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 فیزیکاي گزینههاي چهارنقد پرسش
 آموزشی ، نظام جدیدریاضی ، رشتۀ1398آزمون سراسري 

 نگاه کلی
در آزمون امسال  که رفتمیآن انتظار  ،های درسیبا توجه به تغییرات روی داده در نظام آموزشی کشور و تغییرات ایجاد شده در کتاب

اند. روی کردهطراح محترم کمی در این امر زیاده ،رسداشد، که البته به نظر میتعداد سؤاالت دشوار و چالش برانگیز کاهش داشته ب
 های گذشته کاهش چشمگیری داشت.بر، نو و ابتکاری آزمون نسبت به سالتعداد سؤاالت چالش برانگیز، زمان

سؤاالت در فصول مختلف فیزیک بندی و پوشش مطالب در سؤاالت فیزیک دهم و یازدهم بسیار منطقی است اما تقسیم تعداد بودجه
سؤال  ۳سؤال مطرح شده است در حالی که از فصل نوسان و موج فقط  ۶طور مثال در فصل دینامیک دوازدهم نامناسب است. به

تر از فصل دینامیک است و بسیار بیش طرح شده است. در صورتی که حجم مطالب بیان شده در کتاب درسی در فصل نوسان و موج
از مبحث شکست  .سیار مهم صوت و امواج الکترومغناطیس و مبحث جدیدی مانند پراش هیچ سؤالی مطرح نشده استاز مباحث ب

 در حالی که از بحث بازتاب نور شاهد هیچ پرسشی نیستیم.در آزمون حضور دارد سؤال  ۲نور 
 در آزمون پوشش داده شود. تری بیشهای تکراری آزمون کاهش پیدا کرده و به دنبال آن مباحث توانست تعداد ایدهمی

 ۵۰درصد قابل قبول برای داوطلبان 
 ۷۰درصد خوب برای داوطلبان 
 ۱۰۰و یا حتی  ۹۰درصد عالی برای داوطلبان 

 شود اشاره شده است.ترین مواردی که در سؤاالت مختلف دیده میدر ادامه به مهم
آموز ت. طراح محترم سعی کرده است با رسم شکلی دقیق به دانشـ سؤالی زیبا و کمی دشوار از مبحث کار و انرژی اس۱۶۷سؤال 

 آموز درنگاه اول از حل سؤال انصراف دهد.شود که دانشاما وجود جزئیات در شکل باعث می ،کمک کند
طراح توانست بعد از سؤاالت مباحث نوسان و موج مطرح شود، البته ـ این سؤال در مکان مناسبی مطرح نشده است و می۱۶۸سؤال 

 تعیین کرده است. را محترم به خاطر چیدمان رایج در آزمون نظام قدیم به اجبار مکان قرار گرفتن این سؤال
 توانست به جای آن سؤالی از مبحث بازتاب موج مطرح شود.موج است که می تاز مبحث شکس ۱۶۸ـ مانند سؤال ۱۶۹سؤال 
ی خطی و جرم واحد طول را در کنار یکدیگر مطرح کرده است که یکی از های چگالـ در این دو سؤال طراح واژه۱۷۱و  ۱۷۰سؤال 

آموز را دچار ابهام کند. دلیل این سبک تواند دانشها مربوط به نظام قدیم و دیگری مربوط به نظم جدید است که در نگاه اول میآن
کرد طور جداگانه تنظیم میت سؤال را برای هر نظام بهتألیف استفاده از سؤال در آزمون هر دو نظام است. بهتر بود طراح محترم ادبیا

 تا حداقل ابهام در آزمون ایجاد شود.
آموز قادر به پاسخ دادن این سؤال است اما با توجه به دانشجدید ـ سؤال دشواری است که با توجه به مطالب کتاب درسی ۱۷۰سؤال 

 ی دقیق رفتار موج در این حد خارج از اهداف کتاب درسی باشد.رسد بررسحذف شدن تابع موج به نظر می
عمود بر خطوط میدان ـ سؤالی ساده از الکتریسیته ساکن است. با توجه به کتاب درسی جدید مسیر انتقال بار یا باید ۱۷۸سؤال 

آموز دچار ابهام شد تا دانشسم میشکل صورت سؤال در راستای کتاب درسی جدید ر  باشد. بهتر بود،و یا هم راستا با آن  الکتریکی
 نشود البته مسیر حرکت بار تأثیری در پاسخ این سؤال ندارد.

یزیک یازدهم کتاب ف ۸ـ این سؤال خارج از چارچوب مطالب بیان شده در کتاب درسی جدید است. طبق پاورقی صفحٔه ۱۷۹سؤال 
یا بردارها هم راستا باشند و یا عمود بر هم قرار گرفته باشند. البته د بردارها فقط در صورتی مطرح شود که اینرشتٔه ریاضی، باید بر 

ممکن است از سؤال خود دفاع کند، که اگر این مورد را بپذیریم پای  jو  iهای طراح محترم به بهانٔه مطرح کردن بردار بر حسب مولفه
 ها باز خواهد شد.اند دوباره به آزمونف شدهتمام سؤاالت بسیار دشوار مبحث الکتریسیته ساکن که از کتاب درسی جدید حذ
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اند و نیرویی بارهایی معین در فاصلٔه معینی از یکدیگر قرار گرفته«شد که ای ندارد، ابتدا باید ذکر میـ این سؤال بیان پخته۱۸۰سؤال 
 شد.و سپس ادامٔه سؤال مطرح می »کنندبه یکدیگر وارد می Fبه بزرگی 

 دهد.بری است که حضور آن در آزمون مناسب است و کمی سطح دشواری آزمون را ارتقا میو زمانـ سؤال دشوار ۱۸۱سؤال 
 حضور نداشت. ۹۸ـ سؤالی بسیار ساده که بهتر بود در آزمون سال ۱۸۲سؤال 
کتاب  تری به متونآموزان و دبیران محترم توجه بیششود دانشـ سؤالی ساده از متن کتاب درسی است که باعث می۱۸۳سؤال 

 درسی داشته باشند.
توانست سؤاالتی ها و مغناطیس هستند. در این مباحث طراح محترم میـ سؤاالتی بسیار ساده از مبحث مقاومت۱۸۷و  ۱۸۵سؤال 

 آموزان شود.تر دانشتر مطرح کند که باعث تفکیک بیشتر و عمیقمفهومی
های گذشته به دفعات تکرار شده است اما بیان جدید سؤال باعث ی سالـ بیان زیبا و جدیدی دارد. این ایده در کنکورها۱۹۳سؤال 

 شود که این سؤال جزء سؤاالت خوب آزمون قرار بگیرد.می
اند. یکی ای مشابه مطرح شدهـ این سؤاالت مربوط به مباحث ترکیبی قانوی گازها و فشار هستند که دقیقًا با ایده۱۹۴و  ۱۹۲سؤاالت 

انست حذف شود و به جای آن از مباحث بسیار پرکاربرد انبساط و دمای تعادل مخلوط آب و یخ که هیچ سؤالی توسؤاالت می از این
 شد.نداشتند، پرسشی مطرح می

شود درجٔه سختی آزمون بیش از حد در مورد انتظار کاهش پیدا ـ باز هم یک سؤال بسیار ساده از تبدیل واحد که باعث می۱۹۹سؤال 
 کند.

آموزان و دبیران متن کتاب شود که دانشتر این سؤاالت باعث میاز هم سؤالی از متن کتاب درسی جدید حضور بیشـ ب۲۰۰سؤال 
 تری بررسی کنند.درسی جدید را با انگیزٔه بیش
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