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نتايج مورد 
نمرهانتظار

پودمان 3:    
حالت هاي ماده 

و فشار

كاربرد مقداري مفهوم چگالي  و ساخت 
تركيب هايي از مواد با چگالي هاي مختلف 
تفكيك ذهني نيرو و فشاردر برآورد هاي 

عملي و زندگي عادي

باالتر از حد 
انتظار

نمره مستمر از 5

3

2درحد انتظار

پايين تر از 
حد انتظار

تميز اختالف مواد مختلف با توجه به ميزان تراكم پذيري و مفهوم چگالي 
1تعيين ارتباط نيرو و فشار در حاالت مختلف

تميز اختالف مواد مختلف با توجه به چگالي آن ها 
تفكيك تفاوت نيرو و فشار 

كاربرد رابطه ي فشار مايعات و گازها و عوامل موثر در آن و بكارگيري قانون پاسكال براي انتقال فشار 
در مايعات تراكم ناپذير

محاسبه چگالي تركيب ها و مخلوط ها و طراحي آلياژ با دقت
تحليل علت نتايج شناوري اجسام در يك شاره با توجه به اختالف فشار سطح رويي و زيرين جسم

1

استاندارد عملكرد 
شاخص تحقق( كيفيت) 

پودمان 2: 
مكانيك   

بكارگيري معادالت و نمودارهاي حركت 
اجسام براي پيش بيني حركت و بررسي 
كاربرد نيروها در  موقعيت هاي روزمره 

زندگي

باالتر از حد 
انتظار

نمره مستمر از 5

نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

3

2درحد انتظار

پايين تر از 
1نمايش دياگرام نيروها، مقايسه انواع حركت و تعادل به طور كيفيحد انتظار
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استاندارد عملكرد 
شاخص تحقق( كيفيت) 

پودمان1:         
فيزيك و 
اندازه گيري

مقايسه تفاوت ميان كميت هاي برداري و 
نرده اي از طريق مقايسه ويژگي هاي آن ها 

و جمع و تفريق كميت هاي برداري از 
طريق مقياس بندي و ترسيم روي كاغذ 

شطرنجي

باالتر از حد 
انتظار

نمره مستمر از 5

نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

بكارگيري جدول پيشوندهاي يكاي دستگاه SI در گزارش و  تبديل يكاي كميت هاي اندازه گيري شده 
يا محاسبه شده در موقعيت هاي واقعي – بكارگيري روش تبديل زنجيره اي پيشوند يكا براي گزارش 

نتيجه اندازه گيري يك كميت در زندگي روزمره  بر حسب يكاي مورد نياز – ارزيابي ميزان دقت و 
صحت اندازه گيري چند باره يك كميت در شرايط يكسان – ارتباط دادن قدرت تفكيك يك وسيله 
اندازه گيري به ميزان صحت و دقت اعداد گزارش شده توسط آن- بكارگيري ابزار با قدرت تفكيك 

باال در موقعيت هاي واقعي كاري و حرفه اي براي دستيابي به اندازه هاي دقيق- بدست آوردن حاصل 
جمع يا تفريق دو كميت برداري به روش هاي مختلف هندسي و رياضي ( حالت هاي خاص) 

بكارگيري روش معلوم و مجهول در تبديل يكا براي گزارش نتيجه اندازه گيري يك كميت در زندگي 
روزمره و بر حسب يكاي مورد نياز – تعيين ميزان دقت و صحت اندازه گيري يك كميت – تميز قدرت 

تفكيك يك وسيله اندازه گيري – ارائه دليل براي بيان تفاوت كميت هاي برداري از نرده اي- جمع 
كميت هاي برداري به روش هندسي

3

2درحد انتظار

1- اندازه گيري طول قسمت هاي 
مختلف يك قطعه توسط كوليس و 

ريزسنج

2- تفكيك كميت هاي برداري از 
نرده اي و بكارگيري شيوه چندضلعي و 

متوازي االضالع براي جمع و تفريق 
كميت هاي برداري

محاسبه سرعت و شتاب و جابجايي جسم از روي نمودارها، تشخيص نيروها در حركت شتابدار

رسم نمودارهاي حركت و نمودارخواني، محاسبه نيروهاي مختلف در حالت تعادل استاتيكي

1- تجزيه و تحليل حركت اجسام به 
كمك نمودارهاي حركت

2- محاسبهء نيروهاي وارد بر جسم در 
حالت تعادل ديناميكي و استاتيكي

1- بررسي حالت هاي مختلف مواد با 
رويكرد ميزان تراكم پذيري

2- كاربرد مفهوم فشار و محاسبه آن  
در حالت هاي مختلف ماده

پايين تر از 
حد انتظار

تفكيك كميت هاي اصلي از فرعي و برداري از نرده اي – بدست آوردن حاصل جمع دو كميت برداري 
در حالت هاي خاص به روش رياضي ( حالت هم راستا و هم جهت ، هم راستا و خالف جهت ، عمود بر 

هم ) 

استاندارد عملكرد 
شاخص تحقق( كيفيت) 
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پودمان 5:      
واحد 1 :جريان 

و مقاومت 
واحد2 : بهم 

بستن 
مقاومت ها

بيان تفاوت انواع مقاومت ها و انتخاب يكي 
از انواع مقاومت ها براي استفاده در يك 
مدار واقعي، بررسي كاربرد بهم بستن 

مقاومت ها در موقعيت هاي زندگي روزمره

باالتر از حد 
انتظار

نمره مستمر از 5

نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

استاندارد عملكرد 
شاخص تحقق( كيفيت) 

پودمان 4:        
  دما و گرما

نمره پودمان از 20

استاندارد عملكرد 
( كيفيت) 

استفاده از مقياس هاي دما و روش هاي 
انتقال گرما و انبساط گرمايي در 
موقعيت هاي شغلي و زندگي

محاسبه و مقايسه مقياس هاي مختلف دما و تبديل آن ها به يكديگر، بكارگيري روش هاي مختلف 
انتقال گرما و مقدار گرماي رسانش شده در مسائل ، پيش بيني ميزان درز انبساط مورد نياز در سازه ها

3

2درحد انتظار

پايين تر از 
حد انتظار

تعريف جريان، انرژي الكتريكي و توان مصرفي ، بيان عوامل موثر بر مقاومت .تبيين تفاوت بين انواع 
1مقاومت ها

3

2درحد انتظار

پايين تر از 
1حد انتظار

شاخص تحقق

باالتر از حد 
انتظار

نمره مستمر از 5

نمره شايستگي پودمان

1- بكار گيري و تبديل كردن 
مقياس هاي مختلف دما در حرفه و 

زندگي روزانه

2- محاسبه مقدار گرماي تلف شده و 
انتقال يافته در وسايل و ساختمان ها و  

كاربرد انبساط گرمايي در پيش 
بيني هاي ساخت و توليد

1- محاسبه مقدار جريان
تجزيه و تحليل تفاوت انواع مقاومت ها
بكارگيري انواع مقاومت ها، آمپرسنج، 

ولت سنج در مدار، تجزيه و تحليل 
عوامل موثر بر مقاومت و نحوه ارتباط 

عوامل با مقاومت و به كارگيري آن روي 
وسيله واقعي، محاسبه توان و انرژي 
الكتريكي مصرفي در يك مقاومت

2- مدل سازي نحوه بهم بستن 
مقاومت ها در نرم افزار و آزمايشگاه، به 

كار بردن نحوه بهم بستن مقاومت ها در 
مدارهاي واقعي

تفكيك مفهوم دما و مقياس هاي آن، محاسبه مقدار گرماي رسانش، درك دليل انبساط گرمايي و 
كاربرد آن

تميز تفاوت هاي مقياس ها، شناسايي روش هاي انتقال گرما به طور كيفي، آشنايي با كاربرد انبساط 
گرمايي در موقعيت هاي روزمره

ارايه دليل براي تعيين جهت جريان اصلي و قراردادي. ارايه دليل براي رابطه مستقيم يا غيرمستقيم 
عوامل موثر بر مقاومت، محاسبه مقاومت يك سيم دلخواه با به دست آوردن متغيرهاي دخيل در 

مقاومت. بستن مدارهاي موازي و متوالي در آزمايشگاه واقعي يا مجازي و مشاهده مقادير ولت سنج و 
آمپرسنج  و مقايسه اعداد و نتيجه گيري از آن ها

محاسبه جريان با داشتن تعداد الكترون هاي جابجا شده و تشخيص جهت جريان. محاسبه توان و 
انرژي الكتريكي با فرمول هاي متفاوت مقايسه انواع مقاومت ها با يكديگر، بيان نوع رابطه عوامل موثر 

بر مقاومت با مقاومت ، تميز مدارهاي موازي و متوالي و تفاوت بين اين دو مدار در چيدمان هاي 
مختلف مداري.

نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

−  نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات 2،1 يا 3 است . 
−زماني هنرجو شايستگي كسب مي كند كه در ارزشيابي	پودمان حداقل نمره شايستگي 2 را اخذ كند.

حداقل نمره قبولي پودمان 10 از 20 است. −
− نمره كلي درس زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كليه	پودمان ها	، شايستگي را كسب نمايد. 


