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نگاه كلي* 

!سالم و خسته نباشيد

چنان اسـت كـه قـبالً نيـز     در آزمون اول نيز بحث كرديم، آهنگ و تِم آزمون فيزيك سازمان سنجش هم          طوركه  همان

البته بد نيست به ايـن موضـوع اشـاره    . (هاچنان بود، بنابراين بدون مقدمه و توضيح اضافه برويم سراغ بررسي سؤال         هم

.)هاي تكراري در اين آزمون زيادتر از آزمون قبلي استالكنيم كه چگالي سؤ

، 150 و 149، 148، 147، 146، 145، 144، 141، 140، 138، 137، 136، 135، 134، 133، 132، 131هـــــاي ســـــؤال

ي هـا ها عيناً در آزمونشده و بعضي از آنها در كنكورهاي سراسري و آزاد مطرحهايي هستند كه عموماً مشابه آن     سؤال

.استهاي قبل تعاوني سنجش مطرح شدهسال

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

البته واقعيت اين است كه در كتـاب  . استهاي كنكور سراسري و آزاد مطرح نشدههايي در آزمونهاست كه چنين سؤال   سال139
توان گفـت كـه سـؤال جديـد و ابتكـاري اسـت، اگـر        يطوركلي ماست، ولي بهدرسي نيز، در مورد چنين مسائلي بحث نشده  

) عايق بين صـفحات هـوا بـوده   (باشد، قرار دهيم  ميdها از هم ي آن  را بين صفحات خازني كه فاصله      xرسانايي به ضخامت    
:شودي زير محاسبه ميظرفيت جديد از رابطه

AC d= ε0 قبل از قراردادن رسانا :0

AC d x= ε
بعد از قراردادن رسانا :0−

.توان، رسانا را به يكي از صفحات چسباند و يك خازن درنظر گرفتكه البته مي
A AC Cd dd
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.بودهاي قبل تعاوني سنجش مطرح شدههاي سالتر در آزمونالبته اين سؤال به شكلي ساده. سؤال ابتكاري است151

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

142

گيـر  نامه، ممكن است ايـن سـؤال وقـت   خورد، البته با توجه به پاسخگيري به چشم نمي   طوركلي در اين آزمون سؤال وقت     به
:صورت زير محاسبه كرد را بهV0ي سرعت برخورد به زمين، توان پس از محاسبهنظر رسد، كه چنين نيست؛ زيرا ميبه
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

152

نشده كه آسانسور از حال سـكون  زيرا در مسئله گفته) تندشونده يا كندشونده بودن آن(نوع حركت آسانسور مشخص نيست  
شده، در نتيجه حركـت آن تندشـونده و       ي آسانسور صفر در نظر گرفته     نامه سرعت اوليه  سخشروع به حركت كرده، ولي در پا      

:دليلهمينشتاب در جهت حركت يعني رو به باالست، به
ma g a
s
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والً جـرم فنـر نـاچيز    شـد كـه ا  ها برابر است، اما بايد گفته مي      شده كه چون نيروها يكسان است پس تكانه       نامه گفته در پاسخ 

.ي دو جسم برابر استاست و ثانياً چون نيروها يكسان است پس تغيير تكانه

هاي نادرستپاسخ* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.استنشده اما طراح محترم جسم را ساكن درنظر گرفتهدر صورت سؤال در مورد سكون جسم مطلبي گفته157
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نسبي آ


