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نگاه كلي* 

آزمـون سراسـري    . آموزان عزيز خسته نباشيد بگـويم     دانم به طراحان محترم و سپس به دانش       سالم ابتدا الزم مي   

 نيز برگزار شد و مطابق معمول هر سال اظهارنظرهاي مختلف چه از جانب همكـاران محتـرم و چـه از جانـب                       1389سال  

.شودآموزان عزيز مطرح ميانششما د

هاي قبـل از  هاي سال در درس فيزيك نسبت به آزمون89 آزمون سراسري سال ،در يك نگاه كلي به نظر اين حقير       

هـاي  اند و مخصوصاً در قسمت فيزيك پايه سؤال       شدهسؤاالت در نهايت دقت و ظرافت طرح      . سطح باالتري برخوردار بود   

45شـده كـاري دشـوار اسـت؛ زيـرا از      دادن به اين آزمون در زمان تعيـين  اما به نظر من پاسخ.اندشدهبسيار زيبايي طرح 

كه سطح سؤاالت كتـاب درسـي   تري دارند و با توجه به اين    سؤال محاسباتي هستند و نياز به زمان بيش        43سؤال فيزيك،   

 خـود را فقـط منحـصربه كتـاب درسـي            يآموزي كه مطالعه   دانش ،تر از سطح سؤاالت كنكور سراسري است      بسيار پايين 

خـورد ايـن اسـت    چشم ميي مهم ديگري كه در اين آزمون بهنكته.  نخواهدبودين آزموناآموز موفقي در   بداند قطعاً دانش  

آموز بايد از دانش رياضي بااليي برخوردار باشد و در ضمن دقت كنيد كـه  هاي فيزيك، دانش  دادن به سؤال  كه براي پاسخ  

البتـه  (ي اهميت زياد فيزيك پايه است       دهندهاست كه نشان  شدهدانشگاهي طرح  سؤال از پيش   22 مباحث پايه و      سؤال از  23

صـورت تعـداد سـؤاالت      دانشگاهي بدانيم، زيرا در غيراين    اگر تمام سؤاالت مربوط به حركت و ديناميك را مربوط به پيش           

). سؤال خواهدشد20دانشگاهي پيش

و نوهاي ابتكاري پرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 تـا زمـاني كـه براينـد     يـرا ز؛تكيه بر مفهوم حركت تندشونده و ارتباط آن با برايند نيروهاي وارد بر جسم است           163

نيروها در جهت حركت است حركت تندشونده است يعني تا زماني كه             
k

F f≥     باشد يعنـي F     را تـا 
k
f   كـاهش 

10عنـوان سـؤال در مثـال    دانـشگاهي نـشر دريافـت بـه     كتاب فيزيك پيش90ي  البته اين سؤال در صفحه   .دهيم

.استشدهمطرح

.سؤالي كه تكيه بر مفاهيم رسانش گرمايي دارد167

و گـاز   است كه سؤال تركيبي اسـت از فـشار          شدههاي قبل مطرح  هاي سنجش در سال   البته اين سؤال در آزمون    176

.كامل

.بودشدهها مطرحگونه سؤال تا قبل از اين در مورد مقاومتاين. سؤال كامالً جديد و زيباست184

188

193
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.در قسمت قبل توضيح دادم163

.اي غيريكنواخت و مبحث كار و انرژيتركيبي از حركت دايره164

.توضيح دادم167

171

176

180

193

198

.عنوان سؤال ساده تلقي نمودها را بهتوان آنها در سطح متوسط هستند و نميي سؤالالبته بقيه
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نگاه كلي* 

آزمـون سراسـري    . آموزان عزيز خسته نباشيد بگـويم     دانم به طراحان محترم و سپس به دانش       سالم ابتدا الزم مي   

 نيز برگزار شد و مطابق معمول هر سال، اظهارنظرهاي مختلف چه از جانب همكاران محتـرم و چـه از جانـب                       1389سال  

.شودآموزان عزيز مطرح ميشما دانش

هـاي قبـل   هـاي سـال  ون در درس فيزيك نسبت به آزم89 آزمون سراسري سال  ،در يك نگاه كلي به نظر اين حقير       

كنم كه سطح سؤاالت البته تأكيد مي. اما سطح سؤاالت كامالً استاندارد و مبتني بر متن كتاب درسي بود           . گير بود كمي وقت 

شـود كـه بـا      هاي سال است كه در كنكور سراسري مشاهده مي        باالتر از سطح مسائل كتاب درسي بود و اين مشكل سال          

. تـر نيـز آشـنا شـوند       توانند تاحدي با سـؤاالت مختلـف و پيچيـده         آموزان مي اين زمينه، دانش  شده در   توجه به كتب تأليف   

) 3 و 2، 1فيزيـك  (توجهي كه بايد به آن اشاره كنم باز هم مطابق معمول، حجم زيـاد سـؤاالت در فيزيـك پايـه        ي قابل نكته

انـد كـه دانـش رياضـي       طـوري طراحـي شـده      درضمن سؤاالت . آموزان به آن توجهي ندارند    است كه متأسفانه اكثر دانش    

.استگشا بودهها بسيار گرهآموز در حل تستدانش

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

. نبودmgكردن كردند كه نيازي به تجزيهآموزان بايد دقت ميدانش211

mg T N
sin( ) sin( ) sin

= =
+ + α90 37 90 45

mg T T
cos cos /

= ⇒ =40
37 45 0 8 2

2
T N⇒ = 25 2

Fبايد دقت كنيد كه نيروي 226 qVBsin= αنقش نيروي مركزگرا را دارد ،.

mV mV mV mVF qVB qB B
Dr r qDr

= ⇒ = ⇒ = ⇒ =
 =  

2 2 2

2
.تشخيص جهت انتشار موج از روي جهت حركت يا نوسان ذرات مدنظر است229
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 روز تعـداد   8كنيـد كـه پـس از گذشـت          مالحظـه مـي   . استعمر است كه در متن كتاب آمده      نمودار مربوط به نيم   235

يعنـي  ( روز ديگـر  8 روز است در نتيجه بعد از گذشت 8عمر است پس نيم  مانده نصف شده  هاي فعال باقي  هسته

.شود مي500هاي فعال تعداد هسته)  روز16

nN , n N= = = ⇒ = =4
2000 32 2000

4 125
82 2

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
يحتوض

.شدقبالً توضيح داده211

شـود و در آخـر      جا مي ي كانوني جابه  ابتدا بايد تشخيص دهيم كه عدسي واگراست زيرا تصوير فقط در فاصله           216

.كنيمي جسم از تصوير را حساب ميفاصله

تابنـد پـس بـدون شكـست وارد         هر دو پرتو چون عمود بر وجه اول مي        217

.شوندمي

sinي حد منشور زاويه c c
n

= = = ⇒ = °1 1 2
45

22
n sin i n sin r sin i sin i= ⇒ × = ⇒ = °′ ′ ′ ′
1 2

1 2 30 45

ي تـابش برابـر     براي پرتـوي پـاييني در برخـورد بـه وجـه دوم، زاويـه              

.شودي حد است در نتيجه مماس بر وجه دوم خارج ميزاويه

.به محاسبات برداري نياز دارد و نياز به زمان زيادي دارد220

.ه باز هم نياز به زمان دارداي كيك مدار دو حلقه223

.شددر قسمت قبل توضيح داده226

.مانند سؤاالت قبل به زمان زيادي نياز دارد234

 و 215، 206غيـر از سـؤاالت    محاسبات برداري نيـاز اسـت و بـه         220 و   217،  207،  206طوركلي در سؤاالت    به

. تمام سؤاالت محاسباتي هستند233
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