-11آرایه /عمومی /تیپ رایج الؾ /ب/ج/د/ه //سطح:متوسط
پاسخ 2:
بازهم مهندسی گزینه ها می تواند جواب را به شما لو دهد
الؾ)به خاک ِ در ِ کسی جان سپردن :کنایه از شیفتگی و شیدایی است.
ب)خفته ی بیدار:تناقض
ج)هزار:ایهام تناسب .1معنی پذیرفتنی:عدد هزار(=کثرت).2معنی نپذیرفتنی:بلبل که با باغ
تناسب و با بلبل ترادؾ معنایی دارد.
د)حسن تعلیل :دربیت گفته شده که ماه آسمان را به این دلیل مردم نگاه می کنند زیرا که
اثری از مهر رخ تو در او اثر و نشانی گذاشته است  (.که این دلیل شاعرانه و دروؼین می
نماید)
ه)اسلوب معادله:مصراع دوم باز مصداقی برای مصراع اول است و بین مردم(کسان) و
طفل و بین حال دل ما که ؼمگینیم و دیوانگان معادله بر قرار است.
-12زبان فارسی /درس  /9جمله و اجزای آن  /سطح :متوسط
پاسخ4:
جهان بینی موالنا(نهاد)/شعر او را(مفعول)/ازلحاظ گستردگی حوزه ی عاطفی و هیجان های
روحی(متمم قیدی و معطوفش)/ممتاز(مسند)/ساخته است(فعل اسنادی مفعول مسندی)
-13زبان فارسی/درس (1واج شماری)+درس (13هسته ی گروه اسمی) /سطح :متوسط
پاسخ2:
نکته نکته :دقت داشته باشید که در چند سال اخیر طراحان کنکور با کمپلکس
سازی(=آمیختگی) موضوعات مختلؾ را در یک تست مورد سنجش قرار داده اند بنابراین
سعی کنید کتاب زبان فارسی را به صورت یک بسته ی واحد در نظر بگیرید نه کتابی با
اطالعات پراکنده و ؼیر مرتبط که در برخی از کتاب های کمک آموزشی با خط کشی
کردن موضوعات ،آن ها را از هم تفکیک نموده اند.
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هسته ی گروه اسمی دوم=کوره راه =>ک  /و  /ر  / ِِ /ر/ا  /ه =7واج
-14زبان فارسی/درس  /2تکواژ شماری /سطح:سخت
پاسخ3:
هم/سنگ/ی/ِ /آوا/یی/و/معنا/یی/در/شعر/شکل/ی/پوی/ا/و/بسیار/هنر/مند/انه/ایجاد/می/کن/
َد/و/در /تقویت/ ِ /موسیقی/ ِ /زبان /موثر/است 34=/+/تکواژ
-15زبان فارسی/درس /13نقش های تبعی /سطح:سخت
پاسخ4:
در گزینه ی :1تکرار :بار /باری
درگزینه ی:2عطؾ :جمال عارض خورشید /و/حسن قامت سرو
درگزینه ی:3بدل :تو،طاووس
-16زبان فارسی/درس /21ساختمان واژه /مشتق/سطح:سخت
پاسخ1:
نا+سپاس(اسم)/منشی+گری/روز+انه/کشت+ار(=اسم) 
نا+فرمان(اسم)/صوفی+گری/مرد+انه/دید+ار(=اسم)(همه موارد

در گزینه ی:1
درست )

درگزینه ی :2نا+شناس(بن)/یاؼی+گری/محرم+انه/گرفت+ار(=صفت)
(مورد1و4ؼلط)
درگزینه ی :3نا+معلوم(صفت)/خوالی+گر+ی/شکر+انه/برخورد+ار(=صفت)
(موارد 1و2و 4ؼلط)

در گزینه ی :4نا +رس(بن)/آهن+گر+ی/شب+انه/شنید+ار(=اسم) (موارد
1و2ؼلط)
-17قرابت معنایی /کتاب دوم دبیرستان /درس/13ص/97سطح:سخت 
پاسخ 1:
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کال تست هایی با موضوع متفاوت است تست های سختی هستند 

در گزینه ی  1گفته شده است که اگر چیزی محقق نشود مقر و عامل آن ؼیر و
دیگری است در حالیکه در سایر گزینه ها گفته شده که دیگری تقصیری در عدم درک و
شناسایی ما نسبت به حقایق ندارد و ما حجاب خود هستیم و تا از خویشتن خویش فارغ
نشویم به حقیقت دست نخواهیم یافت .تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

-18قرابت/ادب دوم/صفحات -1درس اول-89+درس -139+11درس  /19سطح:
ساده
پاسخ 3:

دفع مضرت عامل بفرمود در حال=یعنی فورا عامل زیان رسان به مردم را بر کنار
کرد.
-19قرابت/ادب دوم/درس /17ص/126سطح :متوسط 
پاسخ 2:

مفهوم ابیات صورت سوال می گوید:که چه بزرگانی در دل تاریخ این سرزمین بودند
و اکنون در خاک خفته اند(.مفهوم حسرت از سپری شدن آن دوران طالیی و سرنگونی آن )
این مفهوم مشترک با گزینه ی  2است .
-21قرابت/ادب سوم/درس /17از شعر حفظی/ص/59سطح:سخت 
پاسخ 2:

بیت سوال شرط رسیدن به دولت را تحمل سختی ها دانسته و دقیقا در بیت گزینه ی
 2نیز آمده است که شرط تعالی یافتن و جواهر شدن تحمل سختی ها و فشارهاست.

درگزینه ی 1به حریص بودن نفس/در 3به بدعهدی ایام /و در 4به عدم صبوری
عاشق در عشق اشاره کرده است.
-21قرابت/ادب سوم/درس /11ص/91سطح :متوسط 
پاسخ 4

دربیت سوال گفته شده که انسان هایی که بیشتر مورد عنایت خداوندند بیشتر مورد
آزمایش و امتحان الهی قرار می گیرند .در بیت گزینه ی  4هم به نوعی گفته شده که از کوه
محبت خداوند ،سیل توجه به سمت خانه ای روان می شود که او را محک بیشتری بزند.
در گزینه ی 1گفته شده :عاشقی که جانش را برای محبوب نثار نکند بخیل است .
درگزینه ی 2گفته شده:بدعهدی یار ؼم ما را افزون می کند و 
درگزینه ی 3گفته شده:ؼم عشق ازلی است .
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-22قرابت /ادب سوم /درس/1ص/2سطح:سخت
پاسخ 3:

تمام ابیات /2/1و 4میگویند:تمام عناصر طبیعت دست اندر کارند تا تو به کمال
برسی ولی در گزینه ی  3گفته شده است :من یک عمر خون دل خوردم تا به جایی برسم.


-23قرابت /ادبیات سال چهارم/درس/ 8ص /36سطح:متوسط
پاسخ2:
در بیت سوال تقابل نگاه ظاهر بین و باطن نگر مطرح شده است و این مفهوم تقابل تنها در
گزینه ی 2دیده می شود.
در بیت گزینه ی  1می گوید:چیزی که در نهاد خود بی ارزش باشد هیچگاه به کمال نمی
رسد.
بیت 3می گوید:کسی که فقط ظاهر خوبی دارد مثل نقاشی روی دیوار است.
وبیت  4می گوید:من با نگاه کردن به ظاهر چیز ها به عمق معنای درونی آن ها پی می برم
و مجاز پلی به سوی حق است.
-24قرابت  /سال چهارم /درس  /24صص 117تا  /117سطح :متوسط
پاسخ1:
در بیت  1مفهوم مهرورزی دیده می شود که اثری از آن در داستان خوان هشتم نیست ولی
در بیت  2اشاره دارد به کشته شدن شؽاد به دست رستم (که شؽاد نابرادر را بدوزد همچنان
که دوخت با کمان و تیر /)...دربیت  3اشاره دارد به نامردی شؽاد در حق رستم(او شؽاد آن
نابرادر بود ).و دربیت  4اشاره می کند به خیانت شؽاد به ایران و رستم (چشم را باید ببندد
تا نبیند هیچ)...
-25قرابت/ادب پیش  /مفاهیم کنایی دروس /سطح:متوسط
پاسخ4:
)1دامن چیدن از مردم:کنایه از گوشه نشینی و عزلت(درست)
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)2راز سر به مهر گفتن:کنایه از فاش شدن راز عشق(درست)
)3جان کاستن:کنایه از تحمل سختی (درست)
) 4بی زبانی بندها را می گشاید :کنایه از این است که سکوت عامل رهایی است (ؼلط)
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داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻮال ﺳﺮا

با سالم
اس مجموع  53تست شیمی  49رشته ی تجزبی  ،تعداد  21تست شیمی سال دوم  21 ،تست شیمی سال سوم و  22تست شیمی سال
چهارم بود.
نکته ی جالب توجه کاهش تعداد تست شیمی سال چهارم و نسبت به آسمون سال گذشته بود .
موارد قابل توجه عبارتند اس :
 ) 2شیمی  1شامل  6تست مفهومی و  6تست درست  ،نادرست و جای خالی بود .
 ) 1شیمی سال سوم شامل  7مساله با سبک طزاحی جدید و متفاوت و  1تست مفهومی و  5تست درست و نادرست و جای خالی بود .
 ) 5شیمی سال چهارم شامل  9مساله  6تست مفهومی و  2تست درست نادرست بود .
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ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﻨﻜﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ94

درس ﻓﻴﺰﻳﻚ درﻛﻨﻜﻮر اﻣﺴﺎل ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺎلﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻛﻨﻜﻮر ﭘﺎرﺳﺎل داﺷﺖ .در ﻧﮕﺎه ﻛﻠﻲ دﻳﺪه
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺳﺆاﻻت و ﻧﺤﻮه ﺑﻴﺎن ﺗﺴﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درس
ﻓﻴﺰﻳﻚ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادهاﻳﻢ.
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻘﻄﻌﻲ:
ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺎل93

ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺎل94

ﻣﻘﻄﻊ
اول دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن

4

3

دوم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن

4

4

ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن

7

6

15

17

ﭼﻬﺎرم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﻓﻴﺰﻳﻚ 3ﺑﺎ ﻓﻴﺰﻳﻚ 1و ﻓﻴﺰﻳﻚ 2ﺑﺎ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﺎﺻﻲ در
ﺗﻌﺪاد ﺳﺆال ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺳﺆاﻻت:
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻛﻨﻜﻮرﻫﺎي ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ،ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺗﺴﺖﻫﺎ درﻛﻨﻜﻮر اﻣﺴﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ .در اوﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ داوﻃﻠﺐ ﺳﺆاﻟﻲ از ﻣﺒﺤﺚ
ﮔﺮﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻴﺰﻳﻚ 2را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً اوﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ در ﻛﻨﻜﻮرﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺮدارﻫﺎ و ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ دارد و
اﻟﺒﺘﻪ دوﻣﻴﻦ ﺳﺆال ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ در اداﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺶ  1درج ﺷﺪه و دوﺑﺎره ﺳﺆاﻟﻲ از ﮔﺮﻣﺎ
درج ﺷﺪه اﺳﺖ!
ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺑﻘﻴﻪ آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻛﻨﻜﻮرﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
1
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ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﻨﻜﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ94
ﺳﻄﺢ دﺷﻮاري و ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺆاﻻت:

ﺳﺎل90

ﺳﺎل91

ﺳﺎل92

ﺳﺎل93

ﺳﺎل94

ﺳﺎل 88ﺳﺎل89
ﺗﻌﺪاد ﺗﺴﺖ دﺷﻮار

3

6

6

5

4

3

10

ﺗﻌﺪاد ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻜﻞ

10

15

12

8

11

10

12

ﺗﻌﺪاد ﺗﺴﺖ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻞ

2

1

2

3

2

2

2

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت دﺷﻮار در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻠﻴﻘﻪاي
اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﺮازﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن ﭼﻪ ﻣﻼك ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﻚ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﻪ
ﻳﻚ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻗﻮي ﻳﺎ ﻳﻚ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺿﻌﻴﻒ.
دو ﺳﺆاﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺣﻔﻈﻲ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در واﻗﻊ ﺳﺆاﻻﺗﻲ ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺣﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﺆاﻻت:
و اﻣﺎ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﺆاﻻت اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ آن ﭼﻪ داوﻃﻠﺐ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻨﻜﻮر ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آزﻣﻮﻧﻲ
ﺟﺪي ﺑﺎ ﺳﺆاﻻﺗﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،دﺷﻮار و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢ آﺳﺎن!

دو ﺳﺆال اول آزﻣﻮن ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺮﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ آن
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﺳﺆال 208ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺳﻄﺢ دﺷﻮاري ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺳﺆاﻻت ﻛﺎﻣﻼً
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺷﺪه و راه ﺣﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﭘﻴﺶ ﻣﻲروﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻛﻨﻜﻮر رﻳﺎﺿﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
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از ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدن ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎده و ﺟﺎي ﮔﺬاري در آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ و داوﻃﻠﺒﻲ ﻗﺎدرﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و درك درﺳﺘﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺗﺴﺖ 209اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎي ﻫﺮ ﺑﺎزه
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد.

در ﺗﺴﺖ 211ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ دﺷﻮار رﻳﺎﺿﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﮕﺮال دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از اﻧﺘﮕﺮال
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ درك درﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ زاوﻳﻪاي و زاوﻳﻪ اﺳﺖ.

ﺗﺴﺖ 212ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺆال ،ﺗﺴﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻓﻘﻂ داوﻃﻠﺐ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ دﻳﺎﮔﺮام آزاد را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ رﺳﻢ ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي وارد
ﺑﺮ ﺟﺴﻢ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.

ﺗﺴﺖ 213ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را در آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ دﻳﺪه اﻳﺪ ﺣﻠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺐ دار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮف ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺑﻮدن ،ﺑﺮاي
اﻛﺜﺮ داوﻃﻠﺒﺎن دﺷﻮار ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﻳﻚ ﺗﺴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ وﺣﺮﻛﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ.

ﺗﺴﺖ 217ﻛﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻴﺰﻳﻚ 1اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻧﻜﺘﻪاي از ﻓﻴﺰﻳﻚ  2را ﻻزم دارد .ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﻳﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮد ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را از ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮآﻳﻨﺪ دو ﺑﺮدار ﻣﻲﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ.

ﺗﺴﺖ 222ﺳﺆاﻟﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و ﻧﺴﺒﺘﺎً دﺷﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎدهي ﺳﺆال ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﻴﻖ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.

ﺗﺴﺖ 225ﺗﻴﭙﻲ ﺟﺪﻳﺪ از ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ اﺳﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻜﺎن ﺑﺮدار ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺎع و ﻣﻤﺎس
ﺑﺮداﻳﺮه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زاوﻳﻪ ﻣﻤﺎس ﺑﺎ زاوﻳﻪ 90ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارد وﻟﻲ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﻮاب ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻜﺎن ﺑﺮدار ﻣﻴﺪان ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.

ﺳﺆاﻻت ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺶ 2ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎي ﮔﺬاري ﺻﺮف دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
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در ﻛﻞ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ:

در ﺳﺆاﻻت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﺳﺆال ﺳﺎده ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﭼﻨﺪ
ﻓﺮﻣﻮل و راه ﺣﻞ ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.ﻛﻨﻜﻮر اﻣﺴﺎل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﻜﻮرﻫﺎي ﻳﻜﻲ دو ﺳﺎل اﺧﻴﺮ دﺷﻮارﺗﺮ
ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم داوﻃﻠﺒﺎن وﺟﻮد دارد ﺗﺮاز داوﻃﻠﺒﺎن اﻣﺴﺎل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
اﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ رﺗﺒﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻣﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دردرس ﻓﻴﺰﻳﻚ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ.از ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﻳﺪ.

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ -ﻟﻴﻼ ﺧﺪاوردﻳﺎن
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