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ﻧﻘﺪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪاي ﻓﯿﺰﯾﮏ

آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي  ،1398رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات روی داده در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ،اﻧﺘﻈﺎر آن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ در آزﻣﻮن اﻣﺴﺎل
ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت دﺷﻮار و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻃﺮاح ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ اﻣﺮ زﯾﺎدهروی ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ،زﻣﺎنﺑﺮ ،ﻧﻮ و اﺑﺘﮑﺎری آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺖ.
ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺳﺆاﻻت ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﺰﯾﮏ
دوازدﻫﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻓﺼﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ  ۶ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻓﺼﻞ ﻧﻮﺳﺎن و ﻣﻮج ﻓﻘﻂ  ۳ﺳﺆال
ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ در ﻓﺼﻞ ﻧﻮﺳﺎن و ﻣﻮج ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻓﺼﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﺳﺖ و
از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺻﻮت و اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ و ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮاش ﻫﯿﭻ ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از ﻣﺒﺤﺚ ﺷﮑﺴﺖ
ﻧﻮر  ۲ﺳﺆال در آزﻣﻮن ﺣﻀﻮر دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺑﺤﺚ ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﻫﯿﭻ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻌﺪاد اﯾﺪهﻫﺎی ﺗﮑﺮاری آزﻣﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﯿﺶﺗﺮی در آزﻣﻮن ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد.
درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ۵۰
درﺻﺪ ﺧﻮب ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ۷۰
درﺻﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن  ۹۰و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ۱۰۰
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺳﺆاﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺆال ۱۶۷ـ ﺳﺆاﻟﯽ زﯾﺒﺎ و ﮐﻤﯽ دﺷﻮار از ﻣﺒﺤﺚ ﮐﺎر و اﻧﺮژی اﺳﺖ .ﻃﺮاح ﻣﺤﺘﺮم ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻠﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ وﺟﻮد ﺟﺰﺋﯿﺎت در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز درﻧﮕﺎه اول از ﺣﻞ ﺳﺆال اﻧﺼﺮاف دﻫﺪ.
ﺳﺆال ۱۶۸ـ اﯾﻦ ﺳﺆال در ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﺆاﻻت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﺳﺎن و ﻣﻮج ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺮاح
ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯿﺪﻣﺎن راﯾﺞ در آزﻣﻮن ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻣﮑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺆال را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺆال ۱۶۹ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺆال  ۱۶۸از ﻣﺒﺤﺚ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮج اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺳﺆاﻟﯽ از ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻮج ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
ﺳﺆال  ۱۷۰و ۱۷۱ـ در اﯾﻦ دو ﺳﺆال ﻃﺮاح واژهﻫﺎی ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺧﻄﯽ و ﺟﺮم واﺣﺪ ﻃﻮل را در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
آنﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ و دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﻧﺶآﻣﻮز را دﭼﺎر اﺑﻬﺎم ﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ
ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺆال در آزﻣﻮن ﻫﺮ دو ﻧﻈﺎم اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻃﺮاح ﻣﺤﺘﺮم ادﺑﯿﺎت ﺳﺆال را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد
ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺑﻬﺎم در آزﻣﻮن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﺳﺆال ۱۷۰ـ ﺳﺆال دﺷﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺶآﻣﻮز ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادن اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺣﺬف ﺷﺪن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ رﻓﺘﺎر ﻣﻮج در اﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﺎرج از اﻫﺪاف ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺆال ۱۷۸ـ ﺳﺆاﻟﯽ ﺳﺎده از اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺧﻄﻮط ﻣﯿﺪان
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ،ﺷﮑﻞ ﺻﻮرت ﺳﺆال در راﺳﺘﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ رﺳﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮز دﭼﺎر اﺑﻬﺎم
ﻧﺸﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻧﺪارد.
ٔ
ﺳﺆال ۱۷۹ـ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﭘﺎورﻗﯽ ﺻﻔﺤﻪ  ۸ﮐﺘﺎب ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎزدﻫﻢ
ٔ
رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮدارﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺮدارﻫﺎ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻃﺮاح ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ٔ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺑﺮدار ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی  iو  jﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﺆال ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﭘﺎی
ﺗﻤﺎم ﺳﺆاﻻت ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﺒﺤﺚ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

٢
ﻧﻘﺪ ﻓﯿﺰﯾﮏ

ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﯿﺮوﯾﯽ
ﺳﺆال ۱۸۰ـ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﯿﺎن ﭘﺨﺘﻪای ﻧﺪارد ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ »ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ در
ٔ
اداﻣﻪ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ  Fﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« و ﺳﭙﺲ
ﺳﺆال ۱۸۱ـ ﺳﺆال دﺷﻮار و زﻣﺎنﺑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر آن در آزﻣﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﮐﻤﯽ ﺳﻄﺢ دﺷﻮاری آزﻣﻮن را ارﺗﻘﺎ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﺆال ۱۸۲ـ ﺳﺆاﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد در آزﻣﻮن ﺳﺎل  ۹۸ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺳﺆال ۱۸۳ـ ﺳﺆاﻟﯽ ﺳﺎده از ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد داﻧﺶآﻣﻮزان و دﺑﯿﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﮐﺘﺎب
درﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺆال  ۱۸۵و ۱۸۷ـ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده از ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ و ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮاح ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺆاﻻﺗﯽ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﺶﺗﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻮد.
ﺳﺆال ۱۹۳ـ ﺑﯿﺎن زﯾﺒﺎ و ﺟﺪﯾﺪی دارد .اﯾﻦ اﯾﺪه در ﮐﻨﮑﻮرﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺆال ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺟﺰء ﺳﺆاﻻت ﺧﻮب آزﻣﻮن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ً
ﺳﺆاﻻت  ۱۹۲و ۱۹۴ـ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻗﺎﻧﻮی ﮔﺎزﻫﺎ و ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎ اﯾﺪهای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺬف ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی آن از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد اﻧﺒﺴﺎط و دﻣﺎی ﺗﻌﺎدل ﻣﺨﻠﻮط آب و ﯾﺦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺆاﻟﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ.
ٔ
ﺳﺆال ۱۹۹ـ ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﺆال ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻞ واﺣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ آزﻣﻮن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ.
ﺳﺆال ۲۰۰ـ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺆاﻟﯽ از ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان و دﺑﯿﺮان ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب
ٔ
اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
درﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ

