
  88 آذر -نجشستعاونی در آزمون  فیزیک تجربیهاي  نقد پرسش  1

  

  نگاه کلی* 
  

  !سالم و خسته نباشید
چنان اسـت کـه قـبالً نیـز      طورکه در آزمون اول نیز بحث کردیم، آهنگ و تم آزمون فیزیک سازمان سنجش هم             همان  

البته بد نیست به ایـن موضـوع اشـاره    . (ها چنان بود، بنابراین بدون مقدمه و توضیح اضافه برویم سراغ بررسی سؤال           هم
  .)هاي تکراري در این آزمون زیادتر از آزمون قبلی است الکنیم که چگالی سؤ

هـا عمومـاً در       ها و مشابه آن     هاي اشاره خواهم کرد، مابقی سؤال       هاي بعدي به آن     هایی که در قسمت     غیر از سؤال    به  
هـاي قبـل تعـاونی سـنجش مطـرح            هـاي سـال     هـا عینـاً در آزمـون        شده و بعضی از آن      کنکورهاي سراسري و آزاد مطرح    

  .است شده
  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

البته واقعیت این است که در کتـاب  . است هاي کنکور سراسري و آزاد مطرح نشده هایی در آزمون هاست که چنین سؤال     سال  179
ري اسـت، اگـر   توان گفـت کـه سـؤال جدیـد و ابتکـا      طورکلی می است، ولی به درسی نیز، در مورد چنین مسائلی بحث نشده  

) عایق بین صـفحات هـوا بـوده   (باشد، قرار دهیم   میdها از هم  ي آن    را بین صفحات خازنی که فاصله      xرسانایی به ضخامت    
  :شود ي زیر محاسبه می ظرفیت جدید از رابطه

AC d= ε0   قبل از قراردادن رسانا :0

AC d x= ε
   رسانابعد از قراردادن :0−

  
  

  .توان، رسانا را به یکی از صفحات چسباند و یک خازن درنظر گرفت که البته می
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  .بود هاي قبل تعاونی سنجش مطرح شده هاي سال تر در آزمون البته این سؤال به شکلی ساده. سؤال ابتکاري است  191
  

  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

182  

گیـر   نامه، ممکن است ایـن سـؤال وقـت    خورد، البته با توجه به پاسخ گیري به چشم نمی     طورکلی در این آزمون سؤال وقت       به
  :ه کردصورت زیر محاسب  را بهV0ي سرعت برخورد به زمین،  توان پس از محاسبه نظر رسد، که چنین نیست؛ زیرا می به

mV V gy ( ) V ( ) V s− = − ⇒ − = − × × − ⇒ =
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  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

192  

نشده که آسانسور از حال سـکون   زیرا در مسئله گفته) تندشونده یا کندشونده بودن آن(نوع حرکت آسانسور مشخص نیست  
شده، در نتیجه حرکـت آن تندشـونده و          صفر در نظر گرفته    ي آسانسور   نامه سرعت اولیه    شروع به حرکت کرده، ولی در پاسخ      

  :دلیل همین شتاب در جهت حرکت یعنی رو به باالست، به
ma g a
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191  
شـد کـه اوالً جـرم فنـر نـاچیز        ها برابر است، اما باید گفته می        شده که چون نیروها یکسان است پس تکانه         نامه گفته   در پاسخ 
  .ي دو جسم برابر است یاً چون نیروها یکسان است پس تغییر تکانهاست و ثان

  

  محمودرضا ذهبي 

 آ نسبی


