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نگاه كلي* 

. هاي سنجش، نزديك به سطح سؤاالت كنكور سراسري اسـت         طوركلي سطح سؤاالت مربوط به درس فيزيك در آزمون        به

تـري  ي تجربي مصداق بيش  هاي اخير، عموماً اين مطلب در سؤاالت رشته       تر قضاوت كنيم، در سال    البته اگر بخواهيم دقيق   

ي رياضـي از بـار   هاي مربوط به رشتهها، سؤالتوان گفت كه در اين سالت ميجرأزيرا به. ي رياضي تا رشته  استداشته

امـا در  . شـود تـر ديـده مـي   هايي در آزمون سـنجش كـم     علمي، مفهومي و محاسباتي بيشتري برخوردارند كه چنين سؤال        

جش نيـز ماننـد     آزمـون اول سـن    . مجموع از نظر حقير، آزمون سنجش، آزموني با استانداردهاي نزديك بـه كنكـور اسـت               

: كه در آناستنبودهي كلي مستثني هاي قبل از اين قاعدههاي سالآزمون

.هاي قبل وجود داردهاي سالآزمون) و در بعضي موارد عيناً( سؤاالت مشابه -1

.استهاي قبل مطرح شده سؤاالت كنكور سراسري سال-2

.شودنيز مطرح مي)  قشنگ هستندولي انصافاً(است ها كم  سؤاالت جديدي كه تعداد آن-3
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ي تجربيرشته

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

هـاي درسـي، مـشابه آن مطـرح         است، هرچند ممكن اسـت كـه در كـالس         سؤالي است كه در كنكور مطرح نشده      181

:  اشاره به اين مطلب اسـت كـه        اين سؤال . ها درگير است دقت كنيد    باشد و حتماً به مفاهيمي كه مسئله با آن        هشد

اي كـه  چنـان در حـال افـزايش اسـت، تـا لحظـه      ي دو متحرك هم است، فاصلهBتر از  كمAتا زماني كه سرعت    

تـوان  حل ديگري كه مـي    راه). باشند كرده حركتاز يك نقطه شروع به    كه  شرط آن البته به (ها برابر شود    سرعت

:صورت استاينپيشنهاد كرد به

:S2 و S1ده از تشابه بين دو مثلث با استفا
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tشودها برابر ميزماني كه سرعت s⇒ = ⇒1 3

/ m×= =3 3 4 =S مساحت52 ترين فاصله بيش1

.استشدهطور مفصل توضيح دادهاين مطلب به) نشر دريافت (1دانشگاهي  در كتاب فيزيك پيشدقت كنيد كه

 اسـت كـه بـر مـسير حركـت ممـاس             جهت بردار سرعت  تأكيد بر مفهوم جهت حركت است كه در حقيقت همان           184

.است

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 است كه در آن محدوده بزرگي نيـروي  1369ادي مشابه سؤال كنكور سراسري سال اين سؤال تا حد بسيار زي   193

گونـه مـسائل بحـث      در بـاب ايـن    ) نشر دريافت  (1دانشگاهي  بود و در كتاب فيزيك پيش     كشش نخ خواسته شده   

.استكاملي شده

.گير استفقط وقت180

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.است مشخص باشد كه گويا فراموش شدهM1در اين سؤال بايد مقدار 190
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رياضي و فيزيكي رشته

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

هـاي درسـي، مـشابه آن مطـرح         است، هرچند ممكن اسـت كـه در كـالس         كنكور مطرح نشده  سؤالي است كه در     141

: اين سؤال اشاره به اين مطلب اسـت كـه         . ها درگير است دقت كنيد    باشد و حتماً به مفاهيمي كه مسئله با آن        هشد

اي كـه  حظـه چنـان در حـال افـزايش اسـت، تـا ل     ي دو متحرك هم است، فاصلهBتر از  كمAتا زماني كه سرعت    

تـوان  حل ديگري كه مـي    راه). باشند كرده حركتاز يك نقطه شروع به    كه  شرط آن البته به (ها برابر شود    سرعت

:صورت استاينپيشنهاد كرد به

:S2 و S1با استفاده از تشابه بين دو مثلث 
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tشودها برابر ميزماني كه سرعت s⇒ = ⇒1 3

/ m×= =3 3 4 =S مساحت52 ترين فاصله بيش1

.استشدهطور مفصل توضيح دادهاين مطلب به) نشر دريافت (1دانشگاهي دقت كنيد كه در كتاب فيزيك پيش

 اسـت كـه بـر مـسير حركـت ممـاس             جهت بردار سرعت  كت است كه در حقيقت همان       تأكيد بر مفهوم جهت حر    144

.است

بسيار سـؤال قـشنگي اسـت كـه تمـام مفـاهيم مربـوط بـه حركـت پرتـابي را دربـردارد و مـشابه تـا بـه حـال                          156

.استنشدهمطرح

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 است كه در آن محدوده بزرگي نيـروي  1369 مشابه سؤال كنكور سراسري سال اين سؤال تا حد بسيار زيادي   153

گونـه مـسائل بحـث      در بـاب ايـن    ) نشر دريافت  (1دانشگاهي  بود و در كتاب فيزيك پيش     كشش نخ خواسته شده   

.استكاملي شده

.گير استفقط وقت140
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.است مشخص باشد كه گويا فراموش شدهM1در اين سؤال بايد مقدار 150
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