
91خرداد -نجشدر آزمون س)رياضي و تجربي(فيزيك هاينقد پرسش1

فيزيك تجربي

!ي اين مرزوبومي عزيزان اهل علم و انديشهبا عرض سالم و خسته نباشيد به همه

ي تجربـي در    توان گفت كه مشخصه بارز درس فيزيك رشته       جرأت مي به؛  رويم سراغ اصل مطلب   اي مي بدون هيچ مقدمه  

حوصـلگي در طـرح     عبـارتي بـي   به. شودنميآن ديده وجه نوآوري در    هيچبودن سؤاالت است و به     تكراري 91كنكور سراسري سال    

خورد و به نظر     سؤاالت به چشم نمي     سطح دشواري  تعادل در ) 91 تا   84(هاي اخير   طوركلي در سال  به. سؤاالت كامالً مشهود است   

مربـوط بـه    عنوان مثال اگر سطح سـؤاالت       به. است اين موضوع باعث سردرگمي در آموزش فيزيك در سطح دبيرستان شده           بنده،

 كه باالخره كدام را بايد معيار آموزش قرارداد؟اختالف سـطح  شويمجداً سرگردان مي   مقايسه   91 را با كنكور سال      89كنكور سال   

!؟91بودن سؤاالت سال  يا تكراري89علمي كتب درسي با سؤاالت كنكور 

ين دليل است كه طراحان محترم قصد دارند كه  صرفاً به ا91دانم كه تغيير شديد لحن سؤاالت در سال     جانب بعيد مي  اين

كه بايد زمان براي طـرح سـؤال در اختيـار           چناني حقير، گويا آن عزيزان آن     تر بدهند، بلكه از ديدگاه اين بنده      نويد كنكوري ساده  

.تر مدنظر قراردهندؤاالت را بيشدر آخر باز هم از تمام عزيزان طرّاح استدعا دارم كه تعادل در طرح س!نداشتند

فيزيك رياضي

 جز مواردي اندك كه  و از سطح متعادل و معقولي برخورداربود    91ي رياضي در كنكور سال      طوركلي درس فيزيك رشته   به

.بودپرداخت، سؤاالت خوبي براي سنجش معلومات فيزيكي داوطلبان طرح شدهها خواهيمبه آن

 نوهاي ابتكاري وپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

2مانند آزمايش مربوط به افتادن سكه به داخل ليـوان در كتـاب فيزيـك      (دارد  سؤال به مفهوم اينرسي يا لختي اشاره      161

!استكتاب فيزيك هاليدي مطرح شدهي جالب اين است كه اين سؤال در البته نكته) دبيرستان

اسـت ولـي متأسـفانه     بحث شـده   ي آن  درباره صالً در كتاب نشر دريافت    سؤال اشاره به اصطكاك محرك دارد كه مف       162

!مشابه در كتب درسي ندارد

164

188

189

هاي ابتكاري و دشوار عمدتاً مربوط به مباحث ديناميك و حركـت هماهنـگ سـاده               كنيد كه تراكم پرسش   مالحظه مي 

.است

ها براي شمابا آرزوي بهترين
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