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 1396ارديبهشت  15تعاوني سنجش  2آزمون آزمايشي جامع فيزيكهاي  نقد و تحليل پرسش
 

 به نام او
 سالم دوستان عزيز

 نگاه كلي:
نما شده بود.  هاي قبل بسيار تكراري و نخ هاي دوره مطابق آزمون) تعاوني سنجش 2كلي سؤاالت مطرح شده در درس فيزيك آزمون جامع ( طور به

ي ماند و جز يك سؤال كه داراي ك ودهتوان گفت اكثر سؤاالت مطرح شده در اين آزمون مشابه سؤاالت كنكورهاي چند سال اخير ب تقريباً مي
آموزاني كه تمامي مباحث را با يك تسلّط نسبي مطالعه كرده بودند،  هاي بسيار متداول در فصول مختلف بود و دانش اقيت بود، ساير سؤاالت ايدهخلّ
 ي بسيار خوبي داشته باشند.  توانستند نتيجه مي

كه در كنكورهاي سراسري  آموزان در محاسبات عددي با كمترين چالش مواجه شوند، در صورتي اي طرح شده بودند كه دانش اعداد مسائل به گونه
 آموزان ايجاد كرده است. از سؤاالت، محاسبات عددي دردسرهاي زيادي براي دانش هاي گذشته، در برخي سال

درصد را كسب كنند و  65تا  40آموزان متوسط درصدي بين  درصد و دانش 85تا  65آموزان خوب درصدي بين  رود دانش به طور كلي انتظار مي
 كنند.  هاي اين مقاله عمل درصد ضعيف است كه بايد به توصيه 40درصد زير 

 هاي ديگر سازمان سنجش تفاوتي بسيار زياد با چيدمان سؤاالت كنكورهاي سراسري دارد. چيدمان سؤاالت اين آزمون همانند آزمون
 بندي: بودجه

 سنجش مورد مقايسه قرار گرفته است:و اين آزمون  95بندي فصول مختلف فيزيك در آزمون سراسري سال  در ادامه بودجه
 

 آزمون سنجش 95سراسري سال كنكور  مبحث
 2 2 نور و بازتاب نور

 2 2 شكست نور
 1 1 كار و انرژي

 2 3 ادهمهاي  فشار و ويژگي
 2 2 گرما

 3 3 ترموديناميك
 3 3 الكتريسيته ساكن

 1 ـ خازن
 3 3 مقاومت

 2 2 مغناطيس
 2 2 القا

 4 4 شناسي حركت
 4 4 ديناميك

 2 2 حركت نوساني
 2 3 مكانيكيهاي  موج

 3 3 صوت
 2 2 امواج الكترومغناطيس

 3 2 فيزيك اتمي
 2 2 اي حالت جامد و فيزيك هسته
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 بندي كنكور رعايت شده است. كنيد تقريباً در تمام فصول بودجه همان طور كه در اين جدول مشاهده مي

و اين  95كه در سال  هاي سراسري مطرح شده است در صورتي ساكن سؤاالت كلي در آزمون ي هاي اخير از مبحث الكتريسيته معموالً در سال
 اند لطفاً تجديد نظر بفرمايند. آموزاني كه اين فصل را حذف كرده سؤال از اين بحث مطرح شده است. دانش 3آزمون سنجش، 

 
وي سؤالي مطرح نشده است و سؤاالت مطرح شده در فصول هاي كر هاي سراسري از بحث آينه در مبحث نور و بازتاب نور برخالف آزمون

كنيم  اند توصيه مي آموزان عزيزي كه اين فصول را حذف كرده شوند. باز هم به دانش شناسي و ديناميك نيز تقريباً متوسط و آسان ارزيابي مي حركت
 كه مباحث و روابط اصلي و سؤاالت متداول اين فصول را حتماً بررسي كنند.

 
 هاي ابتكاري و نو: پرسش

 هاي بسيار متداول در فصول مختلف بود. اقيت بود و ساير سؤاالت ايدهي خلّمآزمون داراي ك 175تنها سؤال 
 

 رهنمودها:
فل ي آن مباحث غا بندي داده شد، از مطالعه هايي كه در قسمت بودجه اند، طبق توصيه ي خود حذف كرده آموزاني كه مباحثي را از مطالعه دانش

 نشوند!
 ديگر روابط و نكات اصلي هر فصل را از ابتدا مورد مطالعه قرار دهند. رشود با درصد است، توصيه مي 40آموزاني كه درصد آنها كمتر از  به دانش

هاي متداول مطرح  يدهتعداد زيادي آزمون مبحثي يا جامع استاندارد ا مانده با حلّ شود در زمان باقي آموزان توصيه مي دانش ي همه كلي به طور به
كامل مورد بررسي قرار دهند. بدين منظور كتاب آزمون فيزيك منتشر شده در  طور هاي سراسري سال قبل را شناسايي كرده و به شده در آزمون

 مطرح شوند را پوشش داده است. 96توانند در آزمون  هاي مهم كه مي شود كه تمامي ايده فار پيشنهاد مي ات علميانتشار
 

 آموزان عزيز موفقيت براي تمام دانشبا آرزوي 
 مهندس عليرضا ايدلخاني
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