
 

 



تحلیل و چگونگی مطالعه  این درس
کامل  و چهارم  )البته بخش های دیگر در کتاب های دوم  نور و شکست می باشد.  این کتاب شناخت  1. فیزیک1: بخش مهم 

شده اند.( مبحث هندسه ی پایه  در این فصل بسیار مهم می باشد. از آزمایش کنیدها و شکل های کتاب نیز غافل نشوید. 
2 . فیزیک2 : مبحث کار و انرژی در این کتاب، کاربرد زیادی در دینامیک دارد. برای حل تست های کار و انرژی همیشه این 
جمله را استفاده کنید »چی بود، چی شد؟« از مبحث گرما و ویژگی های ماده نیز دو نوع سؤال می آید، یکی تعریفی و دیگر 

محاسباتی. پس متن این درس را فراموش نکنید. 
3 . فیزیک 3 : تعداد تست های آمده در کنکور از این کتاب بیشتر از کتاب های 1 و 2 می باشد. پس به خوبی آن را دریابید. 
برای حل بهتر تست های این بخش در کنکور باید تمرین زیاد و مداوم داشته باشید. از خالصه نویسی و دسته بندی کردن نیز 
استفاده کنید تا در حل تست ها ، مباحث زودتر یادتان بیاید. هم چنین استفاده از تناسب، راه های میان بر، شکل ها و مدارها 

را نیز از یاد نبرید. 
4 . فیزیک 4 : حرکت و دینامیک که در فیزیک 2 نیز آمده است ، بسیار مهم و پرنکته می باشد، پس از زیاد بودن آن نترسید 
و بدانید که با تمرین و مرور زیاد می توانید از پس این مباحث بربیایید. برای یادگیری بهتر فرمول ها آن ها را یک بار برای خود 
اثبات کنید و از آن ها فرمول های ساده تری بسازید. برای حل تست ها نیز با استفاده از داده های مسئله، حتمًا شکل بکشید 
و با شکل و استفاده از نسبت های مثلثاتی مسائل )سقوط آزاد(  را راحت تر حل کنید. در مبحث نوسان کلیدی ترین مطلب، 
مثلثات است که باید روابط، قوانین و نمودارهای آن را به خوبی یاد گرفته باشید و باز هم شکل و نمودار در این جا مهم است.

در فصل فیزیک اتمی و هسته ای به متن کتاب، نظریه های اتمی و الگوهای اتمی دقت ویژه ای داشته باشید.
• به واحدهای داده شده در سؤال حتمًا توجه کنید مخصوصًا اگر در گزینه ها اعداد، خیلی شبیه هم هستند. 

• براي تمرین تست هاي داراي شکل یا نمودار، زمان مناسبي صرف کنید و سعي کنید به تسلط باالیي در این تست ها دست 
یابید؛  در غیر اینصورت در برخورد با این تست ها اعتماد به نفس خود را از دست خواهید داد. 

•  بودجه بندی کنکور فیزیک در سال های مختلف تقریبا ثابت بوده است؛ به همین خاطر شما می توانید با استفاده از آمار 
مربوط به آن، ارزیابی مناسبی از تاثیر نقاط ضعف و قوت خود در نتیجه درس فیزیک داشته باشید. البته این تجربه نشان 

داده است که اعتماد بیش از اندازه بر آمار کنکور منطقی نیست اما می تواند دیدگاه های مناسبی برای داوطلب ایجاد کند.


