( قسمت دوازدهم)درسنامه فرسنگ هشتم -12فیلم جلسه 8فرسنگ 32
(قسمت دوم)

القای الکترومغناطیس:فصل چهارم یازدهم( قسمت سیزدهم)درسنامه فرسنگ هشتم -13فیلم جلسه 8فرسنگ 33
(قسمت سوم)

القای الکترومغناطیس:فصل چهارم یازدهم( قسمت چهاردهم)درسنامه فرسنگ هشتم -14فیلم جلسه 8فرسنگ 34
(قسمت چهارم)

القای الکترومغناطیس:فصل چهارم یازدهم( قسمت پانزدهم)درسنامه فرسنگ هشتم -15فیلم جلسه 8فرسنگ 35
(قسمت پنجم)

القای الکترومغناطیس:فصل چهارم یازدهم( قسمت شانزدهم)درسنامه فرسنگ هشتم -16فیلم جلسه 8فرسنگ 36
(قسمت ششم)

القای الکترومغناطیس :فصل چهارم یازدهم( قسمت هفدهم)درسنامه فرسنگ هشتم -17فیلم جلسه 8فرسنگ 37
(قسمت هفتم)



خالصه نویسی در آدرس فیلمشماره فرسنگردیف
جزوه

ال تسلط بر تست ها و مث
ها

(قسمت اول)حرکت شناسی : ، فصل اول(قسمت اول)درسنامه سال دوازدهم -11فیلم جلسه 1فرسنگ 1

(قسمت دوم)حرکت شناسی : ، فصل اول(قسمت دوم)درسنامه سال دوازدهم -12فیلم جلسه 1فرسنگ 2

(قسمت سوم)حرکت شناسی : ، فصل اول(قسمت سوم)درسنامه سال دوازدهم -13فیلم جلسه 1فرسنگ 3

(قسمت چهارم)حرکت شناسی : ، فصل اول(قسمت چهارم)درسنامه سال دوازدهم -14فیلم جلسه 1فرسنگ 4

(قسمت پنجم)حرکت شناسی : ، فصل اول(قسمت پنجم)درسنامه سال دوازدهم -15فیلم جلسه 1فرسنگ 5

، درسنامه سقوط آزاد(قسمت اول)حرکت شناسی : فصل اول سال دوازدهم-1فیلم جلسه 2فرسنگ 6

7تا 1، حل تست های ( قسمت دوم)حرکت شناسی : فصل اول سال دوازدهم-2فیلم جلسه 2فرسنگ 7

14تا 8، حل تست های (قسمت سوم)حرکت شناسی : فصل اول سال دوازدهم-3فیلم جلسه 2فرسنگ 8

(قسمت اول)دینامیک: فصل دوم سال دوازدهم( قسمت اول)درسنامه فرسنگ سوم -1فیلم جلسه 3فرسنگ 9

(قسمت دوم)دینامیک: فصل دوم سال دوازدهم( قسمت دوم)درسنامه فرسنگ سوم -2فیلم جلسه 3فرسنگ 10



خالصه نویسی در آدرس فیلمشماره فرسنگردیف
جزوه

ال تسلط بر تست ها و مث
ها

(قسمت سوم)دینامیک: فصل دوم سال دوازدهم( قسمت سوم)درسنامه فرسنگ سوم -3فیلم جلسه 3فرسنگ 11

(قسمت چهارم)دینامیک: فصل دوم سال دوازدهم( قسمت چهارم)درسنامه فرسنگ سوم -4فیلم جلسه 3فرسنگ 12

(قسمت پنجم)دینامیک: فصل دوم سال دوازدهم( قسمت پنجم)درسنامه فرسنگ سوم -5فیلم جلسه 3فرسنگ 13

(قسمت ششم)دینامیک: فصل دوم سال دوازدهم( قسمت ششم)درسنامه فرسنگ سوم -6فیلم جلسه 3فرسنگ 14

(قسمت هفتم)دینامیک: فصل دوم سال دوازدهم( قسمت هفتم)درسنامه فرسنگ سوم -7فیلم جلسه 3فرسنگ 15

(مقسمت هشت)دینامیک: فصل دوم سال دوازدهم( قسمت هشتم)درسنامه فرسنگ سوم -8فیلم جلسه 3فرسنگ 16

(قسمت نهم)دینامیک: فصل دوم سال دوازدهم( قسمت نهم)درسنامه فرسنگ سوم -9فیلم جلسه 3فرسنگ 17

(قسمت دهم)دینامیک: فصل دوم سال دوازدهم( قسمت دهم)درسنامه فرسنگ سوم -10فیلم جلسه 3فرسنگ 18

(همقسمت یازد)دینامیک: فصل دوم سال دوازدهم( قسمت یازدهم)درسنامه فرسنگ سوم -11فیلم جلسه 3فرسنگ 19

قسمت )دینامیک: فصل دوم سال دوازدهم( قسمت دوازدهم)درسنامه فرسنگ سوم -12فیلم جلسه 3فرسنگ 20
(دوازدهم
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جزوه
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(قسمت اول)دینامیک : فصل دوم سال دوازدهم( قسمت اول)درسنامه فرسنگ چهارم-1فیلم جلسه 4فرسنگ 21

(قسمت دوم)دینامیک : فصل دوم سال دوازدهم( قسمت دوم)درسنامه فرسنگ چهارم-2فیلم جلسه 4فرسنگ 22

(قسمت سوم)دینامیک : فصل دوم سال دوازدهم( قسمت سوم)درسنامه فرسنگ چهارم-3فیلم جلسه 4فرسنگ 23

(قسمت چهارم)دینامیک : فصل دوم سال دوازدهم( قسمت چهارم)درسنامه فرسنگ چهارم-4فیلم جلسه 4فرسنگ 24

(قسمت پنجم)دینامیک : فصل دوم سال دوازدهم( قسمت پنجم)درسنامه فرسنگ چهارم-5فیلم جلسه 4فرسنگ 25

(قسمت ششم)دینامیک : فصل دوم سال دوازدهم( قسمت ششم)درسنامه فرسنگ چهارم-6فیلم جلسه 4فرسنگ 26

(قسمت هفتم)دینامیک : فصل دوم سال دوازدهم( قسمت هفتم)درسنامه فرسنگ چهارم-7فیلم جلسه 4فرسنگ 27

(مقسمت هشت)دینامیک : فصل دوم سال دوازدهم( قسمت هشتم)درسنامه فرسنگ چهارم-8فیلم جلسه 4فرسنگ 28

(قسمت نهم)دینامیک : فصل دوم سال دوازدهم( قسمت نهم)درسنامه فرسنگ چهارم-9فیلم جلسه 4فرسنگ 29

مرور جزوه حرکت دایره ای( قسمت دهم)درسنامه فرسنگ چهارم-17فیلم جلسه 4فرسنگ 30
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جزوه
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(قسمت اول)، نوسان (قسمت اول)درسنامه -1فیلم جلسه 5فرسنگ 31

(قسمت دوم)، نوسان (قسمت دوم)درسنامه -2فیلم جلسه 5فرسنگ 32

(قسمت سوم)، نوسان (قسمت سوم)درسنامه -3فیلم جلسه 5فرسنگ 33

(قسمت چهارم)، نوسان (قسمت چهارم)درسنامه -4فیلم جلسه 5فرسنگ 34

(قسمت پنجم)، نوسان (قسمت پنجم)درسنامه -5فیلم جلسه 5فرسنگ 35

(قسمت ششم)، نوسان (قسمت ششم)درسنامه -6فیلم جلسه 5فرسنگ 36

(قسمت هفتم)نوسان ( قسمت هفتم)درسنامه -7فیلم جلسه 5فرسنگ 37

(قسمت اول)نوسان و موج : ، فصل سوم سال دوازدهم(قسمت اول)درسنامه فرسنگ ششم -1فیلم جلسه 6فرسنگ 38

(مقسمت دو)نوسان و موج : ، فصل سوم سال دوازدهم(قسمت دوم)درسنامه فرسنگ ششم -2فیلم جلسه 6فرسنگ 39

امواج الکترومغناطیس: ، فصل سوم سال دوازدهم(قسمت سوم)درسنامه فرسنگ ششم -7فیلم جلسه 6فرسنگ 40
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موج صوتی: ، فصل سوم سال دوازدهم(قسمت چهارم)درسنامه فرسنگ ششم -9فیلم جلسه 6فرسنگ 41

49و 48، 33، اثر دوپلر و حل تست های (قسمت پنجم)درسنامه فرسنگ ششم -12فیلم جلسه 6فرسنگ 42

(قسمت اول)برهم کنش امواج (قسمت شانزدهم)درسنامه فرسنگ هفتم -16فیلم جلسه 7فرسنگ 43

(قسمت دوم)برهم کنش امواج ( قسمت هفدهم)درسنامه فرسنگ هفتم -17فیلم جلسه 7فرسنگ 44

(قسمت سوم)برهم کنش امواج ( قسمت هجدهم)درسنامه فرسنگ هفتم -18فیلم جلسه 7فرسنگ 45

(قسمت چهارم)برهم کنش امواج ( قسمت نوزدهم)درسنامه فرسنگ هفتم -19فیلم جلسه 7فرسنگ 46

(قسمت پنجم)برهم کنش امواج (قسمت بیستم)درسنامه فرسنگ هفتم -20فیلم جلسه 7فرسنگ 47

(قسمت ششم)برهم کنش امواج ( قسمت بیست و یکم)درسنامه فرسنگ هفتم -21فیلم جلسه 7فرسنگ 48

(قسمت هفتم)برهم کنش امواج ( قسمت بیست و دوم)درسنامه فرسنگ هفتم -22فیلم جلسه 7فرسنگ 49

(قسمت اول)تداخل امواج (قسمت بیست و سوم)درسنامه فرسنگ هفتم -34فیلم جلسه 7فرسنگ 50
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ال تسلط بر تست ها و مث
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(قسمت دوم)تداخل امواج (قسمت بیست و چهارم)درسنامه فرسنگ هفتم -35فیلم جلسه 7فرسنگ 51

(قسمت سوم)تداخل امواج (قسمت بیست و پنجم)درسنامه فرسنگ هفتم -36فیلم جلسه 7فرسنگ 52

(قسمت چهارم)تداخل امواج (قسمت بیست و ششم)درسنامه فرسنگ هفتم -37فیلم جلسه 7فرسنگ 53

(قسمت پنجم)تداخل امواج (قسمت بیست و هفتم)درسنامه فرسنگ هفتم -38فیلم جلسه 7فرسنگ 54

(قسمت ششم)تداخل امواج (قسمت بیست و هشتم)درسنامه فرسنگ هفتم -39فیلم جلسه 7فرسنگ 55

(اولقسمت)فیزیک اتمی : فصل پنجم دوازدهم( قسمت هجدهم)درسنامه فرسنگ هشتم -28فیلم جلسه 8فرسنگ 56

(دومقسمت)فیزیک اتمی : فصل پنجم دوازدهم( قسمت نوزدهم)درسنامه فرسنگ هشتم -29فیلم جلسه 8فرسنگ 57

(مت سومقس)فیزیک اتمی : فصل پنجم دوازدهم( قسمت بیستم)درسنامه فرسنگ هشتم -30فیلم جلسه 8فرسنگ 58

قسمت )ی فیزیک اتم: فصل پنجم دوازدهم( قسمت بیست و یکم)درسنامه فرسنگ هشتم -31فیلم جلسه 8فرسنگ 59
(چهارم

قسمت )فیزیک اتمی : فصل پنجم دوازدهم( قسمت بیست و دوم)درسنامه فرسنگ هشتم -32فیلم جلسه 8فرسنگ 60
(پنجم
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قسمت )فیزیک اتمی: فصل پنجم دوازدهم( قسمت بیست و سوم)درسنامه فرسنگ هشتم -33فیلم جلسه 8فرسنگ 61
(ششم

(قسمت اول)فیزیک اتمی : ، فصل پنجم دوازدهم(قسمت اول)درسنامه فرسنگ نهم -1فیلم جلسه 9فرسنگ 62

(قسمت دوم)فیزیک اتمی : فصل پنجم دوازدهم( قسمت دوم)درسنامه فرسنگ نهم -2فیلم جلسه 9فرسنگ 63

(قسمت سوم)فیزیک اتمی : فصل پنجم دوازدهم( قسمت سوم)درسنامه فرسنگ نهم -3فیلم جلسه 9فرسنگ 64

(قسمت چهارم)فیزیک اتمی : فصل پنجم دوازدهم( قسمت چهارم)درسنامه فرسنگ نهم -4فیلم جلسه 9فرسنگ 65

(جمقسمت پن)فیزیک اتمی : فصل پنجم دوازدهم( قسمت پنجم)درسنامه فرسنگ نهم -5فیلم جلسه 9فرسنگ 66

(مقسمت شش)فیزیک اتمی : فصل پنجم دوازدهم( قسمت ششم)درسنامه فرسنگ نهم -6فیلم جلسه 9فرسنگ 67

(اولقسمت)فیزیک هسته ای : فصل پنجم دوازدهم(قسمت هفتم)درسنامه فرسنگ نهم -8فیلم جلسه 9فرسنگ 68

(دومقسمت)فیزیک هسته ای : فصل پنجم دوازدهم(قسمت هشتم)درسنامه فرسنگ نهم -9فیلم جلسه 9فرسنگ 69

(ومقسمت س)فیزیک هسته ای: فصل پنجم دوازدهم(قسمت نهم)درسنامه فرسنگ نهم -10فیلم جلسه 9فرسنگ 70

(هارمقسمت چ)فیزیک هسته ای : فصل پنجم دوازدهم(قسمت دهم)درسنامه فرسنگ نهم -11فیلم جلسه 9فرسنگ 71
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