به نام گشایندهی كارها وانرژیبخش جانها

راهنمای آفاردئون:

•مجموعـهی آفاردئـون فیزیك (شـامل  12آفاردئون) یـك آموزش جمع
و جور و خلاصهای منسـجم ،همراه با تستهای كنكورهای سراسری 6
سال اخیر (داخل و خارج كشور) است.
•در آفاردئون از چهارچوب كنكور بیرون نرفتیم و حرف اضافه نگفتیم!
•با دقت و وسواس زیاد تستها و مفاهیم را مرتب كردیم تا شما بتوانید
در كمترین زمان ممكن جمعبندی كنید.
•همهی تستهای فیزیك رشته ریاضی در  6سال گذشته را آوردیم.
•هر جا كه لازم بود تسـتهای رشـتهی تجربی  6سال اخیر یا تستهای
سـالهای قبلتـر رشـتهی ریاضی را هـم آوردیم تـا مفاهیـم را بهتر و
كاملتر پوشش دهیم.
•سعی كردهایم با روش خودمان پاسخها را بنویسیم؛ یعنی پلكانی!
•پاسخها را در پایین همان صفحه كه تستش هست آوردهایم تا یكوقت
خدای نكرده از ورق زدنهای زیاد سرتان ورم نكند!
اما قبل ازشروع باید با نمادها و كلیدواژههای آفاردئونی آشنا شوید:
آموزش اصلی قبل از تستها قرار گرفته و یک دید کلی دربارهی مبحث
به شما میدهد.
 Y:بلافاصله بعد از یك تست میآید و شما را با نكتهای كه آن تست
دارد آشنا میكند.
 :Rجغد دانا كه دقتش خیلی بالاست؛  هرجا دلش خواست میآید و حرفی
و نكتهای و توصیهای میگوید.
[ ]  :داخل این كروشه آدرس هر تست به اختصار داده شده؛
مثلا [ت86خ] یعنی «تجربی  86خارج كشور» یا [ر91د] یعنی «ریاضی
 91داخل كشور».
ش  :یعنی شكل
پ  :كه در پاسخها میآید یعنی پله! مثلا «پ »2یعنی پلهی دوم
درصدی كه بر روی جلد آمده نشـاندهندهی درصد تستهایی است كه
از ایـن آفاردئـون در كنكـور رشـتهی ریاضی میآیـد .تجربیها هـم از ما
دلگیر نشوند؛ درصد آنها را هم در جدولی در همین صفحه آوردهایم.
قبـل از اینكه جدولهـا را ببینید ،باید بدانید كـه اندازهگیری ،بردار و
كاروانـرژی خیلـی مهمتر از عددهای ایـن جدولاند .چون در بسـیاری از
تستهای دیگر فیزیك ردپای آنها دیده میشود.
جدول فراوانی تستهای مبحث اندازهگیری و بردار در  6سال گذشته:
سهم این مبحث تعداد تستهای سهم این مبحث تعداد تستهای
در كنكور تجربی رشتهی تجربی در كنكور ریاضی رشتهی ریاضی
 3/3درصد

1

 2/2درصد

1

جدول فراوانی تستهای مبحث كاروانرژی در  6سال گذشته:
سهم این مبحث تعداد تستهای سهم این مبحث تعداد تستهای
در كنكور تجربی رشتهی تجربی در كنكور ریاضی رشتهی ریاضی
 3/3درصد

1

 2/2درصد

1

بـه هر حال این اولین چاپ آفاردئونهای فیزیك اسـت و با  آن كه خیلی
دقـت كردهایم ،احتمـال هرگونه خطا و اشـتباه وجود دارد .از شـما توقع
داریم ،كه اگر به چنین مواردی برخوردید ،ما را هم باخبر كنید.
ممنونیم از :خانم سیما علیمحمدی كه برای تایپ آفاردئون خیلی زحمت
كشیدند .خانم شیما هاشمی به خاطر رسم شكلهای زیبا .بچههای خوب
پیشدانشگاهی پیشگامان كه احساس مسئولیت كردند و غلطهای پیشنویس
آفاردئون را كه برای كنكورشان میخواندند ،به ما گفتند؛ به ویژه خانمها
مهسا یونسی ،فاطمه علیدوستی ،ملیحه مرزانی.
و یك تشـكر ویژه از دوست خوبمان آقای حسین نوری كه در شكلگیری
آفاردئون نقش بهسزایی داشتند.
شاد باشید و پیروز
رضا سبزمیدانی

انتشارات علمی فار
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اندازهگیری و بردار
كمیتهای اصلی در دستگاه بینالمللی (:)SI
نماد یكا

كمیتهای اصلی

نماد كمیت

یكاهای اصلی

طول

l

متر

m

جرم

m

كیلوگرم

kg

زمان

t

ثانیه

s

جریان الكتریكی

A

I

آمپر

دما

T

كلوین

K

مقدار ماده

M

مول

mol

یك كمیت اصلی دیگر (شدت روشنایی)هم هست كه در كتابهای دبیرستان
استفاده نشده است.
كمیتهای فرعی :به جز هفت كمیت اصلی ،بقیهی كمیتها فرعی محسوب میشوند.
1ـ جرم و زمان از  .....و كیلوگرم و ثانیه از  ......میباشند.

[ر  86خ]

 )1یكاهای فرعی ـ یكاهای اصلی

 )2یكاهای اصلی ـ كمیتهای فرعی

 )3كمیتهای اصلی ـ یكاهای اصلی

 )4كمیتهای اصلی ـ كمیتهای فرعی
 2ـ  .....از كمیتهای اصلی و  .....از كمیتهای فرعی میباشند.
 )1حجم و جرم ـ زمان وانرژی

 )2جرم و زمان ـ طول و نیرو

 )3طول و جرم ـ مساحت و نیرو

 )4نیرو و دما ـ سرعت و شدت جریان

[ر  86د]

انواع كمیت از نظر ماهیت
 1ـ كمیتهای نردهای یا اسكالر :كمیتهایی را كه فقط اندازه دارند (جهت
ندارند) و جمع آنها ،جمع جبری است ،كمیتهای نردهای یا اسكالر مینامند.
چند كمیت مهم اسـكالر كه ممكن اسـت اشتباه شـود ،عبارتند از :فشار،
شدت جریان الكتریكی ،كار و شار مغناطیسی.
 2ـ كمیتهای برداری :كمیتهایی هستند كه علاوه بر اندازه (یا بزرگی)،
جهت (یعنی راستا و سو) هم دارند و جمع آنها جمع برداری است .مثل
بردار مكان ،جابهجایی ،سرعت ،شتاب ،نیرو ،تكانه یا اندازه حركت ،میدان
الكتریكی ،میدان مغناطیسی و سرعت زاویهای.
 3ـ كدامیك از كمیتهای زیر نردهای (اسكالر) است؟
 )2میدان الكتریكی
		
 )1شتاب

 )4كار
 )3میدان مغناطیسی

[ت  83د]

دقت اندازهگیری
كمترین عددی را كه میتوان با یك دسـتگاه اندازهگیری بهدست آورد،
دقت اندازهگیری آن دستگاه میگویند .مثل ًا دقت اندازهگیری خطكشهای
معمولی  1mmیا  10−3 mاسـت؛ یعنی با این خطكشها نمیتوان طولی را
با دقت میكرومتر اندازه گرفت.
 4ـ با ترازویی كه دقت اندازهگیری آن  0/1gاست ،جرم جسمی را اندازه
گرفتهایم .كدام مقدار نمیتواند گزارش نتیجهی این اندازهگیری (برحسب
[ت  88خ]
گرم) باشد؟
32/9 )4
32/5 )3
32/09 )2
32/0 )1
Y:دقـت یـك اندازهگیری ،برابر با مرتبهی اولین رقم سـمت راسـت
آن اندازهگیری است.
 3 .1جرم و زمان از كمیتهای اصلی ،كیلوگرم و ثانیه نیز از واحدهای
 SIبرای جرم و زمان هستند؛ بنابراین یكاهای اصلی این كمیتها محسوب
میشوند .از یكاهای فرعی برای جرم میتوان به گرم و برای زمان میتوان
به ساعت اشاره كرد.
 3 .2طـول ،جرم ،دما ،شـدت جریان و زمـان كمیتهای اصلی و حجم،
انرژی ،نیرو ،مساحت و سرعت از كمیتهای فرعی محسوب میشوند.
 4 .3شتاب ،میدانهای الكتریكی و مغناطیسی همگی علاوه بر اندازه،
 
W = F.d

جهت نیز دارند؛ اما كار ،یك كمیت اسكالر است كه بهصورت:
تعریف میشود( .حاصلضرب داخلی دو بردار یك عدد است).

 2 .4وقتـی دقـت اندازهگیـری ترازویی  0/1gاسـت ،گـزارش ارایه
شـده از این ترازو برحسـب گـرم ،فقط میتواند یك رقم اعشـار داشـته
باشـد؛ بنابرایـن گزینـهی  2كه گـزارش آن دو رقـم بعد از اعشـار دارد،
قابل قبول نیست.

 5ـ طول یك جسـم با خطكشـی كه برحسـب میلیمتر مدرج شـده اندازهگیری
[ر  85د]
میشود .این طول را برحسب سانتیمتر چهگونه میتوان نوشت؟
75/2 )4 75/020 )3
7/52 )2
0/75 )1
Y:میتوان دقت اندازهگیری یك دستگاه را براساس یكاهای مختلف
نوشـت .مثل ًٌا دقـت اندازهگیری یـك خطكش معمولی را میتـوان  1mmیا
 0 /1cmیا  0 / 001mیا  1000µmیا حتی  1×10−6 kmبیان كرد.

بردار
تعریف :بردار پارهخطی اسـت جهتدار .طول ایـن پارهخط بیانگر مقدار یا
بزرگی بردار است .راستا و جهت هم كه در هر بردار معلوم است! یكای
بردار بسـتگی به كمیت بـرداری مورد نظر دارد .مثلا یـكای بردار میدان
مغناطیسی تسلا ( )Tو یكای بردار نرمال سطح ،مترمربع (  ) m2است.
بردار یكه :برداری به طول واحد در جهت مثبت یكی از محورهای مختصات
را بردار یكه مینامند .بردارهای یكه محورهای
y
 



 y ،xو  zبهترتیب  j ، iو  kهستند .یك بردار
را میتـوان براسـاس بردارهای یكـه معرفی

j

x



i

كـرد .مثل ًا بردار  ، −2jبرداری اسـت به طول
 2واحد ،در جهت منفی محور yها.

k
z

تجزیهی یك بردار بر روی محورهای مختصات و نوشتن یك بردار براساس بردارهای یكه


y

یـك بـردار ماننـد  aرا میشـود مثل شـكل



روبـهرو تجزیه كـرد a x i .و a y j




بردار  aهستند و داریمa = a x i + a y j :

مولفههای

ayj

a
x

axi

Rاز خوبیهای نوشتن یك بردار بر اساس بردار یكه این است كه عملیاتهایی
مثل برآیندگیری ،تفاضل ،ضرب داخلی ،ضرب خارجی را آسان میكند.


 

 


 6ـ برآیند سـه بـردار  B = −5 i + 5 3 j ، A = 5iو C = 5 i − 5 3 j
2
2
2
2
[ر  83د]
كدام است؟






3i + 5 3 j )4
3 j )3
5i − 3 j )2
5i )1


Y:برای برآیندگیری چند بردار ،كافی است كه ضرایب  iآنها را با


هم و ضرایب  jشان را نیز با هم جمع كنیم.
ی باشد .علامتهای
Rدر محاسبههای برداری حواستان به علامتهای منف 
منفی یا مثبت ،جهت بردار شما را تعیین میكنند.




 7ـ بـردار A = 3i + 5 j

را بـه دو بـردار


B

كـه بردار با محور  xدر جهت مثبت ،زاویهی

و


C


C

45 °

تجزیهكردهایم به طوری
میسـازد و بردار


C

بر

[ت  83د]
محور  xعمود است .در این صورت بردار كدام است؟

 







C = 2i + 2 j )4 C = 3i + 3 j )3
C = 3 j )2
C = 2j )1

Y:یك بردار را میتوان به بیشمار بردار تجزیه كرد ،به شرط آن كه برآیند
(جمع) آن بیشـمار بردار برابر با همان بردار تجزیه شده باشد .مثل ًا اگر بردار

  


  
 

B+C+D = A
 Aرا به  3بردار  C ، Bو  Dتجزیه كنیم ،داریم:
Y:اگر یك بردار مانند شـكل،
y
با جهـت مثبت محور xها زاویهی θ
بسازد ،داریم:


 a =| a | cos θ
 x



 a y =| a | sin θ



( aیا |  | aیعنی اندازهی بردار ). a

a
x

ay=|a|sinθ

ax=|a|cosθ

1mm 4 .5برابـر بـا  0/1cmاسـت .بنابرایـن اگـر طولـی را با خطكش
میلیمتری اندازه بگیریم و براساس سانتیمتر گزارش كنیم ،گزارش ما
میتواند تا یك رقم اعشـار داشته باشد .در بین گزینهها فقط گزینهی4
یك رقم اعشار  دارد.
1 .6
 1 .7بردار


  






A + B + C = 5i + ( − 5 i + 5 3 j) + ( 5 i − 5 3 j) = 5i
2
2
2
2

 Bبا جهت مثبت محور xها زاویهی  45°میسازد .بنابراین داریم:


| B x |=| B | cos 45 ° = 2 | B |




2

 ⇒| B x |=| B y |= x ⇒ B = xi + xj

| B y |=| B | sin 45 ° = 2 | B | 

2



از طرفی  Cعمود بر محور xها است؛ یعنی میتوانیم آن رابهصورت C = y j

بنویسیم .داریم:




⇒ C = 2j


  




 x = 3
A = B + C ⇒ 3i + 5 j = xi + ( x + y) j ⇒ 
 y = 2

